
 

 بن بست بهشت
 یباسمه تعال

 

 کند مبتال مرا تا میرسد پاییز
 کند آشنا مرا تازه رنگهای با

 کند جا قالیچه دل در را خود پیش سال همانند که میرسد پاییز
 مرا کند عاشق بازهم که میرسد او
 کند وفا قولش به است داده قول او

. دکن وا پاییز حضرت روی به را در نفر ،یک است خزان پای صدای خش خش
 «بدیع علیرضا» 

شید انوار شاند داخل به فلزی ی پنجره الی از را خود خرامان خرامان خور  و ک
 .نشست دیوار روی نرمک نرم

 های کاشییی به خودرا دیوار کنج از دار زوایه هم بعد ، الجون و باریک نور یک
 .شد پهن زمین روی و ، رساند پر لب و چرک

ست وجودش تار تار روی صبح اول سرمای ش شی و ن ...!  تنش میان هم لرز
شک لبهای روی نرم را زبانش ، دیگری بیداری شب یک از بعد  هشد قاچ و خ
 .گرفت دیوار کنج از را ماتش ونگاه کشید اش

بازی پتوی نه بوی سییر یداد اش کثیفی و گی که ثل آن بد بوی و کرد می ب  م
 به را شا تکه زدو پس کناری به را آن. بود چسبیده اش بینی های پرز به چسب

 . داد متری نه اتاقک گچی دیوار
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 افکار هیاهوی میان و زد برهم را اتاقک سییکوت چوبی تخت قیژ قیژ صییدای
 .نشست پریشانش

 اب شییدکه ثابت اش رفته زوار و رفته رو و رنگ های کتانی روی هایش چشییم
 آن کف به درشییت های کوک با را رویه و شییده دوخته محکم رنگ سیییاه نخی

 .بود کرده متصل
 به وار نوازش دسییتی و شیید خم قدری و گرفت جان هایش لب روی لبخندی

 دهخوابی محبت و عشق دنیایی ، هرکوک پشت ، کشید درشت های کوک روی
 .... بود

شت از که حوایی بود شده شم حاال و شده رانده به  زا جفتش تا بود راه به چ
 دهد نجات ایی شوالیه مانند را او و برسد راه گرد

ضی  او الدج یک مانند و.... .  کوه یک بزرگی به کرد می سنگینی دلش سر بغ
 .برد می هایش نفس اعدام مرز تا را

شاند باال اش سینه جفت تا کرد خم را هایش زانو ستانش و ک  قهحل آن دور را د
شت آن روی بر سر و زد شکی قطره و گذا شه از سرگردان ا شمش ی گو  قل چ

 خورد
 .شد ناپدید و محو گردنش دی گو در عاقبت آمدو اش امتدادچانه تا کج کج و

 دهفرسو و خسته قدر همان ، است گشته بر جنگ از که داشت را سربازی حس
 پودش تارو تمام با که عشییقی ،....! ناب بود عشییقی جدال این غنیمت و..... 

 .بود شده عجین
 چنین نای که برگشته کازار از هم آن گویی نشست مانتواش پارگی روی نگاهش

 !...بود نزار و زار
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 سرباز صدای با ، شد باز اتاقک آهنی در ، نفس کمبود و بغض همه آن میان
 امیباد چشمان ، سوخته آفتاب و پهن صورت توی سردش نگاه و برداشت سر

 او
 . نشست
سور صدایی با و کرد باز هم از را کلفتش لبهای سرباز  آهنی در قیژ قیژ از تر نا
 :گفت

 «!....دنبالت اومدن باالخره بیا پاشو... خجسته »
شم شمان از چ ست و گرفت سرباز بادامی و ریز چ شه اش لهجه نمیدان  در ری

 ؟.... دارد منطقه کدام
سی و کش  ستید شدو بلند تخت ازروی تامل دادباقدری اش کوفته بدن به قو

 . آمد بیرون اتاق از سست باگامهایی ، کشید داغونش و درب مانتوی به
ست شم روز چند نمیدان شید می را لحظه این انتظار در به چ ست می ، ک  بای

 .... بود خالی هیجانی هر از حاال ،اما بود می خوشحال
 !...ماند می معلق سرگردان هوا در که بادکنکی مثل تهی
 راه هب باز سر سر پشت لرزان گامهای با و گذاشت جا اتاق در پشت را نم بوی
 . افتاد

 و شیید می وار ناله صییدایش گاهی و پیچید می بیابان سییکوت در باد هوهوی
 .رسید می گوش به اش ناله صدای هم بسته های در پشت از حتی

سر اتاق وارد هم باز صله کم و چاق مرد همان شد نگهبان اف  حرف که ایی حو
 !.... بود حسابی نا هم حسابش
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 مثل و برخاسییتند جایشیییان از العینی طرفه به دیدنش با شییهاب و جون آقا
 ی حلقه توی نگاهش... ایسییتادند تماشییا به کالمی و حرف بی ایی مجسییمه

 جا میلرزید که آقاجون چشمان اشک
 !...سینه در هم خودش های نفس و ماند

 در را اش گونه راه صاف خط یک توی زدنی هم به چشم در اراده بی اشکهایش
 ردخو نرم تکانی هم روی آوا بی لبهایش...  نواخت یک و ممتد ، گرفت پیش

 پاشویه روی که ماهی مثل و
 «....جون آقا: »  گفت صدا بی باشد افتاده حوض

 ....لرزید می بغض از اش چانه و کرد می نگاه فقط سکوت در جانش آقا
شت پاپیش شهاب  و شد تر نزدیک قدری و کرد غلبه هیجان همه آن به و گذا

 «!....شاداب: »  گفت خش و خط پر صدایی با و داد فرو را اش مردانه بغض
 و کشید آغوش به را او و برد پیش دست سپس....ریخت فرو هم او اشکهای و

 ....شد گم او ی برادرانه اغوش در شاداب
 یدمیلرز همچنان که صدایی با و زد پس را اشکهایش دست پشت با جانش آقا
 :کرد ردیف را هایش دعا شدو نگهبان افسر به رو
ناب » نه کم تون بزرگی از چیزی خدا سییروان ج چه خدا....  نک  رو هاتون ب

گه براتون گه تونم می.... داره ن قدیم که هم رو مدارکش ببرم رو دخترم دی  ت
 «....کردم

 ...بود هایش ونفرین ناله وقت حاال و شد تمام هایش دعا
 «!..... نگذره بانیش و باعث از خدا »
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نده هایش نفرین از تایی چند هنوز  و آمد حرفش میان به شییهاب که بود ما
 :گفت

 «....میشه دیر وگرنه بیافتیم راه بهتر وقته دیر....  جون آقا »
 و نشست سال میان سروان آلود گوشت صورت روی نگاهش بار آخرین برای
 شهاب و آقاجانش حضور شرم اما بگیرد او از سراغی میخواست آخرین برای
 پشت سوالش و شد مانع

 ...ماند جا لبهایش
 تپشی خورشییید طلوع با که بوده خوابی گویی ، رسییید پایان به چیز همه خب
شد مانده جا شب پلک صه تمام... با  و شد تمام جا همین حوایش و آدم ی ق
 که داشت یقین
 عاشق هک افتاد بهشتی یاد به.... گشت نخواهد بر سابق روال به چیز هیچ دیگر

 کرده گم روزگار بازی قوس و کش میان را او حال و شد آدم فرزند
 !....بود

 !....بهشت بست بن همان به گشت می بر بازهم خواست می دلش چقدر او و
 !....بود مانده خواب هم باز

 !.... فرش زیر را بعدی ی لنگه و کرد پیدا تخت زیر از را جورابش لنگه یک
شید بیرون تخت زیر از را سرش شوی به محکم ، ک  مثل ،که تخت کنار میز ک

 اج دندانهایش میان خفیفش آخ صدای و کرد اصابت بود مانده باز اژدها دهان
 .ماند
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 نکرده شییانه را دارش تاب موهای ، برخاسییت سییرش در پیچیده درد خیال بی
 . فرستاد سرش باالی کلیپسی با داد تابی

 بی یدکش بیرون صندلی روی ی شده تلنبار های لباس تلی زیر از را اش مقنعه
 زیر را موهایش نشییاند سییرش روی را آن درشییتش، و ریز های چروک به توجه
 !... کرد پنهان اش مشکی ی مقنعه

 می دیگری از بعد یکی را مانتواش های دکمه وقتی ، بود کیفش بند دسییتش
 !... بست
 پایانی که بودند گذاشییته ممتد خط یک روی را هایش شیییلتختتگی گویی

شت شت دم و شاخ که شلتختتگی...  ندا  کسی هم شلتختته البد....!  ندا
 !...او شبیه خیلی بود
 ....کشید دارش پف های چشم به دستی و ایستاد آینه بروی رو
 افیک قدر به امروز شد ها بازی قرتی دست این از ایی مقوله و آرایش خیال بی

 !..نداشت دوزک بزک وقت بود دیرکرده
شم و مهیج حقوق از چیزی دیگر میخورد تاخیر اگر امروز  ینم باقی گیرش چ

 خیلی قید ،و.... شیید می ظاهر مرتاض نقش در ماه پایان تا بود مجبور و ماند
 .بود آنها از یکی بندری سوسیس ساندویج و میزد را چیزها
صال شته آقاجانش را مزخرف قانون این ا  سر به و شود شاغل اگر که بود گذا

 !....نیست خبری ماهانه توجیبی پول از دیگر برود کار
به یک در او و ید و داد ترجیح را اسییتقالل چهارتا تا دو دو ی محاسیی  پول ق

 .زد را جانش آقا گیر چشم توجیبی
 ...بدهد دست از هایش شلتختتگی خاطر به را شغل این بود محال
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 تا بود کرده شییهاب خرج که صیییدقه قربان و التماس همه آن از بعد هم آن
ضی را آقاجانش شنگ که منتی کرور کرور ،و کند را سر خان هو  همه عموی پ

 !... بود کرده ردیف برایش جانش آقا حریف فن
 را آن ونظافت انداخت اش شلتختته و برهم و درهم اتاق به را نگاهش آخرین

 !.... بست سرش پشت در اطمینان برای و.... کرد موکل هفته آخر به
 به هرظ از بعد و... بیفتد شیییام بازار این کردن تمیز فکر به زری مامان مبادا تا

 ...کند رو برایش را نقدش به دست سخنرانی ورودش محض
 قدو چهب دوتا بلکه بود کرده ازدواج تنها نه بود او سین هم وقتی اینکه باب در و

 !....بود کرده تقدیم گلش دست همسر به قد نیم
 میخ وقت دیر تا را او که اسییت هالیودی مهیج های فیلم این تقصیییر اصییال
 شناس وظیفه و خوب دختر یک مثل ده ساعت راس وگرنه....!  میکند خودش

 .میشد بیدار هم زود صبح و میخوابید
ست می مچش دور را ساعتش که حالی در شمی موبایلش دنبال به... ب  هب چ

 نجک کفشی جا سمت به دو حالت به شد پذیرایی سالن وارد و چرخاند اطراف
 : بپرسد میخواست رفت آپارتمان ورودی در
 «؟.... ندیدی رو من موبایل مامان »

. .. شد روانه سمتش به پیمانش پرو ساندویچ همراه به زری مامان ی لقمه که
 .کرد فراموش را سوالش و

 !....است نگفته خیر به صبح و سالم خانه اهالی به که آمده یادش تازه
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 رس   کیفش داخل به را آن و گرفت اش زری مامان دست از را پیمان پرو ی لقمه
 ...داد

 دندانهایش زیر گردو و پنیر طعم چپاند دهانش در درسییته را تر کوچک لقمه
 :گفت مفهوم نا کلماتی با پر دهان همان با و نشست

 «....نکنه درد دستت...  شده دیرم مامان سالم »
 های شانه پس از و.... داد فرو نجویده و جویده را اش لقمه سختی به سپس
 رسا یصدای با و کشید گردن بود ایستاده روبرویش ستونی مثل که زری مامان

 : گفت تر
 «.....خیر به صبح جون آقا سالم »

قا مه از دل جانش آ بای و نان ی لق مانش پرو مر هان در را آن و نگرفت پی  د
 انتک به و کشید سر دار صدا هورتی با را شیرینش چای هم رویش و گذاشت

 .... کرد اکتفا سری
 

 بی را سییالمش و داد گلدارش چیت دامن به تابی کنان غرغر خانوم زرین اما
 :گفت معترض و گذاشت پاسخ

 
 نمی من آخه ، شدم بیدار من صداش ؟از..... بودی نکرده کوک ساعت مگه »

شون چی ها فیلم اون توی فهمم  اربید شب نیمه دو ساعت تا رو تو که میدن ن
 «؟...! میداره نگه

 
 .... بود ها چیز خیلی ها فیلم اون توی خب
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 .بود آن عاشق او که هیجان مثل خوبی حس

 
 به فیلم قهرمانان میان لطیف و ریز همچون پوسییتی زیر عشییق یک هم گاهی

 !....شد می اضافه هیجان این
 
ضا که آن رمانتیک های صحنه و  آن و....! آورد می در هیجده مثبت از سر بع

 !...نبود لطف از خالی هم
 

سش شد مو حجم همه آن حریف کلیپ شی و ن  فر موهای و شد باز و کرد سرک
 !.... شد پهن کمرش تا و زد بیرون مقنعه زیر از اش فری

 
 موهای این بود شده هم دیرش که واگیر هاگیر این توی.... آمد بر نهادش از آه

 !....داشت کم را سرکش
 
 هل مانتویش داخل را پریشیییانش موهای و داد باال پشیییت از را اش مقنعه پر

 ....داد
 

 دهان در دیگر ایی لقمه حالی در و شد گرد چشمانش دیگر بار این زری مامان
 :گفت چپاند می او
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ست جوری همین رو موهات بگم بهت بار چند » ست توی نفر  مانتوت...! لبا
 «!....آوردی در قوز انگار و میکنه پف پشت از
 

 :کرد اضافه و داد تابی هوا در را دستهایش سپس
 
 یرمن دختر....  الله بسم تو و جن شده خواستگار که کنی می رو ها کار همین »

 « شد عروس هم اون..... میگم رو پشتی کوچه ی همسایه ، خانوم
 

 اب بود مانده جا اش سییینه میان جایی و نداشییت رفتن پایین خیال دوم ی لقمه
 ..... داد فرو را آن اش سینه به محکم ی دوضربه

 
که برای و حث این مان همشیییگی جذاب ب که زری ما گار حول را  و خواسییت

 و انداخت اش مچی سییاعت به نگاهی نیم کند قیچی را چرخید می عروسییی
 توجه بی
 
 :گفت نامربوط زده شتاب و هول زری مامان ی مادرانه های غرولند به
 
 «....شده دیرم آالن دیگه ی دفعه..... باشه باشه،....! شده دیرم.... مامان وای »
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 های پرند چرندو خیال بی.... نفهمید دیگه ی دفعه از را منظورش خانوم زرین
 :تگف دلخور لحنی با و کشید موهایش به دستی و داد گردنش به شد،قری او
 
 میخوام اینجا میان شام برای ندا و شهاب..... نرو جایی شرکت از بعد عصر »

 رو ارک این.... کمک بیا تر زود... ماست آش یه هم کنارش و بگذارم بار کوفته
 «؟...بکنی میتونی که
 

شنه و شد خم شید باال را هایش کتانی ی پا ست قامت ، ک  یب همان با کرد را
 : گفت اش حواسی

 
 «....میام زود باشه... باشه »
 

 رهسف کنار زانو چهار محبوبش راه راه ی جامه زیر با که جانش آقا به رو سپس
 :گفت کند نمی آلبالو مربای از دل و بود نشسته همچنان

 
 «.... رفتم من خداحافظ جون آقا »
 

 دهان همان با.  برد فرو دهانش داخل را مربا و کره پیمان پرو ی لقمه جانش آقا
 :گفت نبود مفهوم چندان و میجوید لقمه همراه را جمالتش که حالی در پر
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 مه با دنبالم میاد منصور عمو آالن.... گاهه تعمیر خودم ماشین.... کن صبر »
 «.رسونیم می جایی تا هم رو تو ، مغازه میرم

 
 !.... رفت باال قدری محسوس نا لبش گوشه و داد اش بینی به ریز چینی

 
 .... نداشت را اش صبحگاهی های نصیحت و منصور عمو ی حوصله

 
سی احوال به سالمش هنوز سیده پر شیر نر ست می رو از شم  این باب در و ب

 . داد می سخن داد.... مرد مال کار و است خونه مال زن که موضوع
 

عد قا به رو غرایی سییخنرانی از ب  می غبغبش توی بادی و کرد می جانش آ
 :گفت می و انداخت

 
شو بچه باید آالن دختر این.... !  ها دادی وا زود..... منوچهر »  نه کنه بزرگ ها

 هکل سرو نامرد مردو با...! سرکار بره غاز چندر برای خون خروس صبح اینکه
 !.....بزنه

 
 و بخوره هوا سییرش نگذاشییتم بخت ی خونه فرسییتادم رو ندا کن نگاه رو من

 «!... شوهرش و میدونه خودش حاال....  سرش به بزنه کردن کار خیال
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 و منصییور ،عمو پیچید اش بینی زیر که پرتقالی بوی و زری مامان صییدای با
 ..... شد پرتاب ذهنش ی گوشه به را غرایش نطق

 
ر کیفش داخل به هم را پرتقال زده شتاب  آقاجانش سمت به نگاهش و داد س 
 :چرخید

 
قاجون مرسییی » عد تا ، میرم ،خودم کنم صییبر تونم نمی شیییده دیرم آ  ب

 «....خداحافظ
 

بایل خانوم زرین  به را پله چند شییتابان و آورد بیرون شییارژ از را شییاداب مو
 .... شد روان دنبالش

 
 خانوم زرین نهاد از آه و پیچید پله راه توی آپارتمان آهنی در کوبیدن صیییدای

 ....برآمد
 

 !....بود گذاشته جا را موبایلش هم باز هوایش به سر شاداب
 

 .... کوبید هم به را آپارتمان سنگین آهنی در
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شین دیدن با شیدنی نفس قدر به که نوروزی اقای رنگ سبز ون ما  وچهسرک ک
 .... افتاد راه به بعد و ایستاد

 
 اپ گرفت خود به دویدن حالت گامهایش بعد و برداشییت ی بلند قدمهای ابتدا
 !....رساند خیابان سر به را خود دوان دوان و...کرد تند

 
 ینوروز آقای رنگ سبز ون دنبال به عابرین متعجب گاه و خیره نگاههای میان

 انتک هوا در زدن بال بال به شییبیه چیزی را دسییتهایش و کرد دویدن به شییروع
 ....داد
 
صیبش زدن بال بال این از که چیزی تنها و  ودالیگ دورن پایش رفتن فرو شد ن

 !....هیچ دیگر و بود آب از
 

 میان از شییوماخر مثل تیز تندو و گرفت را ماشییین گاز نوروزی آقای که چرا
 ...رفت و کشید الیی ها ماشین

 
شین توی اگر حاال سته ما ش شاه خواب به آن حلزونی حرکت از بود ن  تمهف پاد

 !...رسید می هم
 

 های چوله چاله و داشییت کم را پاییزی باران فقط عالی روز یک شییروع برای
 !....بودند شده آب پر دم در پاییزی رگبار زیر که را خیابان
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 هم را دسییت به چتر مسییافران طویل و عریض صییف اگر ، عالی روز این به

ضافه شت می کنارش هم را نوروزی آقای از ماندن ،جا کرد می ا  مجموعه گذا
 !...شد می تکیمل هایش خوشی ی
 
 روی قیشال باران ایستادو خیابان وسط خسته های نفس با بیهوده تالش این از

 .... نشست صورتش
 
 لحظه و....گرفت می شییکل دهانش دور بخار از ایی هاله بازدمش و دم هر با

 ...شد می نابود و نیست هوا در بعد ایی
 

 پشیییت ی چاله به هم نگاهی نیم و انداخت آبش غرق های کتانی به نگاهی
 :گفت خودش با لب زیر کنان لند غرو و سرش

 
 «؟....!میکنی غلطی چه خیابون وسط دیگه تو شده در به در ی چاله »
 

 مثل حالتی ، گذاشییت زانو روی را دسییتش دو حاصییلش بی دویدن از خسییته
 ... کشید آبش غرق صورت به دستی و کرد چاق نفسی.... رکوع
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سی با باید نبود ایی چاره سافران صف دیدن با اما... میرفت تاک  آخرین دقی ، م
ستفاده جادویی ی کلمه از و کرد خم سر و زد را حقوقش از مانده باقی تروال  ا

 :گفت تاکسی اولین به و کرد
 
 «....دربست آقا »
 

 او و ایستاد پایش جلوی دردم ، تاکسی...  کرد را خودش کار جاودیی ی کلمه
 ماشییین سییوار مسییافران سییایر منتظر و خیره خیره نگاههای جلوی فاتحی مثل
 ....شد

 
 ...کرد هوار تاکسی صندلی روی را اش خسته های نفس تمام و
 

شتش تروال سکناس تا سه به شد تبدیل در  و هزارتومانی پنچ داغون و درب ا
با بود شییده دونیم به وسییط از که تومانی هزار یک  ی بتوتسیییله مهارت و

 .... بود شده متصل هم به نواری چسب
 

 هیکلش هب بیایید او اسییتقبال به داشییت ماموریت گویی پاییزی وقت بی باران
 کشیییده نم میکرد حس و بود خیس لباسییش تمام هم هنوز برود و بزند گند

 ....است
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 حتم و.... بود برابرشیییده چندین آن حجم که مجعدش موهای بدتر همه از
 !...است کرده دوبرابر را اش مانتو پشت پف داشت

 
سی از سی....  شد پیدا تاک  لطافت و کرد تازه شهر ی خورده باران هوای در نف

 .... کرد تلطیف را تنگش خلق باران از بعد
 
نداخت اش ایی سییرمه ی مانتو به نگاهی ، کوتاه کردنی خم سییر قدر به  ا
 کتانی و شییلوار و... گشییت برمی گلی ی جاده در سییخت ماراتون از گویی...

 .نداشت گفتن دیگر که هم هایش
 

 .داد تکان در دم مهربان و قلب خوش نگهبان رمضانی آقای برای دستی
 
قای او نظر به نه شییرکت، این در که بود فردی تنها رمضیییانی آ  کار صیییادقا

 ...دزدید نمی اصال هم کاریش وقت از و...میکرد
 

 زد،، می صیدا «جان باالم» را همه شییرینش ی لهجه آن با که شیریفی انسیان
 اش نفتی سماور و بود راه به چاییش بساط خدا همیشه که رویی خوش پیرمرد
 !....شناخت نمی آشنا و غریبه
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 یک توی ورودی در کنار ، حیاط ی گوشییه درسییت جایی اش نگهبانی برج و
 .بود جور و جمع و نقلی متری چند اتاق

 
 !... شد خارج اش سینه از حسرتی پر آه....  کشید را کارتش وقتی

 
سته هم ماه این رکورد سالمتی به خب شت یقین و شد شک  یتاخیر چهارتا دا

 !....گذاشت خواهد او جون ال و مردنی الغر حقوق روی بر را خودش تاثیرش
 

 که بود، قانون همین شیید می انجام جا به و خوب که شییرکت قانون تنها یعنی
ستان غیبت زمان در و میکردند لطف کارمندان البته شان دو  را هاآن کارت عزیز
 !...کشیدند می هم

 
 !....شود وارد ایی خدشه حقوقشان به کرده نا خدایی مبادا تا
 

 نآ از اما ، دهد انجام برایش را کار این که بود، داده پیشنهاد بار چند هم هستی
 داشت حالل نان به شدیدی اعتقاد که جایی

 
 و حالل نان باب در سییخنرانی کلی از بعد و بود کار این سییرسییخت مخالف

 ....کرد خواهی عذر و افتاد کردن غلط به رسما بینوا هستی.... آن مزایای
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 سیییالن هم آن از بعد و شییید کریدور وارد کنان هن هن و خسییته قدمهای با
 ....شرکت

 
 با و رفت می دوم ی طبقه های پله سییمت به دسییت به پرونده نعمتی خانوم
ستاد او دیدن صله قدم چند و ای شان ی فا  و فتگر قرار روبرویش کرد پر را میان

 ود گفتگوی یک ی قواره و قد در باشد کوتاه صدایش داشت سعی که درحالی
 :گفت اش ذاتی زبانی چرب همان با نفره

 
 سروی تو خیر به صبحت...  جون خجسته سالم »
 

 « ؟...! ندیدمت س
 

 ...نشست لبش رو حالی و حس بی لبخند
 
 آقای ون به موندم خواب.... خیر به هم شییما صییبح نعمتی خانوم سییالم »

 «....نرسیدم نوروزی
 
شه پیداش ،آالن ها کن صبر یکم گفتم شده ذلیل نوروزی این به»  لیو.... می

 «.... دروازه یکی اون و در شد گوشش یه
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 بی را اش جمله ی ادامه و برداشییت هایش دلسییوزی از دسییت نعمتی خانوم
 :داد ادامه کردو ایی اشاره دستش های پرونده به سر با و شد خیال

 
نده این دارم » قای برای میبرم هارو پرو یدونی...  رییس آ  گردو چه امروز نم

 « .... بود عصبانی چقدر و کرد پا به خاکی
 

 خلوت سیییالن توی را نگاهش احتیاط با و برد شیییاداب گوش بیخ را سییرش
 :گفت وار پچ وپچ داد چرخی

 
 اصال دفعه این...  آوردم زیتون راستی.... خوردش نمیشد هم عسل من یه با »

 «...ببر بیا شد سبک کارت...  نیست تلخ
 

 زیتون شریفش شغل کنار و بود کارخانه و شرکت بایگانی مسئول نعمتی خانوم
 ... میفروخت هم

 
سته با نوع همه از سته بی و ه شت زیادی طرفدار که اش پروده ،حتی ه  زا و دا

 ...میدادی سفارش باید قبل روز چند
 

 به بیهش چیزی...  میچید میز زیر ردیف به را ها شیشه و بود سلیقه با هم خیلی
 ...گذاشت می میز روی نمونه برای ها آن از دوتا یکی....! فروشگاه
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 زهرمار نرمش و چرب زبان این با زن این....  گرفت جان لبش روی لبخندی
 ....داشت خود جای که زیتون فروخت می راحتی به هم را
 

ستی و کرد جور و جمع را لبخندش  نشت به جوری بد که دارش نم مانتوی به د
 :گفت و ،کشید بود چبیده

 
 میام سییر یه وقت آخر شییاالله ان... کاری سییاعت بین نه ولی میان چشییم »

 «....پیشتون
 

شه یک فروش از خیالش نعمتی خانوم  و شد راحت هایش زیتون دیگر ی شی
ندی ندو باریکش های لب روی لبخ های نشیییا ندان  را ومعوجش کج د

 :گفت او جواب در گذاشت نمایش به سخاوتمندانه
 
 عرفیشت خیلی میاره ها زیتون این برام که آقایی...ها نکنی دیر منتظرتم پس »
 « .... برداشتم خودمم ی واسه یکه درجه میگفت و کرد می رو
 

 :گفت زده شتاب و رفت اش مچی ساعت سمت به سرش
 
ستت آب گفت حّقی ،خانوم برم...! شد دیر اوخ اوخ »  پرونده و زمین بگذار د
 «...کنم می بدل و رد قلوه و دل تو با واستادم وقت اون... باال بیار را ها
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 قل لق و داد تابی اش فربه هیکل به شییود جواب منتظر آنکه بی و گفت را این

 !.... کشاند باال سمت به را آن کنان
 

 هرا به خانه آبدار سییمت به گرفت سیینگینش قدمهای و نعمتی خانوم از چشییم
 ... شد خارج اتاقش از دست به موبایل تّرقی آقای و.... افتاد

 
 ...افتاد راه به شرکت حیاط سمت به بشود او ی متوجه آنکه بی و
 

 کمش خدا همیشه که شد کشیده اش آمده بر شکم و کوتاه قد سمت به نگاهش
 ....میزد بیرون ترشش و تنگ کت زیر از اش قلی قلی

 
 لبتها....  بود کارخانه محصوالت فروش های داد قرار تنظیم مسئول تّرقی آقای

 ....میخرید هم زبانی چرب با بلکه فروخت نمی چیزی تنها نه
 

 های کار به ربطی اصییال هم فروشییش خریدو....!  خرید می چیز همه بله
 ....نداشت شرکت

 
شین از سایل البته ، باغچه و باغ ، ملک تا گرفته ما  و دخری این جزء هم خانه و

سوب ها فروش شد مح ست ،...  می سار یک مثل در  به و بود خریدار فقط سم
 !....نداشت کاری هم نوعش
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قای ظاهرا له....  تّرقی آ یدا را تّرقی های پ مدش در و بود کرده پ  خیلی هم آ
 !...فهمید شد می راحتی به پایش زیر خارجی ماشین از را این ، بود خوب

 
 ییا برگشییته بخت کدام به دقیقا خرد می که چیزهای دانسییت نمی دقیقا فقط
 !...فروشد می

 
 قید بی را هایش شییانه عاقبت و....  کرد همراهی سییالن بیرون راتا او نگاهش

 .شد روان آبدارخانه سمت به قدمهایش....  انداخت باال
 

مه هم باز البد  و راسیییت قسییم که بود خورده تورش به نرمی و چرب ی لق
 ...کرد می ردیف هم سر پشت و بافت می هم به را دروغش

 
 جرات کسییی و میزد برق تمیزی از و بود رحمتی آقای قلمرو تحت آبدارخانه

 قوری و بریزد آشپزخانه سفید های سرامیک روی بر چای قطره یه حتی نداشت
 بود براه هم اش برقی وسماور چای

 
 حدقه در را هایش چشییم جانب به حق ایی قیافه با همیشییه... !  نه او برای اما

 چایی منه کاری ی محدوده از خارج رو راه انتهای: »  گفت می میداد تاب
 « .....ببر بیا خودت میخوای
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 با و خورده را او دختر حق خجسییته شییاداب کرد می فکر رحمتی آقای که چرا

صره و قانون سند در او دختر جای به بازی پارتی نام به ایی تب شی م  رکتش من
 !.... است نشسته

 
.... بود شیییده پرتاب محدوده از خارج به رحمتی آقای دید از خاطر همین به

 !...شد نمی او نصیب بویش و عطر خوش چای های فنجان
 
 و آلود غضب نگاههای زیر را اش چایی فالسک صبح روز هر بود مجبور او و

ر رحمتی آقای ی دوستانه غیر البته  این شمچ جلوی اداری وقت پایان تا کندو پ 
 ...نباشد محترم مرد

 
 ودز و بگذارد سماور کنار شستن از بعد را چایش فالسک دوباره هم وقت آخر

 !....شود دور او ی حیطه از سریع ، تند ،
 

 داخل بو این متستت او و کرد می غوغا آبدارخانه در دم تازه چای عطر بوی
 بشنصی جانانه ایی غره چشم با همراه ، سر تکانی تنها و داد بلند سالمی و شد
 ....شد
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 شفالکس..... کرد رد سیبلی زیر و گرفت نادیده را رحمتی آقای های غره چشم
 او سییمت به رحمتی آقای صییدای با که کند پر را آن میخواسییت و برداشییت را

 ...چرخید
 
قای برای هنوز کردم دم تازه رو چایی »  خالی رو همش.... ها نبردم رییس آ

 لیک بیاد جوش دوباره آب تا بریز کم هم جوش آب....!  فالکسییت توی نکنی
 «....میکشه طول

 
 چای هنوز..... خورد تکان فقط صدا بی لبهایش ، بود خفیف چشمش جواب
 ....درسی راه گرد از سرابی لیلی که بود نشده سرازیر فالکس سمت به قوری

 
شگل دختر سرابی لیلی  باسل ها مانکن مثل تنها نه شرکت پوش خوش و خو

 ارخانهک محصوالت یابی بازار مسئول رفت، می راه هم آنها مثل بلکه میپوشید
ضر و بود شته خوش کنار را کس هیچ نبود حا شدو دا ست دلش با  ندمان میخوا

 !...بس و باشد میدان تاز تک زیبایش
 

 :گفت دار کش صدایی و عشوه با و شد داخل در از لیلی
 
 من که میدونی ؟.... !صییبحت اول چایی این شیید چی پس...  رحمتی آقای »

 «....نمیخورم صبحانه خونه
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 را ی چهارخانه دستمال شد بلند ازجایش سرعت به لیلی دیدن با رحمتی آقای

 :گفت و گرفت دستانش توی و برداشت میکرد را گردنش بند همیشه که
 
شیدید زحمت چرا شما سرابی خانوم سالم »  وظیفه انجام آالن..... اومدید ک

 «....خدمتتون میارم دم تازه چایی یه میکنم
 

 دید نا را رحمتی آقای خدمتی خوش شاداب دیدن با لیلی
 
 منتظر و رفت باال ابروش تای ،یک چرخید او سییمت به نگاهش و گرفت ه

شد عایدش چیزی او ی خیره نگاههای جز اما ماند شاداب سالم  این از...  ن
 قلمرو از که بود خوشییحال و آمد نمی خوشییش ورودش بدو همان از دختر
 ....بود کرده پرتش بیرون به خودش کاری

 
 زبان نیش پشت را شاداب سری خیره و احترامی بی وحرص نباورد تاب عاقبت
 .کرد پنهان هایش

 
 «؟....!بیخودی امور مسئول....! اینجاست کی ببین....  به به »
 

 و چرخید رحمتی آقای سییمت به آمیز تحقیر و دار کش لحن همان با سییپس
 :داد ادامه
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 «؟....! کاریتون ی محدوده توی نیومده خجسته هنوز رحمتی آقای »
 

 ندک نثارش افکنی مرد و شکن دندان جوابی خواست می شد مشت دستهایش
 ناچار به و رسییید اش ذهنی ی شییده قطار های جمله میان صییبوری نیما اما

 ریقو سمت به و داد او به کوتاه سالمی.....  شد سکوت به مجبور ،ناخواسته
 !....برود اتاقش به و پرکند تر زود چه هر را فالسکش تا چرخید

 
ما یپ خوش پسییر صییبوری نی ته و پوش خوش ت  که بود شییرکت مجرد الب

 .... بسیار هم چاک سینه عاشق و داشت بسیار هواخواهان
 

ست سرو برایش شرکت های دختر  فص اول در سرابی لیلی شکستندو می د
 ! ...بود

 
 ترجمه بر وعالوه داشت کافی تسلط انگلیسی و آلمانی دنیا ی زنده زبان دو به
قای با خارجی های داد قرار و ها نامه ی  های سییفر در و بود همکار تّرقی آ

 !...میشد راهی مترجم عنوان به رییس آقای تیم همراه هم خارجی
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 و تر و کرد سوار بود کردن قل قل حال در که سماری روی سرجایش را قوری
سک فرز  قدارم همان به کوتاه ایی ثانیه از بعد و گرفت سماور شیر زیر را ،فال

 ....کرد قناعت آبجوش
 

 تنرف عزم کند رو را هایش غمزه و ناز لیلی اینکه از قبل و بسییت را فالسییک در
 .کرد تامل قدری دید در چوب چهار در ایستاده را نیما وقتی اما...کرد

 
ستنی که اش ایی قهوه جیر کت آن با نیما دیدن با لیلی شه از تر خوا  دهش همی

 :گفت کننده اغوا لحنی با انداخت او جدید کت به خریدار نگاهی بود
 
 « ....خیر به تون پاییزی صبح....  صبوری آقای سالم »
 

 طبمخا را خاصی شخص آنکه بی و ایستاد تر کنار قدری در ی آستانه از نیما
 :داد جواب دهد قرار

 
 «.... خیر به همگی صبح....  سالم »
 

 ماگ هب کشییدار لحن همان با.....  کند باز نیما رابا حرفی سییر اینکه برای لیلی
 :گفت و کرد اشاره دستش

 
 «؟....!کردید عوض رو لیوانتون....  نایسی و گوگولی ماگ عجب »
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 درشت و زیر های عشوه به آنکه بی ، گذاشت آبدارخانه میز روی را ماگش نیما

 ...چرخید رحمتی آقای سمت به نگاهش ، بدهد جوابی لیلی
 
ست دیروز لیوانم...  رحمتی آقای »  ماگ این توی من برای امروز از لطفا شک

 «....بیارید چایی
 

 و چرخید شاداب سمت به بدهد جوابی لیلی قرمز چراغ به که آن بدون سپس
 :گفت

 
 یکی ؟.. .خوبه تون فارسی تایپ مثل تون انگلیسی تایپ...  خجسته خانوم »

 شما هب بدم شده قرار شلوغه سرشون حّقی خانوم انگلیسیه زبان به قرارداد دوتا
 «....کنید تایپ

 
 و یدکش اش مقنعه پر به دستی آزادش دست با و داد چپش دست به را فالسک

 :داد جواب
 
 «....میام رب پسش از ولی نیستم فارسی تایپ فرزی ترو به صبوری آقای بله »
 

 :گفت رحمتی آقای به رو و کرد کوتاهی تشکر نیما
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 «...نره یادت من چایی... رحمتی »
 
 گوشییت دنبال به که ایی گربه مثل هم لیلی و.... شیید خارج در از هم بعد و

 ....کرد رفتن عزم دنبالش به باشد
 

 گیردب صییبوری نیما بلند قامت از چشییم که آن بدون رفتن بیرون از قبل ولی
 : گفت رحمتی آقای به خطاب

 
 «.... باشه داغ داغ... اتاقم بیار منم مال رحمتی»
 

 گذاشت میز روی را رییس آقای شیک فنجان و مخصوص سینی رحمتی آقای
 :داد تکان تاسف روی از شدسری او به ورو

 
 دستور صبوری آقای از تو جای.... بود جا این آالن من نرگس اگه...  هی هی »

 «...عهدیت بد این با روزگار بسوزی هی... میگرفت
 
 هم آن ، منفی موج همه این تحمل... رفت بیرون آبدارخانه از بلند قدمهای با

 شدبا مثبت که خواست می تر تازه هوای قدری دلش و.... نداشت را صبح سر
 ....بیاندیشد مثبت بتواند و
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 .... کرد روشن را چراغ و رسید اتاقش به دست به فالسک بلند قدمهایی با
 

تاقی ند ا مت از که جوری و جمع متری چ نده محروم پنجره نع ها و بود ما  تن
شنایی صرفی کم المپ اش رو ش سیم از قواره بی که بود رنگی سفید م  کیم

 .میشد آویزان سقف از رنگی
 

تاقش حقیقت در باری یک ا  تاقا نقش حاالدر و داده کاربری تغییر که بود ان
 !...کرد می نقش ایفای او خصوصی کار

 
سئول میگفت و میزد غر مدام که بود سرابی لیلی مدیون هم را این و  و فروش م

 ... باشد داشته خودش از متستتقل اتاق یک باید شرکت یاب بازار
 
شوه هیچ که جایی آن از و شمه و ع  وردم این در سرابی لیلی و نبود بلد ایی کر

سنگها هیچ که پله چند  ایآق معاون فراهانی آقای شد موفق بود جلوتر او از فر
 رد خودش و کند شوت انباری این به را خجسته شاداب تا کند مجاب را رییس

 ...بماند باقی شهر به رو طویل و عریض هایی پنجره با دلباز اتاق آن
 
 بدون...! نبود انفرادی سلول یک به شباهت بی که اتاقی بوداز متنفر چقدر او و

 .... بیرون به ایی روزنه و درز هیچ
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 کی.... حلیست راه مشکلی هر برای مرگ جز به داشت اعتقاد که انجایی از و
 شد کار به دست منصور عمو ی خونه از برگشتن از بعد جمعه ظهر از بعد

 
 مانآپارت پارکینگ ی گوشییه ی اسییتفاده بال وچوبهای چکش و میخ کمک با و

 یک آن پشییت و زد سییفید رنگ آن به و سییاخت سییاده مربعی چوب چهار یک
شد، گم پیج در انتهایش که درخت پر باغی کوچه از منظره  شتپ سلیقه با می

سباند آن ضافی های پارچه با و چ شپزخانه ی پرده ا  یآب ساده پرده یک شان آ
 ....دوخت برایش هم داشت سفیدی و ریز گلهای که رنگ

 
صل پنجره طرف دو به و داد ظریف چینی را پرده های ه کنار و  نچنا...  کرد مت

ست ی پنجره چوبی قاب داخل از باغ کوچه که  شد می دیده راحتی به ساز د

.... 
 

 اغب کوچه این دیدن با بار هر و....  آویخت شرکت تاریک و تنگ دیوار به را آن
 باز دل و دسییت که اش کشیییده فلک به سییر درختان و کاهگلی های دیوار و

 بود کرده باغ کوچه سایبان را برگش و شاخه
 
 هوا به میشییدو دود جا یک هایش خسییتگی تمام و شیید می خوب حس از پر

 ....میرفت
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 های کتونی و گرفت دلخواهش باغ کوچه و سیاز دسیت ی پنجره از را نگاهش
سش شید بیرون پا از را خی ستاده را آن و ک  شکخ قدری تا داد تکیه دیوار به ای

 ....شود
 

 کارش الله بسییم به هنوز....  نشییسییت میز پشییت و کرد روشیین را کامپیوترش
 ی قفسه بند را دستش دیدنش با و شد اتاق وارد سراسیمه هستی که بود نرسیده

 :گفت کند سالم آنکه بی و کرد اش سینه
 
 «....جان شاداب اومدی شکر رو خدا»
 
 دادو کوتاه انهنایی موربش چشییمان به و کرد باریک قدری را هایش چشییم[

 ....کرد روانه او سمت به را نگاهش تر موشکافانه
 

ستی این شناخت را مارمولک ه ست و می  جان شاداب طور این وقت هر میدان
 !.....دارد نامعقول ایی خواسته معمول طبق البد بندد می نافش به
 
 !.... نیست طمع بی گرگی هیچ سالم زری مامان قول به و
 

 شمچ میداد نشان را دریایی که مانیتورش ی صفحه به و گرفت او از را نگاهش
 :گفت و دوخت
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 کار خیلی که بگو رو کارت سییریع و تند دوما...  خیر به صییبح سییالم اوال »

 « ....دارم
 

ستی  میز روبروی صندلی روی که حالی در و آمد کش لبهایش روی لبخند ه
 شد خم میز کامالروی گذاشت میز روی را دستش آرنج ، نشست می شاداب

 :گفت چاپلوسانه لحنی با و
 
 تبرا فیلم چندتا.... شدم دلواپست کردی دیر دیدم....  ماهت روی به سالم »

 « ....انگیز هیجان و عشقی داری دوست که هایی همون از کردم دانلود
 
 برنامه پی هایش چشییم هم باز و انداخت او به نگاهی نیم مانیتورش باالی از
 .شد کشیده آورد می در اطوار معمول طبق که ورد ی
 
نت هسیییتی»  رو این میخوای چی....  بزن اول رو آخرت حرف برم قربو

 «؟....!بگو
 

ستی ضاع ه سته کردن مطرح برای را او ساعد نا اش خوا  به را حرف سر دید م
 .... چرخاند دیگر سمت
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 که ها خبر چه رسیییدی دیر که سییاعتی یک این توی نمیدونی شییاداب وای »
 هوار هوار و طلبید می حریف و بود بسته رو از رو شمشیر رییس آقای....! نبود

 کتشییر این توی کس هیچ چرا نمیفهم من میگفت.... ببین و بیا میکشیید ها
 «....نمیده انجام درست رو کارش

 
 ماجراراتعریف تاب و آب با که هسییتی هیجان همه این از را نگاهش شییاداب

 دیمیق کامپیوتر این ورد سرکش ی برنامه شد موفق باالخره و.... گرفت میکرد
 ....کند باز را
 
 رکتش معروفترین از یکی کارخونه و شرکت این داره حق خدا بنده بابا خب »
 کار به مشغول جا این من که ماهی هشت این توی ولی خودشه صنف توی ها

 «....نیست معلوم هم علتش و....! میده ضرر داره همش شدم
 

 ادامه اولیه تاب آب همان با و نداشییت کردن کش فرو خیال هیجانش هسییتی
 :داد
 
 توی بود اومده رییس آقای که تایمی این توی.... کن ولش رو ها بحث این »

 ببینی نبودی...  میطلبید حریف میکشیدو شونه شاخه همه برای و پایین سالن
شوه چه لیلی صال هم اون برم قربونش و کرد می صبوری نیما خرج هایی ع  ا

 «!....شد رو زیر دلم توی قند چقدر خوشی از نمیدونی....نمیداد محلش
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 د به مجنون نقش در که را سرابی لیلی ی حوصله

 
شته مجنونی نبال شت سرگ شت میگ  پرچانگی و ها وراجی طور همین...  ندا
 !....را مشیری هستی های

 
 :گفت داد اش بینی به چینی

 
 ارتسرک برو...  کنی می غیبت داری همش نشستی کن بس خدا ترو هستی »

 حقوقی لیسییت مونده دیروز تایپی های نامه هنوز. برسییم کارم به منم بگذار
 «...کنم تایپ رییس آقای برای باید هم رو شرکت کارمندای

 
ستی شت تا حرفی ه  مزه ار حرفهایش....  گفتنش از مردد و بود آمده لبهایش پ

شه با که حالی در و زد دریا به دل عاقبت و کرد مزه  ازیب رنگش آبی شال ی ری
 :میکردگفت

 
 است نامه هرچی ناجوانمرد حّقی این شلوغه سرت میدونم..  جونم شاداب »

 «!...نمیگی نه خودت هستی به میدونم ولی...  کنی تایپ تو میده
 

 ! .... دیگر بود کردن خر برای روشی هم این خب
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 اهاشییتب پس...آمد باال او نگاه امتداد تا نگاهش و گرفت مانیتور از را نگاهش
 هب تا گرگه خانوم برای بود ایی مقدمه ها شیییدن پیش و پس همه این کرد نمی

 ... برسد هدفش
 

سید اش چانه انتهایی تا وخم پیچ پر که را دارش موج موی از ایی تکه  به ار میر
 زیر سییرگردان و پریشییان موهای برای هم فکری باید... داد هول اش مقنعه زیر

 ... میکرد مانتواش
 

 پرت و خرت که درحالی کرد ،سرخم کرد باز را آن زیپ ، کشید پیش را کیفش
ید به را کیفش های یدا ام ندی رو زیر ایی گیره کردن پ  بشل کنج میکردلبخ

 :گفت و نشست
 
 «....بزن رو حرفت شدم خر کافی اندازه به.... هستی »
 

 نهچابلوسا لحن همان با و کرد شکار ماهری شکارچی مثل را لبخند این هستی
 :گفت اش

 
 تا سیییر از آالن.... درخشییه می طال مثل که برم دلت قربون..... جون از دور »

 «میگم برات رو پیازش
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 لیک پشییتش و حرف کلی یعنی هسییتی«  پیاز تا سیییر» از این میدانسییت او و
 !....دردسر و ماجرا

 
 و پس ذهن در را هایش جمله ، داد فرو محکم و سییفت را دهانش آب هسییتی

شمان و برد تر نزدیک قدری را سرش... کرد پیش  و... ..تر باریک را گردش چ
 :گفت

 
 «؟....!مرخصی برم بود قرار امروز که میدونی جونم شاداب »
 

 براسییاس کارمندن اسییامی....  کرد باز رویش پیش را کارمندان حقوق لیسییت
سم بود شده نوشته آنها دریافتی حقوق میزان  لیلی و بود صدر در ترقی آقای ،ا

 نفر آخرین جدول انتهای در هم خودش اسم و داشت قرار او از بعد هم سرابی
 نگیزا شگفت حقوق این از تر نرم و چرب خیلی جانش آقا توجیبی پول.... بود
 !....بود

 
 و پیچید اتاق سییکوت در دار صییدا پوفی و کرد خالی و پر هوا از را هایش لپ

 :پرسید
 
 «!....اش بقیه خب »
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 شدن و بود مرخصی فراهانی آقای دیروز.... کرده کباب رو دلم ،دیگه اش بقیه»
 ها اکس شما تا گفتم اینا مامانم به صبح.... کنه امضا بدم رو مرخصی ی برگه

 جلدی و میکنم امضا رو مرخصی برگه و شرکت میرم منم کنید جور و جمع رو
 لفتشک صدایی با و انداخته اش حنجره توی باد مرتیکه وقت اون....  برمیگردم

 بهش... کنه کار شییما با جدید آموز کار داده دسییتور رییس آقای نمیشییه میگه
 ای میکنید امضییا رو مرخصییی برگه چی بگذارم خودم جای رو نفر یه اگه میگم

 رو هبرگ منم کن پیدا رو جایگزین نفر شیما ، میگه مسیخره پوزخند یه ؟با... نه
 «....کنم می امضا

 
ست شاداب شت کناری به را کارمندان حقوقی لی  هب سکوت در نگاهش و گذا

 .شد سرازیر او سمت
 
 رو دیگه کارآموز یه میخواد بازم فراهانی آقای ، برس دادم به جون شیییاداب »

سیر ماه چند و بکنه گردنم وبال شم گرفتار و ا صی حاال...ب  میره ناف به که مرخ
 «.... بگو رو مشهد نازنین ،مسافرت جهنم به
 

 :کرد اضافه و داد تابی هوا در حوصله بی را دستش سپس
 
ته نمی رو ها خول و خنگ این چرا فههم نمی اصییال من » ید خط فرسیی  تول

 !....بگیرن یاد هم چیزی یه بلکه کارخونه



 43 بن بست بهشت

 
 و هرییسی اقای ی شییده سییفارش میگفت فراهانی آقای... ! بهاره نوبره یکی این

ستور  ردندک کبابم قبلی آموز کار دوتا اون خدا به..... کنم کمکش من که داد د
 ور ور، سییره یه..... رو کردنش چت و بودند بلد بوک فیس فقط کامپیوتر از... 

 یه بودند اومده فقط.... میکردند پچ پچ هم گوش در پسییرهاشییون دوسییت از
 « .... بخوره کوفتیشون کارآموزی ی ورقه پای امضا

 
 و دمیکر ردیف هم سییر پشییت منطق بی و منطق با را دالیلش فرز تندو هسییتی

 !....میگذاشت کنارش هم را هایش آیه و قسم
 

 ینا در ولی....  شود منکر نمیتوانست را هستی گاه بی و گاه های محبت خب
شت مدت ستی بود فهمیده خوبی به هم ماه ه ستن ی دنده روی وقتی ه  خوا

 .... بیاید کوتاه بود محال رسید نمی آن به تا افتد می چیزی
 
 یه میل کمال با عاقبت تا میرفت ات صییدقه قربان و ریخت می زبون قدر آن و

 !....میدادی پس او به میگذاشتی اش خواسته روی دستی هم چیزی
 
ستی » شی یه فقط من خدا ترو ه  مانجا رو تایپی کارهای فقط و... ام ساده من

سه آچار نقش در که بگذریم.... میدم  وگیر هرجا و میکنم کار هم شرکت فران
شه گوری شیدن تی و جارو مونده فقط....! من سراغ میان با  کار اون اگه که ک
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 هیچ که بماند حاال....! تکمیله وظایفم ی مجموعه کنند محول من به هم رو
 «...نمیکنه حساب آدم وسط این رو من هم، کس

 
 را او هایش چشم کردن خمار با داشت سعی که هستی خمار چشمان از چشم
 و ادد فرو هم روی لبهایش فشار با را هایش خنده و گرفت دهد قرار تاثیر تحت
 :کرد اضافه

 
 هم خودم برای جا ، اینجا بنداز اتاق این به نگاه یه خودت گذشییته اون از »

 «....دیگه نفر یه برسه چه نیست
 

ستی شت برنده را بازی ه ستی و شد بلند جایش از.... میپندا شت به د  مانتو پ
 : گفت چابلوسی با و کند صاف را چروکهایش کشیدتا اش

 
 هرکی به صبح از خودت جون به....  ماهه که برم خودم ی فرانسه آچار قربون »

نداختم رو تاد روم ا ید فقط بدی یادش چیزی نیسیییت قرار...!  زمین اف  اب با
سمتهای شناش مختلف ق  دهمی انجام کاری چه بخش هر بدی توضیح و کنی آ

 آقای میگم راست خدا به.... کارخونه میره هم بعد جاست این وقت چند یه... 
 !...نیست سخت هم اصال دیدی... سادگی همین به....گفت خودش فراهانی

» 
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ستی کردو باز را شالش سپس شید لتختتش موهای به وار شانه د  مه باز و ک
 .... نشاند سرش روی را آن
 
 ور جدید کارآموز میگم و فراهانی آقای پیش میرم آالن کردی قبول که ممنون »

شت بفرسته شتم که سفر از.... پی پل تپل سوغاتی یه برگ ....  داری من پیش وم 
 «....داریم پرواز ظهر برم تر زود بهتر

 
 و ادد تکان بای بای عالمت به را دستش میرفت اتاق در سمت به که درحالی و

 ....شد خارج اتاق در از و کرد پرتاب او سمت به هوا در فرضی بتوتسی
 

 .... شد خالی و پر حرص از را هایش لپ بازهم
 

 دلش چقدر و... کرد جا به جا عمیق بازدمی و دم با را حرصییش پر های نفس
 دینچن به یونیکش و ناب های رفتن صییدقه قربان این با را هسییتی میخواسییت

 !....کرد می«  اش نیستی» به تبدیل دم ودر کرده پرتاب خاکی کره از دور فرسخ
 
 " دوم فصل "
 

 .... چرخاند تهران شهر شلوغ همیشه خیابانهای در چشم
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شین از را نگاهش... !  پارکی جای کردن پیدا امید به هم آن  شده قطار های ما
 .... پیچید دیگر خیابان به و زد راهنما و گرفت خیایان کنار ی
 

شین شد مجبور عاقبت  و اردد نگه شرکت ساختمان از باالتر خیابان یک را ما
 ایه کتانی و رفت فرو آب و گل از ایی چاله درون پایش شییدن پیاده محض به

 خیسییی از ردی رفتن راه موقع که آنچنان و شیید آب پر و خیس داغوش و درب
 ...میگذاشت جا به خود از.....

 
 نشت میان لرزی پاییزی وقت بی سییرمای...  کرد کامران نثار جانانه ناسییزایی

 اب و کند تر نزدیک هم به را اش ایی عاریه کاپشیین ی لبه شیید باعث و نشییاند
 ....افتاد راه به شرکت ساختمان سمت بلندبه گامهای

 
 اتاق جای به داد ترجیح نباشیید چشییم توی زیاد ورود بدو همان از اینکه برای
 ! ... برود شرکت معاون فراهانی آقای سراغ به راست یک عامل مدیر

 
 دش شرکت گرد سالن وارد و گذشت مشربش خوش پیرمرد و نگهبانی سد از

..... 
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 یسییکوت در روبرویش میز یک و صییندلی چند با سییالن و بسییته اتاقها تمام در
 نکرده یتفاوت چندان پیش سال چند با سالن دکوراسیون.... بود رفته فرو مطلق

 ....بودند شده تر کهنه قدری هایش صندلی فقط و
 
 و ستادای شرکت منشی میز پشت و رفت دوم ی طبقه سمت به بلند قدمهای با

 ...بردارد رویش پیش مانیتور ی صفحه از چشم منشی تا شد منتظر
 

صنوعی ای سرفه با شد مجبور عاقبت....شد طوالنی قدری انتظارش  جهتو م
 ... کند جلب خود به را او
 

 بیط عینک پشییت از و کرد بلند را ریملش غرق های پلک سیینگینی با منشییی
گاهی ،نیم اش ته در زوار کاپشیین از چشییم و کرد خرجش ن  و گرفت او رف

 دماغی تو صییدایی با خشییک و سییرد بود مانیتورش میخ نگاهش که همانطور
 :پرسید

 
 «....امرتون »
 

 که.... اش اطواری قرو نوع از مخصییوصییا.... جماعت منشییی ی حوصییله
 کردند می رجوع ارباب الله خلق خرج کرشییمه و ناز و افاده و فیس حسییابی

 ....نداشت
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 که اتاقی در روی و چرخاند دیگر سییمت به را نگاهش و کشییید عمیقی نفس
 .... شد ثابت عامل مدیر بود نوشته

 
 «؟...دارند تشریف فراهانی آقای »
 

....  کند نگاه او به و چرخاند به چشییم تا نداد زحمت خودش به حتی دخترک
 :داد جواب بود چسبیده مانیتور به نگاهش که طور وهمان

 
 «...سالمت به....  نداریم استخدام »
 

 جا ابرویش دو بین خطی و شیید گره هم در آشییکار توهین این از هایش اخم
 اخم همان با را نگاهش.... نداشییت سییکوت جز ایی چاره اما..... کرد خوش

 :گفت و کشاند دیگر سمت به غلیظ های
 
 «....نیامدم استخدام برای....جدیدم آموز کار من »
 

.. . کند نگاه مخاطب به اش طبی عینک باالی از داشییت عادت گویی دخترک
 :گفت ادبانه بی لحنی با و کرد تکرار را کار این هم باز که چرا
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 اطالع بهشییون تا بنشیییند منتظز...  نیسییتم جدید آموز کار جریان در من »
 «....بدم

 
شاند لبش کنج پوزخندی شه به کالمی و حرف بی و جنباند سری.... ن  ی گو

 ... نشست فراهانی آقای انتظار به صندلی روی و رفت سالن
 

 !دید می را او که بود بار اولین این ولی بود شنیده او از زیاد که مردی
 

 ....شد کشیده شلوغش همیشه میز سمت به نگاهش و کرد تایپ را نامه آخرین
 

یان مه این م  به هسییتی لطف به که داشیییت کم را آموز کار یک فقط کار ه
 .... شد اضافه هایش خوشی ی مجموعه

 
شک گلهای و رفت میزش سمت به  خرده و کرد زباله سطل ی روانه را شده خ

 ....کرد جمع میز روی از را ها بیسکویت
 

... . بود کرده نفوذ هم کارش میز و شرکت به هایش شلتختتگی ی دامنه خب
 مرتب هم را تایپی های نامه و گذاشت مدادی جا داخل را اضافی های خودکار

 ...کرد پاک خاک و گرد از هم را میزش کاغذی دستمال با و کرد
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 ، بود شده مرتب چیز همه...  داد چرخی دلبازش چندان نه اتاق در را نگاهش
شت از ست.... آمد بیرون ش میز پ شان موهای داد به میخوا  اش مانتو زیر پری

 . کرد منصرفش اتاق در ی تقه چند صدای که برسد
 
 :گفت و ایستاد صاف و داد پایین را اش مقنعه پر آنی به
 
 «....بفرمایید »
 

ستگی به در شی چندان نه هیکلی با قامت بلند مردی و شد باز آه  روپ اما ورز
 .... شد داخل شانه چهار

 
 ازاب نیمه در ی آسییتانه منتظردر که...  ماند ثابت رویش پیش مرد روی نگاهش

 ....بود ایستاده تاق
 

شن و میگرفت فاکتور آلودش گل و کهنه های کتانی از اگر خب  رفتهد زوار کاپ
هایش که را اش ثل رنگ ند تضیییاد در هم با مغرب و مشییرق م  می ندید بود

 ورتشص روی خوابیده مشکی و پر سیبل و ریش با رویش پیش مرد.... گرفت
 ... نبود بدک هم چندان
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شکی و صاف موهای روی نگاهش ست او م ش  عجیب سیبلش و ریش با که ن
شت هماهنگی سبده ابروش دو میان رنگی پر اخم و دا صی سردی و چ  به خا

 ...بود بخشیده نگاهش
 

 و کرد صاف قدری را صدایش...  ندید صالح را مردم پسر زدن دید این از بیش
 «....امرتون آمدید خوش سالم: » پرسید

 
 ... شد داخل و بست را اتاق باز نیمه در مرد

 
 چوب چهار روی و داد چرخی اتاق ی پنجره بدون و خفه فضای در را نگاهش

شان را باغی کوچه ی منظره که رنگ آبی ایی پرده با شکلی مربع  ابتث میداد ن
 و چرخید رویش پیش دختر سییمت به نگاهش و گرفت آن از چشییم....  شیید

 :گفت محکم پرو مردانه صدایی با مودبانه
 
 مسیح من...  سالم »
 

 «!... جدید آموز کار هستم طلوعی
 

 گرد قدری هم چشییمانش و گرفت باال به رو انحنایی تعجب از هایش ابرو
 !....شد
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ند دختر دو هر هسییتی قبلی آموز کار دو ظار او و بود  را مونث جنس یک انت
 !... داشت

 
یدانسیییت اگر هسییتی  و قد خوش و چهره خوش مرد یک جدید آموز کار م
 فرس هم ماه ی کره به بود قرار اگر....  هیچ که کشور داخل به سفر...  باالست

 ...کرد می لغو هم را آن یقینا کند
 

 با....  نشییاند ابرویش دو میان ،اخمی گذاشییت پیش قدمی آرامی به مسیییح
 :گفت اش مردانه و پر صدایی

 
سته خانوم با من »  هرویرا انتهای بیام گفتند من به فراهانی آقای دارم کار خج

....» 
 

 و آمد او حرف میان به....  گذاشییت دیگر وقت برای را هایش تعجب شییاداب
 :گفت او حرف ی دنباله

 
 «.... خوشبختم تون آشنای از.... هستم خجسته شاداب من...  طلوعی آقای »
 

 نفس یک عمر ی اندازه به کند پیدا بهتری های جمله بتواند اینکه برای سییپس
 :کرد اضافه و داد تاب هوا در عادت طبق را دستانش ، کرد رو و زیر را ذهنش
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شیری خانوم با بود قرار شما بخواهید رو حقیقتش » سئول م  تشرک تی آی م

 یه.... ام سییاده منشییی یه من...  هسییتند مرخصییی ایشییون ولی کنید همکاری
 بر سییتمد از کمکی هر ولی...  نه یا کنم کمکتون میتونم نمیدونم.... تایپیسییت

 «...میدم انجام براتون بیاد
 

سیح شه نرم لبخندی م شاند لبش ی گو  یب صداقت همه این احترام به و... ن
:  تگف مختصر و وکوتاه افتاد زیر به هایش چشم و کرد خم را سرش قدری ادعا

 «....ممنونم لطفتون از.... همچین به» 
 
ست شاداب کفش بدون و گلی گل های جوراب روی نگاهش و ش شم ن  وچ

 نگاه ی متوجه شیییاداب... آمد باال او نگاه امتداد تا حرف بی متعجبش هایی
 دیگرش پای روی را پایش یک کف خجالت با بود شییده مسیییح متعجب های

 جوراب به کوتاه ،نگاهی کرد خم سییر قدری....  آورد فشییار آن به و گذاشییت
 :گفت لبهایش روی لبخندی با و انداخت اش منگولی گل های

 
 ، شیید خیس بارون توی.... اومدم کفش با خدا به....! نکنید نگام اینجوری »

 «...بشه خشک تا بیارم درش شدم مجبور
 

 :داد ادامه و کرد اشاره او خیس های کتانی به سر با سپس
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 «.....شما مثل درست »
 

سیح ست لبش کنج نرم ی لبخند م ش  تکان او حرف تایید عالمت به سری....ن
 نداشییت صییورتش روی آرایشییی هیچ که تکلف بی و سییاده دختر این با... داد

ست می تر راحت ،خیلی شحال و.. کند سر را اجباری دوران این توان  بود خو
 تسییرای هم او به واگیردار مرض یک مثل باال ی طبقه منشییی های قنبیله ،قرو

 ....بود اش واقعی خود و نکرده
 

سیح و رفت هایش کفش سمت به شاداب شمش م شت به چ  تاداف او مانتوی پ
 فشک و شد خم شاداب....!  قوز به شبیه چیزی بود آمده بر عجیبی طرز به که

 صییندلی تک به دسییت با داشییت بر سییر و کرد پا به فرز و تر را دارش نم های
 :گفت مسیح به رو و زد اشاره میزش مقابل

 
 هدیگ ی دقیقه چند من باشییید داشییته تشییریف میکنم خواهش طلوعی آقای »

 «....گردم برمی
 

 به تا فتر بهداشتی سرویس سمت به برداشت میزش ی لبه از را کلیپش سپس
 ردهب کالفگی مرز تا را او که برسد اش مانتو زیر پریشان و گردان سر موهای داد

 ....بودند
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 الخی هم باز مبادا تا بسییت سییرش باالی محکم داد تابی را پریشییانش موهای
 ویمانت به هم دستی مرطوبش های دست با.... بزند سرشان به شدن پریشان

 .... کرد پاک را آن پایین قدری و کشید اش ِگلی
 

شت اتاقش به وقتی شت بهتری حس برگ سیح ورودش با.... دا  که حالی در م
 . برخاست صندلی روی از احترامش به بود زیر به چشمانش

 
سم بر عالوه خب  ویشر پیش مرد بود، کمیاب و یونیک خیلی که کالسش با ا

شش اقبال و بخت از و بود هم جنتلمن شت هم نجیبی نگاههای خو  مثل و دا
 مدام و نبود شل چشمانش پیچ تّرقی آقای
 !....چرخید نمی هرز

 
 دسییت با زد دور را میز..... بود کوتاه ذهنی ی جمله چند همان قدر به تاملش

 :گفت و کرد اشاره صندلی به
 
 «... نکنید شرمنده رو من....  عی طلو آقای بنشیند لطفا»
 

 ماا انداخت، شاداب ی چهره به گذرا نگاهی و نشاند لبش کنج لبخندی مسیح
شد طوالنی قدر آن شت قوز از ولی....  کند آنالیز را اش چهره که ن  اش مانتو پ

 !....نبود خبری دیگر
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ستهایش شاداب شت میز روی را د  را نگاهش ، کرد قالب هم در را آنها و گذا
 :گفت راحت و ساده و داد کوتاه چرخی اتاق در
 
قای » ید...  طلوعی آ فاژ نه جا این ببخشیی چه نه داره شییو ...  کولر ی دری

 « .... جهنم هم هاش تابستون و زمهریر میشه هاش زمتستتون
 

 :داد ادامه لبخند با و داد تکان هوا در دستی
 
شید نگران البته » سید، جهنمش به شما....! نبا  کار عموق اون تا شاالله ان نمیر

 «.... شده تموم تون آموزی
 

 شیدک بیرون را اش چایی فالسک میز زیر از شد خم نرسیده پایین به اش جمله
 وردآ بیرون میزش کشوی داخل از هم را فانتزی و شیک مصرف بار یک لیوان و
 :گفت و گذاشت او روی پیش و ریخت چایی آن درون ،

 
 ار چایی جای تونه نمی هیچی پاییزی رس زود سییرمای این توی بفرمایید »

 «...بگیره
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 بر ار آن گرفت مصرف بار یک لیوان درشت و ریز قرمز قلبهای از چشم مسیح
 چایی زا ایی جرعه بود قلب به شبیه هم آن که فانتزی قندون به توجه بی داشت

 :پرسید و نوشید را اش
 
 ماش برای...  نداره آبدارچی رسم و اسم همه این با شرکت این میکنم تعجب »

 ؟....!بیاره چایی
 

 و تاداف رحمتی آقای دلیل بی عداوت یاد به.... کرد باز را دستهایش گره شاداب
 : کرد جا به جا را هایش نفس

 
 ناس،ش وظیفه و شریف ، محترم بسیار آقای یه.... داره آبدارچی یه اتفاقا چرا »

 راهرو ته که داره اعتقاد ایشییون ولی....  میزنه برق تمیزی از اش آشییپزخونه
 «... بیاره چایی جا این نیست حاضر و میشه کاریش ی محدوه از خارج

 
 همراه را دسییتهایش و کرد هدایت محترمانه او سییمت به را شییکل قلبی قندان
 : داد تکان سرش

 
 « ... بدیم تغییر خودمون میل مطابق نمیتونیم آدمهارو »
 



wWw.Roman4u.iR  58 

 

 همراه را تعجبش و نوشییید قند بدون هم باز را چای از دیگر ایی جرعه مسیییح
 ار لیوان سپس ، شد آبدارچی و چایی بحث خیال بی....  داد فرو چای تلخی
 : کشید هم روی را لبهایش و گذاشت میز روی

 
 عامله مدیر آقای پیش دانشگاه آموزی کار و معرفی ی نامه...  خجسته خانوم »

 با آموزی کار مدت من شییید قرار و دارند لطف خیلی من به فرجام آقای.... 
 ....ها نامه ، دادها قرار با طور همین بشم آشنا خونه کار و شرکت های فعالیت

» 
 

 :داد ادامه و کشید وارش قطار های جمله میان نفسی
 
....  کارخونه کارگران و شییرکت کارمندان وظایف تا گرفته اداری بخش از»

صه شنا خونه کار هم بعد و شرکت بم و زیر تمام با میخوام کنم می اش خال  آ
 «...بشم

 
 انهمرد صورت در وانهنایی قوس هیچ بدون که او بینی از چشم کنجکاو شاداب

 وابیدهخ پیمان پرو سیل و ریش این با پیش مرد....  گرفت بود قواره خوش اش
 اسوسج یک هم شاید....  بود مخفی بازرس یک به شیبه بیشتر صورتش روی

 یاربس و طلب فرصت آموز کار یک فقط کدام هیچ هم شاید و رقیب شرکت از
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ست دلش که بود کوشا  کش از پر بالحنی.... بیاورد در هرچیزی از سر میخوا
 :پرسید بود کرده باریک را هایش چشم حالی در گمانی بد و
 
 «؟....! چیه تون تحصیلی ی رشته بپرسم میشه...  طلوعی آقای »
 

 تای یک...  نشییسییت شییاداب صییورت توی و آمد باال نگاهش آنی به مسیییح
 :داد جواب چکشی لحنی و زیرکی با و داد باال را ابرویش

 
 «!.... نیستم سوادی بی آدم نباشید نگران »
 

شمانش که حالی در کوتاه تاملی از بعد سپس  دهش ثابت او نگاههای روی چ
 :داد ادامه بود

 
 «!....صنایع کنید فکر شما حاال »
 

 تمام او ی کوبنده و سییرد لحن.... گرفت او اخم پر و جدی صییورت از چشییم
صاف جمله به.... داد پر دم در را افکارش سیح او شمان بر عالوه طلوعی م  چ

 ....میکرد اضافه هم را اعصابی بی باید بودن جنتلمن و ، نجیب
 

 هاریب نوبر... » بود بهاری نوبر خودش برای جدید آموز کار بود هستی با حق
 .بود شده نصیبش پاییز فصل او اقبال و بخت از که« 
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.... نشست خندانش ی چهره جای به دلخوری و رفت هم در آنی به هایش اخم

 رشمانیتو ی صفحه سمت به را نگاهش کند پنهان را اش دلخوری اینکه برای! 
 ....برگرداند

 
 جواب بی را او چکشییی پاسییخ نیامد دلش و شیید جا به جا اش صییندلی روی

 :داد جواب کنایه پر لحنی با و بگذارد
 
 کنم تون آشیینا کارخونه و شییرکت کار با امروز بهتره..... آینده مهندس آقای »

.....» 
 

 ی متوجه مسیییح که کرد بیان کشیییده و محکم چنان را آینده مهندس آقای
 ی شییده تایپ های نامه سییمت به نگاهش و نداد اهمیت اما شیید او دلخوری

 :برگشت میز روز
 
سط هرچند.... نکنیم تلف وقت بهتره موافقم بله »  با ودیحد تا فرجام آقای تو

 اجمالی توضییح یه هم شیما ولی شیدم آشینا شیرکت و کارخونه های فعالیت
 «...نیست بد باشید داشته
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شته های حرص شاداب سی با را اش سینه در شده انبا  صدا پر و محکم نف
 به سییشنف به اعتماد بودو متشییکر خود از زیادی بهار نوبر این.  فرسییتاد بیرون
 ...بود چسبیده طاق

 
 وعشر وقفه بی هم سر پشت و کشاند باال او جدی صورت امتداد تا را نگاهش

 :کرد دادن توضیح به
 
سته کارخونه دفتر خبرم بی اون از من که دالیلی به...  طلوعی آفای »  و دهش ب

 و اداری های کار و کارگران حقوق پرداخت از اعم کارخونه های فعالیت تمام
 «...میشه انجام تهران دفتر طریق از غیره و محصوالت فروش

 
 :گفت حواس بی و داد تکان سری ابروش دو میان چسیبده های اخم با مسیح

 
 « !....کردند صبحت فرجام آقای مورد این در بله »
 

شت نوک با شاداب شاره انگ  ار لبش ی گوشه و خاراند را اش ابرو انتهای اش ا
 هسییتی روان و روح به آبدار ناسییزای چند دردل و کرد متمایل باال سییمت به

 شهای آبدار همان از تا چند و بود کرده او پیشییکش را بهارش نوبر که فرسییتاد
 ! .... چرخید نمی دهانش در« نه» که....!  فرستاد خودش زبانی رابی

 
 :فتگ و برداشت را نامه آخرین و داد بیرون حرارت پر استیصال، سر از نفسی
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 نماینده اب شرکت مکاتبات بیشتر که کنیم شروع ها نامه از بهتره طلوعی آقای »

 «!....خریداره های فروشگاه و ها شرکت های
 

 نیمه اش جمله شیید باعث مسیییح همراه تلفن نواز گوش و مالیم زنگ صییدای
بایل ی صییفحه روی کنجکاوش نگاه و....بماند تمام  قرار میز روی که او مو

 .... بنشیند داشت
 

سیح سم دیدن با م  لداخ به را موبالیش و کرد قطع را تماس سرعت به مارال ا
ر کاپشنش جیب  :گفت کوتاهی خواهی عذر با و داد س 

 
 «....بدید ادامه لطفا میخوام معذرت »
 
سش چند از غیر به و...  داد ادامه ونیم دوازده ساعت تا نفس یک او و  هکوتا پر

 ....زد حرف و زد حرف سره یک مسیح سوی از
 

 به سییکوت در مسیییح مدت تمام و نشیید هم زمان گذشییت ی متوجه که آنقدر
 ....میداد گوش حرفهایش به دقت
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صله اتاق در ی تقه صدای ست تا شد ای فا شد دادن توضیح از د  وزهن....  بک
 در زیتونی ی شیشه با خندان نعمتی خانوم که بود نشده خارج دهانش از بفرما

ستش ست و شد داخل د سته بگوید میخوا  اب اما آوردم زیتون برات جون خج
 های خنده و...  کرد فراموش سییالم همراه را اش جمله اتاق داخل مرد دیدن

 یتونز ی شیشه آهسته ببخشیدی با و...  شد رنگ کم لبهایش روی همیشگی
شت میز روی را شمی زیر. گذا سته مرد چ ش  انداز بر را شاداب میز روبروی ن

شم که حالی در و داد گردنش و سر به قری و کرد  لحنی با گرفت نمی او از چ
 :پرسید معنا پر
 
سته » شنا از ؟.... نمیکنی معرفی جون خج ستند ها آ  ام و خبریه نکنه ؟.... ه

 «؟....!خبریم بی
 

سیح ست ی پنجره سمت به نگاهش و گرفت او از رو مغذب م  کوچه و ساز د
ست باغ ش  ار نعمتی خانوم های پردازی خیال جلوی اینکه برای شاداب ولی ن

 :داد جواب فرز و تر بگیرد
 
 مدت یه قرار و هسییتند جدید آموز کار طلوعی آقای ایشییون...  نعمتی خانوم »

 «....باشیم خدمتشون در
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 ی هسوژ نبود حاضر و بود سرگردانش نگاه و مسیح به چشمش همچنان نعمتی
ست و تازه و تر ست از را اولش د ست دادو گردنش و سر به تابی.... بدهد د  ید
 : کشید اش مقنعه پر به
 
 هب تا میکنم کار جا این سییال همه این....  عجیبه خیلی...  طور این که.... وا »

 « .... شرکت بیاد آقا آموز کار یه نداشته سابقه حال
 

 به شرکتی تا اش دامنه باجی خان خاله فرهنگ....  شد هم در مسیح های اخم
 ... نداشت را آن ی حوصله اصال که چیزی و بود رسیده هم شناسی سر این

 
 را اش جمله هم سییر پشیییت و تند رویش پیش مرد های اخم دیدن با نعمتی

 : کرد تصحیح
 
 و نازنیینه مرد رییس ؟آقای...میدونید آخه.....  طلوعی آقای نشییید ناراحت »

... باشیم داشته آقا آموز کار که نمیده اجازه شرکت های خانوم حال راحتی برای
 «!.... کردم تعجب همین واسه

 
 :کرد اضافه دادو تکان اطراف به قدری تاسف با را سرش سپس
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 انگاری خب ولی... میشییید هم تر نازنین میکرد موافقت من وام با اگه البته »
 «...نیست خدا خواست

 
 فضییولی همان عیبش تا میکرد بازی رو زن این کشییید پر هاش اخم مسیییح

 مختصییر و کوتاه و نشییاند لبش ی گوشییه محسییوس نا لبخندی....  بود هایش
 :داد جواب

 
 «!....دارند لطف من به ایشون »
 

 و کرد اشاره زیتون ی شیشه به سر با نعمتی خانوم
 

 [۱۳:2۵ ۰۱.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 :گفت بود مسیح پی همچنان چشمش یک که حالی در
 
 خودم گفتم شیید ناهار وقت ببری رو زیتونت نیومدی دیدم جون خجسییته »

 « ....کنی جان نوش غذات با تا بیارم برات
 

 :داد ادامه و شد مسیح به رو داد اش فربه هیکل به تابی سپس
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قای » ما...  طلوعی آ تا یکی هم شیی حان دو بدار خیلی کن امت  و وشیییرین آ
شمزه ست خو صال ، ا ست تلخ هم ا شت اگه نی  برب بایگانی اتاق بیا اومد خو

 «....ها میکنم حساب گرون نکنی فکر ها خوبه هم قیمتش
 

 «....ماحت بله:» گفت کوتاه فقط شده گرد والبته... متعجب نگاهی با مسیح
 

 ایشه فضولی شم و نشده اغنا ساده معرفی یک با هایش فضولی نعمتی خانوم
سه که میگفت سه نیمه زیر ایی کا ست کا  رویش پیش ی چهره خوش مرد و ا

 وانعن به نام به شرکت این سراز ساده لطف یک با صرفا جهت بی و خود بی
 !.... نیاورده در آموز کار

 
 تیدس ، برگشت مسیح سمت کرد، تر ریز قدری را اش ایی دکمه و ریز چشمان

 هم سییر پشییت و سییریع تندو او به رو پیمان پرو لبخندی با و داد تاب هوا در
 :گفت خودمانی خیلی

 
 «....نمیشم مزاحمت برس کارت به...  برس کارت به »
 
شت سختی به را هایش خنده که و چرخید شاداب به رو گاه ان  گاهن لبهایش پ

 :تگف کردو اشاره اتاق در به محسوس نا چشمکی و گردن و سر با بود، داشته
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 «....دارم کارت بیرون بیای دقیقه یه میشه جون خجسته »
 

شه شاداب سته و کوتاه ایی با شت از...  گفت آه  را شکیف و شد بلند میزش پ
 اتاق از نعمتی خانوم همراه به مسیییح از کوتاهی خواهی عذر با و برداشیییت

 کنارنج یک مثل نعمتی خانوم سرشان پشت در بستن محض به و شد خارج
 :پرسید وقفه بی هم سر پشت و شد منفجر هوا در اش فضولی

 
 ؟....!آموزی کار اومده شییده ؟چی...  ؟چیکارس....  کیه یارو این خجسییته »

 ی واسییه آقا یه بگذاره بود محاله.... ها نداشییت ها اخالق این از رییس آقای
 «؟...کنه کار ترقی یا صبوری با نفرستادش چرا....  شرکت بیاد آموزی کار

 
 رسیدمیپ نفس یک وقفه بی که چرا ماند جواب بی نعمتی خانوم سوالهای تمام
 هایش سوال انتهای اگر میدانست و نمیگذاشت دادن پاسخ برای مجالی و.... 

 ....آمد خواهد کش هم غروب تا نکند قیچی را
 
 یلحن با وار پچ پچ و آورد تر پایین قدری را صیییدایش و گرفت فاصییله در از

 :گفت معترض
 
 «طلوعی آقای..... داره اسم خدا بنده... !  چیه یارو...  نعمتی خانوم »
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 در دسییت شییود خالص او پی در پی سییوالهای به دادن جواب از اینکه برای و
 و گرفت او سییمت به را صییبح تروال از مانده باقی اسییکناس دو و برد کیفش
 :گفت

 
 «....کشیدید زحمت نکنه درد دستتون نعمتی خانوم »
 

 خیال بی و زد برقی چشییمانش تومانی هزار ده اسییکناس دو دیدن با نعمتی
 : شد هایش فضولی

 
سته... اوا » ستت جون خج شه....  داری ایی عجله چه حاال...  نکنه درد د  با

 «.میکنیم حساب بعدا
 

 میان را اسییکناس دو میکرد پاره تکه او که هایی تعارف به توجه بی شیییاداب
 :گفت و داد جا او مشتهای

 
 تنها رو خدا ی بنده نیسییت درسییت برم من اجازه با...  نکنه درد دسییتتون »

 «....گذاشتم
 

شه یک فروش از خوش سر نعمتی شکرکنان ایی شی  متس به را راهش دیگرت
 ....شد اتاق داخل شاداب و کرد کج بایگانی اتاق
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 :گفت محترمانه و برخاست جایش از او ورود با ومسیح

 
شه ناهار وقت میکنم فکر »  نناهارتو آبدارخونه برید هم شما تا میرم من...  با

 «...کنید میل رو
 

 شتاب ندوت فکر، بی شاداب که بود نرسیده در ی دستگیره به مسیح دست هنوز
 :گفت زده

 
...  اوردم خونگی ساندویج یه خودم با و... نمیرم آبدارخونه من طلوعی آقای »

 «....کنیم نصفش هم با میتونیم باشید مایل اگر
 

شمان سیح متعجب چ شت هم شدن گرد مرز از م ... ماند ثابت او روی و گذ
 و شیید پشیییمان زدنش حرف فکر بی از ، دید را او متعجب نگاه شییاداب وقتی
 من من و داد تاب درهوا دسییتی کند جبران را هایش کاری خراب اینکه برای
 :گفت کنان

 
 نمیدونستید شما که این و نوازی مهمون رسم به.... یعنی... میدونید...  آخه »

 تا ود رسییتوارن یه نیسییتید مایل اگر هرحال بیاریدبه خودتون همراه ناهار باید
 «....کنید لمی ناهار اونجا ببرید تشریف میتونید هست جا این از تر پایین پالک
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ستاد بیرون را اش شده حبس های نفس و گفت را این شاداب سی و فر  ازهت نف
 انچن صورتش گردی و نشست او آرایش بی صورت در نگاهش مسیح و...کرد
 . اند کرده رسم را آن دقیق پرگاری با گویی که بود

 
 انهصییادق و.... میکرد را تصییورش که بود آن از تر تکلف بی و سییاده دختر این

 یرنظ بی بوی و عطر که بود خانگی های لقمه این عاشییق میکرد اعتراف باید
 ... آورد می یادش به را زندگی

 
شیدند پر هایش اخم  گرفت جان لبش روی ریایی بی همه این از لبخندی و ک

.... 
 
 ادمی فردا از... گذشییت العاده فوق پیشیینهاد این از نمیشییه دعوتتون از ممنون »

 «....بیارم ناهار حتما مونه می
 

...  گشت باز اش آسوده های نفس و شد خالص مزخرفش موقعیت از شاداب
 ظهلح آخرین که سیییاندویجی و کشییید پیش را کیفش رنگ کم لبخندی با و

ستش به زری مامان شید بیرون کیفش از را بود داده د  فتگر را آن ، کمر از و ک
 : گرفت او سمت به را بود فریزر کیسه داخل که را قسمتی و کرد نصف و
 
 «...ورش خیار و گوجه با گذاشته کوکوسبزی مامانم...  طلوعی آقای بفرمایید »
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 ندلیص روی و گرفت تعارف بی را خودش سهم و گذاشت پیشتر قدمی مسیح

ست ش سه ، ن سو ستن خیال بی شد باعث خانگی ساندویج خوردن ی و  ش
ستهایش  به جا دهانش در را لقمه که حالی در و زد آن به کوچکی گاز...شود د

 :گفت کرد می جا
 
 «....عالیه نکنه درد دستشون »
 

 شلب روی نرم لبخندی و افتاد زری مامان نظیر بی پخت دسییت یاد به شییاداب
 مصرف ارب یک وقاشق کرد باز را آن در کشید پیش را زیتون ی شیشه... نشست
 :گفت نرم و کوتاه مسیح به رو و گذاشت درونش

 
 «.... کنید میل هم زیتون بفرمایید جان نوش »
 

 کوک طعم
 

 نگاهش و برداشیت سیر....  بود العاده فوق میانش زرشیک و گردو با وسیبزی
 :پرسید و نشست زیتون ی شیشه روی

 
سم و نام به شرکت یه توی خانوم این » شند می زیتون دار رسم و ا  ونا....  فرو

 «؟...!اداری وقت ، کاری ساعت توی هم
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 آن جایگزین را دیگر ایی لقمه اینکه از وقبل داد فرو دهانش ی لقمه شیییاداب

 :داد جواب بکند
 
 ارخونهک و شرکت دفاتر بایگانی بخش مسئول نعمتی خانوم....  طلوعی آقای »

ستند صادف یه توی رو شوهرش پیش سال چند گویا خدا ی بنده....  ه  از ت
یده دسیییت نه خودش و م یک دختر تا دو با میمو نه یه و کوچ  ی خو

 آقای نزدیک دوسییتان از قضییا از که خّیر آدم یه سییفارش با....متستتاجری
 کمک برای و میشیییه کار به مشییغول بایگانی بخش توی.... بوده هم رییس

 «...فروشه می آشنا و دوست به و خره می عمده زیتون خرجش
 

 ندانسییته که شیید خوشییحال.... نعمتی خانوم سییخت زندگی از متاثر مسیییح
 ! ... بود نکرده قضاوتش

 
 تادو و برد فرو شییشیه داخل را مصیرف بار یک قاشیق برد پیش دسیت سیپس
 ....برد دهان به را آن و شد آن سهم زیتون

 
 ...آبدار و خوشمزه و بود شیرین هایش زیتون بود نعمتی خانوم با حق
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 در هسییتی لطف به که جدید کارآموز و...  پاییزی هیاهوی پر روز یک از بعد
 ....رسید خانه به افتاده پا از و خسته بود افتاده دامنش

 
 نارک میتوانست بود کرده قرق پله راه تمام که زری مامان ماست آش بوی تنها و

 .کند در به تن از را اش کاری روز یک خستگی هالیودی مهیج فیلم یک
 

 ی وعده هایش خسییتگی تمام به و کرد طی یک به یک را ها پله کشییان کشییان
 ما که نمیشییه جوری اون چیز همه همیشییه اما.... داد را جانانه اسییتراحت یک

 !نبود جدا قاعده این از هم او و....میکنم آرزو
 

 زیتونی موهای از ایی طره و آمد اسییتقبالش به دسیییت در مالقه زری مامان
 شپی کردن سییالم در و فرسییتاد گوشییش پشییت را آن عاقبت و زد راپس رنگش
 :کرد دستی

 
 ندا...  اینجا میان امشب عیالش و اهل با و منصور عمو بجنب.... مادر سالم »
 کنار...  کمک بیا کن عوض رو هات لباس زود... هستند راه توی هم شهاب و

.. .تو با برنجش ولی گذاشییتم بار هم قیمه خورشییت یه کوفته و ماسییت آش
 «...نره وا پیش ی دفعه مثل ها باشه حواست

 
 او پیشش ی دفعه برنج مثل هم خودش ماندو جا راه میان خستگی از سالمش

 :گفت معترض فقط و رفت
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 «!....مامان »
 

شنید هم را مامان همان خانوم زری اما شتاب و هول و ن  حمام سمت به زده و
 :گفت رفتن ضمن و رفت

 
 «....کن درست هم ساالد یه شستم هم رو ها کاهو »
 

شه شپزخانه میز روی و آورد در نایلون از را زیتون ی شی شت ا  از امروز... گذا
 عمو هم حاال...  صبحش اول بهار نوبر از اون...  میبارید برایش زمان و زمین

 !.... عیالش و اهل و منصور
 
ست و  متس به مدام بهانه بی و بهانه با که برادر دو این های بازی خاله نمیدان

 ؟...!شد می تمام کی بودند سرازیر دیگر یک ی خانه
 

 !... دیگر بود همین البد میگفتند که قور باال و قوز دیگر خب
 
 همراه حمام در الی از که...  شد برهم و هم در افکارش زری مامان صدای با

 :زد فریاد آورد بیرون را سرش بخار وسیعی حجم
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 «....من برای بیار شامپو یه شاداب »
 

شت کوچک های سبد درون را تازه و تر های خوردن سبزی  هم کنارش و گذا
 ...خانگی ترشی و ماست کوچک ی پیاله چند

 
 :گفت وار پج پچ و برد فرو او گوش بیخ سر و شد اشپزخانه وارد ندا
 
شب میدونی شاداب » سی ام سایه خانوم منیر دختر سپیده عرو  کوچه ی هم

 «؟....پشتیه
 

 :داد تکان سری و کرد هوار آشپزخانه صندلی سر بر را روش خستگی تمام
 
 دعوت مارو همین واسیییه قهره خانوم منیر با زری مامان....  میدونم بابا اره »

 «...نکردند
 

 :گفت تیز و تند و کشید بیرون به سرکی ندا
 
شت بریم نیومدند اینا بابا تا چیه نظرت جونم شاداب میگم » سیع و بوم پ  رو

 دامادش از تعریفی چه خانوم منیر دفعه اون نمیدونی.... بزنیم دید رو شییون
 «....بست می مهندس ، مهندس نافش به راست و چپ میکردو
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 گذاشییت دهانش به و کرد جدا را اش نقلی ی تربچه خوردن سییبزی میان از
 :گفت و انداخت باال ایی چانه کنان خرت وخرت

 
 چه دفعه اون یادته....  بوم پشییت بریم نمیاد خوشییش شییهاب که میدونی »

 «؟.... کرد پا به قشرقی
 
هاب » ته شیی ندازه چرتی چه رفت بود خسیی یدار تا... ب  زود و میریم بشیییه ب

 زود و بخوریم هوایی یه بوم پشیییت میریم گفتم عمو زن به... برمیگردیم
 «....برمیگردیم

 
شی سراغ به و شد خوردن سبزی خیال بی شی کلم یک و رفت تر ش تر  تدر

 ....شد هم در صورتش آن ترشی از و گذاشت دهان به و کرد جدا دندانش باب
 

 بدش و بود شییده زیاد دهانش آب مثل اش فضییولی با آمیخته کنجکاوی حس
 یب بازهم و افتاد شهاب یاد به اما.... بزند عروسی به سری دعوت بی امد نمی

 :شد اش کنجکاوی قوی حس خیال
 
سه میگی چی » شی تو ؟... خودت ی وا شمه نازو تا دو با و زن  هقنبیل قرو و کر

 «.... میکنه رو من ی کله ولی میکنی خرش
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با ای » یار نه ندا جون با یدی چه رو خدا برمیگردیم و میریم زود.... ن  د
 «....دیدیم عروسی لباس توی هم رو شایدسپیده

 
 و برخاسییت جایش از و کرد را خودش کار ندا رنگ پر های وسییوسییه عاقبت

 :گفت وار تهدید و گرفت او سمت به را اش نشانه انگشت
 
شه »  به وای.... ها کردی مجبورم تو میگم...  فهمید شهاب اگه ولی... میام با

 «.. بزنی زیرش اگه حالت
 

 :وگفت زد جستی پا ی پنجه روی خوش سر و خندید خوشی از ندا
 
 نمی مانتو و شییال بیرم بیا سییت پایه جوره همه که برم خودم شییاداب قربون »

 «.....هست لباسی جا روی در دم.  کنیم می سر چادر خواد
 

شت سیمانی ی لبه از کمر تا دو هر  حیاط به خیره و....  بودند شده خم بام پ
 ....بودند دوخته چشم خانوم منیر ی خانه

 
 و یلونو پاییزی سوز در حیاط در شده بسته ابی و قرمز و سبز رنگی های ریسه

ند، می تاب هوا در سیییلون ما خورد .... پاییزی رس زود سییوز خالف بر ا
 ....بود داغ داغ بادشان مبارک و تبریک و بتوتسی بازاردیده
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 هم تنش ی ریشییه و رگ تا و نفوذکرد اش انگشییتی ال های دمپایی از سییرما
 تیک کتی که دندانهایی میان از پیچید خود به بیشتر قدری را چادر....  نشست

 :گفت خورد می هم به
 
 می جشیین باشییگاه الاقل داماده با که عروسییی خرج کاریه چه....  بابا ای »

 گرفتند
 

 هم این آخه..  نمیداشییتند نگاه سییرما توی جوری این رو هاشییون ومهمون....
سی شد  و ویلون حیاط توی هم ها مرد و ساختمون توی ها بچه و ها زن عرو

 ؟.....!بلزرند تیک تیک سیلون
 

 معجزه که بلکه تا آن قدی ی پنجره بودو دوخته ایوان به عقابی مثل نگاهش ندا
 :گفت و پبچید خود به سرما از را چادرش ببیند را سپیده فاصله آن از شود ایی

 
 بی وانفسییای این توی هم اون....  میونه در شییوور پای نیسییت که شییوخی »

 ....خواستگاری اومده خدایی ی بنده یه گردن پس زده خدا حاال شوهری
 

 هتاز..بپره چنگش از داماد تا و بگذاره دسییت روی دسییت خانوم منیر وقت اون
شگاه گویا شده تموم صفر و محرم سب قیمت با با  سهوا...  نکردند پیدا منا
 «....گرفتن خونه توی رو عروسی همین
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 .... شد ثابت میخوردند تاب پاییزی باد وزش با که هایی ریسه روی نگاهش

 
سی این  ، بلبلی های سوت ، شاد موزیک صدای با همراه.... دعوت بی عرو

ل ِِ شیدن ِک شور ها ک  پر را او هم دور راه همان از حتی.... هلهله و شادی و و
گاه خود میکردونا خوب های حس از  آورد می لبش به لبخند آ
 

 با و زد او به تلنگری شییانه با و...  بود ایسییتاده اش شییانه به شییانه او جفت ندا
 :گفت کشیده لحنی

 
 رو رعنا خاله دختر فریال مامانم که حیف.... خانوم شییما عروسییی ایشییاالله »

شدی اومد نمی بدم وگرنه گرفته تیکه نادر برای شم زن می سیبدج یکم و دادا  ن
 «....میکردم خرجت

 
ستایل و افتاد نادر یاد به شش دختر ا شق همان...!  ک .... اش نوجوانی پنهانی ع

 میان راز یک مثل را آن و آورد در احسییاسییش از سییر بلوغش با همراه که همان
 .... کرد مخفی اش سینه

 
 ودب کرده جان نوش او از که مفصییلی کتک و افتاد تابسییتانی ظهر آن یاد به و

های سیینگینی.... مام نادر دسییت ها این ت ها تا و بود ذهنش همراه سیییال  مدت
 !....خوابهایش میان آن کابتوتس
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 :گفت و چرخید ندا سمت به سرش و کرد سیمانی ی لبه بند را دستهایش

 
ستون اون یادته ندا »  گرم خیلی هوا... بودم تنها تایی دو شما ی خونه که رو تاب

 «؟....کنیم خیس رو همدیگه شلنگ با حیاط توی بریم بیا گفتی وتو بود
 

 پهن لبهایش روی عمیق لبخندی و کرد سفر تابستانی گرم روز آن به ذهنش ندا
 : داد تکان تایید عالمت به سری... شد

 
 داشییت کیفی چه... بودیم سییاله ،پونزده چهارده خیر به یادش.... یادمه آره »

 کلید معلق اجل مثل نادر دفعه یه که.... گذشیییت خوش بهمون قدر چه...
 بود اومده خبر بی و بود سرباز روزها اون یادمه.... حیاط توی اومد و انداخت

 با تو و میخندیدم غش غش حیاط وسییط خیس پا تا سییر تو و من...مرخصییی
 «.... زمین روی افتاد دستت از شلنگ نادر دیدن

 
 یها طپش یاد به.... شدند راهی آباد ناکجا به و زدند پر هایش لبخند شاداب

 بی شادیو میکرد تابی بی سینه در نادر دیدن با که افتاد روزش آن قرار بی قلب
 ...نداشت پاسخی که سالمی و نشست دلش کنج که ایی اندازه و حد
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 ننشی ته ذهنش در را روز آن تلخ ی خاطره تا برگشت آسمان سمت به نگاهش
 :گفت آهسته و کند

 
 نرم و آروم و زمین انداخت رو چشییمانش ما دیدن با و حیاط توی اومد نادر »

 زود ترس از ما و..... حیاط بیایید بعد کنید عوض رو هاتون لباس برید گفت
 یه یاطح توی اومدیم که همین اما.برگشییتیم تمیز تر و خشییک لباس با رفتیم

شیده صل کتک یه من سهم شد تو سهم آبدار ی ک  مویه زجه چه یادته...!  مف
 و مشییت فقط اون و بدی نجات نادر پای و دسییت زیر از رو من تا میزدی ایی

 «...میکرد من نثار لگد
 

 هایش نفس... انداخت او بازوی در دسییت و چرخید او سییمت به کامال ندا
 : نشست او صورت روی بخار با همراه

 
 میکنی تعریف رو خاطره این که باره چندمین این سیییالها این توی میدونی »

 نگارا ولی... آخر ی دفعه این بشه سبک تا بگه بذار میگم خودم به بار هر ومن
. ... میگم هم بار این گفتم بهت بارها....!  نداره وجود تو برای آخری ی دفعه
 ایههمسیی پسییر و بود چسییبیده تنتون به هاتون لباس گفت نادر بعد روز چند

 «...آخر سیم به زد کردو ورم غیرتش رگ اونم میزد دیدمون داشت
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شت ی لبه سمت به شاداب س تا چند روی نگاهش بار این و چرخید بام پ  رپ
ست کرواتی و فوکول ش شان به بگو که ن  تر مگر را شان صمیمی جمع خندهای

 ...بود کرده
 
صر اندازه یک به ما ندا » شیده یه فقط تو سهم ولی بودیم مق  من سهم و بود ک

 با خورهن هم به مون خانوادگی روابط اینکه ترس از یادته...  تو از بیشییتر خیلی
 مریض سییخت شییب همون من و... نزنیم حرفی کسییی به گذاشییتیم قرار هم

 «...شدم
 
 مدادی جا یه برات خواهی عذر برای و تالفی به نادر اما... یادمه خوب اره »

 «...خرید بود شده مد تازه که سیندرالیی
 

 نشییین ته تلخش خاطرات آسییمان دیدن با هم تاباز کرد بلند آسییمان به سییر
قت هیچ ندا....شییود که حالی و حس و ید داشیییت روزها آن را  و...! نفهم

 که کسی های لگد زیر احساسش و عشق تمام تابستانی ظهر آن در نمیدانست
 اش نوجوانی دوران عشیق... رفت باد بر و شید له میداد جان هایش نفس برای

 با تیپ خوش عموی پسییر یک شیید برایش نادر و شیید دفن سییالها همان در
 ....هیچ دیگر و همین...تیز تندو اخالقی

 
 :گفت و انداخت باال القیدی سر از ایی شانه ، نشاند لبش کنج پوزخندی
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نداختم رو مدادی جا اون هم من » طل توی ا له سیی با  گمش گفتم الکی و ز

 «....کردم
 

 :گفت دلخور و زد او ی شانه به دست با ندا
 
 رچقد میدونی.... میگی داره بار اولین دیگه رو یکی این....!  نامردی خیلی »

 «....نخرید وقت هیچ و..  بخره من برای هم یکی تا کردم نادر التماس
 

 سهم و کرد می زنده را خوشش خاطرات ندا و کردند می پرواز گذشته در هردو
 ... بود گس و تلخ خاطرات شاداب

 
 «؟....!بوم پشت نیاید تنهایی دوتا شما دیگه نبود قرار مگه »
 
 لد آنی به...سر با هم آن شدند پرتاب حال زمان به گذشته از شهاب صدای با
ست ندا و کندند سیمانی ی لبه از شت پیش قدمی پاچه د  هک صدایی با و گذا

 :گفت شهاب ترس یا سرماست از نمیدانست و میلرزید
 
 «....عزیزم شدی بیدار....  جون شهاب اوا »
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 شدن گوش دراز عزیزم عبارت با شهاب و نبود ساز کار چندان ندا گفتن عزیزم
 :گفت اش اولیه های اخم هان حفظ با و
 
 یا تنهایی ندارم دوسییت و داره راه هم به همه ها بوم پشییت این بگم بار چند »

شت بیاید تایی دو حتی سی اگه فهمید نمی....بوم پ  بیاره رتونس بالیی و بیاد ک
 «؟....!نمیشه متوجه کسی

 
 شاداب گوش بیخ سر رفت پس قدمی ندا
 

 :گفت وار پچ پچ و برد
 
 راه یه مه تو بکشم گوشش و سر دستی یه میرم من... نگیر دل به گفتم هرچی »

 «...کن پیدا داداشت خان های اخم کردن جمع برای
 

ست و رفت شهاب سمت به بلند قدمهای وبا گفت را این ندا  او بازوی دور د
 :گفت و کرد اضافه هم را قنبیله قرو صدایش به و انداخت

 
 نریم میگم ورپریده شاداب این به هی...  سرده هوا چقدر جون شهاب وای »

 ومب پشت از بریم میگه هی نمیره خرجش به ها نمیاد خوشش آقامون... ها باال
 « .....کنیم تماشا رو خانوم منیر دختر عروسی
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سباند می شهاب به را د خو که حالی در سپس شمکی چ  شاداب ی حواله چ

 :داد ادامه و کرد
 
 «.... سرده خیلی هوا پایین بریم جون شهاب وای »
 

 معترض و کرد پنهان لبهایش پشییت شییهاب ترس از را هایش خنده شییاداب
 :گفت

 
 «...باال بیاد داشت اصرار خودش...  میگه دروغ خدا به داداش »
 

 و تبرگش او سمت به شهاب ایستادندو بوم پشت در ی آستانه در ندا و شهاب
 :گفت حرفهایش به توجه بی
 
شون عروس تا منتظری نکنه معطلی چرا شاداب »  فتبی راه...  ببینی هم رو ک

 «....پایین بریم
 

 صالا.  بروند باال آن از میکنند جرات همه باشد کوتاه وقتی دیوارت دیگر خب
 ثبت به گینس کتاب در خودش نام به را جهان دیوار ترین کوتاه رکورد میبایست
 .میرساند
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صور عمو زن ، سوری عمو زن سمش واقع در من صرار و بود سوسن ا  عجیبی ا
 غش و غل بی و پاک ذات خالف بر.  بزنند صییدا سییوری را او همه که داشییت

 حال گاه بی و گاه آمد نمی بدش و داشییت هم هایی خالصییی نا خانوم زرین
 ...بگیرد هم را عزیزش جاری

 
 و سییفید چادر پر نشییسییت زانو وچهار داد قری اش قلقلی قل و فربه هیکل به

 زری مامان گوش کنار وار پچ پچ گذاشیییت دهانش روی و راگرفت گلدارش
 :گفت

 
 هی روزها همین کنه قسمت خدا اگه...  باش عروسی لباس فکر به جون زرین »

 «....داریم پیش در عروسی
 

 روی لبخندی با شد جمع حواسش دنگ شش آمد عروسی اسم تا خانوم زرین
 :برگشت او سمت نگاهش لبهایش

 
 «بشه؟ داماد داد رضایت داداشت باالخره سالمتی به »
 
 « .... بود نادر منظورم که زنم نمی داداشم حرف بابا نه »
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 خانوم زرین به دیگرش چشیم و بود نادر پی چشیمش یک که حالی در سیپس
 :داد ادامه

 
 میمونه آفتاب ی پنجه مثل ماشیییالله ؟... دیدی که رو فریال خواهرم دختر »

 «... میمونه ها خارجی مدل این مثل درست....  رو برو خوش و هیکل خوش
 

شمش ظاهرا شاداب سش دنگ شش اما بود تلویزیون سریال پی چ  پی حوا
 حرف فریال خواهرش دختر از تابی و آب چه با ،که بود خانوم سوری حرفهای

 . میزد
 

 رمنصو عمو حرفهای به و نشسته شهاب جفت که رفت نادر سمت به نگاهش
 تداش یقین میکردو تایید را او حرفهای سر با گاهی هم آقاجانش و میداد گوش

ساب حرف که ست شان میوه سوپر کتاب ح شان نقل و ا س  هجعب ،قیمت مجل
 !....است نارنگی و موز و پرتقال و سیب های

 
 فکالین جزء جین شلوار اصال و داشت پا به جینی شلوار همیشه عادت به نادر

 قینی کشش دختر تیپ با و.... نمیشد شب روزش آن بدون بود شده استایلش
 ....دارد سر زیر فریال از تر ورگل و ترگل ی کرده نم تا چند که داشت
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شی شیده ای شم کرد نثارش لبی زیر ک  با فهتح این ، بهتر همان ، هم ایی غره چ
ندو اخالق این  بود منصییور عمو جفت که بوقش عهد و قدیمی ،افکار تیز ت

 ...میشد فریال نصیب
 

شم ست را هایش چ  هک باری آخرین...  بیاورد خاطر به را فریال کرد سعی و ب
 تا میزد پرسییه خاطراتش میان... برمیگشییت پیش سییال چند به بود دیده را او

 را هایش چشم آنی به شهاب صدای با که کند پیدا آن های کنار گوشه را فریال
 :کرد باز
 
 «....سرکار بری زود صبح باید فردا بخواب برو میاد خوابت شاداب »
 

 ات را اش رفته پس چادر پر پاچه دسییت او و برگشییت او سییمت به نگاهها تمام
 :نشست او روی نگاهش منصور عمو صدای با و کشاند اش پیشانی مرز

 
 صییرافت از هنوز.... عمو میکنی ها چیکار...  خبر چه خانوم شییاداب خب »

 « ؟...نیافتادی کردن کار
 

 طرفه به و نشییسییت نادر های چشییم توی نگاهش و کرد تر زبان با را لبهایش
 ... نصیحت و میآمد دردسر بوی هم بازم... گرفت چشم او از العینی
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صور عمو ستی انداخت غبغبش به بادی من شه به هم د  و پر های سیبل ی گو
 :گفت و کشید اش مردانه

 
 هوشنگ میدونم هم رو این سرکار رفتی شهاب و آقاجونت ی اجازه با میدونم »

ست ضمین جوره همه و کرده جور کار شناس و مطمئن آدم یه پیش وا  شده ت
 حرس ی کله صبح خجسته خاندان از دختری نمیره کتم توی هنوز ولی... ست

 من همگ.... نداره نیاز بهش که پولی برای اونم خونه برگرده غروب و سییرکار بره
ردم  میده رو خانواده تا سییه زندگی خرج داره خدا شییکر به میوه سییوپر اون... م 

 خونه.... خونه تو بمون...  خانواده چهار میشه ها خروس قاطی بره هم نادر اگه
 نظرت هوم... میدم بهت میگیری اونجا از که رو حقوقی خودم و بگیر یاد داری

 «؟...چیه
 
ضطراب شدت از شورند دلش توی رخت میکرد حس ا  رو زیر دلش مدام و می

 بود محال افتادو می سییرلج جانش آقا میداد تیزی تندو جواب اگه... میشییید
صل... برود کار سر به هم باز بدهد اجازه  شهاب سمت به نگاهش متستتا

 خمیا بودو دستش در سیبی که شد قفل نادر ی خیره نگاههای توی و برگشت
 !...هایش ابرو دو میان هم غلیظی

 
کاردرهم گاهش کرد جور و جمع را برهمش و اف  ، داد چرخی جمع توی را ون

 :گفت آهسته صدایی با و... میکردند تماشا را او خیره سکوتشان همراه که
 



wWw.Roman4u.iR  90 

 

 داشییته تعامل مردم با و باشییم جامعه توی دارم دوسییت من...  منصییور عمو »
 ازارب خوب ولی میشدم معلم میخواست دلم ام تحصیلی مدرک این با...  باشم

 «...باشم داشته انتخاب حق من که اونه از تر کساد کار
 
 نطق هنوز و میشد تر کور منصور عمو های اخم کور گره شاداب ی هرجمله با

 هسرف از بعد ، رسید دادش به شهاب که بود نرسیده سرانجام به شاداب غرای
 :گفت تصنعی ایی

 
صور عمو » ...  سرکار رفته ماه چند تازه شاداب اما متین شما فرمایش.... من

 اسییتفاء و میشیییه خسییته خودش دارم حتم من بره وقت چند یه بدید اجازه
 تا انداخت رو دوسییش به کلی خدا ی بنده...  زشییته خان هوشیینگ از....میده
 «....بیرون بیاد زودی این به نداره خوبیت... کرد جور شاداب برای رو کار این

 
 :گفت او حرف تایید به و حنباند سری جانش آقا
 
....  دیدم رو کارش محیط رفتم شییهاب با خودم نباش نگران...  داداش آره »

 « ....نیست نگرانی جای هستند خانوم اکثرا
 

 او روی پیش را میوه دسییتی پیش چرخاند به را بحث سییر اینکه برای سییپس
 :گفت گذاشت
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شی های جعبه همون از هاش انگور میوه بفرما  و شیرین... اوردم صبح سفار

 آب
 

 [۱۳:2۸ ۰۱.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 «...داره

 
 را دسییتش درون سییرخ سیییب و شیید جا به جا قدری کشییید عمیقی نفس نادر

شقاب درون به محکم  روانه شاداب سمت به کنان قل قل سیب و انداخت ب
 ... شد

 
 ...رفت آشپزخانه به و شد بلند جایش از آن به توجه بی شاداب

 
 حالی در ندا رفتن وقت و رسید پایان به ها خجسته خانوادگی دورهمی و شب

 : گفت و برد شاداب گوش بیخ سر میپوشید را اش پالتو که
 
 رداف ناهار سات و سور جوری چه ببین بگیر یاد من از رو ریختن زبون کم یه»

 «...میکنم جور هم رو
 

 :گفت خودش خاص های قنبیله قرو وبا داد گردنش به تابی سپس
 



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 ؟...پابرجاست که های کوفته سهم بود خوشمزه خیلی هاتون کوفته عمو زن »
 «....ها میخوام هم ماست آش

 
 : نشست لبش کنج لبخندی و شد سرخوش تعربف این از خانوم زرین

 
 یسهک یه توی گذاشتم سرجاشه شما ماست آش و کوفته سهم برم قربونت نه »

 «....بخورید هم با و کنید گرم ظهر فردا بره یادتون مبادا.... در کنار
 

 شابروی دو میان پررنگی اخم بود کشیییده ته شییهاب با هایش بخند بگو نادر
سته ش  لتع منوچهر عمو وقتی رفتن وقت بود همراهش شب انتهای تا و بود ن
 :: داد جواب کوتاه پرسید را درهمش های سگرمه

 االلهش ان وقته دیر هم حاال و سرپام صبح از ام خسته یکم....  عمو ببخشید »
 «....بینمتون می مغازه توی فردا

 
 :گفت و زد او پشت به دستی

 
 تره میدون رفتن و شییدن بلند خواب از خون خروس صییبح جوون داری حق »

 این تو هم خدا شییکر که... میخواد بلند همت کردن کار سیییگ بوق تا و بار
 تنهایی شییهاب کن اسییتراحت رو فردا میخوای.... شییهاب هم داری رو همت

 «؟....میگیره تحویل رو سبزی و میوه بار میره
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شد محو اما شد تر رنگ کم هایش اخم نادر ستگی که صدایی با و ن  آن از خ

 :داد جواب میبارید
 
ستراحت یکم... عمو نه » شم براه رو کنم ا ست شهاب... می  ونا نمیتونه تنها د

 «...کنه جا به جا رو میوه ی جعبه همه
 

ستگی از شاداب شمانش خ  اعیال و اهل تا میکرد ،دل دل مدام و میدید تار چ
صور عمو شان بندیل بارو من  پچ چپ صدای با....بروند و کنند جمع را تعارفهای

 به و شد باز قدری خوابش از خمار چشمان گوشش کنار درست هم آن شهاب
 گره هم در هایش سییگرمه او دیدن محض به هم هنوز...برگشییت او سییمت

 !...میشد
 
 خط باید ور کردن کار دور بوم پشت رفتی برسونه گوشم به باد دیگه ایی دفعه »

 «...بیام در پشتت دیگه محال... بکشی
 

 .... بتوتسید را اش پیشانی و شد او به رو کامال سپس
 
 داداش های برادرانه به گرم دل و نشییسییت لبش رو شیییرین لبخندی شییاداب و

 «...راحت خیالت داداش چشم:» گفت فقط و شد غیرتش خوش
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 تمام او و رسییید اتمام به هم ها خجسییته دورهمی و رسیییدند شییب انتهای به
 دیجدی آموز کار خواب صبح اذان تا و سپرد رختخواب تن به را اش خستگی

 !....دید را طلوعی مسیح اسم به
 

 عیوسی حجم و چرخاند قفل داخل را کلید... میبارید کولش و سر از خستگی
 وتسک مهمان را اش خسته های نفس...آمد استقبالش به تاریکی و تنهایی از

 ...کرد خانه سرد
 

 خانه سیییالن به روشیینایی و نور و گذاشیییت کلید ،روی برد پیش را دسییتش
 ....برگشت

 
 تعویض خانه راحتی های دمپایی وبا اورد در حرص با را مزخرفش های کتونی

شن و کرد سقاطی کاپ صی با را قواره وبد ا شتر حر  تمامو انداخت کنجی به بی
 یخسییتگ به...کرد هوار تلویزیون جلو راحتی ی کاناپه روی را اش خسییتگی

 ، گذاشییت کاناپه جلوی میز روی را پاهایش و داد قوسییی و کش بدنش های
 ی مهدک و برد پیش بچرخانددسییت سییر انکه بی و داد تکیه کاناپه به را سییرش

سلی میز روی که را تلفن گیر پیام ستش کنار ع شت قرار د شرد دا  پیام ولینا و ف
 .آمد استقبالش ازبه ممتد بوقی صدای از بعد
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 تلفن شییدم مزاحمتون میخوام معذرت... هسییتم مغانی...  دکتر آقای سییالم »
 میخواسییتم....بگیرم تماس تون منزل با شییدم ناچار و بود خاموش همراهتون

 «... خیر یا میارید تشریف مطب فردا بپرسم
 

 این یانم...  شد پایین و باال اش سینه ی قفسه که چنان آن کشید عمیقی نفس
 ....داشت کم را شدن هفت صفر دو مامور کامران قول به اش کاری حجم

 
 ....شد شروع سوال کلی با معمول طبق و بود مارال از بعدی پیام

 
 سییرت فهمیدم کردی ریجکتم دیدم وقتی زدم زنگ صییبح داداش سییالم »

.... شرکت رفتی شد چی بودی خاموش زدم زنگ هرچی هم بعد.... شلوغه
 بیمارسییتان از میدونسییتم ؟...دیدی هم رو ؟دایی شییید دسییتگیرت چیزی

 گزن ؟... کنی تعطیل امروز رو مطب نمیکردم فکر ولی...  گرفتی مرخصییی
 تا افتاده فیل دماغ از انگار..... میگم رو مغانی خانوم ات منشییی مطب زدم

 ردش رو تحفه این خدا ترو...نداد رو سییالمم جواب دکترم آقای خواهر نگفتم
 و ماندانا غروب وقت بعد به عصر از امروز....  نیومده که منشی قحطی بره کن

 و کردند گریه ریز یه و جلوشییون گذاشییتند رو بیامرز خدا اون عکس مامان
 اون که انگار نه انگار...کده ماتم کردند رو خونه... زد ونگ هی هم خشییایار

یامرز خدا هه ده ب مت به پیش ما ته خدا رح نان....  رف یه زجه چ  می ایی مو
 ی خونه که هم دیشییب اینجا اومدی می امشییب کاشییکی... ببین و بیا کردند
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 تلنبار هم روی ام مدرسه های درس کردند خستم دوشون هر....بودی خودت
 .... شده

 ایدب حتما و حیاتیه گفتی که همونی شییده تموم مامان قلب های قرص راسییتی
 «حافظ خدا فعال....  بگیر براش نیست زحمتی اگه.... بخوره

 
 ایه قرص یاد به و انداخت خط اعصابش روی تلفنی منشی ممتد بوق صدای

تاد مادرش  مبل روی را سییرش...  بود وصیییل آن به قلبش های طپش که اف
 :کرد تکرار لب زیر و بست چشم و گذاشت

 
 «....میگیرم براش حتما فردا »
 

... سیدر راه گرد از تیز تندو بعدی پیام که بود مارال پیام بش و شش توی هنوز
 قدری را ها جمله عمد از صییاحبش بود مشییخص که نازکی و ظریف صییدای

 ...میکند بیان کشدار
 
ستم بیتا من...  خیر یا اوردید جا به نمیدونم... دکتر آقای سالم »  مویع نوه ه

 خاموش ونت گوشی متاسفانه ولی گرفتم تماس موبایلتون با چندبار....  کامران
 و میزنم زنگ فردا...کنم دعوتون هفته آخر مهمونی برای تا شدم مزاحم...  بود

مدن به آالن از میکنم خواهش.... میکنم عرض خدمتتون رو ادرس یا  فکر ن
 «...نکنید
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 ار پیام و آمد تنگ به پیام قالب در حتی کرشییمه و ناز همه این از اش حوصییله

 نوع از هم آن دختر یک فقط اش زندگی بلبشوی میان...  کرد قطع نیمه و نصفه
شت کم سریش  موهای و برد فرو موهایش میان را هایش پنجه حرص پر... دا

ر هم روی باز لجوجش  نآ از ایی طره و... برگشتند جایشان سر به خوردندو س 
 !...نشست بلندش پیشانی روی

 
سزا لب زیر ستش کنار از شد خم و کرد ردیف کامران برای را هایش نا  نتلف د

 نوک با رسییید که کامران اسییم ،به کرد روشیین را آن و برداشییت را همراهش
شت ست زد ایی ضربه صفحه روی انگ سزاهایش میخوا شت را نا  ردیف هم پ

 :کرد دستی پیش شادش و شوخ همیشه لحن با کامران اما کند
 چه.... شییریف احوال خودمون هفت دوصییفر دکتر جناب... سییالم به به »

شی؟ همش چرا ؟...خبر صفر بابا خامو شی یه هفتم دو ضطراری گو شت ا  دا

...» 
 از باشیید شییده رها چله از که تیری مثل و گذاشییت پاسییخ بی را کامران سییالم
 :کرد زدن قدم به شروع را سالن طول شد بلند جایش

 مخوردی اضافی شکر یه ما بابا...  رو ها بازی مسخره این کن تمومش کامران »
 شما عموی نوه این بعد به روز اون از....  شما محترم عموی مهمونی اومدیم و

سبیده سریش مثل .. . میگیره رو من ی شماره درمیون خط یه و موبایلش به چ
طب تلفن یل و م با مه...  جهنم گفتم دادی بهش رو مو  یکی هم این دارند ه
 «؟....!مرتیکه دادی بهش رو خونه ی شماره دیگه چرا همه مثل



wWw.Roman4u.iR  98 

 

 
 :پرسید جدی کامال لحنی با و شد قطع هایش خنده کامران

 
 ودخ بی...  دختریه عجب ؟....تون خونه بود زده زنگ مگه... میگی رو بیتا »

 از البد شرف بی ندادم رو شماره من مسیح جون به ؟! شرکت اومد امروز نبود
 تخون ی شماره به چقدر میدونم... نشدم متوجه من و رفته کف ام گوشی توی

 «....ندادم بهش و پیچوندمش ولی ، خواست تورو ی شماره ازم...!  حساسی
 
 از شییهر های خانه های چراغ...  زد کنار قدری را پرده و رفت پنجره کنار به

 ی فاصله
 

سمان های ستاره مثل بارانی روز یک از بعد دور شید آ  هایش نفس.... میدرخ
 :گفت و کرد جا به جا عمیقی بازدمی با را
 
 بهش.... ام خونه زده زنگ عموت نوه همون... تا بی یا تا با..... دونم نمی »

 کیی این که سمن دارم قدر این بیرون بکشه من مزخرف زندگی از رو پاش بگو
 «....یاسمن میشه توش

 
 اندکشیی شییرکت به را بحث سییر کند تر آرام قدری را مسیییح اینکه برای کامران

 :گفت شنگش و شوخ لحن همان با و....
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تا جون دکتر » ناب میگم بهش...  من با اون ، کن ول رو بی  صییفر دو دکتر ج

 چیزی رخب چه شرکت از بگو.... میخوره کافور قاشق یه صبح به صبح ما هفت
خی دوخی احوال و حال ؟....شیید دسییتگیرت  تیپی با ؟...  بود چطور هاش م 

 مبدل لباس تا من پیش بیاید باید هفت صییفر دو کردی حال سییاختم برات که
 « کنم پیدا براش

 
 میکرد همراهش بازی لوده هم گاهی که کامران سرخوش و شاد همیشه صدای

 !....بود شده تر آرام قدری وحاال....  کرد کم عصبانیتش موج از
 
 مزندگی روز ترین مزخرف امروز..... بگو پرت و چرت کمتر کامران کن بس »

گه....  بود  شییرکت دم همون از میکنم کمکش که بودم نداده قول داییم به ا
 رکتیش اون کنم تنم ساده لباس داشت اصرار چرا نمیدونم.... خونه برمیگشتم

 «حرفهاست این از بیشتر مشکلش دیدم من که
 

 :گفت و کرد پنهان لبهایش میان سختی به را هایش خنده کامران
 
بایلت چرا حاال »  دیدم حالی چه در ببینم زدم زنگ.... کردی خاموش رو مو

 «....خاموشه گوشیت
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 جایی را آن و کرد جا به جا دسییتش در همراهش تلفن حوصییله بی میسییح
 ..شد پیراهش های دکمه کردن باز مشغول و گذاشت گوشش و زیرشانه

 
ستان از » ستم زدن زنگ بیمار شون موقع اون نمیتون  دمش مجبور بدم رو جواب

 « ...رفت یادم شد گرم سرم اونقدر هم بعدش کنم خاموشش
 

 : پرسید سریع و آمد حرفش میان به مسیح های غرولند به توجه بی کامران
 
 امانت ها نیاری سییرش مالیی بال...  کردی چیکارش رو کاپشیین مسیییح »

سش باید... گرفتم شین گفتم بهت که صبح...  ها بدم پ  شرکت نگهبان مال ما
 کلی خدا بنده....  نمیکنه اسییتفاده ازش کمرش دیسییک خاطر به فعال خودمه

شحال هم شینت.... میکنه خدمتی شرکت عامل مدیر به که شد خو  از رو ما
سک اون با و سرت به نزنه وقت یه گرفتی تعمیرگاه  ها اییتد شرکت بری عرو

 خیالت.... دزده آقا به میرسییی سییوت سییه جلو برو من ناب های نقشییه با....! 
ستم بود خودم مال هم ها لباس راحت  چه کردی حال.... دور بندازمش میخوا

 رفتمگ قرض برجمون افغانی متستتخدم از رو کاپشیین ولی...  بود تنت فیت
 رو چرمش یه اومد سرش هربالیی اگه گفتم بهش.... که داد نمی المصب.... 

 «....میخرم برات
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 و دش خم رفت سالن ی گوشه به کنان لخ لخ اش راحتی های دمپایی با مسیح
شت را کاپشن شپزخانه سمت به بردا سیرش آ  گلوله ار آن سپس دادو تغییر را م

چه از کرد نگ ی دری طل راهی شییوتی له سیی با  و نرم صیییدایی با کردو اش ز
 :گفت خونسردی

 
نداختمش آالن همین کامران »  برای چرم کاپشییین یه فکر به...  دور ا

 ینباش چشمم جلوی وقت چند تا بهتره ضمن در...باش تون برج متستتخدم
 « ...میبینی بد وگرنه

 
...  ردک قطع را تماس کند حافظی خدا که آن بدون لبش کنج لبخندی با سپس

 گوش کامران غاز یه من صییید حرفهای به نباید هم اول همان از کرد اشییتباه
 !....هایش خنده به دیگرش سر و است وصل بازی لوده به سرش یک که میکرد

 
 و گرفت را شییان خانه ی شییماره باالفاصییله و کرد ریجکت را کامران تماس
 .آمد استقبالش به مادرش گرم صدای

 
 «....برم قربونت نباشی خسته جان مسیح سالم »
 
 " سوم فصل "
 
 !....هشد پرتاب بیرون به کنسرو قوطی از کرد حس و شد پیاده اتوبتوتس از
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 برگشیییت هایش ریه به تازه اکسیییژن و کشییید پاییزی هوای در عمیقی نفس

 توق سیر میتوانسیت ، جنباند می دسیت کمی اگر بود یار او با بخت امروز...
 ... نخورد تاخیر و بکشد کارت

 
شیدو را کارت ستش زیر فاتح سرداری حس ک ست پو ش  نجک هم لبخندی و ن

 ... لبش
 
 «.... خیر به شما صبح سالم »
 
 و کرد نگاه سییرش پشییت به و چرخید کامل خیر به صییبح و سییالم شیینیدن با

 ظاهری دیروز عکس بر امروز دید را دیروزی آموز کار همان طلوعی مسیییح
 ....داشت تری شیک مراتب به و تر مرتب

 
 خواب یاد به....  آمد می چشم به زیادی ایی سرمه اسپرت شلوار و کت آن در

 زیر .بود هایش خوابه ثابت پای صییبح خود تا که افتاد اش گذشییته شییب های
بار کار پی شیییطان تا گفت ی اسییغفرالله لب  هب را نگاهش برودو خودش و

 :گفت جوابش ودر کشاند در کنار نگهبانی اتاقک
 
 «.... خیر به هم شما صبح طلوعی آقای سالم »
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سیح شتر لعابش و رنگ امروز داد چرخی او صورت در را نگاهش م  روز از بی

 ... نبود خبری هم گذشته روز شلتختتگی و بود پیش
 

 مسیییح سییکوت از و زد دریا به دل عاقبت نگفتن و گفتن میان مردد شییاداب
 :گفت کوتاه تاملی از وبعد کرد استفاده

 
 ات میکنم صییحبت رییس آقای معاون فراهانی آقای با امروز...  طلوعی آقای »

 سییاله چند سییرابی خانوم...  کنند همکاری شییما با من همکاران از دیگه یکی
 «.... هستند من از تر وارد خیلی کار توی ایشون... کارند به مشغول جا این

 
 را او محترمانه رویش پیش دختر و رفت فرو هم در هایش اخم آنی به مسیییح

شمان توی را سیاهش نگاه...  میکرد دک  هب سرد لحنی با و کرد سرازیر او چ
ستش اش جمله میان ستش کف و آورد باال را آمدد  رو سکوت عالمت به را د

 :پرسید گرفت او به
 
 «؟....شدم متوجه درست میدید پاس دیگه خانوم یه به رو من دارید شما »
 

 را هشرا بلند قدمهایی با بماند جواب منتظر اینکه بدون و گفت را این مسیییح
 ... گرفت پیش در شرکت ساختمان داخل به
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 وانر دنبالش به و کشییید عمیقی نفس حرص از و کرد نگاه او رفتن به شییاداب
 ...شد

 
شتر ماه چند من کنید باور طلوعی آقای » ست بی  زیرو اب چندان و اینجام که نی
شنا کار بم ستم آ ستند شرکت قدیمی کارمندای از سرابی خانوم... نی  در و ه

 «...کنند کمک بهتون میتوند تون آموزی کار مدت
 

سیخ شت از را شاداب نرم صدای م صله او از قدم چند که شنید می سر پ  فا
شت ستاد آنی به....  دا صله قدم یک با هم شاداب و ای ستاد روبرویش فا  و ای

 جلب را نظرش که چیزی اولین و انداخت او صییورت به گذرایی نگاه مسیییح
 بود وردهخ تاب پچ در پچ تلفن سیم مثل که بود او فرفری موی از ایی تکه کرد

 ...میخورد تاب پاییزی باد همراه و داشت ادامه صورتش انتهای تا
 

شم شت و گرفت او وخم پیچ پرو موی از چ سیرش به که حالی در برگ  مهادا م
 :گفت میداد

 
 های سمتق با بتونم که قدر همین....برم بیرون انیشتین جا این از نیست قرار »

 « ...کافیه بشم آشنا مختلف
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ستاد سپس صله او از قدم چند که شاداب به رو ای شت فا  و محکم لحنی با دا
 :گفت مردانه

 
 «؟... !نمیارید تشریف خجسته خانوم »
 

 :داد ادامه و کرد ایی اشاره ساعتش به آورد باال را دستش مچ سپس
 
 وقت پایان تا نمیتونم دیروز مثل و ها ندارم وقت بیشییتر ظهر تا امروز من »

 «؟...!بیاستید جا همون ظهر تا قرار نکنه....بمونم اداری
 

شید عمیقی نفس شته های حرص تا ک  ودش جا به جا اش سینه توی شده انبا
سیح این... سم این با طلوعی م سمی تیپ ، شیک ا  یگیرپ زیادی دلربایش و ر
 باقی دیگر حدیثی و حرف برای جایی اش مردانه و قاطع لحن.... سییمج و بود

 «....گذاشت نمی
 

 مقد دو یا و افتاد راه به همراهش محسوس نا هم آن سری تکان با و نگفت هیچ
شید بیرون کیفش داخل از را اتاقش کلید و رساند او به را خود بلند  سمت هب ک

 :گفت و گرفت او
 
شریف شما لطفا پس...  طلوعی آقای »  پر رو چای فالسک من تا اتاق ببرید ت

 «...بیارم آبدارخونه از و کنم
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 زندب حرفی آنکه بی داد تکان سییری فقط بود رنگ پر هایش اخم هنوز مسیییح

 ....افتاد راه به یود راهرو انتهای که شاداب اتاق سمت به گرفت او از را کلید
 

 ار قرارداد ی برگه.... میکرد را تصییورش که بود آن تر مرج و هرج شییرکت این
 :پرسید توبیخی لحنی با و گرفت رویش پیش

 
سته خانوم » صل از کپی این خج ست مهمی این به سند...  داده قرار ا  شما د

 قیمت و محصوالت فروش داد قرار دارم اطالع من که اونجایی تا میکنه چیکار
 گاو توی کپی همراه به اون اصییل باید شییرکته مهم اسییناد جزء اش شییده تمام

 «؟....کیه شرکته توی ها داد قرار تنظیم مسئول..  باشه شرکت صندوق
 

ست و بود ورد با زدن کله سرو حال در شاداب شود باز چرا نمیدان  کهآن بی نمی
 :داد جواب و داد تکان سری کند نگاه او به
 
سئول » ستند ترّقی آقای شرکت های داد قرار تنظیم م  ایه نامه فقط من....  ه

 تا نم پیش میاره داد قرار یه ترقی آقای اوقات گاهی ولی میکنم تایپ رو اداری
 باال میرق جا یه اگه تا میگیرم خودم برای اون از کپی یه من و کنم تایپ برایش

 پیک این واقع در... بکنم اتهام رفع خودم از و بدم نشییون رو کپی شیید پایین و
 خالف کار این میدونم....میگیرم خودم برای رو اضافی های
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 سهوا سرجاش بگذارید رو ها کپی اون طلوعی آقای خدا ترو...  شرکته قوانین

 «...نکنید درست دردسر من ی
 

 صییورت توی نگاهش و آورد پایین چشییمانش پیش از را داد قرار کپی مسیییح
 خطوط در اسییتیصییال و نمیداشییت بر مانیتور از چشییم که نشییسییت شییاداب
 ...میزد موج صورتس

 
 باهاش دارید سیییاعته نیم که ؟.... چیه خت بد کامپیوتر اون با مشییکلتون »

 «؟....! میرید کلنجار
 

 :گفت تر کالفه لحنی با داد تکیه اش صندلی به و کرد رها را موس کالفه
 
 هی کنم تایپ امروز باید مونده دیروز از نامه تا چند...نمیشیییه باز ورد برنامه »

 «... هست هم انگلیسی نامه
 

 :کرد اضافه طعنه با سپس
 
.... شییده موکل امروز به شییما لطف به که دیروزه ی افتاده عقب های کار این »

 همه و... خالص و میشییم اخراج ندارم اسییتفاء به نیازی بره پیش جوری همین
 «!... میرسند آرزوشون به
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 از گذاشییت اش کالفگی پای به را آن و نفهمید چیزی او های غرولند مسیییح
 :گفت و ایستاد او از فاصله قدری با و برخاست جایش

 
 «.... شده چش ببینم شید بلند لطفا»
 

سته خدا از شاداب سیح و شد بلند جایش از خوا شیند انکه بی م  مخ قدری بن
ست به را موس و شد  زا پس....داد مانیتور ی صفحه به را نگاهش و گرفت د

 :پرسید و برداشت سر طوالنی چندان نه دقایقی
 
 «؟....خجسته خانوم.... چیه تون تحصیلی ی رشته »
 

 :گفت صادقانه و کشید اش خسته های پلک پشت به دستی شاداب
 
سی ادبیات و زبان »  ، ایی هحرف نه ولی ها بلدم هم کامپیوتر البته... خوندم فار

قدر قت.... بکشییم بیرون آب از رو خودم گلیم بتونم که اون  گیر جایی هرو
 «...مرخصی رفته آالن ولی میرسه دادم به شرکته همین توی که دوستم میکنم

 
 :گفت و کرد راست نشاندقامت لبش کنج لبخندی مسیح
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 «؟....!هستی ادبیاتی بچه پس »
 

 :داد امهاد لبش کنج لبخند همان با و کرد اشاره مانیتور به ابرو چشم با سپس
 
 «... نبود پیچیده هم چندان مشکلش شد درست بیا»
 

 علقاتشمت تمام با را دنیا گویی ورد ی صفحه دیدن با شد خم باالفاصله شاداب
 :گفت وار مسلسل و سرهم پشت زده هیجان باشند داده او به را
 
 گها... بده خیرتون خدا... ببیند خیر الهی نکنه درد دسییتتون شییکر رو خدا »

 « ...فتر می شرکت توی آبروم کنم باز نمیتونم رو ورد ی برنامه میفهمید کسی
 

سیح  نارک ها پیرزن مثل دختر این که خیری دعاهای از گرفت عمق لبخندش م
 !....میکرد اش روانه و چید می هم

 
سیح و برسد نیمه به تا میرفت پاییزی روز  و ها نامه یکپ میان سرش وقفه بی م
 ...میکرد یادداشت دستش ریز کاغذ در را چیزی مدام و بود ها داد قرار کپی

 
 خودش برای آن از کپی یک عادت طبق و کرد تایپ هم را نامه آخرین شییاداب

 ... شد خیره مسیح به و داد تکیه صندلی به و گرفت
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 اممد و میداد قلقلک را دلش ته سرکشی و موزی حس یک ولی چرا نمیدانست
سه زیر که میکرد پچ پچ ذهنش در سه نیم وارد تازه این ی کا ست ایی کا  و... .ا

 ....میلنگید کارش جای یک
 

 قراردادی ی مطالعه غرق که مسیییح به و کرد تر باریک قدری را هایش چشییم
 ... شد خیره بود

 
 و رقیب یک شییایدهم....  مالیاتی مامور یا بود بازرس رویش پیش مرد شییاید
 هم فراهانی آقای.... !  جاسوس یک به شبیه چیزی....  رقیب شرکت از نفوذی
 آقای با اصییال شیییاید کن همکاری جدید آموز کار با گفت او به فقط دیروز

ستش فراهانی سه یک توی د شد کا  ته رست از و انداخت اش بینی به چینی!  با
 !...شد خالی دلش

 
 هک نامه کپی وآخرین نشست ابروهایش میان اخمی او بودن جاسوس تصور از

 شروبروی را بود حسییابداری بخش پرسیینل از یکی بازنشییسییتگی درخواسییت
 :گفت طعنه با و گذاشت

 
 «!....نمونید عقب هم نامه این از طلوعی آقای... بفرمایید»
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سیح شم شاداب کنایه پر و آمیز طعنه لحن با م  و اعداد پراز که دادی قرار از چ
 با و کرد پرت میز روی به را برگه پرحرص و گرفت بود غریب و عجیب ارقام
 :گفت بود آور دلهره که هایی اخم

 
 طعنه از شناختم را راستم و چپ دست که وقتی از یعنی بچگی از..  میدونید »
 «؟....!چیه من با مشکلتون خجسته خانوم.... اومد می بدم کنایه و
 

شت را تیز تندو رفتار این انتظار  اش لیصند به ، نبازد را خودش کرد سعی ندا
 :آورد زبان به را میخورد چرخ سرش توی که ایی جمله اولین و داد تکیه

 
 «؟.....!میلنگه جاش یه کنم اعتراف باید طلوعی آقای »
 

سیح های اخم گاه خود نا م شت را هایش خنده سختی به شدو باز آ  لبهایش پ
 و داد باال را اش ابرو تای یک میزد موج آن در خنده که صییدایی وبا کرد پنهان

 :پرسید
 
 «؟....!میلنگه کجاش بگید شما خجسته خانوم »
 

شمانش.... شده بیان ناقص اش جمله که شده متوجه تازه شاداب  قدری را چ
 که چیزی از ، دوخت مسیییح خندان چشییمان به را نگاهش و کرد تر باریک
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 آن از پرسییشییی وکلمات زیرکی با بهار نو این و بود زدن الس آمد می بدش
 ... میکرد استفاده

 
بت حاال  لندب جایش از آنی به بتازد حریف دل به ببری ماده مثل که بود او نو

 محکم صدایش داشت سعی که حالی در و کرد گرد قدری را چشمانش و شد
 :گفت باشد گذار تاثیر و
 
 یک که میدونم و میرسییه عقلم قدر اون نیسییتید طرف بچه با طلوعی آقای »

 مدام و شرکت بیاد اینکه نه کارخونه بره آموزی کار برای باید صنایع دانشجوی
نه رو و زیر رو ها قرارداد مه فقط امروز و دیروز....  ک  را ها قرارداد رو ها نا

 اصال ؟.... چیه کارها این از هدفتون میکنید یاداشت چیزی یه مدام و خوندید
 «؟...!ندادید نشون رو تون آموزی کار ی نامه چرا

 
سی شاداب شیدتا عمیقی نف شمان به....  دهد نظم را افکارش ک سیح چ  هک م

 و گذاشت میز روی را دودستش و شد خیره میکرد نگاهش متستتقیم و صاف
 :داد ادامه تری آهسته لحن با و شد خم قدری

 
 که یچیز رقیب شرکت از نفوذی یه یا هستید بازرس شما نکنه طلوعی اقای »

 «!....جاسوس میگن بهش
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 و فتر باال ابرویش تای یک هم باز کرد جمع سختی به را هایش لبخند مسیح
 :داد جواب شاداب از تر مالیم لحنی با
 
 رییس آشیینای کن فکر تو....! باهوشییی خیلی ادبیاتی بچه اومد خوشییم نه »

 مشییکلی تو...  بخورم فر خودم واسیییه جوری همین اومدم هسییتم شییرکت
 «؟...!داری

 
سیح پهلوی دو های جواب از شفت بر م شمان توی و نیاورد تاب دیگر...  آ  چ

 : زد زل او ی تیره
 
ضر...  بیرون میری من اتاق از االن همین صنایع بچه » ستم حا سی با نی  که ک

ست معلوم برام هویتش صا رییس آقای خود اینکه مگر کنم کار نی س شخ  تورد
 «!....بدند

 
سیح شش بازی این از م  لبش روی واقعی لبخندی مدتها از بعد و بود آمده خو

 از چشییم رنگ کم لبخند همان با پیامک زنگ صییدای با....  بود نشییسییته
 . کرد باز را پیامک و گرفت شاداب پراخم و جدی نگاههای

 
 نه ات پنج ساعت از فرمودید که طور همون.... نباشید خسته دکتر آقای سالم »

 « ... گذاشتم وقت هاتون بیمار برای شب
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شمی زیر  جواب کوتاه انداخت او ی برافروخته ی چهره و شاداب به نگاهی چ
 .کرد ارسال را آن نوشت را اش منشی

 
 «.هستم مطب پنج ساعت.  سالم »
 

سردی با و شد بلند جایش از سپس سپرت کت خون  از را رنگش ایی سرمه ا
 ی اشاره انگشت و انداخت ساعدش روی را آن برداشت صندلی ی دسته روی

 : گرفت نشانه او سمت به را دیگرش دست
 
 «!...خواستی خودت ادبیاتی بچه باشه یادت »
 

 واره اش صندلی روی شاداب او رفتن با.  شد خارج اتاق از گفت را این مسیح
 ات چند.... درآمدند پرواز به دیگری از بعد یکی حرصییش پر های نفس و شیید

سزا شت و ریز نا ستی نثار هم در شته دامنش در که نانی این با کرد ه  و ودب گذا
 !... است گذراندن خوش حال در کجا خودش نبود معلوم

 
 نمی

 که میکرد پچ پچ گوشییش زیر مدام موزی حس همان هم باز ولی چرا دانسییت
سر جز برایش طلوعی و دارد دراز سر ماجرا این  دیگری ارمغان گرفتاری و درد

 ...ندارد
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شیمان بود شده تر ارام قدری که حاال ست بی قدر این نباید شد پ  یشپ سیا

سبیده لبخند یاد به....  میکرد رو او برای را افکارش تمام میرفت  لبهای روی چ
سیح شتباه.... افتاد م شد کرده اگرا  عزیز و ساده آموز کار یک واقعا طلوعی و با

 ....است خوانده اش فاتحه باشد شرکت صاحب و رییس ی کرده
 
قای پیش چغلی برای طلوعی میکرد خدا ، خدا مدام و  زود و نرود رییس آ

 ....برگردد
 

 یلف دماغ از منشی دقیقه بیست عمر کوتاهی به که چرا...! بود درست حدسش
 وت صیییدای با و گرفت تماس باال ی طبقه از«  حقی»  رییس آقای ی افتاده

 :گفت اش دماغی
 
 «....اتاقشون بری آالن همین فرمودند فرجام آقای خجسته »
 
 یگوش....! میشد وارفته و شل خدا همیشه که هایش برنج مثل درست رفت وا

شت سرجایش را تلفن شت واهمه که چیزی از...  آمد بر نهادش از آه و گذا  دا
ستقالل برای ایی فاتحه...آمد سرش به بهار نوبر لطف به  که واند،خ پایش نو ا

 !....میرفت و میکرد جمع را بندیلش بارو باید نیامده هنوز
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 ییپاها با را وخود شد کشیده باغ کوچه به نگاهش و برخاست صندلی روی از
صور باغ کوچه میان برهنه  رختاند زیر دنیا غم خیال بی سالنه سالنه که کرد ت

 ....شد تر ارام قدری... میزند قدم
 

 ...شد راهی اللهی بسم با.... نشست اش سینه میان غلیظی آه سپس
 

 چرخانش صندلی ،به کرد جا به جا قدری را روبرویش های پرونده فرجام آقای
 :گفت مسیح به رو داد تکیه

 
 سری هی ها دختر و فرنگیس به و برم مدت این نتونستم...  شرمنده جان مسیح»

ضا فوت از بعد بزنم، شتر بود ام وظیفه ر شایار و ماندانا هوای بی ش رو خ  تهدا
 اوضییاع طرف یک از کارخونه و شییرکت قاراشییمیش اوضییاع ولی...... باشییم

 پریوش بیماری...  کرده آچمز حسییابی رو من دیگه طرف از زندگیم نابسییامان
ند خیلی رو اون ته دیروز ، کرده اخالقش بد و خو ت  متخصییص پیش بود رف

 کرده رگی ما های گرفتاری بین هم فرنوش طفلک ، بودی کرده معرفی که زنانی
 «.... شده تحصیلی افت دچار میگفت مدیرشون و زدند زنگ مدرسه از دیروز

 
 نشسنگی های نفس و کرد کوتاه مکثی رسید اش جمله جای این به فرجام آقای

شت دو و کرد جا به جا را ست انگ شاره و ش شمان روی را اش ا سته چ  اش خ
 :داد وادامه کشید
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 ور کارخونه دفتر.... گفتم بهت هم قبال که همانطور.... نیارم درد رو سییرت »
 یفراصیت آقای از غیر به و کنم تعطیل شییدم مجبور ها هزینه کردن کم خاطر به

ساب بخش قدیمی و سابقه با کارمندان جزء که سوب داری ح شه مح  هبقی می
 پول سییاالنه و دنیا سییر اون نشییسییته شییرکیم طرف اون از... کردم مرخص رو

 دست خیلی کن باور... نداره کارخونه زیان و ضرر به کاری میخواد رو سودش
 و ریدا گرفتاری تا هزار خودت میدونم...  ندارم اعتماد تو غیر کسی به و تنهام

 « ... بگیری مرخصی بیمارستان از شدی مجبور
 
 به نگاهش و کرد رهایش نیمه را حرفهایش فرجام آقای در ی تقه صیییدای با

 «...بفرمایید:» گفت رسا صدایی با ومحکم برگشت در سمت
 

 یکک تکه دو کنارش بودو قهوه فنجان دو حاوی که سییینی یک با رحمتی آقای
 دبو مسیییح پی نگاهش که حالی در و بود ایسییتاده در آسییتانه در خورده برش

سیح ابتدافنجان.... شد داخل و داد سالمی شت روبرویش را م  هم وبعد گذا
 قاتا از دیروز که وارد تازه این کار از سیر آمد نمی بدش و را رییس آقای فنجان

م فرجام آقای و نیافت مجالی اما بیاورد در بود آمده بیرون خجسییته  یفضییول د 
 :گفت و کرد قیچی را هایش

 
 «!....ببرید تشریف میتونید...  ممنونم رحمتی آقای»
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 اقات از و گفت ناراضی چشمی بود مسیح پی حواسش دنگ شش که رحمتی
 ...شد خارج

 
سیح شت میز روی از را اش ه قهو فنجان شد خم م  مزه مزه را آن قدری و بردا

گاهی نیم و کرد تاق قدی ی پنجره به ن خت ا ندا  به شییروع پاییزی باران... ا
 ایآق سییمت به میباریدگرفت که نرمی باران رااز نگاهش...بود کرده باریدن
 : کشاند فرجام

 
شید من کار نگران...  دایی » ستان از وقت چند....  نبا صی بیمار  و تمگرف مرخ

 از بعد میکنم سییعی ولی گذاشییتم بخش توی خودم جای رو همکارم از یکی
شم غافل بیمارهام از و مطب برم ها ظهر  بودم شرکت وقت آخر تا دیروز......ن
 یخورهم آب کجا از زیان و ضرر و بودجه کسری این ببینم میکنم رو تالشم تمام

 یداپ نخی سر زود خیلی میکنم رو ام سعی نهایت ولی نمیدم فردا امروز قول...
 «....کنم

 
 فتهگر شدتت حاال که باران شرق شرق صدای با و نوشید ایی جرعه را اش قهوه
 تیر مانآس سمت به ونگاهش میخورد پنجره و شیشه دل به شتاب پر تندو و بود

شیده پاییزی تار و شم فرجام آقای صدای با بار این و شد ک  اییزیپ باران از چ
 :گرفت
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 یگهد یکی پیش بفرسییتم ؟میخوای...  داری مشییکلی خجسییته دختره این با »
 «؟....

 
سیح شمانش پیش راهرو ته صادق و صاف دختر ی چهره م  که گرفت جان چ

 قهوه از ایی جرعه..  داشییت نظر زیر را او مدام شییناس وظیفه کارگاه یک مانند
 :گفت و انداخت باال نفی عالمت به سری و نوشید را اش

 
 سنشح بزرگترین و نیست بدی دختر کنم کار خجسته با میدم ترجیح ممنون »

 «!.... پنجره بدون دخمه انباری اون توی فرستادیش چرا حاال.... صداقتشه
 

 ... نشست لبش کنج لبخندی و داد تابی چرخانش صندلی به فرجام
 
 «... نمیکنه فرقی زیاد نبودش بودو و میشه محسوب نخودی جورایی به »
 

 و نوشییید ایی جرعه و کرد نزدیک لبهایش به را اش قهوه بزرگ فنجان سییپس
 :داد ادامه

 
 شدین زیر که ام قدیمی دوستان از یکی اصرار و خواهش ، سفارش به واقع در »

ستخدامش بودم ست زیاد چندان حقوقش... کردم ا  تشرک برای مالی بار و نی
 اوایل...  نداره
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سئول سرابی خانوم اتاق توی ست می شرکت بازاریابی م ش  دو یسراب اما...  ن
 اهانیفر آقای مدام و گذاشت ناسازگاری بنای و کنه تحملش نتونست هم هفته

ستاد رو شرکت معاون سته که میفر  هب کردن کار برای من و منه کار مزاحم خج
ستور بخوابه غائله این اینکه برای منم و...  دارم نیاز مجزا اتاق یه  نباریا دادم د
سته و بگذارند برایش کامپیوتر و میز یه و کنند خالی رو راهرو ته  اونجا رهب خج

 «...همین....کارشه به مشغول
 

 : گفت و...  افتاد شاداب اتاق باغ کوچه و ساز دست ی پنجره یاد به مسیح
 
 ها نهن بچه این مثل کنه فکر نمیخواد دلم...  نگیرید سییخت بهش لطفا دایی »

 یادداشت ارقام و اعداد مدام دیروز از کنه شک بهم داره حق...  شکایت اومدم
 زا سییر آموز کار عنوان زیر بتونم تا کنه همکاری باهم که قدر همین... میکردم

صلی دزد به و دربیارم شرکت کارمندای کار سم ا  دونممی شرمنده....  کافیه بر
 هدفمون به تر راحت تا بیام معمولی آموز کار یه مثل صییدا سییرو بی بود قرار

سیم شه من انگار ولی بر ستم خوبی ی هنرپی شده روز دو هنوز نی ستم ن  ور د
 «....شد

 
 :داد تکان سری و نشاند لبش کنج لبخندی فرجام
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 امه آشنا از یکی گفتم هم اون به فراهانی حتی نمیدونه چیزی کسی هم هنوز »
 بدون کنم مجابش جوری چه میدونم نباش هم خجسییته نگران....  هسییتی

که هات بخوره تکون آب از آب این کاری با نه هم که از حرفی ک  آموز کار این
ستی  دونمنمی واقعا ممنونم ازت دنیا یک میکنی کمکم که قدر همین... نزنه نی

 «.....کنم جبران رو لطفت چطوری
 

 فرجام آقای که هایی تشکر برای شد پایانی ی نقطه میز روی تلفن زنگ صدای
سیح برای شی میکرد ردیف م شت را گو شش در حقی خانوم صدای و بردا  گو

 ...انداخت طنین
 
 «؟... داخل بفرستمش اومد خجسته..  رییس آقای »
 

 :گفت و کرد نگاه مسیح به و برداشت سر فرجام آقای
 
 «!...داخل بیاد بگید لطفا بله »
 

 :گفت اش جمله ی ادامه در میگذاشت جایش سر را گوشی که حالی در سپس
 
 «....داخل میاد داره خودشه »
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شت شاداب ستاد اتاق در پ ضطربش های نفس و ای  یرونب عمیق بازدمی با را م
 ... فرستاد

 
 بعد یکی اعصابش های چوله چاله و میشد رو زیر مدام دلش استرس شدت از
 .... میشد پر پریشانی و اضطراب از دیگری از
 

 این در بود آمده اتاق این به که اسییتخدامی و معارفه ی جلسیییه اولین از بعد
 ییسر آقای اسم فقط و....  بود نیافتاده اتاق این به کارش دیگر ماه هشت مدت

 ... را دستوراتش و میشنید را
 

شین سوار که میدید را او هم گاهی سی ما  خارج شرکت از میدید بلندش شا
 .... میکرد ایمیل برایش هم را تایپی های نامه حتی... میشد

 
 و دشییی داخل تر کوتاه مکثی از بعد و زد در به ایی تقه ، کوتاه نفس چند پس

یا جای بهترین به را ها آن دسییتهایش لرزش کردن پنهان برای  همان یعنی دن
 .داد مختصر و کوتاه سالمی و....!  برد فرو لباس ی ها جیب

 
سیح شت میز روی را اش قهوه فنجان شد خم او دیدن با م  چرمی مبل به ، گذا

 ... سوارکرد هم روی را اش کشیده بلندو پاهای و داد تکیه
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 صییورت...  براندازکرد را او بیشییتری دقت با روز دو از بعد بار اولین برای و
 کنار ولی نبودند خاصییی چیز که آن وجود با صییورتش اجزای و داشییت گردی

 کمهچ و داشت تپلی گردو و متوسط قامت.....  داشتند دلنشینی هماهنگی هم
 شییاداب صییدای با...میداد بودنش نو خبراز و میزد برق تمیزی از چرمش های

 ...نشست صورتش روی نگاهش هم باز و گرفت او های چکمه از چشم
 
 «؟...داشتید امری من با »
 

 نکهآ بی.... میزد دامن شاداب اضطراب به و شد شان بین ایی فاصله ، سکوت
 یک از بعد فاتحانه که داشییت یقین ندیده بچرخد طلوعی سییمت به نگاهش

شای به پیمان پرو چغلی شسته او تما ست ن  کرد نثارش دل در ایی ننه بچه.... ا
 !... آمده ترش بزرگ پیش شکایت برای ننر های بچه پسر مثل که... 

 
 دسییتانش میان و برداشییت میز روی از را نویسییی روان هدف بی فرجام آقای

یداد تاب انگشییتانش میان را آن که حالی در و گرفت  را سییکوت عاقبت م
 :گفت و شکست

 
سته خانوم »  به ور وظایفتون شرح شرکت معاون فراهانی آقای میکنم فکر خج

شزد شما شند کرده گو ستورات از شما چرا که مبهمه برام هنوز من.... ...  با  د
قای هانی آ جام من نظر زیر که فرا ید پیچی سییر میشیییه ان لت و....  میکن  ع

 «...فهمم نمی طلوعی آقای با رو شما نکردن همکاری
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 :داد جواب محترمانه و انداخت میسح به گذرا نگاهی شاداب

 
شجوی عنوان به آقا این...  بدید حق من به رییس آقای »  رایب اومده صنایع دان

 باور سلیمی عقل هیچ...  میچرخید ها نامه توی سرشون مدام ولی آموزی کار
 کارخونه محیط توی آموز کار جای.... باشیییه آموز کار یه ایشییون که نمیکنه

 «...ها نامه الی به ال نه است
 

 و جوگندمی موهای میان به دستی گذاشت میز روی را نویس روان فرجام آقای
 :گفت آرام لحنی با و کشید پشتش پرو

 
.. .هسییتید شییناس وظیفه و دقیق کارتون توی قدر این که...  شییما به آفرین »

 ونازت خیلی کرد معرفی کار برای شییمارا هوشیینگ وقتی بخواهید رو راسییتش
شون...  میکرد تعریف شت کامل شناخت شما از ای ...  اعتماد طور همین دا

 رازی کنم اعتماد شییما به ام قدیمی رفیق هوشیینگ مثل هم من دارم دوسییت
 «؟...!باشید خوبی دار راز میکنید فکر بگم براتون

 
 حلقش از داشییت کم کم بود گذشییته خوردن تاب پیچ از اش روده و دل حال

 باو داد سییر زیر به را هایش چشییم و کرد تر را لبهایش زبان با....  میزد بیرون
 :داد جواب کوتاه داشت خش و خط که صدایی
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 «...باشم ، میکنم فکر بله »
 
ماد تو به هم من پس خوب »  میگم چی ببین کن گوش خوب...  میکنم اعت

سر طلوعی آقای ستند من خواهر پ  این به آموز کار عنوان تحت کمک برای و ه
ستی جریان در حتما...  اومدند شرکت  ارهد که وقتیه چند کارخونه و شرکت ه

 هم اون میکنه دزدی من گوش زیر شرکت این توی داره یکی و میده ضرر مدام
قای و....  کلون که بدون میخواد آموز کار عنوان به طلوعی آ  اصییلی دزد این

 یقین لیو کنم استخدام زبده رس حساب میتونستم...  برسه اون به بشه متوجه
 اردو سریع خیلی میکنه دزدی کارخونه یا شرکت توی داره که شخصی اون دارم

شه عمل شون از همین برای میکنه پاک رو جرمش مدارک تمام و می  خواهش ای
 «...کند کمکم کردم

 
شم موزات به شدو جدا کف سفید های سرامیک از نگاهش آنی به شاداب  چ

 ...آمد باال فرجام آقای های
 
سته خانوم ببین » شتر دوراه شما خج  ریب آالن همین که اینه اولیش نداری بی

 مضاشا من آالن همین بیاری و بنویسی رو استفاء برگه و حّقی من منشی پیش
 رسیمب شرکت دزد به تا کنی کمک طلوعی آقای و من به و بمونی اینکه یا و کنم
 آقای حتی...  بشییه دار خبر موضییوع این از نباید هم کس هیچ ضییمن در....
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هانی عاون فرا گه....من م له بسییم میتونی ا  خوش صییورت این غیر ودر ال
 «...اومدی

 
شگاه ی رشته انتخاب از بعد صمیم و راهی دو ترین سخت این... دان  یزندگ ت
شد لقایش به را عطا میگفت سلیم عقل... بود اش ستقالل قید و ببخ  و الیم ا
 تنپخ درست روش و بنشیند زری مامان وردست برود بزند را بودن جامعه توی
 تشییویق را او اش درونی مرموز حس همان طرفی از ولی...  بگیرد یاد را برنج

 خالی یقینا که جدید های تجربه کسب و ماندن به کرد می
 
 !... نبود هیجان از
 

سریع تند و زد دریا به دل هایش ،دل دل میان شیمان مبادا اینکه برای و  ودش پ
 :گفت

 
 در هم شییما خود که راحته خیالم دیگه حاال...  میمونم رییس آقای قبوله »

 خیالتون....  نمیشییه انجام شییرکت مقرارت خالف بر کاری و هسییتید جریان
 «نمیکنه درز جایی هم موضوع این از حرفی راحت

 
 بعد و انداخت مسیح به نگاهی نیم و کشید اسودگی سر از نفسی فرجام آقای

 : چرخید شاداب سمت به نگاهش
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 اصیخ کار نیست نیازی شما... کنم حساب کمکتون روی میتونم پس خوبه »

شون کنید وانمود فقط بدید انجام ستند کارآموز ای شنا از یکی و ه  که من های آ
 داشییتند کمک به نیاز اگر و.... آمدند جا این وقتی چند آموزی کار دوران برای

ستند و سمتی میخوا شون ببیند رو ق شکلی انچند کار نمیکنم فکر کنید کمک  م
 «؟...!درسته...باشم خواسته ازتون

 
 ودب شییده تر منظم قدری هایش نفس و نبود خبری اولیه اضییطراب آن از دیگر
ر صدای بود شده تر آرام که حاال....   ِ ر ش  شنید را باران ش   به امان بی...  می

 رفتگ پاییزی ی پنجره از دل ، میشد سرازیر پنجره لبهای وروی میخورد شیشه
 شتبرگ فرجام آقای سمت به شد متوقف مسیح روی آنکه بی نگاهش مسیر و
 :گفت و داد تکان تایید عالمت به سری ،

 
 «...میدم انجام براشون میاد بر دستم از کمکی هر راحت خیالتون »
 

 :گفت آمرانه لحنی با و داد چرخانش صندلی به تابی فرجام
 
 «...سرکارتون ببرید تشریف میتونید خوبه »
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 کی....  نشییسییت مسیییح روی نگاهش رفتن بیرون از قبل گفت ایی اجازه با
 ارانب به چشییمش کند نگاه او به آنکه بی بود سییوار دیگرش پای روی را پایش

 ... بود پاییزی
 

 سیدر پایان به هم اش دلهره پراز های لحظه بست سرش پشت را اتاق در وقتی
 یزم روی را آن و برداشییت اش بینی ی تیغه روی را طبی عینک او دیدن با حقی

 :پرسید کنایه پر لحنی با بر گذاشت
 
 رو حالت و...  برجکت توی زده جور بد میزنه داد روت و ؟رنگ... شد چی »

 «؟....!کنم کمکت بتونم شاید بگو کردی کاری خراب کجا...  گرفته
 

 لحنی با و شیید خیره او ریمل غرق چشییمان توی و ایسییتاد حقی میز روبروی
 :داد جواب نرم و ارام اما محکم

 
ستند من از رییس آقای...  برعکس اتفاقا » ض تعداد شماری سر توی خوا  ولف

 با هم حاال.... کردم قبول میل کمال با هم من و کنم کمکشییون شییرکت های
 «!...کنم تهیه رو ها فضول لیست میرم اجازتون
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که هم ایی قطره خونش میزدی کاردش حقی  جواب میخواسیییت نمیکرد چ
 و...  شیید خارج اتاق از مسیییح که چرا نیافت مجالی اما بدهد شییکنی دندان

 ...شد سرازیر ها پله سمت به او به توجه بی شاداب
 

گاهی نیم مسیییح ته چهره به ن گاهش خیره که کرد حقی حانوم ی برافروخ  ن
 را مادرش قرص باید...  انداخت اش مچی سییاعت به هم نگاهی نیم و میکرد
 میرفت مطب به هم ظهر از بعد و....  میزد شان خانه به سری و میگرفت حتما
 بی....نداشت برسید دزد به که سرنخی کردن پیدا برای مجالی امروز دیگر پس

 ها لهپ راه پایین را او و رسییاند شییاداب به را خود بلند گام چند با حقی به توجه
 :کرد زمزمه گوشش حوالی جایی آهسته و کرد متوقف

 
 «....حافظ خدا فعال... میبینمت فردا ادبیاتی بچه »
 

 پشییت شییاداب و شیید خارح شییرکت از بلند قدمهای با و گفت را این مسیییح
 .کرد نازک برایش غلیظ چشمی

 
سیح رفتن با رحمتی آقای  اندرس شاداب به ا خودر و کرد تند را هایش قدمی م

 :پرسید کنان هن هن بشود اتاق داخل او ایتکه از قبل و
 
 مه دیروز و دیدمش رییس آقای اتاق آالن بود؟ کی آقا این...  خجسته خانوم »
 «؟... خبریه... بیرون اومد شما اتاق از
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 صالا میکردو اضافه هم را رحمتی آقای شرکت های فضول لیست به باید خب
 ...میداد قرار جدول صدر رادر او اسم

 
 :داد جواب و کشید عمیقی نفس

 
شون...  رحمتی آقای خبری چه »  جا این اومدند مدتی برای و آموزه کار یه ؟ای

 «همین...کنند کار من با شده قرار و...بگذرونند رو آموزیشون کار ی دوره
 

 رد پشت و...بست سرش پشت را در و شد اتاقش داخل و گفت را این شاداب
 :گفت لب زیر و داد تکیه آن به و ایستاد

 
 به ختم رو قصییه این عاقبت و آخر خدا.... گذشییت خیر به هم امروز خب »

 «...کنه خیر
 

 لوالهای قیژقیژ صدای و شد باز تقی صدای با ساختمان سنگین و اهنی در
 ....آمد استقبالش به اش نخورده روغن

 
 نفش و گرفت پیش در را ها پله راه وفرز تر شدو آسانسور خیال بی همیشه مثل
سته های سید دوم ی طبقه به اش خ شه مثل هم باز و...ر  به را در مادرش همی
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شود رویش ستقبالش به و گ سه چند با هم آن آمد ا  و دل ته از مادرانه ی بتوت
 ....جانش

 
سیح سه چند به م ضایت بتوت ستانش شدو خم و نداد ر  های شانه دور را د

شید آغوش به را مادرش و کرد حلقه خانوم فرنگیس  های مادرانه بوی غرق و ک
 :گفت شدو او
 
 «خوبی؟....  خودم فرنگیس مامان احوال»
 

صله او از قدری خانوم فرنگیس شتاقش نگاه کردو فا سیح ی چهره در را م  اب م
 : داد چرخی وافر لذتی

 
 «؟...!باشم بد و ببینم رو تو میشه مگه...  بگردم دورت »
 

 یک با دید، را مارال مادرش های شانه پس از و کرد خم چپ به راقدری سرش
سیع لبخند ستاده دورتر قدم چند و  با دانامان اش شانه به شانه او جفت و بود ای

 .... داشت قرار ایی پریده رنگ و محزون لبخندی
 

 فک ، برد باال را دیگرش دسییت و کرد جا به جا دسییتانش در را کتابش مارال
 روی شییده پهن لبخند همان با داد تکان اطراف به و گرفت او به رو را دسییتش

 :گفت لبش
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 « .... اومدی خوش داداش سالم»
 

صله سپس  به را انومخ فرنگیس باوزی و کرد پر کوتاه قدم چند با را بیشان ی فا
 :گفت معترض و کشید کناری

 
 «.... شده درست صفی چه نمیبینی مگه خانوم مامان بسه »
 

سیح به مجالی آنکه وبی ستانش بدهد م سیح گردن دور را د  ونهگ کردو حلقه م
 مسیح ی گونه روی دهانش آب رد و کرد آبدار ی بتوتسه دو مهمان را او های

 ... ماند جا به
 

 جواب اینکه از قبل و کرد پاک را آن کشییید او های تف جای به دسییتی مسیییح
 :پرسید درهم های اخم با و بدهد را سالمش

 
 ممیدون من که اونجایی تا...  باشییی مدرسییه آالن تو نیسییت قرار مگه ببینم »

 «؟....! سه ساعت تا مونده دیگه دوساعت هنوز و میشی تعطیل سه ساعت
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سید هایش شانه روی به زحمت به را صافش و نرم موهای مارال شت را میر  پ
 شمانچ توی خوش سر ایی خنده با داد گردنش به قری فاتحانه فرستاد گوشش

 :شد خیره مسیح
 
 هافتاد عقب درسهای به تا خونه موندم من تفریحی اردوی میرن ها بچه امروز »
سم ام  شرکت از باید قبلش ولی.... دارم برات حرف عالم یه داداش وای....بر

 مه واو یه...  پایان نون تا الله بسم «ب»  از خالصه و... ناقال دزد آقا از ، بگی
 « ...بیافته جا نباید

 
 یب ها سییاعت خسییتگی بدون توانسییت می ناپذیرش پایان انرژی این با مارال
فه هیچ ند حرف ایی وق هایش از یک هیچ و بز باشییید تکراری هم حرف ...  ن

 سییمت به و گرفت هایش وراجی و مارال ی شیییده پهن لبخند از را نگاهش
 .... شد سرازیر نگاهش ماندانا

 
 شیید تر رنگ پر کمی محزونش لبخند ماندانا ، نشییسییت هم در که نگاهشییان

 و رمن صییدای با و ایسییتاد روبرویش ، کرد پر کوتاه گام دو با را یشییان ،فاصییله
 :گفت ریزش

 
 « ...اومدی خوش داداش سالم »
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 پیراهن آن در ، نشست او وحال حس و رنگ بی ، تکیده ی چهره روی نگاهش
 به اش مشییکی موهای... رسییید می نظر به تر رنجور و تر الغر مشییکی بلند

 و زرد بور رنگ آن ی ادامه و زده بیرون سییر فرق از انگشیییت بند دو ی اندازه
یاهی و وگودی... میزد ذوق توی جوری بد زارش مانش زیر سیی  کامال چشیی

 ...بود محسوس
 

 رلشیک سیمتش به محابا بی عالم غم میدید که را هوایش در پا زندگی و ماندانا
 از یکی روی دست ، داد جواب نرم لبخندی با را او محزون لبخند میکرد کشی

 با....  رابتوتسییید او پیشییانی و کرد خم سییر گذاشییت،قدری او های بازوی
 توی را نگاهش میپرسیید او از دنیا سییوال ترین مسییخره میدانسییت اینکه وجود

 : پرسید و داد چرخی او حال و حس بی چشمان
 
 «؟...خوبی...  خودم گل خواهر احوال سالم »
 

 تادفرس گوشش پشت را حالت بی و صاف موهای و رفت تر کنار قدری ماندانا
شمانی با و شک نم از که چ  حال و حس بی و داد تکان سری بود شده براق ا

 :داد جواب
 
 «.... نیستم بد داداش ممنونم »
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 فتضاحا بعنی نیستم بد گفت می وقتی شناخت می دستش کف مثل را ماندانا
 و الغر های گونه روی بر دسییتی دلداری برای.....  داشیییت را دنیا حال ترین

 خواهرش چشییمان سییرگردان اشییک حلقه تا نگفت هیچ و کشییید اش برامده
گاهش و گرفت او از چشییم نشییود، جاری  چرخی پذیرایی سیییالن در را ن

 : دادپرسید
 
 «؟... بینمش نمی کجاست خشایار »
 

 :داد جواب و کرد اشاره خانه اتاق دو از یکی ی بسته در به سر با ماندانا
 
 «..خوابید شدو خسته تا کرد تقال و تک اینقدر...  دادم رو ناهارش »
 

 اندانام جمله برای شده پایانی ی نقطه مسیح همراه تلفن درپی پی زنگ صدای
 کالفه فیپو بیتا ی شییماره دیدن با و کشییید بیرون کتش جیب از را تلفتش... 

 ...کرد قطع را تماس و کشید
 

 ! بود سمج میکرد تصور آنکه از بیش دختر این
 

سیع لبخند با خانوم فرنگیس شپزخانه سمت به که حالی در و ش راهی آ  رو دمی
 :گفت مسیح به
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 تدس تا داری دوست که همونی کردم درست پلو لوبیا برات... بگردم دورت »
 ابی بجنبون دسییت مارال...  میکشییم رو ناهار منم بزنی آبی یه رو صییورتت و

 «.... کمک
 

پایی با را هایش کفش  را مادرش های دارو و کرد عوض اش چرمی های دم
 پرتا ذهنش از بیرون به را بیتا درنگ بی...  گذاشت تلفن میز روی

 
 شد اشپزخانه راهی ماندانا همراه کرد ب
 

 اجازه و باشیید اش خانواده جمع در فقط سییاعت چند این خواسییت می دلش
 ...شود آن مانع مکررش های تلفن و سمج بیتای حتی کس هیچ نمیداد

 
*** 

 شپی را کریسیتال قندان و داد هول قدری را مسییح چای فنجان خانوم فرنگیس
 : گذاشت رویش

 
شکی.... !نخوردی چیزی که هم ناهار مادر بخور رو چاییت »  اومدی می ؟کا

قل...  میکردی زندگی ما پیش جا همین تان از وقتی حدا مارسیی طب و بی  م
ست یکی خونه برمیگردی ستت آب لیوان یه که ه ضای کاش ای....  بده د  تر

 من ی سلیقه واال میدونم چه...  کنم نشون برات رو یکی رضا سال از بعد بدی
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 اش یهبق کن معرفی دلت باب پرسیتاری خانوم دکتری، خانم یه نداری قبول رو
 « ... من با
 

سش مامان های دل درد نکند، قیچی جا همین را بحث اگر دانسیت می  فرنگی
 کرد نزدیک لبهایش به را اش چای فنجان..آورد می در باریک های جا از سییر

 : شد مدهوش داشت ایی مادرانه بوی که آن مطبوع طعم از نوشید ایی جرعه
 
 میخوام که اونی تا من.... کن رها رو کهنه بحث این میکنم خواهش مامان »

 در.... داریم عزا هنوز ما گذشییته اون از... بدم ازدواج به تن محاله نکنم پیدا
 باید هم شب دو هفته در و باشم بیمارستان سره یک باید شب تا صبح از ثانی

 قدریاون میکنم ویزیت مریض وقت دیر تا هم ها وقت بقیه ، بیاسییتم کشیییک
 ایید کمک دارم که هم فعال.... هستید من تنهایی دلواپس شما که نیستم خونه

سه چه ندارم هم خاروندن سر وقت شده شلوغ خیلی سرم میکنم  اینکه به بر
 « .... کنم فکر ازدواج به بخوام

 
 هب را نگاهش و شیید تر نزدیک ،قدری خورد تابی جایش سییر خانوم فرنگیس

 :وپرسید دوخت مسیح
 
 ؟... بکنی کمکی داداشم به تونستی شد چی... اومد پیش حرفش شد خوب »

 دشییای گفتم نپرسیییدم ها دختر جلوی ؟.... کردی پیدا رو ناموس بی دزد اون
 « ... بزنی حرفی نخوای
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 : انداخت باال نفی عالمت به سری زد مادرش سادگی به لبخندی مسیح

 
شه که زودی این به..  بابا نه » شت نمی سی سمت به رو اتهام انگ ...  گرفت ک

 «؟....بخواد چی خدا تا....  میکنم رو تالشم تمام دارم
 

 متس به را حرف سر بگیرد را مادرش های کنجکاوی جلوی اینکه برای سپس
 :پرسید چرخاندو ماندانا

 
 لد اینکه جای به مامان خدا ترو...  شده الغر خیلی هفته یه این توی ماندانا »

 «؟... میکنی گریه پاش به پا و میدی دلش به دل...  بدی داریش
 

ثل خانوم فرنگیس کان اطراف به خودرا گهواره م  یک که حالی در و داد ت
 ارو پچ پچ باصییدایی مسیییح پی حواسییش و بود اتاق ی بسییته در به چشییمش

 :گفت
 
شایار و ماندانا غم »  دهنیوم اتاق از ماندانا تا... میکنه سنگینی دلم روی داره خ

گذار بیرون قا حاج پیش روز دو....  بگم برات ب  مادر و پدر خانوم حاج و آ
 بودند اومده خشییایار دیدن برای ظاهرا جا این بودند اومده بیامرز خدا رضییای
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 یشپ بیان خشییایار و ماندانا باید یشییه تموم سییال که بود این حرفش ته اما.... 
 «... کنند زندگی اونها

 
سیح های اخم  روبرویش میز روی را اش چایی فنجان شد گره هم در آنی به م

 : گذاشت
 
 تصمیم شون زندگی مکان و خشایار و ماندانا برای ندارند حق ؟...چی یعنی »

 «؟...میگه چی خودش ماندانا....  بگیرند
 

شید عمیقی نفس خانوم فرنگیس صه ک  یرونب سینه از غلیظی آه با را هایش غ
 :داد جواب و فرستاد

 
 و دسییت زیر ام نوه و عروس دارم دوسییت میگفت آقا حاج...  واال بگم چی »

 بار زیر تیزه تندو فلفل مثل شییناسییی می که هم رو ماندانا...  باشییند خودم بال
شه تموم سال میگه...  نمیره زور حرف ستم و سرکار میرم ب  بجی توی میره د
 «.... کنم می بزرگ خودم کسی منت بی رو ام بچه....  خودم

 
 :گفت وار پچ پچ و کشید صورتش ی خوابیده های ریش به دستی مسیح

 
شید نگران شما » شکلی اگه.... نبا  مملکت.....میگیرم وکیل براش بیاد پیش م

 « ...نداره کار هم کسی«  بخواه دل» به و داره قانون
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 ار راستش دست و گذاشت کوسن روی را سرش و کشید دراز مبل روی سپس

 افتاد هم روی خسییتگی از هایش وپلک کرد هایش چشییم سییایبان سییاعد از
 :گفت کوتاه و آهسته

 
 «.... مطب برم باید کن بیدارم چهار ساعت لطفا مامان »
 

 ....شد خواب راز و رمز پر دنیای غرق و گفت را این
 

 .... میداد نشان را دقیقه سی و پنج ساعت رسید مطب به وفتی
 

شت سیخ شد جدا صندلی از آنی به دیدنش با مغانی ستاد میزش پ  المس و ای
 را ادب رسم..... برخاستند جایشان از احترامش به هم بیماران از تا چند ، کرد

 ... شد اتاقش داخل بالفاصله و کرد خم سری احترامشان به و اورد جای به
 
 رگسن گلهای سمت به نگاهش... آمد استقبالش به نرگس عطر بوی ورودش با

 ادی به... بود گذاشییته میزش روی سییلیقه با را ها آن مغانی که کشییید میز روی
 ار او بودن آمد ناکار ی بهانه مدام و نداشت را مغانی دیدن چشم که افتاد مارال
 ....میچید هم کنار
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 ی دفترچه که حالی در مغانی و شیید تر رنگ کم لبخندش در ی تقه صییدای با
 ....شد داخل و گفت ایی اجازه با بود همراهش یادداشتی

 
ستور که همانطور...  دکتر آقای » ... مکرد پذیرش بیمار نه ساعت تا... دادید د

 زامرو حتما که داشییتند اصییرار ها ازبیمار تا چند بود تعطیل دیروز مطب چون
... بدم مریض بین وقت اونها به شدم مجبور من خاطر همین به و بشن ویزیت

تان از هم موحد دکتر مارسیی ماس بی ند ت ند گرفت ما باهاشییون گفت ماس حت  ت
بایلتون ظاهرا... بگیرید  هنام دعوت یه و نامه تا چند...نبوده دسییترس در مو

 « ...که اومده هم پزشکی کنفرانس برای
 

 تا میرفت لباسییی جا سییمت به که حالی در و داد تکان سییری مغانی برای
 :آمدوگفت او توضیحات میان به ، کند تن به را روپوشش

 
ید برام غلیظ ی قهوه یه اول لطفا... ممنونم مغانی خانوم» یار عد ب  اولین هم ب

 «بگید بعدا هم رو مواد بقیه... داخل بفرستید رو مریض
 

 :فتگ آهسته و زد پس را چتریهایش و کشید هایالیتش موهای به دستی مغانی
 
 «...بدید دستور شما هرچی دکتر آقای بله »
 

 ... شد خارج اتاق از و چرخید هایش کفش پاشنه روی سپس
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 برداشت میز روی از را آن همراهش تلفن زنگ با شد مصادف بیمار اولین ورود

سم دیدن با صله کامران ا شرد را تماس ی دکمه بالفا صر کوتاه و ف  وابج مخت
 :داد
 
 می تماس خودم بعدا میکنم ویزیت بیمار و هسییتم مطب آالن من کامران »

 «گیرم
 
 بس از کرد کچلم... میگم رو تینا ما عموی نوه این نکن قطع من جون مسیح »

 « ....دکتر آقای دکتر آقای گفت
 
 : رفت او ی شده قطار های جمله میان به
 
 « میگیرم تماس بعدا گفتم کامران »
 

شت سر کردو قطع را تماس سپس  ودباب سال میان زنی که بیمار دیدن با و بردا
 :گفت کرد ای اشاره میزش روبروی صندلی به دست با تکیده ایی چهره

 
 «؟...چیه مشکلتون درخدمتم من....  بنشیند لطفا»
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 رییس آقای هفت صییفر دو مامور از هنوز و میداد نشییان را ربع و نه سییاعت
 !...نبود خبری

 
 و دانشییجوسییت هنوز هفت دوصییفر مامور این که بود خوشییحال دلش ته ته و

 ...دارد برتری او به نسبت مورد این در حداقل
 

 !...نبود کوک هایش روزمرگی ساز اصال... داشت عجیبی حال حس امروز
 

 یک اینکه تصور از... کرد اش چانه ستون را دستش یک و نشست صندلی روز
شد اش قدمی چند در دزد  را وجودش تمم بدی حس و شد سیخ تنش موی با
 ...گرفت فرا
 

 نمی تتجتاتوتز قیلم و رمان و داستان محدودی از شناخت می که دزدهایی
گاه خود نا کردند  ....کرد خالی را دلش ته گنگ ترسی آ

 
... ادد قرار را ترقی آقای نفر اولین و کرد خط به ذهنش توی را شرکت کارمندان

 بینی هب چینی...! هایش گفتن نوکرم چاکرم و افتاد اش فلنبه گرد شییکم یاد به
 :گفت خودش وبا...نشست لبهایش روی هم محکمی نچ... انداخت اش

 
شهبفر را هایش بنجل و بگذاره کاله را مردم سر بلده فقط ترقی آقای... نچ »  و

 «.... نمیخوره ها مقوله این و کالهبرداری به اش خونی گروه
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 شپی دارش حساب جوجه دو و کارخانه و شرکت ارشد حسابدار فراصتی آقای

شمانش ستغفراللهی...  گرفت جان چ  پی ار شیطان هم باز وتا گفت لب زیر ا
 ... کند راهی خودش بار و کار

 
 و کش توی... جا هزار ایمان و میرود جا یک مال که میگفتند راست ها قدیمی

 شییدو باز کوتاه ایی تقه صییدای از بعد اتاقش در وبرهمش درهم افکار قوس
 .شد داخل مسیح

 
ست شت اش زیرچانه از د صفر مامور دیدن با...  بردا  از رییس آقای هفت دو
 های ریش و داشییت تن به نخودی شییلواری و کت امروز... شیید بلند جایش

 حال و حس بودند داده مرتب ریشییی ته به را جایشییان صییورتش روی خوابیده
 ایلبه روی را زبانش آمد می باال حلقش تا گاهی و میخورد پیچ دلش در بدش

 :گفت نرم و ارام و کشید اش شده خشک
 
 «...خیر به صبح سالم »
 

سیح سته م شت را در آه ست سرش پ ستاد او میز روبروی....  ب سته و ای  و اه
 :داد جواب او از تر شمرده
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 اتهام رفع بنده از امیدورم....  خیر به هم شما صبح...  خجسته خانوم سالم »
 «....باشه شده ظن سوء و
 
 ....شد شرمنده بود کرده او مورد در که هایی فکر آوری یاد از
 

 گذاشت دیشب خوری پر پای به را بدش حال و حس کرد گره هم را دستهایش
 :وگفت نشست لبش روی لبخندی.. 
 
 بشم مشکوک که بدید حق من به... بدهکارم شما به خواهی عذر یه من خب »

 وزمدیر حرفهای جبران برای کنم ثابت رو نیتم حسیین اینکه برای هم حاال.... 
شگاه عمومی دروس کتاب و جزو سری به...   توی خب... آوردم براتون رو دان

سهای صی در صا  لمث عمومی های درس ولی بکنم بهتون کمکی نمیتونم اخت
 « ...بلدم خوب رو زبان

 
 را آن سختی به و کرد پنهان هایش اخم پشت را هایش خنده مسیح

 
 [۱۳:۳۴ ۰۱.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

 ...برنداشت او از را اش خیره نگاه.... داد فرو
 

 تصییور به ابروهایش میان نشییسییته اخم و او ی خیره چشییمان دیدن با شییاداب
 :گفت زده شتاب تندو زده حرفی ربط بی هم باز اینکه
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شجوی نگفتید مگه...  شید می ناراحت چرا طلوعی آقای » ست صنایع دان  یده

 میکند معرفی رو مشییخصییی کتاهایی یه عمومی دروس برای معموال اسییتادها
شید نگرفته حاال روتا عمومی دروس اگه خب  این مکن کمکتون میتونم من و با

 «...خدا به خوبه خیلی ها خودمه نویس دست جزوها
 

 بادام تا نگفت هیچ و کشییید عمیقی نفس کند مهار را هایش خنده اینکه برای
 !....آیند در پرواز به هایش خنده

 
 داد فشییار هم روی قدری را فکش و برد فرو شییلوارش جیب در را دسییتش یک

 .کند پنهان را هایش تاخنده
 

 خیره که چشییمانی و عمیق های نفس این و او سییکوت نمیدانسییت شییاداب
 صفردو این به خوبی اصال شد پشیمان... بگذارد چه پای به را میکند نگاهش

 .... نیامده هفت
 

....  شیییده کشیییده باغش کوچه و مصیینوعی ی پنجره سییمت به را نگاهش
 کستش را بینشان سکوت مسیح عاقبت و...انداخت فاصله بینشان وسکوت

 و کرد خم سییر قدری بود مانده ثابت او گرد صییورت در نگاهش که حالی در
 :گفت شمرده و آهسته
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 «!.... من سر توی نکوب رو لیسانست این قدر این ادبیاتی بچه »
 

ستش مچ سپس شان را ساعتش آوردو باال را د شت با داد، ن شاره انگ  نآ به ا
 :کرد اضافه و زد کوتاه ایی ضربه

 
 عالما بس آتش که حاال....  باشییم جا این نمیتونم بیشییتر یک سییاعت تا من »

 « .... سرکارمون بریم بهتر کردی
 

 ...داد تکان تایید عالمت به سری فقط و نگفت هیچ کشید عمیقی نفس
 

یا خب  مرگی روز سیییاز نبود قرار اخالق گند هفت صییفر دو مامور این با گو
 !....باشد کوک هایش

 
شکش و سرد ولحن ، افتاده فرو نگاه و شاداب هم در های سگرمه  حکایت خ

 !....داشت رویش پبش دختر دلخوری از
 

...  نبود دلخوری و درهم های اخم این سییاددلی و صییداقت همه این پاداش
 روی مانده جا لبخند همان با و نشییاند لبش روی نرمی لبخند و شیید پشیییمان

 در و کرد سییوار صییندلی ی دسییته روی را آن ، آورد در به تن از را کتش لبش
 :گفت نشست می آن روی که حالی
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 «؟....!نیستم دانشجو من که نشدید متوجه دیروز شما خجسته خانوم »
 
 تابش پر تندو و آمد باال مسیح نگاه موزات به اش افتاده فرو های چشم آنی به

 :پرسید
 
ید دانشییجو » قای ؟....!نیسییت جام آ  من به حرفی موضییوع این از دیروز فر

 «؟....!نزدند
 

 تاب هوا در را دستانش که همانطور شد باعث مسیح خندان نگاهای و سکوت
 ...کند قطار هم سر پشت را جمالتش میداد

 
شید » صد من طلوعی آقای ببخ سارت ق شتم ج  هب بگذارید رو این لطفا... ندا

 «....تفاهم سوء و اشتباه یه پای
 

 از تکلیف بال که را دارش تاب و مجعد موهای های چتری که حالی در سپس
 :کرد اضافه و داد هول داخل به را بود زده بیرون مقنعه زیر

 
 «.... بشه تموم ما بین های نفاهم سوء این نیست قرار انگار »
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 از را اش خیره نگاهش و داشییت خوبی حس دختر این سییادگی منار مسیییح
شمان  به دهد نجات خواهی عذر ازموقعیت را او اینکه برای و گرفت او براق چ

 نیلح با کرد اشییاره کامپیوتر کنار چای فالسییک به سییر با و آمد حرفش میان
 :گفت دوستانه

 
 و بس آتش اعالم برای خوبی شییروع چایی تا دو میکنم فکر خجسییته خانوم »

 «؟...چیه نظرتون هوم...  باشه همکاری
 

 دیلبخن...  بازگشت اش سینه به خرم و خوش بازهم شاداب ی رفته های نفس
 :گفت و نشست اش صندلی روی و نشاند لبهایش روی

 
 «...خوبیه شروع همیشه دوستانه چایی تا دو....  موافقم »
 

*** 
 

سیح شید را چای ی جرعه آخرین م صرفش بار یک لیوان و نو  سطل راهی را م
 :گفت و کرد میز کنار زباله

 
 مسییئول اسییم...  کنم شییروع بایگانی اتاق از میخوام امروز خجسییته خانوم »

گانی ند زیتون که خانومی همون... نیسیییت خاطرم بای  اول روز و میفروخت
 «....دیدمشون



wWw.Roman4u.iR  150 

 

 
 ار بود شده حک آن سفیدروی و بزرگ قلب یک که را اش ازغوانی ماگ شاداب

 :کشاند مسیح سمت به را نگاهش و گذاشت کناری به
 
یه خانوم منظورتون » ماری خاطر به ایشییون....  نعمت  روز دو دخترشییون بی

صی ستند مرخ شون در و ه شند وقتی اتاق  رحمتی آقای البته میکنند قفل رو نبا
 ازب رو و اتاقی در رییس آقای ی اجازه با فقط و داره رو اتاقها تمام یدک کلید

 از نیاره در کارتون از سییر تا محاله دارم ایشییون از که شییناختی با.... میکنه
 بهتر سیدبر شرکت دزد به صدا سرو بی خیلی قرار اگه....  بخوره تکون کنارتون

 «کنید شروع دیگه جای از
 

 فرو افشص موهای میان را انگشتانش سپس و کشید ریشش ته به دستی کالفه
 ....برد

 
 ....داشت را هایش نفس حکم قولش و نبود آمدن کوتاه و زدن جا مرد

 
ندلی به یه صیی گاهش و داد تک تاق در را ن  باغ کوچه منظره به و داد چرخی ا

سید ستانی، ی منظره این... ر شان و کاهگلی دیوار تاب  دشب های حس درختان
 را شسر و دهد نظم افکارش به تا کشید عمیقی نفس کرد تر رنگ کم قدری را
 :نشست هم در نگاهشان چرخاندو شاداب سمت به
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 لیو....  ایه دیگه چیز تخصصم اصال و نیستم حسابرس من خجسته خانوم »
 خیلی میدونم.... ندارم هم اومدن کوتاه خیال و.کنم کمکش دادم قول دایم به

ستفاده زبده حسابرس یه از بود بهتر  به سابرسح یه پای بود کافی ولی میکرد ا
شد باز شرکت سی بود محال می شه متوجه ک  ماومد آموز کار یه عنوان به من..ن

شده روز دو ولی....  باندی اون احیانا یا دزد... کردید شک من به شما خود ن
ست زود ببرند بو اگه میکنند دزدی ماهرانه شرکت توی که ش کار به د  رد و نمی

 کار شرکت این توی ماهه هشت که شما....! میکنند پاک رو هاشون دزدی پای
 کمکم نیدمیتو و هستید اشنا شرکت چم و خم با من از بهتر خیلی یقینا میکنید

 « ...کنید
 

 کوتاه مکثی از بعد و کشییاند دلخواهش ی پنجره سییمت به را نگاهش شییاداب
 :گفت

 
قای » یدونم فروغی آ طالبی این نم  به کنم عرض خدمتتون میخوام که رو م

 ام فهوظی و... ام ساده تایپست یه شرکت این توی من...  خیر یا میخوره دردتون
 ونا تایپ از از بعد و....  میکنم تایپ میشه محول بهم که رو هایی نامه که اینه
 میگیرم کپی یه نامه این تمام از من و.... میرسییونم مربوطه های بخش به رو ها
 یکنمم ذخیره کامپیوترم توی گانه جدا فایل یک داخل وماه روز تاریخ ذکر با و

 گری منشییی اصییول با کارم اوایل چون ولی نداره لزومی کار این میدونم... 
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 دش نیاز جایی اگه تا میدادم انجام احتیاط محض رو کار این نبودم اشنا چندان
 «....بدم نشون را اونها

 
سیح شنی ی نقطه به گویی م سیده تاریکی در رو شد ر شمانش با  و زد برقی چ
 :پرسید زده هیجان

 
سته شرکت ها نگاری نامه تمام از کپی یه شما یعنی »  ادد قرار از ؟...داریددر
 «؟...چطور حسابداری بخش و ها
 

 :داد جواب و داد تکان تایید عالمت به سری شاداب
 
صا ترقی آقای رو مهم های داد قرار البته....  بله »  و مکن تایپ من تا میاره شخ

 های ادد قرار توی که جایی اون از.... میدم ایشون به و میکنم کپی تایپ از بعد
 وجودد باالیی های رقم کارخونه اولیه مواد خرید یا و فروش

 
 دشییی پایین و باال رقمی اگه تا گرفتم می خودم برای هم کپی به یواشییکی اره

شته خودم از اتهام رفع برای سندی شم دا  ار اونها از یکی شما دیروز که... با
 امهن این توی شییاید...  کردم بایگانی رو ها قرارداد کپی هم آالن....دید اتفاقی

 « کنید پیدا خوری به درد به چیز ها داد قرار و ها
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سیح از را نگاهش سپس شاند مانیتور ی صفحه روی و گرفت م  یرز را موس ن
 :گفت مسیح به رو و کلیک چند از بعد دادو چرخی دستانش

 
 پیک هم من بیندازدید ها نامه این به نگاهی یه تا شییما طلوعی آقای بفرمایید »

 آقای به حرفی موضوع این از میکنم خواهش ولی....میارم براتون رو ها داد قرار
 « نزنید رییس

 
 ...ایستاد میزش کنار و برخاست اش صندلی روی از انگاه

 
سیح شمان به م  با.... اش دخترانه ی ساده ی چهره و شد خیره شاداب براق چ

 بره یک دیدن میکند تن به گرگ لباس همه که روزگاری توی میکرد فکر خود
 ...دارد خوبی حال و حس اما است عجیب گرچه

 
 هخورد تورش به آن ی بره ، شرکت های گرگ جای به که این از بود خوشحال و

 !....است
 
 "چهارم فصل "
 

 از که قدیمی رسم یک طبق و داشت دیگر هوایی و حال برایش جمعه روزهای
عه ظهر داشیییت یاد به بچگی  جمع سییفره یک گرد برادر دو ی خانواده جم

 ...تازه سنگک نان با آبگوشت صرف به هم آن.... میشدند
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 میشد پهن برادر دو از یکی ،خانه سفره این جمعه هر رسم همان طبق بازهم و

... . 
 

سی البته و دماغ گند شوهر خاطر به ملیحه عمه سی شت که خ  قاعده این از دا
ساط اگر اوقات گاهی و بود متستتثنی شتی ب شان کنان آ  همراه ودبهب پا بر بین

 !...میشدند اضافه جمع این به شیطانش و شر های قلوه دو
 

ما عه این ا عه با جم فاوت کمی دیگر های جم  آب سییوری عمو زن و بود مت
 ...بود ههمیش از تر رنگین سفره بساط و بود گذاشته بار پیمانی و پر گوشت

 
 های کاسه از وچشم... نشاند هایش شانه روی و زد سرپس روی از را چادرش

 عمو زن روی را نگاهش ، گرفت آشییپزخانه میز روی شییده چیده سییرخی گل
 ...فهمید می را او پاچگی دست دلیل میخواست دلش چقدر و نشاند سوری

 
 گوش به قلش قل صیییدای که آبگوشیییت دیگ داخل را مالقه خانوم سییوری

 به رو و کرد مزه مزه و برد دهان به را آن آب از قدری و داد ،چرخی میرسییید
 :شدپرسید و خانوم زرین

 
 «!.... شده شور کنم فکر بچش یکم بیا... ات وپنچه دست قربون جون زرین »
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 قهمال و نشاند سرش روی و گرفت را چادر پر و داد هیکلش به تابی زری مامان

 : انداخت باال نفی عالمت به سری و چشید آن از قدری و گرفت او از را
 
 خالی که نیسییت آش شییده نمک خوش... میدی خرج به وسییواس بابا نه »

 «....میپوشونه رو نمکیش خوش میکنند خورد آبش توی نون...  بخورند
 

 خوردنی سبزی پر و شد هایش ریه مهمان آسودگی سر از نفسی خانوم سوری
 : گذاشت دهانش در
 
 در شییمارو با و نیسییتید غریبه که شییما... شیید راحت خیالم بده خیرت خدا »

 شییوهرش از کردم دعوت رو خواهرم ناهار ی واسیییه ولی... ندارم بایسییتی
 بلکه باشییه نادر چشییم توی میخوام...  هسییت هم فریال... دارم رودبایسییتی

 نذر.. .نمیکنم پنهون هم تو از نیست پنهون که خدا از...  بیافته دلش به مهرش
 «.... بگیره سر دوتا این عروسی کردم

 
 یالله با اش جمله و گفت دل ته از آمینی الهی اش سییاده و صییاف زری مامان
 ... ماند تمام نیمه نادر گفتن
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 روی را وآن گرفت دسییت به را چادرش پر بالفاصییله شییاداب نادر صییدای با
 ادرن به پشت همچنان بخورد تکان اش صندلی روی از آنکه بی و نشاند سرش

 .نشست
 

...  میشد کم فریال لطف به نادر این شر اگر... گفت او هم آمینی الهی لب زیر
 ایه لباس میتوانست و کند چاقچور چادرو عمویش ی خانه نبود مجبور دیگر

 ...بریزد اش شانه روی پریشان هم را موهایش و بپوشد را دلخواهش
 

 گاهن را او تا برنگشت هم باز اما شنید می سرش پشت از رادرست نادر صدای
 ...کند

 
 هم کیپول و خرما کنارش... باال ی طبقه سالن ببرم بده چایی سینی یه مامان »

 «...بگذار
 
 تابش تندو شد چای خیال بی سوری عمو زن خانه آیفون بلبلی زنگ صدای با

ستش کنار صندلی روی از را چادرش زده شت د شاندو سرش روی و بردا  با ن
 :گفت و کرد اشاره حیاط در به سر

 
 جلدی اومدند هم اینا ات خاله کنم فکر مادر برم باالت و قدت قربون نادر »
 «....بمونند معطل در پشت...  نداره خوبیت کن باز رو در
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 ...شد ایوان راهی او تر زود خودش و گفت را این خانوم سوری

 
کاوی روی از ند عقب به سییر کنج گاهش و چرخا  در و کرد تالقی نادر با ن

 شییادی از نشییانی رنگ پر اخم یک جز به اش سییوخته افتاب ی چهره زوایای
 ! ...ندید

 
 قدمی کس هیچ و... انداخت طنین خانه در هم باز آیفون بلبلی زنگ صییدای

 شپی قدمی زنگ صییدای به توجه بی نادر.... داشییت نمی بر آن کردن باز برای
 :گفت خانوم زرین به رو و گذاشت

 
 « ...بدید آب لیوان یه لطفا میشه عمو زن »
 

 میز روی دسییتش کنار و کرد پر آبی لیوان...  زدنی بهم چشییم به زری مامان
 :گفت و گذاشت

 
 موندن درجا پشیییت هاتون مهمون برس بلبلتون چهچه داد به...  جان نادر »
 «!...نداره خوبیت....ها
 

 اب و... هم ایی کالفه پف و کشییید اش قیصییری و کوتاه موهای به دسییتی نادر
 ...شد خارج درآشپزخانه از کوتاه چشمی
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 جمالت زری مامان دیدن با و داشت نگه لبهایش پشت را هایش خنده شاداب

 ...دکردن پرواز بیرون به لبهایش میان از صدا پر هایش خنده یونیکش و ناب
 
شت خنده کجاش...  کوفت » شو دا شون بریم پا ستقبال  رداف پس سوری....  ا

 «...شد حسودیشون البد میگه سرمون پشت
 

شید سر روی را چادرش پر شاداب شت وقتی و ک  ادافت راه به زری مامان سر پ
 !....بودند پابرجا همچنان هایش خند

 
 کشییان حال و حس و رمق بی که داد پاییزی ملس آفتاب به دل... ناهار از بعد

 فرش روی به را خود پذیرایی سییالن قدی های پنجره تور ی پرده الی از کشییان
 ...ودب نشسته بافت دست فرش های بته و گل میان بودو رسانده الکی زمینه

 
ست مردها روی نگاهش و کرد جمع قدری را چادرش ش  عمو معمول طبق و ن

نه مجلس منصییور ته دسیییت به را مردا  به گوش پا تا سییر دیگران و بود گرف
 یبس قیمت و بازار کسادی از شان بحث و...میدادند تکان سر فقط احترامش

 !....رفت نمی تر فرا پرتقال و
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ها از ند روی آن مت به سییرش و برگردا مان سیی  و سییوری عمو زن و زری ما
 آورده باال لبهایشییان روی تا را هایشییان چادر پر سییه هر...  چرخید خواهرش

 !...میزدند ها قهقه چیست نمیدانست که مطلبی به و بودند
 

ها البد های هم آن نه حرف ند داغ ایی زنو ید چنین این که...! داشییت ند ...! میخ
 کنجی که... چرخید فریال و ندا و سمت به و کرد جمع آنها روی از را نگاهش
شسته  احتماال و... میکرد پچ پچ بود فریال گوش بیخ سرش مدام ندا و بودند ن

سن مورد در صه برایش نادر محا شمش یک هم فریال و...! میگفت ها ق  پی چ
شم و بود ندا  قند لوکی کیلو دلش در احتماال هم باز و میپایید را نادر دیگرش چ
 !...نشست می لبهایش گنج محوی لبخند و...! میکرد جا به جا
 

شمان و اش دادی خدا بور بلند موهای آن با فریال سلی چ شه ع  مرکز خدا همی
 و میگذاشت کنار اگر را ها جنسی بد... بود سوری عمو زن البته و ندا ی توجه

نه از اگر فت می فاکتور هم را او ی قواره بد و دراز ی چا  خوبی ی چهره گر
 ... داشت

 
 ... رسید نادر به نگاهش چشمی وزیر گرفت دندان به را لبش ی گوشه

 
شت پا به جین شلوار معمول طبق ستین مردانه پیراهن یک با دا صال...بلند آ  ا

 جین شلوار و بود آمده دنیا به مردانه پیراهن و جین شلوار با تولد بدو از انگاری
 !...بود شده استایلش الینفک جزء
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قانه خب  تاب و تب در نوجوانی دوران مثل هنوز و میکرد اعتراف اگر صیییادا
شق صلت این از بود نادر ع سته و فرخنده و سادت از خج  هم خفگی مرز تا ح
 عشق از ،ردی زد شخم و کرد رو و زیر را دلش هرچه حاال اما...  میرفت پیش

 جا نوجوانی سالهای همان کوچه پس کوچه در نادر عشق و...  ندید عاشقی و
 ...بود مانده

 
سی صلگی بی سر از نف شید حو شق که او برای...  ک  معج این بود هیجان عا

 ! ... نداشت دیگر ارمغانی مکرر های خمیازه و دره دهن جز اور کسالت
 
 در پرواز به ایی خمیازه همراه ، افکارش و برداشییت سییر جانش آقا صییدای با

 ...آمد
 
 «!... میچسبه داغ بحث این کنار بیار چایی سری یه پاشو جان شاداب»
 

شم هنوز شده خارج دهانش از چ  رد شد بلند جایش از وفرز تر فریال که بود ن
 روی را آن و داد چادرش به تابی بود نادر به چشییمش یک همچنان که حالی
 :گفت و نشاند سرش

 
 «....میارم چایی من بنشین تو جون شاداب »
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 گوشییه و داشییت نادر به چشییمی گوشییه حالی در وافر حظی با خانوم سییوری
 :گفت فریال به هم چشمی

 
 آدم میباره روت سییر از خانومی....  ببینم رو عروسیییت که الهی.... ماشییالله »

 «....میکنه خظ
 

 و شد راهی آشپزخانه سمت به و کرد جمع را هایش شدن سفید و سرخ فریال
ست شاداب کنار و شد بلند جایش از او رفتن با ندا ش  هک لبخندی همان با و ن

 :گفت برد فرو شاداب گوش بیخ سر بود پهن لبهایش روی
 
 مانما که دزدیده رو مامان قاپ همچون ولی کوچکتره تو از بخت بد بگیر یاد »

 لو »انگار بینی می رو من بدبخت داداش تو اونوقت...  شده اش شیفته سوری
 «...بده قورتت وقت مبادایه تا.. میکنی رم ازش و دیدی «خورخوره لو
 

گاه ناخود نگاهش  ی خورخوره لولو نادر بود ندا با حق...  رفت نادر سمت به آ
یاهای در و میداد جان نگاهش یک برای که همان بود اش نوجوانی دوران  رو

 !... میبافت ها قصه او با اش دخترونه
 

 تضربا و نشدنی مهار خشم زیر تابستانی دار تب و گرم ظهر یک دل در ولی
 !..ذهنش هم و بود بیمار جسمش هم ها هفته تا او گلد مشت
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 زمان در را بساطش و کرد جمع گذشته تلخ خاطرات از را ش افکار بندیل و بار

 نارنگی پرهای روی خوش سییر که انداخت ندا به نگاهی نیم...  کرد پهن حال
 .... برد می دهان به میپاشید نمک

 
سیدن برای ندا تفکر شبختی به ر شتر پله دو خو شت بی  ازدواج لهپ اولین...  ندا

له آخرین و دومین و بود چه پ  دو این از اش فکری ی دایره و... دارشیییدن ب
صال و نمیکرد تتجتاتوتز صل برابر کپی ا  هخال همان با بود سوری عمو زن ا

 !... هایش بازی زنک
 

 :گفت عادی لحنی با و برد فرو او گوش بیخ سر
 
شه تون مبارک » .... ندارم سایه به نیازی شدن دیده برای من.... سالمتی به با

 «...کافیه باشم خدا ی سایه زیر که همین
 

 جایش از و کرد بهانه را روز نیم خواب و آلودگی خواب و گفت را این شییاداب
 ...رفت پایین ی طبقه به و برخاست

 
کان بهترین قیلوله و روز نیم خواب یک برای تاقی م  خاطر هب که بود بزرگی ا

 شک سییینه تا آن ی گوشییه و بود کرده پیدا را خانه انباری حکم پنجره نداشییتن
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 اورده در سر جا آن از خانه اضافی وسایل تمام و شده چیده خواب رخت دیوار
 ....بود
 شیدک موهایش کش به دستی و برداشت سر از چادر ، بست سرش پشت را در
 که ودب بخوابد کجا دقیقا اینکه بش و شیش توی هنوز و کرد شل قدری را آن و

 د نادر دیدن با او و شد باز ایی تقه صدای دربدون
 

 [۱۸:۵۷ ۰۵.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
ستانه ر سر را چادر العینی طرفه به در ی آ شت هایش شانه از  روی را آن و بردا

شاند سرش  صورتش روی ماندند جا مجعدش های چتری از تکه چند و.... ن
 رفتگ دیوار ی گوشه در ی ایستاده برقی جارو از چشم نادر صدای با ، نشستند

 :چرخید او سمت به نگاهش و
 
 من تاقا توی برو بیا میخوری سرما سرده اینجا...  بخوابی پایین اومدی دیدم »

 «...بخواب
 

 میرفت اتاق در سییمت به که حالی در کرد تر محکم اش چانه بیخ را چادرش
 :داد جواب کند نگاهش انکه وبی ایستاد نادر روبروی

 
 «... بیرون برم خوام می کنار برید لطفا پرید سرم از خواب ممنونم »
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 و ایسییتاد رخش به رخ بلکه نرفت کنار تنها نه کشییید هم در را هایش اخم نادر
 :کرد خم او صورت سمت به قدری را سرش بلندش قد ی واسطه به
 
 « ؟...!نشدی خسته سال همه این بعد قهر و سکوت این از »
 

 :رفت پس قدمی هم شاداب و گذاشت تر پیش قدمی
 
 «!....الله بسم شدی خودت و جن شدم من نشدی خسته سال همه این توی »
 

شد پایین و باال تاب و تب پر اش سینه توی نفس شاداب  های نفس هرم...  می
 ...ندارد راهی شدن خفه تا کرد می حس و نشست می صورتش روی نادر

 
 « !...ِبرگردونی ازم رو روت من دیدن با سال همه این نشدی خسته »
 

 ..... خشم از پر هم چشمانش شدو قبل از باالتر قدری صدایش
 
صت المذهب... د  جیگر روی دندون سال همه این...! بزنم حرف منم بده فر

 السیی همه این اما... پایین بیای شیییطون خر از بلکه نگفتم هیچی و گذاشییتم
 «!... تاختی نعل چهار
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شت پیش قدمی نادر شید پس قدم یک شاداب و گذا شتش ک  وابرختخ به وپ
شم و شد مماس اتاق کنج ی شده چیده های شمان از چ  های اخم و تیره چ
 !...نمیگرفت ترش تیره

 
 ار اش شدنی مهار خشم البد که نشست نادر ی شده مشت دستان به نگاهش

 بیرون اتاق از و شییود رد ش کنار از میخواسییت...فشییرد می هایش پنجه میان
 دسییت ، انداخت بازویش به چنگی نادر که بود دورنشییده قدمی هنوز اما برود

نه و بزرگ نه زور با اورا و کرد قفل ان دور چادر روی از را ش مردا  به اش مردا
 روی نادر های نفس که بود انچنان شیییان نزدیکی....  برگرداند خود سییمت
 ... نشست می او صورت

شمان ودر داد چرخی شاداب ی چهره رادر نگاهش نادر شیده و مورب چ  ی ک
 : گرفت نشانه را او و برد باال را دیگرش دست ی اشاره انگشت ، زد ذل او
 
 ازت محاله آسمون طاق بچسبی و بشی ستاره و دریا ته بری و بشی ماهی اگه»

 حرف منم بگذاری و بشییی پیاده شیییطون خر از بهتره پس...بکشییم دسییت
 «....بزنم

 
 ثابت بود نشست بازویش روی که او ی شده قفل دست روی نگاهش شاداب

 :گفت باشد نداشته لرزشی داشت سعی که لحنی با و شد
 
 «!...عمو پسر مونده جا من بازوی روی دستت »
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 از کرد باز ودر کشییید بیرون او دسییت حصییار از را تندآن حرکت یک با سییپس

 به یک هایش نفس ترس از اش قدمی یک در شهاب دیدن با شدو خارج اتاق
 ...کردند پرواز نیستی دیار به یک

 
 را هایش اخم رویش و رنگ بی سییفیدو لبهای و پریده رنگ دیدن با شییهاب

 :پرسید ترسناک لحنی با و کشید درهم
 
نگ ؟...  شیییده چیزی » یدم ؟...نیسیییت روت به چرار مدی د  پایین او

 «؟.... بیاره اقاجون برای بالشت یه پایین میام گفت کجاست نادر...بخوابی
 

ند می جا راه میان گاهی و میشییید پیس و پس هایش نفس  پنهان برای.... ما
 ادرشچ پر دیگری با و برد چادر زیر و کرد مشت را یکی دستانش لرزش کردن

 زبان و دهد فرو تا نکرد پیدا دهانش در بزاقی کرد تالش چه هر.....  گرفت ر
 خوب را این شییهاب و نبود خوبی گوی دروغ ، کشییید خشییکش لبهای روی

یدانسیییت  به ریزی آبرو که ایی جمله ، کرد پیش و پس را ذهنش چه هر...!م
 !...نکرد پیدا باشد نداشته همراه

 
 اخمی با بار این شهاب که میزد پا و دست هایش خدا ، خدا و ها دل ، دل میان

 :پرسید تر غلیظ
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 «؟....نیست روت به رنگ چرا میگم توام با »
 

 تا دو که درحالی نادر و شیید باز انباری اتاق در که بود راه میان شییهاب حرف
 خونسییردی نهایت در و عادی لحنی وبا آمد بیرون بود بتغتلش زیر بالشییت

 :تگف و شد شهاب به رو بود ایستاده او به پشت که شاداب های شانه پس از
 
 با و بود خواب بردارم بالشییت اومدم...  منه تقصیییر ش پریده روی و رنگ »

شت سوری مامان....! شد بیدار ترس شته رو ها بال س ها پتو زیر بود گذا  هوا
 «...کشید طول همین

 
 مخ همان با شهاب به رو و شد رد کنارش از کند نگاه شاداب به آنکه بی سپس

 :گفت هم در
 
 «...کرد یخ هامون چایی کنم فکر داداش باال بریم بیا »
 

 همراه را شیییطان و داد تکان سییری... کشییید گردنش پشییت به دسییتی شییهاب
 :گفت شاداب روبه و کرد لعنت هایش دسیسه

 
گه و بخور آب لیوان یه برو » تاق توی هم دی باری ا  به آب یه...! نخواب ان

 « ...باال بریم بزن صورتت
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 «....میام زود و میزنم صورتم به آبی یه من باال برید شما داداش باشه»
 

 رسییف های نفس میرفتند دوم ی طبقه ی پله راه سییمت به شییهاب و نادر وقتی
شان سر یک به یک اش کرده شتند جای ست عجیبی روزگار...برگ  برای زمانی ا
 خط دو نادر و او. میکرد فرار هم اش سایه از حاال و میداد جان نادر نفس یک

 !...رسیدند نمی بهم هیچگاه که بودند موازی
 

 :کرد نجوا لب زیر و داد باال به رو را نگاهش برداشت سر
 

 ن سپس... ! رسیدی دادم به موقع به و ماهی قدر این که برم قربونت..... خدایا
 

ست سالن دیواری ساعت روی گاهش ش  از بعد سه ساعت هایش عقربه که ن
 !.....بود مانده باقی زیادی زمان رفتن وقت وتا میداد نشان را ظهر

 
 را سییه عدد سییاعت های عقربه...  انداخت اش مچی سییاعت به نگاهی نیم

 .... بودند رفته نشانه
 

 میشهه شهر روبه و کرد طی را باالیی سر و گذاشت پا بزرگ سنگی تخت روی
 شییهر و بود تمیز عجیبی طرز به تهران ،هوای باد لطف به. ایسییتاد تهران بیدار
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 این از هایشیییان پنجره حتی و ها خانه و درخشییید می پاییزی آفتاب نور زیر
صله شد دیده خوبی به دور ی فا  رشبک طبیعت و سکوت خاطر به را کوه...می
 ندکشا می نکردنی باور ایی خلسه به و میکرد جادو را او کوه.... داشت دوست

جا....  یک خود به همیشیییه از را او و خدا حس از شییید می پر این  تر نزد
 سییرمایی و کرد تر تازه کوهسییتان پاک هوای در را اش کهنه های نفس...میدید

 ...نشست وجودش پود و تار توی گزنده و موزی چندان نه
 

 های نفس و رفت باال سیینگ تخته روی از و گذاشییت مسیییح جای پا کامران
 غرغر بساط و ایستاد اش شانه به شانه و رساند او به کنان هن هن را اش خسته
 :کرد پهن جا همان را هایش

 
سیح »  ثلم ، شیش ساعت از ، برسم بهت هم من کن صبر ؟ بابا خبرته چه م
 روز اسییتراحت بگو و خل من....  باال میری داری کوه کش سییینه کوهی بز

 از مردم شیید سییه سییاعت حسییابی مرد...  کوه اومدم تو با و زدم رو ام جمعه
 «... میخوریم ناهار باید بعدی رستوران... گشنگی

 
 :چرخید او سمت به و گرفت درشتش و ریز های خانه و شهر از چشم

 
 کم نفس کنار بگذاری رو کوفتی سیییگار اون اگه...  بزن غر یکم کردی وقت »

 «.... نمیاری
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 ناهمواری قدری که بزرگی سیینگ تخته روی را اش خسییته های نفس کامران
 :فتوگ فرستاد بیرون داری صدا پف با را عمیقش های نفس و کرد هوار داشت

 
 آقا به خبر چه شرکت از...  هفت دوصفر دکتر جناب کن ولش رو من سیگار »

خی ، دوخی از ؟...رسیییدی دزده ... هاش ورگل و ترگل اون از.... بگو هاش م 
 « !...نشد فرصت و اومد حرف پشت حرف بپرسم میخوام مدام صبح از
 

شم  نهخا و شهر به دل هم باز و ایستاد کنارش...  کرد نثارش جانانه ایی غره چ
 ....درخشید می خورشید نور زیر که داد براقش های

 
شق شهر هفت...! خبر هیچ » شت عطار را ع  کوچه یک خم اندر هنوز ما ، گ

 « ... نیست دستم چیزی ارقام و اعداد و کپی مشت یه جز به... ! ایم
 

 :داد ادامه و کرد کج او سمت به را سرش
 
 یه ؟...  بگیرم مشاوره ازش تا نداری سراغ مطمئن حسابرس یه آشناهات توی»

ستمه داد قرار و نامه کپی سری شون نگاهی یه خوام می د  یزیچ ببینه بندازه به
 «...میکنم پرداخت باشه هرچی هم اش هزینه...  میشه دستگیرش

 
 :گفت و گذاشت چشمش یک روی و برد باال را دستش کامران
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 ویت زیاد آشنا ، میشناسم رو یکی ولی ندارم سراغ که خودم...  چشم روی به »

 «؟...!دیگه امر...  بالشه و دست
 

 جیکن به را آن عاقبت و گرفت بازی به پایش زیر را ایی ریزه سیینگ مسیییح
 :کرد پرتاب

 
ستان توی... میخوام هم خوب وکیل یه » ستند بیمار  کار لوکی که هایی دکتر ه

شته ست ولی دارند سراغ ک سائل ندارم دو  یداپ راه کارم محیط به خانوادگیم م
 «... کنه

 
 به که هایی اخم با و ایسییتاد روبرویش و شیید بلند سیینگ تخته روی از کامران
 :پرسید نشست می ابرویش دو میان ندرت

 
 «؟...  افتاده اتفاقی ؟... شده چیزی ؟... وکیل»
 
 اومده پیش روز چند بیامرز خدا رضیییا مادر و پدر...  میخوام ماندانا برای »

 دگیرن اونها با و بیاد باید خشییایار با ماندانا گفتند می ظاهرا و خونمون بودند
 از رو ماندانا تا نمیده بهشییون رو اجازه این حضیییانت قانون میدونم...  کنه

شایار ست ولی کنه جدا خ شتر ماندانا تا بره پیش قانونی دارم دو  اذیت این از ب
 «... نشه
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 داد تکان سری کور های اخم همان با و شد خیره معلوم نا ایی نقطه به کامران

 : گذاشت چشمش روی را دستش هم باز و
 
 «....میکنم پیدا باشه هم کارکشته که ، خانواده وکیل یه... چشم به هم این »
 

ستش بیاورد بیرون هوا و حال این از را او که این برای سپس شت را د  و کرد م
 : زد او ی شانه به آهسته ایی ضربه

 
شت ریش ته کردی، کوتاه رو هات ریش کردی خوب..  شدی تیپ خوش »  ربی

 «؟... درسته نزدی رو ریشت دیگر کرد فوت رضا که وقتی از درست میاد بهت
 

سیح شاند لبش روی نرم لبخندی م صد.... ن  ندهخ و هیاهو با ولی کرد، رفتن ق
سر دختر ه گرو های سیده آنها به که جوانی وپ  و تهران ی منظره از دل بودند، ر
 در و...برگشییت آنها سییمت به و چرخید پا پاشیینه ،روی گرفت هایش خانه

 .... دید آنها بین را کامران عموی نوه همان بیتا ناباوری و تعجب نهایت
 

نه تیزی وتندو ناک غضیییب نگاه که بود این العملش عکس اولین  کامران روا
ضب نگاهای وقتی کامران...کند سیح ناک غ ساب دید را م ستش کار ح  دآم د
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 زده شییتاب و هول و شییوند نزدیک آنها به دوسییتانش و بیتا اکیپ که این از قبل
 :گفت و برد فرو او گوش بیخ سر

 
 «!...میان نداشتم خبر...  خودم جون به »
 

 هیچکس از بخورد دورغ قسم میخواست وقت هر.....  شناخت می را کامران
 ...کشید می وسط را خودش جان پای و گذاشت نمی مایه

 
 و کرد جمع کامران روی از را هایش اخم..... اش قدمی یک در بیتا صییدای با
 :کشاند او سمت به
 
سن چه...  به به » صادفی ح  کاش ؟ای..... چطوره حالتون دکتر آقای سالم!  ت

 «...شدیم می قدم هم باهم تا کوه اوردید تشریف هم شما میدونستم ازصبح
 

 ک خم سری ادب ی نشانه به مسیح
 
 :داد جواب مردانه و نرم و رد
 
 «... لطفتون از ممنونم... خانوم سالم»
 



wWw.Roman4u.iR  174 

 

 قدمی ..میرفت راه بیتا جفت و بود قامت بلند و اندام الغر که ها دختر از یکی
 یتاب رو دهد غمزه پر لحنی صدایش به میکرد سعی که درحالی و گذاشت پیش
 :گفت

 
 «؟....!نمیکنی معرفی جون بیتا »
 

ستی بیتا شته رنگش سبز شال روی که کالهی به د شید بود گذا  لبخندی اوب ک
 :وگفت داد نشان دست با را مسیح و کرد دوستانش به رو ، لبش کنج

 
 صییمیمی و خوب دوسییتان از هسییتند طلوعی مسیییح دکتر ایشییون ها بچه »

 «...کامران
 

 :داد ادامه درشتش و ریز های عشوه همان با و کرد مسیح به رو سپس
 
 «... هستند من دوستان هم اینها دکتر آقای »
 

 به را یتاب دست پشت با ها پسر از یکی که بود نرسیده پایان به اش معرفی هنوز
شت پیش قدمی و زد کناری ستی گذا شانه به د ستی ی ن سیح به رو دو  یشپ م

 :داد دست او با مردانه و برد
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 این توی مذکر جنس چون...  خوشییبختم تون آشیینایی از دکتر آقای سییالم »
 « هستم فرزام من.... کنیم می شروع آقایون از اول اقلیته نفره پنج جمع

 
شنه روی ستش چرخید پا ی پا سری و کرد بلند را ،د سط قامتی با پ  خنده و متو

 :داد ادامه و رفت نشان را رو
 

 « ....هستند من عزیز دوست آرمان هم ایشون
 

شاره سالی و سن کم و نقش ریز دختری به سپس  ردخت همان کنار که و کرد ا
 :داد ادامه بود ایستاده اندام الغر و بلند قد
 
 مهتاب دستش کنار بلند قد خانوم اون و خواهرمه فرانک هم خانوم دختر اون »

 «...بیتاست دوست
 

 ی نشانه به سری ها خانوم برای و داد دست آرامان با ی محو لبخندی با مسیح
 :گفت ومردانه محکم و کرد خم احترام

 
 «....خوشبختم آشناییتون از »
 

 فرو یتاب گوش بیخ وسر ایستاد تر کنار قدری گرفت نمی مسیح از چشم مهتاب
 :کرد پچ پچ آهسته و برد
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قامتش از ؟....میزدی حرف ازش که دکتری همون این » گذریم که قدو ...  ب

 «؟....!میکردی تعریف ازش همه این تو که نیست خاص هم خیلی اش قیافه
 

شم که حالی در بیتا سیح از چ شت دلخواهش ریش ته و م سته برنمیدا  از رت آه
 :داد جواب او
 
 خیلی هنوز تو... خاصیه که اخالقشیه مهم...  نباشیه خاص اش قیافه شیاید »

 «... یشیم اش شیفته بنشینی پیشش ساعت یک... بفهمی هارو چیز این مونده
 

 :گفت مودبانه و کرد آنها جمع به رو کوتاه تاملی از بعد مسیح
 
 «... بگذره خوش نمیشم مزاحم شدم خوشحال دیدارتون از »
 

 :رساند مسیح به را خود بیتا بود نرسیده دوم به اول گام هنوز اما
 
 رسییتوران یه... بشیییم همراه هم با بدید افتخار...میکنم خواهش دکتر آقای »

ست بعدی پیچ توی ستراحت اونجا میتونیم ه شی موافق اگه و کنیم ا  ناهار دبا
 «...بخوریم
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... .کند پرتاب دره ته به نابش های نقشییه این همراه را کامران میخواسییت دلش
 و رزامف های اصییرار کند پرتاب بیتا صییورت به محکم «نه» یه اینکه از قبل اما

 همگام آنها با و داد در تن ناخواسییته همراهی این به باالخره و شیید مانع آرمان
 ...شد

 
 رسیی رسییاندو گرفت می فاصییله او از مدام که کامران به را بلندخود گام چند با

 :گفت و برد فرو او گوش بیخ
 
سابی.... بعدا کامران »  ... نیوفتی من زدن دور فکر به تا میام در خجالتت از ح

» 
 

 جواب او از تر میکردآهسییته جمع زور به را هایش خنده که حالی در کامران
 :داد
 
 «!...نداشتم خبر خودم جون به.... مسیح »
 

 [۱۸:۵۱ ۰۷.۱۱.۱۶] ,بهشت بست بن
 ... رفت می راه آنها تر جلو گام چند و داشت می بر بلند گامهای مسیح

 
صله گام دو به اش سعی تمام اما شود همراه او با تا میکرد سعی بیتا  نتهیم فا

 ....میشد
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 برنمی وخنده شییوخی از دسییت بازهم اش خسییته های نفس وجود با کامران

 آن از بعد که را رسییتورانی های وغذا میداد را آخر پیچ ی وعده مدام و داشییت
 ! ...داشت قرار

 
سیدند پیچ به وقتی ستوران دیدن با و ر ستانی پیک و شیک ر  آب به وییگ کوه

سیده حیات شند ر ستوران شلوغی وجود با و....گرفتند ایی تازه جان با  ویر ر
 سر رب را شان خسته های نفس و نشستند داشت قرار در کنار که خالی میز تنها

 ...کردند هوار رستوران چوبی های صندلی
 

صتی پی مدام بیتا سیح کنار تا بود فر شیند م ستادو منتظر بن سیح ات ای  جای م
 :گفت و نداد مجالی فرزام ولی کند انتخاب را نشستنش

 
شیند دیوار سمت شما...  اقلیت توی افتادید ها خانوم خوب »  رت راحت تا بن

 «...در کنار سمت این هم آقایون باشید
 

 ... شد راهی میز دیگر سمت به گفت ایی باشه ناراضی بیتا
 

ستگی شان خ ساط بازهم شد رنگ کم که های شان وخنده شوخی ب  راه به های
 :پرسید شدو مسیح به رو برد دهان به کبابی جوجه تکه آرمان...  افتاد



 179 بن بست بهشت

 
شکلی یه وقته چند یه من دکتر آقای » شکالی دارم م  وامبخ کمک ازتون نداره ا

.... » 
 

 اش خورده نیمه غذای درون را وچنگالش بود ور غوطه خودش افکار در مسیح
 گذاشییت بشییقاب داخل را چنگالش آرمان صییدای با...  میچرخاند هدف بی

 :داد جواب مودبانه برگشت او سمت به وسرش
 
 «...بفرمایید...  میکنم خواهش »
 
 رو اییج دیگه میبندم رو چشمام تا دو وقتی وقته چند چرا نمیدونم دکتر آقای »

 «؟...!نمیبینم
 

سیح شت میز روی را آرنجش م شت را صدایش بی و نرم لبخند و گذا  کف پ
 ....نگفت هیچ و کرد پنهان دستش

 
 : کرد خم مسیح سمت به را سرش برد فرو را هایش خنده فرزام

 
 زا من جدی سوال یه....  خوشه سر و لوده ذاتا آرمان نگیرید دل به دکتر آقای »

 چی علتش میکنید فکر میکنه درد سییرم وقتیه چند من... پرسییم می خدمتتون
 «؟....باشه
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سیح تا نداد مجالی کامران  خود ی کوبیده کباب از ایی تکه...  بدهد جوابی م

یده تر راحت تا کرد می جا به جا را اش لقمه که حالی در و برد دهان به را  جو
 :داد جواب و شد فرازم به رو شود

 
شه خوبی ی نشونه میکنم فکر ولی نیستم دکتر من واال » ش این...! با  میده ونن

 «....هست توش هم چیزی یه و نشده پر کچ رو سرت حجم تمام که
 

 سییمت از جانانه گردنی پس یک و درآمد پرواز به جمع ی ها خنده هم باز
 ...شد کامران سهم فرزام

 
ست را سکوت عاقبت بود بقیه از تر ساکت فرانک  ها یشوخ میان به و شک
 :پرسید مسیح به رو و آمد جمع ی ها وخنده

 
 «...کردید تحصیل کجا و چیه تون تخصص بپرسم میشه دکتر آقای »
 
صص و جراح من » ستم ادراری مجاری و کلیه متخ شگاه از یکی وتوی ه  دان

 «...کردم تحصیل پایتخت های
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 و نوشییید را اش نوشییابه از قدری بگیرد دسییت به را بحث اینکه برای مهتاب
 :گفت و کشید ابرویش ی گوشه به را اش اشاره انگشت

 
 پرسمب ازتون خصوصی سوال یه و بکنم کنجکاوی کم یه میشه....  دکتر آقای »

صص برای ؟...سالتونه چند....  ست جوون خیلی بودن جراح و گرفتن تخ  یده
 « ؟!

 
 جا به جا را اش نفس کالفه... بود بیزار روکنند و زیر را اش شناسنامه که این از

 :داد جواب خشک و سرد و کرد
 
 «... سال شیش و سی کنید فکر شما »
 

 نباخت را خود ولی خورد جا او تدافعی حالت و خشک و سرد لحن از مهتاب
 های کاهو که درحالی و انداخت زیر رابه سییرش بیتا...کرد کوتاهی تشییکر و

 گفتگویشیییان که آنچنان لب زیر میکرد رو زیر چنگال با را بشییقابش داخل
 :گفت باشد دونفری

 
 تیراح این به و میکنه فرق این که گفتم برجکت توی زد خوب اومد خوشییم »
 «!...نمیده وا ها
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 رویش کنجکاوی اسییم که ها فضییولی این از چقدر مسیییح میدانسییت کامران
 و دهخن به را ناهار پایان تا و گرفت دسیییت به را بحث بود بیزار میگذاشییتند

 .گذراند شوخی
 

 فردا راهی تا کرد جمع را بساطش آفتاب همراه هم روز رسید کوه پایین به وقتی
 ... شود

 
 جمعه روز و گشییت برنمی انرزی پر همیشییه مثل و نبود دلخواهش روز امروز

 ...بود شده خراب کامران ناب های نقشه لطف به اش
 

شت صندلی روی را کاپشنش شینش پ شت ما  اندو کامران...  شد سوار و گذا
 هایش خستگی و نشست دستش کنار صندلی روی رساندو او به را خود دوان
 :گفت بریده بریده و کرد هوار آن روی

 
 ها بچه از یوقت از تو چته... بیام منم کن صبر نمیبری که آتیش خبرته چه بابا »

 « ...میمونی زهرمار برج مثل شدیم جدا
 

 :گفت سرد تندو لحنی با و زد استارت ا ر ماشین و کشاند هم در را هایش اخم
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 ی نوه با چرا... کشیییدی گند به رو ام جمعه روز...  ببند رو دهنت کامران »
یدونی ؟...!برنگشییتی محترمتون عموی که از متنفرم م مل توی رو من این  ع
 «...بدی قرار شده انجام

 
 برسییرش هایش صیییاعقه میگفت هرچه و بود طوفانی مسیییح هوای و حال

 ..برآمد دلجویی در از کرد تر مالیم کمی را لحنش... میبارید
 
سم مامانم جون به ولی...  دلخوری میدونم... مرد بیا کوتاه » شب ق  خودش دی

 گفت اونم کوه میریم هم با فردا بگم شدم مجبور من و... داد گیر وهی زد زنگ
 و خوردم شکر بار یه من... خدا به همین میام دوستام با منم

 
 زد قاپ حرفم هوا رو اونم...  نیسییت زندگیت تو مخی دوخی که پرید دهنم از

صت یه.... بابا....  شت ازش شاید بده بهش فر  دختر خدا به واال...  اومد خو
 وت چشمش حاال...  میکردم قیچی رو دمش من وگرنه نیست سری سبک و بد
 « ؟... بده کجاش این ، سبزه چراغ یه منتظر و گرفته رو
 

 اب شییدو اصییلی خیابان وارد زد راهنما پیش دقایقی از تر کالفه و حوصییله بی
 :گفت قبل از تر آرام کمی لحنی
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 و کرشییمه و عشییوه یک به و... کنم فکر نمیتونم تو مثل من.... بفهم رو این »
شم سه دو همین تا سالگی هیجده از....نمیبازم دل وابرو چ  درس پیش سال ،

 .... نداشتم رو ها کار این فرصت و میخوندم
 ور ایی رابطه وقتی.... شیید عوض زندگی به دیدم باال رفته سیینم که هم حاال

 «...باشم داشته ازدواج قصد که میکنم شروع
 

 سییمت به را حرف سییر و بدهد پایان مزخرف بحث این به اینکه برای سییپس
 :گفت کوتاه تاملی از بعد و کشاند دیگر

 
بان از که ماشییینی » نه در جلوی گذاشییتم رو گرفتی شییرکت نگه  ی خو

شه خلوت سرم فردا...خودم ست... شرکت میارم ب ست در شین نی  هبند اون ما
ست خدا شه من د شته نیاز بهش شاید...  با شه دا ستی رو توی و با  تونهن دربای

 «...بزنه حرفی
 

 ار هایش شوخی و خنده هم باز کامران چرخید دیگر سمت به وقتی سربحث
 :گفت و چرخید مسیح به رو گرفت سر از
 
 کنیمی فکر...  مامانت ی خونه میری شییام برای کوه از بعد گفتی صییبح یادم »

 لمد خیلی ؟...!میگذاره میز روی من برای هم اضافه بشقاب یه خانوم فرنگیس
 «؟...پخته چی شام خانوم فرنگیس بدونم میخواد
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 رزم که انداخت کامران به نگاهی نیم چشمی زیر و نشست لبش روی لبخندی
 ندرت به صورتش توی اخم و... بود تر نازک هم مو از بودنش جدی و شوخی

 ...میشد دیده
 
 شدن سبز از بعد بدهد جوابی آنکه بی و داد تکان سری لبهایش روز لبخند با

 .... افتاد راه به قرمز چراغ
 
 آموزکار آمدن خبر...  نعمتی خانوم مرخصی شدن وتمام شنبه صبح رسیدن با

 و شد دهکشی اتاقها تمام به ترکشش شدو منفجر شرکت داخل بمبی مثل جدید
 هیازد به ساعت های عقربه و درآمد پرواز به دیگر تای چهل همراه به کالغ یک

 ! ...شد داغ داغ شایعه باراز نرسیده صبح
 
 برگشت سفر از شدو تمام اش مرخصی هم هستی ها واگیر گیر ها این توی و

بات و زرشیییک خراسیییان، دیار سییوغاتی با هم آن... ماز جا و ن  نخودو و ن
 ...کشمش

 
شت میز روی از را نماز جا شاداب  صحن خود تا را او نابش گالب بوی و بردا

 کشییوی درون و هایش سییوغاتی ی بقیه همراه به را نماز جا...  برد رضییا امام
 :گفت و گذاشت میزش
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ضا امام به سعادتت به خوش » صی ارادت ر  من که ساله چندین ولی دارم خا
 « ...ها سوغاتی برای ممنونم...نطلبیده رو
 

ستی ست یک تا نبود دلش توی دل و شد جا به جا جایش سر کالفه ه  رودب را
صل سر  را میکنمش خواهش...  بیاورد در ماجرا چون چندو از سر و مطلب ا
 : پرسید هیجان با و گفت سریع تندو

 
... هریسس آقای جانشین واقع در جدید آموز کار میگن که راسته شاداب میگم »
 یکج تو جیک هم با حسییابی رییس آقای پیش رفته بار چند شیینیدم حقی از

 یلیخ میگه و کنه نمی تعریف کس هیچ از الکی میشناسی که رو حقی.هستند
قای.. جنتلمن طرف فت می هم نعمتی آ ها این و آموزی کار گ که حرف  کشیی

 خبره چه ببینه اومده و بخره جا یک رو خونه کار و شییرکت میخواد طرف....!
 کار ماس به که باشه باید چیزی بازرسی احتماال میگفت هم نعمتی خانوم....! 
شه سرک کارخونه و شرکت به تا اومده آموز سط این و... بک ست از رو مو و  ما

شه بیرون  قد وشخ شنیده نعمتی از ولی ندیدتش هنوز میگفت هم لیلی... بک
 « !....وباالست

 
ستاد بیرون دهانش از صدایی پر پف ستش ارنج و فر شت میز روی را د  و گذا

 ...کرد اش چانه ستون را آن
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صداق حاال سی:» میگفت که فهمید می را مولوی شعر م  یار خود ظن از هرک
 «من اسرار نجست من درون از ، من

 
ندان از یک هر مدن خودشیییان دیدگاه با شییرکت کارم  تفسیییر را طلوعی آ

 پیدا تنی به جنتلمن آقای این که میرسییاند هسییتی گوش به باد اگر....میکردند
 گوش زیر که را کالنی های دزدی جلوی تا امده شییرکت به دزد عدد یک کردن
 غاز یه من صییید های شیییایعه این به دل....  بگیرد را شییود می رییس اقای

 !....نمیداد
 

ستی شید پیش را اش صندلی قدری انداخت ساعتش به نگاهی نیم ه  به و ک
 :پرسید پچوار پچ و شد خم شاداب سمت

 
 «؟....میاد دیر قدر این همیشه نیومد چرا شد یازده ساعت »
 

 :داد ادامه و زد آهسته ایی ضربه دستش پشت روی افسوس با سپس
 
شی کردم حماقتی عجب »  رکا خودم و... میانداختم تر عقب کمی رو سفر کا

شتم می بر رو جدید آموز ست اگه دا شه را شین و با شه رییس آقای جان  هک با
 معاون میشیییدم شیییاید دیدی چه رو خدا...!  میخورد قل قل روغن توی نونم

 «... شرکت
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 ی منظره تماشییای به بزند حرفی آنکه بی او و میگفت هایش آرزو از هسییتی
 را او ات بود خوبی فرصییت ماه هشییت این.... بود نشییسییته تابسییتانی باغ کوچه

سد شنا ست می و ب  روزگارش مبادا ،تا برود ریزش آب که خوابد نمی جای دان
 ویک.... دهد ارتقاع شییرکت در موقیعتش تا میکرد کاری هر و... شییود دار نم

 می فادهاست رفتن باال برای ایی پله هر از و...  داشت مسابقه لیلی با هایی جور
 !...کرد

 
گاهش نه زیر از دسیییت و گرفت دلخواهش ی منظره و پنجره از را ن  اش چا
 ...برداشت

 
ستی » شو خدا تورو ه سم کارم به منم بگذار... کارت سر برو پا  ایج به ، بر

 «... میزنی حرف مدام و نشستی جا این ساعت نیم درست کردن کار
 

 از وبعد شیید رها کاره نیمه در ی تقه صییدای با شییاداب اعتراضییی های جمله
 رعط بوی و...شیید داخل مسیییح شییدو باز اتاق در نفس چند کوتاهی به تاملی

 ...کرد حضور اعالم خودش از تر زود اش العاده فوق
 

ستی شم به ه ست اش صندلی روی از زدنی بهم چ  ندوت و ایستاد سیخ و برخا
 :گفت زده شتاب
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 «... خیر به تون صبح سالم »
 

 یهسییت از تر آهسییته سییالمی بدهد موقعیتش در تغییری آنکه بی شییاداب ولی
 :گفت مسیح به رو و برخاست جایش از کوتاه تاملی از بعد و گفت

 
شون طلوعی آقای خیر به صبح » ستی خانوم من همکار ای شیری ه ستند م  و ه

 « میکند کار شرکت تی آی بخش توی
 

ستی ست شدت از ه  از گویی هایش جمله و کرد نمی یاری ذهنش پاچگی د
 بشل روی حالی و حس بی و مصنوعی لبخند عاقبت...بودند کشیده پر ذهنش
 :گفت مسیح به رو و نشاند

 
شناییتون از » شبختم آ شیری من.... خو ستم، م ستی ه شیری ه صی... م  مرخ

 «...اومدم امروز تازه و بودم
 

 خیلی ولی...  شیید متعجب دیدو را رویش پیش دختر پاچگی دسییت مسیییح
 :گفت کرد سرخم کمی مودبانه جوابش در و کرد برخورد عادی

 
شنایی از » ستم طلوعی هم من خوشبختم تون آ  روزیه چند و جدید کارآموز ه

 «... شدم خجسته خانوم مزاحم که
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 در تبرگش مسیح سمت به را نگاهش سپس و کرد شاداب به نگاهی نیم هستی
 :گفت ،بریده بریده و کنان ِمن ِمن، میداد تاب هوا در را دستانش که حالی

 
قای » ید رو حقیقتش....  طلوعی آ کار قرار بخواه  من با رو تون آموزی بود

 خانو شد قرار و اومد پیش سفری من برای ولی... بگذرونید
 
 مهسییت خدمت در برگشییتم که حاال...  کنند کمکتون من غیبت در خجسییته م

 « ..کنم تون همراهی میشم وخوشحال
 

ستی  بیرون اش سینه از عمیق دمی باز و دم با را اش شده حبس های نفس ه
 ..داد ادامه را هایش جمله درنگ بی و فرستاد

 
 ستمه جا این آالن که نکنید نگاه هستم شناسی وظیفه ادم اصوال من میدونید»

 خدمت در من بگم اومدم فقط ندارم خاروندن سییر وقت بفرمایید باور... ها
 «...همین هستم

 
 که داشییت یقین برد فرو لبهایش فشییردن هم روی با را هایش خنده شییاداب

ستی سیح باورکرده را ها شایعه ، ه شین را م  و شرکت جدید صاحب و جان
 .... میکند تصور کارخانه
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سیح سمت به نگاهی نیم ستی های رفتار از گیج و متعجب...  کرد روانه م  ه
 ...بود ایستاده او ی شتابزده رفتار تماشای به همچنان

 
 کمی و نشییاند دوابرویش میان ظریفی اخم و زد پس را هایش تعجب مسیییح

 :داد جواب و شد قبل از تر جدی
 
 کار ی دوره مایلم نیسییت مشییکلی اگه...  دارید لطف شییما مشیییری خانوم »

 این از و کردم هماهنگ هم فرجام آقای با بگذرونم خجسته خانوم روبا آموزیم
 « ...نیست مشکلی بابت

 
 و میداد نشییان پایینش به رو لبهای نرم انحنای را این.... شیید کور ذوقش تمام

 ...دلخورش صدای
 
شه » ستم از کاری هر هرحال به مایلید که هرجور با شحال بیاد بر د شم خو  می

 ازتوناج با فعال... راسته سمت از سالن اتاق سومین من اتاق بدم انجام براتون
 «...میشم مرخص

 
 سریع و تند بلند گامهایی و افتاده زیر به سری و لب زیر خافظی خدا با سپس

 ...شد خارج اتاق از
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سیح  ضمح به بود رویش پیش دختر ی زده شتاب های رفتار گیج همچنان م
 : پرسید شاداب به رو ، در شدن بسته

 
 «؟...افتاده اتفاقی... بود پاچه دست قدر این چرا خانوم این »
 

 میزش روی منظم نا های برگه که حالی در و گرفت عمق هایش خنده شییاداب
 :داد جواب لبهایش روی لبخند همان با میکرد مرتب را
 
ضیحش » ست سخت زیاد تو  جای قرار شما شده شایعه شرکت توی....!  نی

 ور شرکت و خونه کار قرار و... بشید کارخونه و شرکت عامل مدیر فرجام آقای
 ینا هم ایشییون میکنم فکر و... دیگه شییایعه تا چند البته و...! بخرید جا یک

 «... کرده باور رو ها شایعه
 

 در زپروا به هایش خنده و رفت باال سمت به سرش حرف این شنیدن با مسیح
 گاه تکیه روی پشییت از و آورد درمی را دوختش خوش کت که حالی ودر آمد

 :گفت هایش خنده بین میان در یکی کرد می آویزان صندلی
 
 «!....شد جالب موضوع عجب »
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 هضییم را آن توانسییت ونمی نشییسییت مسیییح پروای بی ی خنده روی نگاهش
 ...کند

 
 تهآهس خودکارش ته با که حالی در...  داد تکیه آن به نشست اش صندلی روی
 رت نزدیک به قدری را چشییمانش های پلک...  میزد کوتاه ایی ضییربه میز روی
 اولین گیر پا و دسییت های شییایعه این... شیید خیره مسیییح به تر عمیق و کرد

شیار را کالهبردار و دزد که بود این ضررش  دهخن با او وقت آن....  میکرد تر ه
 «!...شد جالب موضوع عجب:»  میگفت خوش سر و
 

 تبرداش سر و گذاشت میز روی را آن آورد در کتش جیب از را موبایلش مسیح
 این و میکند فکر چیزی به هم باز که فهمید شیییاداب ی خیره نگاه بادیدن و

 را هایش پلک کند فکر بخواهد هرگاه دختر این بود شده متوجه خوبی به مدت
 تداشیی یقین و... میکند نزدیک هم به باشیید طعمه کمین در که ایی گربه مثل

 ... است خوابیده سوالی خیره نگاهای این پشت
 

 :دپرسی حواس بی هم باز و شد خسته افکارش میان گشتن بیهود از شاداب
 
شه طلوعی آقای » سمتش کدوم دقیقا بگید می  ایعهش این ؟بازار...شد جالب ق
 رس بی تا اومدید کارآموز اسم به شما...  میریزه بهم رو شما ی کوزه و کاسه ها
 شییون بین اینده عامل کنندمدیر تصییور همه وقتی ولی برسییید دزد به صییدا و
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 «؟...!گم نمی درست کنند خطا پا از دست محاله میچرخه
 
 

سیح میزد حرف شاداب که مدتی تمام در  او ی ساده صورت روی نگاهش م
 آن از پا و میشییناخت را خودش ومرز حد که بود جالب برایش و میخورد چرخ

 کرد نمی سییوال او تحصیییالت و شییغل از وقت هیچ و گذاشییت نمی تر فرا
 روز یاد به....  نمیرفت اش شییناسیینامه سییراغ به تر خصییوصییی کمی حتی...

 یم خوش روی اگر که.... افتاد دلچسییبش چندان نه دوسییتان بیتاو و گذشییته
 !...کردند می طلب هم را اش خانوادگی ی نامه دیدندشجره

ستان و بیتا سبش دو  را نگاهش کرد پرتاب بیرون به عمیق دمی باز و دم با را نچ
 :داد جواب کشاندو میز کنج به
 
سته خانوم »  اون رهن یادتون... نداره اعتباری پس...  شایعه میگید خودتون خج

 یرز ترس بدون صدا سرو بی حاال تا... کالهبرداران احیانا یا کالهبردار و دزد
شته ایی واهمه نباید پس کردند دزدی شرکت همین توی رییس گوش شندب دا  ا

شو شرکت کنند فکر ممکنه تازه...ها شایعه این از  اقدام رت پروا بی و شده بلب
 «...بدهند سوتی جایی یه و کنند

 
 و میبرد کار به مسیییح که بود جمعی افعال پی حواسییش مدت تمام شییاداب

 :پرسید و نیاورد تاب عاقبت
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صور یعنی برید می کار به جمع افعال همش چرا طلوعی آقای »  ندچ میکنید ت

 «؟...!میدن انجام دارند رو کار این هم با نفر
 

 :گفت شاداب جواب ودر داد تکان تایید عالمت به سری مسیح
 
 حتما و نیسییت سییاخته دسییتش از کاری هیچ تنهایی به نفر یک... یقینا بله »

 کمک هاحساب توی بردن دست و سند جعل توی تا باشند باید کسانی یا کسی
 ونیمت نمی فعال.. میرسه اونها به هم منفعتی حتما و بکنه اصلی کالهبردار اون

 «...بشه روشن واقعیت تا بزنیم تهمت کسی به
 

 به را آن و آورد بیرون را فلشییی کتش جیب از و شیید خم گفت را این مسیییح
 :کرد اضافه و داد هل او سمت

 
 یم ذخیره توش رو ها قرارداد و ها نامه کپی که فایلی لطفا....  خجسته خانوم »

 شونن خبره کارشناس یه به رو اون دارم تصمیم بریزد فلش این داخل رو کردید
 «...بشه دستگیرش چیزی اون شاید بدم

 
 یم نتیجه به تر زود و اسییت عاقالنه: » گفت کوتاه و داد تکان سییری شییاداب

 «....رسید
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 وردم فایل به هنوز...کرد وصییل کامپیوترش به را وآن برداشییت را فلش سییپس
 آقای تعجب کمال ودر شد باز کوتاه ایی تقه صدای با در که بود نرسیده نظرش

 برشییی همراه به بو و عطر خوش چای فنجان دوتا با دسییت به سییینی رحمتی
 به رو رفتن از قبل گذاشییت میز روی را آن و داد گرم سییالمی شیید داخل کیک

 :گفت و شد مسیح
 
شید آقا جانتون نوش » شته روز چند ببخ  ایچ امروز از نکردم وظیفه انجام گذ

 «؟...ندارید ایی دیگه امری... من با دمتون تازه
 

 مسیییح ذهن ی شییده ردیف های سییوال کنار که بود چیزی اولین تعجب خب
 تنرف محض به و کرد اکتفا کوتاه تشییکری به و نگفت هیچ اما... نشییسیییت

شاند لبش روی پروا بی را هایش خنده شاداب...  رحمتی  دش بلند جایش از ن
سک حالی ودر شت می بر میز زیر از را اش چایی فال سیح به رو دا  شدوبا م

 :گفت لبش کنج رنگ پر لبخند همان
 
 ایبر ها چایی این...  آینده عامل مدیر جناب کنید میل رو چایتون بفرمایید»

 فالسییک از میدم ترجیح و هسییتم محدوده خارج همچنان من و نیسییت من
 «...بخورم چایی خودم
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 و اه تملق این از بود بیزار...  گرفت پوزخند طرح لبخندش حرص از مسیییح
 : برداشت سر شاداب رو و گرفت فنجانی چای از را نگاهش... ها چابلوسی

 
 السکف از هم من برای لطفا باشه داشته تملق بوی و رنگ که چایی از متنفرم »

 « ...بریزید چایی خودتون
 

 مقع لبخندش و نشییسییت دلش به جوری بد مسیییح ی پیله و شیییله بی رفتار
صرف بار یک لیوان داخل چای دوتا ریختن از بعد گرفت  یها قلب همان با م

 :تگف و کرد اشاره سینی داخل ی خورده برش کیک به درشت و ریز رنگ قرمز
 
 نمی و میده چابلوسییی بوی و رنگ هم چایی کنار کیک حسییاب این با پس »

 خوری
 
ستی بوی و رنگ که گرفتم دونات دوتا راهم سر امروز من...! د  اصال و داره دو

 رس بریم بعد و بخوریم چایی با چیه نظرتون.... هوم...  نمیده تملق ی مزه هم
 «؟...کارهامون وقت

 
 ی هروی با دونات دوتا آن درون از و کشییید پیش را کیفش گفت را این شییاداب
 :داد ادامه کرد تعارف مسیح سمت به را آنها از یکی و آورد بیرون شکالتی

 
 «...کردم می رو تعریفش که دوناتی هم این بفرمایید »
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سیح شکری با م شم که را رنگ و آب خوش دونات لبی زیر ت  لد و بود نواز چ

سه و.... گرفت او از را برد می شه زد کناری به را آن نایلونی ی کی  به ار آن ی گو
 ...برد دهان

 
 و سییادگی ی مزه و رنگ طعمش خوش و شیییرین دونات بود خجسییته با حق

 ...داشت دوستی
 

 !...شگفتی پراز....!بود عجیبی روز شنبه
 

 پچ به و گشییت دهان به دهان.... آبدارخانه از صییبح اول همان ها شییایعه تمام
 مدیر طلوعی مسیییح اینکه تصییور به همه و....! شیید مبدل درگوشییی های پچ

ست شد خواهد کارخانه صاحب احتماال و آینده عامل شان ما سابی را های  ح
 ... کردند کیسه

 
 داخل به و شییید جمع هایش هنرنمایی و هسییتی بافتی های میل که آنچنان

 میزش پشییت شییناس وظیفه و نمونه کارمند یک مثل و...! رفت میزش کشییوی
 ...نداشت بر کامپیوترش از چشم روز تمام و نشست
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 خیلی جای البته و شید جمع میز روی از هم نعمتی خانوم زیتون های شییشیه
 !...شد منتقل میزش زیر کمدو به و نرفت دوری

 
 میزش روی از آرایش تجدید از بعد هم سییرابی لیلی آرایشییی لوازام و سییوهان

 !... شد سرازیر کیفش داخل وبه جمع
 

 معموال که اش کاری های تلفن و نبود متستتثنی قاعده این از هم ترقی آقای
 ایی باغچه یا ملکی و زمین کنارش هم گاهی و بود منزل لوازم فروش و خرید

 . گرفت خود به پنهانی شکل شایعه این شنیدن کردبا می معامله
 

شفنه این توی صی دلیل به صبوری نیما فقط....  بازار آ  دور اه شایعه از مرخ
 !...ماند

 
 چشییم به مدتها بعداز داشیییت قرار آن انتهای در که اتاقی و باریک راهروی

 وسییرکی میشیید رد آن کنار از ایی بهانه به هرکس و بود آمده شییرکت کارمندان
 !...شود عایدش جدیدی خبر بلکه تا میکشید

 
 لگیرد متری چند اتاق درآن آرامش اما و بود برپا یی ولوله شاداب اتاق از بیرون
 .... میزد موج
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سیح شت صندلی ی لبه روی از را ،کتش شد بلند جایش از م  ینیس به و بردا
 شیییاداب به رو و کرد نگاهی نیم بود افتاده دهن از و کرده یخ دیگر که چایی
 :گفت

 
 هترب بشه مشخص ریختم فلش داخل که هایی کپی اون تکلیف تا حاال خب »
 زا باید و شده تموم ام مرخصی و ندارم چندانی فرصت من نمونیم بیکار هم ما

 «.... میام سر یه ها ظهر از بعد ولی..  کارم سر برگردم فردا
 

 و نشست پوستش زیر خوبی حس و نشست باغ کوچه ی منظره روی نگاهش
 :کرد اضافه بردارد ن از چشم آنکه بی
 
 خیلی من شدن عامل مدیر ی شایعه...  کنیم شروع اتاق کدوم از نظرتون به »
 با وبیخ به شرکت کارمندای بشه ثابت خالفش تا اینه حسنش حداقل نشد بد

 «...کنند می همکاری هامون
 

ست اش صندلی روی از شاداب شت میز روی از را وموبایلش برخا  آن و بردا
ر مانتواش جیب سمت به را  :گفت و داد س 
 
ست با حق بله » سئول هک کنیم شروع بایگانی اتاق از بهتر من نظر به... شما  م

سمت این ستند نعمتی خانوم ق سناد تمام باالخره... ه  ااونج شرکت مدارک و ا
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شه بایگانی سته می ستند قدیمی در  پیدا ینخ سر یه اونها الی البه شاید ولی ه
 هکن کمکتون قرار که آقایی اون و خوره به درد به هم ها کپی امیدوارم... بشیییه

 « ... کنه پیدا بینش خوری به درد به چیز
 

 «...فقمموا میگید درست:» گفت کوتاه و داد تاییدتکان عالمت به سری مسیح
 

 شود خارج اتاق از اول شاداب تا ایستاد تر کنار قدری جنتلمن یک مثل سپس

.... 
 

 ودب کرده زده شییگفت را مسیییح که چنان آن میزد برق تمیزی از بایگانی اتاق
 و ودب رنگ یک به مختص طبقه هر...  شد ثابت ها زونکن ی قفسه به نگاهش

 رارق کوچکی آپارتمانی گلدان نعمتی خانوم میز وروی درخشییید می تمیزی از
 ...میشد دیده زیتون شیشه یک فقط کنارش و.. داشت

 
 رفت لشاناستقبا به شد بلند میزش پشت از آنی به مسیح دیدن با نعمتی خانوم

 :گفت پاچه دست و هول و
 
 «...خدمتم در کردید افرازم سر...  اومدید خوش سالم»
 

 شمیز زیر را زیتون ی شییشیه و رفت میزش سیمت به زده شیتاب تندو سیپس
 :داد ادامه شتابزدگی همان با و گذاشت
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 کارمندای از یکی مال زیتون..... پاشیییه و ریخته جا این ببخشییید خدا ترو»

 «.. مونده جا من میز روی شرکته
 

 فظل چنین این که داده ها شایعه به دل نعمتی خانوم که بخورد قسم بود حاضر
 ...کند می پاره یک به یک را هایش تعارف و میزند حرف قلم

 
سیح سته را سالمش م  و قرمز و سبز های زونکن روی نگاهش و داد جواب آه

سه در شده چیده آبی  او سمت به نگاهش شاداب صدای با و...شد ثابت قف
 :برگشت

 
عرف که طلوعی آقای نعمتی خانوم »  تشرک جدید کاراموز هستند حضورتون م 

 با قبل زا البته بشن آشنا بایگانی بخش با ایشون تا قسمت این اومدیم امروز...
 «...نیست نگرانی جای و شده هماهنگ رییس آقای

 
 :گفت مسیح یه رو و کرد اشاره قفسه به دست با نعمتی خانوم

 
 و تاس گذشته های سال برای پایین های طبقه...بفرمایید...  میکنم خواهش »

سه ترین باال شون نگاهی یه شما تا... جاریه سال به مربوط قف  من دبندازدی به
 «...میدم توضیح براتون و خدمتتون میام هم



 203 بن بست بهشت

 
 بیخ رس رساند شاداب کنار به را خود بلند دوگام با و گفت را این نعمتی خانوم
 وار پچ چپ باشد رسیده بزرگی کشف به گویی جدی لحنی با و برد فرو او گوش
 :گفت

 
سته » شکه حرفها این و آموزی کار شنوی می من از خج  طرف... هوا باد و ک

 میگم... ها کردم جمع رو زیتون های شیشه شد خوب چه ا... مامور و بازرس
 شما پای پیش بود سرابی لیلی سفارش... دید میز روی رو زیتون شیشه نشد بد

 این از مدام و داد آب گوش سییر یکم و خرید زیتون شیییش یه....  اتاقم اومد
 ببره رفت یادش رو زیتون هم سییر اخر کرد وراجی قدر این... پرسییید طلوعی

 مو جا من میز وروی
 

 [۱۱:۰2 ۱2.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 «!...ند
 

ست لبهایش کنج محو لبخندی ش سیح به نگاهش که حالی ودر ن  که. .. بود م
ها به توجه بدون عد یکی را ها زونکن آن  میزد ورق و کرد می باز دیگری از ب

 :داد جواب وار پچ پچ او خود مانند نرم و آهسته...
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 هباشیی راحت خیالتون ؟... حرفیه چه این..  بوده کجا بازرس و مامور بابا نه »
 بار و سییرکار میره و میخوره فر شییرکت توی وقتی چند یه آموزه کار خدا ی بنده

 «...خودش
 

 او از و بود چسبیده مسیح به چسب مثل اش ایی دگمه و زیر های چشم نعمتی
 :کرد نجوا او گوش بیخ ریزش صدای همان با بازهم....  نمیشد جدا

 
 پاره تربیش تو از پیرهن تا دو که بپرس من از رو ها این نپخته و جوونی هنوز تو »

 در بازی جلف هم چقدر و بودند سییال بچه یادته قبلی های آموز کار.... کردم
.. .بگذاره احترام بهش مجبور آدم که میکنه برخورد جوری یه این...  اوردند می

 فطر باشه رحمتی با حق هم شاید.... باشه اموز کار نمیخوره سالش و سن به
 اون حالش به خوش..  بخره جا یک رو کارخونه و شرکت میخواد و دار سرمایه

شه دو امروز میکنم خدا خدا من وقت شی شتر زیتون ی تا شم بی  لنگ هبلک بفرو
 «...... نمونم خونه اجاره

 
 شایعه همراه نعمتی خانوم های حرفی پر..  کرد خالی و پر هوا از را هایش لپ

 !...نداشتند تمامی هیچکدام که بودند دوخته نهایت بی نخ با گویی را ها
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 پر برای شیید پایانی نقطه و رسییید دادش به پیامکش زنگ کوتاه دینگ صییدای
 مانتو جیب از را موبایلش کوتاهی خواهی عذر با.... نعمتی خانوم های حرفی

 ... امدند در پرواز به هایش نفس نادر ی شماره دیدن با و آورد بیرون اش
 
 « ... بزنم حرف باهات خوام می بیرون بیا ایستادم شرکت بیرون من »
 

 یرز بدی حس بار هر و خواند بار چندین را پیام که بود ناباور و متعجب آنقدر
 یقینا زدنمی حرف زری مامان با پیش ی دقیقه بیست اگر... نشست می پوستش

 !...میزد بیرون حلقش از اش روده و دل دلواپسی از
 
... اندخو را پیام آخر بار برای لرزان دستانی وبا داد فرو را دهانش آب سختی به

 نادر ماا بیاید نمیتواند که میداد پیام خواهی عذر یک با که بود این اش منطقی
ند می کرسییی به هم منطق بی را زورش حرف و نبود منطق مرد  می و نشیییا

 به اقات و آبد می شییرکت به راسییت یک نگهبانی به توجه بی نرود اگر دانسییت
 ...میبرد را یش ابرو وتمام میکشد سرک او کردن پیدا برای اتاق

 
شدو پیش و پس اش سینه توی نفس  هممب ترسی نادر های سماجت این از می

 صنعیت کوتاه ی سرفه چند با را صدایش عاقبت....  میکرد رو و زیر را دلش ته
 :گفت مسیح به رو و کرد صاف
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 و هسییتند جا این نعمتی خانوم میرم من ندارید کاری من با اگه طلوعی آقای »
 « میکنند راهنماییتون

 
شت سر شاداب صدای با  رنگ اش چهره اوچرخید سمت به نگاهش و بردا

 :گفت فقط و نکرد سوالی آن علت آن درمورد اما کرد متعجب را او اش پریده
 
گاه رو ها زونکن این هم من نیسیییت عرضییی.. میکنم خواهش »  و میکنم ن

 «...نباشید خسته..میرم
 

 باد ثلم و شد ژاکتش خیال بی.... آمد بیرون اتاق از گفت لبی زیر خداحافظی
 سییوز گذاشییت حیاط داخل را پایش اینکه محض به...  دوید حیاط سییمت به

 تنشس گردنش روی اجازه وبی گذشت اش مقنعه َپر از ماه آبان پایانی روزهای
 رمضانی آقای شرکت نگهبان متعجب چشمان مقابل در...  نداد اهمیت باز اما
ست که نادر دیدن با....  شد خارج نگهبانی در از شی به تکیه سینه به د  نشما

 خود و گذشت آب جوب و جدول روی از بود ایستاده شرکت روبروی درست
 ...ایستاد کنارش فاصله قدم یک با و رساند او به را
 

شینش از را اش تکیه دیدنش با نادر شت پیش قدمی و گرفت ما  المیس و گذا
 :پرسید سریع تندو و گذاشت پاسخ بی را سالمش شاداب داداما کوتاه
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 « ؟...  میکنی چیکار اینجا »
 

 به ختس تلنگری سردی همه این ولی نداشت صمیمی و گرم استقبالی انتظار
ستش برزخی... بود غرورش شت سرش فرق روی برد بال را شدد  کف و گذا
 خیره خیابان انتهای به که حالی در و کشییید کوتاهش موهای روی را دسییتش

 :گفت بود شده
 
 « ...آالن همین...  بزنم حرف باهات اومدم...!  عموتم پسر که نیستم غریبه »
 

شید عمیقی نفس شاداب شه برای بار یک و دهد نظم افکارش به تا ک  ایدب همی
 هک حالی در سپس میداد سامانی سرو نادر و خودش بین ناتمام موضوع این به

 را دسییتهایش سییرما از گرفت می میکرد نگاهش خیره که او از را چشییمانش
 :گفت نفس چند قدر به کوتاه تاملی از بعد و داد جای اش مانتو جیب داخل

 
 بعد ، بزنی حرف میخوای اگه..برگردم سریع باید.  اداری وقته تونم نمی آالن »
 «...باش شرکت دم نیم و چهار ساعت ظهر از
 

سید لبهایش به و داد چرخی شاداب صورت رادر نگاهش نادر  سرما از که ر
 :وگفت بود شده رنگ بی و سفید
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 سییرده هوا نکردی تنت گرم لباس چرا....  میام نیم و چهار سییاعت... باشییه »
 «؟...!

 
 ردیگ کرد، نگاهش تر عمیق... کشییاند باال او سیییاه نگاه موزات به را نگاهش

 خداحافظی با بزند حرفی آنکه بی... نشییسییت نمی دلش به هایش دلسییوزی
 و امد بیرون نگهبانی در از مسیییح که شییود جدا او از میخواسیییت کوتاهی
 و کرد خم خداحافظی ی نشیییانه به سییری بعد و چرخید دو آن بین نگاهش

 ...رفت
 

 رویشاب باالی از خداحافظی ی نشانه به را انگشتش دو برد باال را دستش نادر
 با و کرد دور قدری

 
 : گفت خوش سر صدایی

 
 یه میریم.... بیای کردی قبول که ممنون... ها نکنی دیر میام چهار سیییاعت»

 «... دنج جای
 

 سوار او با همزمان هم ومسیح شد رنگش ایی نقره شش دویست سوار سپس
 بود شده پارک نادر ماشین سر پشت درست که شیکی رنگ ایی سرمه ماشین

 ...افتادند راه به هم با زمان هم دو هر و شد
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 !...میشود راهی ماشین دو هر ی بدرقه تا و میگیرد راه چشمانش ومبهوت مات

 
 دلش نداشییت بایسییتی در رو که خودش با...  داشییت عجیبی حس دلش ته ته

 رییس آقای با او قرابت از غیر به چیز هیچ که مردی این طلوعی نمیخواسیییت
 !...نادرببیند با را او دانست نمی

 
 هک پاییزی هوای مثل درست....!  متغییر و بود عجیب حالش و حس شنبه این

 ...کاشت می آسمان وسط را خورشید دیگر وقتی ، میبارید گاهی
 

*** 
 

 [۱۱:۱۷ ۱۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
شدنی تمام ترافیک سر صدقه و لطف به ش کوری گره مثل که تهران ن  پا ههمی

 .... بود برجا
 
شت حرکت و شین وار الپ  شاداب سمت به را سرش گاه بی و گاه ،نادر ها ما

 می وجب را را شییاداب و و کرده متر را هایش چشییم سییکوت در چرخاند می
 .شد نمی سیر هم او رخ نیم دیدن از حتی کردو
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 دار بت و سرخ های گونه به نگاهی نیم کند باز را حرف سر اینکه برای عاقبت
 :گفت و داد شده قطار های ماشین انبوه به هم باز را نگاهش و انداخت او
 
 «؟....!چی پای بگذارم رو هات گونه سرخی»
 

 دل که روشنشان های چراغ با بود ها بوتیک پی حواسش و هوش تمام شاداب
 خود بهو...بودند گرفته خود به پاییزی بوی و رنگ شییان اجناس و داده پاییز به

 ... داد می را روز مد و شیک زمتستتانی پالتوی یک خرید ی وعده
 
 ... چرخید او سمت به سرش نادر صدای با
 

 گونه التهاب...  شییرم و خجالت و هیجان از نه اما بود شییده داغ هایش گونه
ست نمی دقیقا و بود همراهش ظهر از بعد از هایش  حرارت همه این علت دان

 ار پنجره قدری و گذاشت دستش کنار لمسی ی دکمه روی دست ؟...!چیست
شین اتاقک مهمان پاییزی سرد هوای و کرد باز  ریبخا به سر با سپس شد ما

 :داد جواب چکشی و سرد و کرد اشاره روشن
 
خاری این مال هام گونه سییرخی » نه ب ها تا رو اش درجه که روشیی یاد انت  ز

 «!...کردی
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 پر.... ندک آتیشییی را تیز تندو نادر کافی قدر به تا بود واضییح و رسییا آنقدر پیام
 صیییدایی با و کوبید فرمان روی به محکم ایی ضییربه دسیییت کف با غیض

 :گفت تیز تندو همچنان
 
.. . نباش تلخ قدر واین بردار کهنه ی کینه این از دسییت....  شییاداب کن بس »

 « .... یه پیش سال چند من بابا
 
سغفراللی و بلعید را اش باقی رسید که حرفش جای این به  بعد تگف لب زیر ا
 :داد ادامه عمیق بازدم و دم دوتا کوتاهی به تاملی از
 
ضافی شکر یه پیش سال چند من....  بابا » ست که خوردم ا  ردمک بلند روت د

سب تو حاال  رو خودم ِزر منم بگذار.... المذهب د...  نکن ول روز اون به بچ
 «... شدی خیال بی و اومد در توش از چیزی یه شاید بزنم

ست سفر بار ذهنش تمام پاییز دل توی بخواهد آنکه بی شاداب  ظهر آن وبه ب
 دتهام تا بود خورده پهلویش به که هایی لگد... کرد سییفر تابسییتانی دار تب

 از هم را ها کبودی درد، بر عالوه شییید مجبور او بودو باقی آن کبودی جای
 سلبا وقتی و شد بیمار بیمارش روح با نوا هم وجسمش کند پنهان زری مامان

 الی،خ خالی عشق نام به حسی از شد بلند رختخواب از و کرد تن به سالمتی
 ... بود
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 محاسیینش کنار بود نادر همان هم هنوز...  چرخید نادر سییمت به را نگاهش
 ...بود مانده باقی جا پابر همچنان هم تیزش تندو اخالق

 
 صییورت به دسییتی و کرد سییتون ماشییین ی پنجره لبه روی را دسییتش یک نادر

شید تیغش شیش  هب متستتقیم نگاهش که حالی در نرم و آرام صدایی با و ک
 :گفت بود رو به رو
 
 برام قیتشوی مرخصی ،این نبود دلم توی دل برگشتم پادگان از وقتی روز اون »

سل شیرینی حکم شت رو ع  در الب کوچه توی پیچیدم خیابون سر از وقتی دا
 ذهنم توی جوری بد فامیل ی سییرزنده و شیییاداب دختر روزها اون... آوردم

 به قتیو....  رفت می ویلی قیلی خاصی جور یه دیدنش برای دلم و بود نشسته
 ی جرهپن از که دیدم رو همسایه پسر تعجب با و کردم بلند سر رسیدم حیاط در

 رو من که وهمین...  خندید می و کرد می تماشییا مارو حیاط توی شییون خونه
 وقتی...  بسییت هم رو پنجره و رفت و کولش رو گذاشییت رو دمش آنی به دید

ست به شینگ که دیدم رو تو کردم باز رو در و انداختم کلید  ندا اب کنان خنده د
مام و کردی می بازی آب باس ت  تنتون به جوری بد و شیییده خیس هاتون ل

 ....بود چسبیده
شت تو به نسبت تری ریز ی جثه ندا شم به اش هیکل و دا  تو ولی اومد نمی چ

شت شم به زیادی و بودی تر در  ازهت دیدم شکلی اون رو تو وقتی اومدی می چ
 ....میکنه نگاه چی به همسایه پسر که فهمیدم
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 دهکشییی یه حیاط توی اومدید و کردید عوض رو هاتون لباس وقتی که شیید این
 سییهم و بسییت و فلنگ زود بود دسییتش خوب من اخالق که اون و زدم ندا به

 ... شد تو نصیب هم ندا کتک
.... ارتگرفت وبیشتر شدم شرمنده نزدی خوردی که کتکی از حرفی دیدم وقتی
 یه و انداختم گیر کوچه ته رو همسییایه پسییر و رفتم فردا بگم هم رو این البته

شت کتک ضافه غلط دیگه تا زدم بهش َم  داشص ابروش ازترس اونم...  نکنه ا
 « ...نیومد در
 

 به شسر و خواند ایی فاتحه باشد جاودانه توانست می که عشقی یاد به شاداب
 :گفت روح بی و سرد و آمد حرفش ومیان چرخید او سمت

 
 چی واسیییه....بگو رو آخرش گفتی ها بار بیش و کم رو ها این همین خب»

 «؟.... اداری ساعت هم اون شرکت در اومدی
 

 دل به کشیییدو الیی ها ماشییین میان تیز تندو ترافیک کور گره شییدن باز با نادر
 :برد باال را صدایش زد اتوبان

 
شه ؟... بدونی خوای می رو آخرش»  قد میخوامت... میگم برات رو آخرش با

 !... جونم
 بده تفرصیی بهش پسییر نداره عیب گفتم خودم با کنی می فرار ازم دیدیم وقتی

 ...داره ناز و دختره...  میاری در دلش از...  میره یادش کم کم
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 یادت مبادا تا دادی می قورت چایی همراه صییبح روز هر رو کینه حب تو ولی
 شهاب وقتی کردم چه بهت بره
 

 [۱۱:۱۷ ۱۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 ادهخانو شکر رو خدا گفتم خودم با بود عروسی دلم توی ندا خواستگاری اومد

 ...تر کهنه هم ها کینه و میشن تر نزدیک بهم ها
 نمی دلم....  خواسییتگاری بیام بعد و بیارم بدسییت رو دلت تا صییبرکردم بازم

 پس رو ،نادر شییاداب که بپیچه فامیل وتوی... بشیینوم ازت نه جواب خواسییت
ست که نادری... زد  قبولش شاداب...  شنوه نمی نه بگذار دختری هر روی د

 می ،خدا خدا...  نبود دلم توی دل میاومد خواسییتگار برات که بار هر... نکرد
 .... نباشه گیر دندون خواستگارت کردم
شگاه رفتی شتم جیگر سر دندون بازم دان ست تا گذا شه تموم در  مانمما...  ب

 کردم می ردش و گذاشییتم می اسییمش کنار بهونه یه میکرد معرفی رو هرکی
 کنارش از لحظه یه و سییوری مامان ی سییینه سیینجاق شییده فریال که هم حاال
 «....نداشتم ریش به ببنده رو اون خواد می مامانم و....  نمیشه جدا

 
 :گفت چرخیدو او سمت به سرش و برد تر باال قدری باز را صدایش

 
 « ؟....!بگم بازم یا...  بسه...  خوامت می بگم زبونی چه به بابا »
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شم شه روی قطره قطره که پاییزی باران نم از چ ست می شی ش  رشس و گرفت ن
 :چرخید او سمت به
 
ستی می کنی کهنه رو کینه این تا نبود کمی زمان سال همه این »  عذر هی با تون

 «؟...بیاری در دلم از غش و غل بی و ساده خواهی
 

 و دبو مسیر به چشمش یک که درحالی و رسید جوش ی نقطه به بازهم کامران
 :گفت قبل از تر بلند صدایی با شاداب به هم دیگرش چشم

 
خه » جازه غرورم... باش هم من مردونگی و غرور فکر به....  مروت بی آ  ا

یداد یام نم عد کنم خواهی عذر ازت ب له تو هم ب  محلی کم و گرفتی فاصیی
ستم نمی که هم منوچهر عمو و شهاب جلوی... کردی  دنبالت راه بی و راه تون
شم ... رهب فنا باد به شهاب و عمو پیش اعتبارم زار دو این تا بخرم رو نازت و با
 «؟...!کجاست مشکلش خواهی عذر اومدم حاال

 
 .... بود رفته دست از که بود زمانی مشکلش

 
 می الیی ها ماشییین میان از شییتاب پر تندو گفت می و گفت می منطق نادربی
شید ست نمی و کوبید می درد از توان پر هایش شقیقه او و ک  یحکمت چه دان
 می پر جانش و دل ازبام کنان پرواز ارامش نشییسییت می او کنار وقتی اسییت
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 پیش و پس قدری را هایش جمله و کشییید اش مقنعه پر به دسییتی.... کشییید
 :زد اول همان را اخرش حرف زد دریا به دل عاقبت کردو

 
 نقص ،یه آدمها ی همه مثل منم خداسیییت عیب بی گل زری مامان قول به »

شه مومت کینه این باید جا یه توئه با حق...  کینه همین مثل دارم رنگی پر های  ب
نه این کنم می سییعی من نه ی کی  ازمن این از بیش ولی کنم فراموش رو که

 «... بمونیم باقی عمو پسر و عمو دختر همون بگذار... باش نداشته انتظار
 

 هن جواب شیینیدن به عادت بود کافی غرورش فروریختن برای جمله یک همین
 بی.... گذاشییتند می الیش ال به لی لی زیادی دوربرش های دختر و نداشییت

 گفت و آمد کوتاه هم باز شد او به رو شاداب متستتقیم غیر نه جواب از تاب

: 
 
 هوقت خیلی من...  بده فرصت من به و خودت به.... نگو«  نه» من به شاداب »

 ارهاشییی یه تو... کنم فرش برات رو دنیا تا کن تر لب فقط تو ، خوامت می که
 « ... بریزم پات به عشق قدر چه ببین بکن

 
شنگی تمام با حرفهایش ست نمی دلش به هم باز هایش ق ش  اریهع گویی....  ن

 تا کند می را اش سییعی تمام خیاط که ناجوری ی وصییله مثل درسییت بود ایی
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 و...لنگد می آن جایی یک هم باز کار اخر اما بنشیند جایش سر درست وصله
 ...است شده پینه و وصله کار که میدهد نشان

 
 یقدیم عشییق یک یه بوددل محال و ماند می باقی عمو پسییر برایش ابد تا نادر

 به و کرد نگاه او اخم پر رخ نیم به و چرخاند او سییمت به را نگاهش بدهد
 : گفت و داد فرو را دهانش آب سختی

 « ... مونی می باقی عمو پسر همیشه من برای... گفتم که همونی من جواب »
 

 او سییمت به و شیید آتیشییی بازهم نادر که بود نرسیییده انتها به اش جمله هنوز
 :گفت گونه فریاد بلند صدایی با چرخید

 
 راضی خوردم فالن بگم..... کنم می التماست دارم ساعت یه المذهب....د »

 « دیگه شو پیاده شیطون خر از... شی می
 
 ... کشید تر عقب خودرا و...شد جمع چشمانش کمی و خورد یکه ترس از
 

ید نمی را نادر ند اخالق این با را نادر... فهم  نمی هایش گویی زور تیزو و ت
 یب مرکب سوار که مردی از... بود بیزار کرد می التماس که مردی از...  فهمید

 کردن التماس نه خواست می عشق او....بود بیزار هم تاخت می هایش منطقی
 حس نادر....کند عاشییقی بود نگرفته یاد هنوز سییال همه این از بعد نادر... را
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شت تملک شق نه دا صل هر تغییر با وگرنه ع ست ف  ینم عوض را دخترش دو
 ..کرد

 
شق سیدن برای راهی باالخره تا کرد می صبوری واقعی عا  یداپ مجنون دل به ر

 برای را اش نگفته حرفهای....بیاورد سییردر آسییمان از راه آن اگر حتی.... کند
 ...کرد سکوت بازهم و داشت نگه خودش

 
 به یوقت جوید می هم سر پست تندو را لبش ی گوشه عصبانیت شدت از نادر
 ... شد متوقف و گذاشت ترمز روی پا قرمز چراغ دیدن رسیدبا راه چهار سر

 
 دنش سبز تا معکوس که قرمز های شماره به خیره کند نگاهش آنکه بی شاداب

 :گفت شمرده و ارام رفتند می پیش
 
 کن تکرار خودت با بارها رو این...  نیستم دیگه هم ی نیمه تو و من »
 

 [۱۱:۱۷ ۱۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 «...بشه باورت تا
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 در عدادا شدن سبز تا دقایق آخرین و کرد باز را کمربندش آنی وبه گفت را این
شین شین میان باد مثل و کرد باز را ما  انمی را نادر و کرد دویدن به شروع ها ما

 ... گذاشت تنها حیرت و بهت
 

سی مثل نادر ست رو که ک شد خورده د صدای که... بود منگ و گیج هنوز با  با
 ...چرخید او سمت به ونگاهش آمد خودش به راستش سمت راننده

 
 رتس پشت شد سبز چراغ... دیگه بیافت راه هپروتی عالم توی... خوشحال »

 «...شد ترافیک
 

 از گاز رپ ناچار به و کرد نثارش بابایی برو داد تابی هوا توی برد باال را دسییتش
 :گفت لب زیر...کرد گم ماشین انبوه میان را شاداب و گذشت راه چهار

 
 مال آخرش....  نشییناختی رو نادر هنوز بچرخیم تا بچرخ خانوم شیییاداب »

 « نیست توش هم حرفی و خودمی
 

*** 
 

 یک از دم هر و چرخید می دورانی سرش توی درد رسید خانه به وقتی شاداب
شی جا کنار حال و حس بی را هایش کفش... میاورد در سر جا شت کف  و گذا
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 مامان به رو رفت می اتاقش سمت به که همانطور و کرد اکتفا کوتاه سالمی به
 :گفت بود نشسته تلویزیون جلوی کاناپه روی که زری

 
ست میکنه درد خیلی سرم من مامان »  بخوابم میرم و شورم می رو صورتم و د

 «.... نکن صدام هم شام برای لطفا
 

 و برخاست کاناپه روی کرداز جدا آبی ور اون سریال از دل هراسان زری مامان
 تسم ناچاربه به و شد مانع خانه تلفن صدای که برود او اتاق به خواست می

بایل ی شییماره دیدن با و رفت تلفن  نمی تماس خانه با هیچگاه که نادر مو
 :داد جواب نگران و متعجب گرفت

 
 «؟... شده چیزی....جان نادر سالم »
 

شید عمیقی وبازدم دم نادر شتر قدری.... ک صله مغازه در از بی  باید ، گرفت فا
 یرز ایی بهانه برای را ذهنش... است رسیده خانه به سالمت که شد می مطمئن

 :کرد ردیف را رسید ذهنش به که ایی بهانه ترین دستی دم آخر و کرد رو
 
شید...  عمو زن سالم »  جا اونجا من افتابی عینک شدم، مزاحم خدا ترو ببخ

 «؟...!کنم نمی پیداش میگردم هرچی روزه دو نمونده
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 افتابی عینک کردم تمیز رو خونه تمام امروز من نیسیییت جا این...  مادر نه »
 «...ندیدم مردونه

 
ستش شت د شمانش شدو م شرد برهم حرص از را چ  می که جوابی این... ف

 :پرسید زیرکانه تامل قدری از بعد... نبود خواست
 
 «؟...کنید سوال ازش میشه اومده اگه ؟ برگشته کار سر از شاداب.... عمو زن»
 

 :داد جواب و انداخت نگاهی نیم شاداب ی بسته اتاق در به خانوم زرین
 
شه » شته سرکار از تازه شاداب... مادر با سم می ازش برگ  شهبا جا این اگه پر

 «...مغازه فرستم می عموت همراه رو عینکت فردا
 

سی شد راحت خیالش نادر سودگی سر از ونف شید آ  و هول خداحافظی با و ک
 ....شد مواجه شهاب اعتراض با و برگشت مغازه داخل به ایی زده شتاب

 
 چقدر بینی نمی مگه ؟....!دسییتت گرفتی مدام رو ماسیییک ماس اون چیه »

 «؟...!تو مرگته چه امروز....داریم مشتری و شلوغه سرمون
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شت به انداخت باال ایی شانه شتری از یکی به رو و رفت میز پ  بیاید گفت ها م
 را مشییتری خرمالوی ی کیسییه که حالی در و کنم می حسییاب من سییمت این

 :پرسید شهاب به رو گذاشت می ترازو روی
 
 «؟....! زده غیبشون هم کجابا منوچهر عمو و بابام »
 
سه که همانطور او و شت می ترازو روی یک به یک را میوه های کی  ها آن و گذا
 :داد جواب کشید می را
 
 و زن دسییت...  خان هوشیینگ ی بدرقه فرودگاه ؟رفتند....نداری خبر مگه »

 «...میره ایران از داره همیشه ی واسه و گرفته رو اش بچه
 
شنگ از ش دل بود شاداب برای کردن پیدا کار بانی و باعث که خانی هو  یخو

 «....سالمتی به:»  گفت فقط و داد تکان تایید عالمت به سری... نداشت
 

**** 
 پلک تادناف هم روی با شاداب برای درشتش و ریز اتفاقات تمام با پاییزی شنبه

 !....بود بسیاری سرآغازهای آبستن که پایانی... رسید پایان به هایش
 

 [۱۱:2۱ ۱۴.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
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 " پنجم فصل "
 

 پایان تا سییاعت یک هنوز انداخت سییاعتش به نگاهی نیم رمق بی و حال بی
 !نبود طلوعی ازمسیح خبری همچنان و...بود مانده باقی اداری وقت

 
 و رفت می هایش شییقیقه به کنان تفرج و چرخید می سییرش توی توان پر درد
شهایش از سر ستخوانهایش...  آورد می در گو  تیر میان در یکی هم با نوا هم ا
شیدند می صی را امروز و داد می گوش زری مامان حرف به باید... ک  می مرخ

 ...گرفت
 

 این.... داد قرار دستانش ساعد روی را سرش و گذاشت میز روی را دستهایش
 داج گردنش از تیز چاقوی با را سییرش گویی...  بود نوبر دیگر مریضییی نوع

 ویر چنین این که بودند دوخته گردنش به سییوزن و نخ با ناشیییانه بعد و کرده
 .کشید می تنوره چشمانش از حرارت...!کرد می سنگینی گردنش

 
 
 و یهست و برداشت سر اتاقش در شدن باز با و داد فرو را دهانش آب سختی به

 متما در هسییتی...شییدند داخل دیگری از بعد یکی کنان خنده که دید را لیلی
ستی...  بود موافق او با و زد می کوک یکنواخت سازش لیلی با موارد  انش دو

ش یقین و....! نبود بین در صبوری نیما اگر و شد می هم تر غش و غل بی  تدا
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 تر فرا وارد تازه طلوعی هم گاهی و صییبوری نیما از حرفهایشییان محور حول
 !...رود نمی

 
 :گفت و ایستاد میز کنار و کرد جمع را لبش روی شده پهن لبخند هستی

 
ردی...  نمونه کارمند احوال »  زیچی ،قرصی سوپی یه خونه برو پاشو بیچاره م 

 یمرخص ساعت یک این توی میدم شرف قول.... بشه خوب حالت بلکه بخور
 به چشییمون تا نیومد امروز که هم طلوعی این... نمونه لنگ شییرکت کار... تو

 « !...بشه روشن جمالش
 

 را دستمالش...  نداشت را هستی های متلک و ها طعنه به دادن جواب حوصله
 سیدر بود شدن سرازیر حال در که اش بینی آب داد به و گرفت اش بینی جلوی

شم که رفت لیلی سمت به نگاهش و شت نمی بر باغ کوچه پنجره از چ  و...دا
 :پرسید و شکست رو سکوت عاقبت

 
 شییرکت رییس دیگه بله... نیاوردند تشییریف امروز خبر چه طلوعی آقای از »

ست همین...  نیاد و بگذاره کالس هم باید  وانعن بیادبه فراهانی آقای که روزها
 «...کنه اش معرفی عامل مدیر
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 ودلش... !  نداشت هم را سرابی لیلی اطوار و قر و بازی زنک خاله ی حوصله
 !...هیچ دیگر و خواست می گرم و نرم رختخواب یه
 

 دارد نگه باز را هایش پلک سییختی به بود شییده باعث چشییمانش توی گرما
 :گفت زیرکانه شود خالص دو آن های وراجی شر از اینکه وبرای

 
 و اسییت بسییته محیطش جا این و خوردم سییرما من... برید بهتر من نظر به»

 یفشک به چنگی زده شتاب و تند حرف این شنیدن با لیلی...  شد می مریض
 :گفت و زد
 
 تاشییب ها زیاده هامون خرید...!  نشییده دیر تا بریم...  هسییتی میگه راسییت »

 «!....دیگه بجنب... ها میکشه طول
 

 دش خارج اتاق از کشید می را هستی دست که حالی در حافظی خدا بی سپس
ستی و ستش که همانطور ه سط د شیده لیلی تو  تنرف بیرون وقت ، شد می ک

 :گفت هم سر پشت تندو
 
ید میریم داریم لیلی و من » نه برو پاشییو هم تو... خر حافظ... خو  خدا

 «....ویروس
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ستی ستش یک و گفت را این ه شت لبهایش روی را د سه و گذا  هوایی بتوت
 ...شد بسته صدا پر رفتشان با اتاق در و....کرد پرتاب او سمت به هم

 
ستهایش روی را سرش هم باز شت د  آژانس با وبعد شود بهتر کمی تا...  گذا

شد اتاق در هم باز... بگیرد تماس صور از..  باز ستی اینکه ت  رندچ همراه به ه
 چی باز» بگه تا برداشییت سییر شیید سیییخ تنش موی برگشییته هایش گویی

 عطرش همیشییه... دید رو پیش را مسیییح تعجب نهایت در که «؟...میخوای
ضور اعالم خودش از تر جلو  حس خوردگی سرما لطف به حاال و کرد می ح

 ..نشد او حضور ی متوجه و..بود داده دست از را اش بویایی
 و یدکشیی موهایش به ودسییتی شیید بلند جایش از کوتاه تاملی از بعد او دیدن با

 :گفت و داد هل داخل به را سرگردانش چتریهای
 
 «...نشدم اومدتون ی متوجه ببخشید سالم »
 

سیح شمان و های گونه دیدن با م  هم روی را هایش اخم او حال بی و سرخ چ
 و تگف پاسخ آرامی به به را سالمش شدو داخل گذاشت پیش قدمی کرد سوار

 :پرسید
 
 «؟.... خوبه حالت شده چیزی »
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 لداخ را موبایلش که حالی در و نشییاند لبهایش روی رمق وبی حال بی لبخند
 :داد جواب گذاشت می کیفش

 
 از من فردا برای بگذاریم رو کار میشه اگه... نیست مهمی چیز خوبم ممنونم »

 و بگذاره اختیارم در رو جاری سییال های بایگانی کردم خواهش نعمتی خانوم
شون شما به تا گرفتم امانت رو اونها سی رو اونها هم با..... بدم ن .. . کنیم برر
 «...ندارم مساعدی امروزحال بخواهید رو حقیتش ولی

 
 دایسییتا کنارش و زد دور را میز و برداشییت تری بلند گامهای حرف بی مسیییح

 و برد باال را دستش هم باز اما دارد تب که میزد داد حسی و حال بی چشمان...
 ... گذاشت او پیشانی روی

 
 :گفت معترض و کشید پس را سرش قدری شاداب

 
 «...کنید می چیکار طلوعی آقای »
 

 دسییت مچ نبض روی را اش کشیییده انگشییتان او اعتراض به توجه بی مسیییح
 از بعد و برد باال نگاهش موزات به را دیگرش دسییت مچ و گذاشییت شییاداب

 :گفت کوتاه دقایقی
 



wWw.Roman4u.iR  228 

 

 اون نیسییت نواخت یک هم نبضییت ضییربان میسییوزی تب توی داری دختر »
 او چی برای اصال... خوردم سرما یکم میگی وقت

 
 [۱۱:2۱ ۱۴.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

 عدب شییدی می معاینه حسییابی و دکتر رفتی می باید حالت این با سییرکار مدی
 «!نیست چیزمهمی میگی وقت اون... کردی می استراحت هم

 
 اصلهف قدری کشید اوبیرون دست میان از را دستش مچ او به توجه بی شاداب

 :کرد بیشتر را اش
 
 زنگ هم آالن...  دکتر میرم بشییه بد حالم اگه هسییتید من نگران که ممنونم »

 سییرویس توی خرابم حال این با نیسییت درسییت... خونه میرم و آژانس میزنم
 «بشم کسی بیماری باعث نکرده وخدایی بنشینم نوروزی آقای

 
ست ابرویش دو میان عمیق خطی کردو اخم ش ستی و ن شید موهایش به د  و ک

 :گرفت فاصله او از قدری... داد امتداد گردنش تا را آن
 
 از تا دو دیدم اومدم می داشتم وقتی بگم باید خیابون سر آژانس منظورت اگه »

نده تک دارند هاش ران ند می کاری ک  زودی این به کسییی نمیکنم فکر و کن
 « ...رسومت می جایی یه تا شو آماده...بده رو جوابت
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 دسیت خجسییته دل این اگر انداخت اش مچی سییاعتش به نگاهی نیم مسیییح
 سدبر مطب به هم وقت سر برساندو جایی تا را او توانست می کرد نمی دست

... 
 

ند شیییاداب ند لبش روی دیگری حال و حس بی لبخ عارف و نشیییا نار را ت  ک
 :گفت نشست می دل به که چنان آن ساده و صاف و گذاشت

 
 «...میشم ممنون دارید نگه هم آژانسی هر رویروی نباشم مزاحم وقت یه »
 

 بود شییده تر خمار قدری که نشییسییت او بیمار چشییمان توی نگاهش مسیییح
 :داد جواب کرد دعوتش چاشنی لبخندی...
 
 یزندگ تهران قسییمت کدوم....برسییم هام کار به منم تا بجنب ادبیاتی بچه »

 «؟...میکنی
 

 ابجو مختصر و کوتاه و کرد سوار هایش شانه روی برداشت را کیفش شاداب
 «....تهران شرق: » داد
 

 خارج شییرکت در از رحمتی آقای متعجب نگاهای زیر هم با دو هر سییپس
 !...شدند
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**** 
 مدت تمام و... میشیید بسییته میان در خط یک را چشییمانش مسیییر طول تمام

 را کوتس این مسیح موبایل زنگ صدای بار دو فقط بود حاکم سکوت بینشان
 خانوم» :گفت کوتاه بعدی تماس به و گذاشت پاسخ بی را یکی که.. شکست

 «...برسونم رو خودم دیگه ی دقیقه چهل تا میکنم سعی نباشید خسته مغانی
 

 گهن پیک و شیک و برق و زرق پر ایی خانه دارو یک روبروی و زد راهنما سپس
 ...داشت

 
 خیابان طرف دو در را چشیمانش اند رسییده آژانس به اینکه تصیور به شیاداب
 باز را کمربندش سییرعت وبه نگفت هیچ اما... ندید آژانسییی اما ، داد چرخی

 :گفت کوتاه ی سرفه چند از بعد خشش و خط پر صدای همان با و کرد
 
 «...شم نمی مزاحمتون دیگه...  کردید لطف خیلی هم جا همین تا ممنونم »
 

 و شیدک را اش مانتو آستین ی گوشه مسیح که بود در ی دستگیره روی دستش
 :گفت
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 چندتا هی برات تا برم بنشییین...  شییی پیاده که نداشییتم نگه دختر میری کجا »
 « بگیرم مسکن قرص

 
 :کرد اضافه کرد باز را بندش کمر سپس

 
 االاحتم... میکنه درد کجات دیگه داری هم بینی ریزش آب میکنی که سرفه »
 «درسته؟... داری هم درد استخون تب این با
 

 :گ حالی و حس بی همان با امده پیش موقیعت از متعجب و معذب شاداب
 
ست نیازی...  طلوعی آقای» سک قرص یه بندازید زحمت به رو خودتون نی  نم

 « ... میکنه کفایت هم
 

 به و دش پیاده ماشین از آنی به مسیح که بود نرسیده انتها به هایش تعارف هنوز
 ... شد راهی میکردند دلربایی نئونش های چراغ که داروخانه سمت

 
 سال میان مردی با که دید را مسیح و چرخید داروخانه سمت به سرش شاداب

 بیسییت عمر کوتاهی به مدتی از بعد و کند می بش و خوش ایی کشیییده اتو
سه یک با دقیقه صرف بار یک لیوان یک و دارو کی شت آب پر م  را ها دارو برگ
 ششپو از را قرصی و گرفت او سمت به را لیوان و گذاشت ماشین داشبرد روی

 :گفت و کرد جدا آن
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 «...میشه بهتر حالت دیگه ساعت دو یکی بخور رو قرص این »
 

 پیش و پس را هایش جمله کنان من من... مسیییح های رفتار از گیج شییاداب
 :گفت محترمانه و نرم عاقبت و کرد

 
شک تجویز بدون طلوعی آقای آخه » ست پز ست در صرف خود سر دارو نی  م

 « ...کنیم
 

سیح ست را بندش کمر م شین و ب شن را ما  پارک از زدن راهنما از بعد کردو رو
 :آمد بیرون

 
باش نگران » ند.. کرده تجویز برات دکتر یه هم رو ها دارو این... ..  ن  برگ چ

 برگه دو هست هم بیوتیک آنتی...  سینه شربت و بینی ی قطره با مسکنه قرص
سر حتما...  کنارش باید هم سوپ و گرم مایعات... کامل و بخوری وقت باید

 لیهفص خوردگی سرما یه ؟...!هوم نمیره که یادت... استراحت ی اضافه به باشه
 «... میشی خوب زود گرم مایعات استراحت با
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 حرف به همیشییه مثل عاقبت و نخوردن و خوردن برای میکرد دل دل شییاداب
شت زبانش روی را قرص و زد دریا به ودل کرد گوش دلش  اانته تا را آب و گذا
 ...نوشید آن روی

 
 :آورد زبان به صادقانه را دلش حرف و برگرداند پیاده به رو را سرش سپس

 
 «!... دکترید میکنه خیال آدم میزنید حرف جوری یه طلوعی آقای»
 

 ردک روانه او سمت به نگاهی نیم چشمی زیر نشاندو لبهایش روی نرم لبخندی
 :گفت مختصر و کوتاه و
 
 «....هستم خب »
 

 [۱۰:2۹ ۱۵.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 همراه به ناباوری و تعجب دریایی او برای ولی بود کلمه دو«  هسییتم خب»

 !.... داشت
 

 سییمت به سییرش شییدو جدا ماشییین ی پنجره از نگاهش آنی به که آنچنان
 و شیید گرد قدری هم چشییمانش و ماند باز نیمه تعجب از دهانش و اوچرخید

 !...آمد در آلودگی خواب و خماری حالت از
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 هر...!  کرد فراموش را آن و کشییید پر هم درد کوتاه چند هر ایی لحظه برای و
 و دسمهن تا حتی و...! پزشکی ی حرفه از غیر بود متصور طلوعی برای شغلی

 ، دو یمنطق گیری نتیجه یک طی و بود رفته پیش هم بانک وکارمند حسییابدار
 ... کرد می تصور بانک کارمند یک را او اش ذهنی چهاری دوتا

 
 و تر عمیق قدری کرد سعی و تر باریک را چشمانش و کرد جمع را هایش پلک

 را آن دروغ و راسیییت صییورتش زوایای از و کند برانداز را او تر موشییکافانه
 ....دریابد

 
 و هسییتی اگر و... بود کنی پر دهن بسیییار و طمطراقی پر عنوان پزشییک خب
ضوع این ی متوجه لیلی فابریکش رفیق  ینواب صبوری نیما سر ، شدند می مو

 کورس هم با او دل آوردن دسیت به برای و....!رفتند نمی کلنجار باهم قدر این
 !...گذاشتند نمی

 
 مه باز که داشییت یقین.  کرد خوش جا مسیییح لب کنج محو و پنهان لبخندی

ست شکار پی که ایی گربه مثل شمانش ، ا ست و کرده باریک را چ  غدرو و را
 !....کند می سنگین و سبک را او های حرف

 
 وا سمت به سرش و ایستاد قرمز چراغ پشت و کرد او خرج نگاهی چشمی زیر

 :چرخید
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 «؟....!باشم دکتر نمیاد بهم چیه »
 

ست اگر خب سینی و را ست می را اش ح  هن» یه جوابش اول باید بگوید خوا
 گفتن دورغ برای هم دلیلی طلوعی خب... کاشییت می گنده کله و درشییت«

 آب راحتی به دروغش و راسییت اینترنت یمن به که ایی حرفه هم آن نداشییت
 پر   ی خانه او برای که بود خیال خوش چه و.....  شیید می مشییخص خوردن

رش  ...الغیر و کرد می تصور لیسایس فوق یک پ 
 

ست نمی ست پیش ی دقیقه چند قرص تاثیر دان  تعجب و شوک ولتاژ یامیزان ا
 پر همچنان صییدایش اما... بودند شییده جان کم هایش درد که....  شییده وارده
 ...بود مانده باقی ناموزن خش و خط

 
 می پیش صییفر تا معکوس که قرمز های شییماره روی نگاهش و برداشییت سییر

گاه و شیید ثابت رفتند  حوش و حول سییاعاتی و گذشییته روز به ذهنش ناخودآ
 ظاهر چشییمانش پیش قد تمام هایش بازی قلدر نادر و کشییید پر دقایق همین

 ...شد
 
 .... گذاشت جا قرمز چراغ پشت را نادر ها ماشین حرکت و اعداد شدن سبز با
 

 :ردک پر را شان مکالمه بین شکاف و کرد روانه او سمت به نگاهی نیم مسیح
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 «؟...!نداشت جواب من سوال خجسته خانوم »
 
 یب لبخندی.... کشید پر ذهنش از دیروز خاطرات ی مانده ته مسیح صدای با

شاند لبهایش روی حال و حس  حالی در و... آورد زبان به را افکارش ساده و ن
 :گفت میداد تاب هوا در را دستهایش

 
 نیسییتم دانشییجو من گفتید که اول روزهای همون بخواهید رو حقیقتش خب »

 لمای اگه خب گفتم خودم با چیه شییغلتون بپرسییم تا نکردم جسییارت هم من
 به خرآ کردم ردیف براتون شییغل تا چند ذهنم توی ولی... میگفتند حتما بودند

 می رو مردم پول شیییب تا صییبح که هایی همون از... رسیییدم بانک کارمند
... .میدن قسط عمرشون آخر تا و گیرند می وام هم بار دو یکی سالی و شمردند

 «...شد عوض نظرم دیدم رو تون ماشین دیروز وقتی ولی
 

ما که حالی در و کرد جمع را جانش نیمه های خنده مسیییح  به و میزد راهن
 :پرسید رفت می خیابان راست سمت

 
 «؟...برسی بانک کارمند به شغل همه این بین بود شده باعث چی وقت اون »
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شه منطقی دلیلم شاید خب »  آقای وقتی....  برسه نظر به سطحی خیلی... نبا
 بودجه یکسر تا کنند کمک قرار ایشون که گفتند و کردند معرفی رو شما فرجام

 به توجه اب حتما گفتم خودم با....  کنه پیدا اونه بانی و باعث که کسی و شرکت
 من و.. . بانک کارمند یا حسابدار مثل کسی ، خواستند کمک ازتون تون حرفه

 « چرخید می بانک کارمند وحوش حول تصورم تمام دلیل بی
 

سیح های خنده و میگفت و شاداب  عاقبت و آمد می در پرواز به یک به یک م
 :چرخید او سمت به سرش و کرد جمع را هایش خنده و داشت نگه کنارخیابان

 
... خونه برو و بگیر ماشین یه...  آژانس یه هم این...  میشه داره دیرم دیگه من »

 «... کنم سیو گوشیم توی تا بگو رو موبایلت شماره قبلش ولی
 

 یسهک گفت را موبایلش ی شماره کرد می باز را بندش کمر که حالی در شاداب
ر کیفش داخل به را ها دارو ی  :گفت دادو س 
 
ساب شماره لطفا...  کردید لطف خیلی... طلوعی آقای »  اه دارو پول بدید ح

 «...بریزم حسابتون به رو
 

 : کرد اشاره بیرون به ابرو و چشم وبا رفت باال ابرویش تای یک مسیح
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 رو من ی شییماره میندازم تک یه برات... شییده دیرم شییو پیاده...  ادبیاتی بچه »
 «...باشی داشته هم

 
شین سوار وقتی شاداب شد شان خانه راهی آژانس ما شین توی را ها درد می  ما

 !... بود گذاشته جا طلوعی مسیح
 

 [۱۱:۰۶ ۱۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 شش عدد به را خود دوان ، دوان ساعت کوچک ی عقربه رسید مطب به وقتی

 ساعت ی صفحه دادو تشکیل را صاف خط یک بزرگ ی عقربه همراه و رساند
 ..کردند تقسیم مساوی قسمت دو به را
 

 خیال بی و گفت لب زیر ی اوه اوه و انداخت اش مچی سییاعت به نگاهی نیم
 ... گرفت پیش در را ها پله راه و شد پزشکان ساختمان شلوغ همیشه آسانسور

 
 بازدمی و دم با را اش خسییته های نفس ورود از قبل رسییید مطب در به وقتی

خت عمیقی خل و کرد یکنوا غانی و شییید دا ند همراه به م ماران از تا چ  به بی
ستند احترامش  داخل ندبل قدمهای با و کرد اکتفا سری تکان به فقط او و برخا

 متستت و جادویی عطر و شیییراز های نرگس بوی هم باز و... شییید اتاقش
 ...آمد استقبالش به آن ی کننده
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 روی کت جای به و آورد بیرون کمد داخل از را سییفیدش روپوش درنگ بی
 هب دقایقی از بعد و کشییید موهایش به وار شییانه دسییتی و پوشییید هایش لباس

 :گفت شدو داخل در به ایی تقه با مغانی نفس چند کوتاهی
 
سته دکتر آقای سالم » شید خ ستمف می رو بیمار اولین بفرمایید وقت هر نبا  ر

 «... داخل
 

 آن روی ماشیییت سییویئچ همراه را موبایلش و رفت میزش پشییت به مسیییح
 :داد جواب و کرد چرخانش صندلی آوار را اش خسته های نفس و گذاشت

 
 دبفرسییتی رو مریض اولین و بیارید من برای چایی یه لطفا ممنونم.  سییالم »

 «...داخل
 

شم مغانی ست، و تامل کمی از بعد و گفت کوتاهی چ ست د  جیب از کردن د
 را نگاهش و گذاشییت مسیییح میز روی را آن و آورد در تروال تا چهار اش مانتو

شن ی مطالعه چراغ به سته صدایی با و شد ثابت میز روی رو  زده شرم و آه
 :گفت

 
قای » ید لطف دیروز دکتر آ ید حسیییابم به رو حقوقم و کرد  رفک ولی... ریخت

 «...بود اضافی مبلغ این و شد اشتباهی میکنم
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 ایت یک عادت طبق و نشست رویش پیش تروال تا چهار روی نگاهش مسیح
 :داد جواب مردانه و محکم داد باال را ابرویش

 
شتباه نه » شده ا شید زحمت مدت این که گلهای ی هزینه این...  ن  خریدید ک

 «...گذاشتید میز وروی
 

 کشییید اش پیشییانی روی پریشییان همیشییه های چتری به دسییتی بازهم مغانی
 :گفت زده شتاب و هول قبل از بلندتر وقدری

 
 وهرمش و من به شما که لطفی جبرات برای این کنید می ام شرمنده دکتر آقای»

س....سپاس و دانی قدر پای به بگذاردی رو گلها این لطفا...کردیدهیچه  رمهم
سابی طلبکارهاش و محل بی چک ماجرای از بعد سبیده ح  مزندگی و کار به چ

 «...گرفته خودش به طبیعی روال
 
 : داد هول او سوی به را ها تروال و شد خم میزش روی قدری مسیح »
 
سرتون و من بین مردونه قراری یه و بود قرض یه اون مغانی خانوم »  دلیلی.  هم

ست  پول الطف...بندازید زحمت به و کنید جبران به موظف خودتون شما که نی
 «...بردارید رو ها
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 زده تابش تندو لبی زیر تشکری با نشست لبهایش روی وسیعی لبخند مغانی
شت میز روی از را آنها ، زد ها تروال به چنگی شان به و بردا  و برگرداند سرجای

 ...شد خارج اتاق از تشکرکنان همچنان
 

*** 
 توپ و داد قوسی و کش بود شده تر آرام قدری حاال که دردش پر استخوانهای به
 ...کشید باال اش چانه زیر تا را
 

شپزخونه از زری مامان پیام رادیو صدای سید می گوش به آ شقانه آهنگ ، ر  عا
 اب را ،آن خاصی دستی چیره و مهارت با نوازنده که کرد می پخش را قدیمی ای

 ...بود شده نوا هم گاز روی پز زود صدای فس فس با و نواخت می پیانو
 

شت طلوعی و انداخت هم رو هایش پلک شمش پلک پ ست چ ش  مردی... ن
 مخانو قول به کردن صییبحت وقت به ابهتش و خاص رفتار که موقری و موجه

 بی و خاص خیلی ی چهره هرچند میکرد احترام به وادار رو مخاطب نعمتی
 .ودب قامت قدو خوش و نبود هم بهره بی باال قدو نعمت از ولی نداشت بدیلی

 
 قدری حالش که پیش ساعت یک از و نمیدانست چیزی اش حرفه جز به او از

 فضیولی و خورد می چرخ مدام سیرش توی موزی فکر یک....  بود شیده بهتر
 احتماال یا ، دختر دوست آمد نمی ؟بدش...چرا دورغ ، میداد قلقلک را هایش
سر هم شاید و نامزد  حیا بی موزی فکر همان هم باز....  میدید را طلوعی هم
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 ور زنش وبا نامرد ناز جوری چه یعنی:» گفت بلند صدای با سرش وتوی شد
 «؟....! خره می

 
 را شیییطان و کرد باز زدنی هم به چشییم به را هایش پلک رسییید که جا این به

... دبرو خودش بار رو کار پی و کند جمع او ذهن از را بساطش تا فرستاد لعنت
شت کتاب روی به نگاهش و زد غلتی شت ه  میز روی که سپهری سهراب به
ست بود تختش کنار ش شم دوباره... ن شت برهم چ  مهمان نادر بار این و گذا

 صدای با و نبود مهمانش زیاد زری مامان لطف به و...  شد هایش پلک پشت
 .کرد باز را هایش چشم آنی به او
 

شت کتاب خانوم زرین شت ه شت را سپهری سهراب به  تخت پایین و بردا
 ی لبه هم خودش و داد قرار میز راروی پرتقال آب لیوان آن جای به و گذاشییت

 :گفت و کشید شاداب موهای به دستی و نشست تخت
 
 ارشسف و جونت آقا به زدم زنگ...  گرفتم پرنقال آب برات پاشو جان شاداب »

 « .... شلغم هم جعبه یه و بیاره شیرین لیمو جعبه یه اومدن وقته شب کردم
 
 آمد نارک میشد شیرین لیمو با خب داد اش بینی به چینی شلغم اسم شنیدن با

ست ولی شتد یقین و... بگذارد دلش کجای دقیقا را شلغم جعبه یک نمیدان  ا
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نه تا زری مامان که  خواهد خوردش به نپخته و پخته را ها شییغلم آخر ی دا
 ! ...داد
 
 ش کنده پتو زیر از
 

 [۱۱:۰۶ ۱۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 :گفت معترض و داد تخت ی لبه به را اش تکیه دو
 
 «...بود کافی هم کیلو نیم...! شلغم جعبه یه...  مامان »
 

قال آب لیوان او رنگ پر اعتراض به توجه بی خانوم زرین  و برداشیییت را پرت
 ...نوشید جرعه چند ناچار به او و گرفت دهانش جلوی

 
به » به... خ   « ...بلدم رو کارم خودم من کنم چیکار بگی من به خواد نمی...  خ 
 

 : گفت و انداخت میز روی ی ها دارو ی کیسه به نگاهی نیم سپس
 
... ودب ها دکتر جوجه این از یا حسیییابی و درسیییت دکتر یه رفتی حاال ببینم »

 «...ها نبود کیسه توی کجاست ات نسخه
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 توی مسیییح و نوشییید ایی جرعه گرفت اش زری مامان از را پرتقال آب لیوان
نده که حالی در و بسیییت نقش ذهنش قال آب همراه را اش خ یداد فرو پرت  م

 :گفت
 
 «.... بهتره خیلی حالم حاال تا عصر از...  حسابیه آدم..  بابا نه »
 

 :فتگ تامل کمی از بعد بچرخاند دیگر سمت به حرف سر اینکه برای سپس
 
 زنین حرفی شییهاب و بابا به بدی قول باید ولی بگم میخوام چیزی یه مامان »

...!» 
 

شان مادارنه های نگرانی شکر خانوم زرین سمت به هوراک شی ل .... کردند ک
 :پرسید و کرد سوار هم روی را اش شده رنگ ابروهای و کرد اخم

 
سی...  شده چیزی شرکتتون توی »  بی امبی خودم میخوای ؟...میکنه اذیتت ک

 «...بگیرم رو حالش صدا
 

مان نا بود نظیر بی اش زری ما یا در او از بهتر دوسییتی یقی یدا دن  ردک نمی پ
 دیدن با خانوم زرین و انداخت باال سییری و نشییسییت لبهایش روی لبخندی
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 ربهض شاداب پای روی دست با و کشید آسودگی سر از نفسی او خندان لبهای
 :گفت و زد کوتاه ایی

 
ستگار بگو اول از خب دختر نمیری »  ودهر و دل نگرانی از شده پیدا برات خوا
 «...حلقم توی اومد ام
 

 و خط پرو صییدای لبخندو همان حفظ با و شیید تر وسیییع لبخندش شییاداب
 «؟... بود کجا خواستگار مامان:»  گفت خشش

 
 :کرد گرد را چشمانش و شد معترض خانوم زرین باز این

 
 مونی الل ، شییده چی ببینم بزن حرف درسییت... کردن مامان مامان جای به »

 «؟... نگرفتی که
 

 با ریدیگ ی گفته نا حرف بود خورده نادر از که مفصلی کتک از غیر به شاداب
 میزد خودحرف همسن دوست یک از تر راحت او با و نداشت اش زری مامان

بان ثل درسیییت که مادری ،مهر بانی از قلبش« زرّین»  اسییمش م  می مهر
 و کرد سنگین و سبک قدری را یش ها جمله و داد نظم افکارش به... درخشید

 :گفت بود شده خیره پتو صورتی گلهای به که چشمانی با کنان من من عاقبت
 
 «... شرکت در دم بود اومد نادر دیروز مامان »
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 مد:»  پرسید ومتعجب زده شتاب و شد درشت چشمهایش آنی به خانوم زرین

 «؟....داشت چیکار خب....! شرکت در
 

 به را چشییمانش هم باز و کرد نگاه اش زری مامان به چشییمی گوشییه شییاداب
رداد پتو روی  یدادم تاب مدام انگشتانش میان را پتو ی گوشه که درحالی و...س 

 :داد جواب خوردنش کتک موضوع کردن سانسور با
 
یدونم » های...نم فت میزد تازه حرف گه و میخواد منو میگ له ا یاد بدم ب  م

 «...چیزها جور این از و خواستگاری
 
 «؟...!دادی جواب چی تو خب »
 
 «....بمونیم باقی عمو پسر و عمو دختر همون وبهتر... نه گفتم بهش »
 

 :گفت و نشست خانوم زرین صورت روی اخم جای لبخند
 
... .نیست بدی مرد... نه ها باشه بدی پسر نادر اینکه نه...  مادر کردی خوب »

ست قدو خوش و روئه برو ،خوش کاره اهل شم باال ست توی پاکه ،چ  بال و د
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 آب یه ذاره نمی سییوریت عمو زن و نیسییت تو ی تیکه ولی شییده بزرگ خودم
 ... پایین بره گلوتون از خوش
 به.. . میبره خودش با میره جا هر و گرفته تکیه نادر برای رو فریال که هم حاال

 الخی و فکر یعنی که میکنه رو کارها این نمیشییه حالیم نمیزنم حرف خیالش
 ...نکنید من نادر مورد در
 من...«.بگیریم هم دختر به نداره دلیلی دادیم دختر یه»  گفت خودم به بار یه

 یچشم زیر همون نبود زدن حرف به الزم میخواد رو تو نادر فهمیدم وقته خیلی
 رو فریال که فهمید هم سوری نکنم غلط... کرد رو برام رو دستش کردنش نگاه

 !...نادر ریش به ببنده تر زود چه هر میخواد
...  بشی مهندس و دکتر زن باید تو نادره از بیشتر خیلی تو لیاقت گذشته اون از

گه خودمون بین جا همین رو حرف  که هنوز.. نزن ندا به هم حرفی و دار ن
 «...نیار خودت روی به پس نزدند حرفی هاش تر بزرگ

 
 و مریت با داد تابی اش ابرو چشییم میدادبه قری گردنش به که حالی در سییپس

 :خواند آهنگ خوش
 
سونش َکس به.. نداره ماه داره صورتی... نداره شاه دارم دختر یه »  هب نمیدم َک

.... اشهب اطلس تنش پیرهن باشه َکس که میدم کسی به....  نمیدم نشونش همه
 ...نمیدم زورش حرف به نمیدم دورش راه به
 کورش مرد به نمیدم دورش راه به... نمیدم نشونش همه به نمیدم اونش و این به

 «....باشه َملک و باشه َملک باشه تک که میدم کسی به نمیدم
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 به یک به یک شیییاداب های خنده و خواند می را فولکلور شییعر خانوم زرین
 ....بود نظیر بی اش زری مامان آمد، می در پرواز

 
 تخت روی از و کرد رها نیمه را شعر خانوم زرین شاداب موبایل زنگ صدای با

 :گفت و شد بلند
 
بایلت به تو تا... میخونم برات بعدا رو شییعر بقیه »  یه رمب منم بدی جواب مو

 «...بخوابی گرسنه دیشب مثل نمیگذارم بزنم سوپت به سری
 

 ردک بدرقه اتاق در بیرون تا اش زری مامان قامت چشم با وافر حظی با شاداب
 م ی شده ردیف هم پشت زنگ داد به عاقبت و
 

 [۱۱:۰۶ ۱۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
بالیش  و گذاشیییت میز روی را اش خورده نیمه پرتقال آب لیوان.... رسییید و

 تا چهار تعجب از چشییمانش طلوعی اسییم دیدن با و برداشییت را موبایلش
 !....شد

 
 [۱۰:2۴ ۱۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
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شت ساعت به ها عقربه سیدند دقیقه چهل و ه  کنار زمان عبور ی متوجه واو ر
 .... نشد گوشش

 
 شییتوانگ داد قرار میز روی را آرنجش خسییتگی از اتاق از بیمار رفتن بیرون با

 وارد آن به مختصری فشار گذاشت چشمانش ی گوشه را اش اشاره و شست
 ...کرد

 
شی سپس ستگاه روی از را تلفن گو شت د شماره بردا شار یک ی ،  به و داد راف

 :گفت مغانی...« دکتر آقای بله» شنیدن محض
 
غانی خانوم » فا بزنم تلفن میخوام م مار لط عدی بی قه پنج رو ب گ ی دقی  هدی

 «...داخل بفرستید
 

 را موبایلش....  گذاشییت جایش سییر را وگوشییی نشیید مغانی چشییم منتظر
ر آن لمسی ی صفحه روی را انگشتش برداشت  باال را ها شماره وقدری داد س 

سم به تا کرد پایین و سته ا سید خج شاره با ، ر  ماست صفحه، روی کوتاه ایی ا
 رد او دار خش البته و نرم صیییدای درپی پی بوق تا چند از بعد و شیییده برقرار

 :پیچید گوشش
 
 «...خیر به شبتون طلوعی آقای سالم »
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 :داد جواب خاست می بر اش صندلی روی از که درحالی
 
 « خیر به هم شما شب سالم »
 
 هب و کشییید باال قدری را رول شییید ی پرده و رفت اتاقش ی پنجره پشییت به

 :کرد اضافه و ایستاد تهران خیابانهای همیشگی ترافیک تماشای
 
 «؟...شدید بهتر... چطوره حالتون »
 

شت به...  کند رختخواب از دل شاداب  دوز کنار قدری را پرده و رفت پنحره پ
 اد،ایست بودند هایشان روزمرگی دنبال به همچنان که مردمی و شهر تماشای به
 :داد جواب داشت بسیار خش و خط که صدایی با و
 
 زحمتون باعث امروز...  کرده بهتر رو حالم خیلی ها دارو لطفتون از ممنونم »

 «...شدم
 

 قطار های ماشییین روی نگاهش.... نشییسییت لبش روی محوی لبخند مسیییح
شت ی شده شن های چراغ و بود هم سر پ ستش..... شان رو  شوفاژ روی را د
 :داد جواب گذاشتو اتاقش جان نیمه
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 قتو سییر رو هات بیوتیک بایدآنتی حتما ، نکنی فراموش...  میکنم خواهش »
 با.. . کن استراحت خونه تو بگیربمون مرخصی و بزن زنگ هم فردا... بخوری

 «... شرکت بیای پانشی حالت این
 

 ویر رنگ کم لبخندی... نشاند پوستش زیر خوبی حس مسیح های سفارش
 هآهسییت نرم و کرد تر کمی را اش شییده خشییک لبهای زبانش با نشییاند لبهایش
 :داد جواب

 
 «...گیرم می مرخصی هم رو فردا چشم..  تون آوری یاد از ممنون »
 

 ینا دقیقا ولی کند صدا عنوانش با را او که است این اش محترمانه دانست می
 ودر ودب ثقیل برایش گفتن دکتر آقای میکرد تالش چه هر چرا نمیدانسیییت را

 !...چرخید نمی دهانش
 رفح برای شاداب ، بود حاکم بیشان نفس چند عمر قدر به که سکوتی از بعد
ست را سکوت و شد قدم پیش زدن  صدای همان با کنان من من تردید با شک
ضافه آن به ایی غمزه قرو آنکه بی دارش خش و نرم  ردیف را هایش جمله کند ا
 :کرد

 
 اون دیروز... بگم خدمتتون باید که هسییت....  موضییوعی یه طلوعی آقای »

 «...دیدید باهم رو ما شما بودو ایستاده شرکت در دم که آقایی
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سیح ستی م شید موهایش میان به د رخوردند هم روی نرمش موهای ک  به و س 
 :گفت و گذاشت آن انتهای ایی نقطه و آمد حرفش میان

 
سته خانوم » ست نیازی...  خج صی نی صو ضیح من روبرای هاتون خ  دبدی تو

...» 
 

 ناتمام ی جمله میان به و کرد قیچی نیمه را حرفش که بود شیییاداب بار این
 :آمد مسیح

 
.. .. عمومه پسر فقط آقا اون نیست کار در خصوصی خدا به طلوعی آقای نه »

 ماش پیش... ! شرکت دم اومد کاری برای کرد فکری بی ؟ولی... چرا نمیدونم
 فکر هام همکار نکرده خدایی نمیخواد دلم شییید بد خیلی رمضیییانی آقای و

 «... بکنند موردم در ناصوابی
 

 :کرد اضافه کوتاه تاملی از بعد سپس
 
 «؟...!درسته دیگه همکاریم هم با کالهبردار کردن پیدا تا فعال ما »
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 نینچ این او نرم صدای نمیدانست..  وسیع و شد عمیق مسیح لب کنج لبخند
 جپن این گذشت حتی که....  کالمش در خوابیده صداقت یا کرده رامجذوب او

 ....نکرد حس هم را دقیقه
ست سته بله:» دهد جواب که میخوا  نا حرفش در ی تقه صدای با اما.....« در

 داخل جوانی زن همراه زنان عصییا پیرمردی کرد جدا پنجره از دل... ماند گفته
 :گفت و کرد اشاره صندلی به دست با مسیح و شدند

 
سته خانوم » ست کنم صحبت نمیتونم دیگه شلوغه سرم یکم من خج  ممیخوا

 «......کنیم حافظی خدا ندارید کاری اگه باشم حالتون جویای
 

 تخت ی لبه روی و کرد جدا اش پاییزی خیابان و شییهر پنجره از دل شییاداب
 :داد جواب آهسته کشیدو اش شانه روی پریشان موهای به دستی و نشست

 
 «...نگهدار خدا...  گرفتید تماس کردی لطف نیست عرضی ممنون »
 

سیح حافظی خدا شش توی که م ست گو ش  قیعمی نفس و کرد قطع را تماس ن
شید شیدو سرکی ذهنش میان حیا بی موزی فکر همان هم باز و ک  یصدای با ک

 رو زنش ناز بلد خوب کنم فکر... زنش حال به خوش:» گفت او ذهن در بلند
 «...بخره
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 ادبی بی و گرفت گاز محکم هم را لبهایش برشیطان لعنت.... بر عالوه بار این
 !...کرد خودش نثار

 
*** 
 گردی و بود گذشته نه از ربع یک انداخت اش میزی روی ساعت به نگاهی نیم

 دهشیی طاق طاقت گرسیینگی از....کند ویزیت دیگر بیمار یک حتی نبود قادر
سبیده اتاق طاق به اش شی بود چ شت را گو صله و بردا  دایص شنیدن با بالفا

 صد با مغانی
 

 [۱۰:2۴ ۱۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 :گفت ایی خسته ای
 
 «؟...!نه یا هست ایی دیگه بیمار مغانی خانوم »
 
شتند قبلی وقت چون مونده دیگه نفر یه دکتر آقای » ستند ندا ش  و وقت خرآ تا ن

 «...بشن ویزیت
 

سیح شت میز روی را آرنجش م ستی گذا شمان به د سته چ شید اش خ  تاهوکو ک
 : گفت
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 «.... داخل بفرستشون لطفا »
 

ستگی هنوز شیده پر هایش خ ش بیتا دیدن درو شدن باز با که بود نک  و گفتیدر
شان را آن اما...!  رفت فرو تعجب سرد خیلی و نداد ن سته را سالمش خون  آه

 ... داد پاسخ
 

 شکل یلمتستتط ایی وبرگه شد وارد کنان تق تق صدایش پر های کفش با بیتا
 با و گذاشییت میز روی را بود شییده نوشییته آن در را مشییخصییاتش و اسییم که

 :گفت رنگش قرمز لبهای کنج لبخندی
 
 «...شدم مزاحمتون وقت دیر ببخشید... نباشید خسته دکتر آقای »
 

سیح شت را بیتا ی پرونده م سمت به و بردا سم ق  ردک نگاهی نیم آن فامیل و ا
 :گفت

 
شفق خانوم »  «؟...چیه مشکلتون خدمتم در م 
 

 مثل دتیم که بود او خود دقیقا مشییکلش... انداخت او به ایی فریبنده نگاه بیتا
 ... نداشت هم شدن جدا خیال و بود چسبیده افکارش به چسب

 
 :داد جواب و تابی اش کشیده چشمان به و نشاند لب روی ملیحی لبخند
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 «... رسیدم خدمتتون چکاب برای دکتر آقای »
 

 وا جنس از یکی صییابون و شییناخت می خوب را بیتا رنگ به دخترانی جنس
 یشهکل و تابلو زیادی اش دستی و دم ی بهانه... بود خورده خوب تنش به خوب

 :پرسید خونسرد و نیاورد خودش روی به اما....بود ایی
 
ست سالیانه چکاب منظورتون اگه »  ور روتین های آزمایش سری یه خب که ا

 به وطمرب آزمایش تا بگید دارید خاصی بیماری یا مشکل اگه ولی میشه شامل
 «...کنم اضافه هم رو اون

 
 ردم این ابهت... بلعید می را او حرفهای اشییتیاق با بیتا و میزد حرف مسیییح

 تا یدکش عمیقی نفس... بود کرده تر دلنشین و خواستنی را او معمولی ی چهره
 بجوا لرزید می هیجان از که صدایی با و کند نواخت یک را قلبش های طپش

 :داد
 
ماری... نه...  نه » کاب یه میخوام فقط ندارم خاصییی بی  بشییم معمولی چ

 «....همین
 

 «....صحیح: » گفت کوتاه آهسته لب زیر و داد تکان تایید عالمت به سری
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 رفتگ انگشتانش میان را خودکارش.... برداشت صندلی از را اش تکیه سپس

 می یاداشییت یک به یک را ها آزمایش هم پشییت و سییریع تندو که همانطور و
 :گفت رسمی خیلی و کردسرد

 
 براتون رو ها آزمایش این میتونسییت هم عمومی پزشییک یه مشییفق خانوم »

 «!...دکنی پرداخت رو متخصص پزشک یه ویزیت نبود نیاز دیگه و بنویسه
 

 هر لبخندی...  بود کافی بیتا شییدن رنگ به رنگ برای محترمانه ی جمله این
 :گفت مصنوعی لبخند همان حفظ با و نشاند لبش روی مصنوعی چند

 
 «....کنم تازه رو ها دیدار تا بودم بهانه دنبال که این پای به بگذارید شما »
 

سیح شم م سخه از چ شت رویش پیش ی ن  ی چهره امتداد تا نگاهش.... بردا
 .... آمد باال بیتا

 
 چراغ نور هک مسیییح به بزند پلکی انکه بی....لبش محوکنج لبخندی با هم بیتا

 تعاقب..... کرد می نگاه خیره خیره بود تابیده اش چهره به میز روی ی مطالعه
 را بینشیییان سیینگین سییکوت و اوگرفت ابروی دو میان غلیظ اخم از چشییم

 : شکست
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 تهوق خیلی فکرم تا وبگم بزنم رو دلم حرف تا اومدم...  شکنی سنت اومدم »
 «.... شده شما درگیر

 
سیح  و دش لبریز طاقتش پیمانه...  خواند را حرفش خط «ته ته» تا جا این از م

 :داد جواب و اورد باال سکوت عالمت به را دستش کف
 
 سیینت شییما شییاید... کنید تمومش جا همین مشییفق خانوم میکنم خواهش »

شید خوبی شکن  ردهپ بی که حاال... گذارم می احترام هام سنت به من ولی با
 وبدون پرده بی... زنم می رو حرفهام کنده پوست و صاف هم من میزنید حرف
....  بمونید باقی دور آشیینای همون من برای شییما تا میدم ترجیح من....!ابهام

 شییما با رو ایی رابطه که این به هم ایی عالقه و دارم رو خودم های معیار من
 « ...ندارم کنم شروع

 
شت آمدن کوتاه خیال بیتا  بلند جایش از... بجنگد دلش تابرای بود آمده... ندا

 مسیییح روح بی سییردو نگاه روی نگاهش و شیید خم قدری میز روی و شیید
 :نشست

 
 ور غرورش دختری که این...  نگیرد تصییمیم عجوالنه قدر این... دکتر آقای »

گذار قه مورد مرد به و پا زیر ب لب این اش عال گه رو مط یل ب  بودنش بد بر دل
 «؟...!هست... نیست
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 گرسیینگی از خفیف دردی و کرد حضییور اعالم قور قارو صییدای با اش معده
هرش کالفه پیچید درآن هر را نسییخه پایین و برداشیییت را م   یب بیتا....  کرد م 

 گذاشت او ی کشیده و مردانه دست کنار درست و نسخه روی را دستش درنگ
 :گفت و
 
 نیومد خوشتون من از اگه کوتاه فرصت یه...  بدید من به فرصت یه دکتر آقای »

 « ...نشم مزاحمتون دیگه میدم قول
 

 چراغ نور داد چرخی بیتا صورت توی را نگاهش... کشید پس آنی به را دستش
 ی چهره بود گذاشییت نمایش به را او ی چهره زوایای تمام میز روی ی مطالعه
شت خوبی شمانی با دا شیده چ  بهایل فقط و بود شده عمل یقینا که بینی و ک

 گرفت او از را نگاهش...میرسییید نظر به قواره بد و مصیینوعی زیادی پروتزش
 : گشت باز او سمت به دوباره و نشست دیوار کنج سفید تخت روی

 
 که غرورشه دختر یه برای ، من معیار اولین »
 

 [۱۰:2۴ ۱۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 ورممنظ متوجه امیدوارم....بردینش بین از دیگه شکنی سنت اون با همراه شما
 «....باشید شده
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ستش و شده خم میز روی به همچنان بیتا سخه روی د  ناخن و بود مانده جا ن
 می نمایی خود زیادی مطالعه چراغ نور زیر رنگش قرمز ی شیییده فرنچ های
 بی و سییرد ی جمله به و گرفت او براق و قرمز الک از چشییم مسیییح... کرد

 :کرد اضافه دیگر ایی جمله روحش
 
 پزشییک یک رو هاتون آزمایش جواب بردارید، رو تون نسییخه مشییفق خانوم»

 «...نگهدار خدا... کنه بررسی میتونه هم عمومی
 

تا که بی بی خه ان مت بردارد میز روی از را اش نسیی یای... کرد راسیییت قا  زوا
...  بودن هم مصنوعی لبخند آن از خبری حتی دیگر و بود وناباور گیج صورتش

شت رنگ ایی قهو چرمی مبل روی از را کیفش شدو خم شش روی و بردا  دو
 :گفت مطمئن و ارام لحنی با رفتن وقت کردو سوار

 
 ایبر چیزی پس گذاشتم حراج به هم رو غرورم و کردم شکنی سنت که حاال »
 تردک آقای نباشییید خسییته. میجنگم دلم برای قوا تمام با و ندارم دادن دسییت از

 «...خوش شبتون
 

 ار نسییخه حرص با مسیییح و....شیید خارج اتاق از باد مثل و گفت را این بیتا
 به قدرت با و کرد مچاله دسییتانش میان و برداشییت او سییفید ی پرونده همراه
 ایی قهت مغانی برخاستنش با همزمان و کرد پرتاب پایش زیر زباله سطل سمت
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سپس داخل و زد در به کوتاه سته پولهای شد  را ندبود تراول اکثرا که را شده د
 :گفت و گذاشت میز روی

 
 رداختپ کارت با رو ویزیت پول ها بیمار بیشییتر دکتر آقای نباشییید خسییته »

 تشییریف شییما....کردند پرداخت َکش رو ویزیت پول کمی ی عده و کردند
 « ...کنم قفل درهارو من یا دارید

 
 مغانی به رو میکرد معاوضییه کتش با را سییفیدش روپوش که حالی در مسیییح

 :گفت
 
 یقدق و باشم بیمارستان باید فردا از و شده تموم ام مرخصی من مغانی خانوم»

 پذیرش رو زیادی بیمارهای لطفا. باشییم داشییته هم عمل ممکنه ولی نمیدونم
 «...بکشه طول شب موقع این تا که نکنید

 
 آنکه بی و زد بود میزش پایین که تاپش لب کیف به چنگی و شیید خم سییپس

 ...شد خارج مطبش واز«  خیر به شبتون نباشید خسته:» گفت بردارد را پولها
 

 را انتازگیشیی ترو دیگر که نرگس گل گلدان زیر را ویزیت پولهای مغانی خانوم
 قفل از بعد و کرد خاموش یک به یک را چراغها و گذاشت بودند داده دست از

 ...شد راهی هم او مطب در کردن
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**** 
 

ستگی اش خانه آرامش و سکوت ست می روانی آب مثل را هایش خ  با و ش
شرت... برد می خود ستین تی  شیورز گرمکن روی را رنگی سفید ایی حلقه آ
 ایی کهت و نشست آن مربعی کوچک میز پشت و رفت آشپرخانه به پوشیدو اش

 دوم به اول ی لقمه هنوز و گذاشیییت دهان به نان همراه را سییوخاری مرغ از
 قعمی لبخندش فرنگیس مامان اسییم دیدن با...  خورد زنگ موبالیش نرسیییده

یده را اش لقمه از نیمی شییید یده جو  دهانش هنوز که حالی در و داد فرو نجو
 :گفت جنبید می

 
 «....خیر به شما شب خودم خانوم فرنگیس سالم »
 
 برات گفتم که من مادر نیومدی چرا شام برای امشب...  ماهت روی به سالم »

 ردیمیک زندگی جا همین میاومدی کاشکی... برو وبعد بخور بیا میگذارم شام
 «بود راحت خیالم منم جور این

 
 ...برد دهان به و زد چنگال به را اش شده سرخ زمینی سیب از ایی تکه

 
 ادمد پیامک که براتون.... نشیید و میکردم ویزیت بیمار وقت دیر تا شییرمنده »

 بحث این... جان مامان گذشییته اون از... نباشییید ومنتظرم بخورید شییام شییما
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 وقت دیر تا میدونید رو من وضیع بهتر که شیما...  نکن اش زنده مدام رو کهنه
 یمرخص که هم فردا از بیمارستان شیفت هم شب دو ایی هفته و هستم مطب

 شناسهنمی روز و شب من کار گذشته اون از... سرکارم برگردم باید میشه تموم ام
 ها تردخ و شما و بیمارستان برم شب نصف باید باشه حال بد مریض وقت یه

 « ..... شید می زابراه
 

 :پرسید بچرخاند را حرف سر که این برای سپس
 
 « ؟...  خوبه مارال...  چطوره اش زلزله خشایار و ماندانا »
 
 مامان بابا ی خونه رفته روز چند یه ماندانا...خوبن تاشییون هرسییه مادر آره »

 دارند حق و هسیییت هم اونها ی نوه خشیییایار باالخره... بیامرز خدا رضیییای
...  باشیییه اونها پیش هم روز چند که کردم راضیییش من بره نمیخواسیییت...

 شام برای شب فردا میخوری شام داری انگاری.... مادر دیگه نمیشم مزاحمت
ستم منتظرت شتم هم فریزری ی آماده نیمه غذای تا چند یه برات.  ه  ادمی گذا

 «...برم قربونت باش خودت مواظب...  ببری بدم بهت حتما بنداز
 

ستت»  گفت و زد مادرش پایان بی های مادرانه به لبخندی  ویر به نکنه درد د
 «...چشم
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شان حافظی خدا شت دهانش به را مرغ از دیگر تکه شد بدل و رد که بین  و گذا
 امرانک خط بوق صدای کوتاه ایی اشاره با نشست دستش زیر کامران ی شماره

 به و....شیید قطع تماس نتیجه بی و خورد زنگ چندین... رسییید گوشییش به
صله شیدن جرعه یک ی فا شابه نو سید راه گرد از کامران پیامک نو س: » ر  یحم
 «...میزنم زنگ بهت فردا بنده دستم

 
ستش کف مثل سالها این را کامران.... کرد نثارش شعوری بی  دهش حفظ از د
ستش گفت می وقت هر... بود ست بند د خی پای خودش قول به ا خی د   یای م 

 ...رفت اش سوخاری مرغ سراغ به و گذاشت میز روی را موبایلش... بود وسط
 

 ت وقتی
 

 [۱۰:2۴ ۱۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
ستگی مام سپرد رختخواب به را اش خ  چرخید روز وقایع تمام حول ذهنش می

 عمیقی خواب به و شدند سوار هم روی و شد سنگین هایش پلک که انقدر
ست سقوط حال در عمیق و مخوف ایی دره از که دید خواب و... رفت فرو  و ا

شک شاداب ست دو ریزان ا سمان و زمین میان که را او د  محکم مانده معلق آ
 !...کند سقوط دره داخل به که گذارد نمی و گرفته

 
 [۱۰:۱۱ 2۰.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
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 راههم به بود نعمتی خانوم شییاداب از غیر به نوروزی آقای سییرویس ثابت پای
 جوجه و تنگش همیشییه خلق رحمتی آقای والبته و... اش زیتون های شیییشییه
ساب ست زیر که داری ح صتی آقای د شد کارمند فرا ساب بخش ار  داری ح

 الک توی سییرش و بود شییده التحصیییل فارق تازه که جوانکی....  میکرد کار
 هم گاهی البته.... آمد نمی در هم صییدایش میبرد آب اگر را دنیا بودو خودش

 ...شد می اضافه جمع این به حقی
 

 شتپ را سرما در بستن با و شد سرویس سوار پاییزی سوز وسیعی حجم همراه
شت جا در سور همچنان که صدایی با جمع به رو گذا  میکرد خس بودخس نا

 :گفت
 
 « ...خیر به صبح سالم »
 
 خالف بر و شد نصیبش نورزوی آقای جانب از یی رسا و گرم سالمی جواب و

 سالمی لبی زیر و نگذاشت جواب بی را سالمش جواب رحمتی آقای همیشه
 ...کرد مهمانش غره چشم با همراه

 
 لیصند روی از را اش زیتون های شیشه ی کیسه شاداب دیدن با نعمتی خانوم

ستش کنار شت د شت پایش کنار و بردا  حضم به کرد باز جایی او برای و گذا
 :گفت شاداب نشستن
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 از نده بد خدا..  بود خالی خیلی دیروز جات خوبی... مادر چطوره حالت »
 ایپ نگذار رو نزدنم تلفن ؟...شدی بهتر حاال....  بودی مریض شنیدم مشیری

 «.... بود شلوغ خیلی سرم معرفتی بی
 

 داوندخ از جزیل صبری باید افتاد می پرحرفی ی دنده روی وقتی نعمتی خانوم
 می طی را خیابان عرض سنگک نان با که مردی از را نگاهش...میکردی طلب

 :داد جواب و گرفت کرد
 
 «....بهترم خدا شکر االن... بودم خورده سرما کم یه ممنونم »
 

 ردمیک سعی که حالی در و آورد باال لبهایش روی تا را چادرش پر نعمتی خانوم
 :گفت وار پچ پچ باشد ارام لحنش

 
 کارمندان ذهاب و ایاب برای ماشین یه بیامرزه رو رییس آقای مادر و پدر خدا »

نه گذاشیییت ید وگر یدادم آوردم می در هرچی با یه پای م  و تاکسییی کرا
 این نمیدونم برسییه سییالم زیتونم های شیییشییه امروز اکه البته...اتوبتوتس

 بین مار مثل و میخونه آواز لب زیر هی شیییده چش امروز کورنشیییده نوروزی
 « ....پایین ریخت هری دلم کشید الیی هم بار چند...  میپیچه ها ماشین
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 دسییت توی ماشییین که بود نرسیییده انتهایش به نعمتی خانوم ی جمله هنوز
ست تکان یک و افتاد اندازی شینان به درمون و در  تعاقب و داد سرویس سرن
 :گفت ومعترض بلند صدایی با نعمتی خانوم

 
 رانندگیه وضییع چه این....حلقمون توی اومد مون روده و دل نوروزی آقای »

 «...ها هستند راهم به چشم یتیم بچه تا دو حسابی مرد
 

شه برخالف نوروزی آقای شه و داد می اره نعمتی خانوم با که همی  تگرف می تی
شم یه  هب شاداب از غیر به همه که آنچنان کرد کم را سرعتش و گفت غلیظ چ

 !...دیدند خواب هم را پادشاه سه ، دو رسیدن وقت تا و رفتند خواب
 

*** 
 چرخاند شییلوغ همیشییه های خیابان در چشییم پارکی جای دنبال به مسیییح

صله که میزد موافق ساز او با شانس... شینی باالفا  به و شد خارج پارک از ما
 به نگاهی نیم و آورد باال قدری را دسییتش مچ کرد پارک را ماشیینش راحتی

 فرصییت نیم و سییاعت یک بیمارسییتان، به رفتن تا انداخت اش مچی سییاعت
 ....کند بررسی هم را بایگانی های پرونده و دهد آب گوشی تاسرو ، داشت

 
 نارک صییندلی روی از را تاپش لپ کیف... موبایلش زنگ صییدای به توجه بی

 آهنگ وقفه بی هم سییر پشییت که رسییید آن داد به وعاقبت برداشییت دسییتش
 روی کامران اسییم دیدن با و...  مینواخت سییره یک خسییتگی بی را مالیمش



wWw.Roman4u.iR  268 

 

 آمیز گالیه میشیید پیاده ماشییین از که همانطور و کرد وصییل را تماس صییفحه،
 :گفت

 
 پای شد خوب... شد تموم تون گرفتاری عجب چه.... خیر به صبح سالم »

 «!...نبود بین در زندگی و مرگ
 

سور از که همانطور کامران سان  میان به صدایی پر ی خنده با شد می خارج ان
 :گفت پروایش بی های خنده میان و آمد حرفش

 
 می جون به هم رو هات گالیه خودمون هفت صییفر دو دکتر جناب به سییالم »

 ی جلسه یه و بودم گرفتار رقمه بد دیشب خودم جون به داداش شرمنده... خرم
 «...بگیرم تماس نشد و...داشتم مهم

 
 روی لبخندی کردو طی راهنمایی چراغ شییدن قرمز با را خیابان عرض مسیییح

 !...نبود شدنی درست کامران خراب جنس ، نشاند لبش
 
شب کامران » سم زدم زنگ دی ساب اون بپر سی ح  ردیک پیدا گفتنی می که ر

 «؟....!یانه
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 احترامش به اش منشییی و شیید داخل و رسییید شییرکتش ورودی در به کامران
 یحمس ی جمله عجوالنه هم واوباز.شد نصیبش سری تکان فقط ولی برخاست

 :داد جواب سرهم پشت تند و کرد قیچی را
 
 تهکش کار آدم... دادم بهش رو فلش...  شرکتم اومد دیروز.. کردم پیدا اره..اره »
 اگه میکشیییه بیرون ماسیییت از رو مو بلده خوب هم رو کارش...  مطمئنیه و

 بالشدن که هم خبره وکیل یه... میشه متوجه حتما باشه ها کپی اون توی چیزی
ستامه از یکی برادر کردم پیدا بودی سته کارش دو ستی.....  در  نرفته میاد تا را

 بتهال...  خانواده اتفاق به هسییتی دعوت ما ی خونه ناهار برای تعطیله دوشیینبه
 ینا گیره می تماس خانوم فرنگیس با خودش و گرده می بر هفته آخر تا مامانم

 «.... کنی تنظیم رو هات برنامه تا گفتم شما اطالع محض رو
 

 به شییدن نزدیک با مسیییح اما بود مانده باقی کامران های جمله از تا چند هنوز
...   ممیزنی حرف بعدا کامران باشه:» گفت....  کرد کوتاه را اش مکالمه شرکت

 داخ به را موبایلش و کرد آن چاشنی هم خداحافظی و«
 

 [۱۰:۱۱ 2۰.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
ر کتش جیب ل  .داد س 
 

**** 
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سیح دیدن با نعمتی خانوم شمانش م صی شکل به را چ  لمث و کرد باریک خا
 ی کیسیییه روی را چادرش َپر فرز ترو میکند، حمل مخدر مواد که قاچاقچی

 :گفت و زد شاداب به ریز چشمکی و کشید زیتون های شیشه
 
مل مدیر » نده عا چه داره شییرکت ی آی یاد یده شییلواری و کت م  ال پوشیی

 «...ندیده دستم رو زیتون های شیشه این تا برم تر زود من...!مذهب
 

 اختمانس سمت به و کشید کارت رحمتی آقای سر پشت بلند قدمهای با سپس
 ...شد راهی شرکت

 
ستاد احترامش به شاداب اما شد داخل و ای  نزدیک هم به را ژاکتش های لبه...ن
 هب لحظه بلند قدمهای با که را مسیییح ونگاهش کند سیید را سییرما راه تا کرد تر

 ....کرد می دنبال شد می تر نزدیک لحظه
 
 هم باز... همیشه از تر برزانده و....! بود خوب هم خیلی ، بود خوب نظرش به

 و نداد مجالی آن به بار این اما کند حیایی بی خواسیییت می موزی فکر همان
شم سفالت به و گرفت او از چ ستی صدای با دادو پایش زیر آ  جایی هم آن ، ه

 ...دید خودش کنار در لیلی همراه را او و برداشت سر آنی به گوشش کنار
 
 «؟....!داخل نمیری و واستادی چرا اینجا مریض خانوم احواالت سالم »
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 و ودب رسیده شان قدمی یک به مسیح که چرا نرسید توضیح به سالمش جواب

ستانش در را تاپش لپ کیف که درحالی  و شتهافرا گردنی با میکرد جا به جا د
 :گفت ومردانه محکم لحنی

 
 «....خیر به صبحتون خانومها سالم»
 

 خیلی گذشته های روز مانند درست و گرفت را او سالم دو آن از پیش شاداب
 جواب میکرد خس خس که صدایی همان با شدن رنگ به رنگ بدون و عادی

 :داد
 
 «... خیر به صبحتون طلوعی آقای سالم »
 

 :گفت پاچه دست و زده شتاب و هول نداشت را او دیدن اصالانتظار هستی اما
 
 «؟...خوبه صبحتون ؟... چطوره حالتون طلوعی اقای سالم.... اوا »
 

 هم ومسیح کرد پنهان دیگر سمت به سرش برگرداندن با را هایش خنده شاداب
 اسییم شیینیدن با لیلی اما...کرد تشییکر و داد فرو دهانش آب همراه را لبخندش

 ....شد تر موشکافانه البته و تر مشتاق نگاهش طلوعی
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 در رویش پیش مرد گرفت می فاکتور اش پوشییی شیییک و قامت قدو از اگر
 .نبود هم سوزی دهان آش چندان صبوری نیما با مقایسه

 
ست نمی را های شایعه خب اما  و کارخانه صاحب او اگر..  بگیرد نادیده توان
 رکتش مترجم فقط که نیما از شغلی نظر از....  میشد عامل مدیر فقط حتی یا

 که ودب امتیازی واین داشییت بهتری مراتب به موقعیتی سییاده کارمنده ویک بود
 ...گرفت نادیده هم را آن نمیشد

 
شت دیگر وقت برای را آنالیزهایش ستی سوتی از بعد و گذا س َپر با ه  اورا تد

 رمن صییدایی با مسیییح به رو و گذاشییت پیش کوتاه قدمی و زد تر کنار قدری
 :گفت ایی غمزه قرو هیچ بدون لطیف

 
ستم سرابی من طلوعی آقای سالم »  از بازرگانی و یابی بازار بخش مدیر...  ه

 «...خوشبختم تون آشنایی
 

 دختری همان این پس...  انداخت روبرویش پوش شیک دختر به گذرا نگاهی
 پس را افکارش.... بود کرده شوت راهرو ته انباری به را خجسته ماهرانه که بود
ر زیر به را چشمانش و زد  :گفت او خود مثل ومحترمانه مردانه و داد س 
 
 «... خوشبختم تون آشنایی از منهم سالم »
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 :داد ادامه و کرد اشاره شرکت حیاط در به دست با سپس

 
 «.... بخورید تاخیر ممکنه نمیگیرم رو وقتتون بفرمایید لطفا »
 

 روال طبق و شیید راهی آنها از تر زود لبی زیر کوتاهی خواهی عذر با شییاداب
شه ضانی آقای به باالیی بلند سالم همی شید را کارتش و داد رم  منتظر دیگر و ک

 یهست...رساند شرکت ساختمان به را خود بلند قدمهای با نشد مسیح همراهی
شت زیر به سر هرچند سیح پی نگاهش اما دا شمانش و بود م  او قدمهای با چ

 ...میشد پیش و پس
 

 زا فاصییله کمی با که حالی در دید مناسییب رو فرصییت شییاداب رفتن با لیلی
 :گفت داشت برمی قدم مسیح

 
سته خانوم طلوعی آقای » شی یه خج ست یه واقع در و ساده من ستن تایپی  که ده
 ایلم اگر نیسییتند آشیینا شییرکت بم و زیر با چندان و شییدن اسییتخدام تازگی به

 ی رشییته بپرسییم میتونم جسییارتا کنم کمکتون میشییم خوشییحال من باشییید
 «؟...چیه تحصیلیتون
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صال سرابی لیلی از شش ا  بد بوی حرفهایش زیرکانه هایی جور یک نیامد خو
یداد زدن آب زیر و جنسییی حت... م ته او از که بدی حس تاثیر ت  بود گرف
 : شد روح بی و سرد قدری صدایش

 
 دشونالعا فوق پذیری مسئولیت حس با خجسته خانوم...  لطفتون از ممنونم »

شانی ی آینده دارم یقین شونه در شرکت توی درخ شنهادت از.... !  انتظار  ونپی
 «.کنم کار ایشون با میدم ترجیح ولی ممنونم

 
 آنها از و کرد اش حافظی خدا چاشنی کوتاهی تشکر اضافی توضیح بی سپس

 خودش دسییتان با جا آن دختری که رفت راهرو ته اتاق سییمت به و شیید جدا
 کوچه به رو سییازش دسییت ی پنجره بودو کرده نصییب خیال به رو ایی پنجره
 .شد می باز نواز چشم باغی

 
 در و... ! دارد نگه باز تعجب از رو لیلی و هستی دهان تا بود کافی جمله همین
 !...ببرد فرو ناباوری و بهت

 
 [۱2:۵۰ 2۱.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

 یقادق نمیدانست که ، انداز دست پر احساسی های چوله چاله از بود پر فکرش
مده بوجود ذهنش توی کی از ته و اسیییت آ  نفی فین و بینی ریزش آب اگر الب

 ...کند پیدا را آن منشاء کند متمرکز را ذهنش میتوانست میداد اجازه هایش
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 ردهک خود گیر در چنین این را او ذهن که بود اش شغلی پرستیژ خاطر به شاید
شه... بود سته نرمو نوچی و گرفت باال سمت به انهنایی لبش ی گو  لب رزی آه

 گره ذهنش به چییسییت شییغلش بداند که آن تراز قبل خیلی او فکر نه...  گفت
 ...نشست می افکارش میان اجازه بی وقت وبی وقت و بود خورده

 
 می خود مجذوب را مخاطب که رفتارش و کالم در خوابیده ابهت هم شییاید

صر هم شاید....  کرد صلی مق  زا بعد حتی که بود نظیرش بی ی مردانه عطر ا
 هک هرچه...! شد نمی جدا و چسبید می اتاق دیوار رو در به چسب مثل رفتنش

یان طلوعی مسیییح بود کارش م ته لنگر اف نداخ یال و بود ا  مه رفتن بیرون خ
 ... نداشت

 
سش هوش تمام اما کرد می تایپ را ایی نامه ظاهر به ضور پی وحوا سیح ح  م

 آن دقت اب و برنداشییته بایگانی دفاتر از چشییم بود آمده اتاق به وقتی از که بود
 تصحیح را اش شده تایپ ی نامه اگر که داشت یقین و... کرد می مطالعه هارا
 !....رفت می باال نامه کوله سرو از تایپی و امالیی غلط کرد می

 
 و کار هب هم او بگذارد و برود بارش و کار پی تا فرستاد لعنت را شیطان عاقبت

 که یفکر کند پیدا نجات اش موزی افکار شّر  از اینکه برای و برسد خودش بار
 :گفت و اورد زبان به بود کرده مشغول را ذهنش دیروز از
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 بگم خدمتتون باید که شییرکت مورد در هسیییت مطلبی یه...  طلوعی آقای »
ستید اون جریان در نمیدونم شه مهم شاید ولی... نه یا ه  هم شما بهتره... با

 «...بدونید
 

سیح سش و هوش شاداب صدای با م  ، کرد جمع بایگانی دفاتر روی از را حوا
شت سر شید درهم را هایش ابرو شد سرازیر او سمت به نگاهش و بردا  اب و ک

 :پرسید و داد تکان اطراف به ریز را سرش سوالی ایی چهره
 
 «...میشنوم بگو... مطلبی چه »
 

 بعد و دهد سامانی سرو اش ذهنی های جمله به تا کشید عمیقی نفس شاداب
 :گفت کوتاه تاملی از
 
 یه شییرکت و کارخونه توی فرجام آقای که هسییتید درجریان طلوعی آقای »

 «؟...! هستند شریک ایشون با شرکت سود توی و دارند کاری شریک
 

 دو میان مالیم اخم همون حفظ با و داد تکان تایید عالمت به سییری مسیییح
 :داد جواب ابرویش
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 یاتفاق مگه چطور بودند گفته من به ایشییون درمورد داییم میدونسییتم بله »
 «؟...!افتاده

 
 به گاهی صمصامی فرزام آقای ایشون شریک پسر که میدونید هم رو این پس »

 دو ییک رو ایشون خودم من البته ؟...!میرند رییس آقای دیدن به و میان شرکت
شتر بار ش زیر از خبری هیچ که نعمتی خانوم لطف به ولی ندیدم بی ست  در وند

 هک چیز یه...گفتند می هم من به حتما شرکت اومدند می ایشون وقت هر نمیره
شون بود عجیب من نظر به خیلی صی های تاریخ ای شخ  یآقا دیدن به ماه از م
 « ...میاومدند فرجام

 
 جا به اج صندلی روی قدری و گذاشت کناری به بست را بایگانی دفتر مسیح

سید نظر به مهمی چندان چیز هرچند شد ضوع این از اما نمیر  اطالعی هم مو
 ...نداشت

 
 کشییری والبته وهمکار دوسییت به و بیاد که طبیعیه خب...  نمیدونسییتم نه »

شون دارم اطالع من که اونجایی تا.  بزنه سر پدرش سر  درپ ولی نمیدونم رو پ
شور از خارج ومادرش  به عجیب و داره ایراد کجاش این حاال میکنند زندگی ک

 « ؟....میرسه نظر
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 ربهگ چشمان دیدن با مسیح و کرد باریک گربه مثل را چشمانش بازهم شاداب
گاه ناخود ابروهایش ی گره و نشیییاند لبش روی لبخندی او ایی  و شییید باز آ

 :پرسید
 
 «؟...!بشنوم هم من بلندبگو رو هات فکر میکنی فکر چی به باز »
 

 همتوج که بود جدیدش کشف و صمصامی فرزام درگیر چنان ذهنش شاداب اما
 :گفت هم پشت ، سریع تندو و نشد مسیح خندان های نگاه

 
 نقش ها کالهبرداری این توی هم صییمصییامی آقای ممکنه...  طلوعی آقای »

 « ...میلنگه جوری بد آقا این کار جای یه میگه من به حسی یه... باشه داشته
 

 وشییانه ادد آنها به پایین یه رو انهنایی و گرفت تفاوتی بی رنگ لبهایش مسیییح
 :داد تاب هوا در را ودستش انداخت باال ایی

 
 مال نهایت در که ایی سرمایه از کسی نداره دلیلی...  رسه نمی نظر به منطقی »

 «...کنه دزدی بخواد خودش
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 تبرداش صندلی از را اش برسدتکیه بحث جای این به خواست می که شاداب
ستهایش و شت میز روی را د سته را صدایش قدری ، گذا  هیجان پر کرد تر آه

 :گفت قبل از تر شمرده اما
 
سه یه این فقط میدونم » شتش زیادی های انگیزه میتونه ولی... حد ش پ  مثل هبا

 ریکسیی این حتی یا بشییه عایدش کارخونه و شییرکت از بیشییتری سییهم که این
 با ور وسهامشون بشن متستتأصل و فرجام آقای بشه باعث هنگفت ی بودجه
 رو اصییلی سییود بازهم درنهایت که... کنه واگذار شییریکش به کمتری قیمت

 شهنمی احتمال یه هم این هرحال به بره می صمصامی آقای یعنی ایشون شریک
 «...بشیم رد ازش تفاوت بی
 

 موج صورتش زوایای توی که هیجانی و شاداب صورت توی را نگاهش مسیح
 اش سادگی رغم علی و داشت پویایی و خالق ذهن دختر این داد چرخی میزد

 .بود برخودار خوبی زکاوت و هوش از اش ظاهری
 

 [۱2:۵۰ 2۱.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 نگاه چاشیینی لبخند... بود نرسیییده او فکر به مورد این اصییال بود او با حق

 :گفت شمرده و آهسته و کرد آمیزش تحسین
 
شه و احتمال یه هم این.... توئه با حق »  و حدس با ولی شد رد ازش ساده نمی

شم حس روی از و گمان شه ش سی نمی  ومدرک سند به نیاز... کرد متهم رو ک
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 نهک بررسی تا حسابرس به دادم بود روش تو های کپی که رو فلش من... داریم
شه طول وقتی چند یه میکنم فکر و سی به تونیم نمی فعال بک  تا بزنیم تهمت ک

 «بشه روشن چی همه
 

 یازن بگوید میخواسیت که چیزی برای کرد تامل عمیق نفس دو قدر به شیاداب
 جا به نا خواسیییت نمی دلش...  کند جمع جا یک را جراتش تمام داشیییت
ضاوت ست و خنگی وانگ شود ق شد یدک را بودن وپاچفلتی د  تعاقب...بک

 آن داخل از و کشییید پیش را کیفش و زد دریا به دل هایش کردن دل ، دل میان
 و ردآو بیرون را بود آویزان آن به کوچک طالیی قلب یک که رنگ قرمز فلشییی

 :گفت و گذاشت او روی پیش
 
 «.... بخوره دردتون به فلش این میکنم فکر... طلوعی آقای »
 

 قدری را سییرش و انداخت میز روی فلش به نگاهی نیم گنگ و گیج مسیییح
 «؟....چیه فلش این توی:» پرسید و داد تکان

 
سته صورتش روی که را اش فرفری های چتری از ایی تکه شاداب و ش  را دبو ن
شاند ابرویش دو میان ظریفی اخم داد هل اش مقنعه داخل به  به را نگاهش و ن

ر زیر  :گفت آهسته و نرم لحنی با و داد س 
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 این و نکرده تحمل سییرابی خانوم و شییرکت بودم اومده من که اولی روزهای »
 ات حسابداری بخش فرستاد موقت صورت به رو من فراهانی آقای تا زد نق قدر

 ...بشه مرتب و تمیز هستم توش االن که اتاقی همین یعنی راهرو ته انباری
 بود، مرخصییی نامدار آقای دسییتیارش که فراسییتی آقای روزها همون از یکی

 من از و بگیره سییاعتی مرخصییی کاری شییدبرای مجبور و زد زنگ همسییرش
 .... بگیرم کپی یه ها ازفایل گرده برمی وقتی تا خواست

 مامت از و... کامپیوتر داخل های فایل منظورشییون کردم تصییور اشییتباه به منم
 یه....  بود همراهم همیشیییه که فلشییی داخل ریختم و گرفتم کپی هایه فایل

 ....کردم سیو کامپیوتر داخل هم نسخه
ستی آقای وقتی شت فرا شون شدم متوجه تازه برگ  بقهط داخل های فایل منظور
 دادمن انجام رو شده محول بهم که کاری چرا که توبیخم وکلی بوده اتاق بندی

... 
شتباه بگم نکردم جرات دیگه حقیقتش  دیگه ور فلش همین برای شدم متوجه ا

شوی های پرت و خرت توی انداختم نیاوردم خودم با  خونه که دیروز و میزم ک
 ارقامش و اعداد از انداختم بهش نگاهی و کردم پیدا اونو اتفاقی طور به بودم

 دشییای تون حسییابرس به بدید اوردم خودم با همین برای نیاوردم در سییر چیزی
شون  زا چیزی فرجام آقای میکنم خواهش ولی کنه پیدا ها فایل داخل چیزی ای

 لفای نباید و قانونه خالف کار این که فهمیدم ها بعد من نفهمند موضییوع این
 « کرد کپی رو شرکت اسناد و های
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سیح شین و ظریف اخم پی نگاهش مدت تمام م  ودب شاداب ابروی دو بین دلن
 ...کرد می همراهیش سکوت در و
 

 کهآن ،بی میگفت باریکش ابروی دو میان غلیظ اخمی با را این تمام شیییاداب
سید که اش جمله انتهای به.  بردارد میز روی از را نگاهش  و ردک کوتاه مکثی ر
 او ی خیره نگاه در کرد سییعی و کشییاند باال مسیییح نگاه موازت تا را نگاهش

 ...نشد موفق اما بفهمد چیزی
 

 :گفت لرزش بدون و محکم لحنی با درهمش های اخم همان حفظ با سپس
 
 نکهای و تجربگی بی پای به بگذارید رو من حرفهای این لطفا طلوعی آقای »

 و کرد نمی من به کمکی و نمیاورد حساب به کس هیچ رو من شرکت این توی
ست دختر من وگرنه... بدم انجام باید کاری چه که گفت نمی حتی  فتیپاچل د

 «....نیستم وگولی گیج و
 

سیح  با دختر این...  داد چرخی شاداب ی ساده چهری زوایای توی نگاهش م
 سادگی و صداقت همه این لیاقت بود کرده هموار برایش را راه هایش سادگی

 ...بود تاریک و تنک ی دخمه این از فراتر چیزی
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 وآن برداشت میز وی از را فلش و برخاست جایش از و نشاند لبش کنج لبخند
ر کتش بتغتل جیب داخل رابه  :گفت شناسانه وقدر داد س 

 
ضاوتی هیچ من» شه حل وقتی معما این.... ندارم تو سادگی جز ق  بهت من ب

 ....االب حقوق با البته میشه محول بهت خوبی پست شرکت این توی میدم قول

» 
 

 :داد ادامه و آورد باال نگاهش امتداد تا را دست مچ سپس
 
 ام یمرخصی و بیمارسیتان برگردم باید امروز از برم باید یواش یواش دیگه من »

 کاری گها... بزنم داییم به سییری یه باال ی طبقه برم باید قبلش ولی شییده تموم
 «... بگیر تماس داری که رو ام شماره داشتی

 
 : دکر اشاره مصرف بار یک لیوان به سر با شود خارج اتاق از اینکه از وقبل

 
 قتو سییر نره یادت رو هات بیوتک آنتی...چسییبید خیلی ممنونم چایی برای »

 «...خداحافظ فعال بخوری
 

 بازهم و رفت مسیییح و شیید همراه اش خداحافظی با شییاداب گفتن جان نوش
 ...گذاشت جا شاداب برای را عطرش بوی
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 [۱2:2۳ 22.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 از یحمس عطر هنوز که چرا کشید می کشیک و بود چسبیده در به گویی هستی

 مثل و شد پیدا اش کله سرو عروس لباس ژورنال عدد یک با که بود نرفته بین
 هم خودش و انداخت میز روی را ژورنال... شد داخل بزند در آنکه بی همیشه

 :گفت و شد هوار صندلی روی
 
 وقت هر باشییه حواسییش بودم سییپرده رحمتی به...  رفت باالخره عجب چه »

قت از طلوعی تا مد ا قه رفت میگفت.... خبرم بیرون او  قایآ پیش باال ی طب
 « !....رییس

 
 وار پچ پچ و آهسییته و زد زل شییاداب چشییمان توی و شیید خم قدری سییپس
 :پرسید

 
 رو راسییتش من جون...  کشییکه که حرفها این و آموزی کار کلک خودمونیم »

تاقت توی میاد بگو  ؟...  نکرد سییوال من از ؟اصییال....میزنه حرف چی از ا
گه مدیونی فاع چه رفتی وقتی ببینی نبودی...!  نکنی تعریف من از ا  ازت ید

 همین نکنم غلط...!  میشییه الل آدم میرنه حرف...  داره ابهتی عجب... میکرد
 که فراهانی آقای جای به....  خودش معاون میکنه رو تو بشیییه عامل مدیر که

 همیدون وخدا بیرون میره کارخونه ی بهانه به نیسییت شییرکت توی خدا همیشییه
 «؟....!کنه می غلطی چه
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ستی شد تر عمیق او ی هرجمله با لبهایش روی لبخند و گفت می ه  بتعاق می

 کرد هاشار عروس لباس ژورنال به ابرو و چشم با کند عوض را بحث اینکه برای
 :گفت و
 
 «!...شیکه خیلی جلدش روی لباس... آوردی کجا از رو ژورنال »
 

 و کرد آن زدن ورق به شییروع هدف بی و کشییید پیش را اش صییندلی هسییتی
 :داد جواب

 
 هب دلش خدا بلکه بندازم بهش نگاه یه گفتم.... آورده لیلی نیسیییت من مال »

ستگار این جای به بیاد رحم ست بخت یه« کوری کتمه» های خوا  ودرمون در
 « ...بکنه ما نصیب هم

 
 :گفت و برد باال سقف به روی را سرش سپس

 
 «...بکنه خواستگاری من از نیما پنجشنبه تا میشه یعنی خدا... آ»
 

ستانش شت میز روی را د ستی به و گذا  قور را ژورنال حرص با که کرد نگاه ه
 فقط دمیکنن تصور خود کنار در که دامادی تنها لیلی و او که داشت یقین و میزد
 !...هیچ دیگر و است صبوری نیما
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*** 

 
 یمان با هسییتی نه البته شیید پا بر هم عروسییی وبسییاط رسییید راه از پنجشیینبه
 ی راننده نوروزی آقای و نعمتی خانوم بلکه.... !  لیلی یاحتی و.... صییبوری
 !بود شده فوت همسرش پیش سال دو که...  شرکت سرویس

 
 از همه و چرخید دهان به دهان شیید منفجر بمبی مثل شییرکت توی خبر وقتی

 ! ...بود گرفته خود به گردی طرح چشمانشان و مانده باز دهانشان تعجب
 

 وصلت این ی قصه.... کرد فراهم هم را درگوشی های پچ پچ شادی بمب این
 شنبه هس نوروزی آقای...بود کودکان داستان کتابهای ی قصه سادگی به درست

 عصییر و گرفت را بله جواب چهارشیینبه و کرد خواسییتگاری نعمتی خانوم از
 خانوم خواستگاری به دامادهایش دخترو دوتا همراه به نوروزی آقای روز همان

 .... رفت نعمتی
 هم شییب جمعه و گذاشییتند را عروسییی مختصییر ،خرید قرار هم شیینبه پنج

 شرکت اهالی ی همه و... بودند کرده برپا نوروزی آقای منزل کوچکی مهمانی
ند دعوت مان بهترین و...داشییت قت دعوت برای ز هار و مه که بود نا  ی ه

 ...شدند می جمع آبدارخانه در کارمندان
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ستاده نعمتی خانوم کنار که حالی در نوروری آقای  را غذایش فلزی بودظرف ای
 :گفت و گذاشت میز روی

 
شالله رحمتی آقای » شریف ان شن... که میارید ت سی ج شه قابل که عرو  رد با

 خودمونی مهمونی یه.... گذشته ما از سالی و سن دیگه باالخره.... نیست کار
 «...کوچکه

 
 هدید یه حد در تبریکش بود طلبکار زمان و زمین از همیشیییه که رحمتی آقای

 :گفت شدو بتوتسی
 
 «....بشید خوشبخت انشالله بیاد خواستگار قرار دخترم واسه شرمنده »
 

ما خورد ذوقش توی جوری بد نعمتی خانوم  شیییدو لیلی به رو نگفت هیچ ا
شریف حتما شماکه سرابی خانوم:» گفت صره مهمونی یه...  میارید ت  .مخت

 «..بیایید اگه میشیم خوشحال
 

ستی هایالیتش موهای به لیلی شید د  ودب صبوری نیما مهمانی شب ،جمعه ک
 هب وتابی میداد دسییت از نعمتی خانوم خاطر به را عالی موقعیت این بود محال

که و داد گردنش هایش از ایی ت تاده صییورتش روی که را مو  با زد پس بود اف
نه که حالی در آوردو بیرون را غذایش ظرف ماکرویو بوق صیییدای  ازآبدرخا

 :گفت تفاوت بی لحنی با میشد خارج
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 «...بشید خوشبخت امیدوارم...  شلوغه سرم یکم جمعه شرمنده »
 

س قدر این را او همکارنش نمیکرد فکر شد پنچر واقعا دیگر نعمتی خانوم  تد
 بود محال و داشییت دعوت صییبوری نیما مهمانی به هم هسییتی... بگیرند کم

یدان  حانوم که این از قبل و گذاشیییت می خالی لیلی تاز و تاخت برای را م
 :گفت و کرد دستی پیش کند دعوت هم را او نعمتی

 
 دادم قول و هسییتم دعوت جایی جمعه منم ببخشییید خدا ترو نعمتی خانوم »

 «بشید خوشبخت انشالله برم حتما
 

شت گاز روی از را غذایش ظرف سپس  اینکه بدون کرد خاموش را آن زیر بردا
 ...شد خارج خانه آبدار از بکند نگاهی نعمتی خانوم به
 

ستی نوروزی آقای شید اش شده تنک موهای به د  خانوم گوش زیر جایی و ک
 :گفت وار پچ پچ نعمتی

 
 عذر بیاد نمیتونه وسیییله بدون دوره خیلی راهش خدا بنده رمضیییانی آقای »

 مه حقی خانوم... بیان نمیتوند گفتند هم صییبوری و ترقی آقای کرد خواهی
 روی ریخت رو پاکی آب اول همون
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 [۱2:2۳ 22.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

 مبری خجسییته خانوم میومه فقط...نداره وقت چیزها این برای گفت و دسییتم
 «...کنیم دعوتش اتاقش

 
 :گفت بارید می آن از دلخوری که آویزان بالبهایی نعمتی خانوم

 
شه » سته به بریم با شم قدمش اومد هرکس بگیم هم خج  هم هرکس و سرچ

 «...بگذره خوش بهش هست هرجا انشالله نیومد
 

*** 
 

 گذاشت میز روی را اش زری مامان خانگی ی لقمه در ی تقه صدای با شاداب
 خود زد دور را میز برخاست جایش از نوروزی آقای و نعمتی خانوم احترام وبه

 : گفت هیجان با و بتوتسید را اش گونه و رساند نعمتی خانوم را
 
ستی از پیش ساعت نیم میگم تبریک نعمتی خانوم » ست شنیدم ه  بعد ممیخوا
 « ...شدم خوشحال خیلی کنید باور بگم تبریک و بیام ناهار ساعتت از
 

 :داد ادامه و شد نورزوی آقای به رو سپس
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 یه.. . رسیدید تفاهم به هم با خوبه چه میگم تبریک هم شما به نوروزی آقای »
 «...بکنه آسون رو زندگی های سختی تحمل میتونه خوب شریک

 
ست لبش روی لبخندی نوروزی آقای ش  ی هصمیمان و گرم تیریک اولین این ن

 ...گرفت می هدیه همکار یک از که بود
 

 : چرخید او سمت به سرش نعمتی خانوم صدای با شاداب
 
 یه هم غروبش و داریم محضییری عقد یه صییبح جمعه...  جون خجسییته »

 «...میای که شاالله ان کنیم دعوتت اومدیم...  مختصرتر مهمونی
 
 «....میشم خوشحال هم حیلی باالتر این از سعادتی چه حتما...  بله «
 

 حفظ با و نشییسییت لبهایش روی لبخند شیید باز هایش سییگرمه نعمتی خانوم
 :داد جواب لبهایش روی لبخند همون

 
 رو آدرس ننداخت زمین شییرکت توی رو رومون یکی باالخره شییکر رو خدا »

 به داری رو شییمارش اگه ندیدم امروز رو طلوعی آقای...میکنم پیامک برات
 «... کن دعوتشون ما جانب از بده خبر هم ایشون
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 را ارشافک نداشت خبری او از بعد به شنبه سه از که افتاد مسیح یاد به شاداب
 :گفت عمیق نفس یک از بعد و فرستاد ذهنش کنج به
 
 « ...میدم خبر هم ایشون به چشم »
 

شکر با نوروزی آقای  انومخ به رو و رفت بیرون اتاق از کوتاهی خداحافظی و ت
 «...خرید مبری و بگیریم مرخصی که بیا هستم منتظر بیرون من:»  گفت نعمتی

 
 پچ و برد فرو او گوش بیخ سیر همیشیه مثل نعمتی خانوم نورزوی آقای رفتن با

 :گفت وار پچ
 
شتباه کنه خدا » شم نکرده ا ست بدی مرد با سال زنش نی  دو ردهک فوت پیش دو

 که هدار ساله یازده پسر یه فقط...  بخت خونه رفتند و کردند شوهر هاش دختر
 این نشییده کور...  کرده قبول هم رو من های دختر....  میکنه زندگی خودش با

 تابآف بیامرز وخدا ندیدم خیر که اولم بخت از...کردم قبول تا ریخت زبون قد
 «گذاشت تنها رو یتیم بچه دوتا و من و زد پر بوم لب از زود عمرش

 
 ادابشی عاقبت و بود شیاداب تایید منتظر فقط گویی و گفت می نعمتی خانوم

 :گفت و کشید آغوش رادر او دل صمیم از
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سی» سه دلواپ  ان آرومیه و خوب مرد نوروزی آقای خدا به کن ؟توکل...!چی وا
 «...بشید خوشبخت شاالله

 
شکهایش میرفت وقتی نعمتی خانوم شت غم و شادی رنگ که را ا  ردک پاک دا

 !...نبیند را درآنها پشت منتظر داماد تازه تا
 

**** 
شته خانه به وقتی از صتی پی مدام بود برگ  تماس سیحم با و شود تنها تا بود فر

 و زری مامان لطف به اما کند دعوت نعمتی خانوم مهمانی برای را او و بگیرد
شه رادیوی شنش همی  که یشهاب و ندا و.... بود راه به دیلینگش ، دیلینگ که رو

تاق توی مدام بودندو رسیییده راه از معلق اجل مثل شیییب سییر از  چرخ او ا
 ! .... نمیشد فراهم فرصت این میخوردند

 بدهد انها به را اتاقش باید و هستند موندگار هم را شب سالمتی به میدانست و
 !...شود شوت پذیرایی سالن به خوابیدن برای خودش و
 

 می ستما خانه به آمدن از قبل کاش ای که میرفت باال کولش سرو از پشیمانی
 ازالی خورد چرخی هدف بی و کرد خالی و پر باد از را هایش لپ...!  گرفت

شید سرکی در شه موبالیش با ندا ک  و ابشه و بود پچ پچ حال در سالن ی گو
 همان به دل اشییپزخانه توی زری مامان و میکردند تماشییا فوتبال هم آقاجانش
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 چندان ده ساعت خب انداخت ساعتش به نگاهی نیم... بود داده پیامش رادیو
 ...یکردنم پیدا این بهتر فرصتی دیگر نمیگرفت تماس آالن اگر نبود هم دیر

 
شت را موبایلش سم به و بردا سید طلوعی ا ...  ردک طپیدن به شروع قلبش و ر
 ات کشییید عمیقی نفس رسییید می هم هایش گوش تا تولوپش تاالپ صییدای
 ...شد برقرار تماس ایی اشاره با سپس... کند بکنواخت را تنفسش

 
*** 

 
 گاهین بود سییال میان زنی که بیمار لیسییت چک به ایسییتاد تخت کنار مسیییح

 :گفت دستش کنار پرستار به رو و انداخت
 
 ضمن در... بیشتر نه کنید تزریق مسکن نوبت یک بهش داشت درد بیمار اگه »

 «...بدید اطالع بهم بود باال اگه بگیرد هم رو خونش فشار
 

 :گفت و انداخت زن ی بسته چشمان به نگاهی نیم پرستار
 
 بورمج که اونقدر سرش روی بود گذاشته رو بخش حاال تا عصر از دکتر آقای »

 توی مه صییادقی دکتر کنیم تکلیف کسییب تزریق برای و بزنیم زنگ شییدیم
 «...نمیشدم مزاحمتون گرنه و نبودند بخش
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:  فتگ و داد پرستار دست به رو لیست چک موبالش ی ویبره صدای با مسیح
 «...ممنونم... نداره ایرادی باشه اورژانسی مورد اگر» 
 

 سپس
 

 [۱2:2۳ 22.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
تاق از بایلش داد به و شییید خارج ا  روپوش جیب توی وقفه بی رسیییدکه مو

 وقت بی تماس این از متعجب خجسییته اسییم دیدن با...لرزید می سییفیدش
ست ابرویش دو بین ظریف اخمی ش صله بیماران اتاق از که درحالی و ن  یم فا
 :گفت مردانه و محکم کرد برقرار را تماس گرفت

 
 «!...بفرمایید بله »
 

شک صدای شنیدن با شاداب سمی و خ سیح ر شیمان ایی لحظه م  اما شد پ
 تاقشا ی بسییته در به نگاهش که حالی در... نبود پشیییمانی برای مجالی دیگر

 :گفت اهسته و نرم بود
 
 ونیدمیت زدم زنگ وقت بی ببخشید...  هستم خجسته من طلوعی آقای سالم »

 «؟...!کنید صحبت
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 :فتگ قبل از تر جدی لحنی وبا شد گره هم در بیشتر هایش اخم نگران مسیح
 
سته خانوم بله » ستان آالن من... کنم صحبت میتونم خج ستم بیمار  فاقیات ه

 «؟...افتاده
 

 تکه زا یکی و کشید پریشانش موهای به دستی و نشست تخت ی لبه شاداب
 یمکث از بعد و داد تاب ان به و گرفت انگشییتانش بین را اش فرفری موهای

 :گفت کوتاه
 
قای »  که خانومی همون.... نعمتی خانوم بگم تا شیییدم مزاحمتون طلوعی آ

شه می زیتون  یه بش فردا و کنند ازدواج قرار شرکت کارمندای از یکی با ، فرو
 تا خواسییتند من از و کردند دعوت هم رو شییما و گرفتند هم کوچولو جشیین

 « بدم اطالع بهتون
 

سیح ست لبش روی لبخندی م ش ست اتاق سمت به که حالی در ن شک ر  انپز
 :گفت رفت می

 
ستم شیفت شب فردا....عالیه خیلی اینکه.... صحیح » صیخ ی برنامه و نی  ا

 «؟...میارید تشریف هم شما... ندارم
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 شهر یبرف آسمان به دل و زد کنار دست پر با را پرده رفت پنجره کنار به شاداب
شت و ریز سبکبال برف های دانه.... داد سمان از در  بی و نرم و امد می فرود آ

ست می هم کنار صدا ش ستش ن شه روی را د  اتاقش ی پنجره کرده بخار ی شی
 :داد جواب میبارید که برفی لطافت به ونرم آهسته و گذاشت

 
 امری اگه میکنم پیامک براتون رو و ادرس و سییاعت.... میام هم من...  بله »

 «؟....!شم نمی مزاحمتون دیگه کنیم حافظی خدا ندارید
 

 سکوت امتداد در و بود داده او کالم در خوابیده وقار و نرم صدای به دل مسیح
شت پنجره سمت به نگاهش شاداب  زا مرواریدی مثل که برفی های دانه و برگ
 :گفت کوتاه و میبارید آسمان

 
 «...خداحافظ فردا تا نیست عرضی ممنونم »
 

سیح با اش مکالمه  رسرازی دلش به خوب حس دنیا یک اما بود کوتاه هرچند م
سته برف و کرد باز را پنجره و نیاورد تاب که چنان آن کرد ش  پنجره ی لبه روی ن

 دسییتش گرمای به دل برف های دانه و گرفت مشییتهایش میان و کرد شییکار را
 !...شدند آب دم در و دادند
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 میخواهیم شیییب...! یخچال مثل کردی رو اتاق...  دختر رو پنجره اون ببیند »
 «!...ها بخوابیم جا این شهاب و من

 
 پنجره و کرد جدا خوبش حس و برف از دل.... هایش اعتراض و ندا صدای یا
 شخوب های حس با و کند پیدا تر خلوت کنجی تا شد خارج اتاق از و بست را

 !...باشد تنها
 

 [۱۵:۴۷ 2۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 پلک پشیییت پهن چشییمی وخط آورد تر باال قدری را اش دسییتی ی آینه ندا

 ....نشاند چشمش
 
شه از شم ی گو  بود آمده بیرون حمام تازه که انداخت شاداب به نگاهی نیم چ

 دور را کوچک ایی حوله و نشسته تخت ی لبه رنگش صورتی شلوار و وبابلوز
 لباس رنگ به درسیییت حمام گرمای از هایش وگونه.... بود پیچیده موهایش

 نگاهش هم باز و رفت سییمتش به جانانه ایی غره چشییم...  بود آمده در هایش
 :گفت و برگشت هایش چشم خط سمت به
 
سی بری واجبه خیلی حاال »  هم رو همه و داره نذری آش مامانم امروز... عرو

 واسییت خدا....همکارت عروسییی بری خوای می تو وقت اون...  کرده دعوت
 دلت هرجا و نمیزنند حرف حرفت روی شییهاب و منوچهر عمو که خواسییته

 «!...نداشتم چیزها این از که من.... بری میتونی میخواد
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سی هم ندا شت را خودش خاص های بدجن  آب زیر گاهی آمد نمی بدش و دا
 ....برساند شهاب دست به و بکند آن چاشنی هم چغلی و بزند را او
 

 گرفته موهایش آب قدری تا کرد پایین و باال بار چند موهایش روی را حوله
 روی محو لبخندی آن جای به و گذاشت جواب بی را ندا های حسادت و شود

 :داد جواب و کاشت لبهایش
 
 رو من آش سییهم و...  کن خواهی عذر سییوری عمو زن از..... قبول نذرتون »

 « .... بیاد زری مامان با بفرست
 

 در الی از را سرش شهاب که بود هایش کنایه و گوشه کردن ردیف حال در ندا
 :گفت معترض بلندو صدایی با کشاندو داخل

 
 منصییور عمو رو نادر.... کمک بریم تر زود پاشییو نمیدی جواب چرا پس ندا »

 کمرش که اقاجونم.... برنمیان آش دیگ تا چهار پس از و هسییتند تنها دسییت
 «کنه سنگین و سبک نمیتونه میکنه درد

 
 ساز هرکدام و نداشت همخوانی که چشمش خط از دل عاقبت گفت ایشی ندا

 نرفت با شهاب و شد خارج اتاق از لبی زیر های غر غر با و کند میزد را خودش
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 جایش از احترامش به شییاداب و شیید داخل کامل و گذاشییت پیش قدمی او
 ...برخاست

 
 انیپیش روی که را خیسش فرفری موهای از ایی تکه و ایستاد اش قدمی یک در

 :گفت و گرفت دست به بودرا مانده جا اش
 
 بیام خودم شیییام بعد خوای می...  دیگه مطمئنه بری میخوای که عروسییی »

 « ؟....!دنبالت
 

ست داد چرخی ش برادر ی سوخته افتاب ی چهره در را نگاهش شاداب  را د
 باال نفی عالمت به سییری و کشییید او مجعد موهای روی سییبک نرم و برد باال

 :گفت و انداخت
 
ستند همکارهام از دو هر دوماد و عروس داداش راحت حیالت »  که جایی و ه

نه هم برم میخوام بایلم...  مطمئ مه که مو مان دادم هم رو آدرس و همراه  ما
 « زری

 
 :گفت و بتوتسید را محبوبش خواهر پیشانی و شد خم شهاب

 
سیدی وقتی شب برگرد هم آژانس با و برو آژانس با پس »  بده کپیام یه خونه ر
 «...بشه راحت خیالم تا
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شم به شاداب لبخند  ارشسف با بود زری مامان نوبت بار این که چرا نرسید چ
 بود زده بتغتل زیر را اش مشییکی چادر که حالی در خانوم زرین... هایش
 :گفت شهاب رو معترض و شد داخل

 
 ظروف و ظرف کیسیییه یه میری داری... توهمه هاش اخم گفتی ندا به چی»

 حاال. ..میام دیگه ی دقیقه چند یه منم پایین ببر خود با...  در جلوی گذاشییتم
 «...میاورد در رو چشمون عموت زن گرنه و رفت زود صبح منوچهر خوبه

 
 :گفت لبش روی لبخندی با زدو شاداب ی شانه به دستی شهاب

 
 داخ ترو مامان کنه خالی من سییر میخواد و پره دلش چی از بانو ببینم برم من »

 خدا همیشیییه که ندارم عمو زن های کنایه گوشیییه ی حوصییله بیفت راه زود
 «...بسته رو از برامون رو شمشیرش

 
 ادابش رو سپس و کرد بدرقه رفتن بیرون تا را شهاب چشمانش با خانوم زرین

 :گفت و شد
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شکی مادر »  و خونه میاومدی میکردم راهیت شهاب با ظهر از بعد میومدی کا
شدی آماده سی می روکه سوری.... می ستش گزک یه منتظر شنا  و چپ و بیاد د

 «...کنه بارمون کنایه و کلفت راست
 

 شانه روی اش فرفری و پریشان موهای کرد باز موهایش دور از را حوله شاداب
 :گفت و زد پس را آن دست با شد رها اش

 
.....  هبش صاف تا میبره وقت ساعتی دو یه حداقل بنداز اینها به نگاه یه مامان »

 برم رنگت زیتونی موهای او قربون.... نیار نه داده رضیییایت جون آقا که حاال
 «کن ریستش و راست جور یه رو امروز خودت

 
 شاندک باال قدری را وکیفش کرد تعویض لبخندی با را هایش اخم خانوم زرین

بانی آن روی که کوچک متستتطیلی ی جعبه یک آن داخل از و  بود قرمز رو
 :گفت و گرفت شاداب به رو و آورد بیرون

 
سی میری داری مادر بیا » ست عرو شتم برات سکه نیم یه نرو خالی د  دهب گذا

 «... بشه بخت سفید شالله ان خانوم عروس
 

 میکردند تجربه را دومشان بخت هردو که افتاد دومادی و عروس یاد به شاداب
 .بدرخشد ماه مثل بختشون کرد دعا قلبش ته ته از و
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 رگیتبز به خدایا»  میکرد دعا لب زیر همچنان میرفت بیرون وقتی خانوم زرین
 «...کن خوشبخت هم رو من دختر قسم

 
*** 

 تمام ردک می را فکرش که آن تر نکشیدزود هم دقیقه بیست به موهایش سشوار
 ... نیامد هم ونیم پنج ساعت وتا رفت برق که چرا شد

 
 زد شانه را موهایش برق آمدن از امید نا و گذاشت میزش روی را شارژی چراغ

 کلش به براق و نگین پر سر گل یک و بافت را آن و ریخت چپش شانه روی و
 .... آویخت آن انتهای به رو پاپیون

 
 اسلب انبوه بین از و رفت هایش لباس کمد سییراغ به ها دزد مثل قوه چراغ با و

 ک انتخاب مشکی شلوار و کت یک هایش
 

 [۱۵:۴۷ 2۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 ی دکمه یک فقط و نشییسییت می هم روی راسییت و چپ کتش های لبه که رد

 و سییاده ریمل یک با را آرایشییش و داشییت قرار هایش پهلو در شییکل پاییونی
 و ردک رنجه قدم برق رفتن وقت نود ی ودقیقه رسییاند پایان به صییورتی رژلبی

سید ازراه شوار به ناچار به او و....ر  صاف را آنها و کرد اکتفا هایش چتری س
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 ردک صاف هم را اش شده بافته موهای پایین و اندخت صورتش روی وکج کرد
 !...شد راهی اللهی بسم با و
 

*** 
 رنگ ها زندگی که همانجایی بود شییهر های پایین جای نوروزی آقای ی خانه
 !...بزرگتر دلها و میشود تر کوچک ها خانه و میگیرند خود به تری ساده

 
 و گرفت آمد و رفت و شلوغ خیابانهای از دل موبایلش پیامک دینگ صدای با

 : گرفت جان لبش روی لبخندی طلوعی اسم دیدن با...  کرد باز را پیامکش
 
 «....برسید هم شما تا مونم می منتظر ماشین داخل شون سرکوچه رسیدم من »
 

 قلقلک را دلش ته و شد سرازیر دلش سمت به خوبش های حس همان هم باز
 یک از شیییدن سییرازیر مثل حسییی شیییرین، ایی دلهری گرفت بازی به وار

ره رس   ....س 
 
 قلقک را دلش ته همچنان و بود همراهش مقصد به رسیدن تا خوب حس این و

 !....میداد
 

*** 
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سیح سیده هفت به ساعت انداخت اش مچی ساعتش به نگاهی نیم م  و بود ر
ستی نبود خبری شاداب از هنوز شید موهایش به د شن هم بلندی پف و ک  یچا
 .... کرد اش

 
 و شد پیاده شاداب و داشت نگه ماشینش جلوی پرایدی ماشین حین همین در

سیح شن و تاریک در م  خم او دیدن محض به و شناخت را شاداب خیابان رو
 ...شد پیاده ماشنیش از و برداشت بود خریده که را بزرگی گل دست شدو

 
شنه های کفش با شاداب شت خوبی حس بلندش پا صور و ندا  مامت میکرد ت

 ...خورد می لق لق آن با مدت
 

 حمسییی صییدای با که و کرد هایش کفش نثار جانانه ناسییزایی تا چند لب زیر
 چهره با هم آن دید اش قدمی یک در را او و شیید جدا هایش کفش از نگاهش

 .. درخشید می خیابان چراغ نور زیر لبخندش که ایی
 
 «؟...! میزنی حرف هات کفش با خیر به شبت سالم »
 

 ...بود هایش خنده همسفر سالمش جواب و دل ته از هم آن خندید شاداب
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 لک حاجی شبیه کنم می حس ها کفش این با...  خیر به هم شما شب سالم »
 «.میزنم لق لق رفتن راه موقع.... شدم لک

 
 به یک به یک و... شییود هایش لب مهمان خنده که بود مسیییح نوبت بار این

 برد تر جلو قدری را سییرش و کرد مهار را هایش خنده سییپس... آید در پرواز
 :گفت

 
تت کار لقی لق های کفش این تا پس » فت راه نداده دسیی یا  ردی داره بریم ب

 «....میشه
 

 ...شدند عروسی جشن راهی دیگر یک از فاصله قدری با هردو سپس
 

*** 
ست بن و باریک کوچه یک درانتهای نوروزی آقای ی خانه شت قرار ب  رس و دا

شت قدیمی و باریک دری که خانه در شته یک با دا  ساده قرمز و سبز چراغ ر
 ...میرسید گوش به خانه حیاط از همهمه صدای و بود شده تزیین

 
 او سییمت به سییرش و گرفت قدیمی و کهنه رنگ آبی در از را نگاهش مسیییح
شین سرش باالی چراغانی قرمز و سبز نور زیر گردش صورت چرخید  رت دلن

 ...بود شده
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 یمهن در به نگاهی ونیم گرفت چشم آنی به چرخید او سمت به که شاداب نگاه
 آن و نشست راست سمت کوچک زنگ تک روی نگاهش و انداخت خانه باز
شرد را شان به زنگ جیرینگ صدای و ف ستقبال شت و آمد ا  یک درق به بندش پ

شاده رویی با چادری زنی کوتاه نفس شود را باز نیمه در گ  در ود آن بادیدن و گ
 :گفت گشاده رویی و خندان لبی با در ی آستانه

 
 «... اومدید خوش بفرمایید بفرمایید »
 

 حوض کنار و داشییت خودش به زیادی شییباهت که دیگر زنی به رو سییپس
 :گفت بود سبد داخل ی ها سیب و ها پرتقال شستن حال در خانه کوچک

 
 منیر برو میخورند سییرما داخل ببر رو هات بچه رو ها میوه اون کن ول آبجی »

 «...رسیدند هاش مهمون بزن صدا رو خانوم
 

 و شییاداب ورود با که را ها بچه از یکی دسییت و کند ها میوه سییبد از دل زن
 از و میزدند نفس ونفس بودند ایستاده خانه حوض دور دویدن از خسته مسیح
 روی ار سفیدش چادر پر که حالی در و گرفت بود افتاده گل هایشان گونه سرما

 ایشه بچه همراه وبه گفت لبی زیر اومدید خوش و سالم میکشید اش پیشانی
 ... شد ساختمان داخل هم بعد و رفت خانه کوچک ایوان به
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 صییفا با کوچکی وجود با خانه حیاط...  داد چرخی رادرخانه نگاهش شییاداب
 ی فواره و اش ایی فیروزه های کاشییی آن با حیاط وسییط ایی دایره حوض و بود

 میانداخت ها بزرگ مادر ی قصه یاد به را او آن وسط
 خنده و چرخیدند می آن دور که هایی بچه و خانه حیاط دیدن با مسیییح اما

 دوران به را او و داشییت متفاوت حالی و حس رفت می هم اسییمان تا هایشییان
 !.... نبود حیات قید در دیگر که مادربزرگی ی خانه و برد هایش کودکی خوش

 
 ینعمت خانوم صدای وبا بود رسیده خانه کوچک ایوان به بشان آهسته قدمهای

 خانوم گذاشییتند پیش قدمی و کردند رها را یشییان نوسییتالوژی افکار از دو هر
شاده رویی با نعمتی شت سر به سفیدی چادر که حالی در خندان ولبی گ  و دا

 به رو که دری آسییتانه در آمدو اسییقبالشییان به بود صییورتش روی آرایشییی ته
شد باز کوچک راهرویی ستاد می سته دیدن با و ای ست بزرگ گل د سیح د  پر م

 : گفت وقفه بی سرهم پشت تندو و هیجان
 
شمم سر قدم اومدید خوش طلوعی آقای سالم » شتید چ  زحمت چرا...گذا

 «گلید ماشالله خودتون کشیدی
 

 جا یک تبریک با را سالمش مسیح
 

 [۱۵:۴۷ 2۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
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 و مانتو از مملو که در کنار لباسییی جا پایین را گل ی دسییته و شیید خم و گفت
 که داد چرخی باریک ی راهرو داخل در نگاهش و.... گذاشت بود پالتو و کت

 ...میرسید گوش به آن از همهمه صدای و میشد باز آن در اتاق تا دو
 

 هیجان همان با بازهم و بتوتسییید را شییاداب ی گونه شیید خم نعمتی خانوم
 :گفت

 
سته» شحال چقدر نمیدونی جون خج  یه هم تو میکردم فکر اومدی شدم خو

 ریمب من به بده بیار در رو مانتوت...  آیی نمی و دلم تنگ میزاری رو ایی بهانه
 «...سرده جا این اتاق داخل

 
 ومخان و بیاورد در را اش مانتو تر راحت شییاداب تا رفت تر کنار قدری مسیییح
 و دخترونه شییلوار و کت آن در او بادیدن و گرفت را شیییاداب مانتوی نعمتی
 هم باز و کرد ردیف را هایش ماشاالله.... ماشاالله رنگش شیری شال و شیک
 :گفت و افتاد حرفی پر ی دنده روی

 
 رخیمیچ ساده و میپوشی مقنعه و مانتو قدر این شرکت توی پات کف چشمم »

 « نمیایی چشم به اصال
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 روی و آمد بیرون شال زیر از که را شاداب ی شده بافته موهای انتهای سپس
 :گفت و گرفت بود افتاده چپش سمت ی شانه

 
رپشت چه ماشالله بیین رو موهاش »  « شدی ماه مثل....  قشنگه و پ 
 

سیح ست او روی چرخید شاداب سمت به نگاهش م ش  آن اودر دیدن با... ن
 لهیک بلکه نبود چاق تنها نه شاداب شد عوض نظرش دخترونه شلوار و کت
 یزیبای به را کمرش قوس و انهنا دوختش خوش کت و داشییت ایی کشیییده پرو

 پر یونپاپ آن با چپش ی شانه روی ی شده بافته موهای و بود گذاشته نمایش به
 را او ساده چهره ملیحش آرایش و کرده حفظ را اش دخترانه ظاهر براق و نگین

 بود ترکرده دلنشین
ثل امشیییب او ی سیییاده صییورت قرص بود تعمتی خانوم با حق  می ماه م

 ....درخشید
 

شت نعمتی خانوم  دابشا عاقبت و میکرد تعریف شاداب از وقفه بی سرهم پ
 گوشییه به را آن میکردو پیدا نجات اش لقی لق های کفش شییر از که حالی در

 های تعریف این از شییرمنده و گرفت دندان به را ریزینش لب و انداخت ایی
 :گفت لب زیر و داد نشان را مسیح ابرو چشم با و آمیز اغراق

 
قای.....  نعمتی م خانو » ند ما منتظر طلوعی آ  مهمون داخل بریم....  هسییت

 «....موندن تنها هم هاتون
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 به دقایقی از بعد و سییرداد زیر به را نگاهش و گرفت شییاداب از چشییم مسیییح
 ...شدند بزرگی اتاقی داخل سه هر ثانیه چند کوتاهی

 
*** 

 ! .... کرد می را تصورش که بود آنچه از تر ساده مهمونی
 
 ر ود همه.... دیجی و ارکستر نه و بود گل گلدانهای و صندلی و ازمیز خبری نه
سته هم گرد ومرد زن دیوار به تکیه بزرگی اتاق دور تا ش شقا و بودند ن  های بب

 و آمد اسییتقبالشییان به گشییاده روی نوروزی آقای بود رویشییان پیش ایی میوه
 در را کتش ومسیح کرد باز جایی دو آن برای و شدند جا به جا قدری ها مهمان

 او اب فاصییله قدری با خودش وسییپس بنشیییند شییاداب تا ایسییتاد منتظر و آورد
ست ش  هک چتری و رفت شاداب ی شده بافته موهای پی اداره بی نگاهش و ن

 روی تا میخورد تاب گاهی صییورتش روی و رسییید می اش چانه تا بلندی
 .... میامد هم چشمش

 
 میان از سییاله ،یازده ده ی بچه پسییر یه همراه به بچه دختر تا دو نعمتی خانوم

 : گفت و ایستاد آنها روبروی و کرد بلند مهمان
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.... نسییترن و نرگس هسییتند من های دختر دوتا هم ها این...  جون خجسییته »
 «.... نسترن و نرگس برادر بشه قرار امشب از و نوروزیه پسر علی امیر هم این

 
سرجایش شنیده زیاد نعمتی خانوم شیطون های دختر از شاداب  یزخ نیم بود

سید آنها های گونه و شد سیح و رابتوت  هایش اخم که را علی امیر بینی هم م
 :گفت و داد فشار اش اشاره و شست انگشت دو میان بود درهم جوری بد
 با داده خواهر دوتا بهت هم شییبه یه خدا ببین کن باز رو هات اخم جوان مرد »
 «... ومهربون خوب مادر یه
 

 دآور هم روی را ترشش تنگ کت ی لبه نداشت آمدن کوتاه خیال علی امیر اما
 ا...« نمیخوام هم اصال:» گفت تر درهم های اخم همان با و
 
 کرد رت نزدیک شاداب به قدری را سرش مسیح ها دختر و نعمتی خانوم رفتن با

 :گفت شاداب به رو
 
 قدر این و بیان کنار موضوع این با تا میداند ها بچه این به فرصتی یه کاشکی »

 «...کردند نمی ازدواج زود
 

 ینیب های پرز به لجوجانه و میداد قلقک را مشییامش مسیییح نظیر بی عطر بوی
سبده اش  او هب آنکه بی که انداخت او ی مردانه رخ نیم به نگاهی نیم...  بود چ
 ...میزد حرف متین و اهسته کند نگاه
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 دسییتان روی نگاهش حالی در و گذاشییت هایش پا روی را اش دسییتی کیف

 :داد جواب نرم و آهسته بود او ی مردانه و کشیده
 
. ...بگیرند عجوالنه تصییمیمات آدمها میشییه باعث اسییتیصییال اوقات گاهی »

 خونه ی کرایه و یتیم ی بچه دوتا ی عهده از و داره مالی مشییکل نعمتی خانوم
 قبول دیگه دامادهاش که داره رو پسییرش مشییکل هم نوروزی آقای و برنمیاد

 تنها هم رو اون نمیتونه و کنند نگهداری شییطون ی بچه پسیر یه از که نمیکنند
 دنمیا دیگه و دار خانه میشه نعمتی خانوم هم دیگه ماه از....  بگذاره خونه توی

 « ...سرکار
 

 انجلسی لوس ی خواننده و صوت ضبط صدای شدن بلند با شاداب ی جمله
 رننست و ماند کار نیمه« برتقتصن باید ها خوشگل» میخواند سرهم پشت که

 و آمد اتاق وسییط به ها مهمان از یکی تشییویق با نعمتی خانوم کوچک دختر
 آ و ریخت زمین به یکی یکی را هایش وقر کرد کمرش دادن تاب به شروع

 
 [۱۵:۴۷ 2۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

 دسییت موزیک همراه و بود آورده وجد به را حضییار که میرتقتصییید نچنان
 ...میکردند همراهیش و میزدند
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شای محو شک های قر تما سترن کمر ی شده خ  که بود نعمتی خانوم ،دختر ن
 و گرفت سییمتش به پرتقالی َپر مسیییح پیچید اش بینی زیر پرتقال خوش بوی

 : گفت او گوش بیخ بردو تر نزدیک را سرش قدری
 «...بشقابه توی هم اش بقیه... شیرینه خیلی.... بخور »
 
 ته ازهمب خوبش حس مسیح پوستی زیر های توجه کنده پوست پرتقال دیدن با

 ...برد دلنشینی سرازیری به را دلش و گرفت قلقلک به را دلش
 
شکری با شه کوتاه ت  پرتقال ودب او با حق.... برد دهان به و راگرفت پرتقال ی گو

 !....بود زده جوانه دلش توی که حسی مثل درست....بود آبدار و شیرین
 

*** 
 !....بود برپاشده که بود مهمانی سادگی به شام بساط

 
شوده سفیده ی سفره یک سه یک با گ ست کوچک ی کا  ابهنوش لیوان یک و ما

 ساالد کنارش در و خوردن سبزی هم سفره وسط....مرغ با پلو زرشک کنار در
 پاشی و ریخت و برق و زرق هیچ و بود سادگی نهایت در چی همه.... نشست

 ...شد نمی دیده آن در
 

سیح سش و هوش مدت تمام م سب مثل نگاهش و بود شاداب پی حوا  به چ
 با و نرم که میکرد نگاه را او خوردن غذا و میچسییبید او ی شییده بافته موهای
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شق متانت ست پر با گاهی و...  میبرد دهان به قا  الش زیر به را هایش چتری د
سی به آنکه بی و میداد هول رنگش شیری شم کند نگاه ک  میبرن غذایش از چ
شت ست و....دا سه چه نمیدان سو ست ای و  و بود گرفته بازی به را دلش که ا

 به را نگاهش عاقبت.  کند لمس را او ی شییده بافته موهای میخواسییت دلش
 ....کند مهار را یش ها وسوسه تا برگرداند غذایش سمت

 
 داشت بتغتل ساله یک ایی بچه دختر که درحالی جوان زنی ، حین همین در
 .... نشست شاداب کنار و کرد باز جا خود برای ،ببخشید ببخشید با
 

 هم مسیییح و نباشیید تماس در مسیییح با تا کرد تر جمع قدری را خود شییاداب
 اب بچه دختر که بودند جایی به جا گیر در هنوز کشییید تر کنار قدری را خود

 به نوشییابه لیوان و انداخت سییفره میان به مادرش بتغتل از ا خودر جسییتی
شقاب سمت شک و برنج و مرغ و شد سرازیر شاداب ب شابه در هایش زر  نو

 ی کاسییه سییمت به بگیرد را بچه دختر بنجنبد خود به تا زن.... شییدند غرق
 شلوار به را آن هم بعد و کرد آن داخل را دستش بردو هجوم شاداب کنار ماست

ید می که حالی در و و زد شیییاداب ند ندان دو و خ مایش به را اش نیش د  ن
 دسییتان ما شییود بلند مادرش توسییط که این از قبل و شیید خیز نیم میگذاشییت

 ... گرفت را شاداب ی شده بافته موهای انتهای اش ماستی
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 لندب سییفره ازتوی را بجه دختر و انداخت راه را ببخشیییدش ببخشییید بازهم زن
 حالی در شاداب.... رفت بیرون کوچکش ی زلزله همراه زد دور را سفره... کرد
 و برداشییت کاغذی دسییتمال میکرد واهی عذر مدام که نعمتی خانوم به رو که

 :داد جواب و شد شلوارش کردن پاک مشغول
 
 «! نشد چیزی... دیگه اس بچه نداره ایرادی »
 

 بود اندهم باقی بود شده پا به که بلبشویی آن میان هایش تعارف از تا چند هنوز
 هبافت موهای انتهای و شد خم قدری مسیح اش ناباوری و تعجب نهایت در که

 ...شد آن کردن پاک مشغول نرم و گرفت را اش شده
 ینوروزو آقای بزرگ دختر و شد خارج سفره از دست به دست شاداب بشقاب

 ذایغ بشقاب و بلندشود جایش از میخواست کوتاه تاملی از بعد....  شرمنده
 مودبانه کریتش با کشید پیش را بشقابش مسیح که بیاورد شاداب برای دیگری

 :گفت
 
 « .... خوریم می باهم ما... نکشید زحمت خانوم نیست نیازی »
 

 شییوهر و زن دو این میکرد تصییور ورود بدو همان از که نوروزی آقای دختر
 : گفت کوچکترش خواهر گوش زیر و نشست خواسته خدا از هستند
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ید رو ابرومون بده خیرش خدا» نده هیچی غذا از خر عارفی یه....نمو  زدم ت
 « !...توش موندم

 
 ردب مسیح بشقاب در را قاشقش آرامی به آمده پیش وضعیت از معذب شاداب

سته و نرم و شغول آه شد روانه سمتش به که مرغ های تکه و شد خوردن م  می
 ...آمد می در پرواز به و میگرفت اوج خوبش های حس

 
*** 

 مه مسیح و داد هدیه را اش سکه نیم شاداب رفتن قت و و رسید پایان به شب
 لیع امیر و....کرد جدید داماد و عروس پیکش را کاملش ازنوع البته سکه یک

 اقوام از یکی ی خانه به جدیدش های خواهر همراه درهمش های اخم همان با
 ....بگذارند سر پشت رو رومانتکی و خلوت شبی دوماد و عروس تا رفتند

 
بازاردیده بود پا به حیاط در که ی همهمه میان  خداحافظی و بتوتسییی و
 :گفت و اوبرد گوش حوالی جایی را سرش مسیح... گرم

 
 زود کن خداحافظی بسییتم یخ من ولی...  داغه سییرشییون دوماد و عروس »

 « ....بریم
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سید می پایان به همراهی این با عالی شب این بود خدایش از خب  حس اما ر
 :گفت ایی غمزه نازو بدون و مودبانه و داشت نگه خودش برای را خوبش های

 
شم مزاحم »  سرش قدر این ولی بگیره آژانس برام گفتم نعمتی خانوم به.... نبا

 «...کرد فراموش بود شلوغ
 

 می خود دنبال به را او نرم که حالی ودر گرفت را او ی مانتو ی گوشییه مسیییح
 :گفت لبش کنج ی خنده و دلنشین لحنی با و کشاند

 
 «...میشن نگران ات خانواده میشه دیر... ادبیاتی بچه بیافت راه »
 

یان به مهمانها برای شیییب قای و نعمتی خانوم برای ولی رسییید پا  نوروزی آ
 حس پراز اغازی... جدید آغازی شاداب و مسیح برای و بود دوباره شروعی

 [۱۵:۴۷ 2۳.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 !....دلنشین و خوب های

 
 [۱۶:۰۳ 2۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

 یم پخش که کالمی بی موزیک با جیرشان جیر صدای ماشین های پاک برف
 راست و چپ به را شیشه روی برف سرگردان های دانه و کرد می نوایی هم شد

 ...میداد هول
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 شود هذخیر ذهنش ته ته مسیح ی العاده فوق عطر تا کشید عمیقی نفش شاداب
 آژانس یک روبروی را او مسیییح و بود مریض سییخت که افتاد روزی یاد به و

 رگرددب او سییمت به آنکه بی سییپس... کند گز آژانس با را راه باقی تا کرد پیاده
 :گفت و کشید اش شده بافته موهای انتهای به دستی

 
 «... نگهدارید لطفا دیدید آژانس یه هرجا نمیشم مزاحمتون طلوعی آقای »
 

 تاب هوا در هدف بی که برف سرگردان و درشت های دانه از را نگاهش مسیح
 مبدل آبی قطره به بعد ایی لحظه میشیید ایی گوشییه سییهم هرکدام و میخورد
 دادو رو روبه به را نگاهش دوباره و انداخت او سمت به نگاهی نیم....  ،گرفت
 :داد جواب مردانه و محکم

 
 از که این از قبل تا بگو رو دقیق ادرس فقط میرسییونمت...!  شییب موقع این »

 «...کنم انتخاب رو درست مسیر نشدیم خارج اتوبان
 

 آدرسو کرد کوتاهش تشکر چاشنی شدلبخندی سرازیر دلش به خوشی هم باز
 آهنگ به شییبیه چیزی که داد کالم بی موزیک به دل و گفت آرام و شییمرده را

 های خیابان به و شدند خارج که اتوبان از...بود اش زری مامان پیام رادیو های
 ... رسیدند ترافیک پر و شلوغ همیشه
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 ،مغازه نداشییت معنا برایش شییب و وروز بود غریبه خواب با گویی شییهر این
 روشف لبو بساط برای خوبی ایی بهانه برف و درخشیدند می روشنی از هایش

 بخار بودو شییان چوبی های چرخ همراه گلپر و باقالی خدا همیشییه که بود ها
 !....میبرد خود با را زده سرما رهگذارن دل آنها

 
 ات دقیقه چهل که کرد سییاعتش به نگاهی نیم ایسییتادند که قرمز چراغ پشییت
 .نوشت زری مامان برای و برداشت را موبالیش بود مانده باقی یازده ساعت

 
 «...نباش نگران میام دارم راهم توی مامان »
 

ردادو کیفش داخل به را آن ودوباره کرد سییند را پیامش  مسیییح صییدای با سیی 
 :چرخید او سمت به نگاهش و سربرداشت

 
شقاب یک و داغ لبوی یک ی اندازه به میکنی فکر »  خونه تر یرد بتونی باقالی ب

 «؟....! بری
 

 که کترد یک با نمیآمد بدش بود کننده گیر غافل و داغ خیلی پیشیینهاد این خب
قالی پرس یک اسیییت مودب و جنتلمن هم خیلی  ولب هم کنارش و باگلپر با
 از تیز تندو درجیب دسییت و گریبان در سییر که عابرانی از را نگاهش...بخورد

 دل توی و چرخاند او سمت به نرم را سرش و گرفت گریختند می رمق بی برف
 :داد جواب کوتاه اما لطیف و شد خیره او ی چهره وبه ماشین وروشن تاریک
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 «...موافقم باشه گلپر با هاش باقالی اگه »
 

 دگیرانن و راهنمایی چراغ شدن سبز با و گرفت جان لبش روی لبخندی مسیح
 بسییاط کنار راه چهار از بعد و زد راهنما بود گاز پدال روی پایش که حالی در
 :پرسید. چرخید شاداب به رو نگاهش داشت نگه فروشی لبو
 
 سیییاطشب کنار و پایین بیای لقی لق های کفش این با برف این زیر میتونی »

 «؟...!بخوریم ماشین توی بیام و بگیرم برم اینکه با بخوریم باقالی
 

 و اشتد باقالی سینی یک که نشست فروش باقالی بساط روی نگاهش شاداب
 ی گوشیه زنبوری وچراغ... رنگ و آب خوش قرمزو لبو سیینی یک هم کنارش

 وس کم و مات برف نرم بارش زیر آن مهتابی نور و داشت قرار اش چوبی چرخ
 در و بود پوشییی ؤنده و خسییته ایی چهره با پیرمردی صییاحبش و....بود شییده
 میکردو رو و زیر را ها باقالی کفگیر با گاهی داشت سر به پشمی کاله که حالی
 های بخار از چشم شاداب...شد می گم برف سرگردان های دانه میان ان بخار

ساط رو ی فریبنده ست پر با و گرفت فروش باقالی ب  شال زیر هب را چترهایش د
 :داد جواب نرم لبخندی با و داد هول
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 اهر بیشییتر فروش باقالی بسییاط تا قدم چند... میشییم پیاده نکشییید زحمت »
 «...نیست

 
 کردمی پنهان مانتو زیر را اش شده بافته موی که حالی در و گفت را این شاداب

 ...شد پیاده مسیح با همزمان تقریبا و برد در دستگیره به دست
 

*** 
 باقالی بیشتری شوق با و گرفت ایی تازه جان دو آن دیدن با فروش دست پیرمرد

 با مسیییح و...کرد ردیف را هایش آمدید آمدیدخوش خوش و کرد زیررو را ها
 :گفت بلند خیری به شب

 
 «.... لبو بشقاب تا دو با بده باقالی بشقاب دوتا جان پدر سالم »
 

صله قدری با که کرد شاداب سمت به نگاهی نیم سپس ستاده او از فا  ودوب ای
 «....نره یادت گلپر کرد اضافه

 
 بشقاب ود رفت ها باقالی سراغ به اول و کشید اش پشمی کاله به دستی پیرمرد

 خش ییصدا با... کنارش هم را گلپر ی کیسه با گذاشت روبرویشان پیمان پرو
 :گفت دار
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شم روهم ها لبو االن جان نوش بفرمایید»  شیرین عالیه امروز لبوهای.... میک
 «...میشه آب دهن توی خوشمزه و
 

 نواز چشم جوری بد که براق و ورنگ اب خوش و قرمز لبوهای دیدن با شاداب
 فرو ار دهانش بذاق میبرد ودل برمیخواست ان از پیوسته که بخاری همراه و بود
 : اوبرگشت سمت به گرفت لبو از را نگاهش مسیح صدای با داد
 
 عریفشت خیلی صاحبش... خوبه خیلی که اش قیافه بخوریم لبو اول موافقی »

 «؟...میکنه رو
 

ستش شب برد فرو ضخیمش نیمه مانتوی های جیب داخل را د  امتم با کال ام
 خوش او گوش او به عجیب مینواخت که هرچه..  بود موافق مرد این های ساز

 :داد جواب کردو کوتاه تشکر همراه لبخندی... میامد
 
 نظر به موافقم »
 

 [۱۶:۰۳ 2۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 «... رنگه رو آب خوش خیلی هم من
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سیح شقاب شد خم م ساط کنار از را لبو ب شت ب  و گرفت او سمت به و بردا
 : گفت بود او های چتری روی نشسته برفهای روی نگاهش که درحالی

 
 «... بریم و بخور نشدیم برفی ادم تا میشه شدید داره برف »
 

 مصرف ارب یک چنگال و گرفت را لبو ظرف کوتاهی و لبی زیر تشکر با شاداب
 یم آن روی که برفی های دانه همراه بردو فرو شیرین و سرخ لبوهای دل توی را

 در نگاهش مسیح و دواند پوستش زیر مطبوعی داغی و فروبرد دهان به نشست
هایش روی و داد چرخی او چهره ته خود به را ها لبو سییرخی که لب  بود گرف

یدو نرم و آرام... نشییسیییت  میداد فرو را لبو کوچک های تکه لذت با میجو
 بدش و دبو نشانده پوستش زیر خوبی حس مرغ با پلو زرشک مشترک بشقاب

 بویل بشقاب از را چنگالش... کند تجربه را اشتراک این دیگر بار یک امد نمی
 روف بود دستش در که شاداب لبوی ظریف داخل تعارف بی و برداشت خودش

سبی شیرینی و داغی و برد دهان به را آن و...برد ستقبالش به دلچ  تکه بهو آمد ا
شت دهان به که را سوم ی ست گذا  رونبی را پولش وکیف برد کتش جیب در د

 و تگذاشی فروش لبو پیرمرد بسییاط ی گوشییه تومانی هزار پنجاه تراولی و آورد
 :گفت

 
 «....میبریم خودمون با بکش گلپر با باقالی و لبو ظرف یه لطفا جان پدر »
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شمانش تراوال دیدن با کاله پیرمرد شی از چ شم و زد برقی خو شم چ  هایش چ
 زیر از مصییرف بار یک ی کاسیییه تا دو و شییید خم درنگ بی و کرد ردیف را

 و گذاشت هم درش و کرد باقالی و لبو از مملو را دو هر کشیدو بیرون بساطش
 ...داد قرار ایی کیسه داخل

 
 تا انداخت ساعتش به نگاهی نیم و برد دهانش به را لبو ی تکه آخرین شاداب

 بامش که مردی مسیح از را رنگاهش...  بود مانده فاصله دقیقه چند شب یازده
 لمث لحنش میکرد سعی که درحالی و انداخت بود کرده پا به غوغایی دلش در

 :گفت باشد همیشه
 
 ایی خوشییمزه و شیییرین خیلی هاش لبو نکنه درد دسییتتون طلوعی ی آقا »

 ومن میاومد برف زانو تا که روزهایی اون انداخت هام بچگی یاد رو من....بود
 نمی درس از هیچی و بود مدرسیییه کنار فروش لبو پی حواسییم و هوش تمام

 «...فهمیدم
 

 باقی!.... دلنشینی گرمای و داشت خاصی شیرینی امشب لبوهای بود او با حق
 زا بود پر هم خودش که درحالی و برداشیت فروش لبو بسیاط روی از را پولش
 : داد جواب همیشه مثل ومحکم مردانه و ناشناخته هایی حس
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 و بشیییه دیرت ممکنه نیسیییت ها باقالی خوردن برای وقت....  جانت نوش »
 «...بخور فرصت سر خونه ببر گرفتم برات...  بشن نگران ات خانواده

 
شنه های کفش روی را نگاهش حالی در سپس ست شاداب بلند پا ش ضاف ن  ها

 :کرد
 
 «.... زمین نخوری باش مواظب شده خیس ها زمین »
 

 هر توانسیییت می جنتلمن مرد این پوسییتی زیر های توجه و محبتها این خب
شت قدم لبش کنج نرم لبخندی با کند خود ی شیفته را دختری  اول قدم و بردا

سیح موبایل نرسیده دوم به  و ردآو بیرون کتش جیب از را وآن آمد در صدا به م
 :گفت زنده سر و بشاش صدایی با
 
 «... خیر به هم شما شب... خودم خانوم فرنگیس به سالم »
 

سش و هوش تمام شاداب شت خانوم فرنگیس پی حوا سیح که و بود خط پ  م
 چشماهایش کردن فکر موقع عادت طبق....  میداد را او جواب صمیمی و گرم

 همانطور که انداخت مسیییح به نگاهی نیم چشییمی زیر کردو باریک قدری را
 ی مهمکال...میرفت خط پشت خانوم فرنگیس ی صدقه قربان برمیداشت قدم

شان شین به تا کوتاه سند ما سید انتها به بر سیح و ر  کنار شدن سوار از قبل م
شین ستاد ما شمان وبه ای  بشل کنج لبخندی با و شد خیره او ی شده باریک چ
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 خوش چشمان این پشت که داشت یقین و داد چرخی او صورت در را نگاهش
 قدری را سرش که حالی در خوابیده سوال و فکر دنیا یک شده باریک حالت
 :گفت کوتاه نرم لحنی وبا میبرد جلوتر

 
 «...مادرمه خانوم فرنگیس نیست کار در خصوصی »
 

 ادامه و گرفت او سمت به بردو باالتر قدری را را باقالی و ها لبو ی کیسه سپس
 :داد
 
 «...شد دیرت بریم بیفت راه و بگیر رو کیسه این.... ادبیاتی بچه »
 

ست که این از شرمنده شاداب  سوار وکالمی حرف بی بود شده رو افکارش د
 .کرد سکوت راه انتهای شدوتا

 
*** 

 رد که داشییت کم دیگر ی دقیقه چهل فردا صییبح به رسیییدن راه پایان تا شییب
سهای با کلنجار و سکوت شان و جدید ح سیدند شاداب ی خانه به ناب ...  ر
 داشتبرمی باقالی و لبو ی کیسه همراه را اش دستی کیفش که درحالی شاداب

 :گفت و چرخید مسیح سمت به سرش
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قای » ید لطف خیلی طلوعی آ قالی و خوشییمزه های لبو برای کرد  هم ها با
 « ممنونم

 
 تای یک و چرخید او سییمت به سییرش و گرفت روبرو رااز نگاهش مسیییح
 :داد جواب نرم صدایی با و گرفت لبخندی از طرحی لبش و رفت باال ابرویش

 
 «...میرم ،بعد داخل بری تا میکنم صبر... کدومه تون خونه... میکنم خواهش »
 

سته االکلنگ روی گویی دلش شاداب ش سیح ی جمله هر با که بود ن  و باال م
 احسییاس ی ضییمیمه عمیقی نفس...  خوشییی از میشیید وپر رفت می پایین

 بود رمرم سنگ نمایش که ایی طبقه سه سفید ساختمان به سر با و کرد خوبش
 :گفت و کرد اشاره

 
 ممنونم بازم... ماسییت ی خونه مرمر سیینگ با ی طبقه سییه سییاختمان اون »

 «....خوش شبتون
 

سته اش لقی لق های کفش با شاداب شت برمی قدم اه  رفب از که تازمینی دا
 بود شده خیس جان نیمه

 
 [۱۶:۰۳ 2۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
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ره برایش رس  شود س  سته و ن  سیدر ساختمان در به وقتی....! ندهد آب به گلی د
 و باروشیین را جوابش هم مسیییح و داد تکان دسییتی مسیییح برای و برگشییت
 :گفت خودش با لب زیر و داد ماشینش ایی لحظه کردن خاموش

 
 « ... بودی شده خوشگل خیلی امشب...  ادبیاتی بچه »
 

 ...زد تهران بیدار همیشه خیابانهای دل به و فشرد گاز روی را پایش سپس
 

****** 
 هسیی که بود شیید تلبار دلش کنج هیجان انقدر..  رفت باال انرژی پر را ها پله

 یلق لق های کفش همین با توانست می راهم دماوند کوه ی قله ، هیچ که طبقه
 ...کند فتح

 
 شهای تعجب سر به چادر زری مامان وبادیدن شد باز رویش به که آپارتمان در

 این از قبل درمیاورد را هایش کفش که حالی در و رسیدند ازراه یک یه یک هم
 :گفت و شد همراه سوالهایش با سالمش شود داخل که
 
 «...کردی سرت چادر چی واسه اومده کسی...  سالم »
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مان قاتش زری ما  میتوانسیییت راحتی به را این و.....  خیلی هم بودآن تلخ او
شه منحنی درخطوط سددر جواب به اینکه از قبل و ببیند لبش ی گو  باز تاقا بر

 شییاداب پای سییرتا به نگاهی و شیید ظاهر در ی اسییتانه در قد تمام نادر و شیید
 انمی به ودسیتی نشیسیت باقالی و لبو ظرف ی کیسیه روی نگاهش و انداخت
 :گفت دوستانه چندان نه لحنی با کوتاه تاملی از بعد و کشید موهایش

 
سی خیر به شبت عمو دختر سالم » شت خوش عرو شاالله گذ شه ان  به همی

 «... بری ور اون و ور این خوشی
 

سه متعجب و بود گیج هنوز شاداب ستش در نایلونی ی کی  نارک میز روی را د
شی جا شت کف سالم گذا  سوالش پر نگاه سپس دادو جواب لبی زیر را نادر و
ستانه در سر به چادر که رفت زری مامان پی ستاده اتاق در آ  راننگ دل و بود ای

 :پرسید
 
 «؟...!افتاده اتفاقی نکرده ؟خدایی... کجاست آقاجون...  مامان »
 

 شییاداب سییمت به سییرش و کرد نادر نثار جانانه ایی غره چشییم خانوم زرین
 :گفت نادر به رو میرفت شاداب اتاق سمت به که حالی چرخیددر

 
 یپذیرای توی جا همین تا بیارم رختخواب برات برم کن صییبر...  جان نادر »

 «....بخوابی



wWw.Roman4u.iR  330 

 

 
 :گفت و شد شاداب به رو سپس

 
 کاسییه دوتا و کرد روی زیادی خوردن تو امروز بابات نشییو نگران...  مادر نه »

 اش معده شیید باعث همین.... روش هوله و هله کلی هم بعدش و خورد آش
 مه حاال...خوابیده هم آالن و بهتره حالش الحمدالله دکتر بریدمش بگیره درد
 «....سرکار بری باید فردا شو آماده بیا نزنه خشکت در دم
 

 نکهای از قبل و افتاد راه به زری مامان دنبال به نادر ی خیره نگاههای زیر شاداب
سد اتاقش به ستی نادر بر ساند او به را خود زدو ج  یپ نگاهش که حالی در و ر

 : گفت گوشش زیر وار پچ پچ بود خانوم زرین رفتن
 
 نبهش صبحت گفتم می بهت ، خیر به شب جای به میاومدی تر دیر ربع یه »

 «!...خیر به ات
 

 که خوبی های حس تمام و نشست شالش روی نادر پرحرص و تند های نفس
 قدم ندک نگاهش آنکه ،بی جواب بی... رفت زدو پر بود گرفته مسیح حضور از

 از را شالش شد بسته سرش پشت در که همین رفت اتاقش سمت به کردو تند
 :گفت و کرد پرتاب تختش روی کردو جدا سرش
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 وقت این نادر شییده چی ببینم بزن حرف حسییابی و درسییت خدا ترو مامان »
 «؟...میکنه چیکار جا این شب

 
باز ها رختخواب کمد که درحالی خانوم زرین  به و برداشیییت پتوی میکرد را
 :گفت و انداخت زمین

 
یدونم چی » قاجونت غروبی دم واال م عه یک آ عده دف  با و گرفت درد اش م

شت و درمانگاه بردیمش و کردیم کاله و شال شهاب  هم نادر دیدیم سرمون پ
 کن اورب ساده ویزیت یه وبرای بود نشسته ادم پشتش به پشت درمانگاه... اومد

 «....بودیم نوبت توی دوساعت
 :داد وادامه کرد اضافه پتو به هم بالشتی خانوم زرین

 
صه » شه ویزیت آقاجونت تا خال  با.شد ده ساعت بیرون بیاد سرم زیر از و ب

شتیم شهاب شت هم نادر و خونه برگ  گزن ندا تو پای پیش و...اومد سرمون پ
 بیرون شییب وقت این تا چرا که مادر بود شییاکی دسییتت از رفت وشییهاب زد

ستی رودر بی هم نادر..... ندادی جواب و زد زنگ هم بار چند....!  موندی  بای
 دیدم وقتی تره راحت خیالش بمونه امشیییب اگه گفت کردو بهانه رو عموش

 «...نگفتم هیچی و بایستی رودر تو موندم دیگه راضی هم آقاجونت
 

 رفت هوا به و شد دود دم در شبش های خوشی تمام نشست تخت ی لبه روی
 میدانسییت و بود شییاکی دسییتش از شییهاب...  بود شییده مریض آقاجانش... 
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شد گو بایدجواب را هایش غرولند تامدتها  و رناد ی تحفه این بدتر همه از و با
 کشیییدو عمیقی نفس... دهد جای دلش کجای دقیقا نمیدانسیییت را کمیاب

 بیرون ها رختخواب میان از را سیینگینی تشیییک که زری مامان از را نگاهش
 اتاقش ی پنجره سییمت به و گرفت کرد می هوار بالش و پتو روی بر کشییید

شانداز شم پنجره ی رفته کنار توری ی پرده پس ک  و تدوخ شب سیاهی به چ
 دیسفی مهمان فردا را شهر تا میرفت و بودند شده درشت هایش دانه که برفی

 ....کند سرمایش و
 

 :تگف و فرستاد بیرون عمیقی ازدم و دم با را اش خسته های نفس خانوم زرین
 
 «؟....!خریدی کجا از رو باقالی و لبو شب موقع این »
 

شت اش زری مامان سمت به برف از نگاهش شاداب  دکمه که حالی در و برگ
 :داد جواب میکرد باز را اش مانتو های

 
 من ایبر هم مقدار یه و خوردیم لبو رفتیم راه سر برگشتم همکارهام از یکی با»

 چه فردا از مامان وای....دیرشد همین برای گرفت
 

 [۱۶:۰۳ 2۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
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هاب َتخم و اخم خوری جه خدا به کنم جمع رو شیی نگ ی متو بایلم ز  مو
 «....نشدم

 
 در ی آسییتانه در که حالی در و زد بتغتلش زیر را پتو و بالش خانوم زرین

 :گفت بود ایستاده
 
 اب روز چند یه....  بلدم رو آقاجونت زبون...  عزابگیری نمیخواد خوب خیلی »

هاب وتخم اخم نار هم شیی یا ک مک یه هم حاال.... ب یا  بگو بده بهش پ
 و دسییتشییویی برو بیا تخت روی نشییین طور همون هم خودت....رسیییدی

سط شب نادر...  بده انجام داری هرکاری سر این جلوی میخوابه پذیرایی و  هپ
 «...شویی دست بری شب نصف نشی مجبور

 
 ....رفت بیرون و کرد راباز در آزادش دست با و گفت را این خانوم زرین

 
 و فراز تمام با جمعه.... دوخت سقف به را چشمانش رفت رختخواب به وقتی
 ماند جواب بی زد شییهاب به که پیامکی جواب...  رسییید اتمام به هایش فرود

ضاع فهمید ست خراب میکند فکر که آن از او شید عمیقی نفس.... ترا  جا و ک
 همچنان که برفی و داد پنجره به را نگاهش و خوابید پهلو روی و شییید جا به

 خود ات و نشست چشمانش پلک پشت مسیح و بست را هایش چشم میبارید
 ...بود خوابش مهمان صبح
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*** 
 ...شد آغاز شنبه موبالیش زنگ صدای با

... ادد چرخی اتاق توی را نگاهش رفتن بیرون وقت پوشید را اش مقنعه و مانتو
 ایی سلیقه به... میرفت باال رویش سر از شلتختتگی و بود شام بازار هم باز

 ...بست را اتاق در کرد خودش نثار لب زیر
 
قا دیدن با مان با که جانش آ مه زیر ه مت به محبوبش گلی گل ی جا  سیی

 :گفت میرفت بهداشتی سرویش
 
 «؟...چطوره حالتون خیر به صبح...  جون آقا سالم »
 

 :گفت بتوتسید را اش پیشانی و کشید صورتش به دستی آقاجانش
 
شه خونه توی که شادابم...  بابا خیر به صبحت »  اباب... خوبه هم من حال با

بالیت... دیرکردی چرا دیشییب  بیدار و خواب... نمیدادی جواب که هم رو مو
 «...شد عمیق خوابم تازه رسیدی گفت و اومد زرین وقتی نگران دل و بودم

 
 و نشست قالی گلهای روی نگاهش انداخت پایین به را سرش شرمنده شاداب

 :داد جواب مختصر و کوتاه
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 «....نمیشه تکرار دیگه آقاجون ببخشید »
 

شانی و شد خم آقاجانش سید را شادابش پی شم و بتوت  صحنه این از نادرچ
 برخاست سفره کنار از و نوشید جرعه ال را اش چایی ی جرعه آخرین و گرفت

 :گفت شاداب رویه و
 
 روی سنگینی برف بخور رو ات صبحونه بیا...  مغازه میرم دارم من شاداب »

 «....میرسومت من نشسته زمین
 

 :کرد اضافه و برگشت منوچهرش عمو سمت به سپس
 «... کنید استراحت و بمونید بهتر ندارید حال هنوز هم شما عمو »
 

 شدوخت خوش چرم کاپشن پوشیدن درحال که برگشت نادر سمت به نگاهش
ست.... بود شنهاد کنار میخوا شت «نه»  یه یونیکش پی  نشآقاجا اما بگذاد در

 :تگف بود راهی بهداشتی سرویش سمت به که حالی در و کرد دستی پیش
 
 «...تره راحت هم من خیال برف این توی برو نادر با...  بابا آره »
 
 :گفت شاداب به ورو رضایت سر از لبخندی با نادر و
 
 «...کنم گرم رو ماشین تا پایین میرم زودتر من »
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 با شییدو سییرازیر ها پله راه از و کرد خانوم زرین ی روانه خداحافظی سییپس
شت پیش قدمی زری مامان رفتنش  روانه را خانگی ی لقمه معمول طبق و گذا

 :گفت و کرد کیفش ی
 
مه اون واکن » هاش برو....  هاتو سییگر  فرار ازش مدام که نمیتونی با

 تنه هی سییهله که بابات نخوای تو اگه...پشییتم من ؟!هسییتی چی ؟نگران...!کنی
 «....میایستم دنیا تمام جلوی

 
 رمن لپهای روی را لبهایش و گذاشییت پیش قدمی بود نظیر بی اش زری مامان

 حمایت از پرکرد را دلش ته که ایی بتوتسییه...  بتوتسییید را او گذاشییت او
 خداحافظی بخوردبا صییبحانه آنکه بی سییپس اش زری مامان ی مادرانه های

 ....شد راهی
 

*** 
 

 های برف کردن پاگ درحال بود نشییسییته اش مشییکی موهای روی برف نادر
سته ش شینش روی ن شین کنار شاداب دیدن با بود ما  اقیب برفهای خیال بی ما

 بیرون بخار دهانش از زدن حرف هنگام از که درحالی و شد کاپوت روی مانده
 :گفت میامد
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 «!.... سرده خیلی هوا بریم بنشین»
 

شماهایش ست نادر روی نگاهش و کرد باریک عادت طبق را چ ش  از را او و ن
 وبرفی او مات نگاه دیدن با نادر.... میدید برف درشییت و ریز های دانه پشییت

 عادی لحنی با و کشییید کاپشیینش به دسییتی بود شییده تلبار اش مقنعه روی که
 :گفت

 
 میخورم چرح بالت و دسییت توی زیاد بعد به این از... نکن نگام جوری این »
 تیوق که اونقدر... کنی فکر بهم بشییی مجبور که اوقدر... کنی عادت بهم تا

باشییم گام اونجوری هم حاال...کنی حس رو نبودنم ن  برای دلم که نکن ن
 «برسونمت تا بریم شو سوار....  خورده سر   وقته خیلی چشمات

 
شمرده سرما از شد پر هایش ریه و بلعید را هوا سرمای حرص پر شاداب  و و

 :گفت بود آورده بوجود صورتش دور ایی هاله دهانش بخار حالی در آرام
 
سم خدا به نادر » شی پاپیچم بخوای اگه زری مامان جون به..  ق  و شهاب به ب

 «....میگم جونم آقا
 

شین سوی آن از نادر ستهایش خم قدری ما شت کاپوت روی را شدود  و گذا
 :گفت تند لحنی با برزخی و داد تاب درهم را کلفتش و سیاه ابروهای
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 اون و ؟....مرگته چه نادرتو بگه یکی خدامه از ؟من.... ! میترسییونی رو من »

 بهم چشم گوشه یه منتظرم فقط شدم عموم دختر عاشق االغ من بابا بگم وقت
شون ستگاریش برم و بده ن  فکر منم به زری عمو زن جون ترو شاداب...  خوا

 عم پسر نیستم که دشمنت بابا... کن
 

 [۱۶:۰۳ 2۶.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 و منوچهر عموم گوش زیر اونقدر منم کن ردیف و نازهات برام ترو.... !  وتم

ش تو جواب منتظر کردم تر لب وقتی تا میکنم شیرینی خود شهاب  بهم و ننبا
 روی و بابامه بند جونش میشییناسییی که رو آقاجونت ثانی در.... بدن رو بله

 «ب شی می زن تو....  نمیاره نه بزرگترش برادر جرف
 

شت هایش دانه دم هر و میبارید وقفه بی همچنان برف شد تر در  و سر بر و می
 کاپوت روی را دسییتش حرص پر....  میشیید آب دم در و مینشییسییت رویش
 :داد جواب او تر بلند صدایی با و کوبید ماشین

 
له من نادر » حا له »تو به که م  فرو هات گوش توی خوب رو این... بگم «ب

 « ...کن
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 چرخ نثار محکمی لگد نادر.... رفت و شیید راهی شییود سییوار آنکه بی سییپس
 زد انخیاب دل به بلند قدمهای با که ایسییتاد او رفتن تماشییای به و کرد ماشییین

 خودش با اش شییده کلید دندانهای میان از پرحرص وو شییده تاکسییی سییوار
 :کرد زمزمه

 
 زن نخوای چه بخوای چه کن فرو هات گوش توی رو این توهم...  عاشییقتم »

 «...میدم قول بهت رو این... میشی من
 

*** 
 و....بد و خوب های حس از پربود او وبرای رسید راه از هایش دغدغه با شنبه
 چرند و پرحرفی و داشییت کم را هسییتی فقط اش فکری های دغدغه این میان

 ...را هایش وپرند
 

 :گفت و نشست جلوتر قدری و کشید پیش را صندلی هستی
 
 چی شام ؟...بود اومده کی دیگه تو غیر...  بود چطور عروسی شاداب میگم »

 ؟...بود جوری چه نوروزی آقای ی خونه..  دادن
 سپ بود کرده تسخیر نادر را آن از نیمی که را برهمش و درهم افکار حوصله بی
 :داد جواب و زد
 
 «؟....مهمه ؟... مگه چطور...  طلوعی آقای و من »
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 شیده گرد چشییمانی با و شیید تیز هایش گوش طلوعی اسییم شیینیدن با هسییتی

 :گفت متعجب
 
گه...  بود دعوت اونم میگی راسیییت من جون » یدونسییتم ا ما که م  می حت

 « !... شد بد چه... اومدم
 

 :داد ادامه را اش جمله و داد تکان تاسف ی نشانه به سری سپس
 

 آخر تا ها مونده عقب این مثل و... نگذشت خوش بهم اصال هم نیما مهمونی
 گمر مکش لباس چه با اونم بود حقی زریتا..... زدم لبخند الکی فقط شیییب

 گاهی که بود گرم سییرش اونقدر هم نیما.. ! لیلی دسییت رو بود زده...  مایی
 اسلب برای که خرجی و هزینه اون حیف...  میرفت و میکرد تعارفی یه میاومد

 «...کردم ارایشگاه و
 

 صییدای با میگفت کسییی و چیزی از دم هر که هسییتی ی پراکنده های جمله
 به عشرو طپش پر قلبش طلوعی اسم دیدن با.... ماند کار نیمه شاداب موبایل
 ازتمو به را نگاهش... رسید گوشش ی پرده ارتعاش تا صدایش و کرد طپیدن
ستی شاند باال ه ستی جلوی.... ک صادف زدن حرف ه  شایعه هزاران با بود م
 :گفت هستی به و برداشت را موبالیش... ! حدیث و وحرف
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 صییحبت تنها باید...  بگذاری تنهام میشییه لحظه چند میشییه جون هسییتی »

 «....کنم
 

 ی دکمه او و... رفت بیرون اتاق از و کرد اش غره چشییم همراه ایشییی هسییتی
 :گفت و فشرد را تماس

 
 «... خیر به روزتون دکتر آقای سالم »
 

 شییاداب صییدای میرفت بیمارسییتان سییاختمان سییمت به که حالی در مسیییح
 :داد جواب و اورد لبش روی لبخندی

 
 رمس امروز بگم گرفتم تماس....  خیر به هم شما صبح خحسته خانوم سالم »

ستممیخو گفتم هم داییم به البته...  شرکت بیام نمیتونم و شلوغه خیلی  شما ا
شید مطلع هم سابرس تا فعال... با ست از کاری کنه مطالعه ها فایل تمام ح  د
 «...کنیم صبر باید و یاد برنمی ما
 

 :داد جواب مختصر و کوتاه شاداب
 
 «....بشه باز مشکل این گره تر زود شاالله ان... متوجهم بله »
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:»  فتگ بلند صدایی با ورودی در کنار ونگهبان ایستاد آسانسور در کنار مسیح
 رد چشم و کرد خم سری جوابش در....« خیر به صبحتون...  دکتر آقای سالم

ستان شلوغ سالن شه مثل شاداب صدای و چرخاند بیمار  شادابی نبود همی
 ...میزد فریاد صدا بی را این صدایش ولحن....! نداشت را همیشگی

 
سیدن دیر به مربوط صدات توی دلخوری...  ببینم » شب ر شه که دی  ؟...نمی

 «؟....اومد بوجود مشکلی برات
 

 جانی را لبخندش به و گرفت بازی به را دلش بازهم رنگ کم های توجه این
 :داد جواب دلش کنج لبخند همان با و بخشید تازه

 
 «!.... ام حوصله بی امروز کم یه نیست مشکلی... نه »
 

 :گفت آسانسور آمدن با نیاورد خودش روی به اما نکرد باور را حرفش مسیح
 
 تماس باهات بشه تر خلوت سرم... سازند می خودشون آدمها رو خوب روز »

 «...کنیم حافظی خدا نداری کاری اگه.... میگیرم
 

نار به شیییاداب چه ی پنجره ک فت باغ کو ندش و ر فت عمق لبخ تاه گر  وکو
 :داد جواب لطیف و نرم اما...  ومختصر
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 «نگهدارتون خدا به.... نیست عرضی »
 

 شچشماهای پلک پشت باز مسیح تا بست را هایش چشم شد قطع که تماس
 ...بنشیند

 
 [۱۷:2۶ 2۷.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 یستیدربا رو دلش با آدمی هیچ اصال یعنی...! نداشت دربایستی رو که دلش با

 ینندنشیی می هم وکنار کند می خلوت دلش با تنهایی کنج توی وقتی و...! ندارد
 ...میزد را حرفش مالحظه بی و گذارد می کنار را ،رودربایستی

 
ما نداشیییت حقی که هرچند...! بود دلخور هم خیلی...!  بود دلخور  بازهم ا

 ودب گفته او به.... نداشییت هم رفتن خیال و بود نشییسییته دلش کنج دلخوری
صتی این گویا اما میزند زنگ شود خلوت سرش  ات بود داده را اش وعده که فر
 روزمرگی پی چشییمش یک روز مدت تمام در او و نرسییید راه از شییب انتهای
 !... موبایل ی صفحه پی دیگرش چشم و بود هایش

 
 و ریز اتفاقات تمام با شیینبه دوازده به سییاعت های عقربه رسیییدن با عاقبت

 یه و برداشییت تختش کنار میز روز از را موبایلیش.... سییید اتمام به درشییتش
 یک های دغدغه و ها خسییتگی تمام...  کرد خاموش را آن فردا تعطیلی یمن
 ...رفت عمیقی خواب و کرد تقسیم رختخواب با را دلچسب چندان نه روز
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*** 

 تادنایس سرپا ساعت سه خستگی و آمد بیرون عمل اتاق عوامل بقیه از زودتر
سی با را ستاری به رو و کرد جا به جا عمیق نف  ملع اتاق از او با همزمان که پر

 :گفت بود امده بیرون
 
شون حال بدید خبر همراهاش به » شب ولی خوبه بیمار  تمراقب بخش باید ام

 اگه... کنم می ویزیتش و میام ظهر از بعد فردا خودم هم من باشییند ویژه های
 «. بگیرد تماس موبایلم یا داشت مشکلی

 
 راهروی امتداد در درسییت که کوچکی شییویی دسییت سییمت به و گفت را این

 رفمص بار یک کشهای دست و رفت بود شده تعبیه عمل اتاق طویل و عریض
 هب را دسییتانش و کرد زباله سییطل ی روانه را آن آوردو بیرون را اش پالسییتکی

 که ویژه های مراقبت بخش پرسییتار صییدای با و سییپرد آب های قطره دسییت
.... کرد می منعکس فضییا در« جیر جیر» شییبیه چیزی هایش کفش صییدای
 به سییرش و گرفت میخوردند سییر دسییتش روی که آبی های قطره از را نگاهش

 : چرخید او سمت
 
 ، بحص عمل یه... داشتید شلوغی خیلی روز امروز... دکتر آقای نباشید خسته»

 ونبهت گفتند ملکی دکتر....اورژانسییی مورد این هم حاال...  ظهر از بعد یکی
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شون بدم اطالع شب ای شیک شما جای ام شریف شما و موند می ک  ببرید ت
 «....منزل

 
ستهایش ست به آب های قطره از بعد را د ستگاه گرم باد د ست د شک د  نک ح

 : داد وجواب داد برقی
 
نگ ایشییون با و بخش توی میرم آالن خودم...  همچنین به ممنونم » ماه  ه

 « ...میکنم
 
 که عمل اتاق تکنسییین و هوشییی بی دکتر بش و خوش و های خنده صییدای با

 هب نگاهش و برداشت سر از را گانش لباس کاله بود خنده خوش و جوان دختر
 : چرخید آنها سمت

 
سته » شید خ سی با بود خوبی عمل...  دکتر نبا  و تراح ولی بودن وجوداورژان

 «....شد تموم دردسر بی
 

شم سین از چ  در سمت به که حالی در و گرفت هایش خنده و عمل اتاق تکن
 :داد جواب رفت می خروجی

 
 « ... نباشید خسته هم شما ممنونم »
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...  نشییسییت جراحی بخش در سییر ایی دایره سییاعت روی نگاهش رفتن وقت
 .... بود گذشته یکشنبه صبح از دقیقه پنج فقط

 
سید پایان به هایش دغدغه تمام با او برای هم شنبه صت آنکه بی ر  کند یداپ فر

شه مثل امروز ادبیاتی بچه....  بگیرد تماس شاداب با تا  ادابش صدایش همی
 ... نبود

 
شت شاداب...  سپرد رختخواب به که دل شمش پلک پ ست چ ش  لب زیر و ن

 :کرد زمزمه
 
 «!....ادبیاتی بچه میزنم زنگ بهت فردا »
 

 !....ردب خبری بی دنیای به کردو کول هایش خستگی تمام با را او خواب سپس
 

**** 
 و ببندند را بندیلشان ،بارو خجسته برادران تا شد ایی بهانه یکشنبه روز تعطیلی

 نیپایا روزهای سرمای به توجه بی زغال و منقل و ،سیخ کباب و زیلو همراه به
 و مشییترک دوسییت سییالمت آقای گیالس باغ به کنندو کاله و شییال ماه اذر

 زن جهازی سییر و نبود خودمانی هم خیلی جمع البته...بروند شییان خانوادگی
 ... داشت حضور اش خانواده همراه به ،فریال سوری عمو
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سانات ی منطقه در واقع در سالمت آقای باغ  قیییال مناطق بهترین از یکی لوا

 ریزه سیینگ با را اش ورودی که متری هزار باغ....  داشییت قرار تهران اطراف
 شییده مدفون قطور چندان نه برف از ایی الیه زیر ها ریزه وسیینگ کرده فرش
 رهپنج با داشییت قرار باغی خانه متر چند ی فاصییله به ورودی از بعد...  بودند

 ی سییرمازده درختان که...  مسییقف و دلباز ایوان یک و باغ به رو زیبا قدی ایی
شان را گیالس  تیغ رزی آنها های شاخه روی ایی پنبه مثل پاییزی برف و میداد ن

 ...برد می دل و درخشید می پاییزی آفتاب
 
 بی و ماندن باقی بودن لیدی موضییع در همچنان خانومها... باغ به رسیییدن با

 اخلد سییالنه وسییالنه گرفتند را شییان دسییتی کیف بزند چیزی به دسییت آنکه
 !...گذاشتند جا ها تر جوان البته و آقایون برای را وسایل و...!  شدند

 
 آقای و منصییور عمو و نزد چیزی به دسییت میکرد درد کمرش چون آقاجانش
 ییا وسیییله یک هر نباشیید خالی دسییتشییان اینکه برای هم فریال پدر صییولتی

 .شدند راهی و برداشتند سبک
 

 راه هب آنها دنبال به همه از تر جلو و برداشییت را ها سیییخ تکیلف رفع برای ندا
 ... رساند آنها به را خود ودوان دوان و افتاد
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 دکن بلند را آن زمین از اینکه از قبل ولی رابردارد میوه سییبد شیید خم شییاداب
 :گفت کوتاه و گرفت را سبد ی دسته کند نگاهش آنکه نادربی

 
 «....بردار رو ها زغال تو میبرم من...  سنگینه این »
 

 [۱۷:2۶ 2۷.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
شم  هنوز چرخید شهاب سمت به سرش....  گرفت نادر درهم های اخم از چ

لت در هم ثل هایش اخم و میبرد سییر به قهر حا  فرو دلش توی خنجر رام
 !...میکرد

 
سش و هوش تمام فریال اما شت از را زغالها تیز تندو بود نادر پی حوا ش پ  ینما

شت ساند او به را خود دوان دوان و شمرد غنیمت را همراهی قدم چند و بردا  ر
 ...شدند باغ داخل هم با...میداشت بر قدم او از فاصله با که درحالی

 
 یک در و گذاشییت پیش قدمی مردد و انداخت شییهاب با نگاهی زیرچشییمی

 «!....داداش:» زد صدایش کوتاه و نرم و ایستاد او قدمی
 

 ماشین عقب صندوق از یک یه یک را وسایل او صدای به توجه بی شهاب اما
 بار این... نیامد کوتاه و نداشییت را شییهاب قهر تحمل.... گذاشییت می پایین

 :کرد تکرار باز و گذاشت تر پیش قدمی
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 «... دیگه کن نگام خدا ترو... داداش »
 

 های اخم همان با و ایسییتاد خواهرش روبروی قد وتمام سییربرداشییت شییهاب
 :گفت درهم

 
 یه گی نمی..  نمیدی رو هات تلفن جواب وقتی میشییم دلواپسیییت نمیگی »

 «...بنده خواهرش جونش به جونش که دارم داداش
 

هاب فت می شیی ها و گ گاهش اشییک  آن پس از را او....بود کرده لغزان را ن
 گرفت خواهرش بارانی چشییمان از را نگاهش شییهاب.... میدید رتقتصییان

 :گفت و بتوتسید را اش پیشانی همیشه مثل گذاشت او بازوی روی ودست
 ما ی همه حال باشیییه که شیییاداب آقاجون قول به....  شییید وا دلم که آخ »

شی تو تا بود حقت تبنیه این....خوبه ست بیرون میری وقتی با  موبایلت هب حوا
 «...باشه

 
شک قطره به مجالی اش خنده ست اش گونه روی و نداد سرگردان ا ش  با...  ن

 : چرخید او سمت به سرشان دو هر نادر صدای
 
 شیید ظهر لنگ بیفت راه شییهاب... کردید خلوت جور بد برادر خواهر چیه »

ساط شت و شیش هم سالمت آقای جنس میگم،.... کنیم روبراه رو کباب ب  ه
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 تونزمتست میگذاره نمیده گیالس فصییل تابسییتون رو باغش کلید...  ها میزنه
 «...شدند بر بارو بی و خشک هاش درخت که
 

 بلند باهم همزمان را وسیییله چند که حالی در شیید عمیق لبخندش شییهاب
 :گفت میکرد

 
 «... نادر آقا شمرند نمی رو دندونش رو کشی پیش اسب »
 

 :گفت و شد شاداب به رو سپس
 
 «....میاره رو اش بقیه خودش نادر...  بیاری چیزی تو خواد نمی »
 

 :گفت و نشاند لب روی عمیق لبخندی و انداخت شاداب به گذرا نگاهی نادر
 
 «!...نامردی خیلی...  شرف بی »
 

 ....گذاشتند تنها وسایل از کوهی با را نادر شدند داخل هم شهاب و شاداب
 

**** 
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 وکنار نکردند تعویض باغ سییرد هوای با را باغ خونه مطبوع گرمای خانومها
شن ی شومینه ساط رو شان بگو ب  شیرینی و میوه و چای و تخمه همراه را بخند

 محوطه به ها جوانتر همراه به کردند کاله و شال هم آقایون و...  انداختند راه به
 .... رفتند باغ ی
 

 را کباب جوجه و کباب های سیییخ و کرد رو زیر را گداخته زغالهای شییهاب
شت منقل روی  لزش و جلز صدای همراه به دود و کرد زدن باد به شروع و گذا

ست هوا به ستندو می تخمه که درحالی فریال و ندا... برخا  و هرهر مدام شک
 از هم فریال.... بودندو داده منقل مختصییر گرمای به دل بود هوا رو کرکرشییان

 نادر به نچسییبی و لوس های تکه هم گاهی و نبود فروگذار ایی غمزه نازو هیچ
فت نه نادر و میگ تاه را جوابش درشیییت اخم یک با مردا  مختصییر و کو

یداد نان...م هاب دید از که تچ هان هم شیی ند پن ما  پچ پچ نادر گوش زیر و ت
 :وارگفت

 
 «؟....!ها کرده گیر پیشش گلوش حسابی طرف کمک فکر»
 

 ودود داد نکان تر مخکم را بزن باد و کرد ش نثار بابایی برو حوصییله بی نادر
 !...برداشت را باغ خانه ایوان

 
 لندب قد نشست نادر روی ونگاهش داد ایوان فلزی ستون به را اش تکیه شاداب

 با را اش معمولی ی چهره مهارت با و بود امتیازش اولین اش ورزیده هیکل و
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شش دختر لباس و تیپ شاند می ک ست با و...  پو  محال و ... میکرد رفتار سیا
 را او و بزند حرف کالمی حتی یا و شییود خیره او صییورت به جمع توی بود

طب خا هد قرار م نه... د تار مردا  نمی تر فرا گلیمش از را پایش و کرد می رف
شت ساط کباب دود شدن بلند با فریال و ندا.... گذا شان ها خنده ب  اههمر را ی

سه  هم ونادر شهاب و شدن باغ راهی زدن قدم برای و کردند جمع تخمه ی کی
 انهایش کودکی و میزدند ورق را گذشته میکردند زیررو را ها کباب که درحالی

 ...میکردند دوره را
 

ست باغ به رو ایوان صندلی تک روی شاداب ش س خیال با داد ترجیح و ن  یک
 دلخور دسییتش از هنوز خودخواهانه و میداد او به خوبی حس که باشیید تنها
 ....بود

 
 پیچید اش بینی زیر کباب بوی که....  اطراف از خبر بی و بود خیالتش در غرق

 به ایی لقمه که دید را نادر و برداشییت سییر و رفت ذهنش کنج به مسیییح... 
 :گفت بود باغ خونه در به چشمش یک که درحالی...  کرده روانه سمتش

 
 «... جونت نوش... بخور بگیر »
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شکری با را لقمه منگ و گیج  شهاب آمدن بیرون با نادر و..... گرفت لبی زیر ت
شت منقل کنار به و شد دور شاداب از تیز تندو  فتگر او از را چای وقوری برگ

 :گفت و
 
 شیید تموم که ها کباب....  داره دیگه طعم یه زغالی چایی نکنه درد دسییت »

 «...کنیم می دم رو چایی بعدهم و بیاد جوش تا ها زغال روی میگذارم
 

 که ، بود نشییسییته هایش دندان زیر به هنوز نادر تعارفی ی لقمه ی مزه گرماو
 سنف طلوعی اسم دیدن با و کرد پشیمان خوردن از را او موبایلش زنگ صدای
 بندیلشا بارو هایش

 
 [۱۷:2۶ 2۷.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 واشپالت جیب داخل را نادر ی لقمه هولش از...  رفتند مرخصی به بستندو را ن

 سمت به و میشد دور دو آن از که درحالی و برخاست صندلی روی از گذاشت
 ...کرد برقرار را تماس رفت می باغ

 
**** 

 
 به و داشییت تری برق و زرق پر بوی و رنگ مسیییح برای اما یکشیینبه تعطیلی

 ... بودند دعوت کامران پدری منزل اش خانواده اتفاق
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 یجای داشت قرار تهران شمالی مناطق بهترین از یکی در کامران پدری ی خانه
نه که نده سییر از هوش هایش خا هان به انگشیییت و برد می بین گاهش د  ن

 ....میداشت
 

شسته سرهنگ یک کامران پدر  سن ودوج با که بود قدیمی خیلی خیلی ی بازن
 او از ندرت به کروات و فوکل و بود کشیییده اتو و رق و شییق همچنان باالیش

شد جدا شق و می شه و بود شطرنج نردو تخت عا . .. میطلبید حریف خدا همی
 افتاده زنی....بود قاجار های نواده بازماندگان از هم خانوم فخری کامران مادر
 مبادی خیلی و بود کرده حفظ همچنان را اصالتش که صمیمی و خونگرم حال

 ...میکرد برخورد آداب
 

 سییعی که حالی ودر داد چرخی زمتستتانی باغچه حیاط در را نگاهش مارال
 صدایی با...  امان در شل و گل شر از و بماند باقی تمیز هایش چکمه میکرد

 :گفت آهسته چندان نه
 
 هستم سرهنگ جناب ی خونه ایی شیشه های نرده این عاشق من داداش وای »
 « ...میبره دل که هایی شعر و قشنگ نستعلیق خط این با
 

 :تگف و کشید پایین گوشش بیخ تا سرما ترس از را خشایار کاله ماندانا
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 «...بردی رو ابرومون نیار در بازی بدید ، ندید... بزن حرف تر اروم خبرته چه»
 

 فخری همراه به کامران که چرا نکرد پیدا اش جمله پایان برای مجالی ماندانا
 بش خوش و بتوتسی دیده بازار و امدند استقبالشان به گشاده رویی با خانوم

 به همگی خانوم فخری ی صییمیمانه و گرم دعوت با...! تازه وترو شیییده داغ
 ...شدند راهی ساختمان داخل

 
**** 

 
شگی ابهت همان با...  کامران پدر شت پیس قدمی همی شا با و گذا ستقبال  نا
 :گفت مسیح دیدن با و آمد

 
 «...امدید خوش شد نصیبون افتخاری چه...  دکتر آقای به به »

سیح ساندو او به را خود و کرد تر بلند را هایش قدمی احترامش به م  درحالی ر
 :گفت فشرد می گرمی به را دستش که
 
 شما با همراهی نفرمایید شرمنده ؟...چطوره شما حال سرهنگ جناب سالم »

 «...است افتخاری من برای
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 مجسمه و بود شده سرهنگ بلکس دو ی خانه مجلل دکوراسیون محو که مارال
 تهاویخ دیوار و در به خانه ،جای جای در که نفیسی بافت دست تابلوهای و ها

 :گفت وار پچ پچ ماندانا گوش زیر نرم سپس....  بود شده
 این از کدوم هر با کن نگاه... میشییه خانواده این عروس هرکی حال به خوش »

 «.... خرید ماشین یه میشه ها تابلو
 

 جمله میکرد سییعی که حالی در و نشییاند لب روی مصیینوعی لبخند ماندانا
 : داد جواب برسد مارال گوش به فقط هایش

 
 « ...نکن نگاه دیوار و در به مارال زشته »
 

ستندو همگی خانوم فخری دعوت با و انداخت باال ایی شانه مارال ش  بازهم ن
سی احوال بازار ها مهمانی تمام معمول طبق  آلودگی و ترافیک و هوا و آب و پر
 :گفت و شد مسیح مادر به رو خانوم فخری و شد داغ داغ هوا

کار » ید چی مات با میکن ند این کامران زح ته چ یار پیش فرانسیییه که وق  کام
فت کامران...بودیم ند گ عا...  شیییده مزاحمتون شیییام برای باز چ  لطف واق
 «...کردید

 
ستی خانوم فرنگیس سری به د سته شکالتی رو ش شید سرش روی ن  گره و ک
 :داد جواب و کرد سفت گلویش بیخ را ان کوچک



 357 بن بست بهشت

 
 « ..... خودمه پسر ، مسیح مثل هم خان کامران زحمتی چه »
 

 و آمد در صییدا به خانه زنگ که چرا نیافت داومی چندان هم دومادر تعارفات
 در بعد کردودقایقی باز را در سییرهنگ ی خانواده متستتخدم خانوم ملوک
 ... رسیدند راه گرد از اش خانواده همراه به بیتا تعجب نهایت

 
سیح ست جایش از مهمانان احترام به م ست بیتا پدر با و برخا  نگسره و داد د

 :گفت کرد مسیح به رو
 
 « هستند برادرم داماد ایشون دکتر آقای »
 

 ... کرد اضافه و برگشت مسیح سمت به نگاهش سپس
 
 وبخ دوستان از هستند طلوعی مسیح دکتر آقای...  موقر و برازنده آقای واین »

 «....ما خانوادگی دوست والبته.. کامران
 

 : داد جواب و کشید پشتش پر موهای به دستی بیتا پدر
 
 «....دارم پیش از ایشون آشنایی افتخار بله »
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 همچنان را خودش پرستیژ ولی زد برقی خوشی از چشمانش مسیح بادیدن بیتا
 :گفت کوتاه و داد دست او با مودبانه خیلی و کرد حفظ

 
 «...دیدارتون از خوشحالم دکتر آقای سالم »
 

سیح شان آخرین یاد به م گاه خود نا و افتاد مالقات  و.... شد درهم هایش اخم آ
 را ودخ بلند دوگام با...  دید طوفانی را هوا و آب که کامران.... بیتا شدن دور با
 :گفت و رساند او به
 
 وقتی صیبح...  هسیتند دعوت هم ها این که نداشیتم خبر من مامانم جان به »

 هب بیتا که شییدم متوجه میده غذا دسییتور خانوم ملوک به داره فخری مامان دیدم
 «....میاد اش خانواده همراه

 
 که داد مهمانی به دل ،و نشییسیییت بدهد کامران به جوابی انکه بی مسیییح

 ...گذشت نخواهد خوش او به اصال میدانست
 

*** 
 با که بود شییده بیتا حالت خوش موهای و کشیییده و صییاف هیکل محو مارال
 را همه و میزد حرف ادب درکمال و بود گرفته دسییت به را مجلس زبانش سییرو



 359 بن بست بهشت

 بیخ سر ارب این و داد خشایار دست به پرتقال پر یک... بود داشته وا تحسین به
 :گفت و برد مسیح گوش

 
 ..داداش »
 

 [۱۷:2۶ 2۷.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 هم شا قیافه...  زبونه سرو خوش و برخورد خوش و نیستا بد هم بیتا این میگم

 «؟...!کنی فکر بهش خوای می... خوبه که
 

 :گفت لب زیر و کرد گرم بود کنده پوست که خیاری با را سرش مسیح
 
 «...باش کارنداشته ها بزرگتر کار به...  بچه »
 

شی تلخ اوقاتی با مارال سش و گفت لب زیر ای  سرو شخو و بیتا پی رفت حوا
 !...هایش زبانی

 
*** 
 وارد ماندانا و مارال مسیح خواهران و خانوم فرنگیس ی جبهه از سیاست با بیتا

 یزم دخترها همراه به که حالی در.....  بود کرده خود ی شیفته را آنها و بود شده
 ...میشنفت گل و میگفت گل...چید می را ناهار
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 ودب کردن بازی شطرنج مشغول برادرش داماد با که انداخت سرهنگ به نگاهی
شایار های شیطنت به دل هم کامران و سخره های شکلک با و سپرده خ  اش م

 ...بخنداند را او که داشت سعی
 

صله بی سل مهمونی این از حو  ی باغچه روبروی و رفت خانه ایوان به کننده ک
 نای.... رسییید خجسییته اسییم به و آورد بیرون موبایلش و ایسییتاد زمتستتانی

...  هغمز و ناز و بود دلبری اهل نه... بود بزرگ سوالی عالمت مثل برایش دختر
 ! .... گانه بچه های کردن کل کل نه
 

 رسیی و بود گرفته تماس واهی بهانه هزاران با آالن تا بود او جای به دختری هر
ست...  میکرد روانه سمتش به طناب هیچ که نخ... کرد می باز را صحبت  در

 ... بود کرده شکنی سنت خودش قول به که بیتا مثل
 گذاردب پیش قدمی است محال میدانست میشناخت را مغرور ادبیاتی بچه این

 ...میگرفت بازی به را دلش غرور همین.... بگیرد تماس و
 

سی شید عمیقی نف شم و ک شک درختان از چ  و شیک ی باغچه بر بار بی و خ
 ...نشست شاداب ی شماره روی دستش و گرفت حیاط دلباز

 
 :نشست گوشش توی او لطیف و نرم صدای ممتد بوق چند از بعد و
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 «....خیر به روزتون...  دکتر آقای سالم »
 

سیح ستی م شید صافش موهای به د  لبخندی شاداب صدای بم و زیر با و ک
 : گفت و نشست لبش روی

 
 «؟... چطوره شما حال خجسته خانوم سالم »
 

 چشمش یک که حالی در باختند رنگ هایش دلخوری مسیح صدای با شاداب
 :گفت بودند شده پنهان کباب دود از ایی هاله پشت که بود شهاب نادرو به
 
 «....خوبم لطفتون از ممنونم »
 

 تلفن و دیروز بابت لفافه در تا کرد رو زیر را ذهنش ایی جمله دنبال به مسیییح
 :گفت کوتاه تاملی از بعد عاقبت و.... کند خواهی عذر نکردنش

 
 باید و شد شلوغ خیلی سرم کن باور ولی گیرم می تماس دیروز گفتم میدونم »

 «....متاسفم بگم
 

 ی شاخه روی شده خشک برف و برد دست افتاد شماره به هایش نفس شاداب
 رفب مثل نرم و دهد التیام را درونش حرارت تا گرفت مشتهایش میان را درخت

 :گفت دستانش ی تو
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له... میکنم درک... میکنم خواهش » ید لطف نیسیییت ایی مسییئ ماس کرد  ت

 «... گرفتید
 

 ی جمله عطش چنین این او که بودند پاشیده نمک او صدای لحن روی گویی
 :گفت و گذاشت سرد ایی شیشه های نرده روی دست...  داشت را بعدی

 
 «؟...! نبودی سرحال زیاد دیروز بپرسم رو حالت میخواستم »
 

 دان و فریال شدن نزدیک با دادو درخت ی تنه به را اش تکیه خوشی از شاداب
 :داد جواب لبش کنج لبخندی با و کرد کج مخالف سمت به را راهش

 
 « ...بهترم امروز ممنونم »
 

 : گفت کوتاه تاملی از بعد و نشست خالی استخر روی نگاهش مسیح
 
 رکتشیی میام مطب برم اینکه از قبل فردا.... باش خودت مواظب ادبیاتی بچه»

 «...کنیم خداحافظی نداری کاری اگه میبینمت
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 تمام اما اسییت آوردن در بال حال در عنقریب خوشییی از میکرد فکر شییاداب
 :داد جواب کوتاه ی جمله یک با را هایش خوشی

 
 «...خدانگهدار...نیست عرضی..  ممنونم »
 

 وا سییمت به و گرفت ها نرده از دل بیتا صییدای با و کرد قطع را تماس مسیییح
 :چرخید

 
 «...حاضره ناهار.... دارید تشریف اینجا شما دکتر آقای »
 

 شریفت شما گفت محترمانه و داد تکان کوتاه تایید عالمت به را سرش مسیح
 ...میام آالن ببرید

 
 ...شد راهی بیتا از بعد سپس و
 

*** 
 نادر صییدای با و کرد جمع را لبخندش ، مسیییح تماس شییدن قطع با شییاداب

 شییتپ گونه فریاد بلندو را او که کرد تر سییریع باغ خونه سییوی به را قدمهایش
 : گفت ومی میزد صدا سرهم

 
 «...کرد یخ کباب...  ناهار بیا کجایی شاداب »
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ست شاداب شه را نادر تعارفی ی لقمه و برد د شت درختی ی گو  سهم تا گذا

 باغ خونه سییمت به سییبک ابری مثل خودش و شییود ها پرنده و ها گنجشییک
 ...دوید

 
 [۰۹:۵۷ 2۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

شنبه صبح شتیاقی و....  بود خوب دلش حال دو صف ا شدنی و  ار دلش ته نا
 ...میداد قلقلک همچنان

 
 خانگی لقمه رفتن زودتر شییوق از که بود خوب دلش هوای و حال آنقدر یعنی

 ودب مسری خوب حال این گویا و..نبرد خود با را کندآنها فراموش را موبایلش و
 !... بود رسیده هم شرکت تا اش دامنه که چرا

 
 هوای و حال و بودند متستت سییر دیگر یک وصییال از دوماد و عروس تازه

 !... .خواند می خروس کبکشان بودو بهاری دلشان
 

 بود رفته سفر به مدتی که رییس آقای غیاب در هم شرکت معاون فراهانی آقای
مش با و بود شده شرکت و کارخانه امور در او جانشین  یحساب و میزد بشکن د 

 ...بود خوب حالش
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 هم او البد و......بود نگذاشییته نصیییب بی هم را ترقی آقای خوب حال این
له عام  موج این و....! بود خورده تورش به پرسییودی و چیلی و چرب ، ایی م

 همیشه های سگرمه داد به نشست می همه حال و حس روی نسیم مثل مثبت
 لبهاش روی رنگ کم هرچند لبخندی و بود رسیییده هم رحمتی آقای هم در

 !....دانست دیگرنمی را رحمتی آقای خوب حال دلیل البته و...بود نشاند
 
 این و بود متفاوت کمی اوضییاع هسییتی برای اما.... بگذریم که لیلی حال از

ما و....بود برد هم ها ابر در سیییر تا را او خوب حال بل در نی  چشییمان مقا
 دعوت رومانتیک شاپ کافی یک در قهوه صرف به لیلی متعجب

 برای ایی مقدمه یک این که داشیییت شیییدیدی اعتقاد هسییتی و...بود کرده
 !...است خواستگاری

 
 هشت روی هایش عقربه که..  انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نیم شاداب

ستاده نیم و شت را میزش روی تلفن...بودند ای  ستما اش زری مامان با و بردا
شد نگران و کرده فراموش را موبایلش که گفت و گرفت  همان اب هم بعد و.. نبا

 و کرد تایپ سییره یک بخورد چیزی آنکه بی اداری وقت پایان تا خوب حال
 ...داد انجام را بود مرخصی امروز که حقی های کار حتی

 
 هک وقتی درست و کرد همراهیش اداری ساعت پایان تا فقط خوب حال این اما
 هوا به تاب و پیچ پر دودی مثل هم خوبش حال شیید امید نا مسیییح آمدن از

 !...شد نابود و رفت
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 هنوز و ودب پنج به ربع یک ساعت اما..  میاید مطب به رفتن از قبل که بود گفته

 کوچک ی روزنه یک از که کنکی باد مثل خوبش حال و...! نبود او از خبری
 می و... شد می تر رنگ کم و تر رنگ کم ذره ، ذره رود می فیس و فیس بادش
 !....شود نابود و محو تا رفت

 
 نعمتی خانوم و آمد در پرواز به برهمش و درهم افکار اتاقش در شیییدن باز با

 :گفت معترض و برد داخل در الی از را سرش
 
سته » ضانی آقای شد تعطیل شرکت..  دختر موندی جا کجا پس...  خج  رم

 «... ها هستند تو منتظر سرویس توی همه پاشو... میکنه قفل رو درها داره
 

ست نمی این از بیش دیگر خب سایلش و کیف...  کند تعلل توان شتب را و  ردا
 ...شد راهی و هایش دلخوری همراه و
 

**** 
 پر و بود شده تعطیل دیگر شرکت یقینا انداخت اش مچ ساعت به نگاهی نیم

 سییوم ربا برای شییاداب با و کرد تهران نشییدنی تمام ترافیک نثار لعنتی حرص
 بی که اش دوباره تالش.شیید خاموش ممتد زنگ چند از بعد اما گرفت تماس
 :زد پیامک برایش ماند نتیجه
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 «...زنم می زنگ بهت شب...موندم ترافیک توی.. نیستم قول بد سالم »
 

 صییدای با اما...  انداخت ماشییین داشییبورد روی حرص پر را اش تلفن سییپس
 براشییت را ان سییریع تندو گرفت جان لبش روی محو لبخندی موبایلش زنگ

سم و مطبش ی شماره دیدن با ولی...   با و شد نابود و محو لبخندش مغانی ا
 :گفت ومحکم جدی لحنی

 
 «... مغانی خانوم خیر به تون عصر »
 
 یدنمیار تشییریف ببینم میخواسییتم خیر به هم شییما عصییر دکتر آقای سییالم »

 «...اومدن همه ؟بیمارهاتون...
 

سیعی حجم به را نگاهش شین از و  جواب کوتاه و انداخت شده قطار های ما
 :داد
 
 «...باشم مطب دیگه ی دقیقه چهل تا میکنم سعی موندم ترافیک پشت »
 

 حضم به و رسید پایان به هم تر کوتاه حافظی خدا یک با کوتاهشان ی مکالمه
 سییمت به و کرد فرار اتوبان کور ترافیک دسییت از خروجی اولین به رسیییدن

 ...شد راهی مطبش
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*** 
 نظیمت آن روی وقتی که اسییت موبایل ی ویبره همین تکنولوژی مزایای از یکی

شت مخاطب شود می  فقط و فقط بزند هم خودش کله و سر توی اگر خط پ
 !...هیچ دیگر و میدهد گوشی به ومفید مختصر لرزش یک

 
 مقنعه از دل فقط درآوردو پرواز به عمیق دمی با را راهش از خسییته های نفس

شلوار مانتو همان با و کند اش ست زانو چهار تخت کنار و ش  ار موبایلش و... ن
 . برداشت

 
 زری مامان از تماس اولین...! پیامک هم دوتا و داشییت پاسییخ بی تماس پنج
 !.... صبح اول همان هم بودآن اش

 
 به چینی او اسییم دیدن با... ظهر حوش و حول چیزی بود نادر از دوم تماس

 گردی پاسخ بی تماس سه اما...شد رد باد و برق مثل آن از و انداخت اش بینی
 که هرچند کرد تامل قدری رسییید که او اسییم به...  بود مسیییح آن از همگی

..... بود دلخور اش قولی بد از همچنان اما..  ندارد مسیییح به حقی میدانسییت
 را هشنگا آوردو باال اش سینه امتداد تا را هایش زانو و داد تکیه تخت ی لبه به
ستی که خودش با... داد دیوار کنج به شت رودبای  یجور بد را دلش آس... ندا
شید عمیقی نفس بود باخته او به سیح تا ک شین ته ذهنش ته ته م  وبه...  ودش ن

 ...رفت ها پیامک سراغ
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مک اولین یا ند برایش کالمی و حرف بی..  بود نادر از پ  و لگ اسییتیکر تا چ

 و گیالس سیب،
 

 [۰۹:۵۷ 2۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 اراده یب لبخندی... بود فرسییتاده طالبی و هنداونه برش چند با و فرنگی توت
 ته ته ها اسییتیکر این... کرد نثارش هم ایی دیوانه و... نشییسیییت لبش روی

 !...بود او بودن رمانتیک
 

سیح از اخر پیامک اما سم دیدن با او و بود م  خوشی از ماالمال دلش طلوعی ا
شت را هایش بچگی حال و حس....  شد ستی که وقتی ، دا  از او و میخرید ب
 به اهیکوت لیس زبانش نوک با گاهی و میکرد نگاه آن به فقط شییدن تمام ترس

سیح پیامک کردن باز دل...میزد آن شت شدن تمام ترس از را م  عاقبت... ندا
 :کرد باز را ان و کشید عمیقی نفس

 
 «میزنم زنگ بهت...  موندم ترافیک توی... نیستم قول بد سالم »
 

...  خواند را آن بارها و ها بار او اما...  خط یک در بود کوتاه ی جمله سییه پیام
 روزها این ...نیافتاد اتفاق این اما بیاید خودش بود قرار نیسییت قول بد میگفت
سیح سه زیاد ذهنش های کوچه پس و کوچه توی م  وقت وبی وقت و میزد و پر

 ...میآورد در دلش ی خانه از سر
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 که...  رفت پنجره کنار به و شد بلند جایش از و کرد ستون زمین به را دستانش

 به را توری ی پرده. بود اتاقش مهمان آن پشییت از آسییمان از کوچکی ی تکه
 او سییهم پنجره از که ایی تکیه همان آسییمان سییمت به را وسییرش زد کناری

 :کرد زمزمه را فروغ شعر لب زیر و کرد بودبلند
 
 «....میگیرد ازمن را آن آویخته ایی پرده که است آسمانی من سهم »
 

 همین مدد به بازهم و کرد جا به جا بازدمی و دم با را عمیقش های نفس
ش را پاورآن ی دکمه میتوانی بخواهد دلت هروقت که... نوظهور تکنولوژی  ارف

هایی ی جزیره به و دهی بایلش.... بروی خودت تن  به تا کرد خاموش را مو
 ویت مهابا بی پیچک مثل که هایی حس برای را ذهنش و بدهد فرصتی خودش

 ...کند آماده دواند می ریشه وجودش تار تار
 شتپ مسیح تا بست را هایش چشم و گذاشت شیشه سرد تن روی را دستش

شمانش پلک شیند چ سیح اما..بن  اش زری مامان که چرا نداد لم زیاد جا آن م
 تیاداش ی دفترچه یک و خانگی کیک تکه یک کنارش و چای لیوان یک همراه
 در مسیح و رسید راه از داشت باالیش صفحات از نشان که پیمان پرو و قطور

 !...رفت و زد پر چشمانش پلک پشت از دم
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 و نشست آن ی لبه روی هم خودش و گذاشت تخت روی را سینی زری مامان
 :گفت بود ایستاده پنجره کنار که شاداب یه رو
 
باس چرا پس مادر...  اوا » یاوردی در رو هات ل یا...  ن  که پختم کیکی یه ب

 «....میگیره رو دلت ته بشه حاضر شام تا...  بخوری باهاش هم رو انگشتهات
 

 از.... نشییسییت اش زری مامان جفت تخت ی لبه روی و گرفت پنجره از دل
 می قور قارو با را اش معده اعتراض وصییدای میرفت ضییعف دلش گرسیینگی

شت دهان به را آن از ایی تکه برد فرو کیک دل به را چنگال...  شنید  طعم، گذا
 زلبری خوشییی از را دلش نظیرش بی زری مامان وانیلی کیک خوش و شیییرین

 :گفت جنبید می همچنان دهانش که حالی در و...  کرد
 
 «.... همیشه مثل... شده عالی مامان نکنه درد دست »
 

ستی خانوم زرین شید شاداب موهای به وار نوازش د  نگاهش که حالی در و ک
 :گفت میچرخاند او صورت در لذت با را
 
سیت کیک الله شا ان » شه بعنی.... بخورم رو عرو سی من می  ینمبب رو تو عرو

 و بپوشی عروسی لباس هم بعد...  کنی درست رو موهات و ارایشگاه بری... 
 !...شد نصیبم عروسی چه به به بگه و...!  دنبالت بیاد داماد
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شدار اما کوتاه و داد فرو را هایش خنده شاداب  باز..... مامان:» گفت دهنده ه
 «!...من کردن شوهر سر رفتی

 
 و نکرد توجهی شییاداب اعتراض به بود رویاهایش در غرق که خانوم زرین اما

 :داد ادامه
 

قا که همونهایی از کنم مش رو موهام من هم بعد به داره دوسیییت جونت آ  و
 این ااو:» بگن و بدن نشون رو من دست با همه و بپوشم انچنانی ماکسی لباس
 «!...باشه بزرگترش خواهر کردیم فکر ما ، مونده خوب چه.....!  عروسه مادر

 
شت دهانش به را کیک از دیگر ایی تکه شاداب  هدد فرو را هایش خنده تا گذا

 «!......مامان:»گفت بازهم و
 

یا در همجنان و نداشیییت آمدن کوتاه خیال خانوم زرین اما  پرسیییه هایش رو
 ...میزد

 
سی صبح »  تو شبش و....بفرستم براتون صبحانه پیمون پرو سینی یه هم عرو

 هم بعدش سال و... بیارید برام تعارفی کادوی یه و سالم زن مادر بیاید دومادم
 «...خوشگل ی نوه یه
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 «!... مامان:» گفت کوتاه بازهم شاداب
 

صاب کرد را خودش کار شاداب مکرر های گفتن مامان  را اش زری مامان واع
 :گفت معترض و ریخت بهم

 
شت ساعته یه چیه...!  یامان »  بابا... !مامان...  مامان میگی من ی جمله هر پ

 هنوز من خدا به واال بشیییه، عروس دخترم میخواد دلم که نکردم گتنتاته
 دادند شییوهرم زود اگه میخواد دلم جوونه خدا به سییال سییه و چهل.... جوونم

 سییر... ببرم رو کیفش شییدن بزرگ هام بچه که حاال شییدم دار بچه هم وزود
 تسوزن برم قربونش که خوشه تو به دلم... نفهمیدم هیچی که شهاب عروسی

 «! ...مامان مامان میگی مدام و کرده گیر
 

 ایموه پی حواسش که درحالی و داد فرو کیک شیرینی با را اش چایی شاداب
 :پرسید مقدمه بی بود اش زری مامان زیتونی

 
 «؟...!شدی عاشق حال به تا مامان »
 

 ایی هخند با و زد شاداب پای به ایی آهسته ی ضربه به دست پر با خانوم زرین
 :گفت نمکی و ریز

 
 «... بدونی میخوای چی واسه...  ها شدی حیا بی »
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 یک را اش مانتو های دکمه که درحالی و برد دست

 
 [۰۹:۵۷ 2۹.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 :داد جواب میکرد باز یکی ی
 
 «...شدی عاشق حال به تا دیگه بگو شاداب جون »
 

 :گفت و کشید مجعدش کوتاه موهای به دستی خانوم زرین
 
شق به که دادن شوهرم زود اونقدر گفتم بهت بارها واال » شقی و ع سیدم عا  نر

شت وقتی مادرم....  شتم که برادر و رفت دنیا از بود سالم نه یا ه  هم بابام ندا
 و موندم من و...  بخت ی خونه فرسییتاد و داد زودشییوهر رو هام خواهر تا دو

شت قلبی ناراحتی کنه رحمتش خدا پدرم.... بابام  ته و یرهبم اینکه ترس از و دا
شه بزرگ اون و این ی سفره سر تغاریش  رو ممن کرد رشد باالم قدو که همین ب

 «داد شوهرم هم
 

 :گفت و برد دهان به را اش وانیلی کیک ی نکه آخرین هیجان با شاداب
 
 «... خواستگاری اومد که شد چی اصال...  شدی آشنا جوری چی آقاحون با »
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 :گفت و کرد سفر دور خیلی روزهای به ذهنش خانوم زرین

 
ستش » ستیم پیاز غذا برای ظهر روز یه...  بخوای رو را  ها ازپی بس از و میخوا

 رسیی بیامرزم خدا بابای... میشیید تموم پیازمون زود به زود میکردم جزغاله ررو
..  بخر پیاز کوچه سییر ی مغازه از برو کن سییرت رو چادرت گفت و بود نماز
 ماا..  مغازه رفتم و کردم سرم گلی گل و سفید چادر یه کردم رو کار همین منم

 اون ونتاقاج.. بگیرم پیاز تا ورتر اون خیابون یه برم شییدم مجبور و بود بسییته
صورت عمو با ها موقع شی میوه ی مغازه توی من شون خدا پدر فرو  کار بیامرز

 و برنداشت ازم چشم دید من که همین جونت آقا کنم اش خالصه..  میکردند
 ندچ با و دنبالم افتاد کرد ول رو مغازه ایی بهانه به بیرون اومدم مغازه از وقتی
صله قدم شگلی چادر چه قزی خاله...  قزی خاله »میگفت مدام فا  سرت خو

 «... کردی
 

 در را مانتواش که حالی در و شیید مبدل بلند های خنده به لبخندش شییاداب
 :گفت میاورد

 
 عجب آقاجونم... اینه میگه شییما به گاهی که قزی خاله این ماجرای پس »

 «!...نداشتم خبر ومن بوده بالیی
 

 :گفت میخندید هم او که درحالی و کرد نثارش حیایی بی هم باز خانوم زرین
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ضوع این » سال میخوام نزدیکه مادر روز... کن ولش رو مو  مادر روز کادوی ام

 «....کنم انتخاب خودم رو
 

 :داد جواب هیجان پر و کرد جمع را هایش خنده شاداب
 
 بخوای هرچی خودمه جیب توی دستم امسال برم خودم قزی خاله این قربون »

 «!...میخرم برات
 

 : شد شاداب به رو و داد تاب درهوا را دستش خانوم زرین
 
سه رو هات پول..  برم قربونت »  و وظروف ظرف...  کن انداز پی خودت ی وا

 رو طال...  خریدم تازه نمیخوام هم لباس...  دارم زیاد کریسییتال و کوزه کاسییه
 «... میگیره برام آقاحونت که هم

 
 :داد ادامه میکرد نگاه او ی شده باریک چشمان به که حالی در سپس

 
 رو اسییمش و دادی بهم دفترچه یه مادر روز بود سییالت یازده ، ده وقتی یادته »

 برای رو کاری یه هاش صفحه از کدوم هر توی و.... هدیه کوپن بودی گذاشته
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شته دادن انجام ستن ظرف مثل بودی نو  ردنک اتو میدونم چه گیری گرد...  ش
 «؟...!میکندی رو اون ی صفحه یه میدادی انجام که هرکاری و....

 
 :گفت لبخند همان حفظ با و اورد لبش به لبخندی هایش کودکی شاداب

 
 «...کردی استفاده رو هدیه کوپن ته تا هم شما یادمه خوب اره »
 

 از داشییت هم رنگی صییورتی جلد که قطوری یاداشییت دفترچه خانوم زرین
 :گذاشت شاداب پای روی و برداشت کنارش

 
 این...  میخوام رو هدیه کوپن همون روزمادر برای من هم امسیییال مادر بیا »

شت دفترچه ضا آقا از رو یادا  فترپرود یه گقتم بهش...  گرفتم کوچه سر بقال ر
 « ...داد بهم رو برگش دویست یه بود شلوغ سرش اینقدر..  میخوام پیمون

 
 :داد جواب شده گرد چشمانی با معترض و انداخت دفتر به نگاهی شاداب

 
 رگهب دویست این ولی داشت برگ بیست فقط یاداشت دفترچه اون...!  مامان »

 «؟... داره کار چقدر خونه این مگه... 
 

 ی خنده و شد بلند جایش از برمیداشت را چای سینی که درحالی خانوم زرین
 :وگفت کرد نمکی



wWw.Roman4u.iR  378 

 

 
 نظافت شییسییتن ظرف مثل بنویس بار چند هرکاری از برم قربونت خب »

شتی سرویس ست...  بهدا ضمن...  کردن غذادر شه در  نظافت و پاکردن شی
 خودت اتاق نظافت به مربوط برگش اولین میخواد دلم... نره یادت هم ها کمد
 «... ها باشه

 
 ی دفترچه یک و ماند شاداب و رفت بیرون اتاق از گفت را این اش زری مامان

 را هدیه کوپن ی برگه اخرین تا زری مامان داشیییت یقین که برگی دویسیییت
 !...کرد خواهد استفاده

 
 «...ایی العاده فوق تو زری مامان:» گفت وار زمزمه لبش روی لبخندی با
 

 [۰۹:۰۴ ۳۰.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 میکرد فکر که هایی دلخوری میان و میرفت کلنجار اش تازه حس با شییاداب

 !...بود دیگری جور مسیح حال و اماحس...  میشد پیش و پس نیست حقش
 

 رانبیما تعداد دیدن با و آمده کش اعصییابش میکرد حس رسییید مطب به وقتی
 ماا محترمانه و شد مغانی به رو ورود بدو همان رفت در کوره از آتشفشانی مثل

 :گفت عصبی
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شیک شبش من که روزهایی کنم آوری یاد بهتون بار چند...  مغانی خانوم »  ک
 اخودگیسرم یه ها بیمار این.... نکنید پذیرش بیمار قدر این هستم بیمارستان

 دقت به باید و دارند کلیوی خاص های بیماری همشییون ، ندارند که سیییاده
 «...بشن معاینه

 
 و گفت اهسییتگی به را اش متاسییفم لب زیر و انداخت زیر به را سییرش مغانی

 :داد ادامه
 
 میشم ورمجب که میکنند اصرار اینقدر هاشون بعضی بفرمایید باور دکتر آقای »

 «... نمیشه تکرار دیگه چشم.. کنم پذیرششون
 

سیح ستی م  را سفیدش روپوش که درحالی و برد فرو صافش موهای میان به د
 :گفت و نشست اش صندلی روی ، رفت میزش پشت به پوشید می

 
 «....اخلد بفرستید هم رو مریض اولین و بیارید برام داغ خیلی چایی یه لطفا »
 

 ایی پریده رنگ ی چهره زن.... شوهرش همراه به بود جوان زنی بیمارش اولین
شت شمانش و دا سبت و...  بود فروغ بی چ شان بدو همان را آن ن  متوجه ورود

 میز روی اش بیمه ی دفترچه همراه را همسییرش ی پرونده مرد که چرا شییید
 :گفت نشست می که همانطور سالم از بعد و گذاشت
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 جا این معاینه موقع که نداره وایرادی هسییتم خانوم این شییوهر من دکتر آقای »
 «؟...باشم

 
سیح شید عمیقی نفس م شت برمی را زن ی پرونده که حالی در و ک  نگاهش دا

 سییارا» اسییم خوش خطی با مغانی...نشییسییت پرونده باالی قسییمت روی
 کلهی که مرد به توجه بی بود نوشییته خانوادگی ونام نام قسییمت را...« یزدانی
 :داد جواب عبتوتسی ی چهره و داشت درشتی

 
 «نیست مشکلی میکنم خواهش »
 

 ...چرخید زن سمت به سرش و گرفت رویش پیش مرد از را نگاهش سپس
 
 «؟...چیه مشکلتون درخدمتم من یزدانی خانوم »
 

 : گفت او تر زود شوهرش و نکرد پیدا زدن حرف برای مجالی زن اما
 
 راسییت تا اومدم باهاش خودم واطوار ادا همش نیسییت چیزیش دکتر ی آقا »

 «... بشه مشخص حرفش ودروغ
 

 :گفت شدو مرد رو و نیاورد تاب دیگر مسیح
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 «؟... چیه مشکلش ببینم بزنه حرف همسرتون بگذارید محترم آقای »
 

 بود شوهرش به چشمش یک که درحالی زن و شد ساکت میلش رغم علی مرد
 :گفت کنان من من و مردد مسیح به دیگرش چشم و
 
 زا و دارم شییدیدی سییوزش کنم می ادرار وقتی...  روتون به گالب دکتر آقای »

 «...خورم نمی هم آب قطره یه ترسم
 

سیح شت صندلی روی از را اش تکه م  پرچم زیر که مردی از را نگاهش و بردا
 :پرسید کرد می زنش خرج غره چشم راه بی راه اش مردانگی

 
 «؟...دارید رو مشکل این وقته چند »
 

 .... هفته یک:» داد جواب کوتاه کالمش در خوابیده تردید همان با هم باز زن
 «میشه

 
 : گرفت خودش به خفیف انهنایی تعجب از مسیح ابروهای

 
 «؟....!کردید تحمل هفته یک رو وحشتناکی این به درد چطور...  صحیح »
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 :داد ادامه و داد نشان را دستش کنار صندلی دست با سپس
 
 «...کنم تون معاینه تا بنشیند من کنار صندلی روی بیاید لطفا »
 

 و زد دور را میز اهسییته و کوتاه قدمهای با و شیید بلند جایش از مردد بازهم زن
 وتاهک پرسش چند و او معاینه از بعد مسیح و نشست مسیح کنار صندلی روی

شت را اش بیمه ی دفترچه شتن به شروع و بردا شمش که همانطور و کرد نو  چ
 :گفت بود رویش پیش ی بیمه دفترچه به
 
 قرصی یه و نمسک همراه به نوشتم بیوتیک انتی براتون ندارید تب خوشبختانه »

شب... بگیره رو تون ادراری سوزش جلوی که  رداف از ولی نمیدم قول بهتون ام
 قتو سییر رو هاتون بیوتیک انتی نکنید فراموش میشییه خوب ادرارتون سییوزش
 انجام وقت اسییرع در رو اون حتما نوشییتم براتون هم آزمایش یه... بخورید

 «....بدید
 

شت که هم را دارو آخرین  زن شوهر سمت به و کرد مهر را بیمه ی دفترچه نو
 :گفت و گرفت بود هم در هایش اخم منطق بی که
 
 «....سالمت به »
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سم فقط که را زن شوهر نگاهش، با و شید می یدک را مردی ا  کرد همراهی ک
 و یدرسیی راه از داغ البته و پیمان پرو چای فنجان یک با مغانی آنها رفتن با.....

 :گفت و گذاشت مسیح روی پیش را آن
 
 چایی براتون بعد بیرون بیاد بیمارتون منتظربودم شیید دیر دکتر آقای ببخشییید »

 « جان نوش... بیارم
 

 شتپ دقیقا که اتاقش ی پنجره پشت به و برخاست اش صندلی روی از مسیح
 :گفت و رفت داشت قرار سرش

 
 خواممی داخل بفرسییتین دیگه ی دقیقه ده رو بعدی بیمار لطفا مغانی خانوم »

 «...بزنم تلفن
 

غانی فت چشییمی مطیع م بایلش... شییید خارج در از و گ  میز روی از را مو
 شد قراربر تماس و کرد کوتاه ایی اشاره خجسته اسم روی باالفاصله و برداشت

 و ردک قطع را تماس...«میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه»  باصدای و
ر روپوشییش جیب داخل به را موبایل  خیابان به نگاهش که حالی در و داد سیی 

 :گفت لب زیر آن ی شده ردیف بار و برگ بی درختان و بود مطبش روبروی
 
 دلخو میدونم ؟....  ادبیاتی بچه کردی خاموش چرا رو تلفنت »
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 [۰۹:۰۴ ۳۰.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن
 «! .... شدی ر
 

سی شتی یک ، تازه شور یک.... بود انداخته تالطم به را درونش عجیب ح  اق،ا
 نمی کالمی هیچ قامت در توصیییفش که حسییی ؛ شیییرین ی شییوره دل یک

 وبیخ حس دلش ته دختر این کنار...داشت تر تازه های واژه به نیاز و...گنجید
صف به قادر بازهم که افتاد می جریان به  شمچ زیبایی که دختری....نبود آن و

 هم را خودش همسیین های دختر اطوار و ناز و غمزه قرو حتی نداشییت گیری
ما... نبود هم ها مقوله این و دادن نخ اهل...نداشیییت  و دل توی جوری بد ا

 ...بود شده رنگ پر ذهنش
 
 ذهنش کنج به شییاداب فرنگیس مامان اسییم دیدن و موبالیش زنگ صییدای با

 :داد جواب حرارت پر و گرم...رفت
 
 «...خیر به شما شب... خودم خانوم فرنگیس به سالم »
 
ستی مطب میدونم.... خیر به هم تو شب...  مادر سالم » شکر زدم زنگ ه  ت

 سیود و بیامرزت خدا بابای بازنشیسیتگی حقوق...  ریختی که پولی بابت کنم
 دیکشییی زحمت چرا... میده رو زندگیمون کفاف گذاشییتم بانک توی که پولی
 «؟...مادر
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 :داد جواب و گرفت آن ی شده قطار های ماشین و شهر پاییزی خیابان از چشم

 
شایار و ماندانا آالن ولی...  من مادر میدونم » ستند هم خ  که هم ماندانا...  ه

 «...نیست کم هاش پاش و ریخت جوونه هم مارال... نداره آمدی در
 
 : گفت محترمانه بعدی بیمار شدن وارد در ی تقه صدای با
 
 ، میزنم زنگ ،بهتون دارم بیمار هم آالن و...  شلوغه سرم یکم امروز مامان »

 «؟...!کینم حافظی خدا ندارید کاری اگه
 

 بیمار سالم کرد همراهیش که خانوم فرنگیس ی مادارنه دعاهای و خداحافظی
 تر خنک قدری حاال که را اش چایی از ایی وجرعه شیید وخم داد جواب را ش

 های بردرد عالوه تا نشییسییت میزش پشییت وسییپس نوشییید قند بی بود شییده
 ...باشد سهیم هم آنها مشکالت با بیمارانش

 
*** 

 
 یندهگو که شد بیدار خواب از زری مامان پیام رادیو دیلینگ دیلینگ صدای با

 ارزوهای کنار در را هایش خیر به صییبح و سییالم حرارت پر و انرژی پر رادیو
 هب را معابر زدگی یخ و....  سییرد ولی آفتابی روز یک و میکرد ردیف خوبش
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شت مدام...نویدمیداد شهر اهالی  ی العاده فوق روز امروز گفت می هم سر پ
 ...بزنی لبخندی اگر بود خواهد

 
شم با سته های چ  ختیس به عاقبت و کرد نثارش خیالی خوش و زد ی لبخند ب

 دیدن با... شیید آماده دقیقه بیسییت از بعد و کرد جدا گرمش رختخواب از دل
 سراغ به داد سالمی صبحانه چهارگوش ی سفره کنار آقاجانش و زری مامان
 دش بلند جایش از شد زانو به دست باالفاصله زری مامان و رفت هایش کفش

 :گفت و
 
 یادت هم رو موبایلت... نکنی فراموش دیروز مثل رو ساندویجت...  مادر بیا»

 «....اومد باال حلقم تا جونم خونه برسی تا دیروز.... ها نره
 

 :گفت و داد فرو هورتی صدای با را چای استکان آقاجانش
 
 « ؟... میری چرا صبحانه بی بخور لقمه یه بیا... بابا شاداب »
 

 بود شیییده خم که حالی در و گرفت آقاجانش گلی گل ی زیرچامه از چشییم
 :گفت کشید می باال را هایش کتانی پشت
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 هب موقع به تا برم... نمیکشییه میلم خوردم شییام زیاد دیشییب آقاجون مرسییی »
 «....برسم نوروزی آقای سرویس

 
 انن بزرگی ایی تکه که درحالی و کشییید طاسییش ی کله به دسییتی آقاجانش

 :گفت خانوم زرین به رو برمیداشت سنگک
 
 سییر امروز میگم...  بیار هم رو آلبالوت مربای اون میای داری.... قزی خاله »

 «!...کمه چیزی یه سفره
 

شت را هایش خنده شاداب شت نگه لبهایش پ  اب و فروداد را آن سختی به و دا
 :گفت اش زری مامان گوش زیر و داد رانشان آقاجانش ابرو و چشم

 
 «؟... داره چیکارت دلبرت ببین برو قزی خاله »
 

 ضییربه دسییت با و نشییاند لبهایش روی نمکی ایی خنده بازهم اش زری مامان
 لبش روی لبخند همان با او و کرد نثارش حیایی بی و زد او بازوی به کوتاه ایی

 وآلبال مربای به وافری ی عالقه که مجنونش با قزی خاله تا کرد خداحافظی
 !...باشند تنها ،دمی داشت

 
**** 
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 ار سییاختمان در اینکه محض به.. گفت نمی هم راه بی چندان پیام رایو گوینده
 سیراغش به دهنده ازار و موزی سیوزی همراه به سیرد هوای از حجمی کرد باز

ر و لیز زدگی یخ شدت از ها رو پیاده.... آمد ر س   کمی اگر بودو شده مانند س 
ر درونت کودک همراه میتوانستی بود همراهت هم شیطنت ره س   و کنی بازی س 

 ! ...بیاوری در عزا از دلی
 
 نرسییید محض به و رفت خیابان سییر تا کنان تاتی تاتی آهسییته قدمهای با

 هم را اش موزی سوز هیچ راکه سرما و شد گرد میدید چه آن دیدن از چشمش
 ...کرد فراموش

 
 وا از چشم که حالی ودر شد پیاده ازماشینش لبخندی همراه او دیدن با مسیح
 .داد تکیه ماشینش به او رسیدن تا داشت برنمی

 
ست پرواز حال در هیجان از قبلش میکرد حس شاداب شت غریبی حال و ا  دا
 یسییو آن که بود شییده میخکوب مسیییح نرم لبخند روی نگاهش... !  ناگفتنی
 با ار ملتهبش های نفس.... بود داده تکیه ماشییینش به سییینه به دسییت خیابان

 میان ظریفی اخم پشیییت را اش خوشییحالی....  فرسییتاد بیرون عمیق دمی
 شتبردا تر آهسته را گامهایش و...نشود رو دلش دست تا کرد پنهان ابروهایش

 ریخب زدگی یخ از ها ماشین مرور و عبور لطف هرچندبه... برسد خیابان به تا
 خان و آهسته را گامهایش باز اما نبود
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 [۰۹:۰۴ ۳۰.۱۱.۱۶, ]بهشت بست بن

.... .کند غلبه دورنش التهاب به و بدهد خودش به فرصییتی تا برداشییت ومانه
سید او به وقتی ستاد اش قدمی یک در ر  ونبیر بخار دهانش از که حالی ودر ای

 :گفت و زد ذل او خسته و سرخ چشمان به میآمد
 
 «.... خیر به صبحتون دکتر آقای سالم »
 

 ورتص توی را ونگاهش ایستاد روبرویش و گفت ماشین از را اش تکیه مسیح
 توی دوباره و رسییید بود شییده قرمز سییرما از که او بینی نوک وبه داد چرخی او

 :گفت و نشست او حالت خوش چشمان
 
 « ... خیر به صبحت سالم »
 

 :داد ادامه بود سرازیر او سمت نگاهش که همانطور سپس
 
 تا شییبدی و نخوابیده سییاعته هشییت چهل که دکتر یه با بتونی.... میکنی فکر»

 بیمارسییتان کشیییک هم صییبح خود تا.....  کرده می ویزیت بیمار ده سییاعت
 هم قولی بد دوتا البته و بیرون بیای تا منتظر که سییاعته نیم درسییت و..... بود

 مرخصی خاطرش به و.... بخوری گرم ی صبحانه یه بری داره اش کارنامه توی
 «؟...!بگیری ساعتی
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سیح  کرور کرور ابروهایش بین ظریف های اخم همون با شاداب و میگفت م

خت دل با ند که نبود چیزی دعوت این.... می گذرد آن از راحتی به بتوا  نارک ب
 مزهغ نازو بی و نشست لبهایش روی محو لبخندی ابروهایش بین ظریف اخم
 :داد جواب ایی

 
 «!... نشدم دعوت صبحانه صرف به حال به تا...  قشنگیه خیلی پیشنهاد »
 

سیح  هب نگاهش که حالی در لبش روی لبخندی با و شد خم را سرش قدری م
 :گفت بود او ی شده قرمز بینی نوک

 
چه پس » یاتی ب  می یخ داری... بریم شییو سییوار کن باز رو هات اخم ادب

 «!....بندی
 

نده با حق یام رایو گوی هدبود خوبی روز امروز.... بود پ  فوق روز یک....خوا
 «!...بزنی لبخند اگر.... العاده

 
 [۱۰:۱۵ ۰۱.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 ....بود جدید و ناب ی تجربه یک این
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 برای بار چند دانشجویی دوران قبال خب.... نداشت این از پیش که ایی تجربه
 و هر هر وکنار بروند فودی فسییت به دوسییتانش تاهمراه بود شییده دعوت ناهار

ق هم سییاندویجی کرکرهایشییان  به ندا و شییهاب همراه هم گاهی.....بزنند سییَ
 سال خرآ ی شنبه پنج وقتی بار یک سالی هم منصور عمو...  بود رفته رستوران

 رفص و رستوران به را همه گشتند برمی قبور اهل زیارت از که ،هنگامی میشد
 !... نداشت را صبحانه دعوت ی تجربه ولی.... میکرد دعوت چلوکباب

 
 پوسییتش روی گرم هوای از حجمی نشییسییت ماشییین داخل اینکه محض به

ست ش سیح...  انداخت گز گز به را هایش گونه و ن  سمت به را بخاری درجه م
 هب حواسش که حالی در..  امد بیرون پارک از و زد راهنما سپس و کرد تنظیم او

 :پرسید نرم و انداخت شاداب به نگاهی چشمی زیر بود هم سرش پشت
 
 «؟...شدی گرم »

 متما های یخ میکرد حس که آنچنان بود نشییسییته پوسییتش زیر گرما شییاداب
 حال در بود مانده منجمد سالها که هم احساسش یخهای...  هیچ که وجودش

 رسرازی سمتش به را مسیح عطر بوی رحمانه بی بخاری فن...!است شدن اب
 مالیم موزیک همان هم باز و... چسییباند می اش بینی های پرز به و میکرد

 و صبحگاهی رهگذارن از را نگاهش انکه بی...  بود کرده خود مسخ را او پیانو
 :داد جواب کوتاه و نرم بگیرد شتابشان

 
 «.... خوبه ممنونم »
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ست دلش صال و بزند حرف این از بیش میخوا  از ربط با و ربط بی سره یک ا
 های دیواره به پیچک مثل که احسییاسییی از اصییال بگوید آسییمان و هوا ، زمین
ید بود چسییبیده دلش  ی صییندوقچه در را هایش خواسییتن تمام اما... بگو

 رهگذران به دل و نگفت هیچ و بسیییت محکم هم را درش و ریخت غرورش
ضی که داد صبح شتند خانه به داغ نان با ها بع ضی و برمیگ  کاله و شال ها بع
 بچه و.... .بودند ایستاده اتوبتوتس یا تاکسی انتظار به خیابان ی گوشه کرده
سه های شتی کوله با که ایی مدر شان های پ شانه شیطنت دنبال به رنگارنگ  ای
سیح صدای با....دویدند می شم م شه از چ شین ی شی  زبا زندگی به رو که ما

 او ی مردانه رخ نیم روی وبه چرخید او سییمت به نرم سییرش و گرفت میشیید
ست ش شش ته که ن شه از تر بلند قدری امروز ری  را نگاهش سرعت به بود همی

 :داد روبرو به و گرفت او از
 
 میدونی... بود خاموش موبایلت ولی زدم زنگ بهت...  متاسییفم دیروز برای»

 مورد به گاهی...  نیسییت بینی پیش قابل چیز هیچ ها پزشییک ما ی حرفه توی
 پزشکت همکار و دوست جای به میشی ناچار هم گاهی و میاد پیش اورژانسی

 تاذا من وگرنه...  زیاده شغل این توی ها گاهی این از خالصه...  بمونی شیفت
 «....نیستم قولی بد ادم
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ستهایش شاداب شت کیفش روی و کرد گره درهم را د  هایش دلخوری.... گذا
 به سییرش انکه بی مودبانه و ریخت غرورش ی صییندوقچه همان توی هم را

 :داد جواب بچرخد او سمت
 
ضیح به نیازی دکتر آقای » ست تو  حانهصب برای و کردید لطف هم امروز... نی

 «...کردید دعوتم
 

 یستپ با را تهران های خیابان و میکرد رانندگی مهابا بی که آبی وانت از مسیح
 شییمیچ زیر... رفت سییرعت الین به و گرفت سییبقت بود گرفته اشییتباه رالی

 دور چین دیوار قطر به دفاعی سد یک دختر این... انداخت شاداب به نگاهی
 ردخت با... بود نگذاشییته ورود برای ایی روزنه و راه هیچ و بود کشیییده خودش

شنا زیادی های شوه هیچ از یقینا بود او غیر هردختری و بود شده ا شمه و ع  کر
 !... میکرد گله اش بدقولی از هم کلی شاید و نبود گذار فرو ایی

 
شاند لبش روی رنگ وکم محو هرچند لبخندی سیدن وتا ن صد به ر  دو هر مق
 میقدی های اهنگ دستی چیره با نوازنده که مالیمی موزیک به و کردند سکوت

 ....سپردند دل مینواخت پیانو با را عاشقانه و
 

*** 
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سیح سید شهر باالی به و کرد طی یک به یک را خیابانها م  رعیف یک دل وبه ر
 سمت هب سرش و داشت نگه زیبا و شیک رستوران یک کنار و پیچید درخت پر
 :گفت و داد چرخی او آرایش بی و ساده ی چهره روی را ونگاهش برگرداند او
 
 «...است معرکه جا این های صبحانه.... رسیدم »
 

 اشتد زیبایی دودی های شیشه که برگشت رستوران سمت به نگاهش شاداب
 نوشته دسفی رنگ به و نستعلیق خط با شیشه روی را حافظ اشعار هنرمندی با و

 ی غنچه و گل همه آن ،با ورودی در کنار زیبای گل گلدانهای...  بودند شییده
 یامدندم نظر به تازه ترو چنین که بردند می سر به بهار در گویی ، رنگ صورتی

 تا اندم منتظر و...شیید پیاده اهسییته و کرد باز را کمربندش کوتاهی تشییکر با...
 کتانی گام دومین ولی بود محکم قدمش اولین.. شییود همراهش هم مسیییح

ر رو پیاده ی بسته یخ های آب روی و کرد گل شیطنتشان هایش  لیو خوردند س 
 و دکر حلقه او کمر دور را دسییتش فاصییله با مسیییح کند سییقوط اینکه از قبل

 :گفت گوشش زیر اهسته
 
 «...زمین بخوری بود نزدیک... بسته یخ زمین..  دختر باش مواظب »
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 در هم هایش خجالت و ریخت جیب یک در را هایش شییرمندگی شیییاداب
 با و... برداشیییت تری محکم قدمهای بار این کوتاه تشییکری ،با دیگر جیبی

 ...شد گرد تعجب از چشمانش ورودش
 

صور ...!  دبو چیلی و چرب ی پاچه کله به شبیه چیزی گرم ی صبحانه از او ت
 با حلیم یا میخرید جمعه های صبح اوقات گاهی جانش آقا که هایی همان از

 چیز روبش پیش سرویس سلف میز اما... فراوان روغن و دارچین
 

 [۱۰:۱۵ ۰۱.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 !....بود گرم ی صبحانه یک از فراتر ی
 

 رغم تخم.... بود هم نارنگی مربای حتی مختلف های مربا ، کره...  پنیر انواع
 درون ار نیمرو... داشت قرار گرد ایی شیشه پوش در زیر کننده پوست که پز آب

شته داری وارمر ظرف  انواع و سوسیس.... را حلیم طور همین بودند شده گذا
 و قهوه ، میوه اب انواع و شیر ، کرده سرخ قارچ و شده خورد ی میوه ، کالباس

صوراتش فرای چیزی و بود شاهانه صبحانه این... نان انواع و چاکلت هات  ت

...! 
 

 قدمهای با سفیدی پیراهن و ایی سرمه شلواری و کت با مسیح دیدن با گارسون
 :گفت گرم لبخندی با و رساند او به خودرا بلند
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 «...آمدید خوش.... خیر به صبحتون دکتر آقای سالم »
 

 :گفت و چرخاند شاداب سمت به را سرش سپس
 
مدید خوش خیر به هم شییما صییبح خانوم » ید... آ نه بفرمای ماده صییبحا  آ

 « ... ندید دست رواز امروز حیلم میکنم پیشنهاد...است
 

سیح شکر م ستاد تر کنار کمی و کرد کوتاهی ت ...  دشو راهی اول شاداب تا ای
 :گفت او گوش حوالی جایی سپس

 
 شدن فرصت بیرون اومدم بیمارستان از سریع..... بشورم رو دستهام میرم من »

 «..برگشتم منم بشی مشغول تو تا.......بشورم رو دستهام
 

 چشمانش آمد باال او نگاه امتداد تا نگاهش چرخید او سمت به سرش شاداب
ستگی و بودند سرخ  به را سرش و گرفت او از را نگاهش....میزدند هوار را خ

 :گفت و انداخت زیر
 
 «....بیارید تشریف تا مونم می منتظر من میکنم خواهش »
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 دنج ، ومردی زن آنها غیر به....  داد چرخی اطراف به را نگاهش مسیح رفتن با
 رفح هم با ارامی به خوردن صبحانه ضمن و بودند نشسته رستوان جای ترین

 اوگوی بود شییده دیزاین سییلیقه درنهایت سییادگی وجود با رسییتوران....  میرند
ستوران صاحب صی ارادت ر ضرت به خا شت حافظ ح  ، جای در که چرا دا

 ویر و بود کرده نصیب کوچکی و بزرگ های تابلوی دیوارها بر رسیتوران جای
ستی چیره با خطاط هنرمند آنها ی همه ستعلیق خوش وخط د شعار ، ن  حافظ ا

 ....بود نوشته را
 

 سفید ی صفحه دل روی ، آن خطاط که نشست ها تابلو از یکی روی نگاهش
 ...بود نوشته خوش خطی با دلباز و دست ، تابلو

 
 «...بماند دوار گنبد دراین که یادگاری... تر خوش ندیدم عشق صدای از»
 

ست بعدی تابلوی روی نگاهش ش  و ودب داده خرج به سلیقه خطاط بار این و ن
 :بود نوشته تاب و پیچ پر هنرمندی با را شعر

 
 «...یدبرآ اگر گفتا شو من ماه که گفتم سراید غمت گفتا دارم تو غم گفتم»
 
 یک در که چرخید او سمت به نگاهش مسیح صدای نرسیدوبا سوم تابلوی به

 کرد ارهاش ها تابلو به سر با...  وسیع لبخند یک با هم آن بود ایستاده اش قدمی
 :گفت و
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ستی ادبیاتی بچه که الحق » شتی دیدم...!  ه  به.... میکردی نگاه ها تابلو به دا

 «؟...داری عالقه حافظ اشعار
 

 : گفت و برگرداند دیوار به اویخته های تابلو سمت به را نگاهش شاداب
 
 حافظ.. .باشی خونده ادبیات که نیست نیازی باشی حافظ عاشق اینکه برای »

 غم و کنی زندگی میتونی هاش شیعر با داره جون هاش شیعر و میزنه دل حرف
 « ... بسپاری فراموشی دست به رو هات

 
 افهاض و کشاند ، میداد گوش به درسکوت که مسیح سمت به را نگاهش سپس

 : کرد
 
 رشع وصفش در بزرگی های شاعر... میزنه حرف باهات بدی دلش به دل اگه »

 رو خودش «غربی و شرقی دیوان... »  آلمانی ادیب و شاعر گوته مثل سرودن
 « ....است معجزه یه حافظ...  سروده حافظ اشعار تاثیر تحت

 
 وا سییمت به و برداشییت میز روی از رنگی سییفید گوش چهار بشییقابی مسیییح
 :گفت و گرفت
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 با قدر این ولی قائلم خاص احترامی برایش و خوندم زیاد رو حافظ اشییعار »
 « ...بودم نکرده نگاه بهش احساس

 
شقاب به پیمون و پر ی شده سرخ قارچ تا چند سپس  دامها و کرد سرازیر او ب

 :داد
 
ست معرکه اینجا های قارچ » شقاب تا...  ا ستت ب شه د شت از پرن  یزم این پ

 «...خوریم نمی تکون
 

شقاب تا که چرا نبود تهدید حد در حرفش شد پیمون پرو شاداب ب  دادن اجازه ن
 !...بخورد تکان میز کنار از
 

**** 
 و رسییتوران الیت موزیک...  نرم خواب یک بود رویا یک مثل برایش چیز همه
 به و میکرد جدا دنیا از را او مسیییح گاه بی و گاه های توجه و چای خوش بوی

 رویش پیش های خوراکی دل در چنگال اهسییته و نرم.... میبرد ابرها سییوی ان
ما میبرد فرو  از را شافکار اینکه برای...!  ناگفتنی بود پا به غوغایی دلش در ا

 ات نگاهش و گرفت رویش پیش بشییقاب از را نگاهش دورکند درونش هیاهوی
 :پرسید و امد باال او ی خسته چشمان امتداد

 
 «؟... هکن کمکتون تونست حواستید کمک ازش که حسابرسی... دکتر آقای »
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سیح ستگی از م ستی خ شمانش به د شید چ  اش تهپخ مرغ تخم از ایی تکه و ک

 :داد جواب میجوید را ان که درخالی و برد دهان به را
 
 های فایل همون روی از ظاهرا...  زدم حرف ایشییون با تلفنی پیش دوروز »

 زمان به و نیسیییت مطمئن هنوز ولی... رسیییده هایی نخ سییر به فلش داخل
 ویت شده مجبور خانومش افسردگی خاطر به هم داییم متاسفانه... داره احتیاج

 حقیقت ولی کاریه سفر یه گفته معاونش به ظاهرا البته... سفر بره شرایط این
 شیینبه تا و اصییفهان برم باید پزشییکی سییمینار یه برای فردا من...ایه دیگه چیز

 این شییدن تموم از بعد میکنم پیگیری حتما برگردم اینکه محض به ولی نیسییتم
 ش توی اساسی تغییر یه شده قرار داییم...  ماجرا

 
 [۱۰:۱۵ ۰۱.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 «...هبکن استخدام رو کارمندانش تر هوشمندانه بار این.... بده کارخونه و رکت
 

 ترف و کشید را راهش و نیاورد دوام زیاد و نشست بینشان لحظه چند سکوت
شمان توی را نگاهش شاداب.... شاند او سرخ چ سنگی از که ن  و میزد زار خ

 :گفت
 
 «.... است خسته خیلی چشماتون بریم تر زود بهتر دکتر آقای »



 401 بن بست بهشت

 
 به جا صییندلی روی که حالی در و گرفت جان لبش روی نرمی لبخند مسیییح

 :گفت میشد جا
 
 رممی شرکت برسونم که رو تو.... داره خوردن جا این اخر های چایی کن صبر »

 «....میخوابم ظهر از بعد چهار ساعت تا کله یه و خونه
 
 کی همراه گارسییون که بود نگذشییته مسیییح حرفهای از کوتاه نقس چند قد به

 قرار یازی چوبی ی جعبه یک کنارش که رسید راه گرد از چای دوفنجان با سینی
 شییده نوشییته ان روی حافظ اشییعار که هایی برگ از بود پر آن ودرون داشییت

 اب گذاشت میز روی را آن...  کرد خم را سرش قدری احترام با گارسون.....بود
 ...رفت و گفت ایی اجازه

 
 بشل کنج لبخندی همراه و کرد اشییاره جعبه به سییر با گارسییون بارفتن مسیییح

 :گفت
 
 چه مببین بزنیم حافظ حضییرت به تفالی بدیم حافظ دل به دل داری دوسییت»

 «؟...!میاد راه دلمون با جوری
 

 روی وسیییع لبخندی نداشییت را العاده فوق سییورپرایز این انتظار که شییاداب
 :گفت اراده بی و نشست لبهایش
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 «!...عالیه خیلی که این »
 

شق نام به را نیتش سپس ست و زد ع شت را برگی و برد د  بلند صدایی با بردا
 :خواند

 
 «...ازادم جهان دو هر از و عشقم بنده دلشادم خود ی گفته از و میگویم فاش »
 

سیح  و داد تکان سری لبش کنج لبخند همان با و رفت باال ابرواش تای یک م
 :گفت

 
 «... بگه بهم میخواد چی حافظ ببینم منه نوبت حاال بود قشنگی شعر »
 

 بی بود خندانش چشمان و شاداب روی نگاهش که حالی ودر برد دست سپس
 ...خواند بلند صدای با هم او و... برداشت ایی برگه کند نییت آنکه

 
 با خورن می....بنیادم نکنی تا مکن بنیاد ناز.. بربادم ندهی تا نده برباد زلف »

 «....فریادم فلک به سر نکشد تا مکش سر...جگر خون نخورم تا کس همه
 

 :گفت ایی بامزه لحن با و نوشید را چایش از ایی جرعه مسیح
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 «...ادفرست تو برای رو خوبش شعرهای نداره میونه من با زیاد حافظ کنم فکر »
 
 !...هیچ دیگر و داد مسیح به شاداب که بود پاسخی تنها وسیع لبخند یک و
 

 نشیری خاطر یک ، حافظ ناب های شعر آن با مسیح ی العاده فوق ی صبحانه
 ... هایش لحظه همشیگی همراه سالها و شد دلش کنج

 
*** 

 
 [۰۹:۵۵ ۰۳.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 انشیط دیگر دمی و میداد دلش به دل دمی او و میداد قلقلک را دلش ته وسوسه
 هترینب صبحانه برای تشکر خب... برود خودش بار و کار پی تا میکرد لعنت را

 ! ....بود بهانه
 

شید عمیقی نفس شپزخانه صندلی به و ک  ریز مامان پی نگاهش و داد تکیه ا
 داخل و شست می را ها کاهو پیام رادیو شاد آهنگ همراه فرز ترو که رفت اش
 ... میداد کمرش به تابی هم گاهی و ریخت می سبد

 
شت را مزاحمش چتری شش پ ستاد گو سه هم باز و فر سو  امد سراغش به ها و

نه او و.... ند دور ازخود را آن میکرد تالش وار دیوا مان...  ک یان به زری ما  م
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 رویش پیش گود ی کاسه یک و چاقو با همراه را کاهو سبد و امد هایش وسوسه
 :گفت و گذاشت

 
 ساالد و کن خشک رو ها کاهو این هم تو حمام میرم من تا مادر جان شاداب »

 «.... برسه راه از بابات که هاست آالن کن درست
 

 کانت و کوتاه چشییمی به فقط که بود هایش تردید درگیر ذهنش انقدر شییاداب
 و ادهسیی پیامکی به و زد دریا به دل عاقبت زری مامان رفتن با و اکتفاکرد سییری
 : نوشت کردو بسنده کوتاه

 
 «.ممنونم صبح ی صبحانه برای....  دکتر آقای سالم »
 

 صدای تا کرد چک بارها را ان خاصی وسواس با او اما بود کوتاه پیام...  همین
شیمان باز اینکه از قبل را آن سپس.... درنیاورد هم را غرورش اعتراض  ودش پ

 ...کرد ارسال
 

 :گفت دل در غرورش به خطاب وسپس بست را هایش چشم
 

 و خط تو ظریف تن به بگذارم محال بزنم َپر َپر عشییقش از اگه باش مطمئن
 !...بیافته خشی



 405 بن بست بهشت

 
*** 
سال پیام شیمان هم او و شد ار ست از بعد تنها نه که چرا...  پ  ساالد کردن در

ستن و شام خوردن و مغازه از اقاجانش امدن از بعد ،بلکه  جواب هم ظرفها ش
 و کوتاه تعارف یک یا...  سییاده میکنم خواهش یک از دریغ...  نیامد پیامکش

 هتوجی مدام او و میکرد نگاهش توبیخی و بود کرده علم قد غرورش...! متداول
 بارهم ینا شاید بیا کوتاه کم یه بابا: » گفت می و میکرد ردیف او برای را هایش

شه ها گاهی اون از یکی  سرکش غرورش اما.. گفت می چی صبح یادته...  با
 !...شود راضی ها توجیه این با که بود ان از تر
 

شپزخانه از همچنان زری مامان رادیوی صدای  پیام رادیو ی گوینده... میامد آ
 بی غرورش از شرمنده او و کرد اخبار گفتن به شروع دو بیست ساعت اعالم با

ستن تخمه درحال که آقاجانش کنار از بخورد را شام از بعد چای آنکه  اب شک
 ... رفت اتاقش به کوتاه خیری به شب با و شد بلند بود اش قزی خاله

 
 مسیییح لخیا بی بعد و نماند منتظر بیشییتر دیگر ربع یک تا داد قول غرورش به
 رفت نجرهپ پشت به شود تر کوتاه انتظار این اینکه برای و...  برود رختخواب به
 !...ایستاد انتظار به و
 

*** 
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 یای خمیازه را هایش خسییتگی تمام....  مطب از بیمار اخرین رفتن بیرون با
سی و کش با و کرد ستاد بیرون را ان بدنش به قو شت را موبالش و فر  ان تا بردا

شت ساعت حوش و حول چیزی که شاداب پیامک بادیدن و...کند چک را  ه
 :خواند را آن و کرد باز را پیامک... آمد بر نهادش از اه بود فرستاده شب

 
 «...ممنونم صبح ی صبحانه برای..  دکتر آقای سالم »
 

صر و کوتاه.... همین ستیکر هیچ بدون مخت  به شیدک عمیقی نفس...!گیفی و ا
 ... رفت اتاقش پنجره پشت

 
 اب دختر این.... خوب حسیهای از بود پر هایش خسیتگی تمام با او کنار امروز

 فظحا از هیجان و شور با وقتی...  امد می خواستنی نظر به هایش سادگی تمام
 ...نشست می دل به حرکاتش تمام... میخورد غذا وقتی حتی یا میزد حرف

 
 عاقبت...  میداد نشییان را دقیقه یازده و ده سییاعت انداخت سییاعتش به نگاهی

 :گرفت تماس و زد دریا به دل هایش تردید میان
 

 به قبلش خوشییی از موبایلش ی صییفحه روی طلوعی اسییم دیدن با شییاداب
ست  دشآلو اخم غرور به وخطاب کرد طپیدن به شروع تالطم پر و افتاد پا و د



 407 بن بست بهشت

شه تموم هاش گاهی اون صبرکن گفتم دیدی:»  گفت  از دبع...« میزنه زنگ ب
 :کرد برقرار را تماس عمیق نفسی چند

 
 «...خیر به شما شب دکتر آقای سالم »
 

سیح ستش کف م شه سرد تن روی را د شت شی  هب نگاهش که درحالی و گذا
 :داد ،جواب نبود روزش و شب بین مرزی که بود تهران شلوغ همیشه خیابان

 
شه من که حکایتی چه نمیدونم..  خیر به هم شما شب سالم »  دیر تو به همی

 گاهی همون از یکی امروز...  دیدم آالن همین رو پیامکت متاسفم... رسم می
 «...بود ها
 

شاند لبش روی لبخندی شاداب  شقلب های طپش میکرد سعی که درحالی و ن
 دهشمر و نرم و نشست تخت ی لبه روی و کرد جدا پنجره از دل نکند رسوایش

 :گفت
 
 تشکر صبح بابت ازتون فقط میخواستم..  نیست ایی مسئله میکنم خواهش »

 «...همین کنم
 

 دلنشییین متداول های تعارف میان از گرفت جان لبش روی لبخندی مسیییح
 :داد جواب کوتاه مردانه و محکم لحنی با...  کرد انتخاب را آنها ترین
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 «....جان نوش »
 

 ...کرد ردیف را اش بعدی های جمله شاداب سکوت دنبال به سپس
 
 تماس باهات نمیتونم و شییلوغه سییرم روز چند این...  اصییفهان میرم فردا »

 بیام سر هی حتما مطب از قبل میکنم سعی ولی برمیگردم صبح شنبه... بگیرم
 گفت و مگرفت تماس کنه کمکون قرار که حسابرسی با امروز...  ببینمت شرکت

 خصمش چی همه تا نزدم حرف داییم به فعال...بده توضیح برام حضوری باید
 « ... بشه

 
غ برایش صبح تا و نیاورد در را غرورش صدای اینکه برای شاداب  ل 

 
 [۰۹:۵۵ ۰۳.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
ز  :گفت نرم و کوتاه نخواند ِ 
 
 ندارید امری اگه.  باشییید داشییته خوبی سییفر شییاالله ان...  خیر به سییفر »

 «....کنیم خداحافظی و نشم مزاحمتون
 



 409 بن بست بهشت

 گذاشت هم روی را هایش چشم و برداشت شیشه دل از را دستش کف مسیح
 داشت کششی صدایش لحن در خوابیده غرور.... شاداب صدای وبم زیر....
تاق دم هر را او که ید عمیقی نفس...  میکرد تر مشیی عد کشیی  به مکثی از وب

 :داد جواب نفس چند کوتاهی
 
 «..خیر به شبت... ادبیاتی بچه ببینی خوب هاب خواب »
 

 پشت که روزی و دیگر یک از بود پر آنها دوی هر ذهن شد قطع که های تماس
 .بودند گذاشته سر

 
*** 

 
 ...رسید راه از شنبه و شد تمام هفته

 
ضاع سید خودش کار به هرکس و بود ارام ظاهرا شرکت او  درختی مثل اما میر

 اشتد مشکل بنیادی و ریشه از کارخانه و شرکت... باشد پوسیده اش ریشه که
 دامن اوضییاع این به هم فرجام آقای نبود... بود ورشییکسییتگی ی آسییتانه در

 آقای....!  کند کوک دلخواه به را خودش سییاز هرکس بود شییده باعث و...میزد
 مثل نبود الیقی مدیر اصییال هایش بلدورم ، اولدورم تمام رغم علی فراهانی
 در سعی فقط.... میزدند دامن کالس مرج و هرج به معلم غیاب در که مبصری

 !...داشت اوضاع دادن نشان خوب
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 و کرد جمع را ش زیتون های شیییشییه بسییاط و کرد خداحافظی نعمتی خانوم
 .... شد بسته موقت طور به بایگانی در و... شد نوروزی آقای ی خانه خانوم

 
سئولیت اما سانی خبر خطیر م ستی به را ر ستی و کرد محول ه  یخوب به هم ه

 سخرو حسابی هم کبکش روزها این اینکه خصوص به... میکرد وظیفه انجام
 جیک وت جیک حسابی هم صبوری نیما با و بود ،کوک کوک کیفش و میخواند

 لبتها و....  بود سییرازیر نیما اتاق سییمت به مدام بهانه وبی بهانه وبا بودن شییده
... امد می شاداب اتاق به بیشتر و بود شده شکراب قدری هم لیلی با روابطش

 لیلی ولی.. گذاشییت می او دسییت کف کاسییت کم بی را شییرکت اخبار تمام
ستی که هرچه و بیاورد خودش روی به که بود آن از تر مغرور  با فقط میگفت ه

 ...میکرد همراهیش معنا بی لبخند یک
 

 قورت را جیم ّحب و میکرد سییوءاسییتفاده فرجام آقای نبود از هم حقی خانوم
 هک بود کرده محول او به را کارهایش تمام و میامد شرکت به درمیان خط یه داده

 ! بود...  غیره و غیره و اداری های نامه تایپ و ها تلفن به دادن جواب شامل
 
 دیگر هوایی و حال جدیدش حال و حس هایش روزمرگی تکرار تمام کنار و

 اش تجربه نادر عشییق با اش نوجوانی دوران حتی که ناب حسییی...! داشییت
 دشییمن این مغلوب که بود تاخته روحش و قلب به چنان مسیییح.  بود نکرده



 411 بن بست بهشت

شای به فقط ودلخواه شیرین سته ، بود باخته که دلی تما ش  سفر از امروز! بود ن
 اوری یاد.... میاید دیدنش به مطب به رفتن از قبل که بود گفته و گشییت برمی

 روی لبخندی که ،چنان داد قلقلک لطیف و نرم را دلش ته بازهم موضییوع این
 ...نشست لبش

 
 ی پنجره از را نگاهش و برداشییت اش چانه زیر از دسییت پیامکش صییدای با

 خوبش های حس تمام نادر پیام دیدن پیامک کردن باز با و گرفت دلخواهش
 ...رفت هوا به و شدند دود دم در
 
شه یه که دنیا عموی دختر بهترین به سالم » شمی گو  ات نمیکنه ما خرج هم چ

شه خوش دلم ضور شرم... با صور عمو و شهاب ح شه باعث من  وقتی نتوتم می
 کنممی فکر و چهار به ربع یک ساعت آالن... کنم نگاهت سیر دل یه میبینمت

شی تعطیل نیم و چهار  یابونهاخ توی بریم دنبالت بیام شی نمی برزحی اگه می
 «... بخوریم فری یه
 

 میمهض هندوانه و طالبی و سیب و گیالس استیکر تا چند معمول طبق هم بعد
 یشموبال... میکرد را تصورش که بود ان از تر سمج نادر... بود کرده پیامش ی
 میان را سرش و کرد ستون میز روی را دستش های آرنج و داد هول کناری به را

 ... گرفت دستهایش
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 او خواسییت به توجه بدون منطق بی که... بسییت بن یک بود شییده برایش نادر
سید و... میتاخت ستنش که روزی از میتر  بنا میلش برخالف و شود علنی خوا

 دان که همانطور...  بنشیییند سییرنوشییتش کنار نادر... فامیلی های مالحظه بر
 بهتر مراتب به خواستگاری....!  بود سفید اسب بر سوار ی شاهزاده یک منتظر

 به مجبور هم او.... گفت را بله شییهاب به میلش رغم علی اما.... !  شییهاب از
 شییریک و محبوب برادر پای وقتی آقاجانش دانسییت نمی و...شییود کار این

 !...شناسد می را منطق حرف چقدر بیاید میان به کاریش
 

شت جواب بی را پیامکش ست بیرون عمیق دمی با را هایش نفس... گذا  و ادفر
 داییص با و نشست اتاقش سفید سقف روی نگاهش بردو باال قدری را سرش
 :گفت لب زیر وار زمزمه

 
 «....صالحمه به که اونچه بیار پیش....  میکنم خودت به توکل خدایا »
 
ستی و شد جدا سقف از نگاهش در ی تقه صدای با شی اش مقنعه پر به د  دک

 :گفت محترمانه و وکوتاه
 
 «...بفرمایید »
 



 413 بن بست بهشت

 لهباالفاص آن شدن باز با و چرخید پاشنه روی لوالهایش جیر جیر صدای با در
 :گفت و شد بلند جایش از
 
 «؟....داشتید امری صبوری آقای سالم »
 

 [۰۹:۴۷ ۰۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 و شیید داخل کامال بعد و ایسییتاد در ی اسییتانه در تامل قدری با صییبوری نیما

 در را هایش چشم میگذاشت میز روی را دستش رنگ سبز ی پوشه که درحالی
 :گفت و داد چرخی شاداب صورت

 
سته خانوم سالم » ستم.....  خج شه داخل های برگه از کنم خواهش میخوا  پو

 ماشیی مزاحم همین برای نیاوردند تشییریف حقی خانوم...بگیرید پرینت برام
 «....شدم

 
 میکنمی خواهش با گرفت صییبوری نیما جذای ی چهره از را نگاهش شییاداب

 :کرد اضافه و برداشت را پوشه
 
 سییریع...  بدم انجام رو ها کار این که هسییتم جا این من نیسییت مزاحمتی »

 «...گیرم می پرینت براتون
 

 :گفت محترمانه و زد لبخندی نیما
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 «؟...! بمونم منتظر و بنشینم جا این نداره ایرادی پس »
 

 :داد جواب کند نگاه او به انکه بی و کرد روشن را پرینتر دستگاه شاداب
 
 «..یشهم تموم سریع نیست زیاد ها برگه بنشیند میکنم خواهش ؟...ایرادی چه »
 

 و داد یچرخ اش بسته فضای و اتاق در را نگاهش و نشست کوتاه تشکر با نیما
 :گفت و نشست سازش دست ی پنجره روی

 
 چهی بدون کنید کار دخمه این توی متوالی سییاعت چندین میتونید طور چه »

 «؟! نمیگیره دلتون...  بیرون رو ایی روزنه و پنجره
 

 نرم ندیلبخ کند نگاه را او انکه بی هم باز و گرفت کپی را ها برگه اولین شاداب
 :داد وجواب نشاند لبهایش روی

 
سه نمی مکان و جا آدمها دل هوای و آب »  توی ممکنه اوقات گاهی و...  شنا

 دخمه همون توی دلت هوای و آب شییاید و کنی دلتنگی احسییاس هم قصییر
 « ... باشه بهاری

 



 415 بن بست بهشت

 :داد ادامه و کرد اشاره دیوار به اویخته ی پنجره به سر با سپس
 
 «...نیست پنجره بدون جا این گذشته اون از»
 
 «... هستید باذوقی دختر شما. شدم متوجه بله »
 

 ی ضییربه چند با در و شیید همراه کوتاهی تشییکر با شییاداب لبهای روی لبخند
 و شد باز حیر جیر صدای همان با و چرخید پاشنه روی و امد در صدا به کوتاه

 دیدن با نیما... شد داخل بود مرتب و کشیده اتو همیشه مثل که درحالی مسیح
 دیدن با شییاداب... برخاسییت جایش از باالفاصییله پوش خوش و بلند قد مرد

 به رو تامل بدون کوتاهش سیالم از بعد زد برقی خوشیی از چشیمانش مسییح
 :گفت و رفت نشانه مسیح سمت به محترمانه را شدودستش نیما

 
 مدتی آموزی کار برای که...  هسییتند طلوعی آقایی ایشییون..  صییبوری آقای »

 «...شرکت اوردند تشریف
 

 ی شانهن به و برد پیش دست بود لبش روی مصنوعی لبخندی که درحالی نیما
 :گفت و فشرد گرم را مسیح دست دوستی
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 نداشییتم سییعادت ولی بودم شیینیده خیلی ازتون...  خوشییبختم دیدنتون از »
سرخواهر... ببینمتون  سیک هر و داره خودش دنبال شایعه دنیا یه رییس آقای پ

 «!.....میکنه دیدارش برای مشتاق رو
 

 بیخو حس داشت شباهت مدلها سوپر به بیشتر که مرد این حضور از مسیح
یادی هایش لبخند.... گرفت نمی  را بدش های حس...  میداد تظاهر بوی ز

 :داد جواب و کرد پنهان مصنوعی لبخندی پشت
 
شنایی از هم من » شبختم شما با آ  صبوری آقای ندید ها شایعه به دل....  خو

 «...کرد حساب روش زیاد نمیشه پس....! شایعه میگید هم خودتون
 

ما مان حفظ با نی ند ه مام که حالی در لبش کنج مصیینوعی لبخ  و هوش ت
 :گفت شد شاداب به رو بود مسیح پی حواسش

 
سته خانوم » شم مرخص من شد تموم اگه ها برگه پرینت خح  هب دیگه چیزی ب

 «...نمونده اداری وقت پایان
 

 نیما و گذاشییت او روی به رو پوشییه همراه را شییده پرینت های برگه شییاداب
 رو ترف می بیرون اتاق در از کوتاه قدمهای با که درحالی و کرد کوتاه تشییکری

 :شد مسیح به



 417 بن بست بهشت

 
 تربیشیی اشیینایی برای بابی این امیدوارم... دیدمتون که خوشییحالم هرحال به »

 «...خیر به وقتتون...  نمیشم مزاحم...  باشه
 
سیح لبخند صبوری نیما رفتن با شت هم م  ادابش سمت به را ونگاهش برگ

شای به غیبت روز سه این قدر به و کرد سرازیر ستاد او تما  نعهمق امروز....  ای
 هماهنگی روشنش گندمی پوست با و بود شده ایی سرمه مشکی جای به اش

 زا ایی تکه بازهم و...  میداد نشییان تر زیبا را گردش ی چهره و داشییت غریبی
 همیشه مثل هایش گونه...  میخورد تاب صورتش روی اش فرفری های چتری

شت صورتی رنگ ته شمان و دا شی هیچ بدون حالتش خوش چ  همچنان آرای
 می او دل به اش چهره اما نداشیییت ایی افسیییانه و شییگرف زیبایی.  بود زیبا

 ...نشست
 

 دایص با و داد سر زیر به را چشمانش کرد تالقی نگاهش توی که شاداب نگاه
 :برگشت او سمت به باز شاداب

 
 «؟...داشتید خوبی سفر نباشید خسته...  خیر به رسیدن دکتر آقای »
 
صل سنجاق مثل او روزش سه عین که رفت سفری پی ذهنش سوال این با  و

 ... بود دلش و فکر
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 سوال به لبش کنج لبخندی با بردارد او از چشم انکه بی و داد تکیه میز ی لبه به
 :گفت آن جای به و نداد جواب او
 
 تورو بریم کن جمع رو وسیییایلهات نمونده اداری وقت پایان به دیگه چیزی »

 «...مطب میرم هم بعد و برسونم
 

 این قبلش و اسیییت افتادن پس درحال دم در خوشییی از میکرد فکر شیییاداب
 سییرکشیش غرور وقتی اما.  میداد نشییان اش سییینه به کوبیدن با را خوشییحالی

 :داد جواب و امد خودش به گفت او از ریزی نیشگون
 
 آقای سییرویس با هسییتید خسییته هم شییما نمیشییم مزاحم دکتر آقای ممنونم »

 «...لطفتون از ممنونم... میرم نوروزی
 

سیح  یک در و زد دور را میز... شد گره درهم هایش اخم حرف این شنیدن با م
 قد را سرش و ایستاد اش قدمی

 
 [۰۹:۴۷ ۰۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 :گفت نرم گوشش حوالی جایی گردو خم ری
 



 419 بن بست بهشت

 متوبه که ترافیک دل توی نیومدم شییهر سییر اون از راه همه این ادبیاتی بچه »
 «...دارم کارت بریم بیافت راه... وممنونم مرسی بگی

 
شی از کردن غش تا گام یک فقط دیگر شاداب صله خو شت فا  مه باز ولی دا
 :گفت لطیف و نرم و رسید دادش به غرورش

 
 «؟...!نباشم مزاحم آخه »
 

سیح های اخم شتر که کورش گره م شاند لبهایش روی لبخندی شد بی  نرم و ن
 : گفت

 
 جمع رو هام وسییایل من بدید اجازه پس...  کنید می اخم چرا خوب خیلی »

 «... بریم بعد کنم
 

 : کرد معاضه لبخندی با را هایش اخم شاداب حرف این با مسیح
 
 یابونخ راست سمت شرکت از باالتر رو ماشین.... میرم تر جلو من پس باشه »

نک روبروی کارهاتون جلوی تا کردم پارک با  ماشیییم توی.... نشیییه بد هم
 « .هستم منتظرتون

 
 :ددا پیام نادر برای و دراورد را اش گوشی باالفاصله شاداب رفت که مسیح
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 « .دنبالم بیای نیست نیازی راهم توی من ممنونم »
 

سال که را پیامک شین سمت به اینکه از قبل شدو راهی کرد ار سیح ما  رودب م
 خوشییی میان اسییمان از معلق اجل مثل نادر تا کرد نگاه را برش دورو خوب
 !...نیاید فرود هایش

 
*** 

سیح که کاری سته دو... میداد سوغاتی بوی و رنگ...  میزد حرف آن از م  زگ ب
 یک نهایت در و مختلف های طعم با بسییته دو هم آن اصییفهان پولکی و اعال

شمی شال ستعلیق خوش خط با که سفید ابری شعار آن روی ن  یاهس را حافظ ا
 ...میشد جا هم مشت یک توی نرمی و لطافت از شال و بودند نوشته قلم

 
 و سپاس تمام...!  نداشت ایی فاصله ابرها سمت به پرواز تا روحش خوشی از

 :فتگ و برگشت مسیح سمت به سرش و لبش روی شد لبخندی اش دانی قدر
 
 دکشیدی زحمت چرا بود کافی همین...  است العاده فوق شال این دکتر آقای »

 «؟... چرا دیگه پوکلی و گز
 



 421 بن بست بهشت

 به و گرفت سییبقت میکرد نگاه را سییرش پشییت اینه توی از که درحالی مسیییح
 :پرسید و برگشت او سمت به سرش و رفت سرعت الین

 
 تدس با اگه میگفت اش فروشنده ؟...اومد خوشت شال از...  باشه مبارکت »

 « ... نمیشه پاک هاش شعر بشه شسته
 

 شسر که همانطور برمیگرداند کیسه داخل به را ها سوغاتی که درحالی شاداب
 :داد جواب نرمی لحن با بود زیر به
 
 محبوب های شیییرینی از گز...  هسییتند عالی خیلی ها این...  کردید لطف »

 «... منه
 

 به را نگاهش ودوباره کرد روانه او شییاد ی چهره سییمت به نگاهی نیم مسیییح
 «.... جونت نوش: » داد را جوابش وار زمزمه و نرم و داد روبرو

 
 کند ازب را حرف سر اینکه برای مسیح انداخت لنگر شان بین بازهم که سکوت

 مجلسییی هر توی غزا و عروسییی مرغ مثل که رفت بینوا هوای و آب سییراغ به
 ...میکند بند آن به میاورد کم حرف کس هر و دارد مداوم حضوری

 
 قطع بارون و برف که همین متاسیفانه و اسیت الوده خیلی امروز تهران هوای »

 من...  نبود تمیز خیلی هم اصییفهان هوای میشییه شییروع هم ها الودگی میشییه
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ته و الودگی از فرار برای همیشیییه ناه کوه به زندگی های مشییغله الب  و میبرم پ
 «...منه ی عالقه مورد تفریحات از یکی کوهنوردی

 
سیر که همانطور سپس شین برای را م شت ما  ازب میداد چراغ مدام که سرش پ
 :داد ادامه میکرد

 
 «؟...هستی کوهنوردی اهل »
 

ستی و زد لبخندی شاداب شید اش مقنعه پر به د شه از که همانطور و ک  ی شی
 :داد جواب میکرد تماشا را بیرون ماشین

 
 باری چند دانشییگاه طرف از دانشییجویی زمان... نه ایی حرفه منظورتون اگه »

 «...همین... چال کلک ارتفاعات توی الشهدا نور ی تپه رفتم
 

 دهش رنگ پر صورتی هایش گونه انداخت شاداب رخ نیم به نگاهی نیم مسیح
 :گفت بود روبرو به حواسش که درحالی و کرد کم را بخاری ی درجه.... بود

 
یدونم...  کوهنوردی بریم ها جمعه همین از یکی باشییی موافق اگه »  اگر نم

 بدن اجازه که هسیییت جوری خانوادگیت موقعیت کوهنوردی به کنم دعوتت
 «؟...!نه یه بیای



 423 بن بست بهشت

 
 انوادگیخ موقعیت اصال گفت می باید.... بگوید را حقیقتش بود قرار اگر خب
شد جانش آقا و شهاب شامل که اش ست محال می  را سالم تفریح این اجازه ا

 !...بدهند او به
 

بان کنار ی شیییده ردیف های خانه روی نگاهش و رفت و زد پر لبخندش  اتو
 :داد جواب اهسته نرم و نشست

 
 نمیدن اجازه هاشییون دختر به خیلی که دارم سیینتی ی خانواده من دکتر آقای»

شند، خونه از بیرون صوص با سائل این روی و تعطیل روزهای بخ ساس م  ح
ستند سته یه مثل برام مامانم ولی...  ه ... داره رو هوام خیلی شکر رو خدا و دو

 «...نمیدم قول ولی... بیام کنم می سعی
 

صد تا و گفت را این شاداب  ابشاد ی خانه نزدیکی به وقتی و شد ساکت مق
 ینماش داشت قرار آنها ی خانه که ایی کوچه از فاصله قدری با مسیح رسیدند

 :گفت و چرخید شاداب سمت به و کرد متوقف را
 
 مسییائل این روی و داری سیینتی ی خانواده که نمیدونسییتم من...  متاسییفم »

 حاال... امدم نمی خونتون دم مالحظه بی صبح روز اون وگرنه هستند حساس
 «... نیاد پیش مشکلی برات تا داشتم نگه تر باال یکم هم
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 عمق به پیچک مثل و میاید کش پوسییتش زیر خوشییی میکرد حس شییاداب
 به سییرش و نشییاند لبش روی وسیییع لبخندی.. اسییت کرده پیدا راه وجودش

 :گفت و برگشت او سمت
 
 العاده فوق واقعا ممنون هم ها سییوغاتی برای...  کردید لطف خیلی دکتر آقا »

 «...کنیم خداحافظی ندارید امری اگه... هستند
 

 م نگاه که درحالی مسیح
 

 [۰۹:۴۷ ۰۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 :گفت میداد چرخی او درصورت را شتاقش

 
 «...سالمت به برو..  باشه مبارکت »
 

 این مدت تمام و میکرد بدرقه را او قدمهای هم مسیح نگاه رفت می که شاداب
 ...است ای العاده فوق ظهر از بعد چه امروز که میخورد چرخ سرش در فکر

 
*** 
 سفرنگی مامان دیدن و مطب در بیماران کم تعداد با العاده فوق ظهر از بعد این

 ...کرد پیدا ادامه همچنان خواهرانش و



 425 بن بست بهشت

 
 آبدار هایی بتوتسییه و انداخت گردنش در دسییت او دیدن با خانوم فرنگیس

 ... میرفت اش صدقه قربان مدام و کاشت اش گونه روی
 
 «؟...  گذشت خوش سفر..  بود شده ذره یه برات دلم برم قربونت »
 

 با همراه ماندانا که رفت می مسیییح ی صییدقه قربان کماکان خانوم فرنگیس
 زخانهاشییپ از بود بسییته قرمز خالهای با آبی بندی پیش که درحالی کفگیری

 او دیدن با و کشییید گردن مادرش های شیییانه پس از مسیییح...  آمد بیرون
 :گفت و شد رنگ پر لبخندش

 
 پخته دست امشب شام میاد بوش که جور این....  خودم خانوم ماندانا احوال »

 «شماست
 

سید اش قدمی یک به ماندانا سه برادر و خواهر و ر شان بتوت  بدل و رد را های
 :گفت نرم لبخندی با...  ارام و ساکت همیشه ی ماندانا و کردند

 
 خیلی دربیاد اب از خوب کنه خدا منه با امشب شام...  داداش اومدی خوش »

 «...نکردم اشپزی که وقته
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 صاف موهای به دستی و انداخت خواهرش سمت به محبت پر نگاهی مسیح
 : گفت کشیدو بود سرش بند کلیپسی با که حالتش بی و
 
 ؟ کردی چیکارش رو خشیایار... کنی می سیرگرم رو خودت که خوبه خیلی »

 «؟ کجاست مارال
 

 به را خشییابار که حالی در مارال که چرا نکرد پیدا جواب برای مجالی ماندانا
 :فتگ مانند جیغ تقریبا و بلند صدای با و آمد بیرون اتاقش از داشت بتغتل

 
 «!... نشدم متوجه من که اومدی کی برم قربونت داداش »
 

 هب و گذاشییت زمین به را بود اش خاله بنفش جیغ مات که را خشییایار سییپس
 دشی مجبور مسیییح و شییده اویزان او گردن به وتقریبا کرد پرواز مسیییح سییمت

 ...بیاورد تاب را مارال ت ف پر های بتوتسه و کند خم را سرش قدری
 
 یتاب که بود نکرده پیدا مارال های تف جای کردن خشییک برای فرصییتی هنوز و

شت تن به پوشیدی و شیک شلوار و بلوز که درحالی  مد ساده را موهایش و دا
 : گقت ایی خانومانه و نرم صدای با و آمد بیرون مارال اتاق از بود کرده اسبی

 
 «...خیر به شبتون..  دکتر آقای سالم »
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 [۰۹:۱۵ ۱2.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 و شییید مات ایی لحظه تعجب از تفریبا و دید را بیتا مارال ای شیییانه پس از

 خودش به لحظه چند عمر از تر زود خیلی اما....  ماند ثابت او روی نگاهش
 و محکم لحنی با ظریف اخمی با میگرفت فاصییله مارال از که درحالی و امد

 :داد جواب مردانه
 
 «....آمدید خوش...  مشفق خانوم سالم »
 

صتی اینکه برای سپس ...  ندک فراموش را هایش تعجب تا بدهد خودش به فر
شایار سمت به شت سعی کنان تاتی تاتی که خ  ساندبر مادرش به را خودش دا

سید محکم را هایش گونه و کرد بلند زمین از اورا و شد خم و رفت ....  بتوت
 یدند با که را خشایار....  بست سرش پشت را ودر رفت مادرش اتاق سمت به

سباب از تلی  زا نامفهومی صداهای و میکرد قراری بی رنگانگش های بازی ا
شت زمین به را میاورد در خودش ست تخت ی لبه روی و گذا ش  به چنگی و ن
شید صافش موهای سته و فرنگیس مامان امدن با و ک  شجای از آنی به شدن ب

 صییدایی و درهم های اخم با باشیید شییده رها چله از که تیره مانند و شیید بلند
 :گفت وار پچ پج و اهسته

 
 «.؟...  میکنه چیکار جا این دختره این...  مامان »
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سکی و شد خم خانوم فرنگیس شایار که را عرو شت سعی خ  در کامال را آن دا
 : نشست تخت ی لبه روی و اورد بیرون را دهد جا دهانش

 
 شیید دوسییت بیتا با مارال سییرهنگ ی خونه مهمونی بعد... مادر بگم چی »

 هم امروز...  بیرون رفتند هم با هم بار دو یکی...  کردن بدل و رد تلفن وشماره
 یستن بدی دختر...  کرده دعوت شام برای رو بیتا گفت و اومد ناغافلی غروب
نا ولی....  کنه کمکش درسییهاش توی اومده میگه مارال  رفتار از زیاد ماندا
شش هاش شده چیزی که حاال...  نمیاد خو  خونه سر میره و میخوره شام یه ن

 «...خودش زندگی
 

 پر اممد دهانش..  برد فرو موهایش در عصبی را انگشتانش بازهم کالفه مسیح
 ستهد بدون خواستگاری از میخواست و میامد لبهایش پشت تا کلمات و میشد

 اما وارش پچ پچ و اهسته لحن همان با و داشت نگه حرمت اما بگوید بیتا گل
 :شد فرنگیسش مامان به رو برزخی

 
 نمیده راه اش خونه حریم توی رو هرکسی ادم که شناخت بدون اخه..  مامان »

 میدونیم اش خانوده و دختر این از چی سرهنگه برادر ی نوه اینکه جز به ما.... 
 رکنکو فکر به باید بازی رفیق و دوسییت جای به مارال گذشییته اون از.. ؟....

 علمم براش بودم گفته بهش که من داره مشکل درسها توی....  باشه دیگه سال
 «نمیاد خوشم اصال سرش سبک رفتار و دختر این از من....  میگیرم
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 به هک ماشینی همراه را خشایار و برخاست تخت ی لبه روی از خانوم فرنگیس
 :داد جواب مسیح از تر کالفه نشاند پاهایش روی و کرد بلند داشت بتغتل

 
چه هرچی...  بگم چی واال » نا ام ب ندا نه گوش حرف و مظلوم ما  مارال...  ک

 از تداداش گفتم بهش...  خودشه حرف حرف و است اتیشپاره و ،آپارتی سرتق
....  واشن گوش کو ولی ها نمیاد خوشش تو نشدنی تمام بازی رفیق دوست این
 خدا هب واال... نمیشم حریفش که من بپیچون رو گوشش دور یه رفت دختر این

 ی غصییه طرف یک از..  اش بچه و ماندانا ی غصییه طرف یه از موندم خودمم
 « .... جونم بالی شده مارال این هم حاال و پادرهواش زندگی و داداشم

 
 ایی بتوتسه و کشید خشایار پشت کم و نرم موهای به دستی خانوم فرنگیس

 :کرد واضافه کاشت آن روی
 
 زیاد مشییهد میرم.... باالیی ی طبقه ی همسییایه خانوم حاج با فردا من مادر »

 بیمارسییتان از بعد ولی شییلوغه سییرت میدونم...  برمیگردم روز دو مونم نمی
 کهبل رضییا امام بتوتس پا میرم....  نباشیین تنها تا ها دختر پیش بیا ها شییب

 سییر از دسییت و پایین بیاد شیییطون خر از ماندانا شییوهر پدر کنه فرجی خدا
 «... برداره بچه این زندگی
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 به سییرش و گرفت دیوار کنج از را نگاهش شییده گره های اخم همان با مسیییح
 از ردی هیچ که او جوگندمی موهای روی نگاهش چرخیدو مادرش سییمت

شت رنگ ست ندا ش شمان به که حالی در ارامش لحن همان با و ن  ایی قهوه چ
 :گفت بود خیره مادرش

 
که با » یادی احترام ایشییون برای وجوداین گه ولی قائلم ز تاه بخواد ا ی کو  ادن

 هک بود این برای کردم دسییت دسییت اگه هم مدت این... بگیرم وکیل مجبورم
 «...باشیم زخمشون نمک نیست درست و هستند دار داغ

 
ند دار داغ که پیرزن و پیرمرد یه ی واسیییه... مادر میگی چی » ها و هسییت  تن

 «... که کرد کشی آجان نمیشه که دادن دست از رو پسرشون
 

 روی از را خشییایار عروسییکی خرس بچرخاند را بحث سییر اینکه برای سییپس
 :گفت و انداخت زمین به تخت

 
ستی » سابرس اون مادر را ست ؟.... شد چی ح شرکت تون  اپید رو کالهبردار

 ماست باهاش حتما گفت و گرفت تماس من با پیش سیاعت نیم داییت...  کنه
...  هشد خودش سامون سر بی زندگی درگریبون سر هم بیچاره اون....  بگیری

 «....شد بهتر خدا شکر به حالش پریوش میگفت
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 رداشتب بود افتاده تخت روی که را خشایار رنگ سبز لگوی از ایی تکه مسیح
شتان میان و ستش انگ شایار پی نگاهش که حالی ودر داد تاب د  بجوا بود خ

 :داد
 
سیده هایی نخ سر یه به اره » صت فردا ر شش میرم کنم فر  امرانک دفتر توی پی

شتباه هم اول از... دارم قرار باهاش سئولیت این کاری حجم این با کردم ا  ور م
 و شییرکت اوضییاع... ندارم ازش ایی رشییته سییر هیچ که کاری...  کردم قبول

 «.... باشه اساسی تغییر یه فکر به باید و خرابه خیلی دایی ی کارخونه
 
 یک امدن درو شدن باز با
 

 [۰۹:۱۵ ۱2.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 یک ودر شیید بلند تخت روی از. ماند تمام نیمه مسیییح حرف مارال ایی دفعه

 :گفت مارال گوش زیر برزخی چشمان با کردو خم سر ایستاد اش قدمی
 
 «...بدونی رو وحدودت حدو دیگه تا که میرسم بعدا هم رو تو حساب»
 

 جایش از آنی به داشیییت بتغتل به را خشیییایار که حالی در خانوم فرنگیس
 دهنده هشدار و گذاشت او بازوی روی دست و رفت مسیح کنار به و برخاست

 :گفت
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سیح » شته بیرون بیابریم.... میکنم خواهش م شه هرچی باالخره...  ز  ی وهن با
 «....خوردیم نمک و نون هشون با عمری که...  سرهنگه برادر

 
سیح سی و ها حرص تمام م سی با را هایش دلواپ ستاد بیرون عمیق نف  بی و فر

 ...رفت بیرون اتاق از مادرش همراه کند نگاه مارال متعجب چشمان به انکه
 

*** 
 شد صرف تینا تره نمک بی های خنده و مارال نمک بی های شوخی میان شام

 هک مسیح...  ماند نتیجه بی مسیح های اخم کردن باز برای مارال تالش تمام و
 وبی گاه های نگاه زیر مدت تمام دارد نگه هم را مهمان حرمت میکرد سییعی

 ی کرتشیی با نخورده خورده عاقبت و میداد کوتاه جوابی او سییواالت به بیتا گاه
 روی زا نارنگی که حالی در و کرد بهانه را بیمارستان. برخاست جایش از کوتاه

 :گفت فرنگیسش مامان یه رو برمیداشت میز
 
 «... برم باید دیگه من نداری کاری اگه مامان »
 

سیح درهم های اخم نوع که مارال شد عجین سکوتش با که را م  خوبی به ، می
ستش.... بود کرده تجربه را آن نیز وقبال شناخت می سابی را ما سه ح  کرده کی
 ایه جواب جز به اما کند باز او با را صحبت سر میکرد سعی مدت تمام و بود

 ...نمیشد عایدش هیچی سطحی و کوتاه
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 :گفت لوسی لحنی با نشد امید نا بازهم ولی

 
 «.... شبه سر تازه...  دیگه نرو داداش...اِ  »
 

 نامع پر لحنی با مارال حرف دنبال و نوشییید را اش نوشیییابه از ایی جرعه بیتا
 :گفت

 
 تشییریف نیومده که سیینگین زیاد حضییورم یا بود شییور من قدم...  دکتر آقای »

 «؟...!میبرید
 

 :داد جواب محکم و کرد بیتا ی روانه را غیضش پر نگاه مسیح
 
 « .... ام خسته و برگشتم سفر از کدوم هیچ »
 

 وتاهک خواهی عذر با سپس مسیح حرفهای میان شد ایی نقطه بیتا موبایل زنگ
 فتر جالباسی سمت به هم مسیح و... رفت مارال اتاق به و شد بلند میز سر از
ند هم خانوم فرنگیس و...  بردارد را کتش تا بالش به وتیز ت ...  شییید روان دن

 :فتگ وار پچ پچ و برد فرو او گوش بیخ سر بود نشسته مارال کنار که ماندانا
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 زیاد گفتم...  کرده گیر داداش پیش گلوش دختره این...  بود من با حق دیدی»
یار در بازی تق سییر بازم نده رو بهش  های اخم بتونی کی تا بدو حاال...  ب

 «.... کنی جمع رو داداش
 

شش مارال شم و نبود حرفها این پی گو شی و کرد ماندانا نثار ایی غره چ  مه ای
 :داد جواب او از تر اهسته طلبکار لحنی با و گذاشت بندش پشت

 
 «...بگیری ایراد من به همش میاد خوشش تو ؟.... کردم چیکار مگه »
 

 :فتگ و رساند مسیح به را خود بلند قدمهای با و برخاست میز پشت از سپس
 
 « .... دیگه نرو بمون داداش »
 

 :گفت شد او به رو برزخی چشمان همان با و کرد تن به را کتش مسیح
 
ستی تللی و یللی پی فقط خوندن درس جای به » ش دختر این از من..  ه  مخو

 میپری رهدخت این با بازم که برسونه گوششم به باد ولی گذشت که امشب نمیاد
 «... .میشم طوفانی بدجوری
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 دکشی گردن او های شانه پس از و گرفت مارال اشک پر چشمان از چشم سپس
 :گفت ماندانا به رو
 
 «خداحافظ بود شده خوشمزه....شام برای ممنونم »
 

 مادرش های شیییانه دور دسیییت بیاید بیرون اتاق از بیتا اینکه از قبل سییپس
 : گفت و بتوتسید را هایش گونه و کشید اغوش به را او انداخت

 
 «.... بگذره خوش سفر...  ها دختر پیش میام شب فردا از راحت خیالت »
 

 ....شد راهی کند خداحافظی مارال با آنکه وبی گفت را این مسیح
 

 [۰۹:۳۳ ۱۳.۱2.۱۶] ,بهشت بست بن
 بش که ، است آن نشدنی تمام ترافیک همین تهران شهر کالن مزایای از یکی

سد نمی روز و ست محال میزنی سر خیابانی یا اتوبان هر به و شنا  امد به که ا
 !.... نشوی گرفتار ته سرو بی غول این

 
 ایه ترافیک به دل راحت خیال با و برمیداری گاز روی از پا که اسییت وقت آن

 !...میدهی خودت ذهنی
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 یک مثل درسییت....  بود جدال در پایانی بی ، کشییمکش و هیاهو در ذهنش
سافرانش که ترمینال  دشخو سیاق و سبک به کی هر و میرفتند و امدند می م

 ...میکرد علم قد
 

 ذهنش در همه از اول پذیرش تاثیر ی روحیه و سییرکش خوی و خلق و مارال
ست ش  زا نگران و گرفت می خود به را ظرف شکل العینی طرفه آب مثل که ن

 االح...!  بخورد تورش به ایی شییکسییته یا ، پر لب ، آلوده ظرفی که بود روزی
 های خنده ،پشییت داشییت یقین بودو آمده در نامی بیتا ظرف شییکل که هم

 !...است خوابیده رنگارنگی های خواب دختر این موقر ظاهر و محترمانه
 
 !...ندکشید پر ذهنش از بیتا همراه به مارال ، سرش پشت ماشین بوق صدای با
 

 .... رفت جلوتر قدری و فشرد نرمی به گاز روی را پایش
 

 ودب تهران شییهر کالن نشییدنی تمام ترافیک از بیش خودش ذهنی های ترافیک
 که شییوهری پدر و بود سییامانش سییرو بی زندگی و ماندانا نوبت بار این...! 

 ...داشت اش رفته دست از پسر یادگار تنها به طمع چشم
 
شین حرکت و ترافیک کور گره شدن باز با شکالت همراه به و ماندانا ، ها ما  شم

 ذهنی های سه دو یک این میان و.....رفت بیرون و امد در حرکت به ذهنش در
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شت را اش قلبی بیماری که رسید مادرش به  آن دامم و میکرد پنهان لبخندش پ
 دختری هب عاقبت و....! خودش غیر بود دنیا تمام فکر به و میداد ربط پیری به را
 !.... بود مانده جا به رنگ پر افکارش در نگاهش َرد که رسید شاداب نام به
 

ستی شانی به د شید بلندش پی سته های نفس و....  ک  والنیط و عمیق را اش خ
 های خنده و داشییت حالتی خوش چشییمان که دختر این به باید....داد بیرون
سی میکرد فکر تر جدی قدری.... ایی ساده شت او به که ح  وتر و بود ناب دا

 نا و غریب حالی و حس.... بود نکرده اش تجربه این از پیش که چیزی... تازه
سید او به میان در خط یک روزها این... ! گفتنی شغله تمام کنار و میر  شهای م

صل گیره مثل ضور از که خوبی حس و بود فکرش و دل و  ارانک میگرفت او ح
 ...بود ناپذیر

 
 نالی یه و زد راهنما ، داشت نواخت یک و نرم ریتمی که موبایل زنگ صدای با

 یپ زنگهای داد به عاقبت و کرد تر کم قدری را سییرعتش و رفت اتوبان سییوم
 حواسش از نیمی که درحالی و رابرداشت آن داشبورد روی از رسیدو آن درپی

 موبایلش ی صفحه به نگاهی نیم سرش پشت به دیگر نیمی بود رویش پیش به
سم دیدن با و انداخت  لمث و....! طوفانی و شد تر تنگ ، تنگش خلق کامران ا

له از که تیری ند رهایش چ لب لحن با حرص پر کن نه ط فت ایی کارا : »  گ
 «...بفرمایید
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  این پشییت و پس میدانسییت و میشییناخت را مسیییح تیز و تند لحن کامران
 را هایش خنده..... اسییت خوابیده نگفته حرف هزار ، محترمانه«  بفرمایید»

 یزدم موج کلماتش میان خنده آثار هنوز که حالی در و کرد پنهان لبهایش پشت
 :گفت

 
 ، تنیس دسترس در موبایلش خدا ی همیشه که هفت صفر دو دکتر به سالم »

پت باز چیه...!  خطتت روی بیام تونسییتم تا گرفتمت بار چند  به دهشییی پر تو
 «؟....میکنی پرتابش باشم من که دیوار ترین کوتاه سمت

 
 از و نشییسیییت لبهایش روی داشیییت لبخند از طرحی فقط که کج لبخندی
 :گرفت فاکتور هم سالمش

 
 دگیزن از پاشییو بگو بهش و بزن حرف بیتا این با فخریت مامان جون کامران »

ید بگو بهش تو...  نمیشیییه حالیش که من حرف...  بیرون بکشیییه من  شیییا
 «... خونمون بیاد شام برای که بود مونده فقط...فهمید

 
سیح  و دآم آن میان به بدو...  بدو کامران که چرا.... نرسید اتنها به اش جمله م
 :گفت زده شناب
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 پس ؟...! شییما ی خونه بو اومده شییام....!  دختر این شییرفیه بی عجب بابا »
 پیله قدر نای کسی به بودم ندیده حال به تا....!  کرده گیر پیشت گلوش حسابی

 یه قطف مرغش انگار ولی... بشییه تو خیال بی گفتم بهش مامانم جون به... کنه
 «...داره پا
 

 لحنی صییدایش به و دهد فرو را هایش خنده میکرد سییعی که حالی در سییپس
 :کرد اضافه و داد جدی

 
خی با و میکنی مصییرف کافور که میگفتی بهش حسییابی مرد خب » خی د   م 

 «!...شد می خیالت بی خودش شنید می که رو این نداری کاری جماعت
 

به روی و بود مو تار یک باریکی به کامران جدی و شییوخی مرز  راه مرز ی ل
ست.... بود کردن غش حال در خنده و شوخی سمت به مدام و میرفت  میخوا

 ایه جمله بند پشت کامران و نیافت مجالی اما کند بارش درشت ناسزای چند
 :گقت اش قبلی

 
شش شد الزم اگه و میکنم ردیفش خودم.... کن ولش رو بیتا حاال »  مه رو گو

 «....زدم زنگ تری مهم موضوع برای.... پیچونم می
 

 تابلوهای به نگاهش که حالی در کرد باریک را چشییمانش قدری ، کنجکاو
 «؟....موضوعی چه:» پرسید کوتاه بود اتوبان خروجی
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 بهت که حسییابرسییی همون زد زنگ من به پیش ی دقیقه چند یعقوبی آقای »

یا... کردم معرفی ته گو هات بود نتوسیی ماس با فت....  بگیره ت  ارک یه میگ
 کی که نیسییت معلوم و داره پرواز زود صییبح فردا و اومد پیش براش ضییروری

 رجامف آقای شییرکت درمورد و ببینتت امشییب دفترش توی میخواسییت بگرده
 کنه صحبت باهات

 
 [۰۹:۳۳ ۱۳.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 «....کن هماهنگ و بزن بهش زنگی یه نیستی شیفت بیمارستان اگه ....
 

 و میشیید تمام امشییب همین قصییه این که بهتر همان...  کشییید عمیقی نفس
 .میشد کم هایش دغدغه از ایی دغدغه

 
 صییبح از فردا... شیید بهتر جوری این اتفاقا...  نیسییتم شیییفت بیمارسییتان نه »

 نمک تنظیم رو وقتم جوی چه بودم مونده... مطب هم عصر و هستم بیمارستان
شون با لطفا.... ست اونجا دیگه ایی دقیقه چهل تا بگو بگیر تماس ای  خودت مه
 «... بیا نداری کاری اگه هم

 
شنی کوتاهی حافظی خدا سپس  به بعقوبی دفتر سمت به و کرد اش جمله چا

 ....افتاد راه
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 [۱۱:۰۸ ۱۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 که ادهافت هایی شییانه با فربه و متوسییط قامتی با سییال میان بود مردی یعقوبی
شتر را شکمش برآمدگی شان بی  اش شده تنک جوگندمی موهای..... میداد ن

 اج به او سر فرق در را پایش رد طاسی و بود مانده جا به سرش اطراف در فقط
 ... بود گذاشته

 
 پس از مانندش ایی دکمه و ریز چشییمان ، گرفت می باال را سییرش که گاه هر

 میشد دیده بزرگتر قدری ، بود شده سوار اش بینی نوک که گوش، چهار عینکی

...! 
 

 و نوشیییت خطی چند بلند کاغذ تکه یک روی ایی لحظه چند برای یعقوبی
 کرد بقال درهم سینه روی را دستهایش و داد تکیه اش صندلی پشتی به سپس

سیح به رو و ست که م ست او ی کهنه رنگ ایی قهوه چوبی میز روبروی در ش  هن
 :گفت بود

 
قای» بل دکتر آ قت خاطر به را من خواهی عذر هرچیز از ق ناسیییم و  نشیی

سابرس ما کار بفرمایید باور....بپذیرید ساب وقت هیچ ها ح ستد کتاب ح  ر
سارت وگرنه ، ضروری خیلی و کاریه سفر یه فردا سفر...  نداره درمونی و  ج

 اوقات مزاحم شیییب موقع این و نمیزدم بهم رو فردا مالقات قرار و کردم نمی
 «....اوردید تشریف و کردید لطف که اینه عرضم هرحال به.... شدم نمی شما
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سیح  مودبانه و کوتاه میکنمی خواهش و کرد سوار هم روی را بلندش پاهای م

سیح جفت که کامران سمت به نگاهش یعقوبی و گفت سته م ش  رخیدچ بود ن
 :داد ادامه و بود کرده خوش جا لبش روی لبخندی ته همیشه مانند و...
 
شون و سرهنگ جناب به من البته » سر صی ارادت پ  که رو امری هر و دارم خا

 «.... است وظیفه انجام ، کردم اطاعت
 

:»  تگف یعقوبی تعارفهای جواب در کوتاه و کرد خم ادب نشان به سری کامران
 .کرد سکوت سپس و....!« بزرگوارید شما

 
 از وبعد رسید گردنش پشت به آن امتداد و کشید طاسش سر به دستی یعقوبی

 :گفت نفس ،دوتا یکی عمر قدر به کوتاه تاملی
 
 یک از ابتدا همون از فرجام آقای که بود بهتر خیلی دارم اعتقاد هم هنوز ولی»

مک حسیییابرس ند می ک نا... گرفت جه این به من از تر زود خیلی یقی  نتی
 «....میرسیدند

 
 : جنباند را آن ریز و نرم و کرد خم تفهیم عالمت به سری مسیح
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 ونخدمتت هم قبال که همونطور.... متین شییما فرمایشییات یعقوبی جناب بله »
 یا ردارکالهب تا بشه انجام صدا سرو بی کار این هستند مایل فرجام آقای گفتم

سناد سازی پاک برای فرصتی کالهبرداران احتماال  از.... نکنند پیدا مدارک و ا
شون بگذریم که موضوع این صت که دارند قلقی بد شریک ای  هامس درصد ش

 سرشونپ ،البته میکنند زندگی کشور از وخارج ایشونه نام به شرکت و کارخونه
 دمیکنن کشییی سییر شییرکت و کارخونه به اوقات گاهی پدر ی نماینده عنوان به

 صتیفر دنبال به شریکشون و میشه اداره فرجام اقای نظر زیر امور تمام ولی....
ستند کوچک ای بهانه یا شون بکنند لیاقتی بی به متهم رو فرجام آقای تا ، ه  وای

 «....بیارند در چنگشون از رو سهام درصد چهل و بگذارند فشار تحت رو
 

 و داد آن به چینی و کرد تر ریز قدری را اش ایی دکمه و ریز چشییمان یعقوبی
شمانش پای مورب خطوط شت نوک با و شد تر عمیق چ شاره انگ  عینک اش ا

 شقرار بی دستهای... داد تکان چندبار را سرش و داد هل باال به رو را اش طبی
 :وگفت کرد بند ی درفته زهوار چوبی میز ی لبه به را
 
 «.... هستم شما فرمایشات متوجه بله »
 

 :کرد اضافه و برداشت رویش پیش های برگه روی از را نگاهش سپس
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 ایجینت به من بودید گذاشییته من اختیار در که فلشییی دوتا اون با دکتر آقای »
صفه سیدم ایی نیمه و ن  ینیق بهم من ی ساله چند و چندین ی تجربه ولی... ر

 «....درسته هم نیمه و نصفه نتایج همین که میده
 

 بعدی های جمله ومشییتاق میزد پر پر ذهنش های الیه توی کنجکاوی مسیییح
 خم جلو به قدری و برداشت دیگرش پای روی از را اش شده سوار پای...  بود

 یای جرعه میکرد بیداد اش کهنگی ی مزه که رویش پیش چای فنجان از و شد
 ودوج با و داشت نگه را ادب جانب اما بود سوال از پر سرش که آن با...  نوشید

 .... نکرد قطع را او حرف کنجکاویهایش تمام
 

 اهنگ در خوابیده اشییتیاق دیدن از و میکرد بازی ها جمله با مهارت با یعقوبی
 ... نشست می پوستش زیر ناشدنی وصف لذتی رویش پیش مرد دو
 

 :گفت و کرد بیان تر آرام را اش بعدی های جمله و داد خود به تعللی سپس
 
قای » مه سییرس یک حاوی دادید من به که اولی فلش دکتر آ  اداری های نا

 که کارخونه محصییوالت فروش و خرید داد قرار تا چند و بود روتین و روزمره
سید نمی نظر به مهمی چندان چیز ضاع دوم فلش اما.... ر  متفاوت کمی رو او
 رو این اما... رسیییده شییما دسییت به طوری چه فلش این نمیدونم من...  کرد

سی برای میدونم س تحقیق مراحل توی ممکنه داده انجام رو کار این که ک  طتو



 445 بن بست بهشت

سر پلیس شه ایحاد درد  میافته جایی به آتیش وقتی قانونه یه این هرحال به.... ب
 « ...میسوزند هم با خشک و تر
 

سیح ذهن  ذهنش توی او از که چیزی اولین....  کرد پرواز شاداب سمت به م
 دل و نشییسییته چپش ی شییانه روی که بود ای شییده بافته موهای بسییت نقش
 قایآ صدای با برسد ایی صدمه او به ماجرا این توی بگذارد بود محال... میبرد

 .... کرد فرار ذهنش ی گوشه به شاداب برای یش ها دلواپسی یعقوبی
 
قای » عداد بین فاحش اختالف ی متوجه رو من دوم فلش....  دکتر آ  وارقام ا

 مشد متوجه اسناد تاریخ و داری حساب به مربوط اسناد بررسی با من ، کرد
 

 [۱۱:۰۸ ۱۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 پیش سیییال یک زمانی بازده تقریبا و کارخونه از شییروعش کالهبرداری این

 «!....رسیده کالهبرداری به ها بعد و بوده دزدی آفتابه اول و شده شروع
 

 های چایی به سییر با و کرد قطع را آن ، رسییید اش جمله جای این به یعقوبی
 : گفت و کرد اشاره آنها روی پیش

 
 «.... کنید میل شد سرد هاتون چایی بفرمایید »
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 حنده ته با و گذاشییت زبانش روی را دلش حرف و نیاورد طاقت دیگر کامران
 :گفت لبهایش روی ایی

 
صل سر برید میکنم خواهش یعقوبی آقای »  با انچن بفرمایید باور...  مطلب ا

جان ید تعریف هی جان شیییدت از من که میکن  پیچ بهم ام روده و دل هی
 «...میخوره

 
 خودش کار ارزش تا ، را کنجکاوی و اشتیاق...  خواست می را همین یعقوبی

 زیرینش لب لذت با نشست لبش روی رضایت سر از لبخندی.... ببرد باالتر را
 دندانش زیر را ترشییی طعم که کسییی مثل ،درسییت گرفت دندان به محکم را

 :گفت و چرخاند مسیح سمت به شکیبا و آرام را نگاهش و میکند تست
 
 که دمیدونی من از بهتر شما... است ساده خیلی توضیحش....  باشید صبور »

سه ، کارخونه هر قلب س سابداری ، شرکتی یا مو ست ح  پولهای تمام و اونجا
 الغمب با سازی سند از بودجه کسری..  میشه منتقل اونجا به ورودی و خروجی

 جاری های هزینه و ضییروری اقالم خرید های فاکتور مثل شییده شییروع پایین
 توی عمری که حسییابدار من منطق با ارقامش و اعداد که ، شییرکت و کارخونه

 و هکارخون با نزدیک از اینکه وجود با و...  درنمیاد جور کردم سفید مو کار این
 ندینچ ی تجربه ولی بوده اختیارم در ناقصی واطالعات....  نشدم آشنا شرکت
 ها دزدی هآفتاب این البته...  افتاده اتفاق این که میده رو یقین این من به ام سییاله
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شم به زیاد سی و نمیاد چ ساس رو ک  وشفر داد قرار پای وقتی ولی ، نمیکنه ح
صوالت ضاع میاد میون به کارخونه مح ست و میکنه فرق او  خودش که اونجا

 « ! ... میده نشون رو
 

 :یدپرس کوتاهی خواهی عذر با و آمد او حرف میان به و نیاورد تاب دیگر مسیح
 
 حسییابداری بخش از کالهبرداری که دارید اعتقاد شییما پس یعقوبی جناب »

 «؟...هستند مقصر بخش او کارمندان و شده شروع
 
ست من.....  طوره همین بله »  مهارت پایه بر و هستم حرفه این توی که سالها

 وانعن به اگه البته کردم عرض خدمتتون رو عرایض این تجربه و داری حسییاب
سابدار یک  ریت قطعی نتایجی به قطعا میاومدم کارخونه و شرکت به رسمی ح

سیدم سناد و ها قرارداد در وارقام اعداد تغییر این دارم یقین ولی.. میر  تشرک ا
 عالو ارخونهک محصوالت دادید قبال که توضیحاتی طبق البته...  گرفته صورت

 پس...  داشته صادرات هم همسایه های کشور به...  داخلی بازار در فروش بر
یاد میون به دالر و ارز پای وقتی  ایی بودجه کسییری با شییرکت و کارخونه ب

 کرف یک باید برگشییتند سییفر از فرجام آقای وقتی...  میشیییه مواجه هنگفت
 وگرنه.... بکنند شرکتشون و کارخونه اسفناک اوضاع برای ایی ریشه و اساسی

 « ...داشت نخواهند ایی فاصله ورشکستگی تا
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سیح ستش کف م شت اش بینی ی تیغه زیر را د  اش چانه امتداد تا را آن و گذا
ستی آقای ی چهره کرد سعی آورد پایین سابدار فرا شد ح  وردبیا خاطر به را ار
 آنها بین را اول حرف اطمینان و داشییت دیرینه دوسییتی اش دایی با که مردی

 ...میزد
 

 روی نظم بی کتابهایش که یعقوبی سر پشت ی کهنه ی کتابخونه از را نگاهش
 :گفت و گرفت بودند شده چیده هم

 
 ندوستشو و دارند کامل اطمینان ایشون به فرجام آقای.... یعقوبی جناب اما »
 بین از کردند منحل رد خونه کار دفتر وقتی حتی و برمیگرده پیش سیییالها به

 «...داشتند نگه رو ایشون فقط کارمندان
 

 تنشس رویش پیش رومیزی ساعت روی و گرفت مسیح از را نگاهش یعقوبی
 به ار اش تکیه.. داشییتند یازده عدد با کوتاه ایی فاصییله سییاعت های عقربه که

 دهانش آب دادن فرو عمر قدر به کوتاه تاملی از وبعد داد چرخانش صییندلی
 :داد جواب

 
ست یک گاهی که پذیرفت باید...  دقیقا بله »  نهک ختیتاتنتت میتونه هم دو

 فرجام یآقا میکنم کوتاه رو عرایضم..  هستید خسته هم شما یقینا و وقته دیر...
 در ختیتاتنتت جرم به حسییابدارشییون از باید سییفر از برگشییتن محض به
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 و هسییتند کشییور خارج آالن ایشییون اینکه به توجه با...  کنند شییکایت امانت
 تنتابرگشیی نمیبینم صییالح من گرفتند دسییت به رو هدایت سییکان معاونشییون

شون شه علنی موضوع سفر از ای ست نمیدونیم هنوز ما...  ب سانی چه د  ویت ک
 در فهمیدن محض به...  باشه ماجرا پای یک هم ایشون معاون شاید و کاره این
شون پای سک فعال موضع بهتر من عقیده به کنند رنگ کم یا پاک رو خود  وتم

 «....برن جلو قانون طریق از برگردند سفر از ایشون تا بمونه باقی
 

سید پایان به که اش جمله ستگی مهمانانش احترام به ، ر  یدنمال با را هایش خ
 سمت به بست را رویش پیش رنگ قرمز ی پوشه و و کرد پنهان چشمانش پلک

 :گفت و داد هل روبرو
 
 یدداد قرار من اختیار در که هایی فایل به توجه با اطالعات تمام دکتر آقای »

ست وقتی دارم یقین و کردم پرونده ی ضمیمه ها فلش همراه سابداری د  هک ح
 البته و همکارانش دسییت بشییه رو کرده جا به جا رو ارقام و اعداد تبحر این با

 براتون هرحال به...شد خواهد رو نداریم سندی اون از ما که هایی کالهبرداری
 «..میکنم موفقیت ارزو

 
 ع...  کشاند باال چشمانش امتداد تا را دستش مج مسیح

 
 [۱۱:۰۸ ۱۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
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شته یازده از ساعتش ی ها قربه ستگی....بودند گذ سی با را هایش خ  سودهآ نف
 ...است شده برداشته دوشش از سنگینی بار میکرد حس...  کرد جا به جا
 

صه این سید پایان به هایش فرود و فراز تمام با هم ق صه جای همین تا... ر  را ق
هده به اش باقی و بود داده قول تا اش دایی ی ع مت کمر بود ند ه  سییرو و بب

 ...بردارد گام بارهوشیارتر این بدهدو اش کارخانه و شرکت به سامانی
 
ست جایش از شت پیش قدمی و برخا س احترامش به تیز یعقوبی و گذا  و تادای

 ... کرد ردیف را تشکرهایش و فشرد گرمی به را او دست مسیح
 

**** 
 اش زده زنگ های نرده آن با سییاختمان ی فرسییوده و قدیمی های پله از وقتی

 اختمانس بیرون که قدمی اولین با و است شده سبک میکرد حس میشد سرازیر
 هوای با را اش کهنه های نفس و شیید هایش ریه مهمان عمیقی نفس گذاشییت

شت سر و کرد تعویض پاییزی ی تازه سمان روی نگاهش و بردا  ایی سرمه آ
 هک نازک ابری تکه و....  میدرخشید خوش که ایی نقره ماه و نشست شب رنگ

شی ، باد وزش با شد شروع اش بازیگو  لمث گاهی و میدوید ماه دنبال به و می
 .... ایستاد می او کنار دیگر دمی و نشست می او قرص روی عروس توری
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 شانه که او سمت به سرش و گرقت فام نقره ماه از را نگاهش کامران صدای با
 سابیدمی بهم پی در پی را دستهایش سرما از... چرخید بود ایستاده اش شانه به
 ...میشد گم درهوا سرعت به و آمد می بیرون زدن حرف موقع دهانش بخار و
 
 هم توش و نده جوب آب ی مزه که دم تازه چایی دوتا بسیییاطت توی ببینم »

 ی همز جوری بد یعقوبی این های چایی ؟...!میشییه پیدا باشییی نریخته کافور
 «!...میداد جوب آب

 
ست لبهایش روی لبخندی ش  او جان به لرزی ماه آذر پایانی روزهای سوز و ن

 :گفت و...  انداخت هم
 
 بیفت راه ؟...! برداری ات مزه بی های شییوخی این از دسییت میخوای توکی »

 برم دبای زود صییبح فردا..... بخوابی زود اینکه شییرط به میدم بهت چایی بریم
 « .... درگیرم شب تا و مطب میرم هم ظهر از بعد و بیمارستان

 
 سییمت به و افتاد راه به بدهد کامران های بازی لوده به مجالی اینکه از قبل و

 ... رفت ماشینش
 

 ی قصییه.... مینشییسییت خیالش پوسییت زیر نرمک نرم آرامش و خوشییحالی
 . بود شده تمام او برای شرکت کالهبرداری
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 !...کرد خواهد رو برایش تری تازه های قصه روزگار اینکه از غافل
 

 [۱۰:۵۷ ۱۸.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 بوی همراه آمد اسییتقبالشییان به گرم هوای از حجمی...  شییدند که خانه داخل

سیح... میداد نوازش را بینی های پرز که مردانه عطری ست م  نارک کلید روی د
 ...شد خانه مهمان نور و گذاشت ورودی در
 

ک با میاورد در را هایش کفش که درحالی کامران  یکفش جا سمت به را آن پا ت 
 مسیییح ی خانه امشییب که زد پیامک اش فخری مامان به و کرد پرت چوبی

 درسییت ، کنسییول روی را موبایلش و ماشییین سییوییچ مسیییح و....میخوابد
سته به از را وکتش داد قرار آینه روبروی  به کرد آویزان ناهارخوری صندلی ی د

 ...شد روان آشپزخانه سمت
 

 سییگک ، هرچیز از قبل و گذاشییت پیش وقدمی ننشییسییت بیکار هم کامران
 ... داد نشان«  آخیش»  به شبیه آوایی با را وآسودگیش.... کرد باز را کمربندش

 
 تیشکال ست نیم مبل روبروی ایی شیشه میز روی به نگاهش و برداشت سر

ست خانه ش سان بدن عمومی آناتومی قطور کتاب دیدن با و.... ن  سعک که ، ان
 ، دبو گذاشییته نمایش به هایش پی و رگ تمام با را ها کلیه و قلب و روده و دل

 سییرو و بود خوانده عمران مهندسییی که بهتر همان...  داد اش بینی به چینی
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... سییاختمانی های نقشییه و بود جان بی آهک و گچ و سیییمان ، آجر با کارش
شمش تا کرد برعکس را کتاب و شد خم  افتدنی پیچ در پیچ ی روده و دل به چ

ستن محض به و....  کرد رها مبل روی را خودش و ش سم ن  به زیرش نرمی ج
 !.... اردک به شبیه آوایی.... آمد در صدا

 
 زرد اردک دیدن با و کشید بیرون را نرم جسم و شد مایل چپ سمت به قدری
 روی یلبخند ، ایی فیروزه آبی چشمانی با داشت رنگی پر قرمز نوک که رنگی
 بی تعاقب و بود خشییایار به متعلق یقینا رنگ زرد اردک این ، گرفت جان لبش
 ...رسید ماندانا به افکارش اراده

 
 به. ...او ی خانومانه رفتار ، مینیاتوری صییورتی با نقشییی ریز و ظریف دختر
.... نکند خود درگیر را مخاطب ذهن بود محال اش مخملی و نرم صدای همراه

 تیدس پرسید می بارش کارو از آشپزخانه اوپن سوی ازآن که مسیح صدای با
 :داد جواب عمیق نفسی از بعد و کشید اردک قرمز نوک به وار نوازش

 
 «... گرفتم جدید کار تا چند.... نیست بد »
 

 کوچک نشیییمن در را نگاهش کند دور ماندانا از را ذهنش اینکه برای سییپس
 ی شییومینه سییمت به مایل مخملی شییکالتی مبل دوتا...... داد چرخی خانه
 را ردیگ یک میخواهند گویی که داشییتند قرار هم نزدیک چنان و بود دیوار کنج

 رمک شییطرنجی طرحهای با فانتزی قالیچه یک آن پای و.....بگیرند آغوش در
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شت قرار ایی قهوه سه ردیف سه تر سو آن کمی و دا  افقی که ، چوبی های قف
 اب آباژوری کنارش و بود پزشییکی کتابهای از مملو و بود شییده چیده هم روی
شت قرار بلند های پایه  یمن روبروی که تلوزیون میز سمت به را نگاهش.... دا

 :پرسید و چرخاند داشت قرار خانه ست
 
سیون....!  خونت نیومدم وقته خیلی » سر....  کردی عوض رو خونت دکوا  وت پ

 « !....میزنه برق تمیزی از ؟... کنی تمیز رو خونت میکنی وقت کی
 

سیح شپزخانه از م ست به سینی آ ست کناری مبل روی آمد بیرون د ش  طبق و ن
ستی و کرد سوار دیگرش پای روی را پایش یک عادت شمان به هم د ست چ  هخ

 :گفت و کشید اش
 
 تمیز رو خونه خودم ضمن در... مانداناست ی سلیقه خونه جدید دکوراسیون »

 اون از.. .. کنه تمیز و بیاد برج متستتخدم میگم بار یک ایی هفته...  نمیکنم
 «! نداره بیشتر هم اتاق یه.... متره هفتاد فقط جا این...  نیست که قصر گذشته

 
شار اردک نرم بدن کامران  سکوت میان اردک غریب عجیب صدای و داد راف

ست آنها ش شت را هایش خنده هم باز و ن شت نگه لبهایش پ  حرکت یک با دا
 : کرد پرتاب او سمت به را اردک تیز و تند
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 «؟....!میکنی بازی اردک بیکاری های وقت...  دکتر آقای »
 

 هب فشیاری هم او ، گرفت دسیتش یک با را آن و قاپید هوا میان را اردک مسییح
 اردک نشست، لبش روی لبخندی اردک عجیب صدای با و داد اردک نرم بدن

 :داد جواب لبخند همان حفظ وبا گذاشت مبل روی دستش کنار را
 
 «.... بودند جا این مامانم با ها دختر گذشته ی هفته...  خشایار مال »
 

 :داد ادامه و زد ایی اشاره خاموش ی شومینه به سر با سپس
 
 «؟...!کنم روشن رو شومینه سردته اگه »
 

شت میز روی از را اش چایی فنجان شدو خم کامران  نگاهش حالی در و بردا
 :پرسید محتاط بود مسیح به چای بخار پس از
 
 «؟...ماندانا...  مارال....  چطورند خانوم فرنگیس »
 
 :ادد ادامه کوتاه تاملی از بعد شدو طپش پر قلبش رسید که ماندانا اسم به
 



wWw.Roman4u.iR  456 

 

 خدا.... باشیییه نمونده خدابیامرز رضیییای سیییال به دیگه چیزی میکنم فکر»
 بشیییه من صییمیمی دوسیییت روز یه نمیکردم فکر وقت هیچ... کنه رحمتش

 « ! ... تو خواهر شوهر هم ها بعد و مشترکمون دوست
 

 داد تکان تاسف و تایید عالمت به سری و نوشید را چایش از ایی جرعه مسیح

: 
 
پا بیماری زود خیلی و نکرد رحم جوونیش به اجل...  کنه رحمتش خدا »  از

 رو تصییمیم بهترین زندگیش برای میدونم و عاقلیه دختر ماندانا...  انداختش
 که....  هسییتم مارال نگران من ولی...  هسییتم پشییتش آخر تا خودم و گیره می

 خیلی ها تازگی و میگیره خودش به رو همراهش و دوسیییت قالب زود خیلی
سی...  شده لجباز و سر خود  به هاش گرگ که ایی جامعه توی من های دلواپ

 تمومی نگیرند سییامون سییرو ها دختر این وقتی تا کنند نمی رحم هم ها سییایه
 «.. نداره

 
 که درحالی سپس

 
 [۱۰:۵۷ ۱۸.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 :کرد اضافه تری آرام صدای با بود مانده خیره نامعلوم ایی نقطه به نگاهش
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شته سال چهار »  پدرم فوت....  بود ام خانواده و من برای سختی روزهای گذ
 نگر کم رو غم این خشایار تولد هرچند ، بود خانواده به سنگینی ی ضربه.... 
 « ....اول ی خونه سر برگشتیم.... رضا ناگهانی مریضی با ولی کرد

 
 که شییده خیره کامران به و کرد سییکوت رسییید اش جمله جای این به مسیییح
ستش در چای فنجان به درهم های اخم با بود کرده سرخم  نوک و شده خیره د

 رقغ چنان و کشید می فنجان ی لبه به وار دایره و نرمی به را اش اشاره انگشت
 !.... نشد او سکوت ی متوجه که بود افکارش در
 

 برنمیداشت خنده و شوخی از دست لحظه یک که مردی سکوت پشت و پس
سیار حرفهای شید را طعمش خوش چای از ایی جرعه بود ب  از دل عاقبت و نو

 پشییت پر ابروهای به که درحالی و گذاشییت میز روی را آن.... کرد جدا چای
 :گفت شده خیره بود نشسته اش کشیده چشمان باالی شده گره که کامران

 
 خوش و شییوخ مرد یه های خنده که کردی پنهون چی سییکوتت اون پشییت »

 «؟....! کرده روکور هاش اخم جاش به و داده باد به رو خنده
 
 ...شد جدا برهمش و هم در افکار از و برداشت سر مسیح صدای با
 

 ازب رفیقش و دوسییت ترین صییمیمی برای را دلش ی سییفره بود قرار اگر خب
 که ییا کهنه عشق و ماندانا نشست می دلش ی سفره سر که کسی اولین میکرد
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ضایی حرمت...  بود کرده باز سر دوباره سیده هم سالش به هنوز که ر  دبو نر
 مبل روی که حالی در و کرد معاوضه خنده با را کورش های اخم و داشت نگه
شد جا به جا شید را چای ی جرعه آخرین می  لبهایش روی لبخند همان با و نو

 :گفت
 
شت حرف »  وزهن خبر چه...  بگو تو...!  نه حاال ولی میگم بهت رو سکوتم پ

 «؟...!دامنت توی بیافته آسمون از منتظری یا نبرده رو دلت کسی
 

سیح شید عمیقی نفس م شمان با دختری اراده بی ک  رد حالت خوش و براق چ
 دزدی ماجرای وسط از درست بلکه...!  آسمان از نه که...  بست نقش خیالش

 درحالی.... بود شده سرازیر او زندگی وسط ، اش دایی شرکت کالهبرداری و
ستانش از را اش مچی ساعت که  هک انداخت آن به نگاهی نیم میکرد باز دورد

 روبرویش ایی شیییشییه میز روی را آن...  بودند رسیییده صییبح به هایش عقربه
 :گفت شاداب از بود پر ذهنش که حالی در نرم صدایی با و گذاشت

 
 « ... انداخته لنگر ذهنم توی جوری بد وقته چند که...  هست یکی چرا »
 

 اننش را اش خوشحالی بلند صدایی با و زد هوا روی بشکنی خوشی از کامران
 :داد
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شانم جان گر مژده بدین » ست ف سیح دل که دختر این... روا  ندید ببر رو ما م
 «؟... بیمارستانه کارمندان از ؟...پرستار یا دکتر ؟... خوشگله ؟... کیه...  داره

 
 لیفشتک.... شد بلند مبل روی از کامران درپی پی سوالهای به توجه بی مسیح

شن دلش با ست را او بود رو ست هم خیلی میخوا  شتکلیف باید ولی... میخوا
 ....میکرد مشخص هم او دل و شاداب با را

 :داد جواب میرفت بهداشتی سرویس سمت به که حالی در
 
 رختخواب...  بزنم مسواک رو هام دندون میرم من... کافیه بدونی قدر همین »

 نهشومی میشه سردت اگه بردار برو خودت... اتاقه توی ها رختخواب کمد توی
 بدون ، کافیه ببندی رو خونه در بری خواستی میرم زود صبح من کن روشن رو

 «...کنی خاموش رو شومینه نره یادت فقط...  نمیشه باز بیرون از کلید
 

 از دامم و میکرد بارش درشت و ریز کامران که هایی ناسزای به توجه بی سپس
 ی پوشه... رفت شومینه کناره ی کتابخانه سمت به میپرسید پریانش شاه دختر
شت کتابخانه اول ی طبقه بود داده یعقوبی که رو قرمز  خیری به شب با و گذا
 ...شد بهداشتی سرویس راهی

 
شت اتاقش به وقتی ست پر اب و رفت اتاقش شکل مریع ی پنجره کنار به برگ  د
 به را رشه سخاوتمندانه که ایستاد پنجره روبروی و زد کنار قدری را تور ی پرده

 دیگر بعضی و سو کم بعضی ، درشتش و ریز چراغهایی با بود گذاشته نمایش
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 روی ار دستش کف.... بودند رفته تاریکی و نور بازی به ،که درخشان رو نو پر
 یپ های چشمک و بود خیره دستها دور به که درحالی و گذاشت سردشیشه تن

 وسییط کجا از تو....  ادبیاتی بچه:» گفت وار زمزمه لب زیر..... نورها درپی
 «...بخوابی خوب شب...  اومدی فرود دلم وسط درست و افتادی من زندگی

 
 ...رفت رختخواب به و گرفت اش کننده محسور نورهای و چراغها از دل سپس

 
*** 

 
شت دیگری هوای و حال کامران شت به سرش وقتی....! دا سید بال  لوپه به ، ر

ضای از که شومینه سرکش های شعله روی نگاهش چرخید  ات دو بین خالی ف
شد دیده خوبی به مبل ست می ش  پایکوبی و رتقتص به که هایی شعله.... ن
 نارک از را اردک برد پیش دسییت.... بودند راهی سییمتی به هرکدام بودندو رفته

 با وار زمزمه و آهسییته و و شیید خیره اردک قرمز نوک به و برداشییت دسییتش
 :گفت خودش

 
 پس که بود اومده میون به رضیییا با رفاقت پای پیش ی دفعه خانوم ماندانا »

شیدم سته روم جلوم هم دنیا اگه بار این...  ک  صتیفر نمیگذارم و نمیام کوتاه وا
 «...میدم قول بهت رو این...بره دستم از داده بهم خدا که
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 پی چشییمانش که درحالی و گذاشییت کناری به را اردک و گفت را این کامران
 .... شد سرازیر خبری بی و خواب دنیای سمت به بود ها شعله رتقتص

 
*** 

 
 [۱۰:۰2 ۱۹.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 !...ناگفتنی بود سرمایی و سوز پاییز آذرماه ارمغان
 

شان خودی پایانی روزهای در تا بود شده قدظاهر تمام ماه آذر  هیچ از و دهد ن
 تیک دندانهایت که سرماهایی همان از...! نبود گذار فرو هم سرمایی و سوز
 ! ...شود می حس بی و سرد سرما از انگشتانت نوک و میخورد هم به تیک

 
 داپی شییدن داخل برای ایی روزنه هیچ سییرما باشیید گرم که دلت ته ته وقتی اما

 !... میشود مهمان پوستت روی فقط و فقط و نمیکند
 

 را عقل و میشود عاشق که است دل...  شود می شروع« دل» از چیز همه اصال
ست نازک خیلی هم قطرش...! میدهد برباد شکند زود که چرا...  ا شود و می  می

 آب ی قطره یک قدر به دلتنگی وقت به که اسییت دل...! زده بند چینی حکایت
 آن میکند پیدا دریا وسعت هم وقتایی یه... گردد می دلتنگ و شود می کوچک

 شادی و نشیند می دلت سر هم ها غصه...  میشوی« دل دریا» که است وقت
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یت دل...  هم ها کا بانی برای جا هم دارد غریبی ح نه هم و دارد مهر ...  کی
 !....میشود گرم عزیزی یاد با حتی گاهی و میزند یخ حرف یک با گاهی

 
 می گرم دلش ته ته افتاد می هایش لبخند و مسیییح یاد به وقت هر هم او حاال

 !....میگیرد نوازش به را پوستت نرم مخمل یک مثل که نابی حس...!شد
 

 نعمتی خانوم لطف به هم شرکت سرویس ی راننده ، نوروزی آقای روزها این
شد جدا لبهای از دمی لبخند و بود گرم دلش ته سیر طول تمام و...نمی  آهنگ م

 هم آنها با و گذاشیییت می را آبی ور اون و انجلسییی لوس های خواننده های
 !.... میداد گردنش به قری هم گاهی و کرد می نوایی

 
 دندمیدا تاب گردن ریز سرجایشان و نبودند جدا قاعده این از هم مسافران باقی

 دسییت به را هایشییان غصییه اما..... کوتاه دمی هرچند ، آهنگ شییاد ریتم وبا
 !.... سپردند می فراموشی

 
ستقبا به که مردمی تکاپوی و بود داده پاییزی خیابانهای به دل شاداب  شب لا

...  دمیکر پرواز مسیح سوی و سمت به ذهنش درمیان یکی و....  میرفتند یلدا
 و میکرد عوض را نگاهش مسیییر مدام کند عوض را فکرش مسیییر اینکه برای و

 !....میرسید مسیح به ناموفق بازهم ولی
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ستی سید درش دربه افکار داد به ه  تاب گردنش سرو به هم او که حالی ،در ر
شکن میداد  گوش بیخ جایی و کرد خم سر ، میزد هم صدایی بی و ریز های ب

 :گفت او
 
 این سییرویس توی میدونسییتم اگه.....! باحالیه آدم عجب نوروزی آقای این »

...  بگذاره منت سییرم همه این که شییدم نمی لیلی آویزون گذره می خوش قدر
 « !... رهمیگی باال برام رو دماغش جوری چه ببین بیا بیرون رفتم نیما با دوبار

 
ستی زنکی خاله حرفهای شت تمامی ه سب هایش غیبت ی رو....!  ندا   برچ

شت«  دل درد» شته خدا از پروا بی و میگذا  می پرواز سو هر به سخنش ی ر
 او اب شییکرابش ی رابطه و لیلی بار این...  میبافت هم به را بد و خوب و کرد

 می مسیییح غرق را خیالش که بهتر همان....! هایش دل درد مرکز بود شیییده
 !....میکرد فکر او به بسیار و ، دانست می کم او از که مردی....! شد

 
 جاک نا دیوار به را دیگری و میکوبید میخ به یکی که هسییتی های وراجی میان
 !...اش ایی میوه های استیکر آن با داشت کم را نادر پیامک فقط... !  آباد

 
 اش اهدایی های میوه میان و شییده رمانتیک کمی ، داده خرج به ابتکار امروز
شته هم گلی شاخه میان در یکی  ذهنی های سامانی سرو بی میان....! بود کا
نه تا کرد رو زیر را ذهنش تمام....! بود نوبر دیگر نادر اش  فتننر برای ایی بها

 ار ذهنش نمیتواند چرا نمیدانست اما...  کند پیدا منصور عمو ی خانه به جمعه
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سیح به بازهم درمیان یکی و دهد سامانی سرو سید می م  مثل که مردی...  ر
 اشییغال را آن جای ، جای و تاخته روحش و دل سییرزمین به فاتح سییردار یک

 !...نبود نادر سهم دلش سرزمین از کوچک ایی تکه حتی دیگر و بود کرده
 

ر جیش داخل را موبایلش....  نشست لبش روی کج لبخندی  ار سرش دادو س 
 و سیدر اش درمانده افکار داد به هستی دوباره ، داد تکیه ماشین سرد شیشه به

سباند او ی مقنعه روی را سرش بار این  دهان گرمای هرم که نزدیک آنچنان چ
 :کرد زمزمه وار پچ پچ و کرد می حس گوشش ی الله روی را او
 
 انومخ دیدن بریم و بخریم کادو یه بگذار قرار یه هفته این جمعه شاداب میگم »

 هوم. .. نرفتم و کرد دعوت عروسیش برای رو من نعمتی خانوم زشته...  نعمتی
 «؟....چیه نظرت

 
ستی سمت به را سرش شمان روی نگاهش و چرخید ه  فقط که او ایی قهوه چ
 دوکر جدا او از را چشمانش....! نشست بود محکم ی «بله» یک شنیدن منتظر

شه سمت به سرش شت شی سیر و برگ  صف در که عابرانی روی نگاهش م
 رایب بهانه بهترین هم این خب....  بودندنشیسیت ایسیتاده منتظر اتوبتوتس

صوربود عمو ی خانه به نرفتن ر از تا من سم خوردن شّ شت مرا  و خوردن آبگو
 !....شود خالص نادر گاه بی و گاه نگاهای
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 یرونب جیبش از دیگر باری آنرا و برد دسییت موبایلش پیامک زنگ صییدای با
شید سم دیدن با و ک ستگی تمام اش زری مامان ا شید پر جا یک روزش خ  و ک

 :گفت و شد هستی به رو بخواند را پیام اینکه از قبل اما.... رفت هوا به
 
 «...میکنم هماهنگ باهات قبلش شب حتما....  موافقم باشه »
 

 :نشست لبش روی لبخندی زری مامان پیامک خواندن با کرد خم سر سپس
 
شب » ست تولد ام ش سوری...  بریم هم با بیای زود نبود قرار مگه.... ندا  مچ

 از اورد در رو من
 

 [۱۰:۰2 ۱۹.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 هم تو....! نخورده رو من تا میرم زودتر من ؟... کجایید پرسییید و زد زنگ بس

 «... بیا زود و بگیر آژانس یه شو آماده رسیدی
 

ست لبهایش روی خنده شکل به.... پرجان و شد عمیق لبخندش ش  شبرای و ن
 :کرد تایپ

 
 « باشه...  ایی العاده فوق تو مامان »
 

*** 
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 را آنها نم حوله َپر با و ریخت اش شیییانه روی را موهایش آمد بیرون حمام از
 ....گرفت

 
شت شدن ورگل و ترگل و فر ِقرو به نیازی  ادرن... ! بهتر تر ساده هرچه....!  ندا

 ترگل هم را خودش اینکه حال به وای میکرد رتقتصی خوش اهنگ بدون نزده
 !....بکند ورگل و
 

 شییب سییوی و سییمت به ذهنش اراده بی و ایسییتاد لباسییهایش کمد روبروی
سی شیده نوروزی آقای و نعمتی خانوم عرو سیحی و...  شد ک  دلش روی که م
 هب دسییتی و شیید خیره آینه به...!  نداشییت هم رفتن خیال و بود زده چنباتمه
صویر شید خودش ت ست: » گفت لب زیر و ک ست حوا  یتو افتی می داری ه

 «.... میرسه بست بن به تهش که ها طرفه یک عشق یک
 

 تخت ی لبه و برگشییت را رفته راه و کرد جدا آینه از دل متستتاصییل سییپس
 یک در که افتاد اتاقش کنج ی شییده چیده های کارتون به نگاهش و نشییسییت

 ار آن محتویات مشکی ماژیک با کدام هر روی و بود مانده باز نیمه آنها از دوتا
 ....بود نوشته

 
سباب فقط واگیری هاگیر این توی شی ا شت راکم ک صال....!  دا صیر ا  عمو تق

صور ست آقاجانش پای زیر مدام که شد من ش شته مزایای از و ن شته و دا  ی ندا
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 را آپارتمان شیید راضییی آقاجانش تا ، وگفت گفت خودشییان ی محله و کوچه
نداز پس بر عالوه و بفروشییید بل مبلغ خودش ا ظه قا  عمو از هم ایی مالح

مان تا بگیرد قرض عنوان به منصییور ته و نوسیییاز آپارت  را ریباالت متراژ با الب
 آن روی رنگ و نشده خشک دیوارهایش گج هنوز که ایی خانه ، کند خریداری

 !...نداشت هم تلفن خط یک حتی بودو ننشسته
 

 منصییور عمو ی خانه با کوچه یک فقط و فقط که بود وقتی ماجرا بد قسییمت
 که ودب معنا این به این و...  داشییتند فاصییله نابش های پیشیینهاد این با نازنین
 آنها ی خانه سییمت به عیالش و اهل اتفاق به منصییور عمو یا وقت بی و وقت

 !....بالعکس یا و بود سرازیر
 

 :گفت نجوا مثل صدایی با و کشاند باال به رو را نگاهش و سربرداشت
 
سته...  خدایا » ستم خوبی دختر که در سپ رو نادر که اونقدر نه ولی نی  ونیبچ

 ونیبگرد چشییم دور یه برم قربونت... !  زیاده خیلی برام تنبیه این...  دلم ور
 «!....ها بینی می هم رو هام خوبی

 
 و تبرخاس جایش از عمیق نفسی با و چسباند آمین یه هایش دل درد انتهای به
 سرعت هب داد بعد ی دقیقه پانزده برای ماشینی وسفارش گرفت تماس آژانس با

ستاد سرش باالی به خم پیچ پر تابی با همراه را موهایش  یانم از شد خم و فر
 کلیپسییی بود گذاشییته کنار شییدن جمع برای که میز روی های پرت و خرت
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 اب بافت بلوز یک و سییاده جین شییلوار یک کردو آن بند را موهایش و برداشییت
 با رداشتب را گوشی آیفون زنگ صدای با و.... بود انتخابش آخرین بلند استین

 :گفت کوتاه آژانس ی راننده صدای شنیدن
 
 « هستم پایین دیگه ی دقیقه چند تا کنید صبر لطفا »
 

 از بعد و کرد سییوار اش شییانه روی را کیفش و پوشییید را هایش کفش سییپس
 ...شد هاراهی چراغ کردن خاموش

 
**** 

 و شد سرازیر سمتش به تعجب دنیا یک آپارتمان سنگین آهنی در شدن باز با
 !...ماسید هم ذهنش در هیچ که دهانش در حرف تقریبا

 
 به و دش نزدیک بود ایستاده در ی آستانه در که او به و گذاشت پیش قدمی نادر

 :تگف نرمش سالم از بعد داد آمیزی شیطنت تاب و پیچ پرو حرکت دستش
 
 با قراره گفت عمو زن وقتی...  رفت کردم رد رو آژانس...  رسیییدم موقع به »

 « ...رسوندم رو خودم قرقی مثل بیای آژانس
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ند را در میخواسیییت دلش  جا در پشیییت نادر همراه به را هایش تعجب و بب
 ...بگذارد

 
 شسالم به آنکه بی و رفت پس قدمی...  رفت هم در اختیار بی هایش سگرمه
 :گفت گزنده و تند لحنی با بدهد پاسخی

 
 « .... یرینگ تصمیم جاشون به و بگذاری احترام دیگران نظر به بهتره نظرم به »
 

 دور یک او صییورت روی را چشییمانش خیابان روشیین و تاریک دل توی نادر
 آشتی لحن صدایش به و کرد مخفی هایش مشت میان را حرصش...  چرخاند

 : داد
 
سم ؟هرچی...! نمیدونی که خودت » شتاق میزنی پ  رفک حاال...  میکنی ترم م

 «؟....نمیشه ام راننده من کن
 

 همان اب و کشید پایین او صورت موازت به را سرش گذاشت پیش قدمی سپس
 :داد ادامه دهنده هشدار اما نرم لحن

 
 « ... بریم بیفت راه هم حاال...  دختروت ناز پای به میگذارم رو این ی همه »
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 نادر و شیید سییاختمان ورودی در پاگرد داخل کامال و رفت پس قدمی هم باز
سته با و آمد پیش او با همگام شت در شدن ب ست سرش پ  شتپ و برد پیش د

 شییاداب از چشییم انکه وبی.  کشییید او ی گونه به وار نوازش و نرم را دسییتش
 :کرد اضافه وار پچ پچ و نرم بردارد

 
 با و ذارهب پیش پا میزنم حرف بابام با....  شد تموم که تون خونه کشی اسباب »

 لهب یه میخواد دلم ، خواسییتگاری برای بگیره واجازه کنه صییحبت منوچهر عمو
 « ...بشنوم ازت خوشگل ی
 

 مثل قلبش و اسیییت شیییدن جدا حال در بدنش از روح میکرد حس شیییاداب
 ات کرد باز لب.... کشییید پس قدری را خودش...!  میکوبید سییینه به چکش

 ودب سرازیر ها پله راه از که هایی گام صدای وبا نیافت مجالی اما کند اعتراض
 ه خانوم دیدن و
 

 [۱۰:۰2 ۱۹.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 خجالت از شاداب...گرفت فاصله او از سرعت به نادر ، دوم ی طبقه ی مسایه

 که چیزی تنها و...  زد کیفش ی دسییته به وچنگی کرد سییالمی زده شییتاب
صیبش سایه خانوم کوتاه سالم شد ن شما با هم آن بود باال ی طبقه ی هم  نیچ
ما....! کنجکاو  اینکه بدون بلند صیییدایی با و آمد خود به او از تر زود نادر ا
 :گفت مردانه و محکم باشد داشته لرزشی
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 «...شدهن دیر تا بریم تر زود کرد سفارش عمو زن...  بریم بیفت راه عمو دختر »
 

شت ایی چاره دیگر  داخ با اش زده شتاب سالم ، رفت می نادر با باید...! ندا
 نگاههای زیر دو هر سپس شد همراه همسایه خانوم از تری زده شتاب حافظی

 ...رفتند و شدند نادر ماشین سوار او خیره
 

 [۱۰:۳۷ 2۰.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 ارهاوب بارها میباشیید رو قدم به موظف که سییربازی مثل و برگشییت را رفته راه

 هایش چشییم امتداد تا را دسییتش مچ دقیقه چند وهر کرد طی را پذیرایی طول
 هب بود جاری هم به متصییل و نداشییت تمامی که اشییکهایی پس واز میبرد باال

شک نازک ی پرده پس از....  انداخت نگاهی نیم ساعتش  ی صفحه هایش ا
 ...دید می درهم و تار را ساعت گرد

 
شته خانه به هنوز مارال ستان تولد یک برای بود گفته......  بود برنگ  و میرود هدو

 شب ده از دقیقه پانزده سیاعت ی ها عقربه اما میگردد بر هم هفت سیاعت تا
 !نبود خبری او از همچنان و بودند گذشته هم

 
 هر که میگرفت تماس مارال و مسیییح با درمیان یکی.... هایش دلواپسییی میان

 !...دادند نمی جواب هیچکدامشان و بود نتیجه بی تالشش دو
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 سالن وسط درست سرجایش بیهوده های زدن پا و دست این از خسته عاقبت
 فتهر خواب به مبل روی که رفت خشایار سمت به نگاهش و ایستاد خانه بزرگ

 ... بود سرازیر دهانش ی گوشه از آب ،
 
 الیحو جایی تا را رنگش آبی پتوی و رفت او سییمت به تری بلند گامهای با

 حالت بی و صاف موهای به هم دستی و کرد راست قد و کشاند باال اش چانه
شید خودش سیح موبایل ی شماره که حالی در... ک  لب زیر و گرفت می را م

 :کرد زمزمه
 
 ترو داداش ؟... اومده بالیی سرش نکنه ؟... بکنم غلطی چه حاال من خدایا »

 «؟... بده جواب خدا
 

  گیرب تماس خونه با داداش»  نوشت برایش و شد پیامک دامن به دست عاقبت
 فنتل دفتر سییمت به درنگ بی و... بدهد توضیییحی هیچ اینکه بدون همین.« 
 دشییت پشییت با که حالی در و رفت داشییت قرار تلفن میز کشییوی داخل که

 سیدر مهرانفر وبه کرد باز را میم حرف لرزان دستانی با و کرد پاک را اشکهایش
 دفتر رو اش گونه روی از اشکی قطره بود شان ی خانه ی شماره این خب و... 

 شتدر قدری را آن ذربینی مثل و نشست مهرانفر کامران اسم روی درست افتاد
 ....گرفت را او ی شماره آنی به و کرد تر
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*** 
 به رو و گرفت فاصله قدری کشی نقشه میز از موبایلش زنگ صدای با کامران

 ور نقشییه همین بود عالی ،کارتون نباشییید خسییته ها بچه:»  گفت همکارانش
 « ...برمیگردم بدم جواب رو تلفنم من... میکنیم اجرا

 
 ، بود مانده جا کشییی نقشییه میز روی به حواسییش تمام که درحالی سییپس

بایلش  به تعجب اول مسیییح مادر ی خانه ی شییماره دیدن با و کرد باز را مو
...  شود درهم هایش سگرمه اراده بی شد باعث آن وقتی بی اما آمد سراغش

شت را در و رفت اتاقش سمت به بلند گامهایی با نگران دل س سرش پ  با تب
 :گفت محکم صدایی

 
 «... خیر به شبتون خانوم فرنگیس سالم »
 

 لرزشییی صییدایش تا کرد را تالشییش تمام و گزید دندان به را لبهایش ماندانا
 :گفت نرم و داد فرو دهانش آب همراه را بغضش ، باشد نداشته

 
ستم ماندانا من...  خان کامران سالم » شید ه  باور...  شدم شما مزاحم ببخ

 «...نیست خونه و زیارت قم رفته مامان.  نداشتم ایی چاره بفرمایید
 

 قبتعا آید در پرواز به و بگشییاید بال دم هر سییینه از قلبش میکرد حس کامران
 :پرسید زده شتاب و دوید او های جمله میان به و نیاورد طاقت
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 «؟....!خوبه خالش...  افتاده اتفاقی خشایار برای »
 
 خونه هنوز که مارال مشییکل...  خوابیده هم آالن خوبه خشییایار... نه...  نه »

 میخوام که شد من پاپی مدام غروبی...  نمیده جواب هم رو موبایلش و نیومده
 داداش ات گفت و نداد گوش بگیره اجازه مسیییح از گفتم بهش دوسییتم تولد برم
 تا بود قرار....  نزننم مسییح به حرفی که کرد اصیرار و برگشیتم منم ، خونه بیاد

شه خونه هفت ساعت شته هنوز ولی با سیح با.....!  برنگ  ونا گرفتم تماس م
 یمارب یه سییر باالی گفتن زدم زنگ بیمارسییتان به نمیده جواب رو گوشییش هم

 یرانا فرشادم دایی اگه....  دادم پیامک براش ، بزنه حرف تونه نمی و اورژانسی
 « .... دنبالش برم بچه این با نمیتونم و دلواپسم... شدم نمی شما مزاحم بود

 
 هگون راه اشییکهایش و نیاورد تاب دیگه رسییید که اش جمله جای این به ماندانا

ند پیش در را ها تاصیییل او و گرفت لت به متست مه حا بات نار چم  تلفن میز ک
 . داد دیوار به را اش تکیه و نشست

 
 بی خط سییوی این کامران دل و میکرد ردیف را اشییکهایش و گفت می ماندانا

 ...میکوبید سینه در قرار
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 جا روی از را آن و زد اش مشییکی پالتوی به چنگی پاچه دسییت و هول عاقبت
 :گفت و برداشت دیوار کنج لباسی

 
 هب حواسش شده گرم سرش و دوستش ی خونه رفته...  میکنی گریه چرا حاال »

 «؟...داری رو دوستش ی خونه آدرس... نیست ساعت
 

 :داد جواب و کرد پاک را اشکهایش دست پشت با ماندانا
 
 «.... بلدم رو شون خونه پالک و حوش و حول ولی ندارم رو دقیق آدرس »
 

 ردک دور قدری دهانش از را موبالیش و آمد بیرون اتاق از دست به پالتو کامران
 :گفت کارمندانش به رو
 
 ی جراا درمورد برم باید اومده پیش برام ضروری کار من نباشید خسته آقایون »

 « ....میزنیم حرف فردا نقشه
 

 :داد ادامه زده شتاب تندو جمالتی با شد شرکت آبدارچی به رو سپس
 
 لمث و کنی خاموش رو پکیج حتما رفتن وقت باشییه حواسییت صییادقی آقای »

 «.... نمونه روشن پیش ی دفعه
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 را موبالیش بماند صییادقی آقای چشییم منتظر اینکه بدون و گفت را این کامران
شش کنار شت گو صاب روی ماندانا خش و خط پر صدای...  گذا  هم او اع
 که درحالی و بود انداخته خش و خط

 
 [۱۰:۳۷ 2۰.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 :گفت باشد مسلط اعصابش بر کرد می سعی
 
 سییعی...  کن پیامک برام رو نیمه و نصییفه ادرس همون.... نکن گریه ماندانا »

 « ...دنبالش میرم من بگیری تماس هم مسیح با کن
 

 ...فتر پارگینگ سمت به و شد آسانسور سوار سرعت وبه گفت را این کامران
 

*** 
 

 به زندگی و مرگ مرز از بیماری که بار هر...  آمده کش اعصییابش میکرد حس
 ویروبر...  است رسیده زندگی به خودش میکرد حس میگشت بر زندگی خط

ستاری بخش ستاد پر ستی و ای شید دردناکش های شقیقه به د ستارپ سر و ک  ر
 و مدآ اسییتقبالش به ایی خنده با بود برخورد خوش و سییال میان زنی که بخش

 : گفت و گذاشت رویش پیش باقلوایی با همراه چای لیوان یک
 



 477 بن بست بهشت

 ماست خواهرتون... بود عالی کارتون همیشه مثل...  جان نوش نباشید خسته »
 « ... کنید صحبت نمیتونید که گفتم بهشون و گرفتند

 
سیح ستی م شید موهایش به د ستهای با نیامد دلش و ک  آلوده نایقی که کثیف د

ست ها باقلوا به بود هم شکری با...  بزند د  را شچای از ایی جرعه فقط کوتاه ت
 تادواف شییور به دلش ته ماندانا پیامک دیدن با و کرد باز را موبایلش و نوشییید

 ...گرفت تماس خانه با باالفاصله
 

**** 
 میزد حرف مسیییح با و داشییت دسییت به موبالیش گوشییی که حالی در کامران

 تاریکی دل توی.... شییید متوقف بود داده ادرس ماندانا که ایی خانه روبروی
 ی شییده قطار های وماشییین...  یازده پالک دیدن با و چرخاند چشییم کوچه

 آسییودگی سییر از نفسییی... آمده درسییت را آدرس که زد حدس آن روبروی
 :گفت بود ایستاده منتظر خط پشت که مسیح به کشیدورو

 
 پایین یاب بگیر رو شمالی نسترن خیابابون.... کردم پیدا رو یازده پالک مسیح »

 زنگ من...کنی پیدام راحت کردم پارک دوبله رو ماشییینم... خیابونه انتهای
 « .... دنبالش میرم و میزنم

 
 و گفت ای باشییه حرص پر... بود رسییانده جنون مرز به را او هایش دلواپسییی

 ابپرت ماشین داشبورد روی به را آن و کرد خالی موبایلش سر را حرصش تمام
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بان تابلوی دیدن با و...کرد بان دل به و زد راهنما شییمالی نسییترن خیا  خیا
 ...پیچید

 
*** 

 در نجهپ کالفه و شد پیاده سرعت به و ایستاد روبرویش کامران ماشین دیدن با
 نشییسییت یازده پالک روی که نگاهش ، چرخاند چشییم و برد فرو موهایش

 شد باز رنگ تیره لنگه دو آهنی در ناگهان وکه کرد تند آن سمت به را قدمهایش
 آنها به مسیییح اینکه از قبل و....آمدند بیرون خانه از مارال همراه به کامران و

 :گفت وار پچ وپچ نرم و برد مارال گوش بیخ سر کامران شود نزدیک
 
ند رو مانتوت های دکمه » نه ، بب باسییی چه نبی  ههم اون بین.... !  بود تنت ل

 «؟...میکردی غلطی چه آشغال
 

 در سییالم حتی...  شیید خشییک درجا مسیییح درهم های اخم دیدن با مارال
 مثل که چشییمانی با ایسییتاد اش قدمی یک در مسیییح.... نچرخید دهانش

شان شف ست میبارید آن از گدازه آت  وا صورت به محکمی سیلی و برد باال د
 :گفت گوشش زیر آهسته بعد و نواخت
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 بمونه یادت تا زدم رو این...  نری جایی اجازه بی بمونه یادت تا زدم رو این »
 روزگار که سیییلی از کمتر خیلی دردش زدم بهت من که سیییلی...  نگی دروغ
 «...شو سوار برو گمشو هم حاال..  زنه می بهت

 
 و بلند قدمهای با و گذاشییت دارش تب و سییرخ ی گونه روی دسییت مارال

 ...شد راهی مسیح ماشین سمت به اشک پر چشمانی
 

سیح شم م شمان از چ شک غرق چ  لحنی با و شد کامران به رو گرفت مارال ا
 :کرد اضافه تر آرام

 
 «...زحمت توی افتادی که ببخشید...  ممنونم چی همه برای »
 

شاند لبش روی لبخندی کامران ستی و ن ستش سپس و زد او ی شانه به د  را د
ست میان شت او د ستهای که همانطور و امد پیش قدری و گذا شرد را او د  میف

 : گفت
 
 نگیر سییخت بهش زیاد...  گذشییت خیر به شییکر خدا...  میکنم خواهش »

 «.... بیار درش نگرانی از بزن ماندانا به زنگ یه...  تجربه کم و جوونه
 

سید را او ی شانه و کرد خم سر سپس شینش سمت به که درحالی و بتوت  ما
 :گفت میرفت
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 مه ات چله شب پیشاپیش ؟... شمردی رو پاییزیت آخر های جوجه راستی »

 «....میزنم زنگ بهت...  مبارک
 

 ....شد راهی یشان خانه سمت به گاز پر و گفت را این کامران
 

 که ندرفت رختخواب به وقتی دو هر.... رسید پایان به مسیح و شاداب برای روز
 از بود پر وسییرشیییان بودند کرده تجربه یک هر را فرازی و نشیییب از پر روز

شت و ریز اتفاقات شان وجه تنها این... بد و خوب ، در شتراک  با دو هر و نبود ا
 .... رفتند خواب به و بستند چشم دیگری آن خیال

 
*** 

 بتی خاله ی خانه به همه قدیمی چندان نه رسییم یه طبق میشیید که چله شییب
 و انار و شیییرینی و باآجیل همراه را شییان چله شییبه های خوارکی... میرفتند
 ....میشدند بتی خاله خانه راهی و میزدند بتغتل زیر به هندوانه

 
صور عمو و آقاجان عموی دختر بتی خاله  هیچکس ی خاله واقع در.... بود من
 ککوچ درشت و زیر ولی باشد کسی خاله که نداشت خواهر اصال یعنی نبود

بت گرفتن نظر در بدون جوان پیرو و بزرگ و له او به فامیلی قرا  می بتی خا
 ! .... گفتند
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 جدا لبهایش از دمی خنده....  رو وخنده حال سییر و قبراق بود زنی بتی خاله
 در بودندو دوخته لبهایش به سییوزن و نخ با ازل روز از را آن گویی و شیید نمی

 کس هیچ که دالیلی به و میامد چشم به زیبا همچنان سالگی شصت ی آستانه
 بو نکرده ازدواج هرگز درشتش و ریز های خواستگار وجود با دانست نمی

 
 [۱۰:۳۷ 2۰.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 !.... د
 
 روزمره خرج و ماند پدری قدیمی ی خانه همان در ومادرش پدر فوت از بعد و

 خیاطی کنار و ننشییسییت بیکار هم خودش و گرفتند عهده به برادر سییه را اش
 !.... بود «بتی خاله خیاطی »هم خیاطی اسم...  میگذراند را اموراتش

 
 را اش سنتی بافت هنوز که بود قدیمی های خانه آن از بتی خاله پدری ی خانه

 در جلوی به ضییخیم ایی پرده خدا همیشیییه که همانهایی از بود کرده حفظ
 .... شد می آویخته حیاط ورودی

 یبرا محل بهترین حوض ی لبه شعمدانی باگلدانهای آن شکل مربع حوض و
 ها نتابستا که داشت قرار چوبی تخت خانه قدیمی ایوان ودر بود ها بچه بازی
 باغچه هب زندگی خیال بی و دهی تکیه دستبافش های پشتی به میخواست دلت

 .... شوی هایت ارزو دریای در غرق و بدوزی چشم حیاط کوچک ی
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ساط سی ب  گرمای به دل وقتی و بود راه به پاییز دوم ماه نیمه از هم بتی خاله کر
 ... میکرد آب هم را هایت غصه آن گرما گویی میسپردی آن مطبوع

 
 بسیییاط بودنش بزرگ خاطر به داشیییت هم دیگری مزایای بتی خاله ی خانه

سی  شوهرش از زنی گاه وهر....  میکردند پا پر آن در را عزا جون دوراز و عرو
 امیماندت انجا میرفت بتی خاله ی خانه به پدرش ی خانه جای به میکرد قهر

 ... آید در آشتی در از و بخرد را اش غمزه و ناز شوهرش
 

 دل یک را دیگر یک نگهبان و پاسییبان بدون اینکه برای ها نامزده تازه هم گاهی
 ، بتی خاله جای به میرفتند آنجا به میکردند بهانه را بتی خاله دیدن ببیند سیییر

 ...میکردند تماشا را دیگر یک سیر دل یک
 

 دیسفی ایی سفره بتی خاله... داشت دیگری هوایی و حال اش چله شبهای اما
ستند می آن گرد فامیل تمام و میکرد پهن ش  لهچ شبه های خوراکی کس هر و ن
...  گردو با یاقوتی سییرخ ی شییده دون انار... میگذاشییت سییفره وسییط را اش

 یهای حلقوم راحتی آن با چله شب آجیل ، حلوایی کدو شیرین، سرخ لبوهای
 و باقلوا و پشییمک کنارش ، هندوانه های قاچ....  برد می و کرد می آب دل که
 ...میانداخت آب هم را ها بزرگتر دهان هیچ که ها کوچکتر دهان...  گز
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شان به بتی خاله شنی ن سه سال بلند شب این رو  گل رپ چند با را آب ایی کا
سط شت سفره و  یم سفید ی سفره زینت حافظ و آینه و قرآن کنارش و میگذا
 گذاشییت می سییفره طرف دو بلند ایی پایه با روشیین هایی شییمع و.... شیید

 ..بود راه به وبخند بگو و حدیث و قصه و خوانی حافظ بساط وخالصه
 

 جمع این به اش خانواده همراه به عمو سییوری زن لطف به هم فریال امسییال
ضافه سیده راه از تازه مهمان حرمت به بودند شده ا  آنها آن از مجلس صدر ر

 ! ... بود
 

 سییر و برد دهانش به را آن از پری قاشییق برداشییت را انارش ی کاسییه شییاداب
 سییوی آن او روبروی درسییت کردکه پیدا تالقی چشییمانش نادر با و برداشییت

 و چرخید مخالف سییمت به سییرش و گرفت او از نگاه....  بود نشییسییته سییفره
شمانی را فریال  صورت در را نگاهش.. دید نادر و خودش مابین سرگردان باچ
 ندید دوستی از نشانی صورتش زوایای در گشت هرچه اما داد چرخی او درهم

 و گرفت او از چشییم ندا صییدای با....!میزد دیگر حرفی اش خصییمانه نگاه و
 ...چرخید او سمت به سرش

 
 همهمه میان به بلند صدایی با شکست می تخمه وقفه بی تندو که حالی در ندا
 : گفت و آمد جمع ی
 



wWw.Roman4u.iR  484 

 

 . مجنون و لیلی فرهاد و شییرین...  بود قشینگت های قصیه اون از بتی خاله »
 «....شبش یک و هزار داستان و گو قصه شهرزاد

 
شاند لبش روی لبخندی بتی حاله ستش کنار که شهاب روبه و ن ست د ش  بود هن
 :گفت و کرد اشاره

 
 ونمجن و لیلی ی قصییه...  رسیییدی مجنونت و فرهاد به توکه... برم قربونت »

 و بشییه آب دلشییون که هاسییت مجرد مال ها قصییه ؟این....! چیکار میخوای
 «....بشن کار به دست زودتر

 
 و کرد حلقه شییهاب بازوی دور دسییت نمیگنجید پوسییتش توی خوشییی از ندا

سته لب زیر و کرد باز را حلقه نرمی به شهاب شته: » گفت آه  تربزرگ... ندا ز
 «....نشسته

 
 :تگف بتی خاله برادر بزرگ پسر سیامک که چرخاند سر و گفت ایشی ندا
 
.. .بازکن قسییمت ی بقچه برامون پارسییال مثل کن ولش رو قصییه بتی خاله »

سال ببینیم شه عروس که کیه نوبت ام  ام سارای شاید دیدی چه رو خدا....  ب
 « ...شدیم خالص شرش از و دراومد توش از امسال
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 .... کرد نازک چشمی پشت هم سارا و خندیدند ها بزرگتر
 

 هایی جمله با صدا یک هم با و کردند استقبال ناب پیشنهاد این از دخترها ولی
 ...کردند اعالم را رضایتشان درهم

 
 یبت خاله نماز چادر درواقع داشت شوخی و سرگرمی ی جنبه قسمت ی بقچه

 آن داخل را همراهشان وسایل از تکه یک بخت دم دخترهای از کدام هر که بود
 و ساکت روس دختر که بتی خاله برادر دختر آسیه دبستابی ی بچه و میانداختند

ست بود ارامی سمت ی بقچه درون از را ایی شی و میکرد بقچه در د  بیرون ق
 خرافات این...  میشد مشخص وخنده شوخی با سال آن عروس و....میکشید

 انهم و امد بیرون بقچه از ندا ی گوشییواره گذشییته سییال که گرفت قوت وقتی
 !....شد عروس سال

 
 ققاش نوک با را انار های دانه که درحالی و کرد نخودی و ریز ی خنده بتی خاله
 :داد جواب و شد جمع به رو میکرد رو زیرو

 
 یرو خدا که رو قسمت وگرنه سرگرمی بودو شوخی اون...  بره قربونت خاله »

 خوشییه خنده و شییوخی این به دلت اگه ولی.. بس و مینویسییه ادمها پیشییونی
 دختره بیاره رو من نماز چادر یکی.... نیست حرفی

 
 [۱۰:۳۷ 2۰.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
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 « .... توش بندازن و کنند باز گردنشون سرو از چیزی یه ا
 

 نادر و...  بود گر نظاره فقط لبخندی با فقط شییاداب و افتادند تکاپو به دخترها
 شکف لنگه فریال...  بیندازد آن داخل چیزی هم شییاداب تا نبود دلش توی دل
 ایی بامزه لحن با و کشییید پس رو چادر سیییامک و انداخت را اش فرشییی رو

 : گفت
 
 کم رو ما سییارای شییانس و بزرگه زیاد دمپایی این خانوم فریال دیگه شیید نه »

 «... بندازید چیزی ساعتی ، ،انگشتری النگویی لطفا میکنه
 

سته و کرد باز را ساعتش جمع از شرمنده فریال شید:» گفت آه س ببخ  محوا
 «....نبود

 
 ...درآمد پرواز به ها لبخند هم باز
 

 و بندازد بقچه داخل خودش از ایی شییی شییاداب اینکه بدون شیید جمع بقچه
 :تمیگف دل در مدام و بود شاداب پی نگاهش بود کرده باور را بازی این نادرکه

 
سال دختر » شی عروس تو ام  تو بنداز چیزی یه خدا ترو....  من عروس و... می
 «... بقچه ی
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 سر گل برد شاداب شال زیر دست خانوم زری اخر ی لجظه و شد جمع بقچه

 اش شانه روی و شد باز شاداب موهای و کرد جدا سرش از را شاداب نگین پر
 شییال زیر سییختی به را پریشییانش موهای آهسییته اعتراض با شییاداب و ریخت

 :گفت دلخوری با زری مامان گوش زیر و کرد پنهان
 
 قرار درثانی...  سرگرمیه برای و... خرافاته همش ها این بعیده شما از مامان »

یاد در شییوهر توش از که نیسیییت های جوری این که ب  پال و پخش من مو
 «؟....!کردی

 
شمش او لند غرو به توجه بی خانوم زری  سیهآ ی بچه وقتی...  بود بقچه پی چ

 این چنان ها دختر...  شیید حبس ها دختر ی ها نفس برد بقچه داخل دسییت
 و اجی» با گویی که بودند دوخته چشییم آن به و کرده باور را قسییمت بقچه
 !.... میشود ظاهر براشان تمام چی همه شوهر یک «مجی

 
 و داد چرخی را آن داخل اشیییاء و کرد نزدیک هم به را چادر های لبه بتی خاله

 :گفت و گرفت آسیه دختر به رو
 
یا اومد دسییتت زیر که چیزی اولین بقچه توی کن دسیییت برم قربونت »  رب

 «....بیرون
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 را ادابش نگین پر سر گل آسیه دختر نفس چند عمر کوتاهی به دقایقی از بعد
شان از آه ها دختر...  اورد بیرون  رد باقلوایی لبخند با خانوم زری و آمد بر نهاد
 «....اش شیرینی هم این...  مبارکه:» گفت شاداب گوش زیر و گذاشت دهان

 
 :گفت کند عوض را شده دمغ های دختر هوای و حال که این برای بتی خاله

 
یه و شییوخی یه این ها دختر »  و خیر به نوشییتتون پیشییونی که الهی...  باز

 اتونه چشم...  حافظ نوبته باشه که هم نوبتی حاال...  بخوره رقم خوشبختی
 «بشه روا همتون دل حاجت که الهی کنید نیت و ببنید رو
 

 را آن و کرد قرائت ایی فاتحه و برداشت سفره میان از را حافظ و شد خم سپس
 :خواند بلند صدایی با کردو باز
 

 حیاتم آب شییب ظلمت آن اندر و...  دادند نجاتم غصییه از سییحر وقت دوش
 دادند

 براتم تازه این که قدر شییب آن.... شییبی فرخنده چه و بود سییحری مبارک چه
 دادند
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 دهمژ و بودند داده حافظ به دل وجمع میخواند وافر حظی با را حافظ بتی خاله
 دل در نیتی دلش هوای و حال خور فرا به کس هر و.... میکرد ردیف که هایی

 ... کرد می زمزمه
 

 شیدک بیرون ژاکتش جیب از نرمی به را آن موبالیش ی ویبره لرزش با شاداب
 : کرد طلوع لبهایش روی لبخند طلوعی اسم دیدن با و
 
 «.... مبارک یلدات شب ، ادبیاتی بچه سالم »
 

 [۰۹:۵۹ 2۱.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 پاییز هاینک امید به ریخت آبی کاسه پاییز سر پشت آذرماه و شد تمام چله شبه
 ...رفت زمتستتان استقبال به خندون لبهای با و گردد باز دیگر سال

 
 شییایتما به و کشییید پس قدری را پرده و رفت اتاقش ی پنجره کنار به شییاداب

ستاد، اش پیاده عابرین و شهر شتند بر گام باعجله برخی ای  دیگر یبرخ و میدا
 در یگوی که بودند پیچیده خود دور به چنان را هایشان گردن شال ، سر بر کاله

 !...داشتند می بر قدم برف و بوران
 

 حمسی پیامک یاد با...  اورد ارمغان به را عشق او برای و رسید راه از زمتستتان
 روی لبخند و شییید گرم دلش ته ته هم باز...  اش چله شییبه کوتاه تبریک و

...  داشییت ارزش دنیا دنیا او برای ولی بود خط یک پیام... گرفت جان لبهایش
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 ار غرورش تا کرد تالش چقدر و....!میشیید تر تازه گویی میخواند که بار هر و
 ... نشود رد هایش قرمز خط از و کند حفظ

 
 هم شییما ی چله شییب سییالم:» داد جواب مختصییر و کوتاه مسیییح درجواب

 گنجاندب تبریکش پیام بین نگفته حرف هزار ، هزار میخواست دلش اما «مبارک
 بهشیی ی سییفره و بتی خاله بگویداز برایش جا همه از ربط بی و ربط اصییال... 

 اما.... دیگر چیزهای خیلی از و قسییمت ی بقچه از ها ازخوراکی... اش چله
 ...اکتفاکرد کوتاه جمله همان به دید که را غرورش غضبناک نگاههای

 
کارش در شیییدن باز با مت به و کرد جدا پنجره از دل زد پس را اف  در سیی

 روی موز چندتا عکس که را خالی کارتون که درحالی زری مامان.... چرخید
 به رو و گذاشت ها کارتون باقی روی را آن و شد داخل داشت دست در بود آن
 :گفت او
 
شی میوه از...  دیگه خالی کارتون یه هم این....  مادر شاداب » صرت آقا فرو  ن

 «...بدیم تحویل رو خونه باید هفته این کن جمع رو هات وسایل....  گرفتم
 

ست تخت ی لبه روی سپس ش ستی ن شید مجعدش زیتونی موهای به ود  و ک
 :کرد اضافه و داد تاب اش سینه دور دورانی را دیگرش دست
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 دوسییتت با دیگه روز یه کاشییکی مادر.....!  آشییوبه دلم امروز چرا نمیدونم »
یت عمو زن خواهر مدتها از بعد.... نعمتی خانوم دیدن میرفتی  ناهار سییور

 ریسو...  بشه درست حدیث و حرف میترسم... نیای تو زشته کرده دعوتمون
 «.... بشه حرفهاش لق لق و بگیره اتو یه منتظره فقط میشناسی که رو
 

ست تخت ی لبه او کنار و رفت اش زری مامان سمت به شاداب ش ستی و ن  د
 :گفت نرم و کشید او های گونه روی

 
 هستی هب من درثانی...  میره آشوبیت دل بگی که الله بسم یه...  برم قربونت »

 ومخان کادو یه بعد و بخوریم بندری سییوسیییس یه بیرون بریم قرار دادم قول
 هک هسییت شییلوغ اینقدر اونجا امروز درثانی... دیدنش بریم و بخریم نعمتی

 مهه و بود شده گیر جو خدا بنده دیشب ندیدی مگه...  نمیاد چشم به من نبود
 مه حاال...  شده ام پاپی جوری بد نادر... میدونی بهتر که تو...کرد دعوت رو
 «....باشم خودم دل برای امروز حداقل بگذار.... شون دل ور میریم داریم که
 

 : نشست شاداب نگاه در نگاهش و چرخاند سر...  نگران دل خانوم زری
 
...  کنه خیر به ختم رو قصیییه این آخر خدا...  والله بگم چی...  دونم نمی »

سما که نادر شته پیش پا ر شو که نگذا  بزنم یحرف میترسم.... کنم قلم در دم پا
شه اتیش شون که برادر دوتا دامن به ب سه جون  مثل هم شهاب.... میره در هم وا
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 راهت رسیی راه وبی راه نادر بگم میترسییم بنده تو جون به جونش و غیرتیه بابات
 «...بشه پا به بند به و بگیر و دعوا و کنه باد گردنش رگ میشه سبز

 
 را سییرش در الی از خان منوچهر که بود راه ی نیمه خانوم زری های جمله
 :گفت تعجب با داشت تن به خانه لباس هنوز که شاداب دیدن با و آورد داخل

 
 آماده هنوز که تو منتظرند پایین و رسیییدند ندا و شییهاب...  بابا شیییاداب »

 «!؟...نیستی
 

 هک حالی در و رفت آقاجانش سمت به و برخاست تخت ی لبه روی از شاداب
 :گفت میچرخاند انگشتش دور را مویش از ایی تکه

 
 همکارمون دیدن برم دوسییتم با میخوام گفتم هم مامان به نمیام من جون آقا »
 « ... بود اش عروسی پیش وقت چند که
 

 : پرسید همسرش به رو و کشید گردن شاداب ی شانه پس از خان منوچهر
 
 «؟...  خوبیه دختر...  میشناسی رو دوستش »
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 تاب درهوا دسییتی و کرد جدا تخت ی لبه از دل گفت اللهی بسییم خانوم زری
 :داد جواب و داد
 
 «... نیست بدی دختر....  اینجا اومد بار دو یکی میشناسمش بابا اره »
 

 ی شماره...  بگذره خوش بهت ایشالله مادر:»  گفت شد شاداب به رو سپس
بایلت وقت یه اگه...  کن پیامک برام هم رو هسییتی  دوسییتت با نداد آنتن مو

 «...بگیرم تماس
 

 زری مامان ی گونه و گذاشییت پیش قدمی نشییاند لبش کنج لبخندی شییاداب
 : بتوتسید را اش

 
شه....  ایی العاده فوق تو مامان » ستم برات آالن همین با  ات میدم قول...  میفر

 «.... باشم خونه چهار ساعت
 

 :گفت و کشید اش گونه روی دستی خانوم زرین
 
 پیاز نمیخواد دیگه بود کافی بتوتس همون کردنم خر برای... خب خیلی »

 «... کن جمع رو ها وسایلت و بیا زود... کنی زیاد رو داغش
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 کنان غر غر شیید رد بود ایسییتاده در آسییتانه در که خان منوچهر ازکنار سییپس
 :گفت

 
 عجله همه این ؟...! میکنی کشی اسباب کی زمتستتون فهمم نمی من اخه »

 « ... بیشتر خواب اتاق یه ی واسه قرض بار زیر رفتیم خرخر تا ؟...  چی برای
 

 بتوتسید را شاداب پیشانی و برد دست و گذاشت پیش قدمی اقاجان
 

 [۰۹:۵۹ 2۱.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 :گفت لبهایش روی لبخندی با و
 
 ناز شب ات باید حاال...!  بخورم رو کتکتش باید من..  مهمونی نمیای تو ببین »

 «.... بده نشونم چشمی گوشه یه تا بکشم رو قزی خاله این
 

سید را جانش آقا زبر گونه و برد پیش سر...  دل ته از خندید شاداب  و بتوت
 :گفت

 
 «...برمیگردم زود منم...  بگذره خوش »
 
 «...باش خودت مواظب بابا باشه »
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 توی دوازده ساعت هستی با انداخت ساعتش به نگاهی نیم انها رفتن با شاداب
ساژ شت قرار شرکت نزدیک پا  هایش مانتو بین از راحتی مانتو سرعت به...  دا

ست وچون کرد انتخاب ستی میدان  ان به سو این از قربانی گوسفند مثل را او ه
 ویر هم سییرخابی وژاکت کرد پا به راحتی های کتانی ترجیحا میکشییاند سییو

 ...شد راهی اللهی بسم با هم او و پوشید هایش لباس
 

*** 
 ستشد مچ و برداشت ها مغازه ها بوتیک ویترین از چشم و برگشت را رفته ه را

 تهگذش هم نیم دوزاده از که ها عقربه دیدن با و کشاند باال چشمانش امتداد راتا
 خرت میان از را موبالیش و کرد خالی و پر هوا از را هایش لپ حرص پر بودند

 بوق تعداد...  گرفت را او ی شماره درنگ بی و کشید بیرون کیفش های پرت و
 :داد جواب ضعیفی صدای با هستی که گذشت هم تا پنج از ها
 
 «...بفرمایید بله »
 

ست دلش ستی سر فرق در را کلمه دو همین میخوا  حرص پر...  کند خورد ه
 :گفت سرهم پشت کند سالم انکه بدون
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 دوازده سییاعت نبود قرار مگه...  حسییابی دختر میدی قول جوری این ببینم »
 نیم من که موندی جا کجا... بنداز سییاعتت به نگاه یه...  پاسییاژباشییی توی

 «...شدم تو عالفه جا این ساعته
 

 :داد جواب میاد در چاه ته از که ضعیفی صدای با هستی
 
 ردد معده کردم روی زیاده بود چله شبه دیشب.... ببخشید جون شاداب وای »

مدم و کرد تزریق بهم ارامش یه دکتر رفتم.... گرفتم نه او له به خو  النآ تا ک
 عذر نمم قول از نعمتی خانوم بزن زنگ یه... بیام نمیتونم ببخشییید بودم خواب

 «...کن خواهی
 

...  بماند امان در سییرما و سییوز از تا گرفت پاسییاژفاصییله ورودی در از قدری
 این البته...« بزن زنگ خودت:» گفت کوتاه بسیییت حرص از را چشییمانش

 ماا میکرد اضییافه ان به هم ناسییزا تا چند باید و بود کم برایش کوتاه ی جمله
 بارهدو میخواست...  شده قطع تماس که شد متوجه دید را هستی سکوت وقتی
 رتصییو به موبایلش زنگ صییدای با که کند ردیف را ناسییزاهایش و بزند زنگ
ستی اینکه شت ه ست خط پ صل را تماس ا سله کرد و سل  وقفه بدون و وار و
 :گفت

 



 497 بن بست بهشت

 ینا دیگه دور یه... نیست آدم مثل هیچیت که ببرن رو شورت مرده...  هستی »
 زود میمردی...  کردم طواف رو پاساز کل و دور هفت میشه بزنم دور رو پاساز

 «...نلزرم تیک تیک سرما این توی تا میکردی خبرم تر
 

سزا شاداب سیح میکردو ردیف را هایش نا شت یقین م ستی که دا شیری ه  م
... نمیشد جدا لبهایش از دمی لبخند و است شاداب الطاف همه این مخاطب

 ...بود نشنیده را او عصبابی صدای حال به تا
 
 بود ان ی زمینه خنده ته که لحنی و صییدا با و امد لطف اظهار همه این میان به

 :گفت ارام و نرم
 
 حالت سییالم.... باشییم داشییته رو لطف همه این اسییتحقاق نمیکنم فکر »

 «؟... چطوره
 

 هک انچنان...  کرد طپیدن به شروع چکش مثل قلبش و شد کوب میخ شاداب
 خط پشت نمیکرد تصور هم درصد یک حتی...  ماند جا گلویش در صدایش

سیح شد م ست دلش... با شد ابی قطره یه خجالت از میخوا  روف زمین به و می
 لیتام از بعد و داد فرو را دهانش اب شود مسلط خود به اینکه برای....! میرفت

 :گفت کوتاه
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 شد طعق که میزدم حرف مشیری خانوم با... ببخشید واقعا....دکتر آقای سالم »
 « ...باشه هستی میکردم فکر...  زدید زنگ شما باالفاصله و
 

 :گفت و رفت اسانسور سمت به و کرد عبور بیمارستان راهروی از مسیح
 
له»  کرده قولی بد مشیییری خانوم فهمیدم که جوری این....  شیییدم متوجه ب

 «؟...درسته
 

 که یدرحال و میفروخت خانگی لوازم که ایستاد ها بوتیک از یکی کنار شاداب
 :داد جواب ارام بود شده ثابت مدرنی ساز چای روی به چشمش

 
له» هار اول بود قرار..  ب عد و بخوریم نا  بدون ولی نعمتی خانوم دیدن بریم ب

 «رفتمگ اشتباه هستی با را شما ببخشید... نیومد قرار سر بگه من به اینکه
 

 :پرسید سریع و آمد حرف میان به مسیح
 
 «؟.... هستی پاساژ کدوم »
 



 499 بن بست بهشت

 و میاد باال حلقش تا آن صدای طنین ، بود کرده اش کالفه قلبش تپش شاداب
شش توی شید عمیقی نفس ، میپیچید هایش گو  مغاز ویترین از را نگاهش و ک

 :داد جواب و جداکرد
 
 «...داره طبقه چند و فرجام آقای شرکت خیابون سر که پاساژی همون »
 

سیح ست لبش روی لبخندی م ش سور باالی های شماره به نگاهش و ن سان  ا
 ...رفت می پیش معکوس که نشست

 
 تا یستب بتونی میکنی فکر خب ، ندارم کاری سه ساعت تا و بیمارستانم من »

ست ساژ هم دیگه دور یه و کنی صبر هم دیگه دقیقه پنج و بی  تا زنیب دور رو پا
 بزنیم حرف یکم و... بخوریم ناهار هم با بریم...  برسییونم بهت رو خودم من

 «؟
 

 وا با میخواسییت.. تیپد می دسییتانش در قلبش هیجان از میکرد حس شییاداب
 محترمانه هم خیلی بود دعوت یک این...  بخورد هم ناهار تازه...  بزند حرف

 را ذهنش دکن صبر میتوانست هم ساعت بیست نبود چیزی که دقیقه بیست...!
 : گفت عاقبت و کرد رو زیر خانومانه جواب یک برای

 
 م... دعوتتون از ممنونم »
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 [۰۹:۵۹ 2۱.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 «... میمونم نتظرتون

 
 به ریت بلند قدمهای با و شد اسانسور خیال وبی گرفت عمق لبخندیش مسیح
 میکرد طی را ها پله که طور همان و شد سرازیر انجا از و رفت ها پله راه سمت
 :گفت

 
ست جمعه امروز»  خدا فعال... میرسونم بهت زود رو خودم خلوته وخیابونها ا

 «...حافظ
 

 روی به دستی.... اسمانهاست اوج در میکرد حس شاداب شد قطع که تماس
 !...نه یا است اورده در بال خوشی از ببیند تا کشید هایش شانه

 
 [۱۳:۰2 2۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن

 وتخل خودت با دمی تا نشینی، شهر و شهر ازدحام این میان دنیا جای بهترین
 .... است شاپ کافی یک دنج ی گوشه بگذرانی وقت و کنی

 
یت پیش کتاب به دل و شییوی فنجانت ی قهوه بوی مدهوش میتوانی آنجا  رو
 تا بمانی منتظر میتوانی حتی یا....  شییوی گم کتاب قهرمانان دنیای در و دهی



 501 بن بست بهشت

سد، گردراه از عزیزی شقانه قرار بر شد که عا ست دلت توی دل دیگر با  و...نی
 ...رویت پیش ی قهوه به چشم یک و داری در به چشم یک

 
 نجید جای همان میتوانست پاساژ دوم ی طبقه ی شده افتتاح تازه شاپ کافی
شد شت دنبالش به شاداب که با سرک گویی آمد خوش با و شد داخل میگ  یپ
 یباز به را اش بینی های پرز و میکرد بیداد ه قهو بوی... شیید مواجه اندام الغر

 زوجی یک خودش غیر به که داد چرخی خلوت کافه در را نگاهش....میگرفت
 ....میزدند حرف آرام و بودند نشسته کافه جای ترین دنج دیگر

 
 هب کافه تمام.... درآمد گردش به کافه در نفس چند عمر کوتاهی به نگاهش

کان و نیمکت و میز..... بود شده دیزاین چوب با دست چیره طراحی دست  س 
شتی چوبی  به را او گرلن و زنجیر با همراه بود شده آویخته دیوار به تزیینی که ک

 .... بود دیده خارجی های فیلم توی که انداخت می هایی کشتی یاد
 

شت سعی طراح شتریان برای را دریا محیط دا  از ارک این برای کند القا کافه م
کواریومی یل و عریض آ  دریایی گیاهان و غریب و عجیب ی ها ماهی با طو

 همان امد می چشم به که چیزی اولین کافه به ورود بدو در که بود گرفته کمک
 سییلیقه و ذوق همه این کنار... بود رنگانگش و متنوع های ماهی با اکواریوم

شیند می پیانو مالیم موزیک یک وقتی ضا ن شین را ف  میکند هم رمانتیک و دلن

.... 
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کواریوم سییمت به بلند چندان نه قدمهای با  ایی نفره دو میز پشیییت و رفت آ
 ی قهوه سییفارش میزیش کنار به اندام الغر جوانک همان امدن با و نشییسییت

 :داد پیامک مسیح برای و....داد فرانسوی
 
ساژ دوم ی طبقه من دکتر آقای» ستم شاپ کافی توی پا شریف لطفا ه  یاریدب ت

 «...اینجا
 

 که هایی ماهی سییمت به را نگاهش و کرد سییتون اش چانه زیر دسییت سییپس
شه از قرار بی مدام شه به ایی گو ش خب... چرخاند میرفتند دیگر ی گو  ایتما

 به بود غریب و عجیب خیلی ها بعضییی که گوش بازی و شیییطون های ماهی
ساژ در چرخیدن هدف بی از بهتر مراتب شیمان و بود پا  همان از چرا که شد پ

 بورمج تا و اسییت ننشییسییته هسییتی انتظار به دنج و خلوت جای این توی ابتدا
 !....بزند دور هدف بی را پاساژ دور شش نباشد

 
 بضر همان مصداق بود شده هرچندکه...  داد اش بینی به چینی هستی یاد با

 از هنوز اما«  خواهد خدا اگر خیر سبب شود عدو»  میگفت که معروف المثل
 نگز تماس شدن قطع از بعد حتی که نداشت معرفت آنقدر بود دلخور دستش

 ایبر گرفت نخواهد تماس هم نعمتی خانوم با یقینا که میدانسیییت و...  بزند
 یشپ برایشییان کاری که داد پیامک نعمتی خانوم برای شییرمندگی هزار با همین

 ...شد خواهند مزاحمش دیگر فرصتی انشالله و امده



 503 بن بست بهشت

 
مان برای خب ید هم اش زری ما قات این از با فت مال گاهش... میگ  روی ن
 تشباه که بودنشست آمده بیرون حدقه از عجیبی طرز به چشمانش که ماهی

 انتک را اش ایی پروانه دم و بود ایسییتاد او به رو چنان ، داشییت وزغ به عجیبی
 :گفت لب زری و آهسته میکند تماشا را او گویی که میداد،

 
 غیشلو اون توی....  خب میگم براش خونه رفتم وقتی نکن نگام جوری این »

 «؟....! بگم بهش چی مهمونی
 
 یمخمل و بلند دمی که رنگی سیاه ماهی پی نگاهش وزغی چشم ماهی رفتن با

 «؟....!شید می عاشق هم ها شما یعنی:» گفت خودش با و شد کشیده داشت
 

سوی ی قهوه فنجان ست روبرویش فران ش شش نظیرش بی بوی و ن  ردک مدهو
 رفت ها ماهی بازی پی نگاهش بازهم و کرد جوانک همان از کوتاهی تشییکر

 ...نشد متوجه را مسیح آمدن که انقدر....شد انها آرام و ساده دنیای غرق و....
 

**** 
سیح شای به در کنار ایی لحظه م ستاد او تما  به را شقلب ضربان دختر این...  ای

سهای تمام او کنار و گرفت می بازی شد سرازیر دلش به خوب ح سی....می  ح
شوی قایقی سوار که زمانی ،مثل  ، میدهی دریا سرکش ی ها موج به دل و می
 !....میکنی تجربه هم با توام را وافر حظی و اشتیاق و ترس
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 خانه فکرش و دل روی که میگفت...  میگفت او به خواسییتش از باید امروز
 ...است تنیده احساسش دور به پیچک یک مثل و کرده

 
 یقدم بود رویش پیش آبی دنیای در غرق و بود نشده او حضور ی متوجه هنوز
 :گفت نرم و ایستاد میز کنارش اهسته و گذاشت پیش

 
 «.....کردی قبول رو دعوتم که ممنونم...  سالم »
 
کواریوم از نگاهش آنی به مسیح صدای با  احترام به و شد جدا هایش ماهی و آ
 شستهن لبهایش روی نرم لبخندی انداخت مسیح به کوتاه نگاهی و برخاست او

 هب شییرم....فهمید براقش نگاه از را این..  خندید می یقینا هم چشییمانش و بود
 :گفت بود زیر به سرش که درحالی و امد سراغش

 
 «....نشدم اومدنتون ی متوجه ببخشید سالم »
 

 همان با و کرد جدا میآمد دلنشییین عجیب برایش که او ی چهره از دل مسیییح
 :فتگ میرفت نشانه را شاداب صندلی دست با که درحالی لبش کنج لبخند

 
 «.... بنشیند میکنم خواهش...  شدم متوجه بله »



 505 بن بست بهشت

 
سترس شدت از قلبش شاداب شت ناهماهنگ ریتمی ا  درمیان یکی گویی دا

 گون پوست زیر را داغی... نمیزد اصال هم گاهی و میزد
 

 [۱۳:۰2 2۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
کواریوم های ماهی مثل را خودش میخواسیییت ودلش میکرد حس هایش ه  آ

 ....کند کم پوستش زیر نشسته گرمایی از قدری تا بندازد آب داخل
 

سیح ستن با م ش شم شاداب ن  یپ نگاهش و گرفت او صورتی های گونه از چ
 : گفت و رفت غریب عجیب گاهی و وزیبا رنگارنگ های ماهی

 
شت حرف کوه یه ولی دارند ساکتی دنیای ها ماهی » شون پ  دهش پنهون سکوت

 «!....بشنوی رو صداشون تا بدی شون دل به دل باید که
 

 پایین هری دلش و کرد تالقی مسیییح نگاه با نگاهش و برداشییت سییر شییاداب
 وقتی و گیری می اوج اهسته واهسته میشوی تاب سوار که وقتی مثل...  ریخت

 ! ...میایی فرود زمین به بار یک به و میرسی اوج ی نقطه آخرین به
 

 شا قهوه فنجان به را نگاهش گرفت او از چشییم بود جوابش تنها نرم لبخندی
سیح نرم صدای با و....  بود شده سرد دیگر یقینا که داد  رد نگاهش دوباره م

 :میکرد نگاهش خیره که نشست او نگاه
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 تالیاییای رسییتوران یه شییرکت از تر پایین کم یه....  بزنیم قدم کم یه موافقی »

 پاساژ کنار رو ماشین نیستی مایل اگه البته...  داره خوبی های پاستا که هست
 «...بریم ماشین با میتونیم کردم پارک

 
 بی دلی و داشیییت رفتن برای پا دوتا وقتی ؟...!امد می کارش چه به ماشییین

 یرو لبخندی... بزند قدم همراش دنیا انتهای تا جا این از میتوانسییت.... قرار
 :داد جواب محترمانه و نرم و نشست لبش

 
 جا اون تا دیدم رو ایتالیایی رسییتوان اون بزنیم قدم میدم ترجیح...  ممنونم»

 «...شرکته تراز پایین کم یه و نیست راه زیاد
 

 و عشییوه بدون ، لعاب رنگ بدون دختر این...  گرفت عمق لبخندش مسیییح
هایش در فقط که چیزی....  بود نظیر بی.... دلبری هیچ بدون یا  تصییور رو
 ....میکرد

 
شت به جنتلمن یک مثل و شد بلند جایش از شخوان پ  را او سفارش و رفت پی

 ...برود بیرون او اول تا ایستاد در کنار تامل با و کرد حساب
 



 507 بن بست بهشت

 های اهیم سبکی به میکرد تصور میرفت بیرون شاپ کافی در از شاداب وقتی
کواریوم  !...کند شنا بینهایت تا میتواند و است آ

 
*** 

 
 ...داشت قرار فرجام آقای شرکت از بعد کمی و بود خیابان انتهای رستوران

 
 اندلشیی گویی.... برمیداشییتند گام اهسییته البته و فاصییله با دو هر ، زنان قدم

 شذهن جمالت درسکوت مسیح... برسند خیابان انتهای به هرگز نمیخواست
 قرار بی قلبی با شیییاداب و کند پیدا حرفهایش برای آغازی تا میکرد مرتب را

 ... بود درحرکت مسیح های کفش با گام هم و بود زیر به پیوسته نگاهش
 

 :گفت و شکست را شان مابین سکوت عاقبت
 
سی...  دکتر آقای» سابر ستخدام که ح ست بودید کرده ا  بکنه ونبهت کمکی تون

 «؟....!
 

 به سییرش و گرفت خیابان ردیف زمتستتانی درختان از را نگاهش مسیییح
 :داد جواب شمرده و نرم و رسید او رخ نیم به و چرخید او سمت
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شون....  بیش و کم » سابداری بخش از ها دزدی تمام دارند اعتقاد ای  شروع ح
 «!.... رسیده کالهبرداری به بعدها و بوده کوچک های دزدی از و شده

 
ستی آقای ی چهره شاداب  پیش نامدار آقای صدایش و سر بی ی نوچه و فرا
 :پرسید تعجب با و گرفت جان چشمش

 
ستی آقای » شون....  ممکنه چطور ؟.... فرا  من که اونجایی وتا شرکته امین ای
 «...هستند رییس آقای قدیمی دوستان از بودم شنیده نعمتی خانوم از
 

 او متعجب چشمان توی نگاهش بار این و برگرداند او سمت به را سرش مسیح
 خواست نمی و نداشت دوست و بگوید را دلش حرف تا بود آمده....  نشست

شته او با دلش حرف از غیر حرفی شد دا شمان از را نگاهش... با  و گرفت او چ
 :گفت و داد روبرو به
 
ست ختیتاتنتت » شنا و دو شه سرش ا  به ها کار ی بقیه هرحال به...  نمی

 چون چندو تمام و کردم صییحبت ایشییون با تلفنی...  فرشییادم دایی ی عهده
 کایتش قانونی فردا و برمیگرده سفر از امشب.... دادم توضیح براشون را ماجرا
 چیز همه تا نکن صییحبت کسییی با موضییوع این از هم شییما فعال...  میکنه

 «...بشه مشخص
 



 509 بن بست بهشت

 ! .... فراستی از بود پر فکرش اما و داد تکان تفهیم عالمت به سری شاداب
 

شان سکوت بازهم صله بین شاداب انداخت فا ... . شرکت به شدن نزدیک با و
 با و کرد مقایسه عادی روزهای با را تعطیل روز ساعت این در را خیابان خلوتی
 :گفت خودش

 
شکی » شه کا شه خلوت جمعه مثل خیابابونها همی  حول افکارش هنوز...« با

 به را سییرش مسیییح صییدای با که میچرخید خیابان شییلوغی و خلوتی محور
 آن اب گام سه یا دو تنها بودکه شرکت در سمت به نگاهش که چرخید او سمت
 : داشتند فاصله

 
سته خانوم » ضانی آقای.... خج  شرکت حیاط در.... شرکت میاد ها جمعه رم

 «؟....!بازه نیمه
 

 گامهای با دو هر و شیید کشیییده باز نیمه در سییمت به نگاهش هم شییاداب
 :گفت و شد مسیح به رو ومتعجب ایستادند شرکت در نزدیک بلندجایی

 
 باشهن شرکت توی کسی تعطیلی ساعت دادند دستور اکیدا فرجام آقای... نه »

 «....داره نگهبان ساعته چهار و بیست که است کارخونه فقط... 
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 با و کشید حیاط داخل سرکی و شود داخل آنکه بی گذاشت پیش قدمی مسیح
شین دیدن سی ما  کهنه یفلز اتاقکی با سفید وانت یک و رنگ طوسی بلند شا

 و جدی که تری آرام صیییدایی با... بود زده ان در به زده زنگ و بزرگ قفلی که
 : پرسید شاداب به بودرو محکم

 
 «؟.... ! میشناسی رو ها ماشین این ببین کن نگاه »
 

 م یدند با و کرد تر باز قدری آرامی فشار با را حیاط باز نیمه در کنجکاو شاداب
 

 [۱۳:۰2 2۴.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 سیحم سمت به رفت پس قدمی ، داغون و درب سفید وانت بلندو شاسی اشین

 :گفت و برگشت بود حیاط در نزدیک جایی که
 
شین این نه» سم رو ما شنا ستی از ولی.... ندیدمش حال به تا و نمی  شنیده ه

صامی آقای بودم سر صم شین یه فرجام اقای شریک پ سی ما س بلند شا  یطو
 «!....شرکت اومدن ایشون شاید...  داره رنگ

 
 حیاط داخل به باز نیمه در الی از نگاهش همچنان مسیح و میزد حرف شاداب

 خوبی به را اش دلشییوره زبان شیییاداب ولی ندید مشییکوکی چیز هیچ و بود
ل به بیخود میدانست و میفهمید ل ق   !...افتد نمی ق 
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 با و کشییید خود سییمت به را او پالتوی نیم آسییتین ی گوشییه و برد پیش دسییت
 :گفت ترس پر صدایی

 
 رکا جای یه میگه من به حسییی یه....  ده صییدو بزنیم زنگ بهتر دکتر آقای »

 « ! .... میلنگه
 

 :گفت حواس بی بود مانده جا حیاط داخل حواسش و هوش تمام که مسیح
 
 شییریک پسییر میزنیم حدس بگیم ؟... !  بگیم چی بزنیم زنگ خوب دختر »

....! ارهد سهم باباش که شرکتی حیاط توی اومده ماشینش با کارخونه و شرکت
 «....گرفت تماس پلیس با نمیشه که دلیل بی...  اورده خودش با هم وانت یه و
 
شی سرو یه برم من تا بمون جا این تو» شکوکی چیز اگه.... بدم آب گو  ویت م

 « .... ده صدو میزنیم زنگ دیدم حیاط
 

نان قل قل اش دلشییوره شیییاداب عده از ک  باال حلقش تا و گرفت راه اش م
سیح حرف به توجه بی....آمد  کی با...شد حیاط داخل و افتاد راه به او دنبال م
 ..اوایستاد ی شانه به شانه بلند گام

 
 :گفت توبیخی درهم های اخم با شاداب دیدن با مسیح
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 «؟....!باش بیرون نگفتم بهت مگه »
 

 در ار نگاهش ترس پر چشییمانی با مسیییح توبیخی لحن به توجه بی شییاداب
 ها ماشییین...داد چرخی رمضییانی آقای نگهبانی خالی اتاقک و شییرکت حیاط

 ... داشتند قرار حیاط وسط درست و بودند کرده اشغال را زیادی فضای
 

 به نگاهش بود حاکم غریبی سییکوت شیید نزدیک ها ماشییین به قدری مسیییح
شیده کور و سوت نگهبانی سمت سیر آن از بعد و شد ک  سمت به نگاهش م

 میقد...کرد سرایت او به هم شاداب های دلشوره...  برگشت شرکت ساختمان
 ...گذاشت تر پیش

 
سته صدای با ست حیاط درآهنی شدن ب شت به میخوا  لیو ، برگردد سرش پ

 و شد زمین نقش هوش بی و خورد سرش به محکم ایی ضربه و نیافت مجالی
 که کشید ایی خفه افتادوجیغ طپش از قلبش مسیح ی باره یک باافتادن شاداب

 ..... داشت گنگی آوای
 

یه از بعد  زد، زانو کنارش آمد، خودش به نفس یک عمر کوتاهی به هایی ثان
 بسییته چشییمانش وپلکهای افتاده حیاط های کاشییی روی حرکت بی مسیییح

 اسیلب با تنومند دید را مردی شد کج قدری داد زاویه گردنش به اراده بی... بود
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شتش پر سیبل و بود آویخته و پهن اش چهره خطوط ، سیاه  شمچ به زیادی پ
 او سییمت به قدمی....  بود زده کوری گره را پشییتش پر ابروهای که مرد میآمد

 اب و نیافت مجالی هم او اما بکشییید فریاد تا کرد باز دهان شییاداب ، برداشییت
رپ....  پیچید سییرش پشیییت در که شیییدیدی درد  عالم به و افتاد زمین به گ 

 !....شد رهسپار تاریکی و بیهوشی
 

 [۱۰:2۷ 2۵.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
سیح شمانش م ستی و رخوت با را چ  سرو در امان بی دردی و بازکرد نیمه س
 ... پیچید گردنش

 
 صدای...!  کند می سنگینی گرنش روی سرش درد سر ّشدت از میکرد حس

 درد روی بعد دقایقی و نشییسییت می هایش گوش در همهمه شییکل به پچ پچ
 ....میگرفت جا سرش های

 
 دهانش دور به محکم ایی پارچه... شیید تر هوشیییار ثانیه چند عمر کوتاهی به

ته  می اش بینی های پرز روی آن تعقن و چربی بوی و بود شیییده بسییی
 ... کند متمرکز را ذهنش کرد سعی....نشست

 
 رنگ زرد طنابی با هم جفت که ، انداخت اش شییده بسییته پاهای به نگاهی
سته محکم شت از و بودند شده ب ستان مچ روی را طناب زیری و سفتی پ  شد

 روشیین چراغهای....  داد چرخی اطراف به رمق بی را نگاهش...میکرد حس
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 همه ، داشییت قرار آن انتهای شییاداب اتاق که راهرویی ، دکوراسیییون ، سییقفی
شت این از حکایت  کنزدی دیوار به اش وتکیه دارد قرار شرکت سالن در که دا

 .... است ابدارخانه
 

 اطراف به را چشییمهایش... بود شییاداب آمد سییراغش به که دلواپسییی اولین
... یدد افتاده پهلو به بسییته پایی و دسییت با فاصییله اندکی با را او و داد چرخی

 !.... بودند سوار هم روی چشمانش پلکهای و پریده رنگ صورتش
 

 از چشییم که حالی در شیید تر بزرگ و بزرگ اش سییینه درون ترس های حباب
 «؟.... ! اوردند سرش بالیی چه خدایا:»  اکرد نجو دل در نمیداشت بر شاداب

 
 یمنطق جواب توانست نمی ؟... سوال از بود پر ذهنش ها دلواپسی این کنار و

 هنشذ به که بود چیزی اولین شرکت به دزد آمدن...  کند پیدا سوالهایش برای
 دزدی ی فرضیه افتاد حیاط داخل بلند شاسی ماشین یاد به وقتی ولی...  رسید

بت...  شییید منصییرف یان عاق کاش م  ماجرای از غیر به اش ذهنی های کن
 !... نیافت دیگری منطقی جواب هیچ کالهبرداری

 
 ستد ، جوابش بی سوالهای و ها نگرانی ، دلهره ترس؛ میان پایان بی نبردی در
 با چرده سیییه و اندام والغر نقش ریز مردی که شیید می پیش و پس و میزد پا

سط قامتی سیح و زد زانو کنارش متو  هسوخت آفتاب ی چهره روی به نگاهش م



 515 بن بست بهشت

 آشکار ردی و امده موهایش وقت سر به طاسی جوانی اوج در که... نشست او
 ... بود گذاشته جا به او سر فرق روی خود از
 

شمانی با اندام الغر مرد سلی چشمان و زد زانو کنارش ، میزد «دو دو» که چ  ع
 داد جا او نگاه میان را نگاهش عاقبت و اورد در گردش به او صییورت رادر اش
یه....  به گردنش به بعد ایی ثان  عقب سییمت به سییرش که درحالی داد زاو

 :گفت بلند صدایی با بود چرخیده
 
 «....ست زنده...  اومد هوش به داور آقا.... داور آقا »
 

 از و گرفت رویش پیش مرد الغر صورت و سوخته افتاب ی چهره از را نگاهش
 به کیمش سرتا که شانه چهار و بلند قامتی با تنومد دید را مردی او ی شانه پس
 حرکت در مدام چشییمانش پیش سیییاه و درشییت ایی نقطه مثل و داشییت تن
با سیییالن طول و.... بود باره و میکرد طی کوتاه قدمهای را  برمی را رفته راه دو

 .... گشت
 

 از هک پشییتش پر های سییبیل به ، مسیییح روی پیش جوانک به توجه بی داور
 :داد جواب خونسرد خیلی و داد تابی بود رسیده هم صورتش روی تا اطراف

 
 در و نمیاوردی در بازی چلمن اگه....!  نشییه نفله تا زدم جوری یه....  مبارکه »

 یه بینب... میشد تموم سر درد بی هم پارتی این بستی می سرت پشت رو حیاط



wWw.Roman4u.iR  516 

 

 یازا »میگن بهت که نیست خود ؟بی....! زدی گندی چه شدم غافل ازت دقیقه
 «؟..!..وقتمون سر اومده بشه تموم تلفنش بدم چی رو آقا جواب حاال....! «نفله

 
 او شییال به دسییتی و زد زانو کنارش رفت شییاداب سییمت به و گفت را این داور

شیدو سیر امتداد ک ستش م سید او صورت به د  رهایچت از ایی تکه عاقبت و ر
 دسییت با همانطور که درحالی کج لبخندی با و گرفت دسییت در را او فرفری

 :فتگ کننده مشمئز لبخند همان با آهسته میداد تاب هایش سیبل به دیگرش
 
 زدی جوری چه....  نفله... !  داره خوشییگلی موهای چه...  نمکیه با دختر »

 «؟....!نیومده بهوش هنوز که سرش توی
 

صله ایاز  نگاه زانوزدبا کنارش و رفت شاداب کنار به و شد کنده جایش از بالفا
 :گفت داور به رو گذاشت شاداب دست مچ روی دست ترسیده

 
 خدا به... شییدم هول و ترسیییدم بزنم محکم نمیخواسییتم خدا به...  داور آقا »

 «!... گرمه بدنش ببین است زنده
 
 نای جیگر که تو..... اسییت زنده که فعال.... طرف اون برو پاشییو خب خیلی »

 این اوردم شییانس..... کار این توی میایی میکنی اضییافی غلط نداری رو کار
 «؟....!میزدی گندی چه باز نبود معلوم وگرمه... کارمونه آخرین
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ست را آقایی رسم میزند صدایش داور آقا که داوری  لش نگاهش پیچ و نمیدان

 !....میچرخید هرز مدام و بود
 

 حریصانه هرزش چشمان با که ، میدید شاداب روی را داور هرز نگاهای مسیح
 را حرصییش تمام ثمر بی ، دفاعی واکنشییی از ناتوان واو.... میکرد وجب را او

 می درهم را آنها داشییت توان که آنجا تا و...  میداد جا دسییتش مشییتهای میان
 ...نشست بندانگشتانش بند، و دست کف میان درد که چنان..... فشرد

 
 ار چشییمانش کوتاه دمی برای.... برابر نا و سییالح بی جنگ این میان عاقبت و

 :کرد زمزمه خود با لب زیر و فشرد هم روی
 
 «...باش مواظبش.... سپردمش خودت به....العالمین رب با »
 

 در بندش پشییت و کرد باز چشییم شییاداب که میداد دعا بوی هایش نفس هنوز
 ....شد باز اتاق

 
*** 

 سخت به.... بخورد جنب نمیتوانست شاداب
 

 [۱۰:2۷ 2۵.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
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 نگینسیی چنین که باشییند ریخته آن روی سیییمان گویی ، بازکرد را پلکهایش ی
 !.... بود شده

 
 متوقف کوتاه دمی و رفت می اوج به گاهی و میچرخید دورانی سرش توی درد

 های پچ پچ میان هیاهویی...  شیینید می نامفهوم و گنگ را صییداها...  میشیید
 ! .... مبهم

 
ستم زبری بعد و بود سرامیک سردی و سفتی کرد حس که چیزی اولین  الید

 که انچنان بود، شییده گره سییرش پشییت محکم و گرفته قرار لبش دو بین ما که
 دهد فرو را دهانس اب تا نداشیت را این توان حتی و بود مانده باز نیمه دهانش

 !... بیند می ورانه را دنیا چرا نمیدانست اینکه عجیب و...! 
 

ستهایش به تکانی شت از محکم دو هر داد، د سته پ  ختیس به...  بودند شده ب
 افتدری نفس چند عمر به کوتاه دمی و کرد بازتر قدری را بازش نیمه های پلک

 ! است افتاده زمین روی پهلو به بسته پایی و دست با که
 

شنه تق تق صدای  و میانداخت طنین سرش در ها سرامیک روی کفش های پا
 ...نشست می سرش وحشتناک درد روی بعد
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 ودخ روبروی بلند های پاشیینه با زنانه ی چکمه جفت یک باز نیمه چشییمان با
 که ورنی مردانه های کفش و شدند دور شان تق تق صدای با ها چکمه....  دید

 ... گرفت را ها آن جای میزد برق تمیزی از
 

 کردندنمی پیدا رفتن بیرون برای وراهی بود سرازیر لبش ی گوشه از دهانش آب
 !....میشد حل آن در میرسید که دهانش دور ی پارچه به و
 

 یک وبا زد اش شییانه به چنگی انعطافی هیچ بدون ورنی های کفش صییاحب
 به را پشییتش محکم و.... نشییاند و کرد بلند زمین روی از را او سییریع حرکت

 .... زد زانو وکنارش داد دیوار به را اش تکیه ، کوبید دیوار
 

 هب را دردهایش کوتاه دمی برای تعجب و نداشت باور میدید که را آنچه شاداب
 دشو نشین ته چشمانش در نشسته اشک حلقه شد باعث و....  اورد در پرواز

... 
 
 و میچرخید مدلهای مثل که شرکت تیپ خوش پسر همان بود «صبوری نیما»

 !.... میکرد درو دل کرورکور
 

 اشییک حلقه ، دوخت شییاداب متعجب و ترسیییده چشییمان به را نگاهش نیما
 به بیهش لبخندی با را بیشان ما سکوت عاقبت.... بود کرده تر براق را چشمانش

 :گفت گزنده تندو لحنی وبا شکست پوزخند
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 فضییول قدر این شییرکت حاشیییه بی و سیییاکت سییرو دختر فکرنمیکردم »

 «؟....!باشه
 

 مدار های دوربین روی و شد کشیده سقف سمت به نگاهش اراده بی شاداب
 وربیند از آنی به میزد موج آن در خشم که نیما عصبی صدای با و نشست بسته

 :چرخید او سمت به نگاهش و گرفت چشم ها
 
 و رد بی قدر این شرکت این...  افتاده کار از ها دوربین نکن خسته رو خودت »

 ها دوربین ی گمشییده تایم ی متوجه کسییی که هسییت هرکی هرکی، و پیکر
 ماش... کنیم جمعش جوری چه زدن یابو دوتا این که گندی موندم فقط.... نشه
 «؟....!شد پیداتون گوری کدوم از دیگه دوتا

 
 ینپای و باال گلویش سییبیک... شیید قفل صییبوری نیما چشییمان توی نگاهش

شد سته و باز مدام اش بینی های پره می صش پر های نفس و...... ب  نآ از را حر
شان ها این همه و میداد بیرون شم از ن شت پنهان خ شمان ته....  دا  خوش چ

 روز هر که را حاشیه بی و مودب صبوری نیما.... نبود هیچی اش مردانه حالت
 ارشافک تمام... میشییناخت رویش پیش مرد این از بیشییتر میدید ابدارخانه در

 وسط این او نمیدانست و چرخید می شرکت کالهبرداری ماجرای محور حول
 ؟....!چیست برای ها بند به و بگیر این ؟و...!دارد نقشی چه دقیقا
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ش صبوری نیما از را نگاهش.... ها کفش تق تق صدای شدن نزدیک با  تبردا

 حبصا دیدن با هایش تعجب و بود زده زل چشمانش به درسکوت وقفه بی که
 !....درآمدند پرواز به بازهم ، ها کفش

 
 ی رهک سییرنشییینان از یکی به گویی که میکرد نگاه چنان رویش پیش دختر به

شی بود«  حقی آزیتا.... » میکند نگاه مریخ  هک دختری همان ، فرجام آقای من
یدانسیییت خود هووی را شیییاداب یدنش چشییم و م  خیلی و نداشیییت را د

 !...کرد می محول او به هم را هایش کار راه بی و سخاوتمندانهراه
 

گه یک حّقی ندی و داد باال را رنگش ایی قهوه و پهن ابروی لن  روی پوزخ
 :گفت کشدار لحنی با نشاند لبهایش

 
شم ازت هم اول از » ستی زیرکاهی آب...  اومد نمی خو سه ه ....  خودت وا

 «! ....پری می فرجام آقای خواهر پسر با صدا و سر بی
 

شاند تر نزدیک قدری را سرش سپس شمان موزات به و ک شت نگه او چ  اوب دا
 :داد ادامه تری ارام و سرد لحن

 
شم » شون که هم ها اونقدر.... اومد خو ستی لوح ساده و«  َپپه» میدی ن  یه نی

 «...میشه سرت چیزایی
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هانش توی قلبش میکرد حس ترس از شیییاداب تاده طپش به د کاس و اف  انع

 ...شنید می هم هایش گوش راتا آن صدای
 
 قرار باهاش نیما بار دو ؟... ! خبر چه احمقت و لوح سییاده دوسییت اون از »

 «!...خبریه که برداشت وهم.... بیاره در رو شازده این توی و ته تا گذاشت
 

سیر سپس سیح سمت به را نگاهش م  االب ابرویش تای یک بازهم چرخاندو م
 : کرد اضافه و رفت

 
 قرار که این ی شییایعه...!  بود کشییک که حرفها این آموزی کار... دکتر آقای »

 ودب مشیری هستی و نعمتی مثل هایی زنک خاله مال بشی هم فرجام جانشین
سم هنوز... سم یه دفعه یه که شد چی ؟...سواله وا  و مطب از دل آموز کار ا

 اون ؟از....! درآوردی صیاحب سیرو بی شیرکت این از سیر کندی بیمارسیتان
 « !..... نشد نصیبمون چیزی که خول و خنگ هستی

 
 کوتا تامل رسید که اش جمله جای این به ازیتا

 
 [۱۰:2۷ 2۵.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
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 بهم را هایش وپلک کرد تر باریک قدری را اش کشیییده چشییمان کردو هی
 :گفت تر ارام لحنی با و.... نزدیکتر

 
 «؟....!شدی مشکوک اش نوچه و فراستی های دزدی دله به نکنه»
 

سی شید عمیقی آزیتانف شت شاداب سمت به نگاهش ک  یشصدا به و...برگ
 :داد تری مطمئن لحن

 
ست همین.... میکرد بازی رو خیلی احمق »  و برگرده سفر از فرجام که روزها
 دزدیش َدله بازی وارد نیما و من که خوشییحالم...  وقتش سییر بره مامور با

 «!....نشدیم
 

 اگر... ! میشیید تر رنگ پر دم هر مسیییح ذهن های معما و میگفت حقی آزیتا
 ماجرای هب ربطی دو این و نیست کالهبرداری موضوع سر بر ها ببند و بگیر این

شان پس...  ندارند شرکت کالهبرداری ست بند ماجرا کدام به دقیقا سر  هک ا
 جوابش بی های معما میان و ؟....!کشانده شرکت به هفته روز آخرین در را آنها

 ار زدنش حرف مبهم صدای که بود سومی شخصی صدای پی حواسش تمام ،
 !...شنید می ها اتاق از یکی ی بسته در پشت از موبایل با
 

 [۰۶:۴۰ 2۷.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
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سیح ذهنی های معما میان  قدمهایی با سالن سوی آن از باره یک به نیما.... م
ستهایش شد، ور حمله داور سوی به بلند شکی پیراهن ی یقه بیخ را د  برد وا م

 :گفت و انداخت گلویش در را صدایش و
 
 تا ود این با تو وقت اون نخوره تکون آب از آب باشییه حواسییت گفتم مرتیکه »

 اگه ؟..!..چیه جرمش ربایی آدم میدونی اصال تو...  یابو ؟....! برگشتی لش تن
 «؟...چی باشه دیده اطراف های ساختمون از یکی

 
 به یرهخ ، شبش مثل و تیره نگاه....  داد درهمش پشت پر ابروهای به تابی داور
 هایسییتاد نیما روبروی ایی مجسییمه گویی....! نمیزد هم پلک حتی و بود نیما

 ویر را بود خوابیده مو آن روی الیه ، الیه که را بزرگش دستهای داور.....! باشد
 و ردک جدا اش بقه بیخ از را آنها سریع حرکت یک با و گذاشت نیما دستان مچ

 :گفت دارش خش و زمخت صدای با
 
 باشم فرمونت پی که گیرم نمی دستور تو از من فکلی جوجه بکش رو دستت »

 «...میشه داور آقا ی یقه بنده دست باشه آخرت بار....
 

 ی ها پاشنه سراسیمه آزیتا.... شد باعث هم روی دو آن ی خصمانه نگاههای
 میان هب و برسییاند دو آن به را خود بلند قدمهایی با....  بکوبد زمین به را کفش
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ست سپس.... بیاید آنها جدل شت نیما بازوی روی د شدار و گذا  و دهنده ه
 :گفت نمیداشت بر او نگاه از چشم که حالی در..... کوتاه

 
 اطراف های سیاختمون ؟...! هسیتی چی نگران....کن کنترل رو خودت نیما »

سکونی کدوم هیچ و شرکتند همه جا این ستند م شته اون از نی  هجمع امروز گذ
ست شه خراب چی همه نگذار آخر دم این...  تعطیله جا همه ا  پولمون ما...  ب

یه به... میکنیم پرواز شیییب فردا پس و میگیرم رو .. .نداریم کاری هم اش بق
 «...سرخر دوتا این میدونه خودش

 
 شیید باعث و کرد نرم هم را صییبوری نیما نرمش الفاظ و لحن با ماهرانه آزیتا
 ....بگیرد آرام کمی

 
 از واننات و عاجز وتار، تیره ، آشفته ذهنش و میکرد نگاه آنها میان نزاع به مسیح
 رقیت آقای اتاق در تنش پر افکار این میان و.... بود منطقی و متستتمر فکری

 ویشر پیش مرد.... امد بیرون بود دیدنش به کنجکاو او که سومی نفر شد باز
سابی شیده اتو و شیک ح  یدهند حال به تا را او....  میرفت راه رق و شق بود ک

 .... میآمد چشم به زیادی اش شده جارو و اب موهای...!  بود
 

صله شاداب اما صامی فرزام... شناخت را او بالفا سر همان بود صم  شریک پ
 به هم را کس هیچ آمد می شییرکت به بار دو یکی ماهی که.... فرجام آقای
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 می تر صییدا بی سییایه مثل و آمد می سییایه مثل که مردی.... نمیآورد حسییاب
 ....کشید نمی یدک هم را ایی شایعه هیچ و رفت

 
 ودب عصبانی آنچنان...  بلند قدمهای با هم آن آمد بیرون دست به موبایل فرزام

 انیم سمت به را اخمش پر نگاه و...  نشد شاداب و مسیح حضور ی متوجه که
 :گفت و چرخاند آزیتا بعد و
 
 ونتنهات دقیقه یه نمیشییه... سییرتون رو انداختید رو صییداتون... خبرتونه چه »

 عطیلهت روز امروز نمیگید ؟..!باشه سرتو باال دایه مثل یکی باید مدام و بگذارم
 «؟...!کنه ّشک یکی ممکنه و بیرون میره صداتون و
 

 :فتگ و کرد اشاره سر با سالن شرقی قسمت سمت به نیاورد تاب دیگر نیما
 
یل »  باز رو حیاط در...  اوردند سییوغاتی واسیییت هات نوچه...  بگیر تحو

 شا بقیه به کاری میرم و میگیرم رو پولم که من..... داخل اومدند و گذاشییتند
 «....ندارم هم

 
 درهمش های اخم با فرزام.... آمد هم فرزام سروقت به و نشست بیکار نگرانی

شه به نگاهش شت سالن شرقی ی گو سیح دیدن با برگ ست شاداب و م  پا و د
 او ارنث جانانه ایی کشیده و شد ور حمله داور سمت به زخمی گرگی مثل بسته
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 کهان بی مجسمه مثل هم باز داور....  رفت پس قدمی ترس از نفله ایاز...  کرد
 جا مشتهایش میان را خشمش و میکرد نگاه همچنان دهد نشان المعلی عکس

 :گفت ناموزن و خش و خط پر باصدایی و داد
 
 گارسی نخ یه رفت نفله ایاز.....  بود حواسمون دونگ شش قسم سرت به آقا »

شت وقتی...  بخره سته گردن برگ شت و در رفت یادش شک ...  ندهبب سرش پ
شت دوتا این دیدم که ببندم رو درحیاط که رفتم ستادن پ  سیاه غزا دارند و درای

 و ده صییدو بزنیم زنگ میگفت دختر.... قسییم سییرت به آقا... میزنند چوب
 و مزدی نداشتیم ایی چاره دیگه حیاط توی اومدند وقتی بود شده راضی مردهم

 «...کردیم بیهوشون
 

ستاد او پای پیش و رفت شاداب سمت به بلند قدمهای با فرزام  پر اهنگ....  ای
شمش  هب کفش نوک با کوتاه تاملی از بعد داد چرخی شاداب صورت در را خ

 : زد آرام ایی ضربه او پای
 
 « .... دیدمش شرکت همین توی بار یه رو دختر »
 

 پر اش شییده مهار خشییم همان با و چرخید مسیییح سییمت به نگاهش سییپس
 :گفت غیض
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ست هم این البد » شه دو سر شون جیب....! پ شتید ها  پلیس وقت یه...  روگ
 «!...نباشه

 
 :گفت زده شتاب و کرد قطع کلفتش صدای با را فرزام ی جمله داور

 
شون جیب..... جمع خیالتون.... آقا نه » شتم رو ها شتند موبایل تا دو گ  هک دا

 موبایل همون از غیر به هم دختر...  دیدم رو کارتش خودم دکتر مرد برداشییتم
 «! نبود همراهش شناسایی کارت

 
صبی و کالفه نیما ستی ع شحالتش موهای میان به د شید خو  نهاآ سمت به ک

 :گفت بود مسیح پی نگاهش که درحالی و ایستاد فرزام کنار رفت
 
 .... افتادیم ایی مخمصه بد توی....  فرجام خواهر پسر این فرزام »
 

 [۰۶:۴۰ 2۷.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
ند هت بار چ بار گفتم ب  آخرش دیدی و نمیخوره ها جنس درد به شییرکت ان

 « ....شد ّشر برامون
 

 دپیچی سالن در هایش کفش پاشنه صدای....  شد دور انها از قدمی چند فرزاد
صبانیت از دیگر ، سردی و نبود خبری پیش دقایقی ع  زوایای روی غریبی خون
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ستش...!  بود انداخته سایه اش چهره شت باالبرد را د شاره انگ  یغهت زیر را اش ا
 :داد جواب خونسرد همچنان و مرموز صدایی با و کشید اش بینی ی
 
ری چه »  طرف با.... نداشییت امنیت دیگه و بود رفته لو قدیمی انبار ؟....! شییّ

سته راننده شد قرار زدم حرف معامله  و بزنه بار رو را ها جنس و روبده پول بفر
یب... داریم پرواز شیییب فردا پس که هم ما.... ببره تا این ترت  داور هم رو دو

 « ... بکنه باید چیکار میدونه... بلده خوب رو کارش... میده
 

ضحک طرحی لبهایش و داد باال به رو انهنایی لبهایش به سپس  به ندلبخ از م
 :داد ادامه و گرفت خود

 
یدی » مه د ه چی ه لّ ها این از.... کار این توی.....! ح یاد چیز یاد پیش ز  م

 یبمال تنت به رو چیزها خیلی پی باید میخوای درشییت و زحمت بی پول....
... » 

 
 طفق را اش بعدی های جمله که آنچنان....ترکرد اهسته قدری را صدایش فرزام

 :میشنید خودش
 
 یم برام هرماه که هر که غازی چند اون با من پاش به و ریز به کرده فکر بابام »

 «!....میشه جور و جمع فرسته
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 :کرد اضافه و چرخید داور سمت به سپس
 
 ویت رو ها جنس تا دارید وقت دقیقه بیسییت زمین زیر توی برید ایاز با داور »

 رو اج این.....  باشیم قرار سر باید دیگه ساعت دو کنیدتا سازی جا من ماشین
 دوتا این مدارک تمام....نخورده تکون آب از آب انگار که کنید مرتب جوری

 « ...موبایلهاشون ی اضافه به ببرید بین از هم رو خر سر
 

....  میشیید تر درشییت چشییمانش اشییک حلقه فرزام ی هرجمله با شییاداب
 موضوع این گواه هایش دلشوره و نمیداد خوبی بوی صمصامی فرزام حرفهای

... . نشییسییت می اش سییینه توی وسیینگین میفشییرد را گلویش بغض....بودند
 رضییای به راضیییم خدایا:» گفت کنان نجوا دل در و داد باال به رو را نگاهش

 «....تو
 

 ونهگ روی به اشک سرگردان ی قطره و برگشت مسیح سمت به نگاهش سپس
 ... نشست هایش

 
 وطسق حال در استیصال مرز در میکرد حس ، دید را او تر چشمان وقتی مسیح
 انجام توانست می شاداب دلداری برای لحظه آن در که کاری تنها و..... است
 و....  کرد باز دوباره و فشرد هم روی نرم را چشمانش پلکهای که بود این دهد

 های قهحل و شد گرم دلش ته شد بسته و باز فقط که هایی پلک دیدن با شاداب
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 خیلی اشییکها مسیییر و...  شییدند جاری و گرفتند پی را هایش گونه راه اشییک
 !....شدند محو دهانش دور دستمال توی نشد طوالنی

 
 یب نگاهها...  شد حاکم فضا در غریب سکوتی شاداب موبایل زنگ صدای با

 کرده قفل هم جفت سینه روی را دستهایش آزیتا....  میچرخید هم روی هدف
ید را لبهایش ی گوشییه مدام و بود  ود،ب داده تکیه دیوار به که حالی در و میجو

هایش از یکی کان مدام را پا یداد ت ما.......  م  او از بهتر روزی و حال هم نی
 !....است خط پشت اش زری مامان که داشت یقین شاداب و..  نداشت

 
 آمرانه و کوتاه داور رو میرفت سییالن خروجی در سییمت به که حالی در فرزام
 «....کن ش خفه داور:» گفت

 
سید سکوت به شاداب همراه تلفن زنگ صدای شمان و ر شت چ  ی زده وح
سیر تغییر مدام شاداب  سولکپ و داد تنومندش هیکل به تابی داور....  میداد م

شانی آتش شت دیوار بیخ از را ن سیح و او همراه های تلفن...  بردا  یرو رابه م
 و ادافت برگشییته بخت های موبایل جان به کپسییول ی گوشییه با انداخت زمین
 ار هایش کارت سیم عاقبت و نشاند آن ی صفحه روی به محکمی های ضربه

 لبخندی با و شکست وسط از هم را آنها و برداشت ها شکسته خورده میان از
 :گفت و شده مسیح به رو کننده مشمئز

 
 «!....نداری نیاز بهش دیگه....  دکی »



wWw.Roman4u.iR  532 

 

 
سیح سته های تکه از را نگاهش م شت موبایلها ی شک شم و بردا  را هایش چ

 :گفت کنان نجوا دل در و بست
 
 «....برس دادمون به... پروردگارا »
 

*** 
 هیچ گویی که شد مرتب چنان شرکت.... شد انجام باد و برق مثل چی همه
باره دوربینها... نیامده کس  زیر رد جایی که شییرکت انبار و افتادند کنار به دو

 ....شد چیده سابق شکل به بود زمین
 

....  میرفت رژه شاداب و مسیح چشمان پیش معلوم نا سرنوشتی تلخ حقیقت
 یدسییتمال که درحالی و بسییته بادسییتهایی دو هر که دریافتند وقتی را این و

شان روی همچنان  رنگ سفید داغون و درب وانت فلزی اتاقک سوار بود دهان
 ...شد بسته پاهایشان دوباره و شدند

 
 به رو... چید می هم روی آنها جلوی را خالی های کارتون که همانطور ایاز

 وار پچ پچ صدایی با و شد بود نشسته شاداب وجفت اتاقک انتهای که مسیح
 :گفت

 



 533 بن بست بهشت

 « ....شید نمی خفه میاد و میره هوا...سوالخه پر اتاقک...  نباشید نگران »
 

شت هم رفتن خیال و بود انداخته چنگ افکارش به دلهره و ترس شاداب  و ندا
 ....میماند جا خالی های جعبه پشت نفسش گویی میشد چیده که کارتونی هر
 

 ها کارتون روی و برداشیییت زمین روی از را خالی کارتون شیییدو خم داور
 :گفت و زد ایاز کتف به محکم دست کف با و انداخت

 
سه چی.... نفله » شون دیگه ساعت ؟چند....  میکنی بلغور خودت ی وا  جفت

 «؟...!هستی هوا آمد و رفت نگران تو وقت اون... میره یادشون کشیدن نفس
 

 را دستش ایاز
 

 [۰۶:۴۰ 2۷.۱2.۱۶, ]بهشت بست بن
 که حالی در و برد تر جلو قدری را سییرش و گذاشیییت دردناکش کتف روی

 : کرد پچ پچ داور گوش بیخ هم باز بود فرزام ماشین داخل به نگاهش
 
 «...بیا کوتاه.... بابا خیال بی »
 



wWw.Roman4u.iR  534 

 

 خم کرد قطع را اش جمله ایاز های پچ پچ به توجه بی فرزام ی اشیییاره با داور
 درو کرد پرتاب اتاقک داخل به و برداشییت هم با را خالی کارتون تا چند شیید
 :گفت بست می آنها روی رابه آهنی در های لنگه که حالی

 
 من ، بریم کن روشیین و شییو سییوار.... کن قفل و در... میزنی ور زیاد.. نفله »

 «!...داره چیکار آقا ببینم میرم
 

 نآ جای به تاریک و رفت روشیینایی و نور شیید بسییته که اتاقک فلزی های در
 دیدند می که چیزی تنها و افتاد دو هر جان به ترس همراه سییرمای...نشییسییت

قک های درز از که بود کوچکی نورهای تا خل به ا یداکرده راه دا  برای و بود پ
 هر که چیزی تنها و.... داشییت کوچک های سییتاره حکم وانت اتاقک تاریکی

 .... هایشان نفس صدای و بود دیگر یک های شانه گرمای ، میکردند حس دو
 

 [2۳:۴2 ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 ....رفت می پیش و شکافت می را جاده تاریک دل کنان هلک هلک وانت

 
 ندشد محو وانت فلزی اتاقک مانند ستاره کوچک های نور شب رسیدن فرا با
 سیییبازر ایسییت به مسیییح امید تمام... کرد پر را فضییای تمام مطلق تاریکی و

عد هم آن که بود جاده پلیس تا یکی از ب تاه توقف دو  هوا به و شییید دود کو
 در یپ های نشستن ی واسطه به گردنش و ،کتف کمر استخوانهای تمام...رفت



 535 بن بست بهشت

 میشیید منتهی شییاداب به هایش دلواپسییی و ، بود شییده دردناک و خشییک پی
شت را دلش که دختری شته جا ترش ساده های لبخند و ساده نگاههای پ  گذا

 ایشه فکری بی برای را خودش وقفه بی درپی پی راه طول تمام در مسیح.. بود
 راننگ و دلواپس یقینا که میکرد فکر شییاداب ی خانواده به... میکرد سییرزنش

تانی و.... ها دختر و خودش فرنگیس مامان به..  بودند نا که بیمارسیی  مطمئ
 ...است شده دلیلش بی غیب متوجه

 
 متوقف هم او افکار وانت شییدن متوقف با پریشییانش برهم و درهم افکار میان
 گاهی ها صدا...  شنید می گنگ را ایاز و داور های مگو و بگو صدای...  شد
شدند دور  وخس میکرد حس را شاداب های شانه تکان... نزدیک گاهی و می

ند او سییمت به را سییرش....  هم را هایش نفس خس ما برگردا  ندید هیچ ا
 .شد پرتاب بیرون به حواسش تمام شد نزدیک که ایاز صدای....

 
ست خون میگه ام ننه.... پایین بیا شیطون خر از...  داور آقا»  ونخ... گیره پا د

 خیال یب ایاز حون... نمیشه راحت نده باد به رو دودمانت تا دامنت به بیافته که
 هم بش فردا و گرفتیم رو پولمون که ما زد مفتی زر یه مرتیکه اون حاال... شو

 «؟....!هچل توی بندازیم رو خودمون چی واسه....  آب ور اون میریم
 
 وقت سر رفتن سوت سه کنیم ولشون دیدند رو ما ی قیافه... ایاز نزن مفت زر »

 «!...میره باد به دودمانمون دیگه جور یه و پلیس
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شت آمدن کوتاه خیال ایاز  یک.... میزد چانه و چک داور با آنها جان سر و ندا
 ...میریخت زبان ریز

 
 این نهمیک زندگی افتاده دور های شهر از یکی توی دوستم.. من به بسپرش تو »

 هاگ میکنیم ولشون اونجا اطراف های کوه از یکی توی میریم اونه مال هم وانت
...  هنیافتاد ما گردن خونی دیگه که نه اگه و میموند زنده باشییه دنیا به عمرشییون

 تا ونا چون نداره توفیری ما حال به پلیس پیش برن و بموند زنده هم فرض به
 «....آبیم ور اون پریدم هم ما موقع

 
 نه یرهبم تن این:» گفت ملتمس لحنی با و گذاشت اش گونه روی دست سپس

یار  ترش زهرمار دیگه هسیییت زهرمار و کوفت کافی قدر به قاچاق پول.... ن
 «!...نکن

 
ستخوان سرما شین شدن رد با جاده سوزکنار ا شتر ها ما شد بی  یالخ داورکه می
 شکیم کاپشن ی لبه ، زد ایاز خیالی خوش به کجی لبخند نداشت امدن کوتاه

 :میکردگفت باز را شاگرد سمت در که حالی در و آورد هم روی را اش
 
 شیییک بهمون و نشیییده پیدا جاده پلیس ی کله تاسییرو بریم بیفت راه فعال »

 «!...نکردند
 



 537 بن بست بهشت

یاز  باریکش لبهای روی لبخندی اسیییت کرده قانع را داور اینکه تصییور به ا
 ...گذاشت نمایش به را نامرتبش و زرد دندانهای و نشست

 
 ینمبب ،برم اومدم منم بریزی چایی فالسییک از خودت برای تو تا.... چاکرتم »
 «!...باشن نمرده وقت یه
 

 ...کرد باز را ان و رفت اتاقک در سمت وبه نکرد معطل دیگر گفت ر این ایاز
 

*** 
 مسییح....  اورد هجوم داخل به سیرما و سیوز از حجمی آهنی در شیدن باز با

 را کارتون خالی های جعبه ایاز کردو حس را شییاداب های شییانه خوردن تکان
 و ردفشیی را بود شییده تعبیه در کنار در که را ی وکلید برد پیش دسییت و زد پس

 به رزف ترو جستی با سپس و شد روشن اتاقک سقفی رنگ زرد و کوچک چراغ
 انپلکهایش اندک نور همان شد باعث ممتد تاریکی...رفت فلزی اتاقک داخل

 ...تر باریک را نگاهاشان و کند تر جمع قدری را
 

... شد مچاله خود در کرد جمع شکمش در را پاهایش دلهره شدت از شاداب
 رنگ رخ نیم روی نگاهش و چرخید شییاداب سییمت به سییرش آنی به مسیییح

 ایاز.... بود مانده جا به صییورتش روی که اشییکی رد.... نشییسییت او ی پریده
سیح سمت به اول و انداخت دو آن چشمان به نگاهی  زد زانو کنارش و رفت م

 :گفت اهسته و ریز
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 « ...هستید زنده شکر رو خدا »
 

 که حالی در و برگشت شاداب ی زده وحشت چشمان سمت به نگاهش سپس
 :کرد میکرداضافه باز را مسیح دهان دور دستمال

 
به از من خالف....ندارم کاریتون راحت خیالتون » تا  برای پادویی و دزدی آف

ته فراتر جماعت قاچاقچی ع به جا این از.... میکنم باز رو دهنتون...  نرف  دب
ست عوارضی ست ، نی  یبندمم رو دهنتون و میام دوباره پلیس بعدی بازرسی ای

 میگذارم روشیین رو چراغ ولی نمیکنم باز رو پاهاتون و دسیییت شییرمنده... 
 «....بخورید میارم براتون چیزی یه بریم تر جلو که یکم...
 

ستش و گفت را این ایاز شت ترس از او و.... کرد دراز شاداب سمت به را د  ربی
 :گفت آهسته شاداب دفاعی واکنش بادیدن ایاز شد، مچاله خود در
 
 « کنم باز رو دهنت دور دستمال میخوام... ندارم کاریت نترس »
 

ستمال سپس سید که داور صدای با و کرد باز او دهان دور از را د  لهنف:»  میپر
 دوباره و پرید بیرون فلزی اتاقک از و زد جستی فرز و تر «؟ هستی گوری کدوم
 بست با..  کرد تلنبار هم روی را ها کارتون خالی ی جعبه



 539 بن بست بهشت

 
 [2۳:۴2 ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 ...افتاد راه به کنان لخ لخ وانت هم باز بعد دقایقی ، اتاقک آهنی در شدن ه
 

**** 
 رگشتب شاداب سمت به نگاهش انی به مسیح.... در شدن بسته و ایاز رفتن با

یده رنگ ی چهره که... آورد درد به را دلش اش پر  اش فرفری چتری از ایی ت
سطه وبه بود افتاده صورتش روی ستهای ی وا سته د  پس را آن نبود قادر اش ب
 ...دمیز موج چشمانش ته دلواپسی و ترس و میلرزید بغض از اش چانه... بزند

 
سیح ستمال زیری هنوز م سمئز بوی و میکرد حس را دهانش دور د  آن کننده م

 یسیخت به و جنباند را فکش هدف بی.... بود مانده جا اش بینی های پرز روی
به کرد سییعی زد پس را خالی های جعبه پا نوک با و داد تابی کمرش به  وا رو

 نرم و بردآهسته تر نزدیک را سرش سپس و کشاند او سمت به نگاهش بشیند،
 :گفت

 
 اسییت لحظه این توی سییوال ترین مسییخره این چون ؟.... خوبی نمیپرسییم »

سفم.... صر.... متا سر این ی همه مق  این نباید.... بود من فکری بی ، ها درد
 «....میشدیم داخل پروا بی قدر
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صل روی میکرد حس شاداب ست چنین این که ریختند سیمان هایش مف  و د
 او سییمت به سییختی به او صییدای با... بودند شییده دردناک و سیینگین پایش

 ....کرد تالقی هم در ونگاهشان چرخید
 

 وا چشمان تورم و سرخی توانست می هم سقفی چراغ سوی کم نور زیر مسیح
 هک اشیکهایی و بودند بسیته دهانش روی محکم رحمانه بی که دسیتمالی رد و

 تا بود باز دسییتهایش میخواسییت دلش چقدر و.... ببیند بودند جاری امان بی
 .... کند پاک دستش انگشتان سر با را او اشکهای

 
 شا سییینه چنین این که و بودند شییده گره سییینه در گویی هایش نفس شییاداب

 میدید لرزان تارو را مسیح اشک درشت های حلقه پس از و میکرد خس خس
 :گفت خش پر صدایی با و داد حرکتی فکش به سختی به عاقبت و
 
 « !....اشکه پر چشماشون االن که آقاجونم و زری مامان برای بمیرم »
 

 به فقط و نکرد پیدا تسییکین برای ایی جمله کرد رو زیر را ذهنش هرچه مسیییح
 ...نگفت هیچ و.... شد خیره او اشک پر چشمان

 
 «....شدن نبودنتون متوجه هم شما ی خانواده حاال تا حتما »
 



 541 بن بست بهشت

 وزنی که اشییکهایی بار زیر چرا نمیدانسییت مسیییح و میریخت اشییک شییاداب
 :گفت وار پچ پچ و نرم عاقبت...!  است شدن له درحال ندارند

 
 ما که مصلحتیه هرکاریش توی ؟... بردی یاد از رو خدا... نکن گریه... هیش »

 « ...خبریم بی
 

 ساندر مسیح ی شانه به را دارش تب و داغ پیشانی و نیاورد طاقت دیگر شاداب
شک صدا بی و نرم و داد آن به را اش تکیه و سیح و ریحت ا  طفق سکوت در م

 ... آورد می تاب نشست می جانش و دل روی که را او اشکهای وزن
 

 سنف چند عمر کوتاهی به دقایقی از بعد و داد فرو را بغض سییختی به شییاداب
 :گفت بود اش پیشانی گاه تکیه مسیح ی شانه همچنان که حالی در
 
 مینه میدم ترجیح بیارن باالیی سرم نکرده خدایی اگه...  ترسم نمی مردن از »

 «...بمیرم آالن
 

 و نیاورد خودش روی به اما شد خالی مسیح دل ته نشده تمام شاداب ی جمله
 :گفت مالیمش و نرم لحن همان با
 
 توی وقتی داره عادت آدمها ذهن...! کردی فراموش خدارو که بازم... هیش »

 «... بره منفی افکار سراغ به میگیره قرار سخت شرایط
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 ّسری چه نمیدانست...  کرد جدا مسیح ی شانه روی از را اش پیشانی شاداب

 ؟....!میکند ترزیق رگهایش به را آرامش چنین این که اوسیییت لحن و کالم در
ست لبهایش روی رنگ کم لبخندی ش سیح و ن  مقر بی لبخند همان دیدن با م

 :داد ادامه و برد پیش سر و شد گرم دلش ته
 
 «؟..!.بخوابی کم یه و من های شونه روی بگذاری رو سرت بتونی میکنی فکر »
 

 از مچش مسیح.  کرد بسته و باز کوتاه هایش پلک دهد جواب انکه بی شاداب
 کیهت اتاقک دیوار به که درحالی و داد خود به تکانی گرفت او اشیییک پر نگاه

 :گفت میداد
 
 و ام شییونه روی بگذار رو سییرت و بنشییین کنارمن هم تو میدم تکیه من پس »

 «...باشه...هوم بخوابی کن سعی
 

 چشم رسید مسیح های شانه به سرش وقتی.... گفت او که کرد همان شاداب
ست را هایش سبیح که دید خواب در را زری مامان و ب ست به ت  سجاده سر د
 ....نشسته

 
 [2۳:۴۳ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن



 543 بن بست بهشت

سبیح خانوم زرین ست به سفیدی ت شت د سبیح همان از...  دا  روی که هایی ت
 !... شده حک الله نام آن
 

 هرمنوچ به دیگرش چشم و بود ساعت پی چشمش یک.... میفرستاد صلوات
 ردمیک پرواز شاداب سمت به ذهنش درمیان یکی و بود کرده کز کنجی که خان
 ....شد می ردیف هایش صلوات دوباره و میکرد جمع را حواسش دوباره... 

 
 حق نا و حق را هایش جمله... میتاخت رحمانه بی وحده متکلم منصییور عمو

 : میداد پر باال آن به سوری عمو زن و میبافت هم به
 
 ادیند حرف به گوش... نده پر و بال دختر این به...  گفتم بهت چقدر داداش »
 بحص ازیک ساعت بگیر تحویل بفرما...  ِبله و اله و شده عوض زمونه گفتی و

 « نیست خبری ازش گذشت هم
 

شکهایش تا گرفت باال به رو را سرش خان منوچهر سه در ا شمانش ی کا  هت چ
 .... نگفت هیچ و.... شود نشین

 
 هیچ اما چرخاند را چای سینی.... سوری عمو زن ی سینه سنجاق همان فریال
 به دسییتی ندا... برگشییتند آشییپزخانه به پر های فنجان برنداشییت چایی کس

شید موهایش  و رفت خانوم زرین سمت به و شد بلند جایش از هدف بی و ک
 :گفت
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 داشییته ازش خبری یه شییاید «هسییتی» دوسییتش بزن زنگ بازم...  عمو زن »

 «!....باشه
 

 سییر ندا صییدای با میچید هم کنار ردیف به را هایش صییلوات خانوم سییوری
 :گفت و برداشت

 
 یادنم گفته و زده زنگ بهش قرار سییر نرفته شییده مریض میگقت...  زدم زنگ »

 و بود خبر بی هم خدا بنده اون گرفتم تماس هم نعمتی خانوم همکارش با.... 
 رهمی دیگه فرصییت یه گفته و کرده خواهی عذر داده پیامک هم اون به گفت می

 «...خونشون
 

 در که نادر کنار از کالفه و برد فرو مجعدش موهای در پنچه عصییبی شییهاب
شه سکوت  و ردک طی را پذیرایی سالن طول ، شد بلند میجوید را لبش ی گو

شت را رفته راه هدف بی  باز و گرفت را شاداب ی شماره بار مین هزار برای برگ
ست گوشش در شده ضبط صدای همان هم ش ستگاه »میگفت که ن  مشترک د

 «است خاموش نظر مورد
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 شهاب سمت به سرش و آورد هم روی را دارش گل چادر پر سوری عمو زن
شمانی با و چرخید ستهایش شده ریز چ  و ادد تکان اطراف به بزن باد مثل را ،د

 :گفت
 
ست معلوم » سپند مثل مارو و شده گرم کجا سرش نی ...! . آتیش روی ریخته ا

 پس نیسییت هم قانونی پزشییک توی و نکردیم پیداش بیمارسییتانها توی وقتی
 «!...دیگه گرمه دلبری به سرش حتما

 
 یک کدام هر با و میشیینید یک به یک را خانوم سییوری ی ها طعنه خانوم زرین

 سیوری از را غیضیش پر نگاه منصیورخان صیدای با و.... میفرسیتاد صیلوات
 : کرد جدا خانوم

 
سش منوچهر » سس دادی رو عک شکی...  گفت چی کالنتری ری  ی شماره کا

 « ؟... !میدادی هم رو من
 

 نآ زمینه جان و دل ته از عمیق نفس و کشید طاسش سر به دستی خان منوچهر
 :وگفت کرد

 
 شد ازش خبری اگه...  گشتی ی ها واحد میدیم رو عکسش گفت...  هیچی »
 «....میگیرند تماس هامون با
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 موهایش میان به را آن و کشییید اش پیشییانی روی دسییتی عصییبی و کالفه نادر
 ریخت هم به را افکارش مادرش حرفهای برد پیش گردنش امتداد تا و کشییاند

 .... رفت پیش جنون مرز تا باشد دیگری کس با شاداب اینکه تصور از.... 
 

 تمیرف غنج رقیب نبود از دلش ته و داشت تر آرام ظاهری فریال جمع این میان
سش و هوش تمام و.... شم و بود نادر پی حوا شت او از چ  بود شده...برنمیدا

شان خودی دم به دم و... میکند صید ماهی آلود گل آب از که که ماهیگیری  ن
 دور را چای سییینی یا میداد منصییور عمو دسیییت قند آب لیوان یا....میداد

 !...میشد نصیبش محلی بی و...میخورد چرخ نادر اطراف مدام و میچرخاند
 

ر صییدای ر شیی   که بود صییدایی تنها میخورد پذیرایی ی پنجره دل به که باران شیی 
ست می را جمع بر حاکم سنگین سکوت  های نفس صدای کنارش و... شک

 ... زری مامان های نجوا ریز صدای و بود نادر وکوتاه بلند
 به چشییم و داد گردنش به تابی و شیید معرکه بیار آتش هم با سییوری عمو زن

 :وگفت داد پذیرایی ی گوشه شده چیده کارتونهای ردیف
 
 حواسییت گفتم بهت چقدر.... خواهرت مثل منم... ها نیاد بدت جون زرین »
 بهت ارهد باد سییرش و جوون ؟...میاد کی با میره کی با ببین باشییه دختر این به

 «!....اورده در کجا از سر عالمه خدا ولی همکارش دیدن میره دوستش با گفته
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 بگذارد کنار و بشورد را محترمش چندان نه خانوم مادر تا کرد باز دهان شهاب
 از ندباشیی زده آتشییش گویی نیاورد تاب دیگر ، کرد دسییتی پیش زری مامان که

 سییوری به رو و کشییید اش پیشییانی روی به را چادرش پر و برخاسییت جایش
 :گفت خانوم

 
....  نشتی نمی دلم سر نمیشدی آتیش قیلون سر زغال مثل بودی خواهرم اگه »

 داره ور بزرگترش برادر احترام چون نمیزنه حرفی و میگیره کام به زبون منوچهر
 دم و کردید من شیییاداب بار خواسیییت دلتون هرچی طرف این به غروب از.. 

 «....نزدم
 

 یعصب لحن همان با و کوبید اش سینه روی بار چند دست کف با خانوم زرین
 :داد ادامه

 
...  کنه بازی اش خانواده آبروی با محاله میدونم و کردم بزرگ من رو شییاداب»

ست دورغ مرامش توی پاک گل برگ مثل ام بچه ست بخواد هم هرکی....  نی  پ
 یه و نمیترسییم خدا غیر کس هیچ از...  طرفه من با بزنه حرف من ی بچه سییر

 « ....ایستم می مفت حرفهای ی همه جلوی تنه
 

 که حالی در و گرفت خانوم سوری بهت پر نگاههای از را نگاهش خانوم زرین
 ن به رو میرفت شاداب اتاق سمت به
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 [2۳:۴۳ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت محکم لحنی با دا
 
 پهن رختخواب پذیرایی توی براشییون موند می شییب اگه اینا مامانت...  ندا »

 رو من« خیره ، خیره »اینکه جای به ایی خونه این عروس سییالمتی نا..... کن
.. .نمونده روش به رنگ که عموت دست بده نعنا عرق با قند آب یه کنی تماشا

 «.... بخونم نماز شاداب اتاق توی میرم من
 

صور شی تند نیاورد تاب خان من ست جایش از وآتی  نومخا سوری به رو و برخا
 :گفت

 
 دسییت اختیارش هم ندا.... نیسییت اینجا ما جای دیگه...  سییوری پاشییو »

 « ... شوهرش
 

 : گفت رمق بی و برخاست جایش از سختی به خان منوچهر
 
صله شاداب به جونش زرین...  نگیر دل به داداش » صبانی...  و  یچ یه بود ع

 شییاداب...  دلواپسییم ما... بده حق ما به...  ببخش و کن تری بزرگ تو گفت
 « بره جایی خبر بی که نیست هوایی به سر دختر
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شه »  زرو این تا بود صالح خیرو گفتم هرچی.... ندارم حرفی که من داداش با
 «...نگذارید خبر بی هم رو ما شد خبری دانی؟ خود هم حاال...  نبینی رو
 

 سییرازیر ها پله از و کرد باز حرص با را آپارتمان در گفت را این خان منصییور
 او ی افتاده های شییانه روی دسییتی و رفت خان منوچهر سییمت به نادر. شیید

 :گفت و برد تر نزدیک ی قدر را سرش و گذاشت
 
شنه من گوشی عمو »  گزن بندازی ساعت به نگاه اینکه بدون شد خبری..  رو

 «....بیدارم من بزن
 

 غرق خانه رفتند و کردند جمع را بندیلشییان بارو که منصییور عمو عیال و اهل
 ...شد سکوت

 
*** 

شت از ازل روز از را مادر نام گویی ستندو هم به شبیه همه که آوردند به  جز ه
 ...شناسند نمی دیگر الفبایی «مّنت بی مهربانی» الفبای

 
سیح فرنگیس مامان روز و حال ست ، م شت شاداب زری مامان از کمی د  ندا

 شزانوی بر دسیییت کوبیدن با را قراریش بی و میریخت اشیییک بهار ابر مثل و
شان ست میداد ن  لب زیر مدام و گوید نمی دروغ اش مادرانه های حس ومیدان
 :میکرد نجوا
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سم رو ام بچه من...  خان کامران » شنا ست فکر بی می ش چرا تلفنش نی  هخامو

 نااش و دوست خونه برنگشته که هم بیمارستان... نیست که هم اش ؟خونه... 
 «...باشه اومده سرش بالیی نکرده خدایی نکنه... نرفته که هم

 
 با دلباز و دسییت و بود راه به هایش فین فین و میریخت اشییک پی در پی مارال

 کنارش و کرده مچاله بعد و میکرد جدا جعبه از دسییتمالی اشییکش قطره هر
 ....صدا بی و نرم ، میریخت اشک خانومانه ماندانا اما.... میکرد تلنبار

 
 ینگران و دلواپسی آن جای به و بودند کشیده پر سرخوشش های خنده کامران

سته ش سی میان و... بود ن  اعتس به نگاهی بارنیم چندمین برای ، هایش دلواپ
شانه را صبح یک ساعت ها عقربه ، انداخت اش مچی شوره و بودند رفته ن  دل
 ود،ب خانوم فرنگیس با حق... میشد تر رنگ پر میگذشت که چه هر هم او های

 را اش شییده سییرد چای از ایی جرعه.  بود محال خبری بی همه این و مسیییح
 همه این از کالفه و...  رفت ماندانا َتر چشییمان پی چشییمانش و...  نوشییید

صال ستی شرد درهم را هایش پنجه و شد خم ا شم ماندانا صدای با و ف  از چ
 :برداشت اش شده مشت دستهای

 
 « باش هم قلبت فکر به... کردی هالک رو خودت مامان »
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 نآخری تا بود کرده ته سییرو رو کاغذی دسییتمال ی جعبه که مارال به رو سییپس
 :گفت شدو نگذارد هایش فین از نصیب بی هم را آن برگ

 
 کیی کابینت توی از برو ، نده قسمش رو کاغذی دستمال خالی ی جعبه اون »

 «.... بیار براش آب لیوان بایه رو مامان قلب های قرص اون... بردار دیگه
 

شه با مارال ستین ی گو  اش بینی ی شده سرازیر آب داد به اش خانگی لباس آ
سید ست مبل روی از و ر شمی با و برخا شپزخانه سمت به لبی زیر چ  نروا آ

 .... شد
 

نار دمی قرار بی خانوم فرنگیس ماره دیگر دمی و بود پنجره ک یل ی شیی با  مو
 را در و ترف اتاقش به هایش باالتکلبفی این میان عاقبت و میگرفت را مسیییح

 و برخاست جایش از ندید صحیح را ماندن این از بیش دیگر کامران.... بست
 فرماندهی را خانه ی آشفته اوضاع ، الیق ی فرمانده یک مانند که ماندانا به رو

 :گفت و شد کرد می
 
 خونش سر یه میرم بازم راهم سر...  میکنم زحمت رفع دیگه من اجازتون با »

 «....باشه برگشته حاال تا ،شاید
 

 خودش ماندانا و افتاد راه به آپارتمان ورودی در سییمت به و گفت را این کامران
 : ایستاد اش قدمی دریک رساندو او به را
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 اشم دردسر و اذیت باعث راه وبی راه... وقت چند این...  کردید لطف خیلی »

گه... تهران میرسیییه صییبح پنج فرشیییادم دایی.... شیییدیم  زحمت بهتون دی
 «....نمیدیم

 
 نشست می جانش و روح روی رفتارش، و کالم وقار.... ماندانا مخملی صدای

شک حلقه از را نگاهش...  بود قراری بی ارمغانش و سته ا ش شمان ن  ماندانا چ
ر زیر به و گرفت  :گفت و داد س 

 
 چهب هنوز مارال...  خونه سیتون بشیی باید تو شیرایط این توی....  نکن گریه »

 شییاالله ان...  پذیره آسیییب خیلی بیمارش قلب ی واسییطه به مادرت و اسییت
صی اتفاق شه پیداش فردا و نیافتاده خا ستم منم....  می  به مه رو من لطفا...  ه

 «!.... بیار حساب
 

 ردیف یک یه یک را اشکهایش افتاده زیر به چشمان با ماندانا و میگفت کامران
 متسیی به کوتاهی خداحافظی با و نیاورد تاب دیگر کامران عاقبت و... میکرد

 ... افتاد راه به آسانسور
 

*** 
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 ی تقدیر از نگران دل....  شد بیدار خورشید از تر زود شاداب و مسیح چشمان
 آن اینکه تصور به!  نامعلوم

 
 [2۳:۴۳ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 هب کوتاهشییان خواب مبادا تا نخوردند، تکان جایشییان از اسییت خواب دیگری
 ....آوربرسد دلهره بیداری

 
عد ین از ب خر قف آ نش که تو ها یاز را د گر بود کرده باز ا ی فی د ق  تو

شتند سیح....ندا  را ذهنش مدام نجاتی راه برای و بود بیدار شب طول درتمام م
 .... میکرد رو زیر

 
 ... میزد دامن شاداب ی دلهره به و پیچید می جاده خم و پیچ در دم به دم وانت

سیح ی شانه از سر عاقبت شت م سیح و بردا :»  تگف نرم و کوتاه صدایی با م
 «؟....!بخوابی تونستی

 
 خوب خیلی میگفت باید بیاید حسییاب به خواب جز ها کابتوتس اگر خب

ست خوابیده ستهای...!  ا سته د شت از شده ب .. .بودند شده حس بی سرش پ
 :گفت خش پر صدایی با اهسته و کشید عمیقی نفس

 
 «!....نه خیلی »
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 و جدی لحنی با و برگشییت او سییمت به سییرش و داد زاویه کمرش به مسیییح
 : گفت محکم

 
شتت باعث میگم که رو چیزهایی نمیخواد دلم شاداب ببین » شه وح  ولی. .. ب

شون ومادر خواهر به دیدم من که آدمهایی این...  حقیقته یه این  رحم هم خود
ستهامون ، سروقتمون بیان دوباره اینکه از قبل باید...  نمیکنند ... کنیم ازب رو د

شت و بچرخی کن سعی شین من به پ  سعی و میکنم رو کار همین هم من و بن
 ها نابط کم یه اگه منه از کوچکتر تو دستهای...  کنم باز رو تو دستهای میکنم

ل بتونم رو  « .... بیرون بکشی ها طناب الی از رو دستهات میتونی کنم ش 
 

 آن در خون قرمز های رگ که زد زل او حس و حال بی های چشییم به سییپس
 را دلش اش پریده رنگ ی چهره... بود باقی همچنان آن در ترس و میزد موج

 او با نفس یک قدر به که انچنان کرد خم جلو به قدری را سییرش آورد درد به
 :داشت فاصله

 
 «؟....باشه... بکن تو سعی »
 

 سییختی به و گفت او که کرد همان و داد تکان تایید عالمت به سییری شییاداب
 ... نشست شاداب دستهای روی مسیح گرم دستهای و نشستند هم به پشت
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 دیگری آور دلهره ی لحظه میمرد که لحظه هر و میشییید طی گیر نفیس دقایق
شد متولد سیح.... می ستهایش م شد پایین و باال ها گره روی د  تیسخ به و می
ست شاداب و کند شل حداقل را ها طناب میکرد سعی ستش مچ پو  گاهی د

 ! .... نمیزد دم و میشد کشیده
 

سش مچ شاداب اوقات گاهی سیح و میداد تکان را د ست: » گفت می نرم م  د
 شییاداب شییدند طی که گیر نفس دقایق....«  میکنم گم را ها گره نده تکون رو

 و تابید دلش به امید از نوری شییدن شییل دسییتش مچ دور ها طناب کرد حس
 :گفت وار پچ پچ و اهسته

 
 بیارم رو دسیتم مچ بتونم شیاید کنم امتحان بگذار..... شیدن شیل ها طناب »

 «...بیرون
 

شش تمام ست کرد را تال ستش پو شیده د شد ک شد امید نا اما می  ختیس به و ن
 نجات طناب حصییار از تر راحت دیگرش دسییت و آورد بیرون را دسییتش یک
 نشست لبش روی امید رنگ از لبخندی.... کرد پیدا

 :گفت وار پچ پچ طور همان و برگشت مسیح سمت به العینی طرفه به
 
 « ....کنم باز هم رو شما مال کنید صبر شد باز هام دست »
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سیح سی و.... شد طپش پر قلبش ضربان م شید عمیقی نف  باز محض به و ک
ستهایش شدن  و رفت او پای مچ سمت به ابتدا و چرخید شاداب سمت به د
 از را انها شیید خم خودش پاهای سییمت به سییپس و کرد باز را هایش طناب

 لبخندی باشیید یافته آزادی به راهی گویی شییاداب... داد نجات طناب حصییار
ند های روی رمق بی هرچ یده رنگ لب ته اش پر یاق با بودو نشییسیی  مچ اشییت

 .. کرد می بسته بازو مدام را دستانش کف و میداد تابی درهم را دستهایش
 

سیح سرش شاداب حال نگران دل م شان و چرخید او سمت به ،  هم با نگاهها
 زا بعد وانت....  نیافت مجالی اما ، بپرسیید را حالش ،میخواسییت کرد تالقی
 .... شد متوقف مداوم های کردن هلک ، هلک

 
 !.... افتاد شماره به دو هر های نفس.... هم شاداب قلب و ایستاد وانت

 
 [2۳:۴۴ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 و ردب فرو شاداب گوش در سر تیز وتندو آمد خودش به شاداب از تر زود مسیح
 :کرد نجوا آهسته

 
 بشن همتوج نگذار کارتونها زیر بفرست هم رو پاهات و پشت ببر رو دستهات»

 « ...بازه دستهامون که
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 ودب افتاده وانت اتاقک در کنار جایی را بلندی و قطور دسییتی چوب سییپس
 ....گذاشت پایش کنار خودش نزدیک و برداشت

 
 گلویش بیخ را دسییتهایش رحمانه بی که آمده باال حلقش تا ترس شیییاداب
شته شارش دم هر و بود گذا شتر را ف  کانت تایید عالمت به سرس... کرد می بی

. ... بود گفته مسیییح که کرد همان و گفت لب زیر «ایی باشیییه» وکوتاه داد
 سوز با همراه سرد هوای از حجمی و شد باز ناسوری صدایی با وانت دراهنی

 شییاداب....شیید راهی گرم چندان نه اتاقک داخل به برف سییرگردان های دانه و
 جفت و کرد نزدیک مسیییح به خودرا قدری ، دهد پر را هایش ترس اینکه برای
 ...نشست او ی شانه

 و ازای بحث و جر صییدای و بود باز نیمه در به بزند پلک آنکه بی هایش چشییم
 .... میزند صدایش داور آقا که مردی

 
 ردبگی پر و بال شب ی سایه میخواهدزیر روز که زمانی...  بود ومیش گرگ هوا

 آن از.... کرد باریک قدری را هایش چشییم....  برود خورشییید اسییتقبال به و
 تر رمن و میبارید نرمک نرم، که برفی و میدید را کوهسییتانی ی جاده پیچ زاویه
 دیده تار و کدر روشیین و تاریک دل توی ایاز رخ نیم.... میشیید سییوار هم روی

 تهنشس برف دست َپر با گاهی و میداد تاب هوا در را دستهایش مدام...  شد می
 باز مهنی در ناگهان حین همین در..... میزد پس را رنگش سیاه بافتنی کاله روی

 دررفته گوش بنا از های سیییل آن با داور هیبت شییدو باز اژدها دهان مثل وانت
 !...دستش در اسلحه یک با هم آن.... شد نمایان اش
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 ینطرف در نبض پر و بود کرده پیدا امتداد هایش شییقیقه تا اضییطراب مسیییح

 شتبردا خیز....  شد کشیده دستی چوب سمت به نگاهش... میکوبید سرش
 شییاداب.... کرد تامل قدری داور دسییت در اسییلحه دیدن با اما بردارد را آن تا

 به خیره نگاهش و...  نداشییت هم زدن پلک جرات و بود شییده مبهوت و مات
سلحه  دلهر رپ دقایق...!  بود دیده ها فیلم در فقط فقط این از پیش که بود ایی ا

 که را او و...  انداخت داور بازوی در دسییت ایاز.... شیید می طی درپی پی ه
 :گفت و کشید خود سمت به داشت وانت از آمدن باال خیال

 
 و بادآ کجا نا این توی بیایم کله یه... نشیید قرار مگه... بابا خیال بی داور آقا »

 رد شاز بشری بنی هیچ فرعیه کوهستانی ی جاده یه جا این ؟....!کنیم ولشون
 که مردن هم اگه حالشییون به خوش بموند زنده اگه میکنیم ولشییون.... نمیشییه

 «....بیا کوتاه.... میگیره دامن خدا به خون....! بیامرزتشون خدا
 

 :گفت تر مالیم لحنی با و کرد جا به جا عمیقی بازدم و دمی با را نفسش سپس
 
یا »  جیرزن و بگیرم رو ماشییین پنچری من تا بریز خودت برای چایی یه برو ب

 « ...منگوله صفا ، سیتی میریم آب ور اون برسه پامون....بندازم بهش چرخ
 

 : داد هول عقب به را او و کشید بیرون او دست از محکم را بازویش داور
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 رو جیگرش...  کردم گوش جا این تا من و زدی مفت زر خودت واسیییه تو »

 گوشییم دم مگس مثل اینکه جای به... برسییم کارم به تامن«  موال» برو نداری
 مارو فهمی نمی چرا.....  بگیر هم رو لگن اون پنچری برو کنی «ور وز» مدام

 شیب معرکه خرمگس زیاد..... میگیرمون سوت سه پاسگاه برسه پاشون دیدند
ستم هم تورو ست ال میفر سه....  دوتا این د  ریتوفی تا سه با جنازه دوتا من وا
 نماشی صندلی زیر رو پولهات دیدم...  میشه هم بیشتر من سهم تازه.... نداره

 هب منم بگذار.... گمشو چشمم جلوی از نکردم لهت نزدم تا پس..... چپوندی
 «....برسم کارم

 
 کننده مشییمئز لحنی با و چرخید شییاداب سییمت به نگاهش گفت را این داور

 :گفت
 
 « ؟...خوشگله مو چطوری »
 

 ماا شود وانت سوار تا برداشت خیز داشت دست در اسلحه که حالی در سپس
 دز جستی او از تر زود میدید بازی این مغبون را خود که ایاز....  نیافت مجالی

ستی چوبی و شد خم داخل به کمر تا سیح پای کنار از را د شت بر م  اورد تا دا
 : گفت و کوبید او کمر به پشت از بیاید خودش به
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یت چوب با فهمی نمی خوش زبون با....  نبود کشییی آدم مون قرار »  حال
 «...میکنم

 
شمش غّرش صدای اما بود خفیف داور آخ صدای  به آنی به.... انداز طنین خ
 ازادش دست با و....  میبارید خون اش برزخی چشمان از برگشت ایاز سمت
 عقب به قدمی را او شییید سییرازیر اش بینی از خون که زد او گوش زیر چنان

شیده... کرد پرتاب سطه به و بود قبلی از تر محکم بعدی ی ک  هایی برف ی وا
ر پایش ایاز بودند زده یخ که  و دافتا زمین روی داد دست از را تعادلش خورد س 

 ....کرد منگش و گیج و پیچید گردنش سرو در تاب و پیچ پر دردی
 
شت ؟... ! میزنی رو من...  نفله ی مرتیکه » صامی اون... میزنم آتی  نفال صم

 نتنشو حاال ؟... !میتونی هم تو کردی فکر کرد بلند من روی دست شده فالن
 «... میدم

 
شت بلند خیزی سمتش به دوباره سیح و بردا شم به م  یریت مانند زدنی بهم چ

 روی از را شده رها دستی چوب و شد پیاده ماشین از باشد شده رها چله از که
 به ممحک را آن و کرد استفاده بود او به پشت که داور غفلت از و برداشت زمین
 او گردن

 
 [2۳:۴۴ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
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 سییمت به خوران تلو تلو و پیچید سییرش در وحشییتناکی درد داور...  کوبید
سیح سلحه چرخید م شانه سوی به را اش ا شته شد ایاز باز اما رفت اون  ی فر
 از اسییلحه و افتاد زمین به زانو با داور و داد هول سییر پشییت از را او....  نجات

 اما ودبر اسلحه سمت به میخواست ایاز... افتاد ایی گوشه به و شد رها دستش
ست جایش از وفرز تر داور و نیافت مجالی س ولی رفت سمتش به و برخا  یحم

 جاده های یخ روی اسلحه داد هول پا نوک با را اسلحه و کرد تند پا او از تر زود
 !....رفت آباد کجا نا سمت به شدو پرتاب دره سمت به شتابان و خورد لیز
 

 ...بود پا بر آشوبی برفی کوهستانی ی جاده آن در
 

**** 
 

 قورت را رحم و.... بود گرفته را چشییمانش جلوی خون زخمی گرگ مثل داور
 شتبرگ ایاز سمت به قد تمام دفعه یک... بود کرده قی سره یک را مروت و داده
ست اینکه از قبل  رس   ایاز پای بازهم داد هول را او شود بلند او سوی به ایاز د

 مشیییت چنان شییید خم تیز تندو نداد مجالی داور و افتاد زمین روی و خورد
نه به محکمی یاز که زد او ی چا با ا  زمین روی منگ و گیج بیهوش نیمه تقری

 !... افتاد
 

سی مثل شاداب سخ که ک شد شده م شت اراده بی با سیح سر پ ستاد م  و.... ای
مد گاه میشییید پیش و پس اضییطراب از هایش نفس یا یان گاه و م  جا راه م
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 رویش پیش ی صحنه از چشم خیره.... میکرد خس خس اش سینه.... میماند
 به وچنگی بیاورد باال را رمقش بی دسییتهای توانسییت فقط و... نمیداشییت بر

 انمی حائلی و داد هول سرش پشت به را شاداب مسیح....  بزند مسیح بازوی
 ...شد هرزداور نگاههای او
 

ست لبهایش روی اوری چندش لبخند شاداب دیدن با داور ش  هک لحنی با و ن
 :گفت میلرزاند دل زلزله مثل

 
سه دکی » شی شونه شاخه من وا شمات جلوی ببین حاال ؟!میک  دلبرت با چ

 «.... میکنم چیکار
 

سیح سمت به نفس یک کوتاهی قامت و قدر به سپس شت شد ور حمله م  یم
.. ..پیچید مسیح ی چانه و درفک امان بی دردی و کرد روانه اش چانه به محکم

 که میخورد چرخ سییرش میان درد هنوز.... رکوع مثل حالتی شیید خم اراده بی
 ابشاد ، شد درهم وصورتش رفت نفسش و شد روانه شکمش به دیگر مشتی

شید کوتاهی جیغ سیح.... ک شت که اش شده گره های نفس م  او سمت به برگ
ستی چوب سمت به داور.....  شد ور حمله شت را آن رفت د  به محکم و بردا
. ..پیچید کوهسییتان فضییای در دردش پر فریاد وصییدای زد مسیییح پای سییاق

ستی چوب داور...  افتاد زمین به زانو دو و نیاورد تاب عاقبت  بر تا آورد باال را د
 لرساندمث مسیح به را خودش زدنی بهم چشم در شاداب اما بکوبد مسیح سر
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 مخ او سر روی را خود قدری ایستادو مسیح به رو داور به پشت و دفاعی دیوار
 ینهس در درد از نفسس و کرد اصابت او کتف به محکم داور دستی چوب و کرد

 ... نشست چشمانش در درشت اشکی حلقه اراده وبی....  شد حبس
 

 نگر چهره روی به نگاهش مسیح...  افتاد اتفاق کوتاه ی ثانیه یک در چی همه
 به انی به... بود رفته فرو هم در درد از اش چهره که نشییسییت شییاداب ی پریده
 دردی و برخاست جایش از برسد شاداب به داور دست اینکه از قبل و آمد خود

شتناک شت را شاداب سریع حرکت یک وبا پیچید پایش ساق در وح  رشس پ
 خارب که حالی در محکم صدایی با و شاداب گردان بال اوشد بار این و فرستاد

 :گفت میشد خارج دهانش از
 
 «....نمیگذارم ات زنده بزنی دست بهش...  واحد و احد خدای به »
 

 انگشت ود با کشید شلوارش به دستی و نشست لبش روی به کجی لبخند داور
ست شاره و ش  را سرش که رفته ایاز سمت به نگاهش و داد تابی را اش سیبل ا

ستهایش میان شمانش سپس.... بود منگ و گیج هنوز بود گرفته د  متس به چ
 :گفت ساختگی آرامشی با... . برگشت مسیح و شاداب

 
 «؟.... ! میاد چی دلبرت سر نبینی تا میکشم رو تو اول باشه »
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شان بر و میبارید ریزی برف ست صورت ش ستی چوب داور....مین  واه در را د
شی صاند می پایین و باال سمت و میداد تاب نمای  را چوب گاهی و..... رتقت

سیح سمت به شانه م ستی چوب اینکه برای او و میرفت ن صابت او به د  کندن ا
سید دره ی لبه به قدمهایش که انچنان میداد خالی جا  شومی لبخند داور...  ر

ست لبش روی ش سیح و ن شت به نگاهی نیم م ست و انداخت سر پ  زا میخوا
 و دز تلنگری او ی شانه به دستی باچوب داور و نیافت مجالی اما شود دور دره
سیح.... داد هولش دره سمت به  هب ناگاه به و رفت غلتانی سنگ روی پایش م

 ..انداخت طنین دره در شاداب جیغ صدای و شد سرازیر دره سمت
 

**** 
 ببنید تا شیید خم و انداخت را دسییتی چوب پیروزی این از سییرمتستت داور

سیح  عینیال طرفه وبه کرد تند پا شاداب که کرده سقوط دره ی نقطه کدام به م
 مینز نقش هوشیار داورنیمه و کوبید او سر به محکم و برداشت را دستی چوب

سیده و مبهوت... شد ستی چوب و رفت پس قدمی تر  انداخت کناری به رو د
صدای.... ستی چوب «َتلق »و ست مدام که د ست به د شد د  سکوت در می

 !... شد انداز طنین کوهستان
 خارج دهانش از رنگ سفید بخاری همراه شتاب پر تندو هایش نفس شاداب
 سرد هایش گونه راهی چشمانش شده خشک اشک حلقه اراده بی.... میشدند

سیح ناباوری درکمال و شد خم دره سمت به کرد تند پا ، شد اش زده یخ  ار م
 پایش زیر و است سنگی تخته بند دستهایش وار معجزه که دید
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 [2۳:۴۴ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 «....الرحمین ارحمن یا:»  گفت فقط اهسته لب زیر... دارد قرار عمیق ایی دره

 
سیح ستهایش سختی به م  و مینز میان و بود کرده زده یخ سنگ تخته بند را د

 با دکن پیدا پاهایش برای گاهی تکیه تا میداد تکان را پاهایش مدام معلق هوا
ر بیشییتر دسییتهایش هرتکانی  همب چشییم به نکرد درنگ شییاداب... میخورد سیی 

 تگرف دستهایش در محکم را مسیح دستهای مچ و کشید دراز زمین روی زدنی
 هک جمالتی با سییختی وبه... بکشیید باال را او کرد سییعی توانش تمام وبا... 

 :گفت بود منقطع
 
 «....باال بکشی رو خودت.... کن سعی »
 

 ،بریده بریده خش پر صییدایی با میدید مرگ قدمی یک در را خود که مسیییح
 :گفت

 
 «؟... ! افتی می من با هم رو تو سنگینم من کن ول رو دستم »
 

ر زده یخ های برف روی پایش مدام و بود افتاده زمین روی شاداب  و میخورد س 
 ، میشد کشیده جلو سمت به گاهی....  میشد دیدش مانع امان بی برف بارش

 او مرگ شییاهد تا بمیرد او با میداد ترجیح کند رها را او دسییت بود محال اما
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 هنصییف کلمات با ،بریده بریده برنمیداشییت او از چشییم که همانطور....باشیید
 :گفت ونیمه

 
ستت »  شمتبک تر راحت تا کنی بند جا یه رو پات کن سعی نمیکنم ول رو د

 « .... باال
 

 راه گرد از هم آن که داشییتند کم را مه فقط دلهره پر های قوس کش این میان
 فرو ابهام از ایی هاله در چیز همه نشست کوهستان روی غلیظ ی مه... رسید
 !...نمیشد دیده تر سو ان قدم چند که آنچنان رفت

 
سیح ستش داد تاب بار چند هوا در را معلقش پاهای م  یخ سنگ تخته روی د

ر قدری زده  تر محکم را او شییاداب....  افتاد شییماره به دو هر نفس و خورد سیی 
 تالش کالمی بی دو هر.... بکشییاند باال سییمت به را او کرد سییعی و گرفت

 ...میکردند
 

سیح سالم پای عاقبت سید شکافی به م  مایلمت باال سمت به را خود قدری ر
 بود دهدا دستهانش به را توانش تمام و میآورد تاب را کتفش درد شاداب....  کرد

 البا به را او توانش آخرین با سییختی به و کرد سییتون را دسییتش آرنج قدری
شاند سیح وقتی..... ک سید جاده صاف سطح به م  های دانه سرما وجود با ر
 اش نهسی از ،بریده بریده های نفس....  بود کرده پر را اش پیشانی عرق درشت
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 کوتاه بریده های نفس همان با آسییمان روبه و سییربرداشییت شیید می خارج
 «....شکرت خدایا:» گفت

 
 خس خس همچنان اش سییینه....!  نداشییت او از بهتر روزی و حال شییاداب

 قلبش..  کرد می نگاه بود برگشته مرگ قدمی یک از که مسیح به ناباور و میکرد
 ظاهر توان پر اش دیده ضرب کتف میان درد و کوبید می اش سینه در طپش پر

سیح نگاه....  بود شده شت اش ناجی سمت به م  ور به رنگ شادابش...  برگ
شت  بود وا سمت به رمقش بی نگاه بود افتاده اش بینی روی اش چتری...  ندا

 یرونب شوک از هنوز.... شد می پایین و باال نفس هر با اش سینه ی قفسه و... 
 ... بود ثابت هم روی نگاههایشان بودندو نیامده

 
سیح... شد طی که ثانیه کوتاهی به دقایقی  را داور شاداب های شانه پس از م

 کرد شبدن ستون را دستش.... داشت شدن بلند خیال بود شده خیز نیم که دید
 آنی به و گرفت داور از را نگاهش آورد فشییار سییالمش پای روی سییختی به و

 :گفت و کرد بلند زمین از را او داد جای دستانش میان را شاداب دست
 
 این هب نمیتونه و شده مه.... کنیم فرار برنگشته کامل حواسش و هوش تا پاشو »

 «...میان بر هم پس از رفیقش و اون...  کنه پیدامون راحتی
 

 جایش از انی به داد جای مسیییح ی مردانه دسییت میان را دسییتش شییاداب
 رد گوش بنا از و پهن های سبیل و بود داور پی نگاهش که درحالی و برخاست
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 هب پا سییاق درد از که مسیییح همراه به ، کند نگاه ایاز به انکه بی....! اش رفته
 ی جاده دل به میبارید، وقفه بی که برفی میان ، داشیییت برمی قدم سییختی

 سکوت و وهم در ، بودند آمده که مسیری مخالف جهت در و زدند کوهستانی
 ....شدند ناپدید مه
 

 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
تانی ی جاده خم و پیچ رویشیییان پیش  و آلود مه هوای و ،برف بود کوهسیی

 !...میشد کوبیده صورتشان به پروا بی شالق مثل که سرمایی
 

... دویدند می و نشست می نخورده پا های برف تن روی مضطریشان قدمهای
 می رب که قدمی هر با و... میکردند نگاه سرشان پشت به بار یک گام چند هر و

 یحمس... شنیدند می پاهایشان زیر برفهارا شدن خورد قرچ قرچ صدای داشتند
سته درد شاداب و کرد می پنهان را وآن میاورد تاب را پایش ساق درد ش  روی ن

 ! ....نمیزد دم و را کتفش
 
 بوجود هکو دل در که عمقی کم شکافی دیدن با مسیح گذشتند که پیچ اولین از

 ، ریدهب و ایسییتاد خسییته های نفس با بود شییده تلنبار آنجا تری کم برف و آمد
 :گفت بریده
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 بوی یکم یاب...  دنبالمون بیان بتونند مه این توی دیگه نمیکنم فکر..  کن صبر »
 «... کنیم تازه نفس و بیاستیم شکاف این

 
 درق به که....  برد کوه شییکاف سییمت به و گرفت را شییاداب آسییتین َپر سییپس

 ...داشت جای آن زیر نفر دو ایستادن
 

 داور لحظه هر میکرد حس و بود سرش پشت به حواسش و هوش تمام شاداب
 دو روی را دستهایش...!  میشود ظاهر قد تمام مه میان از جادو چراغ غول مثل
شت زانو سته های نفس... رکوع مثل حالتی شد خم و گذا  تازه قدری را اش خ

شت سرکه..  کرد تر  هم رد صورتش که شد ظاهر پرتوان چنان کتفش درد بردا
 ودنب وقادر بود شده حس بی و کرخ سرما ار دستهایش....  نگفت هیچ اما شد

 ....کند مشت هم در را انگشتانش
 

 دش کشیده او سمت یه نگاهش ، نشست مسیح دست در که اش زده یخ دست
 مجسییمه مثل شییاداب.... میخورد چرخ او صییورت در نگران ، چشییمانش که

 !...باشد کرده منجمد هم را ذهنش سرما گویی کالمی، و حرف بی بود ایستاده
 

 یغما به را روحیش توان رحمانه بی ، بود گذاشته جا سر پشت که کابتوتسی
 نگاههای از داشییتند، جان هنوز هم چشییمش پیش ها لحظه تمام.... بود برده

 بی و خانواده از دوری...!  مسیییح افتادن ی صییحنه تا گرفته داور ی هترتزته
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 روی بختکی مثل ، همه و همه.... نامعلومشییان سییرنوشییت و ، انها از خبری
 .بود کرده سخت رابرایش کشیدن نفس راه و کرد می سنگینی روحش

 
سیح شمان وقتی م شت پیش قدمی دید را او مات چ ستاد روبرویش گذا  با ، ای

 قشرم بی نگاه با نگاهش...  زد پس را شالش روی نشسته های برف دست پر
شمان..  کرد تالقی  ناجی دختر این....!  بودند سرخ گوی دو حالتش خوش چ

 داور یرحم بی چوب افتادکه ایی لحظه یاد به...  قلبش فاتح و بود اش زندگی
 هوا در معلق که ایی لحظه یاد به.... شد بال سپر شاداب و امد سرش مرز تا

ست زندگی و مرگ بین ستهایش مچ شاداب و میزد پا و د  ودب گرفته محکم را د
 !... بود دیده درخواب ها ازاین پیش خیلی را صحنه این... 

 
 از یشپ خیلی که دختری...  میزد زانو باید دختر این بزرگی و شجاعت برابر در

 .بود کرده درگیر را احساسش و نشسته دلش میان ها این
 

 نفس صییدای و بود کوهسییتان ،سییکوت بودند دیگر یک مات و خیره دو هر
 !.... هایشان

 
*** 
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 دو کرد خم سییر و گرفت شییاداب لرزان چشییمان نی نی از را نگاهش مسیییح
 باال قدری را آن داد، جا خودش بزرگ دستان در اورا ی زده ویخ کوچک دست

 ... بتوتسید وکوتاه نرم دیگری از بعد یکی را او دست مچ سپس آورد
 

سه این با شاداب ستش...  آمد بیرون شوک از ناگهانی بتوت شی پس را د  دک
شکی حلقه و لرزید بغض از اش ،چانه شمانش در ا ست چ ش شم..  ن  که چ
.. شدند جاری هم سر پشت و گرفتند را دیگر یک دست اشکها گذاشت برهم

 !... ممتد و صاف خط یک در همگی
 

سیح....  بودند دیگر دنیایی در گویی دو هر شت تر پیش قدمی م  به سنف گذا
 قهحل فشرد اش سینه به را او نرم و گذاشت شاداب بازوی روی دست...! نفس

 تویپال های لبه و برد باال را دستهایش شاداب و زد گره او دور به را دستانش ی
ست در را او  و....  بارید بارید و داد قرار او ای سینه روی را سرش و گرفت د

 و بریده خش و خط پر صییدایی با نداشییت تمامی گویی که اشییکهایی میان
 :گفت منقطع

 
صه از ام زری مامان » شماش برای بمیرم... میکنه دق من خبری بی ی غ  که چ
 «.... میکنه گریه من خاطر به
 

 فرنگیس مامان یاد به..  شیید فشییرده قلبش شییاداب هق هق صییدای با مسیییح
 مامان از کمی دسییت او روز و حال شییک بی ، بیمارش قلب و افتاد خودش
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شت شاداب زری شت او سر روی را اش چانه.... ندا شم و گذا  را هایش چ
 :کرد نجوا آهسته و نرم و بست

 
 بی مسییببش کردی تجربه که رو بدی لحظات تمام.... متاسییفم...  هیش »

....  کردی تحمل رو سییختی روحی فشیییار چه دونم می...  بود من فکرهای
 گاهی ولی ندارند وزنی اشکها

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

قات بک رو ادم باره می وقتی او نه سیی مت می...  میک  هر های خانواده ، فه
 یادت نبریم یاد از رو خدا شیید قرار....! منم مسییببش و هسییتند نگران دومون

 « ؟...!رفت
 

 وقفه بی چشییمانش و بود شییده گم مسیییح فراخ ی سییینه توی سییرش شییاداب
 بی و رفت پس قدمی و گرفت فاصییله او از شیید تر سییبک که قدری....میبارید

 کشید اش بارانی چشمان روی را دستش کف افتاده سری با کند نگاه او به آنکه
شکهایش و سیح.... کرد پاک را ا ست م  قدری را او سر و برد اش چانه زیر د

 رنگ بی لبهایش و بود شیییده گلگون و سییرخ هایش گونه...  گرفت تر باال
 او خیس های گونه روی را انگشییتانش کردسییر تالقی هم در که نگاهشییان....

 :گفت گونه نجوا و نرم و کشید
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 سییر تو برابر در باید....! کوچکیه ی واژه ، شییجاعت همه این برای تشییکر »
 «...زد زانو و کرد خم تعظیم

 
 دبتوتسی و کرد نزدیک لبهایش به را او ی شده رها شال پر کرد خم سر سپس

... 
 

*** 
 

 می دلش... نشییسییت لبش روی سییاعتها از بعد رنگ لبخندکم اولین شییاداب
ست صال: گفت می خوا ستم شجاع هم ا شق قدرت این نی ست ع  توی که ا
 را وت شنید را صدایم که بوده خدا لطف این: گفت می بود، شده جمع دستهایم

 : گفت رمن و برد پیش سر مسیح گرفت عمق که لبخندش... برگرداند زندگی به
 
 « .... قشنگه هم جونت بی های خنده ادبیاتی بچه »
 

 دلش وهوای حال وتا کشییید عمیقی نفس گرفت فاصییله او از قدری سییپس
 در و کرد سییوار شییاداب های شییانه روی آوردو در را پالتویش.... شییود عوض
 :گفت بود زیر به نگاهش که حالی

 
 «...میشه سردت ژاکت این با بپوش»
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ر زیر به که چشمانی و بود او سمت به نگاهش شاداب  معترض و بود خورده س 
 «؟...! سرده هوا.... چی خودتون پس:» گفت خانومانه و نرم اما
 
 «... نمیشه سردم ، تنمه پلیور و نپوشیدم ِپرِپری ژاکت یه تو مثل من »
 

 چرخی مه میان را نگاهش ایستاد جاده وسط جایی و شد دور او از قدمی سپس
 :پرسید و داد
 
 نمببی رو جایی نمیشییه اصییال مه این با.... هسییتیم نقطه کدوم االن نظرت به »

 «؟....!
 

 هب نشییسییت می زمین روی به گردی و نرم و بارید نمی زده شییتاب دیگر برف
 ...چرخید می خوش سر کوهستان دل در توان پر سرما و سوز آن جای

 
 نارک به گرفت فاصیله شیکاف از قدمی و بود رسییده آرامش به تازه که شیاداب

 :پرسید و داد جاده امتداد به را نگاهش و رفت مسیح
 
 «؟...! بشه رد جا این از ماشینی ممکنه یعنی »
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سیح  ایشپ زیر گل دیدن با و زد کنار را برف قدری هایش کفش پنجه نوک با م
 :داد جواب و برداشت سر

 
 االاحتم و نکردند آسییفالتش حتی که فرعیه ی جاده یه جا این میدونم بعید »

 یالخ برف و مه این توی کسییی نمیکنم فکر...  محّلیه دسییترسییی برای فقط
 «...بزنه سرش به جاده این از گذشتن

 
 ودب نگران ومدام برگشت بودند آمده که مسیری سمت به متستتاصل شاداب

 فکت به دسییتی... شییود ظاهر مه میان از بیابونی غول مثل داور هم باز مبادا تا
 :پرسید درهم صورتی با و کشید دردناکش

 
 این هایانت باالخره به بدیم ادامه راهمون به نیسییت بهتر نظرتون به دکتر آقای »

سه جایی به جاده سیری از اگه...دیگه میر  با ارهدوب ممکنه برگردیم اومدیم که م
 « بشیم روبرو بیامونی غول اون

 
 نشییسییت لبش روی لبخندی داور درمورد شییاداب جای به تعبیر ازاین مسیییح

 :گفت و داد تکان سری
 
 «؟... ! میرسه کجا به جاده این انتهای نمیدونیم ولی میگی درست »
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ست راه پی در و میکردند نگاه اطراف به بالتکیف دو هر شان در  ور زیر را ذهن
 مین درد این با میدانسییت و بود کرده اش کالفه پایش درد مسیییح....میکردند

 هدرماند و انداخت سییاعتش خالی جای به نگاهی کنند روی پیش خیلی تواند
 :گفت

 
سره اون هم رو هامون ساعت » سمش که پ ستمون از بود ایاز ا ....  اورد در د

 یشپ میتونیم کجا تا....  مونده باقی روز از چقدر و سییاعتیه چه دقیقا نمیدونیم
 «؟....!نخوریم شب به که بریم

 
شت ایی نخورده پا برف روی را پایش شاداب سش که آن بی و گذا ش حوا  دبا

 :گفت
 
گه یکی این.... جونش نوش » قل....  حاللش دی  مرگ از رو جونمون حدا

 «..داد نجات
 

 کرد پرواز آسمان به اش خنده صدای و چرخید شاداب سمت به سرش مسیح
 :گفت ،بریده بریده هایش خنده میان و
 
 «!...بود خوشحال و رفت هم جهنم دل تو میشه تو با شاداب »
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 :گفت و انداخت او بازوی روی دست سپس
 
 به ایدش دیدی چه رو خدا ؟... چیه جاده این انتهای ببینم بریم بیفت راه پس »

ستگاه سگاه یه یا پلیس ای سیم پا ستیم زنده که قدر همین....  بر  شکر جای ه
 «...داره

 
 جا به برف دل توی پاهایشیییان رد وفقط زدند جاده دل به شیییاداب و مسیییح
 ...میماند

 
*** 

 
 تر پیش چه هر... ! نرسیید اما برسید جایی به که بود جاده به امیدشیان ی همه

شد تر باریک جاده میرفتند سنگی.... تر عرض کم و می  شانن خودی دیگر گر
شان ناتوانی ارمغانش و میداد سیح...بود بدن سته قدمهایش پا درد از م  و ودب آه

 لمشسا پای روی فشارش تمام میکرد سعی و میکرد تحمل را ان درد سختی به
 باشد

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
.... 
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 نیمی درد از تقریبا نداشییت مسیییح پای از کمی دسییت هم شییاداب کتف درد
 تر غالب تشنگی....  نداشت را آن دادن تکان توان و بود شده حس بی دستش

سنگی از شان را خودش اش گر ستاد و نیاورد تاب دیگر... میداد ن سیح و ای  م
 :رسیدپ شد او روبه و چرخاند سر شاداب ایستادن با و افتاد پیش او از قدم چند

 
 «؟...!نمیای چرا پس شده چی »
 

شت رفتن راه توان دیگر شاداب  به... دمیکوبی درد از نبض پر تنش تمام...  ندا
 :گفت میکرد نگاهش منتظر که مسیح به رو و داد فرو را دهانش آب سختی

 
ر نمیخوام کنید باور »  « .... میشم هالک تشنگی از دارم ولی بزنم غ 
 

 خم.... رسییاند او به را خود لنگان لنگ و برگشییت را اش رفته قدمهای مسیییح
 دهان ادامتد تا و گرفت دستانش میان برف مشتی نخورده پا برفهای روی از شد

 :گفت و آورد باال شاداب
 
 آلودگی از که اینه حسیینش ، میکنه رفع رو تشیینگیت...  بخور برف این از »

یال با میتونی و نیسیییت خبری جا این بزرگ های شییهر و تهران حت خ  را
 «...بخوری
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ستی شاداب ستان کف از را برف گلوله تا برد باال کرد نمی درد راکه د  سیحم د
 :گفت نرم و زد پس را دستش مسیح اما بردارد

 
 که جوری همین کن سییعی ، کرده یخ کافی قدر به دسییتات... نزن دسییت تو »

 «.... بخوری برف ی گلوله از منه دست توی
 

 برف گلوله به گازی کند نگاه او چشییمان به آنکه بی و کرد خم سییر شییاداب
 در خنکی آب بعد دقایقی گرفت را وجودش تمام سییرما و زد مسیییح دسییتان
 می.... شییید طرف بر اش تشیینگی زد دیگری برفی گاز شییید جمع دهانش

 با با دو هر چراکه نرسید تشکر به شاداب قدردانی اما.... کند تشکری خواست
 به سییرهایشییان زده وحشییت بود آمده بیرون مه دل از که مردی مهیب صییدای

 ...چرخید صدا سمت
 

**** 
 

 به را اش دسییتی چوب ، کهنه باالپوشییی و پشییمی کالهی با سییال میان مردی
 تر وس آن کمی فاصله قدم چند با و گرفته سرش باالی دستی دو دفاعی حالت

ستاده شت ایی سوخته آفتاب چهره.... بود ای  از بیش هک بزرگی عقابی بینی و دا
 سییفید پهن ایی پارچه نوار...  میامد چشییم به صییورتش در دیگر عضییوی هر

 کهنه اه پوتین و بود بسته اش مشکی گشاد شلوار پاچه به پا مچ روی در رنگی
شت پا به ایی سی..  دا ضح اما روان و سلیس نه را فار  زا قبل... میزد حرف وا
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 روی افقی خطی آن با و آورد پایین را اش دستی چوب بزند حرفی مسیح اینکه
 :گفت و کشید نخورده پا های برف تن
 
 این یدبگ رو راسییتش...  میکنم قلم رو پاتون بگذارید ورتر این پا خط این از »

 « ....میکنم لهتان میزنم که باشید قاچاقچی و دزد نکنه ؟...کنید می چیکار جا
 

 مسیح... گرفت اوج قبلش ضربان و زد مسیح بازوی به چنگی اراده بی شاداب
 و شد دست به چوب مرد او میان حائلی و داد هول سرش پشت به را شاداب ،

 :گفت
 
 بگم قدر همین...  طوالنیه اش قصییه ؟...! کدومه قاچاقچی و دزد جان پدر »

فاقی که ند یه گیر ات چاق با تاده قا ند مارو ، بودیم اف ید ند می و دزد  خواسییت
 برخ هامون خانواده به باید ما مونده راه پلیس ایسییتگاه تا چقدر...  بکشیینمون

 «... بدیم
 
شت پر ابروهای مرد»  هم در بود سفید و سایه درمیان یکی که را کوتاهش و پ

شان هنوز کرد شت باور را حرف ستی چوب را این...  ندا شته د  گواهی اش افرا
 :پرسید ظن پر و کرد اشاره شاداب به سر با...میداد
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 قلم ور پات دسیتی چوب این با بگی ؟دروغ...داری دختره این با نسیبتی چه »
 زود هان... میگی دروغ داری و باشییی دزدیده رو دختر خودت نکنه... میکنم

 «بزن؟ حرف باش
 

 « !...دزدیدند رو ما نمیکند باور چرا....  زنمه:» گفت کوتاه درنگ بی مسیح
 

صل شاداب که حالی در سپس شت پیش قدمی بود او بازوی و  در درد ، گذا
 : پرسید و کرد درهم را هایش اخم پیچید امان بی پایش ساق

 
 چه...  هسییتیم کشییور ی نقطه کدوم نمیدونیم ؟اصییال...  کجاسییت جا این »

 تماس هرانت با بتونیم که جایی یه یا برسیییم پلیس پاسییگاه به میتونیم جوری
 «...دربیاریم نگرانی از رو هامون وخانواده بگیرم

 
ست به چوب مرد سیح به توجه بی د  هب را نگاهش اش پی در پی سوالهای و م

سیح بازوی وقتی....  داد شاداب سمت ستان میان را م  منر کمی دید شاداب د
 :پرسید شاداب به رو تر نرم لحنی با بار این و شد

 
 «؟...!زنشی...  میگه راست »
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 مسیییح به و داد تکان سییری فقط بود آمده باال حلقش تا اضییطراب که شییاداب
 دل روی محکم را پایش یک کرد جدا او از را نگاهش مرد... شییید تر نزدیک

 :گفت و کوبید برف
 
 اژدها دهن از میگی وقتی...  هاشیییم بنده هم ما...  خداسییت زمین جا این »

 این ویت نگرد اش بقیه پی و....  باش شاکر رو خدا پس موندی زنده و برگشتی
 « ... نمیده آنتن تلفن کمر کوه

 
 : پرسید تر مشتاق بار این نشد امید نا مسیح

 
یدونم » ها این توی متوجهم... م یل کوه با یده آنتن مو بت تلفن منظورم نم  ثا

 «...بود
 
 «... شد قطع و کرد ریزش کوه پیش روز دو.... داشتیم »
 

 متس به متستتاصل و کشید عمیقی نفس و باخت رنگ امیدش تمام مسیح
 نشست او نگران دل نگاه در نگاهش و برگشت شاداب

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
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 که هایی جمله با چرخید مرد سییمت به و...  فروبرد موهایش میان به دسییتی
 :پرسید بود گرفته خود به امیدی نا بوی

 
ستگاه تا جا این از » سیله یه میتونیم کجا...  راهه چقدر پلیس ای  پیدا لیهنق ی و

 «؟....کنیم
 

 در دیگری اندام الغر و جوان مرد که چرا...  نرسییید جواب به مسیییح سییوال
 امد بیرون مه دل از دوان دوان داشت آغوش در را رنگی ایی قهوه بزی که حالی

 :گفت دست به چوب مرد به رو و ایستاد زنان نفس نفس و
 
یداش خان عزیز...  خان عزیز » نه داشیییت.... کردم پ  میرفت کوه کش سییی

 «....باال
 

یدن با جوان پسییر به دو د لت رویش پیش غری فاعی حا فت خود به د  و گر
 :پرسید خاص لحنی با و کرد کور درهم را اش مشکی و پر ابروهای

 
 « ؟...! کین اینا خان عزیز »
 

 گزن و زمخت صدای همان با و کوبید نرم بز سر به دستی چوب با خان عزیز
 :گفت دارش
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 به ریحان اوردی شییانس....هابشییی گرگ خوراک تا کردی فرار..  نفهم زبان »
 «...رسید دادت

 
 هراس سفید و سیاه ریسمان از که ماری روز حال بود شده شاداب روز و حال
سیح بازوی...  دارد شید خودش سمت به را م  شد خم سمتش به که او سر ک

 : گفت وار پچ پچ آهسته
 
 الییب وقت یه.... میشییم روح قبض دارم برگردیم بیا تروخدا....  دکتر آقای »

 «....نیارن سرمون
 

 زیزع صدای با و گرفت دستش میان را شاداب ی زده یخ و سرد دستهای مسیح
 :برگشت او پی حواسش خان

 
سگاه » سخ چند جا این تا پلیس پا صله فر  »یفرع ی جاده یه جا این...  داره فا

 ینهم پایین ما روستای... بشه رد ازش غریبه ماشین یه که محاله و«  روئه مال
 شیده غروب بزنی بهم چشیم و گذشیته سیاعتی ظهر از....  کوهه دل توی دره

مان امشیییب له فردا پس ، فردا...  باش ما مه بدال  و گرده می بر وانتش با ع
 « ...میکنم راهیتون

 
 :پرسید متستتاصل میشد بسته میزدند را دری هر که این از درمانده مسیح



 585 بن بست بهشت

 
 روستا اهالی آمد و رفت برای حتما جاده یه ؟... کجاست اصلی ی جاده پس »

 «...دیگه هست
 

 درحالی بود شده راحت ها غریبه نبودن ناخلف از خیالش قدری که خان عزیر
 :گفت ریحان به رو کشید می بز سر به دستی که
 
 «...کن چفت محکم رو آغل در بگم بهت بار چند »
 

 :کرد اضافه و شد مسیح به رو سپس
 
 ی جاده و کرده ریزش کوه پیش روز دو گفتم بهت آالن همین...  شهری پسر »

صلی شه که راهی تنها وفعال اومد بنده ا سید شهر به می  دوراه...  راهه همین ر
شتر ست کنی اطمینان پیرمرد من به یا نداری بی  اهمونهمر و بگیری رو زنت د

 پیاده پای ینکها یا..... برگردید شهر به اون با و بیاد عبدالله تا بشی منتظر و بیای
....  دنزدی یخ سییرما از اگه بشییید دعا به دسییت و کمر و کوه دل توی بیافتید راه

 «...نشید هم ها گرگ خوراک
 

 : گفت گوشش کنار آهسته و برگشت شاداب سمت به متستتاصل مسیح
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 با هترهب...  ببریم بدر سیییالم جون نمیتونیم پیاده پای با...  نداریم ایی چاره »
 «... میشه تر سرد هوا بریم پیش غروب روبه چی هر بریم هاشون

 
 ینوشیدن و میخواست گرم جای ودلش نداشت ایستادن توان دیگر که شاداب

 «... موافقم باشه:» گفت کوتاه رمقی بی با ، تر گرم
 

 چرخیدن درحال سییرش دور دنیا کرد می حس و نداشییت توانی دیگر شییاداب
ست  اختاند چنگی او بازوی به دارد نگه پا سر را خودش بتواند اینکه وبرای ا

 :گفت داد چرخی او حال و حس بی صورت در را نگاهش مسیح و
 
 «؟... بیای راه من به بدی رو ات تکیه بتونی میکنی فکر »
 

 و ددا او به را اش تکیه تمام و جنباند سری حرف بی حالی بی همان با شاداب
 :گفت خان عزیز به رو بلند صدای با مسیح

 
شب ما جان پدر » ستیم شما مهمون ام ست خوب حالش خانومم ه سم...نی  ا

 «؟...چیه روستاتون
 

لل رفتن برای که خان عزیز به دو با را تکلیفش تا میکرد تع ن غری  چوب دبدا
 :گفت و افتاد برفها روی مسیح پای جلوی و کرد پرت مسیح سمت به را دستی



 587 بن بست بهشت

 
سر » ستی چوب شهری پ  به ادع برو.... پایین بیای دره از تر راحت بردار رو د

 بیایم شیییدیم مجبور ریحان پسییرم ومن کرد فرار آغل از که بکن بز این جون
 «شدید می ها گرگ خوراک دوتون هر امشب وگرنه دنبالش

 
 زنگ صییدای همان با و برداشییت تر بلندی قدمهایش و گفت را این خان عزیز

 :داد ادامه دارش
 
 «!....« بهشت روستای....» بهشته جا این »
 

 طیلمتستت و پلکانی که هایی خانه با...  کوه دل در بود جایی بهشت روستای
 خانه...  بودند شده ساخته هم روی کوهستانی های سنگ چیدن از که شکل
 چوبی دری و پنجره دو یا یک با ساده هایی

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 ! ....بام روی در کش دود یک با... مسطح سقفی و
 

ست شی مثل در شیم می کودکی دوران که نقا  اب گویی....  سادگی همان به ک
 اییروست.... بودند رسیده واقعی دنیای به و گرفته جان ها نقاشی «َمجی َاجی»

سیع ایی دره به رو که شد باز و سی ومثل... می ست دامن بر سر زیبا عرو  انکوه
 ...بود گذاشته



wWw.Roman4u.iR  588 

 

 
 یک دارایش تنها که ایی خانه...  بود تر ساده هم بیرونش از خان عزیز ی خانه
شهای با که سالنی و بود چوبی در با اتاق ستبافت فر شمی د  بود دهش فرش پ
 هر روی ، بود داده لم دیوار به فرش روکش با هایی مخده سییالن دور تا دور....

 هخان خانوم ی سییلیقه از نشییان که داشییت قرار زیبایی بافی قالب یک کدام
 رمک فلزی کابینت ردیف یک با بود، خانه آشییپزخانه سییالن انتهای....داشییت

 این اما....!  تربود مختصییر هم ان از آشییپزخانه وسییایل مفید مختصییر رنگ
 !.... بود نکرده کم خانه صاحب سخاوت از چیزی ها سادگی

 
 مهمان مه عسل و گرم شیر ، محلی پنیر و نان با گستردند دو آن برای ایی سفره
 یوانل و داد شاداب دست به برداشت عسل از را لقمه اولین مسیح...  بود سفره
 :گفت و گذاشت رویش پیش را شیر

 
 « .... نمونده روت به رنگ بخور... نخوردی هیچی دیروز از»
 

 حرکت حال در اشیاء تمام و چرخد می سرش دور سالن کرد می حس شاداب
 و خوش طعم....  برد دهان به و گرفت او دسییت از را لقمه حرف بی هسییتند
 شییدند رنگ کم بدش های حس ، نشییسییت دهانش در که عسییل شیییرین

سیح.... شت کوچکتر را بعدی ی لقمه م  سمت به نگاهش و برد دهان به بردا
شت خان عزیز سته مجلس صدر در که برگ ش ست ی مخده به و ن  یهتک باف د
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 هم ،جفت ترتیب به زانو چهار اش خانواده اعضییای تمام ردیف به و بود داده
 و مسیییح از چشییم و..... کوچک تا بزرگ از.... بودند نشییسییته شییانه به شییانه

 !... داشتند نمی بر شاداب
 

 دسییت سییپس نشییسییت، آن روی و کرد می خم را پایش یک زانوی خان عزیز
ستکان و برد پیش  خنک قدری تا و کرد سرازیر نعلبکی داخل به را اش چایی ا

 :گفت مسیح روبه کشید اش گندمی جو های ریش به دستی شود تر
 
 ینا از که بوده دنبالتون مادرتون پدر دعای...  داشییتید غریبی ماجرای عجب »

سال... کردید پیدا نجات مهکه ست از ها قاچاقچی همین از یکی پار  پلیس د
 پناه بهش خبر بی جا همه از روسییتا اهالی از ویکی ما ده اومده بود کرده فرار
 مه نفر یه قاتله آقا که اومد عمل کاچی تازه کردند پیداش مامورها وقتی... داد

 قاچاقچی نکنه که داشیییت برم خوف دیدمتون وقتی همین واسیییه....  کشییته
شید ،چیزی شالله...با سر عبدالله ان  می رب شهر از فردا پس ، فردا زینت ننه پ

 « .... خودتون ی کاشونه به میگردید بر وباهاش گرده
 

شنش المپ و سقف از آویخته سیم به و کرد بلند سر سپس شاره رو  و کرد ا
 :داد ادامه

 
 طعق برقمون و نرفت سیینگ اوار زیر برق دکل که باقیه شییکرش جای هم باز »

 «...داشتند مصیبتی ده اهالی زمتستتون سیاه سر وگرنه نشد
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 تگذاش پایش کنار و برداشت سر از را اش پشمی کاله گفت را این خان عزیز

 هب درشت گلهایی با چادر که زنی روبه و چرخاند را سرش اش خانواده به رو و
 :گفت شدو بود گرفته سخت و سفت را رویش و داشت سر

 
 « شهربانو... هام بچه مادر..... منه ی خانه چراغ این »
 

ست بتغتل که جوانی باردار زن به سپس سته شهربانو د ش شاره بود ن  و ردک ا
 :داد ادامه

 
 مسافر به بخواد خدا اگه...  ریحان بزرگم پس زن... حناست عروسم هم این »

 « .... دارند هم
 

شیده جوان زن سمت به رمقش بی نگاه شاداب شت سعی که شد ک  پر با دا
 و داشت معصومی و ساده ی چهره ، پوشاند به را اش قلنبه گردو شکم چادرش

 ...بودند سرخ عجیبی طرز به ایش گونه
 

 سییال بیسییت یا نوزده که جوانی پسییر به رو و گرفت حنا از چشییم خان عزیز
 :داد شدوادامه داشت ایی سوخته آفتاب و سرخ ایی چهره هم واو داشت
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 «...یاجبار میره دیگه سال و گرفته دیپلم تازه ، کوچکترمه پسر اسد هم اون »
 

....  بود درهم زیادی هایش اخم که رفت اسد سمت به اش خسته نگاه مسیح
 وقفه بی کار از نشییان اش عضییالنی و پیمان پرو های بازوی اما بود اندام الغر
 ....میداد او یدی

 
 ....نوشید را شیرش از قدری و شد خم و گرفت او از چشم خان عزیز صدای با

 هاند به قندی و کرد سرازیر استکان سمت به را نعلبکی داخل چای خان عزیز
 دوتا به ابرو و چشییم با و نوشییید چای ایی جرعه هورتی صییدای با و گذاشییت

 در نزدیک جایی و نداشییتند هم با چندانی سیینی اختالف که نوجوانی دختر
 :گفت و داد نشان بودند نشسته خانه ورودی

 
ستند خونه ی سفره های تربچه هم دوتا این »  خترد و«  نعنا» بزرگترم دختر ه

 «....«پونه»  کوچکترم
 

 دور حواسییش هوش تمام و بود کرده جمع را پاهایش سییختی به درد از مسیییح
 گواه رمقش بی چشییمان...  نداشییت رو به رنگ که چرخید می شییادابش وبر

 : چرخید او سمت به نگاهش خان عزیز صدای با.... بود بدش حال
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شن نباس کس هیچ خان عزیز ی سفره سر از نکن تعارف.... جوون بخور »  هگ
شه بلند شه.... ست خونه چراغ زن...  بده لقمه هم زنت به...  ب  خونه چراغ نبا
 « ... خاموشه هم ات

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 سرخی ی لپها و داشت سفیدی پوست که شد«نعنا» بزرگش دختر به رو سپس
سری گره و شتر گردش صورت که بود کرده محکم چانه زیر چنان اش رو  هب بی

 :میامد چشم
 
 اییچ و سرده هوا...  چرخونه به دور بیا بریز چای تا چند یه برو پاشو...  نعنا »

 «...میشه تن به گوشت سرما این توی
 

 عسییل از دیگر ایی لقمه و برد سییفره به دسییت و کرد کوتاه تشییکری مسیییح
 ی دهپری رنگ پی نگرانش نگاه که حالی در گرفت شاداب سمت به و برداشت

 :گفت بود او
 
 «... نیست روت به رنگ و کنه می افت داره فشارت بخور »
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سیح شاداب شمانش راپیش م  هایش گوش....  حرکت حال در و میدید تار چ
شیدند می سوت قطار مثل صدا یک سی بی با.... ک ست ح  نیاد زد پس را او د

 ....رفت هوش از ناگاه به و شد تار و تیر چشمانش پیش
 

*** 
 به که حالی در خان عزیز زن شهربانو...  شد پا به ی همهمه شاداب افتادن با

 پای کنار سییپس... «  خدا یا »گفت بلند صییدایی آمدبا می شییاداب سییمت
 :گفت ریحان به رو زد زانو شاداب

 
 «...بیاد و زمین بگذاره دستشه آب بگو....  زینت ننه سراغ برو جلدی »
 

سیح سفره شد خم سرعت به بود سرش باال که ایی همهمه به توجه بی م  ار و
پالتو زد پس  زا ویکی خواباند زمین روی را او و آورد بیرون شییاداب تن از را و

شت پایش زیر به را ها مخده  و یردبگ قرار سرش از باالتر پاهایش قدری تا گذا
ضش و..... برسد مغزش به تر راحت خون ستش میان را نب  فضعی... گرفت د

یان یکی و بود فه...  میزد درم مه از کال  بود پا بر شیییاداب دور به که ی همه
 :گفت و برداشت سر میکرد تجویزی هرکس

 
شه درجریان هوای بگذارید تر کنار برید کم یه میکنم خواهش »  یوانل یه.... با

 «.... بیارید برام هم قند آب
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 :شدند پراکنده بریزند موچه ی النه به که آبی مثل خان عزیز صدای با همه
 
سه زنش به بگذارید کنار برید...  خبرتونه چه » سد...  بر سه تو ا  االیب چی وا

 « ... چیزیه خوب هم حیا ؟... واستادی نامحرم زن سر
 

سد ست جا همان زانو چهار و رفت خانه کنج به درهم های اخم همان با ا ش  ن
 میان تلق تلق را قاشییق و داشییت دسییت به قندی آب لیوان که حالی در حنا... 
 :گفت و شهربانوداد دست به را لیوان چرخاند می ها قند

 
 زا یهو بیچاره دختر که کردند چه ها مروت بی... اوردم قند اب جان بانو بیا »

 «... رفت حال
 

 که نعنا به رو و زد ضییربه نرم او صییورت به بار چند دسییت پشییت با مسیییح
 :گفت بودسریع نشسته شاداب سر باالی چمباتمه

 
 «.... بیار آب کم یه »
 

 سییتد به آبی لیوان او تر فرز ترو پونه اما شییود بلند جایش از میخواسییت نعنا
 صییورت به نمک ونم ریخت دسییتش کف آب قدری ومسیییح...  داد مسیییح
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 و برگشت هم میسح های نفس شد باز نیمه که شاداب چشمان پاشید شاداب
 ....رسید راه گرد از زینت ننه و شد باز روستایی ی خانه در حین همین در
 

*** 
ست و گفت لب زیر شکر الهی شاداب باز نیمه چشمان دیدن با شهربانو  به د

 :گفت و شد زینت ننه روبه و شد بلند جایش از و شد زانو
 
ستت » سش برس دختر این به...  ننه بال بی د صه..... کرد غش و.... رفت نف  ق
 « ....میگم برات بعدا هم رو اومدنشون ی
 

 :گفت مسیح به رو میرفت خانه اتاق تک سمت به که درحالی سپس
 
 ننه تا....  حنا و ریحان اتاق توی بیارش کن بتغتل رو زنت پاشییو جوون »

 «... بسه دادش به زینت
 

 یرز دست و برخاست جای از و اورد فشاری ناسورش پای به سختی به مسیح
 اقات تا را قدم چند مشییّقت با و کرد بلند زمین از را او و برد شییاداب وکمر پاها
یان را شیییاداب و کرد طی بانو که رختخوابی م ندو شییهر  بود کرده پهن تیز ت

 .... خواباند
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سید راه گرد از قند آب لیوان با نعنا سیح ر شاد و گرفت او از را لیوان م  ابکنار
 ویت نگرانش نگاه که حالی ودر کرد بلند را او ، نشییسییت سییرش نزدیک جایی

 سییطح اینکه وبرای داد او به قند آب از ایی جرعه بود مانده ثابت او صییورت
 :پرسید او صورت کنار جایی گونه نجوا نرم بسنجد را او هوشیاری

 
 نمیتونی اگه ؟....! نداری گیجه سر دیگه ؟...  میشنوی رو من صدای شاداب »

 «....کن بسته و باز رو چشمات بزنی حرف
 

 او که کرد همان نداشییت دادن پاسییخ توان اما شیینید می را او صییدای شییاداب
 .... کرد بسته و باز نرم را چشمانش... گفت

 
 محکم ایی گره گردنش پشییت و آورده هم روی راضییربدری چادرش زینت ننه
 :گفت معترض و بلند صدایی وبا کشید را او پلیور ی گوشه...  زده

 
 « ؟... دکتری تو مگه.... برسم دادش به بگذار...  شهری بچه پاشو »
 

 :گفت و داد زینت ننه سمت به را نگاهش تیز تندو شهربانو
 
 «.. دلواپسه خب شوهرشه...  ننه »
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سیح شت پیرزنی سمت به نگاهش م ست حنا را سفیدش موهای که برگ  را آن هب
 مو لبش پشییت داشییت ایی مردانه و زخمت صییورت....  بود کرده باز فرق از

شد دیده ریش تا چند اش چانه روی و بود خوابیده شمان.... می  زیر ریزیش چ
 ...شد می دیده قواره بی نشده اصالح ابروهای

 
 :گفت مسیح به رو و نشست شاداب کنار و گذاشت پیش قدمی شهربانو

 
 جوو »
 

 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
باش نگران...  ن نه ن نت ن لده رو کارش زی تا دکتر وقتی از...  ب ته روسیی  و رف

 «.... گنجشکه قد دلش نکن تندش زبون به نگا... ده حکیم شده اون برنگشته
 

 رد که پونه و نعنا سییمت به و برخاسییت جای از و گرفت زانو به دسییت سییپس
 :تگف و رفت داشتند برنمی آنها از چشم و بودند ایستاده اتاق در ی آستانه

 
 آش هی کمک بیاید کنید نگاه «بر و بر» و واسییتید این که این جای به دخترها »

 «...کنم تیار شوربا
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 ستد و شد شاداب به رو زینت ننه شد بسته سرشان پشت که اتاق چوبی در
 هوا به شییاداب ی ناله دسییتش فشییار با بخواباند را او تا گذاشییت او کتف روی
 ...شد درهم او درد از مسیح های اخم و...  رفت

 
 های لباس کن کمک بیا کنی کور هم توی رو هات سییگرمه اینکه جای به »

 «؟...!نیست روش به رنگ بینی نمی مگهl.... دربیارم رو زنت
 

 االح که شاداب از را نگاهش میزند صدایش زینت ننه که زنی صدای با مسیح
 ... گرفت بود شده تر هوشیار قدری

 
 وردآ بیرون تنش از را شییاداب ژاکت برد پیش دسییت کنان لند و غر زینت ننه

ست  و حس بی و شد مانع شاداب اما بردارد سرش از هم را شالش ومیخوا
 : گفت نرم و گذاشت زینت ننه زبر دستهای روی دست حال

 
 «.... نیارید در رو شالم »
 

 : زد پس او را دست او به توجه بی زینت ننه
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 که هم این نیسییت جا این که نامحرم ؟... میکشییی خجالت چی از....  ننه »
شونه بردار سرت از رو لچک این شوهرته ست که ببینم رو ات بگذار  بهش د

 «...رفت هوا به ات ناله صدای نزدم
 

شم به سپس شت سرشاداب روی از را شال زدنی هم به چ  هب درنگ بی و بردا
 ردک باز را ابتدایی ی دکمه دو زدنی به چشم به رفت اش مانتو های دکمه سمت

 .... زد پس اش شانه روی از عمیق و بود و گرد که اورا تیشرت ی یقه و
 

سیح  روی شب مثل که سیاهی و رفت شاداب کج ی یقه سمت به نگاهش م
 بتا او خاطر به شادابش که دردی از را هایش چشم.....!  بود نشسته اش شانه
 شمچ زینت ننه صدای با...  فشرد درهم را مشتهایش و گذاشت برهم بود آورده

 :شد باز هایش
 
 ورط چه بشکنه دستت... ببندی رو هات چشم هم باید... دین بی مرّوت بی »

 «.... سیاه پارچه یه شده...بگیری لگد و مشت زیر رو گلش برگ تن اومد دلت
 

 روی که حالی ودر اورد باال را اش یقه ی لبه حال و حس بی شییرم از شییاداب
 :گفت کوتاه و نرم نداشت را مسیح به کردن نگاه

 
 «....اوردند سرم رو بال این اونها بودیم افتاده ها قاچاقچی گیر »
 



wWw.Roman4u.iR  600 

 

ر زیر به شرم از را نگاهش مسیح  دش خم...  برخاست جایش از کالفه و داد س 
 و رفت او سر پشت به ، برداشت شده پهن رختخواب کنار از را شاداب وشال
شاند شاداب سر روی را شال شت به لنگان لنگ و... ن  شکل مربع پنجره پ

شت نارنجی گلهای با رنگ سبز ایی پرده که رفت اتاق چوبی  بود نآ زینت در
 ...میبارید وقفه بی که داد برفی به را اش غصه پر نگاه و...
 

*** 
 

 ارشک و داد ماساژ را شاداب ی شانه داشت عجیبی بوی که روغنی با زینت ننه
 پنجره روبه و آنها به پشییت همچنان که رفت مسیییح پی نگاهش شیید تمام که

 دمیکر باز گردنش دور را چادرش های دسییته که حالی در سییپس و بود ایسییتاد
 : گفت و برد فرو شاداب بیخ سر

 
 َقمیش براش یکم میرم من ؟...!توهمه هاش سییگرمه مردت خوردی کتک تو »
 مالمب ات شییونه به روغن این از تا....  میام بازم فردا....  بخره رو نازت بزار بیا

 « .... خوبه واست بخور هم رو قندت آب این.... 
 

 و وشیدپ را مانتواش باالفاصله شاداب و رفت بیرون در از گفت را این زینت ننه
 ....طپیدن کرد شروع قرار بی قلبش و کرد سر به را شالش

 
*** 
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 هب و گرفت برف های دانه از دل مسیییح... نفس چند کوتاهی به بعد دقایقی
ست او کنار و رفت شاداب سمت به لنگان لنگ و چرخید شاداب سمت ش  ن

 انگشتانش میان هدف بی را شال های وریشه بود اش یقه توی سرش وشاداب
 ...میداد تاب

 
 اسشاحس که کالمی به زبانش و داشت غریبی حال شاداب عشق تب با مسیح

سش که فهمید می خوب حاال....!  شد نمی باز کند بیان را  او های نفس به نف
 دنشییین می جاش و دل روی برابر چندین شییاداب درد و خورده گره تاب پیچ پر

 و کرد لمس کوتاه را او های گونه انگشییتانش سییر با نرم و برد پیش دسییت... 
شار ؟...خوبی: » پرسید وار نجوا صبی ف  از عهدف یک شد باعث گرسنگی و ع
 «....بری حال

 
 ات نگاهش رد و داشت سربر هایش گونه روی او انگشتان نوک تماس با شاداب
 : جنباند سری و آمد باال او ی خیر چشمان امتداد

 
 لنگ اوقات گاهی شدم ؟منوجه... چطوره شما پای....  بهترم شکر رو خدا »

 «.... کوبید پاتون ساق به جوری بد بیامونی غول اون...! میزدید
 

 :ددا جواب لبش کنج لبخند با و برد فرو هم در تصنعی را هایش اخم مسیح
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صت...  خوبه » شد فر شهب مهمی چیز نمیکنم فکر...  بندازم نگاه یه بهش ن  ا
ست ساده دیدگی ضرب یه احتماال...  دهدی ضرب جوری بد تو کتف ولی... ا

پد متخصییص یه به حتماباید تهران رفتیم  راحت خیالم تا...بدم نشییونت ارتو
 «.... بشه

 
 ا صدای ریتم با شاداب و میزد حرف مسیح

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 :فتگ کند دور ناهماهنگ ریتم این از را ذهنش اینکه برای... طپید می قلبش و
 
 و یادب میگن که عبدالله آقا این فردا کنه خدا فقط...  خوبم من نیسییت چیزی »

 «.... تهران برگردیم بتونیم
 

... نمیزد هم پلک ، او چشییمان مات و ومحو... بود دیگری دنیای در مسیییح
 وار معجزه درشییت و ریز های گرفتاری همه این میان که....! عجیب کشییشییی

 کشییید عمیقی بدهدنفس را جوابش انکه بی....  بود کرده خوب را دلش حال
 به هم وباز برخاسییت جایش کرداز لعنت را شیییطان و گذاشییت برهم چشییم
شت سبک نرم همچنان برف.  رفت اتاق شکل مربع ی پنجره پ صان و و  رتقت

 ...میبارید
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*** 
 سیدر شب انتهای به رسید پایان به هایش فرود و فراز و ها دشواری تمام با روز
ضافه بالش یه شاداب رختخواب به... .. . نفره دو نرم و گرم لحاف یک و شد ا
 ... سفید ایی ملحفه و... قرمز مخمل ایی رویه با
 

 در وقتی و کرد تکمیل لیوانی و آب پارچ گذاشییتن با را نوازی مهمان شییهربانو
شت را اتاق ست سرش پ سیح.... ب شتش م شت را بال  کنار و اتاق کنج به بردا

 : گفت و شد شاداب به پشت و برد پناه بخاری
 
 احتر تا بیار در رو شالت هم تو میخوابم تو به پشت بخاری کنار جا این من »
 « ...بخوابی تر
 

شن بخاری سمت به سپس  و گلی راکه شلوارش ی وپاچه رفت اتاق کنج رو
 از هک فهمید کبودش و متورم پای ساق بادیدن و زد تر باال قدری بود شده پاره

ست تر فرا چیزی دیدگی ضرب  هنپ رختخواب سمت به انکه بی شاداب... ا
 در اشیییک او کبود و متورم پای سیییاق دیدن با و رفت او کنار به برود شیییده

شمانش ست زانو دو او پای کنار...  زد حلقه چ ش صور از ن سیح که دردی ت  م
نه و بود آورده تاب  دیگر یک پی غلتان اراده بی اشییکهایش بود ه نزد دم مردا

 :گفت ،بریده بریده و لرزید می بغض از اش چانه...  شدند جاری
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 داوردی پایین دره از رو من چطور شییده متورم و کبود جوری این پاتون وقتی »
 « ....ندم تکیه بهتون تا ؟... نگفتید چیزی چرا...
 

شکهایش کرد خم زانو روی سر و نیاورد تاب دیگر شاداب ستهایش میان وا  د
 شییاداب سییر روی را دسییتش و نشییاند لبش ی رو لبخندی مسیییح شیید پنهان

 :گفت گذاشت
 
 «....کنی تکیه من به هستم زنده وقتی تا آالن از دارم دوست »
 

 .....میبارید هم برف و میبارید شاداب
 

 به... است بلد را داشتن دوست که ست کسی داشتن.....  زندگی لذت بهترین
 سادگی همین

 
 دسییت پشییت با... کند نگاه مسیییح به انکه بی برداشییت زانو از سییر شییاداب

 به کردن نگاه روی....  کرد پاک را بودند کرده مال بر را دلش راز که را اشکهایی
 ...نداشت را مسیح
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 اشییک قطره و برد پیش دسییت...!  گفتنی نا داشییت خوشییی حالی مسیییح اما
 تانشانگش نوک با را داشت رفتن پایین خیال شاداب چانه روی که را سرگردانی

 :گفت وار زمزمه و گرفت
 
شکها قطره این » شه با خیلی برام میزند رو دل حرف که ا  ور زندگیم تمام...ارز
 بود سییختی روز دومون هر برای امروز....  میریزم اشییک های قطره این پای به

 «...میکشم روم رو پالتو و میخوابم جا همین منم بخواب برو پاشو
 

سیح  دو هر حاال ، بود برده فرو اش یقه در سر همچنان شاداب و میزد حرف م
»   نام هب زیبایی حس که داشییتند یقین ، بزند داشییتن دوسییت از حرفی آنکه بی

 ... کند می پایکوبی و هله هل میانشان «عشق
 

شمان امتداد تا را نگاهش و نیاورد تاب دیگر شاداب سیح چ شاند باال م .. . ک
 هم روی نرم را پلکهایش مسیییح...!میخندیدند لبهایش با نوا هم او چشییمهای

 :گفت تر ونرم کرد باز و فشرد
 
 «.... میشه شروع ای تازه روز دومون هر برای فردا.... بخواب برو پاشو »
 

 هب و کرد خاموش را برق وکلید برخاست جایش از ، کالمی و حرف بی شاداب
 کی سمت به خیالشان اما بودند هم به پشت گرچه دو هر... رفت رختخوابش

 ....کرد می پرواز دیگر
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 شب ولط تمام در و رفت خواب به برمیگردند تهران فردابه امیداینکه با شاداب

ید او دنبال به که بود خوابش مهمان داور کابتوتس  اش زری مامان و میدو
 !....ریخت می اشک سجاده بر که
 

*** 
 
 "هفتم فصل "
 

شید شنبه خور  ادهسج به سر شاداب زری مامان که کرد طلوع وقتی صبح یک
 بشمحبو زرین دیدن با خان منوچهر....  بود رفته خواب به چمباتمه و گذاشته

 یسین و شد شاداب اتاق داخل ونرم زد پس را اشکهایش....  هایش تابی بی و
 آهسته قدمهای با....  گذاشت زری مامان سجاده کنار آهستگی به را صبحانه

 اخلد به و کرد دسته را انها شد خم ، رفت شاداب شعر کتابهای سمت به تری
 عجز پر و وار زمزمه لب زیر و گذاشییت او تخت روی شییده رها خالی کارتون

 :گفت
 
 « ... میره هم خونه شادابی نباشی که خونه...  بابا کجایی شاداب »
 

رداد جعبه داخل را را کتابها خان منوچهر  و س 



 607 بن بست بهشت

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 جادهس نزدیک جایی و کنارش و زد پس را اشکهایش خانوم زرین شدن بیدار با

 :گفت داد هول او سمت به رو صبحانه سینی...... نشست
 
 صبحونه یه برات... برد خوابت سجاده سر دیدم...  قزی خاله شدی بیدار »

 « .... نخوردی هیچی روزه دو اوردم مفصل
 

ستی خانوم زرین شمان به د سرخش الود پف چ شید و  سمت به نگاهش و ک
 کاسه یک..... شد کشیده میداد را اش وعده خان منوچهر که مفصلی صبحانه

 گیرن کم لبخند... ! سیینگگ نان ایی تکه و چای لیوان یک همراه البالو مربای
 صییبحانه باشیید که آلبالو مربای خان منوچهر نظر به.... نشییسییت لبش روی

 ! .... میشود مفصل
 

 ساده محبت همه این به قدردان و افتاد اش شانه روی و زد پس را نماش چادر
 :گفت خش پر صدایی با و زد لبخندی همسرش ی
 
 جا ابشاد ام بچه پیش دلم.... نمیره پایین گلوم از چیزی...  نکنه درد دستت »

 « ... مونده
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سم شنیدن با خان منوچهر ست اش سینه میان رنگی پر آه شاداب ا ش  ایبر و ن
که ند منحرف را خانوم زرین ذهن این مه ک با و نان از ایی لق مت به مر  او سیی

 :گفت و گرفت
 
 میافتم روزی اون یاد به میکنی سییرت گلی گل چادرنماز وقت هر قزی خاله »
صفه چادر اون با که ست پیاز کیلو نیم و آقام ی مغازه در اومدی ونیمه ن  یمیخوا

 این که ممنوم...  ات خونه جلد کبوتر شییدم و رفت ابروت و چشییم پی دلم... 
 دلم به و رتقتصیدی زدم که سازی هر با و ساختی من ندار و دار با سال همه

 «... اومدی راه
 

 انیپیش برد پیش سر شد بلند هایش زانو روی قدری گفت را این خان چهر منو
 ... بتوتسید نرم را محبوبش زرین

 
 و رفت شییاداب پی هم باز ذهنش نشییسییت لبش روی لبخندی خانوم زرین

 :کرد زمزمه لب زیر میداد تکان اطراف به گهواره مثل را خودش که درحالی
 
چه میگی یعنی منوچهر » یه چه توی االن ام ب  دروغ بهش مادر دل ؟... حال

گه یده گواهی دلم نمی به حالش م یدی چه رو خدا...  خو  امروز شیییادی د
شت ضا امام بتوتس پا بریم هم با برگرده سالمت کردم نذر... برگ  وزدیر...ر

حه خواهرت نگ هم ملی یه های های و بود زده ز فت و....  میکرد گر  میگ
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 ذی شییمر شییوهر اون.... باشییه حالمون کمک بیاد نمیتونه که اسییت شییرمنده
 «... بخوره تکون خونه از زاره نمی الجوشنش

 
 :پرسید تری جدی لحنی با و برد فرو درهم را هایش اخم منوچهرخان

 
 شییوهر اون از کافی قدر به اون نزنه ملیحه به حرفی بودم سییپرده داداش خان »

 «؟...گفته بهش کی.... میکشه نامردش
 

سبیحش و شد خم خانوم زرین شت سجاده میان از را ت  وپچ پچ و نرم و و بردا
 :گفت وار

 
 ورشیپ یه زن این...  گفته و زده زنگ بهش سوری...  میگفت واال میدونم چه »

ستش  فتمگ بهش خودم شب اون...  میکنه خبر رو همه نوبت به داره و گرفته د
 بتی خاله... نکن اون و این دهن لق لق و ننداز ها زبون سییر رو شییاداب حرف

 «... آخر تا برو بگیر حاال...  شده دار خبر هم
 

 جایش از غیض پر و کشید سرش ی شده تنگ مومهای به دستی خان منوچهر
 : شد بلند

 
 امروز...  مغازه بریم کنم بیدار رو شییهاب برم من...  شیییطانه همزاده زن این »

 وول ما زندگی وسییط لنگش دیگه تا کنم جمع رو سییوری این وپای دسییت باید
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 هم تو.. . نه یا شده گیرشون دست چیزی ببینم کالنتری میرم هم بعد... نباشه
 «...کنی گریه بازم باشی داشته جون بخور لقمه یه پاشو

 
 دعاهایش و... گذاشت سجده به سر هم زری مامان...  رفت که خان منوچهر

 .کرد ردیف را
 

*** 
 

 !... شد شروع دیگری شکل به مسیح مادر ی خانه در صبح یکشنبه
 

 جانفن یک و کرد کامل میز روی تسییت نان گذاشییتن با را صییبحانه میز ماندانا
شت مارال روی پیش چای شمانش که گذا  شده متورم و سرخ گریه فرط از چ

 یدارب انها پای پابه سر یک دیشب از که کامران برای هم چای فنجان یک و بود
ست در هدف بی را موبالیلش که کامران روبروی...  بود ست میداد تاب د ش  ن

 :گفت و
 
 « ... ریختم چایی براتون خان کامران »
 

شت سر ماندانا مخملی صدای با کامران سته ه چهر روی به نگاهش و بردا  خ
 و صاف های چتری و بود نشسته سرش روی وسبک نرم شالی... نشست او ی



 611 بن بست بهشت

 هب نگاهش مارال ی گریه صییدای با.. میخورد تاب صییورتش روی حالتش بی
 ...چرخید او سمت

 
ید کاری یه...  میکنم دق دارم من خان کامران خدا ترو »  خدایی اگه...  بکن

 « ...میمیرم من بیاد دادشم سر بالیی نکرده
 

 در سییمت به و برخاسییت جایش از تیز تندو مارال ی گریه صییدای با ماندانا
شپرخانه ست را آن رفت ا شت و ب شاره انگ  شتگذا اش بینی تیغه روی را اش ا

 :گفت آهسته و
 
 هب...  برده خوابش ارامبخش قرص زور به تازه مامان نمیبینی مگه...  هیش »

 «...بخوره صبحونه بیاد کن صدا رو دایی برو پاشو کردن گریه جای
 

 از و ردک جمع را هایش فین فین و کشییید اش بینی به را آسییتینش ی لبه مارال
 .... رفت بیرون آشپزخانه

 
نا سییمت به را نگاهش کامران مارال رفتن با ندا نا. ... داد کش ما ندا  آه با ما

 :گفت بود کرده که تندی از پشیمان و کرد هوار صندلی روی را خود غلیظی
 
 اون از کمی دست منم روز و حال...  میدم حق مارال به»
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 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 و هسییت داداشییم که بود راحت خیالم....  شیید فوت رضییا وقتی....  نداره

 پی حواسییم من باید مسیییح نبود در حاال ولی...  مامانمه و مارال به حواسییش
 هچل زندگی بین کافی قدر به خودش فرشییادم دایی...  باشییه خواهرم و مادر

 دیگه ساعت دو یکی.... باشم داشته توقع ازش زیاد نمیشه...  کرده گیر هفتش
شایار ضا پدر و مادر پیش میبرم رو خ  تونمب تر راحت تا اونها پیش میگذارم و ر

 «.... کنم کنترل رو اوضاع
 

شید را اش چایی از ایی جرعه ماندانا شمان با که کامران روبه و نو  ادهافت فرو چ
 :داد ادامه و شد بود گرفته دست در را فنجان

 
 هشب گرفتم تماس مسیییح مطب منشییی مغانی خانوم موبایل با صییبح دیروز»

سیح برای گفتم  وقتهای تمام هفته این و سفر رفته و اومده پیش ضروری کار م
 و مکن صییحبت بیمارسییتان رییس با میرم هم امروز...  کنه کنسییل رو بیمارها

 از یلدل بی رو کارش برگشییت وقتی شییالله ان تا میدم توضیییح براش رو ماجرا
 «...نده دست

 
 تهگرف صدایی با و آمد آن میان به کامران رسید که اش جمله جای این به ماندانا
 :گفت
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ساب به هم رو من شد قرار » ضی.... بیاری ح  رخاط به ، میکنم فکر اوقات بع
 وقتها گاهی که دونه نمی و نمیاره حسییاب به رو من کسییی بودنم خنده خوش
 چرا ماندانا....  میکنند پنهون هاشییون لبخند پشییت رو هاشییون غصییه ادمها

 ...... تمهس همیشه تاببینی کنی تر لب کافی ؟...! میگذاری کنار رو من همیشه

» 
 

 دمیکر بیان را آن احتیاط با و بود پیچیده ها جمله میان را دلش حرف کامران
 ... کرد نمی عبور هایش قرمز خط از و.... 

 
 « ... نگرانشم هم من....  نیست برادر از کمتر من برای توئه داداشه اگه مسیح»
 

 قرار وا روی راپیش چای فنجان و برد پیش دست...  کشید عمیقی نفس ماندانا
 :گفت نرم و داد
 
شم و هام لباس میرم هم من بخورید رو تون چایی شما تا » سایل و بیو  های و

 رضا مادر و پدر ی خونه بریم اول نیست زحمتی اگه....  کنم روجمع خشایار
 «...کالنتری بریم هم سری یه باید...  بگذاریم اونجا رو خشایار و
 

عه با را قلبش قراری بی کامران هان تلخ چای ایی جر  می دلش...  کرد پن
 شییدن داخل با اما....«  ابد تا حاال از میمانم منتظرت من:» بگوید خواسییت

شپزخانه به فرجام آقای ست او احترام به...  شدند پراکنده افکارش آ ... . برخا
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 آن روی و کشییید راپیش صییندلی و برد فرو مرتبش نا موهای به دسییتی فرجام
 :گفت خسته صدایی با و نشست

 
 ردهب خوابش زور به....  میترکه داره سرم بده من به رنگ پر چایی یه...  ماندانا »
سم همش خواب توی و سیح ا شم نگران....  میکنه تکرار رو م  نمیدونم...  قلب

 «... اومد سرمون به که بود بالیی چه این
 

 : گذاشت فرشادش دایی رویش پیش پیمانی پرو و رنگ پر چایی ماندانا
 
 فعال نگذاشییتید بهم چشییم هم لحظه یه اومدید فرودگاه از که دیروز از دایی »

ستمون از کاری که ست ساخته د  ناخوش هم پریوش خونه برید شما بهتر نی
 «...احواله

 
 شونحواس پیشش اومدن باباش مامان زدم زنگ دیشب نیستم پریوش نگران »
..  نداریم خبری ازش روز دو که هسییتم مسیییح نگران...  هسییت هم بچه او به

 یمارستانب توی وقتی خدا شکر نیست مسئولیتی بی مرد میشناسم من رو مسیح
 «... اومده پیش براش مشکلی البد پش نیست قانونی پزشک و
 

 :گفت کرد می مزه مزه را حرفش که حالی در کامران
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شب فرجام جناب » شغول خودش به رو ذهنم جوری بد فکری یه صبح تا دی  م
 زچی نه گمانه و حدس همش البته بگذارم میون در شییما با گفتم....بود کرده

 «....بیشتر
 

 در بود خدادادی که را ظریفش و نازک ابروهای و شد تر جدی نگاهش ماندانا
 شد ثابت کامران روی نگاهش و کرد گره هم

 
 تشییرک های کالهبردار دنبال مسیییح که میدونید بهتر خودتون فرجام جناب »

 «رسید هم هایی نخ سر به و بود شما
 

 :گفت کوتاه درهم های اخم همان با....  نگفته حرفهای از تاب بی فرجام
 
 شییرکت کالهبرداری ماجرای.... بگو رو حرفهات ، خط آخرین خان کامران »

 «؟.... داره مسیح شدن گم به ربطی چه
 
 پیدا ها کالهبردار از پایی رد یه مسیییح... مبکنم عرض االن...  فرجام آقای »

سی هم رو سندهاش بود کرده سابر ستخدام که ح  مگ از قبل روز بودیم کرده ا
 ها کالهبردار کار مسیییح شییدن ناپدید شییاید میگم ، داد بهمون مسیییح شییدن

 « ....باشه
 

 :کشید اش خسته چشمان به دستی فرجام آقای
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 میرم امروز..  نیست ذهن از دور و بعید چیزی هیچ و است فرضیه یه هم این »

...  بشییه پیداش خودش فردا و امروز همین امیدوام...  میکنم شییکایت رسییما
 «؟... گذاشته کجا میزد حرف ازش که رو هایی سند دونم نمی فقط

 :داد جواب و بلندشد صبحانه میز پشت از کامران
 
شته رو اونها دیدم من که بار اخرین »  ومینهش نزدیک ی کتابخونه توی بود گذا
 « ..... باشه نداشته برش امیدوارم...  خونش ی
 

 : کرد اضافه محترمانه و شد ماندانا به رو سپس
 
 «... هستم منتظرتون ماشین توی پایین من خانوم ماندانا »
 

بایلش به چنگی ، کوتاهی حافظی خدا با و گفت را این کامران  از را آن زد مو
 بر میز روی

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 ...شد راهی و داشت
 

*** 



 617 بن بست بهشت

 دریا.. .تو مال ابرهاش من مال آسمونش..  کنیم قسمت رو دنیا بیا گفتم خدا به
 ، تو مال خورشید ، من مال ماه ، تو مال هاش موج من مال
 پناهی حسین مرحوم... » تو مال دنیا تمام کن« بندگی »گفت و خندید خدا

 
 ..... شد شروع دیگری شکل به بهشت روستای در یکشنبه

 
 ِپت تپِ  و برف بارش بودو سکوت......  بود گذشته شب نیمه از گام چند فقط

 ... بود هکرد پهن اتاق در را باریکی نور کنان سوسو که اتاق کنج نفتی بخاری
 

 به درمیانش یکی نامفهوم کلمات و شییاداب ی خفه و زیر های ناله با مسیییح
ست ترسان و شد بیدار خواب از هراس ش  بود برده یاد از را مکان و زمان... !  ن

صور و ستان در میکرد ت ست بیمار ست بخش بیماران از ناله صدای و ا .. . ا
 مامت و نشست چشمش پلک پشت هوشیاری نفس چند عمر قدر به کوتاه دمی

شته روز دو اتفاقات شمانش پیش گذ ستی آمد خودش به ، گرفت جان چ  هب د
 .... شد متمایل شاداب سمت را سرش کشید هایش پلک پشت

 
 بدنه روی درشت و ریز های سوراخ میان از ،که دیوار کنج بخاری محو نور زیر
 هک میدید ازاو مات ایی سیییایه فقط ، میکشییید سییرک بیرون به اش فلزی ی

 ذوق و پا سیاق درد خیال بی...!  بود شیده مچاله خود در او به پشیت همچنان
 سییم از آویخته المپ تک و برخاسیت جایش از.....  اش درپی پی های ذوق
 .....، نشست کنارش اهسته و کرد روشن را سقف سیاه
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 دانه به اش فرفری های چتری از ایی تکه و بود سییرش روی همچنان شییالش
 اخمی ابروهایش میان و چسییبیده محکم ، پیشییانی روی عرق درشییت های

 یگوی که بود شییده مچاله و رفته فرو خود در چنان و.....بود گرفته جا ظریف
 !....است شدن له حال در سنگینی بار زیر

 
ست او به انکه بی  وار پچ پچ و نرم صورتش نزدیک جای و کرد خم سر بزند د

 «.... شاداب:»  زد صدایش
 هک بود نشده ادا کامل هنوز دومی اما ماند جواب بی مسیح گفتن شاداب اولین

 واز شییید پرتاب بیداری عالم به هراس به هایش کابتوتس اوج از شیییاداب
 انهچ زیر تا را پتو و کشییید تر کنار قدری را خود اراده بی....  برخاسییت جایش

 به هک هایی نفس میان و میزد دو دو ترس از چشمانش نی نی...  کشید باال اش
 :گفت کوتاه بود افتاده شماره

 
 «....نزن دست من به »
 

 همان اوب اورد باال تسلیم حالت به را دستش کف دو و کشید پس قدری مسیح
 :داد جواب هم سر پشت تندو وار پچ پچ لحن

 
 «... ندارم کاریت....  مسیح منم شاداب...نترس...  نترس »
 



 619 بن بست بهشت

 هک لبهایی سیمت به و برداشیت را او کناررختخواب اب لیوان شید خم سیپس
 :گفت و برد میلرزید همچنان صدا وبی بود خاموش

 
 « ... بخور اب این از کم یه »
 

 بود بندش کمر کردن باز حال در که داور انگیز نفرت ی چهره هنوز شیییاداب
شمانش پیش شت جان چ سیده ذوق ذوق به سخاوت پر کتفش درد.... ! دا  ر

هانش اب سییختی به.... بود  تا فشییرد برهم را هایش چشییم دادو رافرو د
 با و.. شییود رنگ کم چشییمانش پلک پشییت سیییاهی توی هایش کابتوتس

 :شد تر هوشیار مسیح صدای
 
 « .... بخور اب کم یه شاداب »
 

ست سیح اما بگیرد را لیوان تا کرد بلند را لزرانش های د ست م  و زد پس را او د
 « .... بخوری اهسته کن سعی:» گفت نرم و کرد نزدیک لبهایش به را لیوان

 
 :گفت کوتاه کرد بیشتر را هوشیاریش سطح لیوان خنک چندان نه آب

 
 « .... میدیدم کابتوتس ممنونم »
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.. . گذاشیت کتفش درد پای به را او های ناله بودو شیاداب کتف نگران مسییح
 سییرش وار پچ پچ لحن همان وبا داد قرار رختخواب نزدیک جایی را آب لیوان

 : برد تر نزدیک کمی را
 
 میکردی ناله همش خواب ی تو...  کنم معاینه رو کتفت میدی اجازه شاداب »
شب ، ستم بار چند دی ستی معذب دیدم وقتی ولی بگم بهت میخوا ش ه  یمونپ

جب شییدم  مانتو روی از....  کرده تر محتاط خیلی رو من داری که حیایی و ح 
 «.... دیده اسیب میزان چه تا کتفت ببینم باید و بکتم ات معاینه نمیشه

 
 ذهنش از هرزش چشییمان و داور کابتوتس مانده ته تا کشییید عمیقی نفس
 دستش مچ اگر خب....  امد باال مسیح چشمان امتداد تا نگاهش.... شود دور
 را او زینت ننه هم دیشب...  میکرد فرق کمی کتفش ولی میداد اجازه شاید بود
 به....  میداد نشان را اش شانه بود محال وگرنه بود داده قرار شده انجام عمل در
شکهایی یاد ست اش گونه روی اراده بی که افتاد ا ش ست و ن  ردهک رو را دلش د
 شییال زیر به را اش چتری...! بود رنگش پر حس اولین شییرم و خجالت...  بود
ر  :گفت آهسته و نرم افتاده فرو چشمانی با و داد س 

 
 [2۳:۴۶ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن



 621 بن بست بهشت

 روز دو...  کردم بیدار رو شییما ببخشییید...  میشییه خوب.... نیسییت چیزی »
شته شت سختی ساعتهای دومون هر برای گذ  خواب از منو که ممنونم....  گذ

 «...میدیم بدی کابتوتس کردید بیدار
 

سح ست لبش روی نرمی لبخند می ش  ای پریده رنگ صورت در نگاهش....  ن
 چلچراغی روزگارش میشد که مردی هر خونه دل چراغ دختر این....  نشست او

 ...میشد
 

صرار دیگر ست چون نکرد ا ست فایده بی میدان س جایش از نرمی به ا  تبرخا
 :گفت و رفت نشانه او سوی به را اش اشاره انگشت

 
صرار» شی معذب تا کنم نمی ا ستت اگه فردا ولی ن شه کرده ورم د  هدیگ...  با

 « .... میکنم ات معاینه و نمیگیرم اجازه ازت
 

 یبخواب خوب: » گفت کوتاه و نرم و..... کشید او روی را پتو و شد خم سپس
....» 

 
 بهتری روز فردا اینکه امید به شیییاداب..... اتاق المپ تک شیییدن خاموش با

 به هایش چشییم شییاداب به پشییت مسیییح ولی ، رفت خواب به بود خواهد
 سیو سیو آن مشیبک ی صیفحه پشیت از که بود بخاری های شیعله رتقتص

 .... کرد فکر صبح ی سپیده تا و میزدند
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*** 

 
 .... شد اغاز وقتی یکشنبه صبح

 
 برف و بود مانده جا بارید می و بارید می نفس یک که ابرهایی پشت خورشید

ستی تمام ست یک ها بلندی پ  شده تلنبار هم روی زانو باالی جایی وتا کرده د
 حال ولی....! نبود خوب هوا و زمین ، آسییمان هوای و حال که هرچند... بود
 باشد خوب که دل حال اصال....!  کوک کوک دلشان ساز و بود خوب دو آن دل
 !....بازند می رنگ جسمی ی ها درد ترین رنگ پر... 

 
شت که کذایی شب از بعد شته سر پ  و یبیابون غول اون کابتوتس و بود گذا

 امروز ، مسیح پوستی زیر های توجه و ها محبت با.... !  حریصش چشمهای
 اینکه فکر از مدت تمام و.... بود العاده وفوق گذشییته خوب مرز از دلش حال

 را لشد ته برسییند تهران به توانند می تاشییب آنها و میاید وانتش با عبدالله آقا
 التیماتوم یاد به و انداخت اش کرده ورم دسیییت به نگاهی.....  رفت می غنج

 ....کشید تر پایین قدری را اش مانتو آستین و افتاد مسیح دیشب
 



 623 بن بست بهشت

 شهای نفس که مردی به کردن نگاه روی ، دیشییب ونیمه نصییفه اعتراف آن بعد
شت را بود او بند شمانش و ندا سب بر سواری مانند شرم از چ  حال در مدام ا

 ! ... بود او نگاههای از فرار
 

 میگفت اش گذشته شب های کابتوتس از میزد حرف او با میخواست دلش
 صالا....  ازیتا و صبوری نیما و شرکت از افتاده روز دو این که اتفاقاتی از... 

سید می اش دیده ضرب پای از تر مهم همه از ستن ولی پر  جای بی های خوا
شت غرورش صندوق همان در را دلش ست محکم هم را درش و گذا  به....  ب

 مانه با...  میافتد رونق از اش سکه باشد حیا بی که دختر اش زری مامان قول
شمان سیح که کند جمع را ها رختخواب تا شد خم افتاده فرو چ  سمتش به م

 :گفت و شد خم و ایستاد کنارش فاصله قدری با امد
 
 « ....نکن بلند چیزی کتفت این توبا....  میکنم جمعشون من کنار برو »
 

 میدهد مالش باشید نشیده دچار عشیق درد به که را دلی ته ، ها توجه این خب
شکر.... تپید می او صدای وبم زیر با قلبش که او به برسد چه  و کرد یکوتاه ت

 و اییصیید با و داد میبارید وقفه بی که برفی به چشییم و رفت پنجره سییمت به
 :گفت امید پر لحنی

 
 تهران ردیمبرگ بتونیم شب تا و بیاد زود عبدالله اقا این کنه خدا....  دکتر آقای »

ستم جونم اقا و زری مامان نگران....  شم و خبری بی....  ه  خیلی انتظاری چ
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....  شدن نبودنتون متوجه حاال تا حتما طور همین هم شما خانواده...  سخته
 مارو خان عزیز بزغاله اون فرار ی واسییطه به که کرد رحم بهمون خیلی خدا
 « .. میاومد سرمون بالیی چه نبود معلوم وگرنه کرد پیدا

 
تاق کنج و کرد تا را ها رختخواب مسیییح ید هم روی ا گاهش....  چ  از را ن
 دلش اما میکرد خالی را دلش ته نشییسییته برف حجم...  گرفت برفی اسییمان

شتیاق و امید همه آن نیامد  سمت به..... کند له منفی حرفهای زیر را شاداب ا
 : گفت و نشست لبش روی لبخندی و رفت بخاری

 
 «.... نمیکنه امیدت نا اونم نبری یاد از را خدا وقتی گفتم که بهت »
 

 :داد ادامه و امد بیرون اش سینه از از عمیقی اه سپس
 
 کوچکترین و مریضییه هم قبلش که بخصییوص...  هسییتم مادرم نگران منم »

 و نمیاد بر دسییتمون از کاری هیچ شییرایط این در ولی...  سییمه براش هیجانی
 «... میکنه مقدر برامون چی خدا که ببینم باشیم منتظر باید

 
 ازشدب تقی صدایی بدون اتاق چوبی در که بود نرسیده فعل به مسیح ی جمله

 ، بود دسییتش در داری گنگره های لبه با مسییی ایی مجمعه که درحالی نعنا و
 کلهی ، کوچکترش خواهر پونه سرش پشت و شد داخل و داد تیز تندو سالمی



 625 بن بست بهشت

 یشلبها کردن چفت با را هایش خنده که همانطور و داد تابی را اش تپلی گردو
 ... شد اتاق وارد میداشت نگه سختی به هم روی

 
 اییج را مجمعه رفت دبوار کنج بخاری سمت به محکم و بلند قدمهایی با نعنا
 :گفت و گذاشت بخاری کنار

 
 باتون خان زیرع بیرون بیاید بعد...  اتاق بیارم رو تون ناشتایی گفتند جان بانو »

 «.... داره حرف
 

 خ با و کشید اتاق در سمت به و گرفت را پونه بازوی برد پیش دست سپس
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت میزد غر لب زیر که حالی در کرد همراه ود
 
 «؟... ! بکنم جان بانو به رو چغلیت برم اومدی چی واسه تو »
 

 به همچنان که درحالی بود آمده وجد به شییهری های وارد تازه دیدن که پونه
شم و بود عقب به سرش و میرفت در سمت شت برنمی دو آن از چ  جواب دا

 :داد
 
 «... کنم تماشاشون میخوام ؟... چیه مگه خب »
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 : داد تکان اطراف به سری لبهایش روی ایی خنده با مسیح دو آن رفتن با
 
 «...پونه و نعنا نمکه با هم اسمهاشون...  دوتا این بامزه چه »
 

ست صبحانه سینی روی نگاهش شاداب ش  و شیر ، محلی ی کره و نان...  ن
سل ستکان دو و ع  و سخاوت نهایت....  سرخی گل های نعلبکی در چای ا
 ! تنگدستی عین در خانه صاحب نوازی مهمان

 
سیح ست شاداب روبروی صبحانه سینی کنار م ش  را اش دیده ضرب پای و ن

 گرفت شاداب برای رو عسل نان ی لقمه اولین ، هایش دل ، دل کردومیان دراز
 : گفت

 
 هم ادمهاش که انگار...  بهشت روستای داره ایی برازنده اسم چه روستا این »

 « .... اند بهشتی
 

 در هک عسلی و نان ایی لقمه به سر وبا کشید داری کشش و عمیق نفس سپس
 :گفت و کرد اشاره ، معلق ا وهو زمین و میان و بود دستش

 



 627 بن بست بهشت

ست » شت این دل توی داری دو سل و نون ی لقمه اولین به ست از رو ع  من د
شی...  بگیری شی همراهم عمری و من زندگی شاداب ب  ، من پای به پا....  با

ستم رو دلم حرف ؟.... نفس به نفس صت ولی بزنم بهت روزجمعه میخوا  فر
 «....افتاد اتفاق اون و نشد

 
 باال او نگاه امتداد تا و گرفت سییینی داخل نان از را نگاهش انی به شیییاداب

شت را هرچیزی انتظار..... آمد ستگاری غیر دا  خروس صبح هم آن....! خوا
سیح میخ را چشمانش تعجب....!  صبحانه ی سفره کنار....!  خون . ... کرد م

 عود و شمع از خبری نه...!  رمانتیکش نوع از نه ،البته بود خواستگاری یک این
نانی های جواهر و طال و گل نه و بود  حس از پر ولی ، بود سیییاده.... !  انچ

 ... عسییل اش شیییرینی بودو نان آن برکت....  عشییق و خواسییتن از پر زندگی
 هایش تعجب...... بود آرزویش نهایت و گذشته خواستن مرز از او با همراهی

 ....داد فرو دهانش اب همراه را
 

ر زیر به شرم از نگاهش ستهایش و خورد س  شتان.....  داد تاب درهم را د  انگ
شیده سید اوج به قلبش ضربان و شد گره هم در اش ک  درق به کوتاه دمی... ر

شت سر نفس یک عمر ستنی و نرم لبخندی و بردا شاند لبش روی خوا  بی و ن
 رفتگ را عسل و نان ی لقمه و برد پیش دست کند نگاه مسیح چشمان به آنکه
 ....رسید او گرم انگشتان به اش زده یخ انگشتان نوک و... 
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سل شیرینی ست زبانش روی ع ش سل مثل کامش و ن ست ، شد شیرین ع  در
 ...داشت عسل طعم سادگی اوج در که خواستگاری مثل

 
سیح  شدنمی محو آن روی از دمی که بودند دوخته لبهایش به را لبخند گویی م

 و اش افتاده فرو چشییمان و بود شییاداب صییورتی های گونه روی نگاهش.... 
 ! ...جنبید می نرم که دهانی

 
 چیزی گونه نجوا و نرم و برد پیش سییر نمیداشییت بر او از چشییم که حالی در

 :گفت پچ پچ به شبیه
 
 «.... جانت نوش....  سرم تاج »
 

*** 
 ماندمی چه آن ، میخورد را اش ثانیه به ثانیه زمان زنبور و است گل شهد زندگی

 .... خاطرهاست عسل
 

 هایشیییان مخده به تکیه گوش تا گوش همه خان عزیز روسییتایی ی خانه در
 زینت نهن.... ارشد پسر ریحان تا گرفته خانه تغاری ته پونه از...  بودند نشسته

 ....بود هم
 



 629 بن بست بهشت

 میان را آن چوبی ی دسییته و داشیییت رو پیش قلیانی که حالی در خان عزیز
ل صییدای و میگرفت قلیون از کامی گاهی ، میداد تاب بزرگش دسییتان  آن لق   ق 
 دبودن هم روستا اهالی از چندتایی...  شکست می را جمع در نشسته سکوت

 یک نوازی مهمان رسییم به کدام هر روی پیش و.... مرد یک همراه به زن دو...
 ! ... کنارش هم قندی بود چایی باریک کمر استکان

 
شان هر بینی زیر دم تازه چای با آمیخته تنباکو تند بوی  و....  ردک می غوغا دوی

سیژن بیرحمانه خانه کنج بخاری  از شبی را هوا و بلعید می سره یک را خانه اک
 ....بود کرده خفه و سنگین حد

 
 دلشو آید نمی باال دیگر سنگینی از اش سینه توی نفس کرد می حس شاداب

ست می سیژن برای خوا شتر اک  از رت سنگین....  دارد نگه باز نیمه را دهانش بی
صمانه نگاههای خانه هوای  دو آن سکوت در که بود خان عزیز مهمانان ی خ

 ...کردند می نگاه وجب به وجب را
 

 به را قلیان چوب داد جواب تر گرم سییالمی عیلک با را دو آن سییالم خان عزیز
 : گفت و صورتش روی شد ایی هاله دودش و برد دهان

 
 تخم روی و اسیییت عزیز مهمان....  بخاری کنار بفرمایید...  امدید خوش »

 «....دارد جا چشم
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 و بردارد گام جلوتر او تا گذاشت شاداب بازوی روی را دستش نرم مسیح
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
سم به شهربانو ست جایش از جلدی نوازی مهمان ر  زیر به را پرچادرش برخا
 .... کرد باز برایشان بخاری کنار جایی و کرد جمع بتغتل

ستند دو هر وقتی ش ضطراب شدت از قلبش میکرد حس شاداب ن  حلق در ا
ست نمی و.... میتپد شوره چرا دان شان هم باز ها دل ساط  اش روده و دل در را ب
 نگاههای و سییکوت این پشیییت و پس که داشیییت یقین و....  اند کرده پهن

 !.... خوابیده ایی نگفته های حرف خان عزیز مهمانان ی خصمانه
 

 پیش باریک کمر های اسییتکان همان در رو رنگ بی چای دوتا وفرز تر نعنا
ستیکی قندانی و داد قرار دو هر روی شت کنارش هم رنگی سفید پال  به و گذا

شت سرجایش ل صدای هم باز.....  برگ ل ق   هب را شاداب دل خان عزیز قلیان ق 
ل ل ق   .... کرد رو زیر و انداخت ق 
 

 عزیز نوازی مهمان از که خواسییت می و چرخاند درجمع را نگاهش مسیییح
 مردی که خان عزیز مهمانان از یکی زیرا....  نیافت مجالی اما کند تشکر خان
 به چینی ، شکن و چین پر پوستی و ، سوخته آفتاب صورتی وبا اندام الغر بود
شمان پای شاند اش شده چروک چ ستش یک و ن  رد بادی داد تکیه پهلو به را د

 :گفت کرد رها حنجره در را کلفتش صدای عاقبت ، انداخت غبغبش
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شدی...  بده حرف به گوش...  خان عزیز » شد عبرت درس رحیم م  به ؟...! ن

ته یادت گمونم تل خبر بی خدا از اون به پارسیییال رف ..  شییید چی داد جا قا
 رو جونش بود نزدیک و شیید کباب کنه ثواب اومد ؟.... ! رفته یادت ؟هان...

 خبر بی خدا از اون و اومد مامور کرد رحم خدا ؟...! بده نوازیش مهمون باالی
 «.... کرد دستگیرش رو
 
 ونراهیش کجا برف این توی زمتستتون سیاه سر رفته کجا مروت....  یدالله »

 خداسییت عزیز مهمان ؟... میشییدی رضییا خودت خواهر کن فکر... برن کنم
 شناسم آدم و کردم سفید روزگار آسیاب توی رو موهام این من...  داره حرمت

..... موندن راه توی... کردن فرار نامرد مشیت یه دسیت از ها خدا بنده این.... 
به ؟... ! موند می قاچاقچی و دزد به کجا  گفتم رحیم مشییدی به هم قبل ی نو

ست شه مرتیکه این به حوا شکوکه... با شش ته ریگی یه حکما و م ستهن کف  ش
 «؟! نیست یادت.....  پاسگاه فرستادم رو اسد پنهونی که دیدی...
 

له خت غبغبش به بادی... یدال ندا هد را خان عزیز جواب تا ا ما بد جالی ا  م
 : آمد آنها ی مجادله میان به مسیح که چرا... نیافت

 
 به نیازی...  کردند تمام ما حق در رو نوازی مهمان ، لطفتشییون با خان عزیز »

 یادب عبدالله آقا که همین انشالله و نداریم رو موندن قصد اصال ما نیست جدل
 « .... کنیم می زحمت رفع ما
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ل و چرخید می جمع بین نگاهش شییاداب ل ق   مد آ باال حلقش تا اش معده ق 

 انقلی ی لوله خان عزیزی.. بود سرگردان یدالله و خان عزیز بین چشمانش.... 
 : اشتگذ پایش کنار و سربرداشت رااز اش پشمی کاله و کرد آن ی دسته بند را
 
سن ده تمام رو عبدالله دیگه همینه درد...  جوون » شنا  غیرت بی میدوند...  می
 و بده جاده به دل اومده باال زانو تا که برف این توی که حرفهاسیییت این از تر

 ریزش کوه میرفت وقتی که جاست این بختی بد...  بزنه سر پیرش ننه به و بیاد
ما ، بود نکرده یالش حک ته خ نت که راح  بتوتس مینی و من ی قراضیییه وا

 « ... هست اهالی امد و رفت برای صولت
 

 با شییاداب و مسیییح و میکرد ردیف را هایش جمله هم سییر پشییت خان عزیز
 هیدالل سییمت به را سییرش عاقبت و میشیید خالی بیشییتر دلشییان ته هرکالمش

 :گفت هایش جمله بند پشت و چرخاند
 
صال مگه...  میزنی زور حرف چرا... خدا مومن » ست راهی ا  ی جاده ؟...! ه

صلی سته که ا شونب کوه کش سینه از گیرم بوران و برف این توی.... شده ب  برم
سی سال به سال که فرعی ی جاده به  چند جوری چه....  نمیکنه عبور ازش ک

سخ سگاه تا پیاده پای رو فر  وراکخ نزنند یخ سرما از اگه شب تا....  برند پا
 «؟! نمیبینی رو سرت باالی خدای.... میشن گرسنه های گرگ
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... میداد نشان ماتشان و خیره نگاههای را این و دویشان هر شدند مات و کیش
ست بن به و کرد سقوط دم در دو هر امید تمام  گیجش نگاه شاداب...  رسید ب
 ذهنش او از تر کالفه مسیح و بود سرگردان شد می بسته و باز که دهانهایی بین

 شیییدک موهایش به کالفه دسییتی عاقبت.... میکرد رو زیر راهی یافتن برای را
 :گفت خان عزیز به رو ومتستتاصل

 
شه مگه آخه » شه باید راهی یه حتما...  می  رایب بیماری نکرده خدایی اگر...  با

شکی فوریت به نیاز و بیاد پیش ده اهالی شته پز شید دا سه تونداد به کی با  میر
 « ؟...چی باشید داشته غذایی مواد به احتیاح ؟اگه.... 

 
 :داد ادامه قبل از تر درمانده و داد شاداب رخ نیم به را نگاهش

 
باید خان عزیز » نا حاال تا و ندارند خبر هامون خانواده تهران برگردیم ما  یقی

 «.... شدند نگرانمون
 

 لیانق قل قل صییدای حتی دیگر...  بود رفته فرو سیینگینی سییکوت توی جمع
 .... نمیامد هم خان عزیز

 
 سر هورتی صدای با سره یک را اش شده سرد چای ی جرعه آخرین خان عزیز

 : گرفت را دهانش دور رطوبت دست پشت با و کشید
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سیده ما به تازه که زمتستتون و برف » ساط همین سال هر.....! جوون نر  رو ب

 ریزش این امسال فقط...  هستیم زمتستتونمون فکر به...  داریم
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
ست ای چاره....  کرد گیرمون غافل کوه شه کسب کمی برف تا بمونید باید نی  ب

 همیدف رو شما قصه وقتی و خیر به دستش رحیم مشدی...  بیاد شهر از یکی و
 حاال و برده خودش پیش و شییده گیر زمین و احواله خوش نا مادرش داد پیغوم

سایل...  خالیه خونش صری و ست فعال.... داره هم مخت  ربب و بگیر رو زنت د
 « ؟....!بباره کی تا آسمون این قرار و خواد می چی خدا تاببینم اونجا

 
 :داد ادامه و چرخاند اطراف به سری سپس

 
 چند و عیالوارم بینید می که خودتون ولی...  ماست چشم سر قدمش مهمون»

 «... داشتید جا چشمام تخم روی وگرنه تنگه جام و دارم عائله سر
 
رش روی یدالله ، خان عزیز حرف این با ست جایش از و کرد ت   سمت به برخا

 و کهنه باالپوش جیب داخل از را سیاهی پشمی کاله که درحالی رفت خانه در
 :گفت کنان غر غر آورد می در اش فرسوده
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 «.... بود گفتن ما از دانی خود خان عزیز »
 
رش روی همان با و شییدند بلند هم دیگر زن دو یدالله شییدن بلند با  خلق و ت 

 هوکنان هو سییرد هوای از حجمی و شیید باز در....  رفتند بیرون خانه از تنگ
 منجمد ذهنش گویی و بود شییده خیره رو روبه به مات شییاداب...  شیید داخل

 .... باشد شده
 

ست جایش از باره یک به منطقی و متستتمر فکری از ناتوان  متس به و برخا
 کالمی و حرف بی بکشییید باال را آن پشیییت آنکه بی برد هجوم هایش کتانی

 .... رفت بیرون زده حیرت نگاههای میان شتابان
 

**** 
 

 ..... گذاشت قدم خانه از بیرون به وقتی
 

یا  برف که خان عزیز ی خانه در جلوی.... بود تار و تیره چشییمانش پیش دن
ستاد قدری بود شده پارو هایش  اریافک از ناتوان...  ثانیه چند عمر قامت به ای

ست بن به که سیدند می ب شمانش ، ر  هک سو هر به.... چرخاند اطراف به را چ
 مه خراشییید نمی نوری هیچ را اسییمان پهنای....  برف و بود برف میکرد نگاه
 این از نرفت برای راهی به فقط ذهنش..... میبارید امان بی که برفی بوران بودو
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 تا که این به برسیید چه بماند نمیتوانسییت ایی ثانیه دیگر...  میکرد فکر بهشییت
 !.... کند صبر برفها شدن آب

 
 فبر در زانو تا پاهایش و زد برف دل به درنگ بی....  آالن همین میرفت باید
 وسییر روی برف..... میرسییاند بعدی گام به سییختی به را گامش هر و رفت فرو

 ختیس به رویش پیس برف حجم به توجه بی او و نشست می امان بی صورتش
 ... گذاشت می قدم آن میان

 
سیری سمت به نگاهش...  بود عمیق ایی دره خانه روبروی جلوتر گام چند  م

 بود دهخوابی روهم برف پشت برف کوه کش سینه ، بودند آمده آن از که برگشت
 های گفتن شییاداب شییاداب به توجه بی و کرد کج سییمت آن به را راهش... 

 زمین گاهی و میزد پس را ها برف دسییت با....  رفت کوه سییمت به مسیییح
 ....میداد ادامه راهش به و میشد بلند جایش از سختانه سر باز و میخورد

 
 زد سپ ها برف دست با رسید کوه ی دامنه به....!  باشد رسیده جنون به گویی

ر قدمش اولین....  گرفت شتاب قدمهایش اختیار بی ،  خواست می ، خورد س 
ستش که کند امتحان را بعدی قدمی شید پس د  صورت توی نگاهش و شد ک
 : گفت بغض پر هم سرم پشت تندو و نشست مسیح برف غرق
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 یه رهباالخ و باال بریم ؟میتونیم...  دیگه درسییته...  اومدیم راه همین از ببین »
شه پیدا نفر  سخت خدا به....  تهران میریم هم جا اون از...  شهر ببره مارو می

 « ؟... نه مگه ؟....! دیگه جوری همین بریم میتونیم...  نیس
 

سیح ست م شت او بازوی دو هر روی د  و زده شوک ی چهره در نگاهش گذا
 به نشییسییت بود انداخته سییایه آن روی غم از ایی هاله که او روح بی و سییفید

 با و شیید خیره بود کرده شییفاف را آن اشییکی حلقه که ماتش و سییرد چشییمان
 :گفت درمانده صدایی

 
 ونیمنمیت بوران برف این توی.... داخل برگردیم بیا...  باش آروم...  دلم عزیز »

 «... باال بریم رو کوه کش سینه
 

 ادمید جوالن سییرش در خانه به رفتن فکر فقط و نمیکرد کار فکرش شییاداب
 :فتگ زده شتاب نبود عادی و میلرزید که صدایی با و زد پس را مسیح دست...
 
شم خونه چهار ساعت تا دادم قول زری مامان به...  برم باید من »  امروز....  با

ست شنبه چند شنبه کنم فکر ؟.... ا شه یک سته..  با  بر نوزه من ببین ؟... در
 میگردن دنبالم در به در آالن میشن چی اونها شهاب جونم آقا..  خونه نگشتم

.... » 
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 به شروع هم باز و برگشت کوه ی دامنه سمت به فرز ترو و گفت را این شاداب
 درمانده لحن و صیییدای همان با کرد هم روی ی خوابیده های برف زدن پس

 :داد ادامه
 
 «.... نیست سخت هم اصال ببین...  خونه برم باید من »
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
رخورد نتیجه بی هم باز ولی کرد محکم برف روی سختی به را اولش قدم  و س 

شمانش و دهان تا برف.... شد سرنگون برف از تلی روی ...  کرد نفوذ هم چ
سیح ست با و زد زانو کنارش ها برف روی م سته های برف د ش  موهای روی ن
 درمانده.....  گرفت هم را او پلکهای روی برف زد پس را شالش از امده بیرون

 یرو بر استیصال همه این از را چشمانش کردو بلند اسمان سوی به را ش سر
 :گفت کوتاه لب زیر و فشرد هم

 
ست بن و برف این ؟....  کجایی خدایا » شت این ب  نم که داره حکمتی چه به

 «....... فهمم نمی
 

 در لب زیر و نشییسییت می رتقتصییان صییورتش جای جای در برف های دانه
 ردک سرخم نفس یک قدر به کوتاه دمی....  میزد صدا را خدا کوهستان سکوت

شمان به و شمانش نی نی شوکه که کرد نگاه شاداب مات چ ....  میزد دو دو چ
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 بخار از ایی هاله نفس هر با و بود مانده باز نیمه دهانش...  نداشت قرار دمی و
 دسییتهای...... کرد می ارام را او باید...  رفت می و آمد می کوتاه دهانش دور
 :گفت قبل از تر نرم و گرفت دستانش میان را او ی زده یخ و سرد

 
 ««؟.... ،باشه زنیم می حرف باهم بعد شو گرم کم یه داخل بریم... باش آروم »
 

 هک برفی پس از را خان عزیز اعیال و اهل و برگرداند عقب به را سییرش سییپس
ستاده درخانه کنار صف به که دید بارید می سایه ، بودند ای  انخ عزیز های هم
 مبهوت و مات که برگرداند شییاداب چشییمان سییمت به را نگاهش..  بودند هم

 : میکرد نگاه فقط
 
شتم من نترس بگم...  هام شونه روی بگذارم رو سرت آالن میخواد دلم »  پی

 بینب نمیشییه ولی....  میشییه پیش و پس که توئه های نفس بند نفسییم بگم... 
 « !... میکند نگاهمون دارند روستا اهالی

 
سته مقاومتش سد شاداب شکهایش و شد شک  وختهد دیگر یک به پی در پی ا
 هک لبانی و بغض پر صدای با...  گرفتند راه صاف خطی در سره یک و شدند

 :گفت میلرزید
 
 « .....نمیخوام رو بستش بن و بهشت این من »
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 وا کنار به شییالی با شییهربانو که بود نرسیییده نقطه به شییاداب های جمله هنوز
 :گفت رسید

 
 رشک... !  نشدی اسیر که جهنم توی ؟... میکنی چیه کارها این...  تصدقت »

 با و...  هسییتید باهم که دونند می ات خانواده و همراهته هم شییوهرت خدا
شون صه دیگه که این سفر رفتید خبر بی البد میگن خود ش...  نداره غ  بریم وپا

 « .....تصدقت نکن تابی بی ، بخاری کنار خونه
 

سیح ستهای م ستانش میان را شاداب د  نزمی از را او حرکت یک با و گرفت د
 بانووشهر زد پس دست پر با را اش مانتو روی نشسته برفهای شد خم کرد جدا
 : گفت مسیح به رو و افتاد پیش و نشاند او ی شانه روی را بافت شال

 
 «.... میرم تر جلو من.... بیا بگیر رو زنت دست جوون »
 

شکهایش و...  داد نامعلومش تقدیر به دل شاداب  جاری قدمهایش از تر تند ا
 رد کوتاه دمی برای و کرد خالی را ذهنش داشت دوش بر که غمی بار.... شدند
 ... افتاد فکری بی از ایی خلسه

 
**** 
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 پا نوک با..  شییدند می نزدیک آهسییته قدمهای با که دو آن دیدن با خان عزیز
 مقتدر و توانا ی فرمانده یک مثل و زد پس را خانه در شده جمع های برف گرده

 .... کرد ردیف را فرمانهایش
 
 رو نیومده سییقف تا روبردار و پارو.. تماشییا واسییتادی «ّبر و ِبّر » چرا اسیید »

 نوبه مثل...  ها باشییه بخاری لوله به حواسییت....  کن پارو های برف سییرمون
بل عد....  کنی نابودش نزنی ق یا هم ب خاری پایین ب ح.... کن نفت ها ب  انری

سته زبون اون داد به و آغل به برو جلدی ...  دشدن تلف گرسنگی از برسه ها ب
 « .... ها نمونه باز دیروز مثل آغل در باشه حواست

 
 :داد ادامه صالبت همان با شد پونه و نعنا به رو سپس

 
نا » نه و نع ید....  پو ید کمکش و جان بانو دسیییت ور بر نده...  کن  های خ

 لهپیا یه هم تو حنا.... ! بعد ی واسیییه تون جیب توی بریزید هم رو نخودیتون
سه شیر شه توی سرما کن گرم دختر این ی وا شه دل  روش به رنگ که کرده ری

 «.... نیست
 
 رسییید که همین شییهربانو شییدند پراکنده همه خان عزیز درپی پی فرمانهای با

 هب رو خان عزیز.....  شیید داخل و اورد در پا از را برفش پر های کفش تیز تندو
 :گفت ِخسش ِخس صدای همان با و کرد شاداب
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ستی شوهرت با ؟....  چیه برای تابی بی همه این دختر »  قدمت ما مهمان و ه
 « .... سرمان باالی

 
 :داد ادامه و کرد زینت ننه به رو سپس

 
 هر. . نمونده روش به رنگ برس دختر این داد به بال بی دسییتت...  زینت ننه »

 «... بیاره تا ات خونه بفرستم رو اسد بگو خواستی که هم ایی جوشنده
 

 سرازیر دلش به را غم سردش ی چهره داد شاداب سمت به را نگاههاش مسیح
 خان عزیز همراه هم خودش و سییپرد زینت ننه دسیییت به را او عاقبت و کرد

 ....شد داخل
 

*** 
سیح ست خان عزیز کنار اتاق ی نقطه ترین انتهایی در م ش  اریبخ ی گرما ، ن

ستش روی ست می پو ش سش تمام و بود دلش توی سرما هنوز اماا ، ن  پی حوا
 ... بود در پشت که شادابی و بود اتاق بسته در
 
 : سربرداشت خان عزیز صدای با
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یت و کار...  جوون بخور تو چایی » یه کاسییب جب و زیردسییتی ؟... چ  موا
 کار اوستا خودت یا ؟....بگیر

 
 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 «؟....! رسون نون و ی
 

سیح شتانش م ستکان باریک کمر دور را انگ  ییچا از ایی جرعه و کرد چفت ا
 بود پر ذهنش ؟... ! است دسته کدام توی که کرد فکر خودش با و نوشید را اش

 و..  داشییتند رو پیش که نامعلومی سییرنوشییت و هایش تابی بی و شییاداب از
 !... است تر سخت شاداب برای شرایط این مراتب به داشت یقنن میدانست

 
 ربانیق نظر یک با گردنبندی شکل به که شده خشک اسپند رشته از را نگاهش
 من: » داد جواب آهسییته و گرفت بود شییده کوبیده دیوار ی سییینه به درشییت
 «.... پزشکم

 
ستا دکتر یاد به خان عزیز  می هرا خودش از جلوتر دماغش که جوانکی افتاد رو
 را ندیلشب بارو برف بارش اولین با و نیاورد تاب را روستا سختی وعاقبت رفت
 را چشمانش.... شد خودش دیار و شهر راهی مرخصی ی بهانه به و کرد جمع

 : گفت و داد اش ایی قهوه چشمان به چینی و کرد تر باریک قدری
 
 « ؟....! دیگه راسته گفتی که اینی »
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 : شیدک پلکش پشت به دستی خان عزیز کردن جیم سین از حوصله بی مسیح

 
 «... باشم دکتر نمیخوره بهم عجیبه کجاش این »
 

 :پرسید بچرخاند را حرف سر اینکه برای سپس
 
 تمام معموال...  نداره پزشییک افتاده دور ی روسییتا یه چطور فهمم نمی من »

 ادهافت دور و محروم مناطق از یکی توی رو طرحشون باید پزشکی دانشجوهای
 اشندب مناطق این از یکی توی باید رو سربازیشون دوران حتی یا....  بگذرونند

 «.... گذروندم مناطق این از یکی توی رو سربازی دوران که خودمن مثل ،
 

شید سر هورتی را اش چایی خان عزیز شه با ک ستین ی گو ست پلیور آ  ریحاک
 :وگفت داد پیمانش پرو های سیبل به هم تابی و کرد پاک را دهانش رنگش

 
....  اومد شییهر از هم دکتر یه...  هسییت بهداشییت ی خانه یه بگم چی واال »

ست جوانک شه رو شلوارش نمیتون سه چه باال بک ضیر بازم...  طبابت به بر  ا
 جمع رو بندیلش بارو ناغافلی ولی ، داد می دوایی و قرص یه باالخره...  بودیم

شون...  رفت هفته دو اش خانواده دیدن ی بهونه به و کرد شون اون به ن  ود که ن
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 دنش اب تا نمیکنم فکر و شده بسته جاده که هم حاال...  ماه یک شد اش هفته
 «.... ده حکیم شده زینت ننه و اینجا برگرده برف

 
 به دو هر سییر و ماند نیمه هم خان عزیز حرف خانه اتاق تک در شییدن باباز

 وتندو شیید مسیییح به رو و آمد بیرون دوان دوان پونه... چرخید اتاق در سییمت
 :گفت سرهم پشت

 
یاید بگم... کنم خبرتون گفت جان بانو » تاق ب  یکنیم گریه همش زنتون...  ا

 «....نمیخوره هم رو شیرش
 

 ... شد راهی اتاق سمت به و برخاست جایش از انی به مسیح
 

**** 
 تا هک هایش زانو روی کج را سرش...  بود نشسته بخاری کنار اتاق کنج شاداب
 زده گره آن دور محکم را دسییتانش حلقه و داده قرار بود آمده باال سییینه امتداد

 نگاهش و آمدند می کش اش چانه تا کج کج سرگردان اشک های قطره....  بود
 ...بود کرده پیدا امتداد نامعلومی ی نقطه روی

 
تاق کنج در را ایی دایره نیم و زده حلقه دورش به همه نه... بودند سیییاخته ا  ن

 انوب از قبل هم پونه و نعنا و اش قلی قل شییکم و حنا بعد و بود دایره اول زینت
 جان وبان نفر اولین و گفت می چیزی دلداری برای هرکس و بودند نشسته جان
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شق که بود سل قا  و گرفت او سمت به و داد چرخی گرم شیر لیوان داخل را ع
 :گفت

 
 یرونب شوهرت با..... نکردی که خبط که نداره نگرونی دل...  تصدقت بخور »

 سدلواپ....  درآوردی جا این سراز و افتادی ها خبر بی خدا از این گیر که بودی
 این....  میندازه خیال راحتی دلشییون به الراحمین ارحم خدا نباش ات خانواده

 « ... تصدقت بیرون بره تنت از سرما بخور رو عسل و شیر
 

 زری مامان یاد به را او اش مادرانه و نرم لحن و جان بانو رنگ پر های محبت
شکی قطره و....  انداخت اش شمش از ا  شد گم اش چانه میان و گرفت راه چ

.... 
 

شت به را قدش چهار پر زینت ننه  رونبی اش شده بافته گیس و داد هول سر پ
 : گفت و افتاد

 
 رو همه خدا و امتحانه دار دنیا.... ها میگیره قهرش خدا نکن تابی بی...  ننه »
 بنده ینهمیش وقت اون و بکنه سنگینشون و سبک تا میندازه سختی توی جور یه

 کنه امتحان رو شوهرت تو میخواد خدا شاید...  میکنه غربال رو خوبش های
 «... ننه نشو غافل خدا حکمت از... 
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 بکس به که بود او نوبت حاال کشید اش برآمده شکم به وار نوازش دستی حنا
 ... دهد دلداری خودش سیاق و
 
سم چه...  شاداب میکرد صدات شوهرت که شنیدم شهری دختر » شنگی ا  ق

 تازگی یاد...  میندازه بهار یاد آدم زمتستتون و برف این دل توی اسییمت داری
شی های شقایق یاد زندگی و صل که وح  های بهار.... میاد در دره توی بهار ف

 «.... نگو که قشنگه قدر این جا این
 

 ییا جمله برای را ذهنشییان...  بماند عقب قافله از نمیخواسییتند که پونه و نعنا
 تا دچن و برد درجیبش دسیییت پونه باره یک که کردند، می رو زیر گذار تاثیر

ستش کف سخاوت آوردپر بیرون جنگلی آلوچه شت د  دراز او سمت وبه گذا
 : کرد

 
 کردیم ونجمعش رفتیم نعنا با خودم تابستون پارسال...  بخور آلوچه بیا اصال »
 خوشم قدر این کرد خشکشون جان بانو و
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 «.... میکنه خوب رو آدم حال نگو که است زه
 

 :شد معترض و زد کوچکترش خواهر پهلوی به ایی سقلمه نعنا
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 رو آدم حال جنگلی آلوچه حاال تا کی از ؟... ! بشییی بزرگ میخوای کی تو »
 «؟...! هان کنه می خوب

 
 : شد براق نعنا به رو و کرد گرد را چشمانش و داد گردنش به قری پونه

 
 میکنه دعوام بانوجان وقت هر..  میکنه خوب رو آدم حال هم خیلی آلوچه »

 «... میشه خوب حالم و میخورم ها آلوچه این از من
 

 :گفت پونه به رو شاداب ی وقفه بی اشکهای و سکوت از خسته شهربانو
 
 اصد رو شوهرش برو بگذاری دهن به دهن بزرگترت خواهر با اینکه جای به »

 « ...نمیخوره هم رو شیرش و میکنه گریه همش بگو بهش ، بیاد بگو و کن
 

شت توی را ها آلوچه جلدی پونه شت نیافتد اینکه وبرای داد جا شاداب م  انانگ
 ...رفت بیرون تیز تندو کرد مشت هم در را او
 

**** 
 در و اسییت آرامشییی تو دانسییتن در... نمیدانم من که را آنچه میدانی تو خدایا

 ساز آرام را هایم تالطم آرامشت با خود تو... ها تالطم من ندانستن
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 .... چرخید او سمت به ها سر همه شد ظاهر در آستانه در که مسیح قامت
 

 شد لندب جایش از شهربانو همه از اول ایستاد کنارتر قدری افتاد سری با مسیح
 :گفت مسیح به رو و
 
سل و شیر براش » ست ع شتم نخورد کردم در ستش کنار گذا  ورهبخ یکم...  د

 «... خوبه براش
 

 :فتگ نعنا به رو و گرفت را پونه دست و زد بتغتل زیر به را چادرش پر سپس
 
 ردی تا بجنب ها مونده زمین روی هنوز کارها شد ظهر...  دستم کمک بیا نعنا »

 «.... نشده
 

به گردو هیکل به تابی هم حنا  رپ با کرد می سییعی که درحالی و داد اش قلن
ستی هم زینت ننه....  شد راهی آنها دنبال به بپوشاند را شکمش چادرش  هب د

 تا که را شا شده بافته باریک گیس و بلند جایش از خسته نفس با و گرفت زانو
 : ایستاد مسیح قدمی یک در و داد هول سر پشت به را میرسید کمر روی

 
 شیییر چیکه یه ، میدونه بهتر شییوهرش رو زن زبون.... بیرون میرم هم من ننه »

سد به...  بخوره بهش بده گرم  کم هی بیاره براش ام خونه از زبون گاو گل میگم ا
 «... میشه آروم بخوره که
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سته و زینت ننه بارفتن سیح در شدن ب  ی وزان که ، داد شاداب به را نگاهش م

 ... بود گذاشته هایش زانو روی کج را سرش و گرفته بتغتل غم
 

 از چشییمانش... نشییسییت روبرویش و رفت کنارش به و کشییید عمیقی نفس
 می پیش را اش گونه راه کج کج سرگردان های قطره و شد می خالی پرو اشک

 می نابود و محو گردنش دور پیچیده شیییال های دسییته میان جایی و گرفتند
 ... شدند

. 
 رو زیر را اش خالی ذهن شد خیره او گریان چشمان و صورت توی کوتاه دمی
ید ایی جمله تا کرد  رمن و آورد زبان به صییادقانه را دلش حرف عاقبت.... بگو

 : گفت وار پچ وپچ
 
 بعد بگم میتونم فقط....  خالیه کنه آروم رو تو بتونه که ایی جمله هر از ذهنم »
شتیم قرار هم با که طور همون...  کن تکیه من به خدا از ش قرار مگه...  گذا  دن

شیم هم پای پابه  گره فقط سخت شرایط کردن سخت... !  نفس به نفس...  با
 برامون اخد که بده تقدیری به دل ولی ، سخته میدونم..... میکنه بیشتر رو کور
 « ...زده رقم
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شتان نوک سپس ستش انگ سی رد روی را د شکهای خی شید او ا  هب ونگاهش ک
ستی صری ورم که د ست بود کرده خوش جا آن روی مخت ش  وار زمزمه نرم و ن

 :داد ادامه
 
.. . کنم معاینه رو کتفت من بعد...  بخور شیییر این از کم یه پاشییو هم حاال »

 گوش حرفت به دیگه کنه ورم دسییتت اگه گفتم ؟.... یادته بود دیشییبمون قرار
 داره بهداشییت ی خانه جا این میگفت خان عزیز....  میکنم ات معاینه نمیدم
 «؟... موافقی هوم....  میشه پیدا اونجا ضروری های دارو حتما

 
سیح شکهای و میگفت م  او آرام و نرم صدای...  بود جاری درپی پی شاداب ا
شت سر گرداند باز را او ی رفته آرامش قدری شک سرگردان های قطره و بردا  ا

 پیدا نآ میان آلوچه تا دو بازکرد را دسییتش مچ...  گرفتند پیش را متستتقیم راه
سیح....  شد ست لبش روی رمقی بی لبخند ها آلوچه دیدن با م ش  سرخم و ن
 :گفت نرم و کرد

 
 یه شیییر جای به میخوای ؟....! دادن بهت پونه و نعنا هارو آلوچه این البد »

 «؟...! دهنت بگذارم آلوچه
 

 اینکه برای شیید امضییایی اشییکهایش میان شییاداب رنگ کم و جان بی لبخند
 و بگذارد شییاداب دهان به و بردارد را ها آلوچه از یکی و ببرد دسییت مسیییح

 ...شد خودش سهم هم بعدی ی آلوچه
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 پونه اب حق...  کرد رنگ پر را مسیح و شاداب لبخند ها آلوچه شیرینی و ترشی

 ...میکند خوب را آدم حال ها آلوچه بود
 

*** 
 

شنبه ساطش یک شنبه صبح به دیگر ساعت چهار تا کرد می جمع را ب  رسدب دو
 جا به و نبود برف از خبری بیدار همیشه تهران دل در...
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 !... کرد می نمایی خود قدرت پر آلودگی آن ی
 

سته کامران سیح یافتن برای اش بیهوده تالش از خ شه ، م  بی را شی رو پیش نق
صله شت از و داد هول کناری به حو شت به و شد بلند میزش پ  تاقا ی پنجره پ

شه های خیابان روبه که ایی پنجره...  رفت کارش  دش می باز شهر شلوغ همی
له با میالد برج و ندکی ی فاصیی یال بی او از ا های با ها آلودگی از خ  چراغ

 !.... بود رفته فرو دود از ایی هاله در شدو می روشن و خاموش رتقتصانش
 

شید عمیقی نفس ستی و ک شت پر موهای میان به د شکی و پ  زیر و برد اش م
 «؟...کجایی تو پسر:» گفت وار زمزمه لب
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بازشیییدن که شییید می پیش و پس افکارش میان مسیییح تاق در ناگهانی با  ا

یه کمرش به باالفاصییله  مهمان دیدن با... چرخید عقب به سییرش و داد زاو
 !...شد متمایل باال سمت به تعجب از ابروهایش.... ناحوانده

 
 و تداشیی تن به کوتاهی دوخت خوش پالتوی که حالی در بلند قدمهای با بیتا

 هتوج بی میکوبید رنگ کرم های سرامیک دل روی را هایش چکمه های پاشنه
 او میز روبروی و شیید داخل«  دقیقی خانوم» شییرکت منشییی های اعتراض به

 :پرسید بکند سالمی آنکه بی کرد آن های لبه بند را دستش دو و ایستاد
 
 «؟... شده گم حاال تا جمعه از مسیح که راسته »
 

شت پیش گامی دقیقی خانوم صله با و گذا ستاد بیتا از فا  درهم ایه اخم با و ای
 :گفت

 
 همین ؟... !شییما بپرسییم حتی من نداند اجازه اصییال خدا به مهندس آقای »

 «!....شما دفتر داخل اومدن دفعه یک نیومده در از جوری
 

 شکار طلب ی قیافه و بیتا به نگاهی نیم کرد درهم کمی را هایش اخم کامران
 دیج لحنی با و نشست دقیقی خانوم سمت به نگاهش مسیر سپس و انداخت

 :گفت
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 هخسییت خونه ببرید تشییریف میتونید هشییته سییاعت...  خانوم نداره ایرادی »

 «....نباشید
 

 دفتر زا کوتاهی خداحاقظی با و کرد بیتا نثار جانانه ایی غره چشم دقیقی خانوم
 اب....  بود او همراه اتاق در شییدن بسییته تا نگاهش مسیییر کامران و رفت بیرون
 بیتا متس به باشد شده رها چله از که تیری مثل اتاق رنگ سفید در شدن بسته

 :گفت درهم هایی اخم با و برگشت
 
ننه تورو شییده گمشییده گیرم حاال »  یابو مثل ایی مالخظه هیچ بی که ؟....سییَ

 «؟... گفت بهت کی اصال ببینم... کارم محیط اومدی انداختی رو سرت
 

ل و شد سرازیر زیر سمت به صورتش اجرای تمام و رفت وا بیتا  تهوارف و ش 
 :گفت ایی درمانده لحن با و شد پال و پخش کامران میز رویروی مبل روی

 
 مرد هی میشه مگه آخه....  کنم باور نیومد دلم گفت مارال وقتی...  راسته پس »

شه گم بالغ و عاقل شه ازش خبری و...  ب  مدهاو سرش بالیی نکنه ؟وای...! نبا
 رفته خبر بی شیییاید میگم و باشیییه سییالمت هسیییت هرجا خداکنه باشیییه

 «!...شاید...سفر
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 :گفت درهم های اخم همان با و دوید بیتا های شاید میان به کامران
 
پل خانوم » هاد و نظرها.. مار ید نگه خودتون روبرای هاتون پیشیین  دور و دار

 مهمونی توی خوردم شییکری یه من بابا... بکش خط رو اش خانواده و مسیییح
 خواد نمی تورو مسیییح فهمی نمی چرا..  کردم دعوت هم رو مسیییح...  عمو

شق شم با ع  هک دله...!  دل سراغ میره سره یه و نداره کار قیافه و تیپ و ابرو چ
 من شمچ از رو این همه مسیح و سرباال تف برام شدی بیتا... بفهم بخواد باید
 «... بینه می

 
 و ردبازک را کیفش زیپ برد دسییت و شیید روان اشییکهایش همراه بیتا بینی آب

 :گفت و رسید هایش فین فین داد به و آورد بیرون دستمالی
 
ستش من بفهم تو » صال...  دارم دو ست میدونی ا شتن دو  ؟....  چی یعنی دا

 یه بهم کافیه فقط...  بفهم تو رو این... بکشییم دسییت مسیییح از نمیتونم من
 «... بده فرصت

 
 یزم روی را اش شده مشت دست بیتا ی نتیجه بی های اصرار از کالفه کامران
 :گفت گونه فریاد و بلند صدای با و کوبید

 
ست این وقت آالن...  احمق » سیح ؟... حرفها شده که نیم روزو دو م  و... گم

 رشییک...  نیسییت پارکینگ توی هم ماشییینش حتی نداره خبری ازش کس هیچ
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شمش یه مادرش و نبوده هم قانونی پزشک و بیمارستانها توی خدا شکه چ  هی ا
 دارن هاش خواهر.... میره راه صبح تا شب و قلبش رو دستش و خون چشمش

 گریه ستنی مرده توش که قبری سر باال نشستی تو وقت اون....  میزنند بال بال
 « ؟!میزنی داشتن دوست از حرف و...  میکنی

 
 گریه انمی تر آروم لحنی با و شده بیتا به پشت داغون و درب اعصابی با کامران

 :داد ادامه بیتا صدای پر های
 
 خبری وقت هر..  نپلک خانواده این دوربر هم دیگه....  خونتون برو پاشییو »

 «...زنم می زنگ بهت شد ازش
 

 :فتگ غیض پر صدای با...  ها گرفته برق مثل درست برخاست آنی به بیتا
 
 و...  میکنم بخواد دلم که کاری هر من...  نکن تکلیف و تعیین من برای»

 جناب پسییر ، کن فرو گوشیییت توی رو این مونم نمی هم تو ی اجازه منتظر
 «!... سرهنگ

 
 رکتش فضای تمام آن صدای و کوبید بهم محکم سرش پشت را در و بیتارفت

 .... کرد پر را
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 پر تیکلما با ماندانا برای و برداشییت را موبایلش و کشییید عمیقی نفس کامران
 :کرد تایپ احترام از
 
 انتظ نیرو توی پدرم خیر به شبتون سالم »
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 از دیر شییاید باشییه پیگیر سییفارشییی قرار که کرده پیدا قدیمی ی آشیینا یه امی

سیح سه نتیجه به تر زود بتونه...  کنه پیدا م شتید کاری اگه... بر شه نم دا  همی
 « . هستم

 
 ها این از بیش میخواسییت دلش کرد رو و زیر بعدی های جمله برای را ذهنش

صال گفت می سی از بعد ولی میزد را دلش حرف ا ساس بر عقل عمیق نف  اح
 .کرد پیامک را جمله همان فقط و شد چیره

 
 : آمد پیامک جواب نفس چند عمر به دقایقی

 
 «... هستید که ممنونم...  خیر به شبتون سالم»
 

**** 
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 خانه آشییپر کنار و چید هم روی را ها کارتون خسییته های نفس با شییهاب
شت سیله چند به پایش حواس بی رفت می بیرون وقتی.....  گذا  در نارک که و
 خشپ اینکه برای را دستش و خورد سکندری کردو گیر بود شده رها آشپرخانه

 ندا متس به حرص پر کرد حفظ را تعادلش وقتی.  کرد بند دیوار به نشود زمین
 :گفت و برگشت

 
 ها ینا بود قرار پیش ساعت یک...  بردار راه سر از را این گفتم بهت بار چند »

ست خودش روز و حال توی که مامانم... کنی جمع رو ست منم....  نی  تنها د
 «... کنم جمع رو وسیله همه این نمیتونم

 
 اسخپ بی رو شهاب تندی ، بلند صدایی با و داد تابی درحدقه را چشمانش ندا

 : نگذاشت
 
 شییاداب...!  کن نگاه رو چشییمت جلوی ؟... میزنی داد سییرمن خبرته چه »

شونم رو دادش بی و داد باید من زده غیبش صال..  ب ست معلوم ا  و تهرف کجا نی
ست مامانم ؟...  میکنه غلطی چه شت روزها همین میگه را سواییش ت  همیافت ر

سه همه گوش به خبرش و ستان توی وقتی...  بر شک و بیمار ستن قانونی پز  ی
 خودش واسییه داره گورسییتونی به حتما پس ندارند خبر ازش هم دوسییتاش... 

ست اون امروز که دیدی خدا شکر..  دیگه میکنه صفا ستی همکارش و دو  ه



 659 بن بست بهشت

 سر نیومده شاداب چرا پرسید می و گرفت می رو شاداب سراغ و زد زنگ هم
 « ؟...! خاموشه موبایلش چرا و ؟...!کار

 
 :گفت اش شده چفت دندانهای میان از و برد هجوم ندا سمت به شهاب

 
 ور مزحرفات این که باشه آخرت ی دفعه ، رو دهنت ببند ، تر یواش...  هیس »
..  دیگه داده خوردت به عمو زن رو ها پال و پرت این....  میبندی من خواهر به

 «..میشنوه رو صدات وقت یه و شادابه اتاقه توی مامانم بینی نمی مگه
 
 میرسه من به زورت فقط...  فامیله ی همه حرف نیست که تنها مامانم حرف »

 «!.... بگیر رو اونها دهن جلوی برو ؟...!
 
 بقیه و ماند کاره نیمه ندا حرف....  شییاداب اتاق از خانوم زرین آمدن بیرون با

 :داد فرو دهانش آب با را تهمتش ی
 

 ات برد باال سر و نشست شهاب چشمان در که شد اشکی قطره ندا حرفهای درد
 و رفت زری مامان سمت به سپس....  شود نشین ته چشمانش ته اشکها قطره

 :گفت باشد عادی داشت سعی که صدایی با
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 باربری از کامیون فردا نیسییت کاری دیگه...  کردم جمع را ها کارتون مامان »
 ... یایدب شما نیست نیازی دیگه بیارن خودشون با هم کارگر چندتا گفتم میداد

» 
 

هاب که برای شیی ند آرام کمی را جو و منحرف را مادرش ذهن این  درپی پی ک
 :میکرد ردیف ربط بی و ربط با را هایش جمله

 
 ردک کچلم...  میدیم تحویل فردا رو خونه گفتم زدم زنگ هم خونه خریدار به »
 حاضییر.... میشیید بلند کی پس شییده تمومش مهلتون گفت و زد زنگ بس از

شید  دنمیتونی شب دیگه...  کردم بقچه هم رو ها رختخواب ما ی خونه بریم ب
 «... یادب گفتم جونم آقا به میگیرم کوبیده کباب سرراه....  بخوابید جا این

 
ضش بود شنیده را ندا ربط بی حرفهای تمام که خانوم زرین  رو و داد فرو را بغ

 :گفت و شد خیره او ی افتاده فرو چشمان توی و ایستاد ندا به
 
 که یی خدا از بترس...  نزن حرف محکم قدر این دونی نمی که چیزی برای »

 «!.... سرته باال
 

 بغض پر صییدای همان با میرفت شییاداب اتاق سییمت به که رحالی د سییپس
 :گفت
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 ی خونه میرم رو امشییب آژانس بزن زنگ یه نمیام شییما ی خونه من شییهاب »

 «..... اونجا بیاد میدم خبر خودم هم آقاجونت به....  بتی خاله
 

**** 
 . نمیزند هم بر را آرامشت موجی هیج باشی که دل دریا

 
 " هشتم فصل "
 

 قوامی و دوام چندان شییان تنهایی های لحظه ، بهشییت روسییتایی ی خانه در
 سینی همراه زینت ننه که بود دهانش در آلوچه ترشی هنوز شاداب...  نداشت
 و شیید داخل بزند در آنکه بی چای اسییتکان سییه و ایی رفته رو و رنگ کوچک

 .... رسیدند راه گرد از هم پونه و نعنا بندش پشت
 

 گرفت ار رنگش سفید چارقد َپر زینت ننه و کشید تر کنار قدری را خود مسیح
شت به را آن عادت طبق ست کنار تعارف بی و داد هول سرش پ شست آنها د  ن

شکهایش که شادابی دیدن با و سی به رو و داد تکان سری ، بود آمده بند ا  حم
 :گفت و شد

 
 قر جوری چه میدونه.... بس و میدونه شییوهرش رو زن زبون گفتم دیدی »

 وقمیش
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 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 « !... نشد خشک چشماش اشک گفتیم هرچه که ما...  بخره رو زنش
 

 :کرد اضافه و کرد حرفهایش چاشنی دل ازته غلیظی آه سپس
 
 اجل دامنم توی گذاشییت رو عبدالله که همین..... رو شییوهرم بیامرزه خدا »

 رفت کردو تصییادف جاده توی گشییت برمی شییهر از که روز یه و نداد مهلتش
ه که جایی قّ مه زود یا دیر و ح یامرز....  میریم ما ی ه  خودش برای خداب

شی بعد به روز اون از..... بود ساالری سر شد من دلخو  پروری تن و اهل نا پ
ست تا که ست د  به و میاد هرازگاهی حاال و شهر رفت شناخت رو چپش و را

 هم همین به شییکر... دسییتم کفه میذاره غازی چندر و میزنه سییر پیرزن من
 «... راضیم

 
 دو آن سمت به را سینی و شد پرتاب حال زمان به خاطراتش میان از زینت ننه

 :گفت و داد هول
 
 « ... نیفتاده دهن از تا بخورید.... چسبه می داغش چایی »
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شت دهان به قندی حّبه سپس ستکان ، گذا  را اش نعلبکی و کرد خم قدری را ا
 وشهگ به را قند ، کشید سر صدا پر هورتی با را آن و کرد پر چای از آن ی لبه تا
 روبه کرد تر ریز قدری را چشییمانش و فرسییتاد اش شییده چروک های لپ ی

 :گفت مسیح
 
 طبیب گفت می خان عزیز بگی دورغ نمیاد بهت هسییتی ایی برازنده جوان »

 زنت ی شییونه به نگاه یه حتما ننه پس جوریه این اگه ؟... درسییته...  هسییتی
 « ؟ درسته....  باشه دیده ضرب میکنم ؟فکر... دیگه انداختی

 
 ویر لبخندی بود آمده بهشییت از گویی که روسییتایی پیرزن این های سییادگی

شاند دو هر لبهای سیح و ن سب ایی جمله برای را ذهنش داد تکان سری م  منا
 : گفت عاقبت و کرد رو زیر

 
سته » شت دومون هر رو سختی روز دیروز.....  پزشکم من زینت ننه در  سر پ

شتیم ساعد چندان من حال و گذا شاداب نبود م  ماش وقتی... کنم معاینه رو تا
 « ... شد راحت ،خیالم کردید اش معاینه من جای به و کردید لطف

 
 :ادد ادامه زینت ننه به رو شناسانه قدر و گرفت را مسیح ی جمله دنبال شاداب

 
 راحت خیلی دادید ماسیییاژ رو ام شییونه که روغنی با...  دردنکنه دسییتتون »

 «...دارم کمتری درد هم آالن خوابیدم
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سته خوش اش پی و رگ توی بودن ثمر مثمر حس که زینت ننه ش  ادیب ، بود ن
 و نشییسییت چروکش پر و باریک لبهای روی نرم لبخندی انداخت غبغبش به

 :داد جواب
 
 «.... میخورم دردی یه به هنوزم پس شکر رو خدا »
 

 تندداش برنمی آنها از چشم و بودند نشسته دو آن روبروی زانو چهار پونه و نعنا
شت شد خیز نیم سرجایش پونه باره یک...  ست پ ستش د س به رو را را  یحم

 :گفت شتاب پر تندو و گرفت
 
 «؟....! بکنی خوب رو من دست های زگیل میتونی پس..  دکتری اگه »
 

 و کشییید خودش سییمت به را او ی رفته رو و رنگ سییبز پیراهن ی گوشییه نعنا
 «!.... پونه:» گفت کوتاه و دهنده هشدار

 
 : شد خیره او چشمان توی سرتق و زد پس را او دست پونه

 
 هک دیدی... ! زگیلو...  زگیلو بگه بهم منیر ندارم دوست ؟... ! چیه مگه خوب »

 «!.... نمیداد رو جوابم و بود ،طبق طبق هاش افاده شهری دکتر اون



 665 بن بست بهشت

 
 کوچک دست و شد خم قدری مسیح.....  شد عمق پر شاداب و مسیح لبخند

 دسییتی او ی زده سییرما و خشییک پوسییت روی و گرفت دسییتش در را پونه
 هب ، کرد می خودنمایی دسییتش روی بزرگ و کوچک زگیل تا چند.....کشییید

 تا کج رنگش آبی روسییری گره ، شیید خیره رنگش قهوایی و درشییت چشییمان
شش نزدیک جایی شین را او ی کودکانه ی چهره و بود آمده گو  ودب کرده تر دلن

 :گفت و کرد نگاه او ی شده قاچ لبهای به... 
 
 هشییونب زیاد نباید و کنی اسییتفاده دارو باید ها زگیل این بردن بین از برای »

 تا نیک استفاده کرم دستهات برای سرما این توی باید هم حتما...  بزنی دست
 «... نشه پوسته پوسته و خشک جوری این

 
شحال پونه ر از باالخره اینکه از خو  شود می خالص مزاحم های زگیل این شّ

 :گفت و برد باال را دستش و نشست لبش روی لبخندی
 
شت خانه توی» ست دوا عالم یه بهدا ست هم کلیدش ه  می.... خان عزیز د

 «.... اونجا ببرمتون من خواهید
 

 : داد تکان اطراف به وسری گرفت خود به خنده طرخ هایش لبخند مسیح
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شه »  یممیر باهم بعد بکنم معاینه رو شاداب کتف من کن صبر اول ولی... با
 «؟... موافقی.... 

 
 انجام عمل مقابل در اورا و رفت کنارش به شدو خیز نیم شاداب به رو سپس

شمان به آنکه بی و...... داد قرار شده  مانتوی باالیی ی دکمه دو کند نگاه او چ
 کتف آرامش کشیدبا پایین قدری همزمان را تیشرت و مانتو و کرد باز را شاداب

 مسیییح به چنان پونه و نعنا همراه به زنیت ننه کرد معاینه را او ی دیده ضییرب
 !... است آمده بهشت این به دیگری ی کره از گویی که بودند دوخته چشم

 
*** 

 
 .....بود حوالی همان جایی روستا بهداشت خانه

 
 و بود رفته باال آجر از دیوارهاش روسییتا دیگر های خانه خالف بر که ای خانه

 در یک که متستتطیلی مکعب یک واقع در و داشیییت ایی زده زنگ آهنی در
شت  بدون کچی های دیوار با شکل متستتطیل سالنی و...!  پنجره یک و دا

ها و.... رنگ نه تخت یک اش دارایی تن  که مرده چرک ای ملحفه با بود معای
 همر قدیمی آهنی میز یک و بود سفید رنگش روزگاری

 
 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
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 آن کمی و داشت هم قدیمی آهنی بخاری یک... ای رفته در زهوار صندلی با اه
 !....هیچ دیگر و همین بود ها دارو کمد ترش سو

 
 که حالی در زد پس را در کنار ی شیییده تلنبار های برف پا نوک با خان عزیز
 :گفت چرخاند می زده زنگ آهنی قفل در را کلید

 
 «... کنه پارو رو ها برف این بیاد بگم اسد به باید »
 

شمی کاله و شد داخل سپس شت سر از را رنگش ای قهوه پ  های گرده و بردا
 زهنو گویی ، کرد خطاب جوون را او هم باز و کرد پاک را باالپوشش روی برف
 : باشد پزشک مسیح که نداشت باور

 
..  ها دوا ی گنجه هم اون....  ما بهداشییت ی خانه هم این...  جوون بفرما »

 فتر شهری دکتر وقتی....  نمیاریم در سر ازش که ما ؟....میاد کارت به ببین
 چهب ،شیطنت ناکرده خدایی تا بستم رو درش هم من..... من به داد رو کلیدش

 «... بدند دستمون وکار ها دوا سراغ بیان و نکنه گل ها
 

سیح ست پر با م سته برف گرد د ش  به نگاهش کردو پاک را هایش شانه روی ن
شت پیش قدمی و.... چرخید داروها کمد سمت  ی طبقه روی نگاهش ، گذا

ست اول ش  شده چیده هم کنار ردیف به پانسمان و اولیه های کمک لوازم...  ن
 گاز و پنبه ، جراحی سییوزن انواع ، اتلتکتل شیییشیییه یک ، بتادین...  بود
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 سنج شاروف پزشکی گوشی و ایی شیشه دماسنج ، سرنگ بسته چند... استریل
 های مارک با مسییکن بسییته چند ، شیید کشیییده دوم ی طبقه روی نگاهش.... 

 ارجیخ نه و ایرانی نوع از البته...  بود بسییته چند هم بیوتک آنتی...  مختلف
مد....!  اش نه واقع در داورها ک خا های که بود کوچکی خیلی ی دارو  دارو

 ... شد می پیدا راحتی به درآن ضروری
 

 قضایان تاریخ به حالی در و برداشت را مسکن قرص های بسته از یکی مسیح
 :پرسید کرد می نگاه آن
 
 «...آوردند براتون تاریخی چه رو ها دارو این خان عزیز »
 

ضای در خان عزیز سنگین قدمهای صدای شت ی خانه کوچک ف  طنین بهدا
 کنده بن و بیخ از که آن معوج و کج بخاری ی لوله به که حالی در و انداخت

 :داد جواب کرد می نگاه بود شده
 
 وتاد هم شهر بهداشت مرکز از اومد که شهری دکتر تابستون پارسال...  واال »

 «؟... نمیخوره درد به چیه... آورند اونها رو ها دارو این بودند همراهش آقا
 

 تاریخ بابت از خیالش وقتی... برداشیییت را ها دارو از دیگر تا چند مسیییح
 : داد تکان نفی عالمت به سری شد راحت آنها انقضای
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 « .... دارند مصرف تاریخ شکر رو خدا اتفاقا..  نه..  نه »
 

 مسییکنی ، سییرنگ یک همراه به داشییت نیاز معاینه برای که وسییایلی سییپس
شت شاداب کتف برای پمادی و تزریقی سکن هم برگ چند....  بردا  به قوی م

 یب که داروهایی میان و افتاد پونه دسییت های زگیل یاد به و.... کرد اضییافه آن
ستجو قدری ، بود شده تلنبار هم روی نظم  دمی همان لحظه آخرین و کرد ج

 زعزی صیدای با و یافت را نظرش مورد ژل ، بود شیده امید نا کردنش پیدا از که
 :کرد جدا داروها روی از را نگاهش خان

 
 ، بنداز رحیم مشییدی ی ننه به نگاه به دکتری میگی که حاال...  جوون میگم »

.. . باشییید اونجا راه شییدن باز تا و اش خونه برید عیالت با فردا قرار که همونی
 زینت نهن های جوشیینده یاد نمی بند تبش و افتاد پا از ناغافلی پیرزن داره ثواب

 «؟... کنی درمونش میتونی ببین...  نکرد افاقه هم
 

سیح ر پالتوش جیب داخل به را ها دارو م ست و داد س   اتلتکتل و پنبه آخر د
 نهما که رنگی بی ی کیسه داخل به دیگر وسایل همراه را آنها و برداشت هم را

 :گفت و کرد سرازیر بود افتاده نزدیکی
 
 نمک تزریق مسکن یه خانومم برای من تا شما ی خونه بریم اول ولی.... باشه »

 «... رحیم مشدی مادر دیدن بریم بعد
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 ی گرفته آسییمان به نگاهش که درحالی و شیید راهی او از تر جلو خان عزیز

 مسیییح به رو نشییسییتند می هم دل روی ونرم رتقتصییان که برفی بود بهشییت
 :گفت

 
سمون » شه تموم ها زودی این به نداره خیال برف این انگاری و پره دلش آ .. . ب

 توی دهب بهت رو ریحان پالسییتیکی چکمه همراه کاله یه بگم شییهربانو به باید
 «!... نیستند یارت هات کفش برف این

 
سیح شت ی خانه در از وقتی م ستان سکوت شد خارج بهدا  دانه و بود کوه

 !.... میبارید هزار ، هزار که برفی های
 

**** 
 آنها ، ندارند خبر آنها از من لبهای ولی دارم، زندگی در زیادی مشییکالت من

 «چاپلین چارلی...» خندند می همیشه
 

 پیش پروا بی حقیقت و شیید تر ارام قدری...  تابی بی همه آن از بعد شییاداب
 !....گشت عیان چشمانش
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 چند بهشییت بسییت بن در مسیییح و او تا بود شییده مقدر که بود این واقعیت
 می...... بمانند آنجا و کنند سر را صباجی

 
 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 ینا عاقبت که رسید می سوال یک به همه و نداشت پایانی که هایی دلشوره ان
 ؟....شد خواهد چه بست بن
 

صمیم شکایت گله بوی ایی ذره که کالمی و حرف بی گرفت ت شته و شدب دا  ا
 برای را ها بهترین آرام ، آرام که ، بدهد پروردگاری قلم رضیییای به رضیییا.... 

 .... میزند رقم بندگانش
 

....!  بود داده انجام اراده بی که هیجانی های رفتار و عصییبی شییوک آن از بعد
 زعزی ی خانه اهالی و آن گرمای به دل و نشست بخاری کنار اتاق کنج ساکت

 ....داد خان
 

سیح شتن از بعد م شت ی خانه از برگ ستا بهدا ست کنارش رو ش  را نگاهش و ن
 رفته فرو کمی چشمانش زیر.... داد چرخی او ساکت و پریده رنگ صورت در
 مچش و کشید عمیقی نفس بود انداخته سایه چشمانش روی غم از ایی هاله و

 ... برداشت او وقاچ قاچ و سفید لبهای از
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ست می دلش و کرد می پرواز او سوی و سمت به پروا بی دلش  دنیا یک خوا
 هم خلوت چندان شییان عاشییقانه خلوت اما ، کرد می نثارش عاشییقانه نجوای

 نشییسییته هم جفت زانو چهار آنها از اندک ایی فاصییله با پونه ، نعنا و....! نبود
 !.... داشتند نمی بر چشم ایی لحظه و کردند می نگاه دو آن به زل زل....بودند

 
 خیر از و نشییسییت لبش روی نرم لبخندی دو ان ی خیره چشییمان با مسیییح

 داروی از را آن و برداشییت را سییرنگ..... گذشییت هم اش عاشییقانه نجواهای
 به رو روان و نرم و کرد آماده هم را اتلتکتل و پنبه و کرد پر مسییکن تزریقی
 :گفت شاداب

 
ستین » ستی آ سکن برای خوام می بزن باال ندیده ضرب که رو د  نمک تزریق م

....» 
 

 فتگ او که کرد همان باشد فرورفته فکری بی از ای خلسه در گویی که شاداب
 سپس ، کند پیدا را رگش تا زد ضربه او ساعد به دست کف با بار چند مسیح...

 نسوز نوک اهسته و نرم کشیدو رگش روی بار چند را اتلتکتل حاوی ی پنبه
ستش در را شی....  کرد فرو د ست روی گزنده سوز ست شاداب پو ش  بی و ن

 رت نرم او چشمان شدن بسته دیدن با مسیح و فشرد هم روی را چشمانش اراده
 :گفت قبل از
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 «.... کن صبر لحظه چند میشه تموم آالن »
 

 رگهای وارد دارو تا میداد فشار را سرنگ انتهای مالیم و نرم که همانطور سپس
شان دو هر که انداخته پونه و نعنا به نگاهی نیم ، شود شاداب شمان  روی را چ

 !... نداشتند هم بازکردن خیال اصال و میدادند فشار هم
 

سیح شد، خالی دارو از که سرنگ ی محفظه شید بیرون را سوزن م  هپنب و ک
 :گفت آهسته شاداب به رو و گذاشت آن روی را اتلتکتلی

 
 «؟....! نشدی که اذیت...  نیاد خون تا...... دار نگه روش رو پنبه این »
 

 رنگ کم را بدش های حس الیه ، الیه....  نرم و درشییت و زیر های توجه این
 :گفت و انداخت باال نفی عالمت به سری کرد می

 
 «....ممنونم دکتر اقای نه »
 

 که چرخید پونه و نعنا سییمت به سییرش و گرفت شییاداب از را نگاهش مسیییح
 خاص لبخندی با...دادند می فشییار هم روی محکم را چشییمانشییان همچنان

 :گفت دو آن به رو و داد تکان اطراف به سری
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 رو چشییمانتون چرا شییماها زدم آمپول رو شییاداب من.... شیید تموم ها دختر »
 «؟...!اید بسته

 
نه در نفس آمپول ترس از پونه  جایش از آنی به.... بود شیییده حبش اش سییی

 کشید هم خالف گرفت را اش روسری ی وارفته و شل های دسته و برخاست
 سیک گویی سرهم پشت پرشتاب و تند و کرد گره محکم اش چانه زیر را آن و

 :گفت باشد کرده دنبالش
 
 آمپول هم من به هام زگیل شیییدن خوب برای قرار دکتراگه آقای...  ها میگم »

صال... بزنید  ناراحت هک من زگیلو بگه بهم یدالله آقا دختر منیر که نداره عیب ا
 « !... نمیشم

 
 و چرخاند حرفش کم خواهر نعنا سمت به را سرش حرفش تایید برای سپس

 «؟....! نعنا نه مگه:» پرسید او از
 

 رشس وقفه بی تند ، نداشت او از کمی دست و بود ترسیده حسابی که هم نعنا
 ...داد تکان مثبت عالمت به را
 

 شادی ای ولحظه آمد در پرواز به هایشان خنده زمان هر دو هر شاداب و مسیح
شان تمام سیح... کرد پر را وجود شین های خنده روی به نگاهش م  شاداب دلن
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ست ش ست و کند دل او از سختی وبه ن سه داخل از برد د  را ژلی نایلونی ی کی
 اش خنده پر لحن همان با و گرفت پونه سییمت به را بود زگیل درمان برای که

 :گفت
 
 « ... نیست آمپول به نیازی... دل شجاع »
 

 :داد ادامه اش خنده ته همان با شد نعنا به رو سپس
 
بار روزی...  هسییتی بزرگترش خواهر که میگم تو به »  به بزنه ژل این باید دو

 بشوره ور دستش حتما قبلش باید ولی شب هم بار یک و صبح بار یک دستش
شک خوب و ست....  کنه خ شه حوا شه کامل درمان ی دوره تا نره یادش با  ب

 « ؟...نه یا کرده تغییر ببینم بده نشونم روز ده از بعد
 

 یاهسیی نخود دنبال به رو دو آن ، باشیید تنها شییاداب با قدری اینکه برای سییپس
 :گفت بود باال ابرویش تای یک که حالی در و کرد روانه

 
 «!....دیگه برید پاشید هستید معطل چرا پس خب »
 

 جلدی مه نعنا و رفت بیرون نعنا از وجلوتر کرد کج تایید عالمت به سری پونه
 اب سرشان پشت اتاق چوبی در....  شد روان او دنبال به و خاست بر جایش از

 خنده آثار هنوز که شاداب به رو مسیح....شد چفت هم به تقی صدای
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 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 :گفت صورتش حوالی جایی و کرد خم سر قدری.... شد بود لبهایش روی
 
 «!.... بخند ؟همیشه....  خندی می خوشگل خیلی میدونی »
 

که برای خب له همین برگردد زمین به و برود عرش به این ! ... بود کافی جم
 یدد نمی را مسیح.... شد خوبش حس چاشنی لبخند و افتاد زیر به چشمانش

 :کرد پا به غوغایی دلش در هم باز او پچ پچ صدای اما
 
شدی مادر دیدن میرم من » ستم من که این بهانه به هم تو رحیم م  زا یکی به نی

 «... بماله کتفت روی رو پماد این بگو خانومها
 

شت او روی پیش پمادی سپس ست جایش از عمیق نفس یک با و گذا  و برخا
 ... رفت بیرون سرعت به
 
 غم ویزان تا نشد طوالنی چندان اش تنهایی و خلوت..... مسیح رفتن بیرون با

یت یاد به و بگیرد بتغتل خل غصیییه هزار ، هزار اش کنونی موقع یب دا  ج
شدنی یار دو همراه به کنان قلقل حنا که چرا..... بریزد اش تنهایی  و نا،نع جدان

 ...نشستند هایش غصه و او کنار و شدند داخل تعارف بی کنان خنده پونه
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ست بن این در شت ب صه ، به ش برای فرصتی و باختند می رنگ ها غ  انخوردن

 !....میریختی دور را آنها وباید کردی نمی پیدا
 

**** 
 

 جانیهی رنگ پر های حس تا ، کشید عمیقی نفس اتاق از آمدن بیرون با مسیح
 ..... کند پر را احساس جای عقل و شود رنگ کم اش

 
سهایش و ل صدای که آبگوشتی بوی از شد پر نف ل ق  ضای آن ق   انهخ کوچک ف
 شتشانگ نوک و کشید پیش را چادرش پر او دیدن با شهربانو...  بود کرده پر را
سه داخل را ستش کنار آبی کا شتانش نوک با و برد فرو د  انهاین روی را آب انگ

 .... نشست لبش روی نرم لبخندی او دیدن با و پاشید شده خشک
 

 رمنتظ گویی مسیییح آمدن بیرون با خان عزیز عروس حنا همراه به پونه و نعنا
 دایص با را چوبی ودر رفتند اتاق داخل به جلدی فرز و تر ، باشند لحظه همین

 ....بستند سرشان پشت تقی
 

نه در قرارش بی قلب های طپش دار گیرو در  همراه خان عزیز شیییدو باز خا
رده روی که برفی و..... سییرد هوای از حجمی  خانه وارد بود نشییسییته هایش گ 

 تا بود کرده پهن در کنار سلیقه اوج در شهربانو که رنگی بی نایلونی روی و شد
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شود خانه وارد برف و ِگل ستاد ن سیح دیدن با و ، ای ستیک های چکمه ، م  یپال
 :گفت مقدمه بی و گرفت او سمت به را رنگی سیاه

 
یا » باری توی از جوون ب مه برات ان یدا چک ندازه اگه بپوش...  کردم پ  دنشییی ا

 بریم سییر یه هم بعد...  بزرگتره اون پاهای...  میارم برات رو اسیید های چکمه
 «....یکن درمونش تونی می ببین بنداز اش ننه به نگاه یه رحیم مشدی ی خونه

 
سنانه لبخندی ستی اوج در سخاوت همه این به قدرشنا  ار ها چکمه و زد تنگد

 پایش ار ها آن و ایستاد در کنار ی شده پهن نایلون روی.... گرفت را پالستیکی
: »  فتگ بود او تایید منتظر که خان عزیز به رو لبش روی لبخند همان با و کرد

 « .... است اندازه ممنونم
 

 یای پارچه شییهربانو که بود نشییده مانوس اش پالسییتیکی های کفش با هنوز
شک محلی نانهای روی رنگ سفید شید خ  کله که درحالی و کند آن از ودل ک
 وا سمت به پشمی کالهی آمد، مسیح سمت به میکرد پنهان چادرش پر قندی

 :گفت و گرفت
 
سد و ریحان مثل من برای هم تو.... جوون بیا » ستی ا شم به و ه  اونها با من چ

شی ناخوش سرده هوا سرت بگذار رو کاله این....  نداری توفیری  عزیز... می
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شه جور این اگه...  دکتری گفت می خان سمون از تورو خدا که با سه آ  این وا
 « !.... فرستاده بهشت

 
 سنف...  بیمارش قلب افتادو اش فرنگیس مامان های مهربانی یاد به مسیییح
شید عمیقی شین ته دلش ته هایش غم تا ک شکر با و شود ن شکی هکال کوتاه ت  م

 ... گذاشت سرش بر را رنگ
 

 :گفت شدو خان عزیز رویه و کرد جا جابه چادرش زیر را قند کله شهربانو
 
 رسی بتونم بلکه ، رحیم مشییدی ی ننه دیدن ی بهانه به... میام منم خان عزیز »

 این دختر این که نمیشه... بکشم پیش و اسد و رعنا حرف و کنم وا رو صحبت
 «.... بمونه باقی خورده شیرینی قدر

 
سیح و...افتاد راه به دو آن از تر جلو فرز ترو و گفت را این شهربانو  ای سهکی م

 ....شد راهی و برداشت بود داخلش معاینه وسایل که
 

**** 
 

 و...... داشت فاصله خان عزیز ی خانه با خانه چند فقط رحیم مشدی ی خانه
ستا دیگر های خانه سایر برخالف  دهش تلنبار روی هم برف آن روبروی که رو

شدی ی خانه در کنار...! بود  و! ... نبود خبری شده تلنبار های برف از رحیم م
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 توان رپ دست به پارو که بود رحیم مشدی دختر رعنا به اسد عشق لطف به این
 ب دانه یک و...کرد می تلی هم روی کنجی در را برفها

 
 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 !.... رفت نمی در دستش زیر از هم رف
 

 گیخسییت بی برف امان بی بارش زیر که دسییت به پارو اسیید دیدن با عزیزخان
 :گفت شدو کشید می برفها دل به پارو

 
 ونهخ برو... کن پارو بعد شه سوار هم روی برف تا چهار بگذار...  دیگه بسه »

 « .... تنهاست دست ریحان
 

 پایین را اش پشمی کردکاله پاک را صورتش روی نشسته برفهای شرمنده اسد
شید تر شمی و ک  مینز روی بار چند را چوبی پاروی افتاده سری با و گفت چ

سیح سمت به نگاهش وقتی بتکاند را هایش برف تا کوبید شت م  های گره برگ
 و کرد پر را مسیییح و خودش بین ی فاصییله قدم دو و شیید تر کور هایش ابرو

 ای دهپر مانند به میانشان برف سرگردان و درشت های دانه... ایستاد روبرویش
 بوی که لحنی و درهم اخمهای همان با اسیید و شیید حائل رنگی سییفید تور

 :گفت نداشت دوستی
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 اعتماد کسییی به دیر من آقام عکس بر و میکنه اعتماد همه به زود خان عزیز »
 « !...... دکتری گفتی میگه خان عزیز میکنم،

 
سد سیح صورت روی دهانش دور شده جمع های بخار و کرد خم سری ا  م

 :داد ادامه برف های دانه از تر سرد لحنی با و نشست
 
 فتارگر زنش با شییهری دکتر یه میکنه باور کی... ندارم اعتقادی معجره به من »

 هک وقتی هم اون بیاره در افتاده دور روسییتای این از سییر و بشییه قاچاقچی باند
 «؟...! همیکن کوالک بوران و برف و کرده ریزش کوه و رفته روستا ای افاده دکتر

 
 هم اسیید با که بود باری اولین این بهشییت روسییتای به ورودشییان از بعد خب
 تای یک... نمیشیید باز ابروهایش میان از گره که اخمویی پسییر میشیید کالم

شمان به و رفت باال ابرویش شت چ  و دش خیره میکرد نگاهش ناباور که او در
 : گفت

 
 جا این سر شد چی که....  نکردم باور هنوز هم من... !  نکنی باور داری حق »

 باور به کاری و است معجزه از پر خدا دستهای باشه یادت ولی ؟....! آوردم در
 «...نداره هاش بنده

 
 انهخ داخل شهربانو و خان عزیز همراه بگوید دیگری ایی جمله آنکه بی سپس

 ...شد رحیم مشدی ی
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*** 

شدی ی خانه ست بود کوچک رحیم م ستایی های خانه تمام مثل در  دیگر رو
 زیر نامرغوب سیییگاری بوی همراه به ماندگی و چربی و نم بوی ورودش با... 

 بوها میان که بود بدن عرق بوی ، همه از تر غالب و...  نشییسیییت اش بینی
 .... کرد می پادشاهی

 
 اول... بودند ایسییتاده هم کنار صییف به اعیالش و اهل همراه به رحیم مشییدی

شدی صف سط قامتی ، بود رحیم م شت متو سن....  بود اندام والغر دا  محا
یدش نده و بود کرده نورانی را او ی چهره سییف حت را بی یداد قرار تاثیر ت  ، م

شت سر به سبزی عرقچین شکی ای جلیقه و دا شاده و رنگ م سودایی و گ  فر
 نوازی مهمان سییادگی همه این کنار....  بود پوشیییده رنگش کرم پیراهن روی

 ...گفت آمدمی خوش هم سر پشت... بود راه به هایش
 

 انوشهرب و بودند ایستاده چادر در پیچیده رعنا دخترش و زن رحیم مشدی کنار
 هب رو آورد بیرون چادرش پر از را قند کله و گذاشییت پیش قدمی آنها دیدن با

 :گفت رعنا
 
 قند ثلم بختت که الهی.... نداره رو قابلت بگیر رو قند کله این جان رعنا بیا »

 « ... باشه شیرین
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 :داد ادامه و شد رحیم مشدی زن روبه سپس

 
 شاالله ان دکتره میگه جوون این ؟.... چطوره مشدی ننه حال.....  جان نازان »

 سییدا و رعنا برای هم ما....  کنه تنش به عافیت لباس ننه و باشییه خیر دسییتش
 نمحرمشو بهم رو جوون دوتا این مشدی ننه ی سایه زیر بیایم و بگیریم وعده
 «...کنیم

 
ست بد الحمدالله »یه نازان  سمت به نگاهش سریع و گفت لب زیر.....«  نی

سیح شدی...  چرخید م شی از رحیم م شک خو شمش در ا ست چ ش  با و ن
 :گفت بلند صدای

 
 به و ننداخت زمین رو پیرمرد من دعاهای خدا که الحمدالله...  الحمدالله »

 حرفی ولی...  جوون گفت برام خان عزیز رو داسییتانت...  کرد نزدیک اجابت
 من رپی ی ننه برای رو تو خدا ، میگی باشییهکه جور این اگه...!  طبیبی که نزد

 «... فرستاد
 

شمانی با سپس شک از که چ ست بود شده تر ا سیح د  هاییانت به و گرفت را م
 ... برد خانه ی نقطه ترین
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 بود دهخوابی پریده رنگ ایی ه چهر با فرتوت زنی پیر رختخواب در بخاری کنار
 قدمی.... کرد می خس خس هایش نفس و افتاده هم روی چشمانش پلک.... 
شت پیش شت سر از کاله و گذا ست او رختخواب کنار و بردا ش  هب رو و....  ن

 : گفت و شد رحیم مشدی
 
 «...کنم شون معاینه تا بنشینه کنید کمک بیاید لطفا »
 
شدی زن« نازان»  سمت به و قاپید هوا و زمین میان را او حرف جلدی رحیم م

ته کرد سییرخم قدری و زد زانو.....  رفت رختخواب دیگر نار جایی آهسیی  ک
 : گفت زن پیر صورت

 
 رو صییدام.......  کنه ات معاینه میخواد سییرت باال اومده دکتر پاشییو...  ننه »

 «میشنوی؟
 

 در عروسییش کمک با هوشیییار نیمه و کرد باز را چشییمانش سییختی به پیرزن
ست رختخواب ش سیح و ن سایل م  زا حالی شرح ابتدا اوردو بیرون را معاینه و

 رحیم مشدی همسر نازان از خاص های بیماری داشتن و بیماری مدت و سن
 به که کارش...  کرد شروع را اش معاینه چشم جفت چندین مقابل در و پرسید

 مشدی به روی و برداشت گوشش روی از را گوشی رسید انتها
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 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت و شد بود نشسته او روبروی و تر سو آن کمی زانو دو روی که رحیم

 
 بت...  شییده الریه ذات به مبتال کرده عفونت متاسییفانه هایش ریه مادرتون »

ما شییهر حتی یا بودیم تهران اگر.... داره باالیی ید حت یه از با  عکش هاش ر
 رطرفب رو عفونت میکنم سعی فقط من حاضر شرایط در ولی گرفت می رنگی

یارم پایین رو تبش و کنم ته ب ید الب یک آنتی با  آنتی و بزنم شبه تزریقی بیوت
شون خوراکی بیوتیک ضر حال در برا شتبهد ی خانه توی... نداره تاثیری حا  ا

 « ... دیدم بسته چند یه
 

 :پرسید و شد خان عزیز به رو سپس
 
 باید داروها این از برخی....  کنم سییوال تون از کردم فراموش...  خان عزیز »
شن داری نگه یخچال در ستفاده قابل عادی درمیحط و...  ب ستند ا  نهخا...  نی
 «؟...!نداره یخچال بهداشت ی
 

 :داد وجواب کشید اش گندمی جو محاسن به دستی خان عزیز
 
 خمز چسب رفتم وقتی پیش هفته یه داشت کوچیک یخچال یه جوون..  چرا »
شت خانه توی از ...  هنمیکن کار دیگه و افتاده کار از موتورش دیدم بردارم بهدا
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 هچ ببینم خودم ی خونه انبار توی بردیمش اسیید با و کردم خالی رو داروهاش
 «؟! نمیخوره درد به دیگه ها دارو میگی یعنی.... مرگشه

 
 :گفت و کرد سرازیر نایلون داخل به را اش معاینه وسایل مسیح

 
 هباش اگه ولی سرده خیلی جا این هوای چون... باشه شده خراب نمیکنم فکر »

 « ...باشید تعمیرش فکر به تر زود چه هر...  تره مطمئن یخچال دمای
 

 :داد ادامه و چرخید نازان سمت به سرش سپس
 
 ات کنید باز رو پنجره در ثانیه چند اسیییت گرفته و خفه خیلی جا این هوای »

شه عوض هوای ش مدام تا بگذارید آب کتری یه حتما بخاریتون سر ، ب  و هبجو
 فقط غذا... نکشییید قیلون یا سیییگار خونه داخل عنوان هیچ به.... کنه بخار

 هم شیییر مثل گرم مایعات...  نباشییه کردنی سییرخ که سییاده غذاهای و سییوپ
 و میارم بهداشییت ی خانه از براش رو هاش دارو میکنه کمک بهشییون خیلی
 « میگم بهتون رو اش استفاده روش

 
سیح شمانش م شدی کوچک ی خانه در را چ  جمله میان و داد چرخی رحیم م
 : کرد تازه نفسی هایش

 



 687 بن بست بهشت

شون باید » صل هم سرم برا  میخ هی دیوار کنج ببرید رو ننه رختخواب...  کنم و
 ودمخ رو هاش آمپول... کنم وصییل بهش رو سییرم بتونم تا بزنید دیوار به بزرگ

سن افراد برای بیماری این....  میکنم تزریق براش و میام روز هر  که اه بچه و م
ستم شون املک بهبودی تا بهتره..... تره شایعه خیلی ضعیفه شون بدنی سی  ای

 «.... نیاد خونه داخل کوچک ی بچه
 

 یم ردیف را اش پزشکی های دستور هم سر پشت شغلش اقتضای به مسیح
 او واقع به وگویی داشییتند نمی بر او از چشییم بهشییت روسییتای اهالی و کرد

 .باشد هایشان درد و غصه بر مرحمی تا آمده آسمان از وار معجزه
 

*** 
 ی فرهسیی و رسییید پایان به دو آن برای هایش نشیییب و فراز تمام با یکشیینبه روز

 ... نشستند آن گرد بزرگ و کوچک و شد گشوده هم باز خان عزیز سخاوت
 

 کرده دار نم دست پر با شهربانو که هایی نان همان ، بود محلی نان سفره برکت
 ایی دهکنن محسییور بوی که آبگوشییت پاتیل یک و شییوند نرم و تازه ترو تا بود

 محلی ماست.... نبود هم خالی خیلی خان عزیز سخاوت ی سفره..... داشت
 می خوش شییهربانو های گری کدبانو کنار هم شیییده قاچ های پیاز و دوغ و

 ....درخشید
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صله قدری با شاداب سیح از فا ست م ش  دورهمی های آبگوشت یاد به و....  ن
 لشییکر دلش سییمت به امان بی اش خانواده دوری غم و افتاد جمعه روزهای

 ی خانه اهالی صییمیمیت و صییفا ، هیجان و شییور میان بازهم اما...  کشیییدند
 ... باختند رنگ و کشیدند پر هایش غصه خان عزیز

 
 های نفس با سپس نباشد کم چیزی تا داد چرخی سفره در را نگاهش شهربانو

سته ست زانو چهار شاداب کنار و داد خودش به تابی خ ش  سمت به را او و ن
سیح صله و داد هول م  و ردب او گوش بیخ سر سپس... کرد پر را آنها بین ی فا

 :گفت وار پچ پچ
 
 ونتنش به و بشه گوشت غذاشون تا بنشیند هم دل ور باید جوون شوهر و زن »

 « بچسبه
 

 :کرد اضافه و کرد اشاره حنا و ریحان سمت به سر با سپس
 
شن قهر اگه حتی من ترس از رو حنا و ریحان ببین »  تجف سفره سر بازم ، با

 «...شینند می هم
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سه ، شد خم سفره میان نوازی مهمان رسم به بازهم و گفت را این شهربانو  کا
 ویر پیش و کرد پر وبرنگ بوی خوش آبگوشییت از پیمان پرو و برداشییت ی

 :گفت و گذاشت شاداب
 
 «... بچسبه بهش تا کن خورد نون شوهرت برای خودت دستهای با »
 

 که کرد همان و گفت چشییمی ناچار به بود نشییسییته مسیییح جفت که شییاداب
 ی کشیییده دسییتان روی نگاهش مدت تمام مسیییح و......  بود گفته شییهربانو

 . میکرد ریز و خورد آهسته و نرم را ها نان که بود شاداب الغر
 

 هب نکردنی باور طعمی برد دهان به را «آبگوشیییت تلیت» قاشییق اولین وقتی
ستقبالش شت بود شهربانو با حق.  آمد ا ستان با که شب آن آبگو  دابشا د

 ...شد جانش نوش و نشست خوش تنش و جان به بودند شده خورد نانهایش
 

 می فردایی سمت به ذهنش مدام و نفهمید آبگوشت طعم از هیچ شاداب ولی
 سقف یک زیر در مسیح همراه بایست می که رفت

 
 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

ند زندگی های و روزها برای هم آن ک مادی شییب عدادش که مت  خدا فقط را ت
 !....... میدانست

 



wWw.Roman4u.iR  690 

 

*** 
 

 قشیینگ روز یک شیییرینی مثل ، بلند خواب یک آرامش مثل اسییت آرام زندگی
 همان توسیییت من تقدیر آنچه ؛ میگذرد روان که اسیییت روانی آب ،زندگی
 .میگذرد

 
 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 هب را شیهر های آلودگی تمام که تندی باد..... شید آغاز باد با تهران ی دوشینبه
 پر را البرز کوه رشییته میتوانسییتی که بود شییده تمیز چنان هوا ، برد دسییتها دور

 امدته از وبعد....! بشییماری هم را شییهر ته های لوبیا و ونخود ببینی صییالبت
 ...شد اکسیژن از پر دود جای به شهر های ریه

 
 

 در ها کالهبردار دسییت و نماند دور پاکی و تمیزی از هم فرجام آقای شییرکت
... . شدند کالنتری راهی اش نوچه و فراستی آقای....  گرفت قرار قانون دست

شوی از بعد شته روز بلب ست کارمندان ی همه گذ شان ما سابی را های س ح  هکی
 از صدا هک چنان.... رفتند اتاقهایشان به شناس وظیفه کارمند یک مثل و کردند
 به شییان گوشییی در های پچ پچ تمام و آمد نمی در آنها از اما آمد می در دیوار
 ....بود شده موکل ناهار وقت
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 و بود جدا قاعده این از فعالش کنجکاوی حس و لق ی چانه آن با هسییتی البته
ستداللش  ساعت از و....! « خاکه به منتش چه پاکه که طال» که بود این هم ا

 حل برای را مغزش خاکستری های سلول و بود نشسته سرابی لیلی اتاق در ده
 ... کرد می رو زیر رویش پیش معمای

 
 یشپ صییندلی....  بود هایش فایل کردن مرتب مشییغول که لیلی به توجه بی

شیدو شت کاغذی....  کرد تر نزدیک قدری لیلی میز به را خودش ک  ویر بردا
 ار شاداب اسم هم بعد و حّقی آزیتا زیرآن و نوشت را صبوری نیما اسم اول آن

شت سم آخر در و گذا سیح ا سم هر جلوی و داد جا را طلوعی م  عالمت یک ا
شت سوال سم کنار سوال عالمت و گذا  رت رنگ پر و بزرگتر قدری را شاداب ا

 ... گذاشت
 غیبشییان هم با باره یک نفر چهار این چرا نمیدانسییت و کرد نگاهی ها اسییم به

 و خاراند را سییرش قدری و برد شییالش زیر به از را اش اشییاره انگشییت...  زده
 باز کند داپی ها شدن غیب این بین منطقی ایی رابطه نمیتوانست اینکه از خسته

 به رو . پیچید اتاق در آن دهندی آزار قیژقیژ صدای و کشید پیش را صندلی هم
 :گفت هیجان با لیلی

 
 « ؟....! نمیکنه کار مغزم خاکستری های سلول چرا نمیدونم »
 

 :برگشت مانیتور سمت به هایش چشم دوبار و کرد او به نگاهی نیم لیلی
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 «! ... کنه کار بخواد که نیست توش چیزی چون نکن خسته رو خودت »
 

 پر لیلی آشییکار توهین به توجه بی سییوالهای از بود پر فکرش تمام که هسییتی
 :گفت هیجان

 
ست عجیب لیلی میگم » صیم رفتند هم با دفعه یه آزینا و صبوری نیما نی  رخ
ستی با نکنه میگم...شرکت نیامدند شنبه از شون فرا ست سهک یه توی د شه ا  با

 «؟....!
 

شم لیلی شت مانیتور از چ شمان بردا شش پر چ  به ور کرد خمارتر قدری را آرای
 :شد هستی

 
 ضیییاانق تاریخ آدمها من برای...  میگم تو به ولی نگفتم کس هیچ به رو این »

ضای تاریخ و دارند شون....  شده تموم صبوری نیما انق  یعجیب چیز هم غیب
 « ....شمال رفتند باهم البد نیست

 
 شاداب اسم دور رفت رویش پیش ی نوشته های اسم سمت به نگاهش هستی

نه که آنجایی از و کشییید دایره ند نمی دهانش توی وآلو بود لق اش چا  تا ما
 :گفت وار پچ پچ صدایی با...!  حرف به برسد چه بخورد خیس
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 پیش... میگی چی رو شیاداب...  َدَدر و شیمال و مرخصیی رفتند اونها خب »
عه از بمونه خودمون  و نعمتی خانوم دیدن بریم هم با بود قرار زده غیبش جم

 خبر ازش روز اون از اش خانواده..... ها گفتم بهش نرفتم و شیییدم مریض
 یروزد...  خاموشه هم تلفش نیست هم قانونی پزشک و بیمارستان توی ندارند

 عجیب نظرت به...  برنمیداشیییت رو گوشییی هیچکس خونشییون زدم زنگ
 «؟...!نیست

 
صوال که لیلی صال اهمیت بی چیزهای به ا  از یکی هم شاداب و نمیکرد فکر ا

 :گفت کالفه بود ها اهمیت بی آن
 
ستی » شو مادرت جون ه شوی و کالهبرداری این با...  خودت اتاق برو پا  یبلب

سابرس یه روزها همین شده پا به شرکت توی که ست از رو مو و میاد ح  می ما
 تر ممیترس اوضاع این توی وگرنه کنم مرتب رو هام پرونده تمام باید من و کشه

 توی عاقل و بالغ آدم مگه....  بگیره هم رو من دامن و بسییوزه هم با خشییک و
 حوری و خوشگل ؟.... ! میخواد اضافی خور نون کی میشه گم زمونه دور این

 همیو هم باباش....  دزدیده رو اون ناکامش خواسییتگار بگیم که نبود هم پری
یارد و بود فروش ته گروگانش پول برای تا نبود میل ند گرف نه ماحت...  باشیی  و ن
 «...شمال رفته و کرده َدر دو و باباش
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 و دارد سیینتی خانواده میدانسییت و میشییناخت خوبی به را شییاداب که هسییتی
 هب کرد مچاله را کاغذ برخاسییت جایش از کالفه بکند را کار این اسییت محال
 :گفت و کرد پرتاب زباله سطل درون

 
 هم طلوعی میسییح البد.... !  کردی شییمال راهی رو همه.... هم تو بابا برو »

 باها
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
شت اراده بی ستهایش شمش میان.... شد خم اش سینه روی تا سرش و م  ک

 و دور چرخاند اطراف به سری و رسید راه گرد از سوری مامان اش ذهنی های
 :گفت باشد آرام داشت سعی که صدایی با دید خلوت که را برش

 
ست...  کن شکر رو خدا برو » ستگاری قبل دختر این د .. .. شد رو برات خوا

ست معلوم ست ازش اثری هیچ که بنده آخور کدوم توی سرش نی صه... نی  غ
جه کردم نشییون برات دختر میخوری رو چی تاب ی پن  حرفم روی نه... !  آف

شون دختر یه.... نمیکنم حاللت رو شیرم بیاری سه دادیم به  به مه رو ندا.... ب
 به دنبو قبا ال یک شهاب با هم ام بچه دل وگرنه...  شهاب به دادم بابات اصرار

 « ...داشت مهندس و دکتر خواستگار ام بچه...  شد پاپتی این زن زور
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 ی شیینونده شییهاب تر سییو آن کمی اینکه از غافل و گفت می خانوم سییوری
ست ی دونفر گفتگوی  دشکاف می را روحش آخته خنجری مثل کلمات و آنها

سیده انتها به خانوم سوری جمله هنوز...  کند می تکه تکه و  ابشه که بود نر
 سییمت به سییرش..  آمد بیرون بودند سییوار هم روی که هایی مبل پشییت از

 «!...ندا:» گفت گونه فریاد بلند صدای با و چرخید آشپزخانه
 

 و گرفت لکنت زبانش....!  خورد جا شهاب ی باره یک دیدن از خانوم سوری
 : گفت پاچه دست

 
هاب...  اوا » جایی جون شیی نه توی ندا...  میخوای چیزی...  این  آشییپزخو

 «...است
 
 و کرد جدا شاداب های لباس از دل خانوم زرین شهاب ی گونه فریاد صدای با
 :گفت حواس بی و رفت پذیرایی به سرعت به
 
 «؟...! میزنی داد چرا....  مادر شده چی »
 

شمانش جلوی خون شهاب صبانیت شدت از....  بود گرفته را چ  صدایش ع
 یرونب آشپزخانه از سراسیمه ندا...!  بود شده بریده بریده هایش نفس و میلرزید

 : پرسید واج و هاج و آمد
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 «؟....!میکشی َعربده چرا....شده چی »
 

 شهشی مثل اعصابش روزها این...  شد نبض پر اش شقیقه کنار رگهای شهاب
 ایه تهمت...  ریخت می فرو و شکست می هرتلنگری با و بود شده شکننده

ستند حتی که شادابی به سوری عمو زن ست زنده نمیدان شه و مرده یا ا  ، گو
شدنی تمام های کنایه سازگاری و سو یک از اش ن  سازی دم هر که ندا های نا
 مانچش مقابل و بزند آخر سیم به شد باعث..... دیگر سویی از ، کرد می کوک

 اب بودند آمده پذیرایی به اتاق از تازه که منصییور عمو و آقاجانش ی زده حیرت
 :بگوید میلرزید که صدایی

 
 به دتونهخو لیاقت که چیزی بگید من خواهر سر پشت لیچار هستید بلد فقط »

....  داره دختر دوسیییت تا ده هرجیبش توی که نادری.... !  ببندید من خواهر
ستگاری بیاد خوره می شکر شه پیدا شاداب...  من خواهر خوا  رو دهنش من ب

 «...بگه بله نادر به بخواد اگه گیرم می ِگل
 

 وسایلش هنوز که ای خانه در ها نفس صدای و بود شده غرق سکوت در جمع
 .... پیچید می بود نشده چیده

 
شدار صدای با را سکوت خان منوچهر ست اش دهنده ه :»  گفت کوتاه و شک
 «...کن تمومش شهاب
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 خس خس سیینه در گره گره هایش نفس...  بود زد آخر سییم به که شیهاب اما
شت سعی که لرزش پر لحن همان با....  آمد نمی باال و کرد می  دبلن خیلی دا

 :گفت نباشد
 
 یک شیییون بار یک مرگ....  بزنم رو حرفم بگذارید جون آقا میکنم خواهش »

 « بار
 

ستش سپس شت اش بینی ی تیغه زیر افقی و برد باال را د  نفس انهم با و گذا
 : گفت بریده ، بریده های

 
 کم ارمد قرآن به....  رضایتم پای به میگذارید رو سکوتم....  رسیده اینجام به »

 «... میرتقتصم باهاش منم و میکنه کوک سازی یه روز هر... میارم
 

شمان به و شد سوری عمو زن روبه سپس  شدو خیره او ی ترسیده و متحیر چ
 :گفت

 
...  خوردیم هم نمک و نون عمر یه ما مون فامیلی نسییبت منهای...  عمو زن »

 گرفتی شیییپور ولی شییده گم جمعه از شییاداب که نفهمه کسییی نبود قرار مگه
 توی آالن خدامیدونه که رو من خواهر آبروی....  دادی خبر همه به و دسییتت

 «....زدی حراج چوب به شده اسیر موقعیتی چه
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 ردک خانوم سوری نثار جانانه ایی ّغره چشم و گذاشت پیش قدمی منصور عمو

 :گفت و گذاشت شهاب های شانه روی دست و
 
 این وقت ولی......  هسییت منم آبروی شییاداب آبروی...  کرد خبط سییوری »

 رسهب دستمون به ازش خبری سالمت به بشیم دعا به دست باید نیست حرفها
 خودم ، خونه برگرده خدا امید به وقتی کردم نذر گوسفند اش سالمتی برای.... 

 «....چاکرشم
 

 اش مردانه غرور زدولی حلقه چشمش در اشک محبوبش یادخواهر به شهاب
 ...چرخید ندا سمت به سرش و زد پس را آن
 
شمای توی ندا »  ؟... آره ؟....! شدی من زن زور به تو ، بگو و کن نگاه من چ

ستگار وقتی  که ودیب گفته گرامیت مامان به اومد می برات مهندس و دکتر خوا
 نهونیپ یواشکی و بودم دوست سوادم بی ی دیپلمه عموی پسر با سال یک من

 و شدم ام یپاپت عموی پسر پاپی اینقدر گفتی بهشون...  بیرون رفتم می باهاش
یاد تا کردم التماسییش  و بشییکنم رو ها حرمت میخوای...! خواسییتگاریم ب

 «.... یا بگم هم رو دیگه چیزهای
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 چرا.. .. رفتند فرو شهاب دهان آب با و نگرفتند جان دیگر«  یا» از بعد کلمات
 شهاب:» گفت گونه فریاد صدای با خانوم زرین که
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 امفرج آقای پیش میرم من بود نگرفته مرخصییی اصییال شییاداب....  رفته شییون

 «؟.... ! میگم خودش به رو فرضیاتم
 

 ... شد خارج بلند گامهای با و نکرد صبر دیگر هستی
 

*** 
 هب کیف که دید را فرجام آقای پله راه میان و شیید باال ی طبقه راهی سییرعت به

 آقای...  بود سرازیر پایین سمت به کرد می صحبت تلفن با که حالی در دست
 ردو خودش از را گوشی ،قدری بود کرده سد را راهش که هستی دیدن با فرجام

 :پرسید و داد تکان طرفین به را سرش و ایستاد او به رو منتظر ، کرد
 
 «...برم باید کاردارم من...  بزنید رو حرفتون زودتر لطفا...  مشیری خانوم »
 

 راربرق رابطه اش ذهنی موضوعات میان توانست نمی و بود شده هول که هستی
 :گفت باشد داشته هایش گفته برای مناسبی ی مقدمه آنکه بی کند
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 هب نیسییتند شیینبه از حّقی خانوم تون منشییی و صییبوری آقای..  رییس اقای »
 «....باشند داشته ربط کالهبرداری به شاید نیست عجیب نظرتون

 
 :گفت و کشید محکمی پوف هستی های فضولی از کالفه فرجام

 
شیری خانوم » صا من از پیش ی هفته حّقی خانوم و صبوری آقای...  م  شخ

 باید و کنند اقدام شییون عروسییی کارهای برای تا کردند مرخصییی درخواسییت
 ایآق به هم ربطی هیچ کالهبردای و شییده ثابت فراسییتی آقای جرم کنم عرض

 «.... نداره حّقی خانوم و صبوری
 

 در شهیجان شور باشدتمام شده خالی سوزن با بادش که بادکنکی مثل هستی
 :گفت رمق بی صدایی با و....  کرد کش فرو دم
 
 «.... نیومدن شنبه از هم خجسته خانوم آخه »
 

شت عجله که فرجام ست می و دا ستی به رو برود تر زود چه هر خوا  و شد ه
 :گفت

 
 هرحال به...  میشییه کسییر حقوقشییون از وگرنه هیچ که گرفتند مرخصییی اگه »

 یکالهبردار و اومده بوجود برام که خانوادگی مشکل خاطر به نمیکنه هم فرقی



 701 بن بست بهشت

 هب هم کارخونه و تعطیله شییرکت ثانوی اطالع تا..  بودجه کسییری و شییرکت
 عالمیها....  فعاله نیمه کارخونه دفتر فقط فعال و میکنه کار وقت نیمه صییورت

 بده اطالع حضییوری هم کارمندان به و ورودی در دم بزنه رحمتی دادم رو اش
ساب هم کارمندان روزکاری دوهفته این....  شه ح  آینده روز دو یکی ظرف می

 قرار مدیدت برای کرد فعالیت به شروع که شرکت..... میشه واریز حسابشون به
 « ...میگیریم تماس باهاتون داد
 

شد سرازیر ها پله از که حالی در گفت را این فرجام شی می ش کنار را گو  شگو
 :گفت بلند صدایی با و گرفت

 
عذرت » ند تا...  خان کامران میخوام م قه چ گه ی دقی  بهتون رو خودم دی

 «.... سرگرد جناب پیش بریم هم با... میرسوم
 

 ستریخاک های سلول که بود شده شوکه چنان شرکت تعطیلی شنیدن از هستی
 !....کرد فراموش را شاداب و...افتادند کار از سره یک مغزش

 
*** 

سیح فرنگیس مامان شمه م شکهایش ی چ سی کویر در ا شک هایش دلواپ  خ
 ره با و داشییت نمی بر تلفن از چشییم ولی کرد نمی گریه دیگر و بودند شییده

 ... میشد پایین و باال نواسان پر هم او قلب تلفن زنگ صدای
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 :وگفت گذاشت روبرویش سوپی بشقاب ماندانا
 
 قلب این با اخر.... نخوردی چیزی هم دیشییب....  بخور برم قربونت مامان »

 «....میدی دستمون کار مریضت
 

شق خانوم فرنگیس  به سرش که حالی در و داد چرخی نارنجی سوپ در را قا
 :گفت بود زیر

 
 «؟....! نیست اش گشنه االن ام بچه یعنی »
 

 : گفت و کرد پاک را اشکهایش ماندانا
 
 مگه نمیگه دورغ بهش هیچوقت مادر یه دل ته بریم قربونت....  من مادر »

شنه دلت ته نمیگی سیح که رو ست زنده م شب مگه..  خوبه هم حالش و ا  دی
 اشبر آسییمون به رو و باال بود برده رو دسییتهاش پیرزنی که ندیدی رو خوابش

به حالش که اسیییت نشییونه یه همه ها این....  میکرد دعا  چه رو خدا...  خو
 کنه کمکمون بتونه خان کامران آشیینای که سییرگرد جناب این شیییاید دیدی

 سییرگرد جناب دیدن از بعد شیید قرار و رفته خان کامران با هم فرشییاد دایی....
 « .... اینجا بیان متستتقیم
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 و تنشس زبانش روی سوپ گرمای و برد باال را قاشق رمق بی خانوم فرنگیس
 «....خدا به توکل:» گفت آهسته لب زیر

 
*** 

 
 به شییاداب ی خانواده میان میزد موج خانوم فرنگیس ی خانه در که آرامشییی

 !....بود نایاب ّدری منصور عمو ی خانواده مدام حضور یمن
 

...  بودند سییوار هم روی نظم بی کارتونها جدید ی خانه به مکان نقل از بعد
شها شه شده لوله فر  رجه این میان.  نبود جایش سر چیز هیچ و افتاده ایی گو
 هاثاثی و اسییباب میان کنده پر مرغ مثل شییاداب زری مامان... گفتنی نا ومرج
 سوری های وکنایه نیش هم گاهی و....  چرخید می هدف بی پال و پخش های

 ... آورد می تاب را
 

 از شییعری کتاب و کرد باز بود شییاداب به متعلق که را ها جعبه از یکی در نادر
 لداخ به را آن کردودوباره بسییته و باز را آن حوصییله بی و برداشییت جعبه روی
 .... کشید عمیقی نفس دلتنگی سر از کرد پرتاب جعبه

 
ست و سوری مامان ی حرفها  می را ذهنش تمام موریانه مثل ندا توانایش همد
 شاداب کنار دیگردر مرد تصور از حتی....!  گذاشت نمی راحتش دمی و جوید
ل جوشیدو می رگهایش در خون ل ق   د....  کرد می ق 
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 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 «....دار نگه رو زنت حرمت
 

ستانه در که شد خیره ندا به ناباور نادر ستاده در ی آ شکهای زیر به سر و ای  شا
 ....چرخاند می دستهایش میان مدام را تابی چرک دستمال در و بود جاری

 
 حرفی تا کرد باز دهن سوری عمو زن انداخت سایه جمع توی سکوت هم باز
ید ندا از دفاع در  منصییور عمو که چرا ماند جا دهانش در کلمه اولین اما بگو

 :تگف و گرفت سورخانوم روبه و آورد باال را دستش کف شد جدل این میانجی
 
 شهاب زن ندا دیگه حاال...  شد تموم دیگه گذشته....  ببند رو دهنت سوری »

 ادعو میره بالش یه روی سرشون که شب ولی میکند دعوا هم با شوهر و زن.... 
 «...میره یادشون هاشون

 
 :گفت و شد شهاب به رو داد فرو دهانش آب با را هایش گریه های هق هق ندا
 
 هم آالن همین کنم زندگی تو با هم دیگه روز یک نیسییتم حاضییر دیگه من »

 ومب روی از که رو خواهرت رسوایی تشت برو تو....  میکشند رو منتم ها خیلی
 « کن جمع افتاده



 705 بن بست بهشت

 
 و مانتو هب چنگی کرد پرتاب ایی گوشه به حرص با را دستمال و گفت را این ندا

 منوچهر و نادر ی ها گفتن ندا به توجه بی سییری سییر و هولی هول زد شییالش
 ...رفت بیرون آپارتمان از خان

 
سش راه و انداخت سایه وجودش پی و رگ توی غیرت درد شهاب سته را نف  ب

 برو نادر: » گفت خش و خط پر صییدایی با و نشییسییت ای جعبه روی..... بود
 «....خودتون ی خونه ببر دنبالش

 
 ... شد راهی و کشید موهایش میان به دستی کالفه نادر

 
صور عمو شتهای روی نگاهش من ست شهاب ی شده گره م ش  تا که سری و ن
 :گفت خانوم سوری به رو و بود شده خم سینه

 
 ینب جوری چه بین...  میباره آتیش و فتنه ازش که آوردی جهنم از رو زبونت »
 «.... میزنی بهم رو برادر تا دو
 

ساند شهاب به را خود گام دو با سپس ست و ر شت اش شانه روی د  و گذا
 :گفت

 
 «.... زندگیتون سر برید و زنت دنبال بیا شدی آروم که یکم »
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 تهخجس ی خانواده بین که عمیقی شکاف.... نگفت هیچ کردو سکوت شهاب

 شد نمی پر هم شاداب برگشتن با حتی بود افتاده ها
 

شنبه سیح برای دو سی و شد آغاز برف با شاداب و م  شانذهن ته که هایی دلواپ
 صییبور آوردندو نمی خود روی به یک هیچ ولی.... بود انداخته لنگر جوری بد
 !...بودند داده تقدیر به دل
 

 و میرفتند رحیم مشییدی ننه ی خانه به بایسییت می که بود روزی همان امروز
 ....ماندند می آنجا را مدتی

 
 اش پیشانی روی تا را بود داده او به حنا که را بافی دست گوش سه شال شاداب

شید پایین  هم انوز از آن ارتفاع که هایی برف دل روی را پاهایش سختی به و ک
شتر شت بود شده بی  می دخور پا زیر که برفهایی قرچ قرچ صدای....  میگذا
 ناما بی برف و....انداخت می طنین کوهسییتان در که بود صییدایی تنها شییدند

 ....نشست می رویشان سرو بر و بارید می
 

 داشتندمی بر قدم آنها از تر جلو برف حجم به توجه بی بز و تیز نازان و شهربانو
 !... میروند راه شده چمن و صاف ای جاده در گویی که چنان

 



 707 بن بست بهشت

 یکباره به و گذاشت نخورد پا های برف روی بلندکرد را پایش سختی به شاداب
سیح..  شد سرنگون برفها میان به دم در سش تمام که م  ، دبو شاداب پی حوا

 : گفت و برد پیش او سمت به را دستش و برگشت را اش رفته قدم یک ایستاد
 
 «.... کنم کمکت من بده رو دستت »
 

 وقتی دش ثابت مسیح ی چهره به نگاهش برف سفید تور ی پرده پس از شاداب
 ... رفت و بست را بندلیش و بار سرما گرفت قرار او گرم دست در را دستش

 
 :گفت مردانه و محکم جداکرد برفها میان از را او سریع حرکت یک با مسیح

 
 رو پاهات تو و میرم جلوتر قدم یه من...  نمیاری در من دسییت از رو دسییتت »

 «.... من پای جای بگذار
 

 ...شد راهی و داد او دست گرمای به دل کالمی و حرف بی شاداب
 

**** 
شدی ننه ی خانه صله قدری ده از رحیم م شت فا  که درخت پر ی دره از اما دا

 ... نبود دور چندان بود برف از پر درختانش برگ و شاخه
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 که جرهپن یک با نبود بیشییتر متری دوازده اتاق یک درواقع که کوچکی ی خانه
 شییاداب....  داشییت قرار کهنه فانوسییی آن ی لبه شییدروی می باز دره به رو

سوده و خورده ریش زیلوی روی نگاهش سط شده پهن ی فر ست اتاق و ش  ن
 چادر زیر هم کنارش....  داشییت قرار آهنی بخاری اتاق کنج تر سییو آن کمی
 ...داشت قرار رختخوابی دیوار به تکیه گلی گل شبی

 رویش هک بود فلزی سفید کابینت یک درواقع و نبود مجرا جایی اش آشپزخانه
 اب کهنه گازی فلزی ی پایه چهار یک روی آن جفت و.... داشییت قرار سییینکی

 گوش همان هم ی زده زنگ کپسول یک و داشت قرار شعله دو
 

 [2۳:۴۹ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
سه و شد داخل فرز تر نازان.....  بود ها کنار ه  زیر از رنگی سیاه نایلونی ی کی

 گاز زیر از را جارو شیید وخم گذاشییت ای گوشییه به را آن آورد بیرون چادرش
 :گفت و برداشت

 
  وتونر به گالب...  میکنم گل ی دسییته مثل براتون رو جا این آالن دکتر آقای »
ست» شت هم «آب به د ست خونه پ  مه نفت دبه یه....  نفته پر بخاری.....  ا

ست در کنار بیرون سول..... ه صفه تا هم گاز کپ ست یه...  پره ن  رختخواب د
 براتون هم اضیییافی پتو یه آورد خونه از براتون رحیم مشیییدی دیروز هم تمیز

 بگذارید منت حموم برای ولی... هسییت آب هم های لوله توی....  گذاشییتم
 هی مشییدی ننه دیشییب بده خیرتون خدا نداره حموم اینجا..... ما ی خونه بیاید



 709 بن بست بهشت

 بهتره حالش گفت شییید بیدار خواب از وقتی هم صییبح و خوابید راحت کم
 « ...کرد دعاتون چقدر رحیم مشدی نمیدونید

 
 به و آورد می هم روی ضربدری را چادرش درحالی و شد مسیح به رو شهربانو

 :گفت میزد گره گردنش پشت
 
 چشمم تخم روی وگرنه کمه مون جا که دیدید خودتون...  دکتر آقای شرمنده »

 یادم شهر از عبدالله باالخره و میاد بد برف روزها همین انشاالله...  داشتید جا
ضاع این توی.... میکنیم راهی رو شما و  ده مردم برای رو شما خدا احوال و او

 « ... فرستاد
 

 :گفت و شد نازان به رو سپس
 
 « .... میشه گرم جا این کنم روشن رو بخاری....  میکنم کمکت منم کن صبر »
 

 ایه کتانی شاداب که بود نشده محکم سرش پشت شهربانو چادر ی گره هنوز
ست زیلو سرمای روی وپایش آورد در را سنگینش و خیس ش  سمت به....  ن
 :گفت و گرفت دستش از جارو و شد خم رفت نازان

 
 « ... کنیم می تمیز جا این خودمون بدید اجازه »
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 :گفت و کرد مسیح ی روانه نگاهی نیم و گرفت او از را جارو سپس
 
شن هم رو بخاری میتونیم خودمون »  تا... شیم نمی شما مزاحم....  کنیم رو

 «...دادیم زحمت بهتون خیلی هم جا همین
 

 :فتگ و کرد حرفهایش چاشنی ای خسته نفس و داد تکان اطراف به سری نازان
 
 لهیا...  شینی می دل به جور این که برداشتند بهشت از رو تو ِگل..... دختر »
 « ...بشید پیر هم پای به
 

 :گفت و کرد اشاره آشپزخانه کنج مشکی ی کیسه به ابرو چشم با سپس
 
شب طبابت مزد دکتر آقای نداره رو شما قابل »  ، مهک که شرمنده..... تونه دی

 «...رسه نمی این از بیشتر وسعمون
 

سیح سه سمت به نگاهش م ست و...  رفت رنگ سیاه نایلون ی کی  راگ میدان
 : تگف و نشاند لبش روی لبخندی میخورد بر آنها نفس عزت به نکند قبول

 



 711 بن بست بهشت

 که دکنی تشکر رحیم مشدی از باز من قول از نکنه درد دستتون..  خانوم نازان »
نت ما به رو خونه این ما عد... داد ا نه آمپول تزریق برای ظهر از ب  مشیییدی ن

 «....میام
 

سیح به و خوانند لب زیر«  احدی و الله هو قل» شهربانو و نازان  شاداب و م
 ...شدند هایشان خانه راهی و کردند فوت

 
*** 

 قرار بی قلبش....  افتاد اتفاق میترسییید آن از که چیزی از باالخره دو آن رفتن با
 ... افتاد شماره به هایش نفس و کرد طپیدن به شروع

 
 رس کمی رفت اتاق کنج آهنی و ِگرد بخاری سمت به آرام و خونسرد مسیح اما

 کرد نروش رفتن کلنجار قدری از بعد را بخاری.... کرد پیدا را کبریت چرخاند
 های لکه و رفت اشپرخانه سمت به شاداب...  شد خانه فضای مهمان گرما و

 کرد می غوغا ماندگی بوی و یشد م دیده گاز جای جای در شده خشک چربی
ستیکی ی کهنه ظرفی جا یک سینک کنار.... شت رنگی قرمز پال  تنها و قراردا

 هم رپ لب دوتا یکی که لیوان چهارتا یا سه و چنگال و قاشق تا چند اش دارایی
 را نتکاب شد خم.....  کنارش هم رفته و رنگ مالمین بشقاب ودوتا بود بیشان

 .... بود زده زنگ کابینت زیر هم داغون و درب رویی قوری کتری یک کرد باز
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شت سر شاداب سیح و بردا شت که کرد نگاه م ستا بخاری کنار او به پ  بود دهای
سه...  شکی نایلونی ی کی شت را م  یرونب که چیزی اولین...  کرد باز را آن بردا
 و گذاشییت کناری به را آن...  بود نشییان و نام بی مارکی با چای بسییته یک آمد

ته عدی بسیی مد بیرون که ب  نان قرص دو با همراه محلی مرغ تخم عدد پنج آ
ستمالی داخل کوچک  نرم لبخندی سخاوت همه این از...  بود شده پیچیده د

 کی در مسیح حضور متوجه که بود افکارش غرق چنان.... نشست لبش روی
شد اش قدمی شت سر او صدای با و....  ن صله با که بردا  زیاد چندان نه ای فا

 سیب و برد کیسه داخل به دست او از پیش مسیح.....  بود ایستاده کنارش در
 :گفت و کشید بیرون را زمینی

 
خاوت » نا مردم این بین سیی یدا مع نه پ گدسییتی اوج در که میک  هم باز تن

 «....بخشند می سخاوتمندانه
 

 حرف باهات میخوام بخاری کنار بریم بیا گفت و شیید شییاداب به رو سییپس
 «....بزنم

 
*** 

 
ست بخاری کنار شاداب ش ست آن گرمای حتی و ن ضطرابش نتوان  کاهش را ا

سیح...  دهد شم و کرد آویزان شده کوبیده میخ به را پالتویش م  ی هپنجر از چ



 713 بن بست بهشت

 بعد و نشست فاصله با شاداب کنار و گرفت میشد باز برف نرم حریر به رو که
 :گفت کوتاه تامل از
 
 هایی فکر بی خاطر به اینکه اول...  بدهکارم تو به خواهی عذر تا تا دو من »

 من
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
چل این توی دومون هر که بود تادیم ه که دوم...  اف ید این با  خان عزیز به ن

 فکرم به هیچی لحظه اون کن باور ولی..  هسییتیم شییوهر و زن ما که میگفتم
 کنم درست رو دروغم نشد دیگه هم بعد...  برسه آسبیی بهت ترسیدم و نرسید

 هک منظورم متوجه.... نکنند اعتماد بهمون دیگه شییرایط این توی ترسیییدم و
 «....میشی

 
 کانت تایید عالمت به را سرش سبک و ونرم کرد گره هم در را دستهایش شاداب

ر ی سییبزه صییورت روی نگاهش و داد  های ریش....  نشییسییت او ی ومردانه پ 
شکی شانده را صورتش روز چند این رنگش م صی هارمونی و بودند پو  با خا
 ، بود دهکر پیدا میشد شانه باال به رو فرق بدون همیشه که صافش و تیره موهای
سیر شمانش م  کترد آقای ی بله:»  گفت وکوتاه برگرداند بخاری سمت به را چ

 «....متوجهم
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سیح شید عمیقی نفس م شم ک شمان از چ  زیر که او حالت خوش و مورب چ
 درخشییید می خوش گردش صییورت میان که او ی دخترانه باریک ابروهای

 :گفت و گرفت
 
 کنیم یزندگ جا این باید معلومی نا مدت توبرای و من که واقعیته یه این ببین »

... هسییتیم واقعی شییوهر و زن که کنیم وانمود روسییتا اهالی جلوی باید و... 
 مبشییی محرم هم با که میشیید و نبود قانونی نظر از منعی میخواسییت دلم خیلی

شه پدرت ی اجازه که زمانی تا ولی ست ما محرمیت نبا ست در  تا من و.... نی
 مونه می باقی بینمون ها فاصله و میکنم صبر رسمی خواستگاری بیام که روزی

 « ...قرمز خط اسم به چیزی ،
 

 به: » پرسید قبل از تر نرم و شد خیره شاداب ی افتاده فرو چشمان توی سپس
 «؟....! داری اعتماد که من

 
 .داد تکان سری فقط حرف بی هم باز شدو تر طپش پر قلبش شاداب

 
 :فتگ کوتاه تاملی از بعد کردو تر نزدیک بخاری گرمای به را دستش مسیح

 
 می من قانون یه داره رو خودش های قانون شیییدن همخونه این پس خب »

 «؟....!قبوله میکنم اجرا من بگذار تو قانون یه کنی اجرا توباید و گذارم



 715 بن بست بهشت

 
 :کرد اضافه تاکیدی و برد باال را اش اشاره انگشت سپس

 
 «؟...! موافقی...  معقول و منطقی قانون البته »
 

شت سر شاداب شمان به بردا  هومردان پهن ابروهای زیر که کرد نگاه او تیره چ
 قانون یه...  موافقم:» گفت مخملی نرم و کوتاه و میرسییید نظر به مصییمم اش

 «.... ومعقول منطقی
 

 شصییاف پیشییانی روی فرفری که او موی تکه به نگاهش و زد لبخندی مسیییح
 : گفت و افتاد بود نشسته

 
 رو من باید پس باشیییم همخونه هم با نامعلوم مدت یه قرار ما... قانون اولین »
 «... نگی بهم دکتر دکتر اینقدر و مسیح وبگی کنی صدا کوچیکم اسم به
 

 کردن فکر موقع همیشییه که کاری کرد تر باریک قدری را چشییمانش شییاداب
 می تمرین کمی باید فقط نبود هم سخت چندان اول قانون خب..  میداد انجام

 : داد تکان تایید عالمت به سری شد می گفتارش عادت تا کرد
 
 «.... نیست هم سخت خیلی قانون این باشه »
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 تاملی زا بعد بگوید را قانونش تا اوبود نوبت حاال کشییید عمیقی نفس سییپس
 :گفت کوتاه

 
 عموق بتونم من تا بکشیییم بیمون پرده یه ملحفه با خواب موقع های شیییب »

 «...بخوابم راحت و دربیارم رو شالم و مانتو خواب
 

 :گفت و داد تکان سری هم او و گرفت عمق لبخندش مسیح
 
 و تنیسیی زیاد جا این عرض بخوابی راحت بتونی شییب باید...  خوبیه قانون »

 کسییی اگه تا میداریم برش روزها ولی میدم انجام برات کاررو این حتما شییب
 «.... نکنه شک اومد

 
 :گفت عمیق نفسی از بعد و گرفت شاداب از چشم سختی به مسیح

 
 زن شرعا و رسما تو و من که درسته شاداب ببین...  منه دوم قانون نوبت حاال »
 ینا توی خواد می دلم ولی..... بیفته بعدا اتقاف این وقرار نیسییتیم شییوهر و

ستا این توی که مدت ستیم رو صمیم خونه مرد عنوان به من ه  و شمبا گیرنده ت
 ینا نمیدونیم چون کنی گوش حرفم به هم تو و بگیرم تصییمیم من بدی اجازه

 زنین رو خودت سییاز اینکه خالصییه و بیاد پیش برامون ممکنه اتفاقاتی چه جا
 «؟.... قبوله... 
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نه بینی به شیییاداب  در و کوچک خیلی نه بودو بزرگ خیلی نه که او ی مردا
شت برمی قانون این خب.... شد خیره ، قواره خوش صورتش  همردان بعد به گ

 را اش اشاره انگشت اما....کند تکیه او به نمیامد بدش و... او طلبی ریاست و
 :گفت و رفت نشانه او سمت به و برد باال

 
 «...میکنم قبول.... باشه ومنطقی معقول هاتون خواسته که جایی تا »
 

 لمس برای او ی اجازه بی تا کرد مشییت هم در محکم را دسییتهایش مسیییح
:  گفت و کرد تازه را اش کهنه های نفس و نرود پیش شاداب گون گندم صورت

 «...بگی رو قانونت که توئه نوبت خب» 
 

 :گفت محتاط کردو رو زیر را ذهنش شاداب
 
 این و یتاریک و تنهایی از که.... نیستم ترسویی دختر من بخواهید رو راستش »

 ریدمی جا هر باید و است ناشناخته بران جا این محیط ،ولی بترسم چیزها جور
 «... قبوله... نگذارید خونه توی تنها و ببرید باخودتون روهم رو من

 
شان شاداب حرف این شت اعتمادش از ن سیح و دا شی از م  غنج دلش ته خو

: »  گفت عمیق لبخندی با میکند تکیه او به شییاداب اینکه از خوشییحال رفت
 «... میبرم باخودم هم تورو برم هرجا باشه
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 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 :کرد اضافه تامل اندکی با سپس
 
 « ... خواهشه و خواست در یه و نیست قانون واقع در من سوم قانون »
 

 و کرد راباریک اش موربی چشییمان بازهم و شیید هم در هایش اخم شییاداب
 : شد مسیح حرفهای ی ادامه منتظر

 
 هاگ...  ندارم ایی میونه ها کار جور این و پز و پخت با زیاد من شییاداب ببین »

شه ست که جور این...  یده انجام رو ها کار این تو می  کرف به باید خودمون پیدا
 «.... باشیم غذامون

 
 دندانهای تمام که چنان زد وسیییع لبخندی مسیییح تنبلی همه این به شییاداب

 هم باز او های خنده تاب بی مسیییح و گذاشییت نمایش به را اش شییده ردیف
ستهایش شت د  باال او گرم های نگاه امتداد تا نگاهش او صدای با و.... شد م

 : امد
 
 « ....دارم دوست رو کردن آشپزی من...  خوبیه قانون این »
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 رو زیر را ذهنش هرچه اما... بگوید را سومش قانون تا بود او نوبت حاال خب
 :گفت و شد خیره مسیح منتظر و خیره چشمان به نکرد پیدا آن بین چیزی کرد

 
 «.... شد تموم هام قانون دیگه من دکتر آقای»
 

 :تگف تصنعی اخمی با و رفت نشانه او سمت به را اش اشاره انگشت مسیح
 
 ینگ من به دیگه و کنی صدا رو اسمم نشد قرار مگه...  من قانون اولین نقض »

 «!...دکتر آقای
 

 بودن آسییون هم خیلی قانون این میکرد اشییتباه کشییید ایی کالفه پوف شییاداب
 رهمسیی پشییت تندو باشییند گرفته را اش امالیی غلط که دبسییتانی بچه مثل...

 : گفت
 
 «.... دکتر آقای نمیگم دیگه ببخشید....  ببخشید »
 

 انداز طنین بهشییت در هایش خنده آوای و درآمد پرواز به هایش خنده مسیییح
 ...دار پرچم شان بین«  عشق »مشترک قانون و شد

 
 مشییغول کاری به یک هر و شیید آغاز شییان ای همخانه زندگی ، قوانین از بعد

 ... شدند
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سیح سول شیلنگ م صل را گاز کپ  بسی سراغ به ناهار برای شاداب و کرد و
شت روغن اگر خب...  رفت ها مرغ تخم و ، زمینی ست دا  سیب کوکو میتوان
 برخودار امکانات حداقل از مشدی ننه مّحقر ی خانه اما... کند درست زمینی

 !.... بود
 

 وپر هوا از هایش گونه و کشید داری کش پوف و زد کمر به دست متستتاصل
 به و گذشییت زمینی سیییب کوکو کردن درسییت خیر از عاقبت.... شیید خالی
 سلیقه هم کمی خب ولی.... کرد قناعت پخته زمینی سیب و مرغ تخم همان

شت با پختن از بعد را مرغ تخم و زمینی سیب و داد خرج به  ودر نرم چنگال پ
شک کوهی ی پونه هم رویش و کرد مخلوط هم با انتها شید شده خ  عطر که پا

شت انگیزی سحر شدی ننه و دا  آویزان میخ به سفید ایی پارچه داخل را آن م
 ..... بود کرده

 
 ختهپ زمینی سیب و مرغ باتخم ، بود گوش چهار ای سفره ، یشان شاهانه ناهار

 بخاری بساط کنار را آن شاداب که... آب لیوان دو هم کنارش و نان قرص دو و
سید پایان به که هایش گری کدبانو... کرد پهن  بود داده حنا که را بافتش شال ر

 مسییح سیراغ به و نشیاند اش شیانه روی و برداشیت دیوار به آویخته میخ از را
 ....بود خانه در رویروی شده جمع های برف کردن پارو مشغول بیرون که رفت
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شان هورا سرد هوای از حجمی خانه چوبی در شدن باز با  سرازیر داخل به ک
 ... شد خانه گرمای مهمان برف ی دانه هم چندتایی و شدند

 
شای به و پیچید محکم اش شانه دور به را شالش شاداب ستاد مردی تما  هک ای

 اش مشکی های ریش روی برف....  بود او های نفس به شده گره هایش نفس
 عوسی حجم دل روی را چوبی پاروی برف امان بی بارش زیر و مردانه و نشسته

 ردک می هوار دیگر سمت به را آن و شد می پر که پارو ی کفه و کشید می برف
 نطنی کوهستان در که بود صدایی تنها برف روی پارو «ِخرت ِخرت »صدای و

 !...شد می انداز
 

 ورتص رابه پارو ، بود ایستاده در کنار که شاداب بادیدن و سربرداشت مسیح
ته های نفس با و داد تکیه آن به و کرد سییتونی عمودی  نرم لبخندی و خسیی

 «....تو برو میخوری سرما:» گفت
 

شار با آمد در پرواز به دلش بازهم شاداب  شدل پر و بال هم روی بر لبهایش ف
 :گفت و داد تر نرم لبخندی با را او لبخند جواب بست را
 
 «....حاضره ناهار داخل بیاید شدید خسته »
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 هب گرما دنیا دنیا ، سرما همه آن میان تموز آفتاب مثل شاداب رنگ کم ی توجه
 یوارد به را پارو و جنباند سری.... بخشید عمق را لبخندش و کرد سرازیر دلش
 ....شد داخل شاداب همراه و داد تکیه

 
«   های َچهچه و َبه َبه» میان که بود سییاده غذای یک دونفریشییان ناهار اولین

 تع و شاداب پخت دست از مسیح
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
ست از خاطراتی ریف شان پخت د  این تادر رفت و...... شد خورده ، مادرهای

 ....باشد نفریشان دو مشترک خاطرات اولین جزء ، بهشت
 

*** 
 حس را زمان گذشییت و بود جاری ی دیگر جوری زمان بهشییت روسییتای در

شدی ننه دیدن برای وقتی... کردی نمی صرار به رفتند رحیم م  رایب شهربانو ا
صر ی سفره مهمان و ماندند شام شان بدو از و.... شدند آنها مخت  و نعنا ورود
ستند آنها جفت هم پونه ش شم نعنا.... ن شت برنمی شاداب از چ  هم پونه و دا

 نگاههای ی متوجه مسیییح که آنچنان....  بود مسیییح به خیره زدن پلک بدون
 کنج لبخندی با و کرد خم شاداب سمت به قدری را سرش و شد او ی خیره
 :گفت وار پچ پچ و آهسته لبش
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ست » شه حوا  پیش سختی سر رقیب.... دارم هواخواه قدر چه ببین...  ها با
 «!....داری روت

 
 داشییت نمی بر مسیییح از چشییم که پونه ی کودکانه ی چهره دیدن با شییاداب
 وکنار کرد بلند جایش از را او ، گرفت را پونه دسییت و شیید خم و زد لبخندی

 :گفت و بتوتسید را رنگش آبی روسری روی ، نشاند مسیح
 
شین بیا » ستت های زگیل به نگاهی یه تا دکتر آقای پیش بن  خوب ببینه بندازه د

 « .... یانه شده
 

 مهربان لحن همان وبا نشیاند خود کنار را او و گرفت هم را نعنا دسیت سیپس
سمت ببینم من پیش بیاد من خانوم نعنا:» داد ادامه شنگش ا  وردهآ کجا از رو ق

 «....بوئه و عطر خوش قدر این که
 

سیح ست م ستش میان را پونه د سش تمام ولی گرفت د  ایه مهربانی پی حوا
 !.....بود مانده جا اش مخملی های خنده و شاداب

 
*** 

 
 شاداب ای ملحفه قانون اجرای نوبت..... خواب وقت و رسید انتها به که شب
 .... شد
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 هکاس توی که مشدی ننه های پرت و خرت میان از میخ دوتا حوصله با مسیح

 خانه گلی گل شب چادر با و کوبید دیوار طرف دو به و کرد پیدا بود ریخته ای
 دسییت یک شییاداب سییهم کرد تقسیییم قسییمت دو رابه مشییدی ننه کوچک ی

 .... بخاری کنار بالش و پتو یک مسیح سهم و بود رختخواب
 رفتن شییویی دسییت نیاز اگر رفت می پیش خوب شییاداب برای چیز همه خب
شکلهایش از یکی این البته.... کرد نمی پیدا ست نمی حاال و بود م  سیحم دان

سیح» بزند صدا طوری چه را سیح آقا» و« خان م  ودب ثقیل نظرش به کمی «م
 برای زیادی هم پییشییوند پسییوندو بدون مسیییح... چرخید نمی دهانش توی

 به را شتشبال مسیح هایش بالتکلیفی میان.... بود صمیمی پایشان نو ی رابطه
 شییاداب صییدای با که برود پرده سییوی آن به خواسییت می و زد بتغتل زیر

 .... برگشت
 
 «!.... دکتر آقای »
 

 : گفت و رفت باال ابرویش تای یک اعتراض ی نشانه به مسیح
 
 «.... دارم اسم من...  رفت یادت مون قرار »
 

 : کرد اعتراف دادصادقانه فشار هم روی را چشمانش شاداب
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 «! .... گذاشتید سختی قانون کنید باور »
 

ر زیلو روی به را نگاهش کند دل او چشمان از سختی به مسیح  : داد س 
 
 میکنم صدا تورو من که همونطور......  پیشوند پسوندو بدون مسیح بگو فقط »

 «....دکتر آقای نه هستم مسیح فقط تو برای من.....شاداب
 

 کرد حس که شییاداب...  کرد رفتن وعزم شیید او به پشییت گفت را این مسیییح
 : گفت ببرد را او نام آنکه بی شتاب پر تندو..... شده گیر دل مسیح

 
 «؟.... بکنم خواهشی یه حاال میشه.... دکتر آقای نگم دیگه میدم قول باشه »
 

سیح شت او سمت به آنی به م  داد انتک ریز را سرش کرد نگاهش منتظر و برگ
 «؟....! شده چیزی:» وپرسید

 
ستهایش شاداب  بریده ، بریده و انداخت زیر به را سرش و داد پیچ درهم را د

 :گفت بیاورد را شویی دست اسم انکه بی
 
 دیدم صییبح...  خونه پشییت برم من تا بیاید من با...... کنم خواهش میشییه »

 « .... نداشت المپ
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سیح شاند لبش روی لبخندی بود مانده جا شاداب صورت روی نگاهش م  و ن
 :گفت نرم و برد پیش قدری را سرش و انداخت زمین روی جا همان را بالشت

 
 « ؟.... ! نداره خجالت که این کنی نمی نگام چرا حاال »
 

 رفت ودب او سهم بخاری و پنجره که قسمتی ی پرده پشت به که حالی در سپس
 : وگفت

 
 «.... کنم می روشن رو فانوس منم بپوشی کفش تو تا »
 

*** 
 هم آن به شییدن داخل و بود ماجرا قسییمت یک شییویی دسییت تا رفتن خب

 بدون ، بود کوچکی دیواری چهار واقع در شویی دست....  ماجرا دیگر قسمت
....  میکرد بازی را آن در نقش ، نما نخ و پاره ی آویخته ی پرده یک و....!  در

 مثل برف بارش زیر نورش که را روشیین فانوس مسیییح....! هیچ دیگر و همین
 :گفت و گرفت او سمت به میزد سوسو درخشان ایی ستاره

 
 «....بیای تا کنم می صبر جا همین من ببر خودت با رو فانوس بیا »
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 یرو نشیسیته برف به دسیتی.... بود نشیسیته جانش و تن توی سیرما شیاداب
 هک صدایی دهدبا فرو را دهانش آب میکرد سعی که حالی در و کشید صورتش

 :گفت میلرزید سرما از
 
 «!...بگیرید هم رو هاتون گوش و بکنید رو تون پشت کنم خواهش میشه »
 

 نبیرو به دهانش بخار همراه پروایش بی های خنده و نیاورد تاب دیگر مسیییح
 :گفت هایش خنده پرواز میان و کرد پرواز

 
 باید که....کنی چیکار میخوای مگه »
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 «؟....بگیرم رو هام گوش

 
ست می دلش شاداب  رفت می کنجی به برف های دانه همراه خجالت از خوا

 به دید او ی افتاده فرو نگاه مسیییح... شیید می آب حوصییله و فرصییت سییر تا
 پر ی آفتابه و داد او دسییت یک به را فانوس و کرد پنهان را هایش خنده سییختی

 :گفت و دیگرش دست به را آب
 
 یرمگ می هم رو هام گوش و ایستم می جلوتر قدم چند من بگیر رو فانوس بیا »

....» 
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سیح شد راهی هایش خجالت همراه که شاداب  به صدا بی را هایش خنده م

 ....درآورد پرواز
 

*** 
ست آن از بعد  و شد خاموش سقف از آویزان المپ تک...  ماجرا پر شویی د
 .... رفتند رختخوابهایشان به دو هر
 

سیح شان سرنوشت به م  انمام سمت به فکرش گاهی... کرد می فکر نامعلوم
نا و مارال به گاهی و رفت می بیمارش قلب و فرنگیس  می خشیییایار و ماندا

سید شانش افکار ی همه انتهای و....  ر سم به دختری به پری  هارب که شاداب ا
 زیر را کشیییددسییتهایش عمیقی نفس.... شیید می ختم بود شییده اش زندگی
شت سرش  یرهخ سقف به پنجره ی لبه فانوس اندک نور زیر که درحالی و گذا

 که ینها کنم می که کاری اولین تهران برسیییم ادبیانی بچه:» گفت خود با بود
 «....خواستگاریت بیام

 
 نههمخو زندگی که اندیشییید می این به بودو متفاوت کمی شییاداب افکار ولی
 به و....! رمانهاسییت ای همخونه زندگی از تر متفاوت خیلی خیلی واقعی ای
ص دختر که.... افتاد بود خوانده قبل چندی که ای خونه هم رمان آخرین یاد  هق
 برایش ادا نازو کلی و رفت می ضییعف و غش قصییه مرد آغوش در راه وبی راه
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 تا جانش معمولی حاجت قضیییای یک برای او که درحالی... میکرد ردیف
 !....آمد باال حلقش

 
 کش دکشی موهایش به دستی برداشت سرش از را شالش و کشید عمیقی نفس

 تبس سرش پشت را آن کش با دوباره و ماساژداد را سرش قدری و بازکرد را آن
 .... آورد در هم را اش مانتو..... 

 
 هب کننده امیدوار و خوب افکار با تا کرد سییعی و کشییید دراز رختخوابش در

 و دارد عجیبی راز سکوتش و تاریکی و شب که آنجایی از اما..... برود خواب
 وراه و برسد بالشت به سرت تا هستند لحظه این منظر گویی ها غصه و ها غم

شان شان و شوند هوار سرت بر بیایند راه گردو از ک ساط سو خیال روی را ب  دهآ
 !.... کردند کشی لشکر شاداب سمت به هم ها ،غم کند پهن ات

 
 ، شیید جاری چشییمش ی گوشییه از اشییکی وقطره افتاد اش زری مامان یاد به

 میدانست...  بود شهاب مال هم بعدی اشک و شد آقاجانش سهم بعدی اشک
 تصییور از و دارد برنمی کنایه و نیشییه از دسییت عقرب مثل سییوری عمو زن که

 ، چسییبانند می دامنش به ناروا و حق نا سییرش پشیییت حرفهایی چه اینکه
 را خانه سکوت اش گریه فین فین صدای و شد جاری هم سر پشت اشکهایش

 ... شکست بر
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سیح شت از سر شاداب های گریه از کالفه م شت بال ست و بردا ش ست و ن  هآه
 :گفت

 
 «؟....!کنی می گریه داری شاداب »
 

ضش سختی به شاداب شت با و برد فرو را بغ ست پ شکهایش د  کرد پاک را ا
 :گفت حاشاکنان

 
 «.... افتاده راه ام بینی آب.... کنم نمی گریه... نه »
 

سیح ست می م شت یقین و دان  را نوآ زد پیراهش به چنگی میگوید دروغ که دا
 :گفت و پوشید اش رکابی پیراهن زیر روی

 
 «.... طرف اون میام دارم کن سرت چیزی یه شاداب »
 

 و گوش سه شال....  نشست و شد بلند جایش از جلدی شنید را این تا شاداب
شاند سرش روی را بافت ستهایش و موها همزمان که جوری ن  پنهان آن زیر د

 .... شد
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 کنار و رفت شییاداب سییمت و کرد روشیین را المپ تعلل قدری از بعد مسیییح
ست او رختخواب ش شین و گرد صورت دیدن با ن شک غرق که او دلن  یب بود ا

 :گفت تاب
 
 «؟.... ! کنی می گریه چی واسه »
 

رداد زیر به را نگاهش داد فرو را اش بغض سختی به شاداب  هک لبهایی با و س 
 :داد جواب لرزید می

 
 ومکد ما که نمیدونه ایاز دوسییتش و داور بیابونی غول او از غیر به کس هیچ »

 «؟....!بگرده ما دنبال پلیس ممکنه یعنی....  هستیم کشور ی منطقه
 

 :گفت و رفت او صدای در خوابیده بغض برای هایش نفس مسیح
 
 «؟...! زده رقم برامون خدا که بدیم تقدیری به دل نشد قرار مگه »
 

 .... بود جاری صاف خط یک در اشکهایش شاداب
 
 پشییت حرفهایی چه میدونه خدا و دخترم یه من...  سییخته خیلی.... مسیییح »

 مامان دل حاال تا دونم می و داره تیزی تندو زبون سییوریم عمو زن...  سییرمه
 «!...کرده خون حرفهاش با رو ام زری
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 می دلش وچقدر کرد می پرواز او سییمت به و کرد می پروایی بی دلش مسیییح

 وتاهک دمی برای حتی یا کند پاک را اشییکهایش تا میبرد پیش دسییت خواسییت
 رپَ  عمیقی نفس با را دلش های خواسته اما...  بفشارد هایش شانه روی را سراو

 :داد جواب بود خیره او اشک غرق چشمان به که حالی ودر داد
 
 که خوشییبخته خیلی اون..... ببینم رو تو زری مامان دارم دوسیییت خیلی »

 به رو و نمک می سپر رو ام سینه من تهران برگشتیم وقتی...  داره تو مثل دختری
 کشم می رو منّتش من و نجابته گلهای از پر دختر این دامن که میزنم فریاد دنیا

شون..... شم می هم کن کوه فرهاد.... هیچ که مجنون اون برای و  که میگم به
 آرزوم

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 « ...خونم خانوم و بشه سرم تاج دختر این که ه
 

 آمیخت در هم با و نشست هایش خنده شیرینی کنار اشکهایش شوری شاداب
 شییوخ لحنی با کند عوض را او و خودش هوای حال اینکه برای مسیییح و.... 

 :داد ادامه ونرمی
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 ؟....! بودی کرده قائم کجا رو اشییکها این نکن گریه.....  دیگه بسییه هیش »
ر» صدای و نخوابی تو تا و خودم سمت میرم من ، بخواب بگیر رت خ   رو«  خ 

 «!....مونم می بیدار نشنوم
 

 :گفت معترض لحنی با و شد لبهایش مهمان خنده هم باز شاداب
 
ر هم اصال من » ر خ   «! ... کنم نمی خ 
 

سیح شه و شد خم م سید کردونرم بلند را او شال ی گو سته و بتوت  نجوا و آه
 : گفت گونه

 
 « ....بخوابی خوب ، ببینم رو لبخندت خواستم می....  میدونم ، سرم تاج »
 

 ینب ی آویخته پرده دیگر سییمت به ، برخاسییت جایش از گفت را این مسیییح
ساطش دیگر خواب.....  کرد خاموش را چراغ و شان شت از را ب  هایش پلک پ
 تب زپرا دلی با رفت خانه چوبی ی پنجره پشییت به..... بود رفته و کرده جمع
 مه روی دانه به دانه رتقتصییان و نرم که ایسییتاد برف حریر تماشییای به وتاب
 ... شدند می کوهی و شده سوار

 
 حوالی جایی تا را لحاف و کشید دراز و برداشت سرش روی رااز شال شاداب
 «...خیر به شب:» گفت نرم و آورد باال گردنش
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 «....دلم عزیز خیر به شب:» داد جواب دل ته از مسیح و
 

ست ها بام روی و شد آغاز تهران در نرم برفی با شنبه سه ش  پرو ی تنه روی و ن
 !....آورد وجد به را تهران اهالی و.....  درختان ی ها شاخه خم و پیچ

 
 و نداشییت طلوعی و خجسییته ی خانواده دو های خانه به راهی شییادی این اما

سی سنگین ی سایه شان ، دلواپ سیع فرشی برای  و سبک فقط و بود کرده پهن و
 !کرد می فرق سیاقش

 
 یم ای ،گوشه بود گذشته گریه از کارش فرنگیس ،مامان ها طلوعی ی خانه در

ست ش سبیح و داد می تکان اطراف به را خود وار گهواره و ن ست به ت  بل زیر د
 . کرد می ردیف یک به یک را خداوند اسماء
 خانه ماندانا های اصرار برخالف و نداشت را رفتن مدرسه دماغ و دل هم مارال

شین سش مامان پای به پا و بود شده ن شک فرنگی  یانم این فقط ، ریخت می ا
شایار های قلقی بد تمام با که بود ماندانا سیاب زیرین سنگ مثل خ  می بتا آ

 !... زد نمی دم و آورد
 

 پررنگ حضییوری بیتا ، ماندانا میل خالف بر نبودند، تنها هم خیلی خب اما
 کنار دمی...!  گذاشت نمی راحتشان ایی لحظه مارال دوست عنوان به و داشت
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ست می خانوم فرنگیس ش  هایش دلداری دیگر دمی و داد می دلداری او به و ن
سبتش احترام به ماندانا و کرد می ردیف مارال برای را  رینیشی خود کامران با ن

 !....گفت نمی هیچ آوردو می تاب هم را او های
 

**** 
 نگاهی یمن برگرداند را سرش آنکه بی کشید، اش اسبی دم موهای به دستی بیتا
 آمد باال هسین تا را هایش زانو و نشسته تخت ی لبه به تکیه که انداخت مارال به

ستمال از کوهی کنارش و بود  او روی از را نگاهش.  بود شده مچاله کاغذی د
 به و زد کنار قدری را آویخته گلدار ی پرده....  رفت پنجره کنار به و برداشییت

 یستادا بارید، می شهر اهالی سر بر خم و پیچ پرو وار گرداب که برفی تماشای
 ....بود رنگارنگ ی گشوده های چتر آنها برای سوغاتش که
 

نار تحریر میز روی از.....  کرد جدا برفی ی پنحره از دل خت ک  قاب مارال ت
 تانیتابس روز یک در را او که ، گرفت دستانش میان و برداشت را مسیح عکس

 تن به نیجی شلوار و سفید کوتاه آستین پیراهنی مسیح میداد، نشان جنگلی در
شت ست ومردانه دا  دمیز لبخند دوربین به رو و بود انداخته مارال ی شانه در د

نه ، مایی خود خوبی به هم عکس در فراخش های شیییا های و کرد می ن  مو
 تضییادی در جنگل درختان سییبزی میان ، باالیش به رو ی زده شییانه مشییکی
 ....درخشید می دلنشین
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 راحیج رنگ سییبز گان درلباس را او که بود بیمارسییتان در یقینا بعدی عکس
 همراه....  بود نمانده نصیب بی او لبخند از عکاس هم جا این...  داد می نشان
ستی ، آهی شین های لبخند روی به وار نوازش د شید او دلن  هک مارال روبه و ک
 :گفت بود نشدنی تمام هایش فین فین

 
 خبرهای با کامران و داییت انشییاالله... کردی هالک رو خودت دختر بسییه »

 «!.... نمیشه درست چیزی که گریه با.... گردند برمی کالنتری از خوب
 

 ردک پرتاب ها کاغذی دستمال کوه روی به را دیگری شده مچاله دستمال مارال
 هوظیف فقط و کند درسییت را کاری نیسییت قرار گریه: » بگوید خواسییت می و

 ار در سراسیمه ماندانا که چرا نکرد، پیدا مجالی اما «است دل کردن سبک اش
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت شتاب پر و آورد داخل در الی از را سرش کرد باز
 
 «...باال میان دارند اومدند خان کامران و فرشاد دایی.... بیا پاشو مارال »
 

 از رت جلو و پرید پایین تخت روی از جلدی فرز ترو خبر این شیینیدن با مارال
 .... شد راهی بیتا
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*** 
 وهمه....  برگشت دلها به رنگ کم هرچند ها امید فرجام آقای و کامران ورود با
 ... رفتند استقبالشان به
 

 به و انداخت سییایه دلش روی غم اش تکیده ی چهره و ماندانا دیدن با کامران
 بی و یدد را بیتا ، مارال های شانه پس از سربرداشت... اکتفاکرد کوتاه سالمی

 بود کرده کالفه هم را او دختر این های سماجت...  شد درهم هایش اخم اراده
 !....کند دور خانواده این از را او وکالمی زبان چه با دانست نمی و
 

 بی ، رشتابپ تندو برادرش به رو و گرفت مشتش میان را تسبیح خانوم فرنگیس
 :پرسید پرسی احوال و سالم

 
 که سرگردی اون....  بیاره بدست نخی سر تونسته پلیس ؟... داداش شد چی »

 «؟.... ! بکنه کمکی تونست ، خان کامران پدر آشنای
 

 قدمی تابی....  برسیید جوابی به آنکه بی کرد می سییوال وقفه بی خانوم فرنگیس
 ییدا به را او ادب رسم به ماندانا و کرد سالم فرجام آقای به رو و گذاشت پیش
 :گفت و کرد معرفی اش

 
 «.... خان کامران اقوام از البته و هستند مارال دوست خانوم بیتا ایشون دایی »
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 تسم به و داد پاسخ را سالمش آهسته ، کرد خم سری او احترام به فرجام آقای
ستی کیف ، رفت مبل شت کناری به را اش د ستگی و گذا  رس بر را هایش خ
 .... نشست او جفت هم خانوم فرنگیس و کرد هوار مبل

 
 که لحنی با و هم ایی خسته نفس و کشید اش شده تنگ موهای میان به دستی

 :گفت نداشت امید از بوی
 
یل ندادم رو هات تلفن جواب ببخش جان فرنگیس » با  دم رو هامون مو

 «....دمدی رو هات کال میس بیرون اومدم وقتی گرفتند ازمون کالنتری نگهبانی
 

شکی حلقه ، شناخت می را برادرش لحن که خانوم فرنگیس شمانش توی ا  چ
 «؟...!درسته...  نشده من مسیح از خبری هنوز پس: » پرسید و نشست

 
شمش مارال ضر زد نمی پلک بود اش دایی دهان به چ  خبر تا دهد جان بود حا

 ایشه ریه مهمان کالفگی سر از نفسی فرجام آقای ، کند پیدا مسیح از خوشی
 :داد جواب و شد

 
 کالنتری توی... کرد کمک بهمون خیلی سییرهنگ جناب آشیینای سییفارش »

 و یدپرس ازمون سوال چندتا هم باز مسیحه شدن گم پیگیر که سرگردی جناب
 یهدزد پول خاطر به رو مسیح اگر گفت می...... چید کنارش فرضیه جور هزار
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شند، ست می با ست و گرفتند می تماس ها گیر گروگان حاال تا بای  ولپ درخوا
 ، هم حاال تا جمعه از گفت می...!  نیست ایی مسئله همچین پس ، کردند می
شکوکی ی جنازه شدن پیدا یا قتل شده گزارش م  را وا بودن زنده امید این که ن

یت  و داده گشییتی های واحد تمام به رو عکسییش گفت می..... کنه می تقو
سیح های تماس آخرین پیرینت سش آخرین ، گرفتند مخابرات از هم رو م  تما

سته شاداب خانوم با س با پلیس.... بوده شرکت کارمندای از یکی خج  تهخج
 خاطر هب شرکت گفتم هم پلیس به.  بود خاموش هم اون تلفن گرفته تماس هم

 « . ردمک تعطیل ثانوی اطالع تا گرفتم قرار شکستی ور ی آستانه در اینکه
 
سم شنیدن با  ابیت... تر باریک قدری نگاهها و شد تر جمع ها حواس شاداب ا

شتاق همه از بیش سته شاداب ی رابطه تا بود م سیح با را خج  شش و بداند م
 او سییمت به نگاهش مارال صییدای با و بود فرجام آقای پی حواسییش دونگ

 :برگشت
 
 یحمس از خبری شاید.... گرفتی تماس باهاش شناسی می رو خانوم این دایی »

 ؟....!باشه داشته
 

 بی او آغوش در که خشایاری و بود مانده جا ماندانا پیش حواسش تمام کامران
 حالی ودر داشت کوچکش خشایار کردن آرام در سعی او......  کرد می قراری

 عاقبت....  گشییت برمی را رفته قدم دو ، میداد تکان آغوشییش در مدام را او که
 رفت ماندانا کنار به برخاسییت ازجایش ماندانا درماندگی همه این از تاب بی
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 و شیید خیره بود شییده تر الغر هم قدری که او ظریف و مینیاتوری صییورت در
 :گفت

 
 «.... بده گوش راحت خیال با بشین برو کرد ات کالفه من بده رو خشایار »
 

سش و هوش تمام ماندانا شادش دایی پی حوا سم به دختری و بود فر  شاداب ا
سته شکری با......!  خج شایار کوتاه ت  بلم روی و سپرد کامران آغوش به را خ
 می اتاق سمت به را خشایار که کامران از را نگاهش فرجام آقای و....  نشست

 :گفت مارال به رو و گرفت برد
 
سته شاداب » سم می رو خج صرار به که شرکته کارمندی از یکی شنا  یک ا

ست  ، ساده سرو دختر یه....  دادم بهش شرکت توی ساده شغل به قدیمی دو
یه بی و معمولی طه در مسیییح به پنهونی مدت یه بود قرار ، حاشیی  با راب

 یفراسییت و شیید پیدا که شییرکت کالهبردار...  کنه کمک شییرکت کالهبرداری
 با هم مسیییح تماس احتماال...  کرد اعتراف خودش جرم به ارشیید حسییابدار

 «... بود رابطه این در خجسته خانوم
 

قای ید که حرفش جای این به فرجام آ  که آنجایی از و داد تکیه مبل به رسیی
 :کرد اضافه میشد رد سطحی موضوعی هر روی از همیشه
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 آدر چون ولی.... نداره مسیح به ربطی دختر این میدونم هرچند »
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 و نهخو تلفن شییماره شییرکت بایگانی از رفتیم بود خواسییته پلیس رو سییش

 یحمسیی به ربطی دختر این مطمئنم من.....دادم پلیس به کردم پیدا رو آدرسییش
سیح به کمک همون درحد فقط شون رابطه و....  نداره ست کردن رو برای م  د

 رد رفتیم خان کامران اصییرار به ولی....!  ایی دیگه چیز نه و بود ها کالهبردار
 زدیم زنگ هرچی ، بود واحدی تک ی طبقه سیییه آپارتمان یه که شییون خونه

سی صال و بود خالی که اول ی طبقه اپارتمان..... نداد جواب ک شت پرده ا  ندا
 از خجسته آقای گفت دوم ی طبقه ی همسایه ولی.... ببنی رو داخلش میشد و

شته سفر از تازه اونم و رفتند جا این شون خبری و برگ  هم ور این و.... نداره از
 «..... دیده رو جدید ی خونه صاحب که فهمیده وقتی

 
 :دپرسی و ماساژداد را آن قدری و کشید دردش پر های شقیقه به دستی ماندانا

 
 یچ کرده معرفی رو خحسته شاداب خانوم که قدیمی دوست اون فرشاد دایی »
 چطور شییرکت کارمندان ؟....!داره خبر ازشییون حتما بگیرید تماس اون با ؟

 «...داره شون بین دوستی حتما
 
 ونشدرخ رفتیم خان کامران با بود خاموش تلفنش گرفتم تماس جان ماندانا »
 ازش خبری و رفته ایران از اش خانواده با که ماهیه چند گفتند هاش همسییایه ،
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 رایب بودم شده رحمتی از حتی ، جوشید نمی زیاد دیگه کارمندان با.... ندارند
 هسییتی اسییم به خانوم کارمندی از یکی با ولی ، نمیاد آبدارخونه به هم نهار

 در الاص که موبایلش گرفتیم تماس هم اون با....  بودمش دیده چندبار مشیری
 مادرش برای رو موضییوع مختصییر و زدیم زنگ خونشییون به ، نبود دسییترس

شت اهمیتی او برای حیاتیه ما برای که موضوعی ، دادم توضیح  از ور این و ندا
 تعطیلی بعد دخترش:»  گفت می ، فهمید شد می اش َسری َسر های جواب

....«  برگرده کی نیسییت معلوم بزنه چرخی یه دوبی رفته دوسییتاش با شییرکت
 زدیم که رو دری هر امروز خالصییه....  میدونه خدا دیگه رو ودروغش راسییت

 «.... یرسهم ای نتیجه چه به پلیس ببینم تا کنیم صبر باید حاال... شد بسته
 

ست بن به که هایش امید خانوم فرنگیس سید ب ست ر ش قلبش روی د  و تگذا
 : گفت فرجام آقای به رو و برخاست جایش از
 
 احوال و اوضییاع پریوش مریضییی این توی کشیییدید زحمت داداش ممنونم »

 از هم خان کامران از.  شییدیم اضییافه مشییکالتت به هم ما وشییرکت کارخونه
شکر من جانب سم...  بیامرزه خدا رضای سال شنبه پنج ، کن ت  یرمگ نمی مرا

نا ندا نه ما  پدرو همراه فقط و کرده اهدا محک خیریه سیییازمان به را اون هزی
 استراحت یک میرم من ات اجازه با...بیای نره یادت..  خاک سر میریم مادرش

 « کنم
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ستقامتش دیوار هم ماندانا رفت که خانوم فرنگیس ست ا شکهایش شک  کی وا
 ... شدند جاری یک به
 

*** 
 فتگ و شد مسلط خود به قدری کردو پاک را اشکهایش دست پشت با ماندانا

: 
 
 خان کامران از رو خشییایار برم منم بریز چایی تا چند برای برو پاشییو مارال »

 خونه تو که روزیه آخرین امروز ضییمن در....  کنه می اش کالفه آالن بگیرم
 از حسییابی نرفتی مدرسییه بینه برگرده داداش مدرسییه بری باید فردا و هسییتی
 «!....حساسه چقدر َدرست روی که میدونی میشه کفری دستت

 
 :گفت فرز ترو شدو بلند جایش از آنی به بیتا

 
 خودم هم را مارال... برس ات بچه به برو تو.... میارم چایی من جان ماندانا »

 «.... مدرسه برم می فردا میام
 

صال بیتا های شیرینی خود این سبید نمی ماندانا دل به ا سب.... چ  ودنب نچ
شکری به فقط شد باعث هایش  راهی المار اتاق سمت به... کند اکتفا کوتاه ت

 ....شود
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*** 
شمان دیدن با کامران سک ، ماندانا تر چ سی عرو شت بزرگی خر  پیش و بردا

شایار روی شغول که خ شت بود بازی م ستاد او قدمی یک در و گذا  را راهش ای
شمان توی و کرد سد شت نوک و شد خیره او سرکش ی تیره چ شاره انگ  اش ا

 :گفت آهسته و نرم و برداشت را آن آنی وبه گذاشت او اشکهای رد روی رانرم
 
 « .... نکن گریه دیگه قلبمه توی خنجر مثل اشکهات »
 

 مانشچش او سر پشت ماندانا و رفت بیرون اتاق از باد مثل گفت را این کامران
 .... شد جاری اشکهایش و فشرد هم روی را
 

**** 
 کلش به مسیح و شاداب برای روز بود رسیده بست بن که بهشت روستای در

 .... شد آغاز دیگری
 

سیح سش مامان خواب م  صادق رویایی که خوابی میان.....  دید می را فرنگی
 بپرتا بیداری به خواب عالم از هراس به خانه چوبی در کوبش صییدای با بود
 و شود جاری چشمش پلک پشت هوشیاری تا نشست سرجایش قدری... شد

 به و کشییید موهایش به هم دسییتی.... کرد تن به را آن و زد پیراهنش به چنگی
 بینمب کن تنت چیزی یه ؟...! بیداری شاداب:»  گفت و برخاست جایش از آنی
 «! ....در پشت کی
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»   :داد جواب هم سر پشت تندو بود شالش و مانتو پوشیدن درحال که شاداب

 «؟...! شده چی یعنی....  بیدارم ، بیدارم... آره
 

 اآق دیدن با و کرد راباز در و برداشییت میان از را شییب چادر باالفاصییله مسیییح
 هرکسییی به نباید داشییت اعتقاد که مردی همان.... آورد خاطر به را او یدالله
 وشپ باال و کاله بدون برف بارش زیر یدالله....  داد راه ده به را او و کرد اعتماد
 تمام برف و ایستاده

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 می یشپ و پس ، شتاب پر تندو هایش نفس....  بود پوشانده را صورتش و سر
 !.... گم برف بارش میان دهانش بخار و شد

 
 با او زودتر و نداد مجالی یدالله اما ؟ شییده چی بپرسیید خواسییت می مسیییح

 :گفت بریده بریده های نفس همان
 
 برف این توی جا این تا...  دکتری گفت می خان عزیز..... برس دادمون به »

 نهن....  نمیاد بند خونش و شییده ناکار داس با دسییتش منیرم...  دویدم کله یکه
 «.... شما پی بفرستیم گفت زینت

 
 :گفت و داد تکان تایید عالمت به سری مسیح
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 «... بیام بشم آماده منم تا بهداشت ی خانه ببرید رو دخترتون.... باشه »
 

 شد راهی دوان دوان و گفت چشمی یدالله
شاند سرش روی را بافتش شال عجله پر شاداب شم و ن  کتانی تا چرخاند چ

 را هایش کفش و شیید خم کنارش مسیییح قامت یکباره به که کند پیدا را هایش
 :گفت نرم و سربرداشت و گذاشت پایش روبروی شده جفت

 
 خشک تا بخاری کنار گذاشتم دیشب ، بود خیس کفشهات خیر به صبحت »

 «....بشه
 

 ، جاماند مسیح صورت روی خوابیده مشکی های ریش روی نگاهش شاداب
 هم را روزش حال ؛ هیچ که را دلش حال مسیییح های توجه و ها محبت این

 تشییکر و نشییسییت خشییکش لبهای روی لطیف لبخندی.... کرد می خوب
 مسیح.... کرد محکم صورتش گردی دور را شال... کرد آن چاشنی هم کوتاهی

سرش کاله هم شت بر سه و گذا شکی لوازم ی کی شت را پز  او از جلوتر و بردا
 ...رفت بیرون

 
شت بیرون به قدم شاداب ست برف حریر روی نگاهش....  گذا ش  دانهای و ن

 بازهم و بود باالآمده زانواش باالی جایی وتا شیییده کوهی هم روی که برفی
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 تبهش روی که ای مه کنار برف بارش...بارید می خستگی و وقفه بی همچنان
سته ش صویر بود ن شمانش درقاب را رویایی ت شت جا چ  یرو لبخندی و گذا

 ...نشاند لبش
 

سیح ستش م  و ریز برفهای پس از را او که درحالی و کرد دراز او سمت به را د
 :گفت مردانه میدید درشت

 
 «.... زمین بخوری ممکنه و زیاده برف حجم من بده رو دستت »
 

 که مسیییح دسییت گرمای در دسییتش گفت او که کرد همان حرف بی شییاداب
 پیدا امتداد بهداشیییت ی خانه تا خوب حس این و شیییدند راهی گرفت جای

 ....کرد
 

**** 
 !.... بود برپا ای غلغله بهداشت ی خانه در
 

 با.. ودب ایستاده انتظار چشم برف امان بی زیربارش بهداشت ی خانه در یدالله
 : رفت استقبالشان به قدم چند با هراسان آنها دیدن

 
 «....بهداشت ی خانه توی بردم رو منیرم برس ام بچه داد به خدا ترو »
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 لداخ عجله با کرد رارها شاداب دست داد تکان تفهیم عالمت به سری مسیح
 .... شد

 
 ، نتزی ننه و شهربانو ، روستا زنان از از چندتایی ، بودند ایستاده صف به همه
ستاده صف آخر و نمانده عقب قافله از هم وپونه نعنا البته  ودشور با! بودند ای

 هب ضربدری را چادرش که شهربانودرحالی همه از پیش ، بهداشت ی خانه به
 : آمد استقبال به بود زده گره گردنش پشت

 
ست از بچه برس یدالله آقا منیر داد به دکتر آقای سالم »  داس اب زده میره داره د

 «....نمیاد بند خونش و کرده ناکار رو دستش
 

 :گفت شدو منیر مادر روبه سپس
 
 به ردکت آقای بگذار....نکن گریه بچه این سییر باالی قدر این... مهتاج پاشییو »

 «.... برسه دادش
 

 کنار ی معاینه تخت سمت به نگاهش و برداشت سر از را برفش پر کاله مسیح
 دراز تخت روی روشیین چشییمانی و طالیی موهای با دختری که رفت دیوار

 ... دبو خون غرق و شده پیچیده گلدار ای پارچه با راستش دست دور و کشیده
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 نیخو ی پارچه منیر مادر های شیون به توجه بی و رفت او سمت به سرعت به
 دسییتش کف روی اوریب حالت به عمیق زخمی ، کرد باز دسییتش دور از را

 .... نمیشد قطع دمی آن خون که بود نشسته
شم صحنه این دیدن با شاداب شت هم بر چ  همه... برگرداند را سرش و گذا
 :گفت مسیح به رو و گذاشت پیش پا زینت ننه بودند زده حلقه دورشان

 
 شیییده ناکار داس با جوری بد دسییتش...  بکنی کاری براش میتونی جوون »

 «؟...!
 

 لسلهس اشکهایش که منیر به رو و گذاشت جواب بی رو زینت ننه سوال مسیح
 :گفت بود جاری اش گونه روی بر وار

 
 دستت انگشتهای اول ولی...  داری درد میدونم »

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 «؟....!میتونی ببینم بده تکون رو
 

 و ادد تکان نرمی به را دسییتش انگشییتان و جنباند سییری اشییکهایش میان منیر
 به ار پالتویش که همانطور و آورد بیرون دستهایش میان از را منیر دست مسیح

 :داد جواب کرد می آویزان صندلی ی دسته
 
 « .... بزنم بخیه رو دستش باید زینت ننه »
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 :داد ادامه شدو شاداب رو رفت ها دارو کمد سمت به سپس

 
 مه بعد کن عفونی ضد اتلتکتل با و دستهات اول کنی کمکم باید شاداب »

 «.... بیارم رو پانسمان وسایل من تا کن پهن دستش زیر استریل گاز تا چند
 

 زده هشادابحلق و مسیح دور زنها و بود ایستاده در کنار نگران چشمانی با یدالله
شم و شتند برنمی آنها از چ  در ار صدایش و داد گردنش به تابی زینت ننه...  دا

 :گفت و انداخت اش حنجره
 
 برید ؟....! کردید اش ودوره شیییدید جمع جا این تون همه...  خبرتونه چه »

 سر االب مهتاج فقط.... برسه بچه این داد به بگذارید.....  بارخودتون و سرکار
 « ... بمونه اش بچه

 
 در متستتاصییل و یدالله اما کرد هایشییان خانه ی روانه را همه زینت ننه فریاد

 ....منیر کنار هم ومهتاج ایستاد در کنار داشت برنمی منیر از چشم که حالی
 

 بار یک دسییتکش و کرد عفونی ضیید را دسییتهایش شییاداب کمک با مسیییح
 ضد و موضعی حسی بی از بعد ، زد هم ماسک.....کرد دست به هم مصرفی

 کند عشرو اینکه از قبل و برداشت را بخیه سوزن و نخ و پنس ، آن کردن عفونی
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 چهارگوشش سری روی زیر از که او ای طالیی موهای و منیر عسلی چشمان به
.. .. درخشید می سفیدش پوست روی اشک رد...  شده خیره ، بود زده بیرون

 منحرف را او ذهن اینکه برای مسیح... داشت برنمی بخیه سوزن نخ از چشم و
 «.... طال گذاشتند می رو اسمت باید:» پرسید کند

 
شمان سمت وبه شد جدا سوزن نخ از اش توجه منیر سیح چ  لحن وبا رفت م

 :داد جواب اش کودکانه
 
 «...منیرم من نیست طال من اسم »
 

 آن نسپ با و کرد فرو را بخیه سوزن بود کرده جلب خود به را او توجه که مسیح
 تریلاس گاز با شاداب:  گفت شاداب به رو و کرد محکم را بخیه اولین کشید را

 خیهب حال به تا که شاداب... بزنم بخیه بتونم تا پاکن رو زخم اطراف های خون
 حلقش حوالی جایی قلبش اضییطراب شییدت از بود ندیده نزدیک از را کردن

 :رسیدپ و شد منیر روبه میدوزد را ایی پارچه گویی خونسرد مسیح اما...میطپید
 
 «؟....! چیه اسمت معنی میدونی...  بلدی ونوشتن خوندن »
 

 منیر « آخ» با و زد را دوم بخیه مسیح و برگشت او سمت به منیر ی توجه بازهم
 :گفت او پردرد آخ به توجه بی مسیح و شد همراه
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 درخشی می اسمت مثل درست هم خودت.....  درخشان و تابان یعنی منیر »

.... » 
 

ستش روی هم سوم بخیه و کرد فراموش دردرا منیر ست د ش  اب شاداب و....  ن
 هب نگاهی نیم مسیییح.... کرد می پاک سییریع تندو را اطراف خونهای بخیه هر

 سوزن سمت به نگاهش که منیر به رو و نداشت رو به رنگ که انداخت شاداب
 :گفت بود بخیه

 
 «؟.... چی یعنی شاداب میدونی »
 

 نچ و انداخت باال نفی عالمت به سییری آورد می تاب را گزنده دردی که منیر
 ...شد جاری چشمش ی گوشه از سرگردان اشک و گفت ضعیفی

 
 شییاداب:» گفت و داد جواب را سییوالش خودش زدو را بخیه چهارمین مسیییح

 «!.... زندگی یعنی ، طراوت پر یعنی
 

 یهبخ را منیر زخم باتبحر که چرخید او سییمت به نگاهش باره یک به شییاداب
 خون شیییدند تمام که ها بخیه...  داشیییت برنمی ها بخیه روی از نگاه و میزد

 ور زدو پایین اش بینی روی از را ماسک بردو دست مسیح.  شد تمام هم ریزی
 :گفت مهتاج منیر مادر به
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 پهن معاینه تخت روی بیارید تمیز ی پتو و ملحفه یه خونه از برید.... خانوم »

 میتونید دیگه سیییاعت یک حدود....  کنم وصیییل براش سییرم یه من تا کنید
 « .... خونه ببریدش

 
 :تگف شدو بود ایستاده ای گوشه حرف بی و ساکت که یدالله به رو سپس

 
 «... سرده خیلی جا این کنید روشن رو بخاری این لطفا هم شما یدالله آقا »
 

شت پیش قدمی الله ید ست تا شد خم گذا سیح د سد را م سیح اما ببتوت  م
 :گفت درهم های اخم با معترض و کشید پس را دستش

 
 « ؟...! کنید می چیه کارها این یدالله آقا »
 
 «!... دادی نجات رو ام بچه کنم می رو غالمیت...  نوکرتم موال به دکتر ی آقا »
 

 :گفت رفت می خاموش سرد بخاری سمت به که درحالی سپس
 
 «.... کنم می روشن رو بخاری آالن چشم روی به »
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شمی شال و گفت شکری الهی زینت ننه شاند سرش روی را اش پ  به رو و ن
 : گفت مهتاج

 
ست می رو خاطرت خیلی خدا مهتاج »  توی و زمتستتون سیاه سر که خوا

ضاع این شت این به طبیب یه احوال و او  یرفت.... شد منیرت ناجی و اومد به
ساط خونه  به میرم هم من کنند تازه گلویی زنش و دکتر آقای بیار هم رو چای ب

 «...برسم زندگیم
 

: »  گذشت ذهنش از و فراخش های شانه شدو خیره مسیح ی چهره به شاداب
 «!.... داری ایی برازنده الحق پرمعناو اسم چه من مسیح

 
*** 

...  چای ساطب البته و بالشت و پتو ، ی ملحفه با برگشت العینی طرفه به مهتاح
 یدالل

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 ....شد بهداشت ی خانه مهمان گرما و کرد روشن را بخاری هم ه
 

 گل قوری و گذاشییت روشیین بخاری سییر را ای گرفته دود رویی کتری مهتاج
رم زیر که بود منیر به چشمش یک که حالی در و رویش هم چینی قرمزی  هب س 



 755 بن بست بهشت

 دیدن چشم که اول روز وبرخالف....  مسیح به چشمش یک و بود رفته خواب
 ...کرد می ردیف او برای را هایش صدقه قربان ، نداشت را او
 

 :گفت یدالله به و زد لبخندی او به رو و نشست صندلی روی مسیح
 
 موقع اون تا ببردیش بیاید دیگه سیییاعت یک حدود ولی ندارم سیییاعت من »

رمش  نگران... خوابیده و کردم تزریق مسییکن براش که فعال.... شییده تموم سیی 
 سیبآ دستش رگهای شکر رو خدا میشه خوب دستش دیگه روز چند تا نباشید
 «.... ندیده

 
سرش و یدالله  به بشادا آنها رفتن بیرون با و رفتند بیرون در از گویان دعا هم

 و ریخت لعاب و رنگ خوش چای لیوان دوتا و رفت گرفته دود کتری سییمت
 گذاشت مسیح روی پیش میز روی

سته و ست می و....« جان نوش: »گفت آه سه سراغ به خوا  قند کوچک ی کی
 الیح ودر کشید خودش سمت به و گرفت را او آستین ی گوشه مسیح که برود

 :گفت نرم لحنی وبا کرد می نزدیک لبهایش به را چای لیوان که
 
ست پهلو قند چای من ؟...! میری کجا »  من تا جا همین کن صبر....  دارم دو

 «.... بشه تموم ام چایی
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شق که جایی همان از...... دل ته از لبخندی گرفت جان لبش روی لبخندی  ع
 خندید می که درحالی...!کرد می تر عاشییق را او گام به گام مسیییح...  آید می

 ...بود غوغایی دلش در اما کشاند دیگری سمت به لطیف و نرم را نگاهش
 

*** 
 

سیح ی جمله شیرینی و حالوت هنوز ست زیر م  با آهنی در که بود ذهنش پو
شدو غژغژی صدای  روی که برفی و سرد هوای از حجمی همراه پونه و نعنا با

 بود نانع دست به کوچک ی بقچه یک که که حالی در بود نشسته رویشان سرو
 ...شدند داخل

 
 دو آن دیدن با.... گرفت شییاداب لطافت پراز نگاه و خنده از چشییم مسیییح
 جایش واز گذاشیییت میز روی به را چای لیوان و نشیییاند لبش روی لبخندی

 :گفت وار پچ پچ و نرم شاداب روبه برخاست
 
 عنان به ابرو و چشییم با سییپس...«  برده رو دینم و دل هات خنده ادبیاتی بچه »

 :داد ادامه و کرد اشاره وپونه
 
 از چشییم برن وقتی تا آالن از میدم قول.... اومدن هم سییختت سییر رقیبهای »

 «...برندارند من روی
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 دهکر باور را او دکتربودن و شییده برایش تری مهم شییخص مسیییح حاال که نعنا
شمانش دمی...  بود سیح از چ سالمی.... شد نمی جدا م  زده شتاب تندو با

 :گفت و گذاشت میز روی را بقچه گذاشت پیش قدمی
 
 «.... فرستاده پنیر با فطیره نون براتون جان بانو...  دکتر آقای »
 

 شدرشت چشمان چرخید نعنا ی ساده و شکل بیضی صورت در نگاهش مسیح
 دار چین پیراهن روی....کرد می خودنمایی همه از بیش صیورتش اجرای میان

 لواریشیی آن زیر بود کرده تن به بافت دسییت ی سییاده پیلور یک رنگش بنفش
 دبودن شده سرمازده و سرخ سرما از هایش گونه و.... گشاد هایی پاچه با گلدار

 : گفت و گرفت دستهایش میان را او سرد دستهای... هم دستهایش
 
 کنار برو هم حاال... کن تشییکر جان بانو از من قول از...  نکنه درد دسییت »

 موافقی هوم بخوریم صییبحونه هم با بیا هم بعد کن گرم رو خودت و بخاری
 «؟....!

 
یای به شیییاداب میزدو حرف مسیییح  در مهربانی که بود خیره او ی چهره زوا
 زا ریا بی و سییاده فروشییی ،فخر تکبر بدون و میزد موج ، رج به رج آن خطوط
 ..برد می دل کرور کرور او از همه از بیشتر و بزرگ و کوچک
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 بیدهخوا منیر به چشییمش یک که پونه و رفت بخاری کنار به لبخندی با نعنا
 ایه درجیب دست و رسید راه گرد از مسیح به دیگرش چشم و بود تخت روی

به و آورد بیرون را آن.... برد فرو رنگش نارنجی پیراهن کوچک  ازب مسیییح رو
 اچهاری سه به تعدادش که بود گردو تایی چند کوچکش مشتهای میان.....  کرد

 مشییتهای میان را ها گردو فرز ترو ، زدنی هم به چشییم در رسییید نمی هم تا
 :گفت و داد جای مسیح

 
 «!... نگو که شیرینه قدر این...  شکستم آالن همین خودم رو ها گردو این »
 

 البته و محلی پنیر کنارش بود فطیره نان قرص دو میانش شیید گشییوده که بقچه
 خورب: »گفت و گرفت شاداب سمت به را لقمه اولین مسیح.... پونه های گردو
 «... نمونده روت به رنگ

 
ست می دلش خب شقانه ی جمله خوا  می راهی اش جمله این همراه تری عا
 اهکوت تشییکری با را لقمه شییاداب....  نبود آنجا پونه و نعنا نگاههای اگر کرد

 دندانهایش رامیان ن آ و بود دهانش در لقمه هنوز و گذاشییت دهانش و گرفت
 پیرمردی و شیید باز دیگر بار بهداشییت ی خانه در که کرد می سییو آن سییو این

 سودهفر پوشی باال و سرداشت به ضخیمی پشمی کاله که حالی در زنان عصا
 بی نگاه تامل قدری از بعد و شیید داخل سییرد سییوزی و باد هوی هو همراه ،
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سیح به را رمقش  خط پر های سرفه و کرد می خس خس که صدایی با و داد م
 :گفت ، داشت خشی و
 
 ناهپ بهشون خان عزیز و موندن راه توی که هایی غریبه شنیدم رحیم مشدی از »

 «؟....! کنی درمون رو دردم ؟میتونی.... میگه راست... دکتره یکیشون داده
 

 گ و پنیر و نان ی بقچه مسیح
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت و داد شاداب دست به.. کرد جمع را ردو

 
 «؟...!. چیه مشکلت ببینم کنم ات معاینه بنشین جا این بیا جان پدر بله »
 

صا پیرمرد شی دل روی را اش چوبی ی ع  صدای و کوبید گوش چهار های کا
 چوبی ی پایه چهار روی خسییته های نفس با.... شییید انداز طنین تقش تق

 ... گفت هایش درد از و نشست داشت قرار مسیح کنار که کوچکی
 

شه پونه و نعنا با نوا وهم همراه هم شاداب حاال ستاده ای گو شم و بود ای  از چ
 !....داشت برنمی مسیح کردن معاینه

 
**** 
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 دانه مثل هایش غصییه روز و حال....  داد برفی ی پنجره به را نگاهش شییاداب

نه که بود برف های نه به دا باشییته هم روی دا  کوهی تا رفت می شییید می ان
 صدای و است شدن له درحال ها غصه آوار زیر قلبش کرد می حس.... !شود

 !...شنید می هم را شدنش مچاله
 
 برفی های دانه تمام قدر به...شییهاب و آقاجانش و افتاد اش زری مامان یاد با

سمان از که شان بارید می آ  تیز وتند زبان و نادر و ندا برای حتی....  بود دلتنگ
 به پروا بی دلش.... !  منصییور عمو درهم همیشییه های اخم و سییوری عمو زن

 روی که هایش پلک زد حلقه چشمانش توی اشک...گشود می بال آنها سمت
 .... شد هایش گونه راهی لرزان هم ها اشک افتاد هم

 
سیح سش و هوش تمام م شت طوالنی دقایقی که بود شاداب پی حوا  رهپنج پ
 ی خانه از ربیما آخرین رفتن بیرون با... بود زده زل بیرون به حرکت بی ایستاده

 هشان به شانه و..... شد راهی سمتش به و برخاست میز پشت از...  بهداشت
 تهنشس اشکهای شوری همراه را گلویش در نشسته بغض شاداب ، ایستاد اش

 پنهان در سییعی ناشیییانه و انداخت زیر به را سییرش ، داد فرود را لبهایش روی
 و تنشس بازویش روی به مسیح دست باره یک به که داشت، اشکهایش کردن

 شسر و گذاشت او ی چانه زیر به را ،انگشتش برگرداند خودش سمت به را او
 :گفت خواستنی و نرم لحنی با و آورد تر باال قدری را
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 « ؟...! کنی می گریه داری ببینمت....  ،هی هی »
 

 می اشییک ها این از بیش باید دلش روی شییده تلنبار های غصییه برای خب
 به....  آمدند برنمی هایش غصیییه پس از اشیییک قطره چهارتا این و ریخت

 همراه سییرش عاقبت و نداشییت را او ی خیره نگاه تاب و زد زل او چشییمان
سیح رنگ ای سرمه بافت پلیور روی به و افتاد زیر به نگاهش ست م ش .... .ن

 :گرفت نوازش به را روحش مسیح صدای هایش غصه حجم میان
 
 یشهم ریز سر آب از که لیوانی مثل درست میشه پر دلت که هست وقتهای یه »

 و ها غصییه خواد می دلت و رسییه نمی دادت به گریه حتی دیگه وقت اون... 
 غصییه فریاد هر با کنی احسییاس که اونقدر و بزنی فریاد رو رو هات دلتنگی

 « .... میاد در پرواز به هات
 

...  هم چشییمانش در زده حلقه اشییکهای و میلرزید لبهایش بغض از شییاداب
شت شمان به و سربردا سیح چ شکهای پس از را او و شد خیره م  تارو لرزان ا

سیح...  میدید مبهم  پچ و نرم شاداب های شقیقه کنار جایی و کرد خم سر م
 :گفت وار پچ
 
صه خواد می دلت..... سرم تاج » سمون روبه رو هات دلتنگی و ها غ  فریاد آ

 «؟....!بزنی



wWw.Roman4u.iR  762 

 

 
ساطش و انداخته چنگ گلویش بیخ به رحمانه بی بغض  ایشه نفس روی را ب

 یخیس رد روی دست مسیح و جنباند سری کالمی و حرف بی.. بود کرده پهن
 شاداب شال انتهای و کرد خم سر کرد پاک را آن نرمی به و گذاشت او اشکهای

 :گفت و شد آن سهم ای بتوتسه و گرفت دستش میان را
 
 تا....  گذاشییته در روی خان عزیز رو جا این کلید..... بردار رو بافت شییال »

 «....بریم نیومده کسی
 

 دل به پروا بی دو هر شدندو راهی نشست مسیح گرم دست در شاداب دست
 ....زدند برف

 
*** 

 
سیح ست م ستش در شاداب د شت برمی قدم او از جلوتر گامی و بود د  و دا
 خانه و ده از قدری....  گذاشت می مسیح پای جای را پایش حرف بی شاداب

 کوه از قدری که.... هموار رسیییدند زمینی به و شییدند دور اش پلکانی های
صله شت فا  در برف پر ی ها شاخه با درخت چند و شد می باز دره به رو و دا

 و برف سفیدی جز چرخاند چشم شاداب.... ! هیچ دیگر و بود آن شرقی ضلغ
 نوک با و رفت زمین وسییط به مسیییح...  دید نمی هیچ آن ی وقفه بی بارش
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 نایسییتاد قدر به ایی دایره و زد کنار به را ها برف اش پالسییتیکی های چکمه
 : گفت شاداب به رو و کرد درست

 
 غصه آسمون روبه داری دوست هرچقدر و بیاست دایره این وسط جا بیااین »

 «...بزن فریاد رو هات
 

شت سپس شاره انگ شمان موازت تا را اش ا  خشو بالحنی و برد باال شاداب چ
 :گفت

 
ستی هرچی » ست ولی ، بگو خوا شه حوا ستم دمکراتی مرد من با  نم به و نی

 «!... میره هم تو کالهمون بگی ناسزا
 

 ویر نشسته برف های دانه و نشست اش بسته یخ لبهای روی لبخندی شاداب
 ر صورتش

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

 روی برف های دانه و کرد بلند آسیمان به سیر رفت دایره سیمت وبه کرد پاک ا
 از را دسییتهایش ، ایسییتاده خدا روبروی کرد می حس....  نشییسییت صییورتش

 : زد داد بغض پر و گشود هم آسمان روبه طرفین
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 دل درد برای ، رنگت زیتونی موهای برای...  شده تنگ برات دلم زری مامان »
 ادهافت گیر بسییت بن این توی شییادابت زری مامان... کردیم می هم با که هایی
 « ...کن دعا براش

 
 و ایسییتاد و زد چرخی وار صییوفی باشیید رفته فرو ای خلسییه در گویی شییاداب

 :زد فریاد آسمان روبه بازهم
 
 می آلبالو مربا که صییبحهایی برای شییده، تنگ هم شییما برای دلم آقاجون »

 گلیت گل ی جامه زیر برای دلم.... قزی خاله میگی زری مامان به و خوری
 « !....میده میوه بوی همیشه که دستات برای.... شده تنگ هم

 
 ....شد بلند فریادش شاداب

 
 «! .... نیستم بدی دختر من خدا به جون آقا »
 

سمان جز و بود دیگر عالم در گویی شاداب  چرخیدن هر با و ، دید نمی هیچ آ
صه ستاد و زد دیگر چرخی....  آمدند می در پرواز به هایش غ ستهایش و ای  د

 :....دلش ته ته از زد وفریاد برداشت آسمان به سر شد گشوده آسمان روبه باز
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 کردی می من خرج که هایی غیرت برای..  میزنه َپر برات دلم شهاب داداش »
 کسییی نگذار داداش....  شیییده تنگ هم هات ابرو بین اخمهای برای دلم... 

 «... بزنه حرف سرم پشت
 

 و طپید می طپش پر قلبش شییاداب ی غصییه از مسیییح و گفت می شییاداب
 .... باخت می رنگ خودش های دلواپسی

 
 به وار گرداب او همراه هم ها برف و زد دیگر چرخی باز دسییتهای با شییاداب

ستاد وقتی بار این....آمدند در رتقتص به دورش سمان به سر ای شت آ  و بردا
 «......مسیح:» زد فریاد

 
:»  تگف آهسته دل ته از لب زیر بود ایستاده او قدمی چند در که درحالی مسیح
 «.... جانم

 
 صوفی....نگفت را آن بعد های جمله و کرد قناعت مسیح اسم همان به شاداب

 «؟.....شنیدی رو صدام خدا: » زد فریاد تر رسا بار این و زد دیگری چرخ وار
 

ستهایش و شد خم و نیاورد تاب وعاقبت شت هایش زانو روی را د  حالتی گذا
ست قامت ماندو حالت آن به کوتاه دقایقی...!رکوع مثل شکهایش کرد، را  یب ا
 ....میبارید وار وسلسله وقفه
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 قینی کرد کوتاه او با را اش فاصییله شییاداب تابی بی همه این تاب بی مسیییح
 به نفس ایستاد روبرویش...  میزد عشق از حرف مسیح بعد ی جمله که داشت

ست می شاداب صورت روی دهانش گرمای که آنچنان....  نفس ش  برف...  ن
 : گفت آهسته خم سر مسیح..... میانشان بود توری ی پرده بازهم

 
شه آروم دلت که قدری به بتونی کنی می فکر »  ونهش روی بگذاری رو سرت ب

 «؟.... من های
 

 وا گرمای و داد تکیه مسیییح فراخ ی شییانه به سییرش نیاورد تاب دیگر شییاداب
 پالتوی در یک به یک ،اشییکهایش شیید اش زده یخ سییردو های گونه مهمان
 .... شد گم مسیح مشکی

 
سیح ستهایش م شرد خود به را زداو گره شاداب های شانه دور به را د  جایی و ف

 :گفت گوشش زیر
 
 «.... من قرار بی ّحوای نکن گریه »
 

**** 
 تازه ی چهارشنبه به را جایش و شود راهی تا کرد جمع را بندیلش بارو شنبه سه

سمانش روبه های فریاد آن از بعد شاداب.... بدهد نفس  قدری دلش حاال ، آ
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شتری آرام و قرار دلش و بود شده تر سبک شت بی  ریتقدی به دل بازهم....  دا
 ...بود زده رقم برایش خدا که سپرد

 
ل صییدای و داد خانه کنج بخاری گرمای به دل ل ق   که آن سییر قوری و کتری ق 

 یم دهانش به را شیرین و ترش لواشک که درحالی و....  بود خانه موزیک تنها
 دیوار به تکیه که مسیح به رو و ماند می جا دهانش در آن ملس طعم و گذاشت

 : گفت بود بسته هایش چشم
 
 شویزیت حق ، تو از طبابتش... ای خوشمزه ویزیت حق چه نکنه درد دستت »

 «؟.... ! من مال هم
 

سیح شت تا را خواب بخاری گرمای که م شمانش پلک پ  کهآن بی بود آورده چ
 «....جانت نوش:» داد جواب کوتاه کند باز را چشمانش

 
شک از دیگر ای تکه شاداب  دهانش آب زیاد حجم همراه و برد دهان به را لوا

 « ؟.... مسیح:» گفت سوالی اما کوتاه و داد فرو
 

 ابجو خودش خاص لحن با کند باز را چشمانش انکه بی بازهم بار این مسیح
 «؟....جانم:» داد
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شتر حرف چهار«  جانم» این خب شت بی ست برق از قدرتش ولی ندا  و دوی
 کرد داروا پی در پی های طپش به را قلبش که چرا بود بیشییتر هم ولت بیسییت
 همراه را هیجانش ،تمام شیینید می هم گوشییهایش در را آن کوبش که وآنچنان

 :گفت و داد فرو لواشک از دیگر ای تکه
 
سیح » شک ، ویزیت حق جای به روز یه کردی می فکر م ست و ونون لوا  ای ما

 ور بیمارها خدا رضای برای پول بدون که این یا...  بدن بهت مرغ تخم تا چهار
 آقا نز مهتاج رو ها لواشییک این نگرفتی پول یدالله آقا از وقتی.... کنی ویزیت

 «؟...!آورد برامون نون و ماست همراه به یدالله
 

 یب ، کرد فرار چشمش پلک ازپشت خواب شاداب مخملی صدای با و مسیح
 :داد جواب و نشست لبش روی نرم لبخندی بازکند را هایش چشم آنکه

 
یدم نمی هم خواب توی نه بخوای رو حقیقتش » ید ولی...  د  کنم اعتراف با

 برام لواشک و وماست نون و مرغها تخم این ارزش
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 دارایی نهات مردم این...  گرفتم می ویزیت بابت که هایی تروال از بیشتره خیلی
 «!... باارزشه خیلی برام این و بخشند می رو شون
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سته از شاداب شم بودن ب سیح های چ ستفاده م  وا ی مردانه صورت به کردو ا
 روی خوابیده های ریش روی دسییت خواسییت می دلش چقدر و شیید خیره

 درو گذاشت دهانش در لواشک ای تکه وسوسه این مهار برای بکشد صورتش
ست زبانش زیر آن خوش طعم ش سیح..  ن شم زیر از م  به خیره که دید را او چ

 هم خوبی وحس شد مهمان لبهایش روی لبخند زند نمی برهم پلک صورتش
 ...بست را چشمانش هم باز.... دلش مهمان

 
 :گفت کند دور مسیح صورت لمس ی وسوسه از را ذهنش اینکه برای شاداب

 
 شییریکشییون اون و حقی آزیتا و صییبوری نیما کنی می فکر یعنی مسیییح »

صامی ست کنم نمی فکر ؟... ! کنند می چیکار دارند آب ور اون االن صم  د
 اورد به اونها ی بتوتسیله بود جوری این اگه چون باشه رسیده بهشون پلیس

 هامون خانواده و هسییتیم منطقه کدوم ما که فهمیدند می و رسیییدند می ایاز و
 «....دنبالمون اومدند می

 
سیح شم ظاهر به م سته هایش چ سش و هوش تمام ولی بود ب  شاداب پی حوا

 سفر چشمانش پشت از خواب....داد می نوزاش را دلش که نرمی صدای و بود
ست آن جای خوابی بی و کرد ش  اش مردانه قوی های حس به اینکه برای و ، ن

شم انکه بی و آمد شاداب نرم صدای میان کندبه غلبه  هک همانطور کند، باز چ
 :گفت شاداب حرفهای به توجه بودبی داده تکیه دیوار رابه سرش
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 «؟....داریم شام برای چیزی شم می هالک گرسنگی از دارم شاداب »
 

 این با ، شیید می فعال مغزش خاکسییتری های سییلول داشییت تازه که شییاداب
 بیش خواست می دلش...!  شد کور اش بازی کاراگاه ذوق دم در مسیح حرف

ها از ند پرحرفی این به داد اش بینی به چینی.....! ک که تصییور و  مسیییح این
 اما..... کرد او به رو کجی دهان شیید بلند جایش از اسییت بسییته چشییمانش

سیح شمان با م  جمع سختی به را اش خنده و دید را او کجی دهان باز، نیمه چ
 ... کرد

 
شپزخانه سمت به که درحالی شاداب صر ی آ  بودجواب راهی خانه کنج مخت

 :داد
 
سه یه هم جان بانو داریم زمینی سیب تا چند و مرغ تخم »  ، داد بهم روغن کا

 رفتیگ ویزیت حق بابت که نونی دوتا با و کنم می درسییت زمینی سیییب کوکو
 «...طلوعی دکتر آقای...  کنی صبر باید فقط ، خوریم می

 
سیح رفت که شاداب شمانش واقعا بار این م شت هم روی را چ  جا قدری گذا

ستهایش کرد، دراز را شدپاهایش جا به  زیر و زدو گره هم در اش سینه روی د
 :گفت لب
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 «...بخوابم کم یه بگذار برو...  کنی می پرت رو حواسم... دلم عزیز »
 

 ....شد چشمانش مهمان خواب گفت را این مسیح
 

**** 
 ، منی مهمان داغ چای استکان یک
 ....تنهایی ی گرفته بخار ی پنجره کنار

 ...جانت نوش
 دم تازه همیشه من رفاقت چای

 
 " نهم فصل "
 

 رفت می و بود شدن محو حال در تهران شبهای هیاهوی و حجم میان شنبه سه
 !....بپیوندد ها خاطره به دیگر روز تایک

 
 به نگاهی آنکه بی و آورد داخل به را پرتقال ی جعبه آخرین شیید خم شییهاب

 :گفت سرد لحنی با بیاندازد نادر
 
 «... بزن خودت هم رو کرکره ریموت.... خونه میرم دارم من »
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 نادر یکباره به که کرد رفتن عزم و برداشییت را کاپشیینش و گفت را این شییهاب
 :گفت معترض صورتش کنار جایی و انداخت او بازوی در دست

 
 درمیون خط یه رو جوابم و زهرمار برج شدی حال به تا صبح از ؟... تو چته »

 مپرسیی می ازت...!  گذاری نمی کالنتری بیام باهات بگذار میگم ؟....! میدی
 که هم خدا بنده منوچهر عمو... ! نمیدی جوابم بازم شییید چی کالنتری رفتی
 .... نداره کردن کار دماغ و دل که منم بابای و شد نشین خونه

 ؟... ..! داره من به دخلی چه این ولی شییادابی نگران میدونم ، پر دلت میدونم
 دلم تو دل... !  شادابم نگران هم من...  کنی می من خرج رو َتخمت و اخم که

 می که شاهده سرمه ی باال که خدایی به...!  کنه می چه و کجاست که نیست
 بیام چله شییب از بعد خواسییتم می ، خوامش می که سییاله خیلی.... خوامش

 « ....افتاد اتفاق این که خواستگاریش
 

 ، فتر پس قدمی و کشید بیرون او دستهای میان از ضرب با را بازویش شهاب
 :گفت غیض پر و داد باال را ابرویش تای یک

 
 دیگه جور نشدی متوجه....  نمیاری رو من خواهر اسم گفتم بهت هم دیروز »

 باقی زن برادر همون متاسفانه و عمو پسر فقط ما نسبت ؟.... !کنم حالیت ایی
 « .... این از بیشتر چیزی نه مونه می
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ستی کالفه نادر شتش موهای میان به د شید پرپ  نارنگی ی جعبه به پا نوک با ک
 شییهاب سییمت به و داد هول جلو به را آن قدری و زد لگدی پایش پیش ی ها

 :گفت چرخید
 
 مید...  بیا کوتاه قرآن به تورو...  شهاب »
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 حرف روی تونم نمی من بابا ولی.....! زخم الی اسییتخون شیییده مامانم ونم

 مامان اومدم می در جلوشییون و رفتم نمی باهاش اگه دیروز بزنم حرفی مامانم
 هبرگرد شییاداب...  خونه بکشییونه خودش با رو من تا کرد می رو ترفند تا هزار
 « ....میشم پاش خاک خودم خونه

 
 صدای و شد ور شعله باره باشدیک خاکستر زیر که آتشی مثل برآشفت شهاب

 : میداد نشان را خشمش میزان اش طوفانی
 
 قسییم یا ببینم رو خروسیییت دم.....نکن باز رو من دهن مرتیکه آخه.... د »

شم دراز شبیه من.... رو دروغت ستی می رو شاداب اگه ؟...! گو  جلوی خوا
 خواهر ی غصییه از نه مغازه نیومد عمو....!  اومدی می در مادرت گویی لیچار

 خم شییده گم شییاداب فهمیدند که ای کسییبه جلوی سییرش تا نیومد.... من
تا یکی با که بوده سییوری عمو زن لق دهن لطف به هم این....! نشیییه  از دو

 دیشییب نفهمیدم کنی فکرمی... !  داره مراوده راسییته این ی کسییبه خانومهای
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 زری مامان جون آقا که وقتی هم اون فریال ات خاله دختر خواسییتگاری رفتید
 « ....گرفتن بتغتل غم زانوی من ی بیچاره

 
 این که ای جمله ، چرخید نمی دهانش توی حرف.... مات و شیید کیش نادر

 متعجب ی چهره وقتی شهاب...  کند توجیه را آن کندو درست را کاری خراب
 :داد را نادر های تعجب جواب کوتاهتری صدای با دید را نادر

 
ل دهنش پیچ خواهرش مثل هم ات خاله...  نیار فشییار مغزت به زیاد »  و شیی 

شادش شاخ داماد از و بود زده زنگ زری مامان به صبح  تو پز و گفت می شم
 «....میداد من ی بیچاره مادر به رو
 

سته شهاب شار از خ شنش کرد می سنگینی اش شانه روی که های ف  از را کاپ
سی جا شت دیوار بیخ لبا  بود یرسراز پایین به رو هایش شانه که درحالی و بردا

 :گفت
 
 نهمی ، بخواد خدا ،اگه روشنه دلم...  نبند دل من شاداب به...  باشه مبارکت »

شه پیداش روزها شش لنگه حتی و می شه تو سهم هم کف  گوب هم ندا به...  نمی
 دنبالش محاله من ، گرده می برمی هم خودش رفته خونه از کرده قهر خودش

 «...بیام
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 خدا نشییان به دسییتی رفت می که حالی در کند خداحافظی آنکه بی سییپس
 راهی و زد تهران زمتستتانی و سییرد شیییب دل به و کرد بلند برایش حافظی

 ...شد
 

*** 
 

ستای در شت رو ستا مردم و بود جاری هایش سختی تمام با زندگی به  نارک رو
 !... عروسی و پیوند جنس از های شادی داشتند هم هایی شادی هایشان غصه

 
 آمدن بند با خوشی دل این و....  رسید راه از خوشی دل و شادی با شنبه چهار
سیح برای برف  ولی بود ابری هوا هنوز که چند هر شد تر رنگ پر شاداب و م
 .... رنگ پر همچنان هاشان امید

 
شدی ننه بهبودی از بعد سد و رعنا دل فریاد به خدا عاقبت ، رحیم م سید ا  و ر

 راه به روسییتا در غوغایی و حال و شییور همین و شیید پا به عروسیییشییان بسییاط
سیح ، نانوشته قانون یک در و....  انداخت شت خانه به شاداب و م  ندرفت بهدا

 اش یقل قل شکم به تابی که حالی در آمد شاداب دنبال به حنا ، بعد ساعتی و
 :گفت مسیح به رو داد می

 
سی امروز ببرم خودم با رو شاداب دید می اجازه دکتر آقای...... سالم »  عرو

ست شیرینی خواهیم می و داریم شب خدا امید به...  کنیم در سد و رعنا ام  ا
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شن محرم ست می بانوجان...  می  من ولی بگیره رو اش اجازه بیاد خودش خوا
 «....اومدم و افتادم راه زودتر

 
سیح ستاده او کنار که شاداب به نگاهی نیم.... داد جواب با را او سالم م  ودب ای

 :کرد زمزمه و برد گوشش حوالی جایی را وسرش انداخت
 
 «؟....! بری داری دوست »
 

شت او سمت وبه گرفت حنا از را نگاهش شاداب شمانش که برگ  نفس یک چ
 :پرسید نرم لحنی با و داشت فاصله او با
 
 «؟....! نمیره سر ات حوصله ، بمونی تنها اگه »
 

 لمس را آن بگذارد شاداب نازک ابروهای روی دست خواست می دلش مسیح
 بین تصیینعی اخم و کرد پنهان دسییتهایش مشییت میان را قوی حس این کند

 :گفت و نشاند پرش و مردانه ابروهای
 
هت برو » گذره خوش ب های...  ب یام ظهر طرف لت م با نه بریم دن  هوم.... خو

 «؟...موافقی
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 چرا دانسییت نمی و شیینید می سییرش توی را قلبش تاپ تاپ صییدای شییاداب
 ودب قلبش عجیب صدای درگیر که درحالی و شده عجیب قلبش صدای امروز
 :گفت و گرفت فاصله او از قدمی

 
 «... بینمت می ظهر پس »
 

 اب جوان زنی که بودند نرفته بیرون بهداشییت ی خانه در از هنوز حنا و شییاداب
ست که درحالی اندام الغر و تکیده ای چهره سر د ست در ای بچه پ شت د  دا
 شاداب پی چشمش یک و بود مسیح به چشمش یک که وهمانطور شد داخل

 : پرسید وار پچ پچ شاداب به رو مقدمه بی
 
ستش اومده شهر از که دکتری این شنیدم » ضه ام بچه.... خیره به د  کترد ، مری

 «؟...! کنه می اش معاینه
 

 :گفت زن به رو و نشست میزش پشت شنید را او های پچ پچ مسیح
 
 «؟....! چیه مشکلش ببینم اینجا بیار رو پسرت کنم می اش معاینه »
 

 لبخندش کنار خداحافظی ی نشییانه به مسیییح رفت می بیرون وقتی شییاداب
 .... ماند جا مسیح پلکهای میان شاداب دل و فشرد برهم کوتاه را هایش چشم
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*** 
 را این شاداب...  شادی خوش بوی آمد می عروسی بوی خان عزیز ی خانه در
 تنور از
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 همه....  کرد می غوغا که شیییرینی بوی و تازه نان خوش بوی و فهمید روشیین

شدی زن نازان ، شهربانو و زینت ننه بودند  نهن حتی یدالله زن مهتاج و رحیم م
 !.... مراسم این قفلی سر منیر همراه به هم پونه و نعنا و بود هم رحیم مشدی

 
 به اهر بی راه...  رفتند اسییتقبالش به برخاسییتندو احترامش به همه ورودش با

ستند می دکتر خانوم دکتر، خانوم نافش سیح زحمات برای....  ب  شکرت او از م
 ... کردند می

 
 تزین همراه مهتاج.... !  مشغول کاری به کس هر و بود پا به شیرینی هیاهویی

 وندر و بودند شیرینی خمیر های گلوله کردند گرد درحال بخاری کنار نازان و
شی در که و چیدند می ای سینی شت مخروطی پو  ار ها شیرینی شهربانو و دا

 یم تنور داخل و برد می بود انباری از ای گوشییه در خانه پشییت که تنوری به
 مچشیی دوراز هم پونه و نعنا و گشییت برمی شیییرینی پراز سییینی با و گذاشییت

شان کنج شیرینی بانوجان شتند می دهان  مین تکان شاداب کنار از و.... گذا
 ... خوردند
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ستورهایش و کرد می نظارت همه کار به الیق ای فرمانده مثل هم شهربانو  ار د

 مجلس نقل بخند بگو بودو پهن شییادی بسییاط.... چید می هم کنار ردیف به
 به دل و گذاشت درجا پشت را هایش غصه شادی همه این میان شاداب و....
 ....خندید ومی داد می بهشت اهالی های شادی دل
 

 سهم هم مردها و شدند خان عزیز ی خانه سهم زنها و شد مردانه و زنانه ناهار
شدی ی خانه سیح نگران....  رحیم م  و کرد راحت را خیالش بانوجان که بود م

 «....میرود حمام هم جا همان است رحیم مشدی مهمان هم دکتر:»  گفت
 

 اول رفح سادگی که دنیایی....! بود شده پرتاب دیگر دنیایی به گویی شاداب
 ....بودند حفظ از را محبت درس که قلبهایی ، زد می را
 

 البته نشییاند پوسییتش زیر را طراوت و تازگی حس حمام ها خوشییی این میان
 پونه و ،نعنا مسیییح پروپاقرص طرفداران نبودو تنها هایش خوشییی با هم خیلی

 ...داشتند برنمی او از چشم و شدند نمی جدا او از دمی هم
 

 از و نیاورد تاب دیگر پونه.... داد آن به تابی کشییید نمدارش میان به دسییتی
 نعنا هب رو و گرفت دستانش میان اورا فرفری موهای از ای تکه شدو بلند جایش

 :گفت
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 «!.... میمونه تلفن سیم مثل خوشگله چه موهاش ببین نعنا »
 

 صییدای با هایش خنده شیید باعث ولی نبود دلچسییب چندان تعریف این خب
 را پونه و نعنا دسیییت و کرد جمع را هایش خنده حنا.... درآید پرواز به پقی

 :گفت و کرد شان روانه سیاه نخود وپی گرفت
 
 ستیدنی حاضر هنوز شما میاد عروس آالن بپوشید رو لباسهاتون برید دخترها »

 «!....زشتی دخترهای چه میگه دکتر آقای وقت اون
 

 یرونب شییتابان و برخاسییتند جایشییان از جلدی حرف این شیینیدن با پونه و نعنا
شت از ای بقچه حنا و رفتند  شتگذا او روی پیش و آورد بیرون اتاق ی پرده پ

 :گفت و
 
 هب فقط ها عروسی توی که محلی لباس یه منه لباسهای این....  جان شاداب »

 و شییسییت برات بانوجان.... نیسییت اندازم دیگه شییکم این با ولی کنم می تن
 چند یه.. . بپوشی و برداره دلت و تمیزه بدونی که گفتم رو این کرد شون خشک

سیمه مال هم سفیداب و سرخاب تا شتم عرو  برس خودت به یکم کنارش گذا
 «....کنم می تنم لباس میام من بعد شو آماده تو... بیاد روت به رنگ
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ند محبت همه این مات شیییاداب  جنس از بودو دریغ بی که محبتهای...  ما
 ! .... بهشتی آدمها این بودو بهشت اینجا براستی گویی..... آسمان

 
 از و ادد اش قلقلی شییکم به تابی و گرفت زانویش به دسییتی گفت را این حنا

 ... رفت بیرون و برخاست جایش
 

*** 
 
 نهاراآ نمدار همانطور زدو شانه را موهایش باالفاصله شاداب حنا رفتن بیرون با

 دوزی زری دسییتمال با را انتهایش و بافت را آن و ریخت چپش ی شییانه روی
 هم را حنا محلی لباس...  کرد محکم بود ها لباس ی بقچه میان که کوچکی
 ، ودب ها رنگ از کمانی رنگین پرچینش دامن که ، بلند بود پیراهنی ، پوشییید
 زرق پر رنگ قرمز شالی همراه به داشت هم گوشی چهار دوزی زری روسری

 ... برقی و
 

سری شاند سرش روی را دوزی زری رو  می حنا که سفیدابی و سرخاب از و ن
 .... نشاند لبهایش روی و رابرداشت رنگش صورتی رژلب یک فقط گفت

 
 و نشییید مجالی اما بکند نگاهی به آویخته کوچک ی آینه در خواسیییت می

 و والله هو قول....  حنا محلی لباس در او دیدن با و رسییید راه گرد از بانوجان
 :گفت کردو فوت او به خواند احدی
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 اهاشتب من چشم...  ها میشه اندازت لباس گفتم حنا به...  شدی ماه ماشالله »

 اتاقی ویت گفتم گرفت می رو سراغت نشسته بیرون اومده هم دکتر...  کنه نمی
 «....ببنده رو بندت سر برات تا کنم می صداش آالن

 
ست نمی ست حکمتی چه دان سم تا ا سیح ا  لهک سرو توی دلش شنید می را م

 !... کوبد می اش سینه دیوار و در به و زند می خودش ی
 

شید عمیقی نفس سلط هیجانش به تا ک  پیدا دوم نفس برای مجالی اما ، شود م
 هم ازب البته شیید اتاق داخل جان بانو گفتن دکتر آقای صییدای با مسیییح نکردو

 !.... بودند همراهش چسبی مثل پونه و نعنا نبودو تنها
 

*** 
 
 آ از تر تند..... فهمم می چنان آب گذر صدای از
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
. 
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 دامن که محلی لباس در شییاداب دیدن با و ایسییتاد در ی آسییتانه در مسیییح
 یرو تا او سر فرق از نگاهش ، میزد فریاد آن در شاد رنگهای و داشت پرچینی
 ....کرد پیدا امتداد اش شده بافته موهای

 
سی قدر به تیره نگاه این عمر  پر مزقر شال که حالی در شهربانو که چرا بود نف
ست در برقی و زرق شت د سیح سمت به قدمی دا شت م  را چادرش پر و بردا
 :گفت و کشید اش پیشانی روی

 
 « ... شده ماه مثل زنت ماشالله دکتر آقای »
 

 :گفت و گرفت او سمت به را شده دوزی زری قرمز شال سپس
 
 نهاییز رسمه، این....  کن گره سر پشت از و پیشونیش به ببند هم را شال این »

 به قرمز سییربند یه عروسییی توی جوون زنهای خصییوص به دارند شییوهر که
 « ... داره شگون بده انجام براش شما رو کار این ، بندد می شون پیشونی

 
 لندب قدمهایی با و داد جا مسیح دستان میان را قرمز شال و گفت را این شهربانو

ستاده در کنار که پونه و نعنا سمت به ست.... رفت بودند، ای  و رفتگ را پونه د
 :گفت نعنا به رو رفت می بیرون که حالی در
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شکت اونجا چرا نعنا » سم بیابریم ؟...! زده خ  ادوت شما های شیطونی به حوا
 « !....ها هست

 
شت چوبی در و شد خارج بویش و عطر خوش پونه و نعنا همراه به شهربانو  پ

 ....شد بسته سرش
 

*** 
 

 و پتاال مسیح خیره نگاههای هیجان از قلبش و بود ایستاده اتاق وسط شاداب
 تندتر و تندتر مدام و گرفت ریتم قلبش ضییربان..... پروا بی کرد می لوپی تو

 تاب عاقبت....!  شیینید می هم دسییتهایش کف در حتی را آن کوبش شییید
سیح نگاههای شمانش پلک و نیاورد را م ستهایش و افتاد زیر به چ  مه در را د

 .... خورد تاب و پیچ
 

سیح شت قدمی م صله بعدی قدمی...  بردارد را نگاهش آنکه بی بردا  ینب ی فا
 ..... شد نفس یک قدر به شان

 
سیح ستاد شاداب روبروی م شن گندمی صورت به و ای شم او رو  ، دوخت چ

 موهای....  رنگ خوش صییورتی لبهایش و بودند گلگلون کمی هایش گونه
 دبو مهمان چپش ی شانه روی و زده بیرون روسری زیر از که هم اش شده بافته
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 و دید نمی هیچ شاداب جز....!  گفتنی نا بود غوغایی دلش در.... برد می دل ،
 ...شاداب بود او فقط گویی و بودند جامانده در پشت ها همهمه و ها صدا

 
 دابشا پیشانی روی را آن ترشد نزدیک قدری و آورد باال دستانش رامیان شال

شت شت را شال و کرد خم خودش سمت به قدری را او سر و گذا  او سر پ
صله او از قدری ، زد گره محکم شمان به و گرفت فا  خیره او دلخواه و مورب چ

 ....درخشید می و بود صاف که پوستی و شد
 

 سییمت به قدری را سییرش...  شیید می پیش و پس هیجان از هم او های نفس
 :کرد نجوا صورتش نزدیک جایی آهسته و کرد متمایل شاداب

 
صه بار یک ، بودم بچه وقتی » شونی ماه ی ق  من و دکر تعریف برام مادرم رو پی

شه بچگی عالم توی شونی ماه کردم می فکر خودم با همی  ؟...!. شکلیه چه پی
 ماه یه خدا حاال....باشییم داشییته پیشییونی ماه یه هم من روز یه کردم می آرزو

 «... داده بهم پیشونی
 

سیح از بود شده پر وجوش های الیه شاداب صال ، م  رگها در که خونی مثل ا
ست سیح ، جاری  آورد می در قلبش از سر و چرخید می بدنش پی و رگ در م

 ...انداخت می غلیان به را خوبش های حس تمام او های عاشقانه...
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 انگشتان نوک که ، خورد می تاب درهم دادکه قرارش بی دستهای به را نگاهش
 او رپ   های مژه به مسیح ، آورد باالتر نرم را سرش و نشست اش چانه زیر مسیح

 را وا دستهایش آنکه بی سپس ، میدرخشید خوش چشمانش روی شدکه خیره
 یدبتوتس را شاداب پیشانی به نشسته شال روی و آمد جلوتر قدری کند لمس

 دست به را او ی شده بافته موی و کرد خم سر نفس یک عمر کوتاهی به دقایقی
 ....شد آن سهم هم نرم ای بتوتسه و گرفت

 
 معنایی چندان خان عزیز ی خانه در تنهایی و خلوت که جایی آن از خب ولی

 از آنی به مسیییح شییدند داخل پونه و نعنا و شیید باز یکباره به اتاق در نداشییت
 در نارک را پونه و نعنا و برگشت در سمت به دو هر نگاه و گرفت فاصله شاداب

 !...نشست هردو لب روی وسیع لبخندی ، دیدند
 
 رنگ کم یا محو خاطرشییان ودر کردند نمی فراموش وقت هیج را «پونه و نعنا»

شقانه لحظات میان بیش و کم که چرا شد نمی شان عا  دو هر ی کله سرو ، ی
 ! داشتند رنگ پر حضوری و شد می پیدا

 
**** 

 !....دیگر هوایی و حال روستا عروسی و دارد را خودش هوای و حال عروسی
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 آن اهالی و خانه صییاحب وسیییع دل اما بود کوچک اگرچه خان عزیز ی خانه
 مهما خانه گرد تا گرد...  داشت جا همه برای

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
سته ن ش سط شیرینی پراز مجمعه و بود ن  ی زنها... هیج دیگر و همین و بود و

 هب قرمز بند سییر داشییتند شییوهر که آنهایی و بودند کرده تن به محلی لباس
 و نعنا .... شاد رنگهای با سربندهایی هم مجرد دخترهای و بودند بسته پیشانی

شانی به رنگی سبز بند سر هم پونه شتندو پی سیح نارک از و محلی لباس با دا  م
 ... خوردند نمی جم

 
سیح ش شاداب ی بافته گیس جذب ربا آهن مثل گاه بی و گاه نگاهش م  دومی

ستمال با را آن انتهای که سته ای شده دوزی زری د  نگاهش هم گاهی...  بود ب
 .. بود لبهایش مهمان نرمی لبخند که شست می او رخ نیم روی به
 

شت تن به رنگی سفید محلی لباس هم رعنا  ، سرش روی سفیدی چادر و دا
 جمع در که ای ولوله خان عزیز صییدای با بود پوشییانده کامال را اش چهره که

 :گفت شدو رحیم مشدی به رو خان عزیز و نشست فرو بود
 
 دش باز راه که شالله ان بخونم رو محرمیت ی صیغه رحیم مشدی ی اجازه با »

 «... کنیم می محضری عقد و شهر میریم
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 و گفت اللهی بسییم گشییود را قرآن خان عزیز و داد تکان سییری رحیم مشییدی
 روی دسییت شییهربانو دقایقی بعد کرد محرمیت ی صیییغه خواندن به شییروع
شت دهانش شیدن ِکل به شروع و گذا سد.... درآمد پرواز به شادی و کرد ک  ا

 تبس او پیشانی به رنگی قرمز بند سر و زد پس اش چهره روی از را رعنا چادر
 ....او محرم شد هم رعنا و
 

 شروع و گرفت باال رو دستانش میان و برداشت دستش کنار از را َدفی زینت ننه
 :کرد خواندن به
 
 ، بتاز سر سفید اسب شادوماد »

 ، ناز کنه می آسمون به عروس خوشگله که بس
 اری دومن به سرخ انار ، سرخ سیب ، بزنه نار خواد می دوماد برید کنار راه سر
 «.... بزنه

 
شتانش با زینت ننه شادی خواند می و بود گرفته ضرب دف روی بر انگ  قلن   ،

 خنده غمها کنار بهشییت این در... لب به شییده دوخته ها خنده و بود مجلس
 ....بود لبها ی همه سهم

 
*** 
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 جزء تا رفت ها شییادی و ها خنده و شیید تمام هایش شییادی تمام با عروسییی
 .بماند باقی دلشان و ذهن کنج شادب و مسیح خوش خاطرات

 
سیح شت بر را شب چادر م شان و دا شت از و ساخت حائلی میان  به پرده پ

سته و نرم کرد می فرار او نگاههای زیر از مدام که شاداب  به شب:» گفت آه
 «... بخوابی خوب خیر

 
 در ار پلیورش کردو مالیم قدری را پنجره ی طاقچه کنج فانوس ی شعله سپس

سید، بالش به که سرش.... خزید پتو زیر به و آورد ستهایش ر  رشس زیر را د
شت  رد قرمزش سربند با و شاداب و داد گرفته دود سقف به را نگاهش و گذا

 ...درآمد پرواز به سرش
 

 پرشیده ذهنش تمام و چرخید می مسیییح هوش و حول هم روزشییاداب و حال
سری کرد باز سرش از بندرا سر تاریکی در..... او از بود شت هم را ورو  اب بردا

 هایی لقب شییمردن به شییروع و رفت خواب رخت به محلی های لباس همان
..«  .پیشییونی ماه و ، سییرم تاج ، ادبیاتی بچه... » بود داده او به مسیییح که کرد

ست زیادی را لقبش آخرین شت دو  بود آمده شیرین مذاقش به جوری بد و دا

.... 
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شونی ماه کرد تکرار لب زیر ست لبش روی لبخندی و پی ش  هم خواب ،توی ن
 نیدلنشییی لقبی ،چنین معمولی ای چهره با بود دختری که او به مردی دید نمی

 ... بدهد
 

 و کشید حائلشان شب چادر روی را دستش شد پهلو به کردو جدا سقف از دل
 کوتاه ، شییب چادر روی دسییتش های نوازش از تر نرم و کرد نوازش نرم را آن

 «....مسیح:» گفت
 

 فقط او مثل کوتاه و کرد پا به انقالبی دلش در او دار نوازش و نرم صدای مسیح
 «....جانم:» گفت

 
شید عمیقی نفس شاداب ست می دلش.... ک  »این خورشید طلوع خود تا خوا
 اما... هیچ دیگر و همین «جانم» بگوید فقط بار هر او کندو صییدا را «طلوعی

 :پرسید و ریخت خجالت و شرم صندوق داخل را هایش حیایی بی
 

 واه و باشییه دراومده آفتاب شیییم می بلند خواب از که صییبح فردا میشییه یعنی
 «...تهران برگردیم ما و بیاد زینت ننه پسر که بشه خوب اونقدر

 
سیح شان ی آویخته پرده به رو کردو جدا سقف از دل هم م » : گفت و شد بین
 «...باشیم اینجا مقدر که فعال ، میشه همون باشه خدا خواست هرچی
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 به را او و کرد می سرازیر قلبش به آرامش دنیا دنیا،... ،حرفهایش مسیح صدای

 او از دیگر جانم یک فقط خواسییت می دلش شییاداب...  برد می دیگری عالم
 «....مسیح:» گفت نرم و کوتاه همین برای بشنود

 
 و وربم چشمان و قرمز سربند با شدشاداب تپش پر قلبش او صدای با مسیح
 سمت به و شد خیز نیم جایش سر ، گرفت جان چشمانش پیش حالت خوش

 :داد جواب و گذاشت برهم را هایش چشم و چرخید مخالف
 
 پیشو ماه »
 

 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 به تشب... بخوابم منم بگذار بخواب بگیر کنی می پرت رو حواسم...  من نی

 « خیر
 

ست نمی سیح حواس دان  و شور از خودش اما ؟....!شود می پرتاب کجا به م
 رخی به شب ، بود خوشی دریای در شدن غرق حال در دلنشین لقب این شوق

 ...شد خواب دریای در غرق و گفت کوتاهی
 

*** 
 



wWw.Roman4u.iR  792 

 

 جگی دو وهر شنیدند می را در کوبش صدای خوابهایشان میان شاداب و مسیح
 شجای سییر مسیییح ، دانسییتند نمی را بیداری و خواب بین فرق و بودند منگ و

ست ش شت نامفهموم صدای با در مکرر کوبش صدای و ن  «واق واق» و آن پ
 ودب گنگ و گیج هنوز ولی شنید می را ها صدا.....بود شده آمیخته هم با سگ

 ... کرد ترش هوشیار شاداب صدای ،
 
 «؟... !خان عزیز پسر ریحان صدای ؟... بیداری مسیح »
 

سیح شم به م  یچیز یه... بیدارم اره:» گفت و شد بلند جایش از زدنی بهم چ
 «؟! نشده روشن که هوا ؟...چنده ساعت دونم نمی...  شده چی ببینم کن تنت

 
شان آویخته شب چادر سپس شه رابه بی  را رد شتاب به و پرتاب مچاله ای گو

ست به فانوس را ریحان و.شد خانه مهمان سرد هوای از حجمی بازکردو  در د
 ...دید خانه در روبروی میزد نفس ، نفس که حالی

 
 منقطعو بریده بریده و خسییته های نفس با گرفت باالتر قدری را فانوس ریحان

 : گفت
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سید دادم به دکتر آقای » شم بدبخت دارم بر  و فتهگر زایمانش درد حنا... حنا می
 هب دسییتم...  شییما پی بفرسییتم گفت و یاد نمی بر ازش کاری هیچ زینت ننه

 «...میره دست از داره زنم دامنتون
 

 به میبایسییت اورژانسییی بیمارهای برای که افتاد شییبهایی یاد به لحظه مسیییح
 هک سییگی از نگاهش کشیییدو موهایش میان به دسییتی...رفت می بیمارسییتان
 ابشییت پر تندو و گرفت بود آمده بیرون قدری زبانش و ایسییتاده کنارریحان

 :گفت
 
 بردارم وسیییله و دارو چند یه بهداشییت ی خانه میرم اول من.... برو تو باشییه »

 «....اونجا میام سریع بعد
 

 پشییت هوقف بی تندو و کرد تپیدن به شییروع قلبش خبر این شیینیدن با شییاداب
 مانشچش پیش اش قلی قل شکم و رعنا....  کوبید اش سینه ی قفسه به سرهم

 یبخار کنار از را هایش کتانی بردارد را بافتش شیییال آنکه بی ، گرفت جان
 دمیق دریک را مسیح برداشت که سر پوشید را آنها شد خم سرعت به برداشت

 : گفت و انداخت او های شانه سرو روی را بافت شال ، دید اش
 
 «.... خوری می سرما بپوشون رو خودت »
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 تدس میان را شاداب ی کشیده دست و برداشت طاقچه لب از را فانوس سپس
 ...شدند دوراهی هر و گرفت خودش گرم

 
**** 

 و کوچک از اما بود پهن خانه وسییط رختخوابها هرچند خان عزیز ی خانه در
 تر نارک قدری آنها آمدن با و بود ایستاده خانه بیرون اسد بودند بیدار همه بزرگ
 سییکوت حنا دلخراش های فریاد صییدای....  کرد باز را در باالفاصییله و رفت

 یم سرازیر دلها سمت به دلواپسی و ترس و شکست می شب دل در را بهشت
سیح و شاداب دیدن با عزیزخان..  کرد ستایی مرد ازکنار م  هرهچ که دیگری رو

 :گفت مهمقد بی و رفت استقبالشان به و برخاست نداشت برایشان آشنایی ی
 
 بچه ی همه زینت ننه....  میره دسییتم از داره عروسییم دکتر دامنت به دسییتم »

 «....اشم پی بفرستیم گفت که شده چی دونم نمی ولی اورده دنیا به رو ده های
 

یاد نا دیگر خراش دل فر له ح مه را عزیزخان جم حان گذاشیییت کاره نی  با ری
 نمی کامش در زبان ، بود مسیح به نگاهش زد می «دو دو» ترس از که چشمان
 به نگاهش شاداب..  کند التماس همسرش جان نجات برای هم باز تا چرخید
 یطونیش از دیگر و بودند نشسته خانه کنج مچاله که برگشت پونه و نعنا سمت

 ... رفت دو آن نگاه در خوابیده معصومیت برای دلش نبود، خبری هایشان
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سیج  به ندبل قدمهای وبا نکرد معطل دیگر و داد تکان تفهیم عالمت به سری م
 ...شد داخل شاداب همراه گویان یالله رفت اتاق سمت

 
 وستار زنان از تا چند آن گرد تا گرد و بود خوابیده اتاق وسط رختخوابی در حنا
 می اشک که درحالی و نشسته حنا سر باالی هم شهربانو....! بودند نشسته هم

 .... بود دستش در حنا دستان ریخت
ست کنار و سیح دیدن با زینت ننه....  الود خون بود ابی لگن زینت ننه د  پر م

 رفت مسیییح سییمت به و شییید بلند حنا پای پیش از و زد پس را قدش چار
 رساند آنها به را خود و زد دور را ،رختخواب برخاست سراسیمه هم وشهربانو

 :گفت او از پیش زینت ننه و
 
 آبش ی کیسه...  نمیاد بر کاری پیرزن من دست از برس دختر این داد به دکتر »

 «؟...! نمیاد دنیا به بچه چرا نمیدونم ولی شد پاره
 

 شییدو کشییید بودند زده حلقه حنا دور که زنهایی سییمت به نگاهش مسیییح
 به رو و انداخت ای گوشیییه به و آورد می بیرون تن از را پالتویش که درحالی
 : گفت شهربانو

 
 چند نبیرو برن هم بقیه شاداب، و بمونه زینت ننه فقط کنید خلوت رو اینجا »
 ادابش به رو سپس.. بیارید و کنید آماده سریع هم گرم آب و تمیز ی ملحفه تا

 :گفت و شد
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 « .... کنی کمکم باید هم تو شاداب »
 

ست نمی و بود گیج شاداب ست از کمکی چه دان ست ساخته او د  هر با و ا
 ات از که زنهایی همراه خواست می دلش و شد می تر خالی دلش ته حنا فریاد

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن
 که دید نمی هم خواب به حتی ، رفت می بیرون هم او شییوند می خارج اق

 در پایش انگشتان نوک از جان کرد می حس و ببیند نزدیک ار را زایمانی روزی
 :برگشت او سمت به حواسش مسیح صدای با ، است رفتن بیرون حال

 
 «.. کنم دستم دستکش و کنم عفونی ضد رو دستهام کن کمک شاداب »
 

 او هک کرد همان و جنباند سری فقط ، بود کرده سنگین را زبانش ترس شاداب
 کرد اهنگ او عرق خیس ی چهره به و نشست حنا پای پایین مسیح...  بود گفته

 :گفت و
 
کت » چه تا کنم می کم یا به ات ب یاد دن ید هم خودت ولی ب مک با  ک

 «؟....!باشه...کنی
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 گره شیینید، می را او صییدای فقط و میدید تار اشییکهایش پس رااز مسیییح حنا
 المتع به ، بود چسبیده پیشانی به عرقش خیس موهای و شده باز اش روسری

 ..کرد شروع و گفت اللهی بسم مسیح و داد تکان سری تایید
 

*** 
سته حنا سر باالی شاداب ش ستهای و بود ن ستش در او د  ویت قلبش و بود د
 وشیید می پرتاب آسییمان به گویی حنا فریاد هر با کرد می توپ و تاپ دهانش
 ننه و میداد انجام را کارش خونسییرد مسیییح اما گشییت می باز زمین به دوباره
 .... خورد نمی جم کنارش از هم زینت

 
 ایپ دو و آورد با دسیتانش میان را آلود خون نوزادی مسییح حنا فریاد آخرین با
 یحت که نوزادی پشییت به آهسییته دسییت پشییت با و کرد ته سییر و گرفت را او

 سییرش روی دسییت زینت ننه....  زد ضییربه آمد نمی هم اش گریه صییدای
 :گفت خفه صدایی با و گذاشت

 
 « !... کشه نمی نفس بچه خدا یا »
 

 نوزاد به نگاهش و کشییاند باالتر به ا خودر قدری کرد جمع را رمقش تمام حنا
 ... بود خون عرق و بسته چشمانش آرام و ساکت که بود اش ته سرو
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 زیر رامآ و زد او به تری محکم ی ضربه مسیح و نزد دیگر ایستادو قلبش شاداب
 : کرد می نجوا هم سر پشت لب

 
 «....بکش نفس...  پسر بکش نفس »
 

 نوزاد از وچشییم بود رفته نفرشییان چهار هر های نفس کشیییدو نمی نفس نوزاد
 این و زد دیگر ی ها ضربه و نشد امید نا مسیح.... داشتند نمی بر شده وته سر
شت اهالی از یکی هم او و پیچید شب سکوت در نوزاد ی گریه صدای بار  به

 ..شد
 

 هم شیوقش اشیکهای و برگشیت هایش نفس نوزاد ی گریه صیدای با شیاداب
ستای ی زنها از تعدادی و شهربانو..... شد جاری  ، شدند سرازیر اتاق به رو

 نهن دسییت به و پیچید تمیز ای ملحفه الی زینت ننه کمک با را نوزاد مسیییح
 ناروک گذاشت ای گوشه به و اورد بیرون را اش خونی های دستکش و داد زینت
 :گفت کردو تزریق او برای ومسکنی نشست حنا دست

 
 ،فردا بخوابی تر راحت تا کردم تزریق مسییکن یه برات...  پسییره باشییه مبارک »

 « .... میام ات معاینه برای
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 و برداشییت زمین روی از را پالتویش و شیید خم برخاسییت جایش از مسیییح
 مردانه و محکم صییدایی با شییاداب به رو رفت می بیرون اتاق از که درحالی

 :گفت
 
 «...بریم شو آماده بیرونم من شاداب »
 

 وا سییمت به و کرد تند را قدمهایش ریحان ، آمد بیرون اینکه محض به مسیییح
ست شد خم و رفت سید را او تاد سیح اما ، بتوت ستش م  پس معترض را د

 :گفت و بتوتسید را او صورت و کشید
 
 «.... شدی دار پسر ، باشه مبارکت »
 

 و مو با داشییت خمیده قامتی و بود غریبه او برای اش چهره که روسییتایی مرد
 با را اشییکهایش که حالی در و گذاشیییت پیش قدمی جوگندمی هایی ریش

 : گفت کرد می پاک تابی چرک دستمال
 
 نای من...  توام مدیون رو ام نوه و دخترم جون ، کنه خیرت به رو عاقبتت خدا »

 شیییاد رو جماعتی دل که کنه خوشییبختت خدا کردم بزرگ مادر بی رو دختر
 «...کردی

 
 :زد مسیح ی شانه به دستی و گذاشت پیش قدمی خان عزیز
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 رو تو خدا....!  نیسیییت کتاب و حسیییاب بی کارش هیچ که برم خدا قربون »

 می رو ام نوه اولین اسییم...  بدی نجات رو من ی نوه و عروس جون تا فرسییتاد
 «...بیاد بار تومرد مثل روزی که مسیح گذارم

 
سیح ست لبش روی لبخندی م ش  هک لبخندی...  شوق و شادی از لبخندی و ن

 زادنو که حالی در شهربانو و شاداب آمدن بیرون با و داشت سپاسگزاری رنگ
شت آغوش در را شت آنها سمت به نگاهش دا  اغوش به را نوزاد شهربانو برگ

 : گفت و سپرد ریحان
 
 « کنه می حظ آدم داد بهت خدا پسری گل....  باشه مبارکت »
 

 :داد ادامه شدو مسیح و شاداب به رو سپس
 
 دامتنون که الهی...  بگذاره هم دوتا شما دامن توی پسرها این از خدا که الهی »

 «...کردید خوش رو ما دل که بشه خوشی پراز
 

 و بود لبش روی نرمی لبخند مسیییح و کرد می ردیف را هایش دعا شییهربانو
 ...شمرد می دانه به دانه را هایش خجالت تعداد شاداب
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**** 
سیح و شاداب شتند خانه به وقتی م شده شروع هنوز روز برگ سی...  بود ن  حم

 ... داد دیوار به را اش تکیه کردو رادراز پاهایش نشست بخاری کنار خسته
 

شب شاداب برای ولی  یغریب حال نوزاد یک تولد دیدن از بود عجیبی شب ام
 و دوباره شروعی ،حس زندگی حس....!  متفاوت های حس از بود وپر داشت
 !... بود هایش حس میان مسیح از خجالت هم قدری

 مید تازه چای و برداشییت بخاری روی از را کتری کند نگاه مسیییح به آنکه بی
 کر درست

 
 [2۳:۵۵ ۳۱.۰۱.۱۷, ]بهشت بست بن

تا و د مان پرو لیوان دو خت چای از پی  اب و داد چینش پر دامن به تابی... ری
 ... نشست کناراو فاصله قدری

 
 ای جرعه و رابرداشت چای لیوان شد خم بود او پی نگاهش که درحالی مسیح

 خوبی:» پرسییید میداد نوازش دل و بود خودش خاص که لحنی با و نوشییید
 « ؟...
 

 لپش کنج هم قندی حبه و برداشییت را اش چای لیوان شیید خم هم شییاداب
 :گفت صادقانه و گذاشت
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به خیلی حالم سیییالمند هردو پسییرش و حنا اینکه از »  تو بازم اینکه از ، خو
 ولی... خوبه خیلی حالم کنی باز رو مردم این مشییکالت از ای گره تونسییتی

 ناح وقتی بودم ندیده نزدیک از رو زایمان حال به تا من شییوکم توی کم یه هنوز
شیدته می جیغ جوری اون سم..... شد می خالی دلم ک س که وقتی رفت نف  رپ
 «...اومد نمی باال نفسش حنا

 
 ندق بدون را دیگرازچایش ای جرعه و نشییسییت لبش کنج نرمی لبخند مسیییح
 :نوشید

 
 هب رو نوزادی که نبودم باری اولین این ولی.... ایه دیگه چیزه تخصییصییم من »

 بود محروم و دورافتاده ی منطقه یه توی که طرحم دوران توی ، اوردم می دنیا
 « ... بیارم دنیا به رو نوازدی شدم مجبور

 
 را چایش از دیگر ای جرعه و گرفت شییاداب چشییمان از را نگاهش مسیییح

 : نوشید
 
 پیش زیاد دارم کار سرو آدمها جون با که من برای گیر نفس های لحظه این از »

 مرگ با و زندگیه خط ور اون بیمار که هسییت هایی لحظه من شییغل توی میاد،
 خوشییی خبر که دوختند چشییم عزیزانش ی همه و نداره فاصییله بیشییتر قدمی
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 معجزه خدا خواست به بیمار تا میره هم من نفس ها لحظه اون... بدیم بهشون
 «!...کشید نمی نفس پسرحنا که ای لحظه مثل درست برگرده زندگی به وار

 
 دیگر ای کردوجرعه شیییرین را کامش و برداشیییت دیگر قندی حبه شیییاداب
 : نوشید را ازچایش

 
سیح » شته روز چند که حاال م  وتو من تا کرد مقدر خدا چرا فهمم می دارم گذ

 اسیرش که بستی بن توی رو ده مردم ی گره تا هستی جا این تو... باشیم اینجا
 رو من خدا تا هسییتم اینجا ومن برداری هاشییون درد از ودردی کنی باز شییدن

 «ارمد امید بهش چقدر ها سختی وقت به ببینه تا کنه امتحان ها سختی توی
 

 :گفت عمیق نفسی از بعد و انداخت باال ای شانه شاداب
 
 «.... بزنه محک رو من ایمان خواسته می خدا هم شاید نمیدونم»
 

 هشد خیره او چشمان به که درحالی و نوشید را چایش از دیگر ای جرعه مسیح
 :کرد نجوا نرم بود

 
 هتجرب سقف یک زیر رو عشق هم کنار بهشت این توی ، تو من تا شد مقدر »

 وت و من به ولی... نمیده عاشییقش های بنده تمام به خداوند که فرصییتی کنیم
صت این  همدیگر مردم این سادگیهای کنار شهر هیاهوی از بدور تا داد رو فر
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 رایطش توی رو مون واقعی خود و بشیم خبر با هم عالیق از... بهتربشناسیم رو
شون سخت شق وقت هیچ بودیم تهران توی اگر شاید ، بدیم ن  نای هم به ما ع

 نمی گره تور این تو های نفس به نفسییم من و شیید نمی دار ریشییه و عمیق قدر
....!  کردیم می شییروع هم کنار رو معمولی و روتین خیلی زندگی یه و خورد

 و کنیم تجربه هم کنار رو پاک عشییق یه که داد رو فرصییت این تو و من به خدا
 «.... هستم شکرگزارش عمرم اخر تا بابت این از من

 
ستهایش به نگاهش شاداب  هر اب و خورد می تاب درهم وتاب پیچ پر که بود د

 شروبروی و شد تر نزدیک قدری مسیح ، گرفت می اوج خوشی از مسیح کالم
 هک درحالی و کشاند باالتر قدری را سرش و برد او ی چانه زیر دست و نشست
 :گفت خورد می چرخ او صورت توی نگاهش

 
 من مثال شناختیم وبیش کم رو همدیگر های عادت مدت این توی ، تو و من »

 هک وقتی یا و ، پایین میندازی رو سییرت کشییی می خجالت وقتی که فهمیدم
 و من هم تو.... میزنی زل و کنی می باریک رو چشییمات کنی می فکر داری

 مبرا دیگه و خورم نمی قند ام چایی با که میدونی مثال شییناختی رو هام عادت
 « .... بشه پهلو قند تا ام چایی کنار شینی می خودت جاش به و نمیاری قندون

 



 805 بن بست بهشت

 دقیقا را عشییق حجم این دانسییت نمی شییاداب و گفت می و گفت می مسیییح
 دیوار و در به و بود پرواز درحال دم در هیجان از قلبش دهد جا دلش کجای

 ... کوبید می اش سینه
 

 :داد ادامه وار نجوا و کشید او شده ی بافته موی به وار نوازش دستی مسیح
 
ستم خیلی خدا » شونی ماه که داره دو ست هم گیس چهل من پی  برای دلم و ه

 « ... میره ضعف اش شده بافته موهای
 

 تا و گرفت میداد نوازش را موهایش که مسیییح دسییت از را نگاهش شییاداب
 :گفت قبل از تر نرم مسیح و آمد باال چشمانش موازات

 
 هنموند صییبح به زیادی زمان کنم می فکر بخواب برو پاشییو من گیس چهل »

 «.... بخوابی راحت تا میزنم رو پرده باشه
 

 گیس چهل....! بود پرواز حال در آسییمان به رو هایش بال خوشییی از شییاداب
صه ی شاهزاده بود او چهارم لقب صه عالم به را او تبحر با اش ق  یم پرتاب ق
 کرد

 
 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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 رفتند و کردند جمع را بندیلشان بارو ابرها و بود سبک حنا و ریحان پسر قدم پا
سمان در ای پنبه ابر تکه چند فقط و شت آ شتند جا به  آغاز قتیو شنبه پنج گذا

شان سایه وتار تیره های ابر که شد شید رخ از را سیاه شته خور  و بودند بردا
 .... بود شد تاب عالم آفتاب

 
شید نور شید سرک داخل به خانه گوش چهار ی پنجره الی از خور شان و ک  ک

شان سیح صورت به را خود دار زوایه ک ساند م  هم با زمان هم گرما و نور و ر
شنایی شد او های گونه مهمان شت تا رو شمش پلک پ شم وقتی و آمد چ  چ
 ... گرفت جان چشمانش پیش نور از وسیعی حجم ، گشود

 
 :گفت نرم و کشید موهایش به دستی و نشست سرجایش شدو خیز نیم

 
 «؟.... ! بیداری شاداب »
 

سیح صدای که شاداب  بل زیر و زد غلتی شنید می بیداری و خواب میان را م
 :داد جواب مفهموم نا کلماتی با
 
 «!.... بخوابم دیگه کم یه بگذار خدا ترو مسیح »
 



 807 بن بست بهشت

 فتر پنجره کنار به و شیید بلند جایش از درخشییید لبش روی لبخندی مسیییح
 تر جمع قدری را چشییمانش شیید باعث برفها دل روی خورشییید نور انعکاس

 ریت بلند صییدای با و اش ای پنبه ابر تکه و داد آبی آسییمان به نگاهش و کند
 :گفت

 
 میخوای بازم اومده در خورشییید و شییده صییاف هوا بگم بهت اگه شییاداب »

 «؟....! بخوابی
 

شمانش قدری و شد خیز نیم جایش سر آنی به جمله این شنیدن با شاداب  چ
 هب و برخاسییت جایش از ثانیه چند عمر کوتاهی به و مالید دسییت پشییت با را

 به و دز کناری به را پرده و کرد تند پا نشاند سرش روی شالی زدنی هم به چشم
شت شت هم را خیرش به صبح سالم....  رفت پنجره پ شت جا پرده پ  و گذا
سیح ی شانه به شانه ستاد م ضور تا و ای شید ح  که دکن باور ، کند باور را خور

 ! ... هابرف روی نشسته آقتاب تیغ جز دید نمی هیچ رسیده اجابت به دعاهایش
 

 ردک جدا پنجره از دل آنی به زده هیجان باشد رسیده ای معجره به که کسی مثل
 ی لبه روی پا و نپوشییید کامل هم را هایش کتانی و رفت خانه در سییمت وبه

شت شت آن پ ستاد دره به رو رفت بیرون به دوان دوان و گذا  در تابه پر که ، ای
 هک بود باری اولین این... بود آرمیده آرام برف ها خروار زیر کوهسییتان ی دامنه

 برف از پر های شاخه با بزرگش و کوچک درختان میدید برفی یا مه بدون را دره
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 نشسته هم کنار ردیف به باشند نشسته ناز به که عروسی مثل خورشید نور زیر
 .... بودند

 
شی از ست می دلش خو سمان به رو خوا شی آبی آ ...  بزند فریاد را هایش خو

 آسمان رو را آنها مشت ، مشت و برد فرو برفها در را دستهایش کف و شد خم
 : زد فریاد بلند صدایی با دره به رو و کرد پرتاب

 
 « ...کردی اجابت رو دعاهام که ممنونم خدایا »
 

 به واردی به تکیه و کرد گره سینه روی درهم را دستهایش و آمد در کنار به مسیح
 تدس که باد هوهوی صدای بودو کوهستان سکوت تنها و... ایستاد او تماشای

 .....کشید می برف سفید تن روی را اش نوازش
 مثل چینش پر دامن رنگهای زدو چرخی گذاشیییت برفها دل روی پا شیییاداب

 شده بافته موی چرخش هر با و آمدند در رتقتص به ها برف در کمانی رنگین
 می در پرواز به اطرافش ی وبرفها رتقتصییید می تاب و پیچ پرو او همراه اش

 یپالستیک های وچکمه برداشت دیوار از را اش تکیه عاقبت مسیح....!  آمدند
شید را اش صله قدم یک با و رفت او سمت به و پو ستاد او از فا  اب شاداب و ای

 :فتگ بود منقطع و بریده بریده که هایش نفس میان شتاب پر تندو او دیدن
 



 809 بن بست بهشت

 گفت می زینت ننه....  تهران گردیم برمی روزها همین بخواد خدا اگه مسیح »
 دلش فتگ می و ده برمیگرده شهر از پسرش بشه آفتابی هوا و بیاد بند که برف

 و بریم شییهر تا اون با میتونیم وقت اون بمونه خبر بی زینت ننه از نمیاره طاقت
 «؟...!نه مگه تهران برگردیم هم اونجا از
 

 را چشییمانش برفها روی انعکاسییش و خورشییید نور شییدید تابش زیر مسیییح
 شییادی همه این از کرد چشییمانش سییایبان را دسییتش و کرد تر باریک قدری

 :گفت نشست لبش روی لبخندی شاداب
 
 تموم هم وبدش خوب خاطرات تموم با بهشییت بسییت بن دوران زود یا دیر »

 «.... میشه
 

 نلح با و آمد تر پیش قدمی و برداشییت ابروهایش باالی از را دسییتش سییپس
 :گفت نرم کرد می هالک و برد می دل که خودش خاص

 
 من ی خونه خانوم میشییی تو و تهران گردیم برمی روزها همین بخواد خدا اگه

شی....  شونی ماه مارال و ماندانا ، فرنگیس مامان...  سرم تاج می  نم دل که پی
 «.... بیند می برده رو
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 انوار زیر که صافش و تیره موهای کردو نگاه او ی شده جمع چشمان به شاداب
شید شید می خور  و رگ زیر مطبوع حرارتی شد تاب بی دلش و کرد ذوق درخ

 :گفت شناسنانه حق و یافت جریان بدنش پی
 
 و وقت های گریه ، هام قلقی ،بد کردی تحمل مدت این رو من که ممنونم »

 پر حرفهای بدون..... اوردی تاب رو م ها دلتنگی ، رو وقتم بی
 

 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «.... آوردم می تاب بست بن این توی که بود محال امیدت

 
 لمس ی وسوسه کشید هم عمیقی ونفس نشاند لبش کنج نرم لبخندی مسیح

 : کرد اسیر مشتهایش میان را شاداب صورت
 
 هب...  اشییتباهاتم تمام با آدمم یه هم من...!  نسییاز سییوپر من از ادبیاتی بچه »

 شرکت ویت رفتیم تو هشدار به توجه بدون که بود من توجهی بی و اشتباه خاطر
 هر آالن که بود من اشییتباه خاطر به.... افتادیم ها خبر بی خدا از اون گیر و

 توی هم رو ها اون و هسییتیم دور هامون خانواده از اسیییت هفته یک ما دوی
 وخواهر مادر دلواپس و دلتنگ و ترسیییدم تو مثل هم من....  انداختیم دردسییر

 نگران دل که اونهایی دلواپس و نگران ، روندارند کسییی من جز که هسییتم هام



 811 بن بست بهشت

ستند من سی افتادیم سخت شرایط توی وقتی ولی..  ه  رو امه ترس و ها دلواپ
 «.... کنی تکیه من به بتونی تو تا زدم پس

 
 دگیزن من سوپر راستی به ،که رویش پیش مرد غرق شاداب و گفت می مسیح

 را دلش کنج چهار آن در نشییسییته حیای و او پاک دل و چشییم بود، شییده اش
 ....کرد می قرص

 
سیح ستی م  و شیدک بود زده بیرون شال زیر از که شاداب شده بافته موی به د
 دبو خیره او چشییمان به که حالی ودر کرد پاک نرم را آن روی نشییسییته برفهای

 :گفت
 
 کارهای و پز و پخت ی حوصییله که منه تنبلی من های عیب از دیگه یکی »

 یه هتوتس و میشییم هالک گرسیینگی از دارم آالن و ندارم رو خونه به مربوط
 « کردم حسابی و درست نیمرو

 
 ادند جواب برای مجالی ولی زد صادقانه اعتراف این به وسیع لبخندی شاداب

 با و داشییت دسییت در فلزی ای اسییتوانه ظرف که درحالی ریحان و نکرد پیدا
 ندبل صدای با و داد سالم آنها به دور از شکافت می را برف دل بلندش گامهای

 :گفت
 
 «.... تازه نون با آوردم تازه شیر براتون دکتر آقای سالم »
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 :داد جواب بردو باال سالم نشان به دستی مسیح

 
 « خیر به صبحت جوان پدر سالم »
 

**** 
ستای در شت رو شید تابش به  یزعز ی خانه در و بود کرده پا به ای ولوله خور

 بعداز ها خروس قوقول قوقولی صیییدای...  رسیییده راه از تازه نوزاد تولد خان
ست زیر را زندگی حس نان ی تازه بوی کنار و شد انداز طنین روزها  اهالی پو

 .. نشاند بهشت
 

 و ردک قربانی گوشییفندانش میان از گوسییفندی اش نوه اولین یمن به خان عزیز
 محلی آش پیمان پرو دیگ یک هم شهربانو و شد روستا اهالی سهم آن گوشت

 ...کرد می پذیرایی برنگ بو خوش محلی آش با مهمانانش از و گذاشت بار
 

سیح ستند خانه از کنجی شاداب همراه حنا ی معاینه بعداز م ش سه و ن شی کا  آ
 از آنها جفت همیشیییه مثل هم پونه و نعنا و شییید آنها نصیییب هم پیمان پرو

 ! ...خوردند نمی تکان کنارشان
 



 813 بن بست بهشت

 ناح نوزاد که کرد نگاه شاداب به چشمی زیر بردو دهان به آش از قاشقی مسیح
... گذاشییت نمی زمین را او دمی و داشییت آغوش در بها گران گوهری مانند را

سه همراه زینت ننه شی کا سید راه از آ ست زانو چهار دو آن روبروی و ر ش  و ن
 مایانن باریکش ی شده بافته گیس تا دو و داد هول سر پشت به را قدش پرچهار

سیح جفت که را پونه و نعنا و شد سته م ش  روانه هسیا نخود دنبال به را بودند ن
 : گفت و کرد

 
 ویت بریزم تا بگیرد جان بانو از من برای نمک دونه تا ده شییید بلند ها دختر »

 خودش بگید که جان بانو به نشییه بیشییتر دونه تا ده باشییه حواسییتون آشییم
 «!....میفهمه

 
 از لد و کردند اکتفا راضییی نا چشییمی به آویزان لبهایی با دلخور پونه و نعنا

 ....شدند راهی و کندند مسیح
 

 به یچشم زیر که حالی در کشید جلوتر را خودش قدری آنها رفتن با زینت ننه
 :گفت وار پچ پچ مسیح به رو کرد می نگاه شاداب

 
ضولی ننه » شه ف  بچه همه این زنت وقتی مادرت جای هم پیرزن من...  ها نبا

 بی من بهتراز و دکتری خودت ماشییالله...  نمیشییید دار بچه چرا داره دوسییت
 و زن زندگی به دیگه شوق و شور ویه زندگیه نمک بچه ولی فهمی می سوات
 «... میده شوهر
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 ننه آمد باال سییرش و گرفت نوزاد کوچک دسییتان از را نگاهش آنی به شییاداب

ست می و شناخت می را کالمش راحتی و زینت  هثانی چند عمر کوتاهی به دان
 پرده بی و گذارد می اسیییت مسیییح او بین که هایی قرمز خط روی را پایش

 . زند می را حرفش
 

سیح شق همراه را هایش خنده م شی قا  وابین زینت ننه و نگفت هیچ و داد فرو آ
 : گفت و شد شاداب به رو گذاشت رضایتش پای به را مسیح سکوت

 
 دوسییت بچه هم خودت و راضیییه شییوهرت وقتی دخترم جای هم تو...  ننه »

 «.... بشه سبز دامنت بگذار.... ننه نکن ،دست دست داری
 

 ننه زودتر هرچه خواست می دلش و شد پشیمان بچه کردن بتغتل از شاداب
نت طه زی یانی ی نق گذارد هایش حرفی پر برای پا  هک درحالی مسیییح که ب

 :گفت و آمد زینت ننه های فضولی میان به نبود شدنی جمع لبخندش
 
 «... داریم فرصت خیلی هنوز و.... راهیم اول تازه ما زینت ننه چشم »
 

شم» همین منتظر که زینت ننه سیح «گفتن چ ضا عالمت به سری بود م  یتر
 : داد تکان



 815 بن بست بهشت

 
 کردم ننشو آفتاب ی پنجه مثل دختر یه ام عبدالله ی واسه منم...  ننه شی پیر »

 خواس میریم اومد که نوبه این بده پیرش ی ننه دل به دل اگه
 

 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 سرو فردا ، امروز همین خدا امید به و شده خوب هوا شکر رو خدا...  تگاری

 رو اش ننه دوری تونه نمی گنجشییکه یه قد ام بچه دل... میشییه پیدا اش کله
 و متسیی برید و بگیرید َپر کنم می راهیتون عبدالله با شییاالله ان....کنه تحمل
 «....خودتون ی آشیونه سوی

 
سم و زمین از ربط وبی ربط با و بود افتاده حرفی پر دور روی زینت ننه  می انآ

شان به حنا نوزاد«  ونوق ِنق» که گفت سید داد سته خدا از شاداب و ر  اورا خوا
 اهیر الهی بسییم با و داد خودش به تابی زینت ننه و سییپرد زینت ننه آغوش به

 فتگر زینت ننه قدمهای از را نگاهش مسیح و بسپارد مادرش به را نوزاد تا شد
 :گفت اش نیمه و نصفه های لبخند همان با بردو شاداب گوش بیخ سر و
 
 «... میاد بهت خیلی شدن مادر میگه راست زینت ننه.... من گیس چهل »
 

شت!  بود حیا بی هم خیلی من سوپر این شد عوض نظرش شمی پ  غلیظ چ
 و بیاد دستش کار حساب تا برگرداند دیگر سمت به را رویش و کرد نازک براش
 ...آمد در پرواز به مسیح بلند های خنده
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 حجمی وهمراه کرد باز را خانه چوبی در اسید ، مسییح ی ها خنده پرواز میان

 :گفت گونه فریاد و بلند صدای با بود شده مهمان داخل به که سرد هوای از
 
 «....اومد عبدالله بده مشتلق زینت ننه...  زینت ننه »
 

*** 
 

 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 شد غازآ خجسته و طلوعی های خانواده برای دیگر سیاقی و سبک به شنبه پنج

 ....بود تهران دل در خلوت و دنج پارک یک از شروعش شهاب برای و
 

 مکتنی به را اش تکیه گرفت پارک بار و برگ بی درختان از را نگاهش شییهاب
ستندو می کالغها صدای را پارک سکوت و خلوت...  داد سیمانی سرد  شک
 .....کرد می سو آن سو این رو خاشاک خارو که رفتگری جاروی خش خش

 
 اهنگ دستها دور به سکوت در که بود ندا رخ نیم به حواسش مدت تمام شهاب

 ، بکند هم را تالشییش آخرین اش زندگی نجات برای تا بود آمده..... کرد می
 همه این از کالفه....! کند پیدا ای جمله تا زد شییخم را برهمش و درهم ذهن

صال ستی ستی ا شید داری کش پوفی برد موهایش میان به د  تا یا جمله.... ک
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 و کشییید پر ونیمه نصییفه ی جمله همان ندا صییدای با ولی آمد زبانش نوک
 ...رفت

 
 «؟....! نشد خبری محبوبت خواهر از »
 

 و فشییرد هم روی بر پرحرص را دندانهایش...شیید جانش زهر ندا کالم تلخی
 سییرما زار زردو های چمن روی به نگاهش که درحالی و کشییید عمیقی نفس

 :گفت افتاده سری ،با بود پارک ی زده
 
 ی انگار....نکردند پیدا ای تازه خبری بودم کالنتری اینجا بیام اینکه از قبل نه »

 «!... زمین توی رفته و شده آب قطره یه که
 

 مالیم لحنی همان با نزد دم و گذاشییت دلش روی بازپا ولی دید را ندا پوزخند
 « ... خونه برگرد ندا:» گفت نرم و
 

سیر ندا شاد بین نامعلومی ی نقطه به نگاهش م  پیش شدهی ردیف ی ها شم
 :داد جواب برگردد شهاب سمت به آنکه بی تفاوت بی ، بود کرده گیر رویش

 
 «؟....! کشوندی اینجا تا خونه از رو من همین واسه »
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 راث لحنش روی ندا های تلخی کردتا گره درهم را مشییتهایش تر کالفه شییهاب
 : نگذارد

 
ستم » شیم تنها میخوا ضور بدون با  برای....  سوری عمو زن های دخالت و ح

یای گفتم همین هات تا جا این ب حت با گذار ندا ، بزنم حرف را  زندگیمون ن
 و راه هزار دلمون زده غیبش شاداب که سخت روزهای این توی...  بشه خراب

شه تو به دلم گرده برمی و میره رو راه بی شی نمک چرا خو  دلم زخم روی و می
 عمو دختر و عمو پسییر عمر یه وتو ؟من....چیه من با مشییکلت... شییینی می

 بهم تازه شییوهر، و زن هم حاال و بودیم دوسییت هم با کوتاه مدت یه ، هسییتیم
 « !.... شناختیم نمی رو همدیگه بگیم که نرسیدیم

 
 نیمکت روی شهاب و خودش بین فرضی خطی اش اشاره انگشت نوک با ندا

 : گفت و کشید سیمانی
 
صله خط یه تو من بین شهاب »  هعالق...  شاداب اش بانی و باعث و افتاده فا
 باز نیسییت که هم آالن حتی انداخته سییایه زندگیمون توی شییاداب به تو ی

 «... رنگه پر حضورش
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 گررفت از را نگاهش...  ایستاد او روبروی و برخاست جایش از برآشفت شهاب
صله او با قدم چند که پارک شت فا شت سعی که صدایی با و گرفت دا  رامآ دا
 :گفت اش شده قفل دندانهای میان از باشد

 
ست جنس بفهم....  مذهب ال آخه د » شتن دو  زمین زنمی که تو با شاداب دا
 رتآخ حرف ؟... ! نداشتی مشکلی شاداب با که تو....  کنه می فرق آسمون تا

 « ...بزن اول رو
 

 دبلن جایش از آنی به میتاخت نعل چهار هایش منطقی بی اسییب سییوار که ندا
 :زد زل او ی نشسته خون به چشمان یه و ایستاد شهاب ی سینه به سینه و شد

 
 توجه و شیییاداب از.... میگم بهت ؟....میخوای رو آخرم حرف خب خیلی »

 غلطی وچه کجاسیییت که نیسیییت مهم برام اصییالهم متنفرم اون به تو های
 نداری ور دیپلم فوق مدرک یه گرفتن ی عرضییه حتی که متنفرم ازتو.... میکنه

 دنبالت و عاشقتم کردم فکر و خوردم رو ظاهرت و تیپ گول که بودم احمق... 
 القط درخواسیت نمیشیی، پروازم بال تو ام پروازی بلند دختر من... افتادم راه

! ... ریخته تو از بهتر تا هزار من برای... میرسییه دسییتت به روزها همین و دادم
 «؟....! بگم بازم یا بسه

 
شت اولین بود کافی آخر ی جمله ، شهاب مردانگی دیوار ریختن فرو برای  خ
 هک آنقدر فشرد هم در را دستهایش....! غیرتش آخر خشت و بود غرورش دیوار
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شتانش بند بند شرده بهم دندانهای میان از و شد سفید انگ  که حالی در اش ف
 :گفت بارید می چشمانش از خون

 
 هم درصیید یک و گمشییو چشییمام جلوی از نکردم لهت مردم جلوی نزدم تا »

 «.... بینمت می دادگاه روز... نکن رو برگشت فکر
 

 مهایگا با حرف بی و زد چنگی هایش شانه روی نشسته کیف به حرص پر ندا
شانی کوه شهاب و رفت پارک خروجی در سمت به بلند شف  لشموبای و شد آت

 مثل و انداخت طنین پارک در آن شکستن صدای کرد پرتاب زمین به محکم را
شت پیش قدمی رفتگر...  شید روانه سیمتی به هرکدام ای خوشیه بمب  و گذا
 بلندش دسته ی جارو

 
 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 موبایل های شییکسییته میان از و شیید خم داد تکیه نزدیکی همان درختی به را

 :داد او دست به و کرد پیدا را کارت سیم
 
 ارتتک سیم حداقل....! نمیشه موبایل برات دیگه که موبایل این...  جوون بیا »

 «... باشی داشته رو
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 سری نتکا فقط رفتگر از تشکرش میشد پیش و پس هایش نفس هنوز شهاب
 های تکه رفتگر و شیید راهی خمیده های شییانه با و گرفت را کارت سیییم بود

 جاروی خش خش زیر بود شییده تکه هزار صییاحبش غرور مثل که را موبایل
 .کرد پرتاب سویی به بلندش دسته

 
*** 
سیدن فرا با شنبه پنح ها طلوعی ی خانواده در ضا مرگ سال ر  در و شد آغاز ر

 ی یهگر های فین فین صدای فقط و...  بود جاری سنگینی سکوت آنها ی خانه
 ... شکست می را سکوت مارال

صله بی یک هر سته کنجی به حو ش شان و ن  پر را ایچ سینی ، بود بیتا میزبان
 همان به اسییت خانواده از عضییویی گویی....!  تعارف را خرما و حلوا و میکرد
 !... راحتی

 
 انوادهخ این از داشییتنش نگه دور برای بیتا با پایان بی ازجدلی خسییته کامران

 او محزون ی چهره و چرخید ماندانا سمت به سرش و گرفت او از را ،نگاهش
 ، دز نمی هم پلک و بود خیره معلوم نا ای نقطه به دیدکه مشییکی تور پس از را

 ... جدا او دنیای از خانوم فرنگیس صدای با و شد او دنیای غرق
 
 شونخون نرفتی رضا مادر پدرو با زهرا بهشت از بعد شد بد مادرخیلی ماندانا »

 «...مادر زشته میاد براشون مهمون باالخره
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 نگاهش دادو مبل به را اش تکیه شدو جدا نامعلومی ی نقطه از نگاهش ماندانا
 :برگشت فرنگیسش مامان سمت به
 
 ازشرایط خودشون خانوم حاج و آقا حاج ندارم رو شلوغی ی حوصله مامان »

 «... دارند خبر مسیح برای هامون دلواپسی و روحی
 

 مرز تا و شیید نمی بند دمی و کرد می تابی بی فرجام آقای اغوش در حشییایار
صله گریه شت ای فا سرش و او بین مدام و ندا ست پریوش هم ست به د  می د

 مارال اتاق به میداد تکان آغوشییش در را او که حالی در پریوش عاقبت.  شیید
 ...برگشت جمع به سکوت بازهم و رفت

 
 زمی روی را چای سییینی بیتا و شیید خانوم فرنگیس ی سییینه مهمان غلیظی آه

 و ستنش خانوم فرنگیس کنار و کشید پریشانش های مو به هم دستی گذاشت
 : گرفت دستهایش میان دلداری برای را او دستهای

 
 کنم درسییت ناهارچی برای گذشییته ظهر از سییاعت دو یکی خانوم فرنگیس »

 «؟...
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صله که خانوم فرنگیس شت هم را خودش ی حو سد چه ندا  و ها دلداری به بر
سوزی ستهایش رسیده راه از تازه ی غریبه این های دل صار از را ،د ستان ح  وا د

 : کشید بیرون
 
 از ممیزنی زنگ کنی درسییت چیزی نیسییت نیاز...  جان بیتا دردنکنه دسییتت »

 «... بیارن غذا بیرون
 

 دبلن جایش از آورد می تاب را اش سینه ی قفسه موزی درد که حالی در سپس
 :گفت کامران روبه و شد

 
 یرهذخ تلفن توی اش بکشیدشماره شما رو کار این زحمت لطفا خان کامران »

 «....کنم استراحت کمی میرم من بیارن خوان کارت بگید شده
 

صتی پی که کامران شمش تمام تا بود فر سر خ شم کند آوار بیتا رابر  گفت یچ
 هیرا آشییپزخانه سییمت به که درحالی و برداشییت پذیرایی میز روی از را تلفن

 :گفت بیتا به رو بود
 
 «....بیای لحظه یه لطفا میشه بیتا »
 

**** 
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شت پیش قدمی العینی طرفه به بیتا آمدن با کامران  شپزخانهآ باز نیمه در و گذا
 او قدمی یک در کند مهار را خشییمش کرد می سییعی که درحالی و بسییت را

 :گفت وار پچ پچ غیض پر لحنی با و ایستاد
 
 نمی چرا ؟....! برداری خانواده این سییر از دسییت تا بگم بهت زبونی چه به »

 هیچ چسییبوندی بهش دوسیییت عنوان به رو خودت که مارال از غیر به فهمی
 قدر این چرا بشییی نزدیک بهشییون قدر این تو که ندارند دوسییت کدومشییون

 خانوداه و من برای که احترامی خاطر به اونها...  کنی می کوچیک رو خودت
 « ؟!زنند نمی حرفی تو به هستند قائل ام
 

 تویو کرد سپر را اش سینه و زد پس شانه روی از را بلندش و صاف موهای بیتا
راق او چشمان  : شد ب 

 
 برام هک نیسییتم صییغیر ی بچه... باشییه داشییته ربطی یکی تو به نمیکنم فکر »

 «؟...میگیری تصمیم
 

شت تا دیگری تیز و تند ی جمله کامران ست لبهایش پ ش  ی قهت صدای با اما ن
 مرع کوتاهی به ،دقایقی گرفت فاصییله بیتا از قدری و داد فرو را آن در کوتاه
 هک کلماتی با و شد داخل کوتاهی خواهی عذر با ماندانا و شد باز در ای لحظه
 :وگفت کرد ردیف را کلماتش هم سر پشت داشت هیجانش از نشان
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 تندخواسیی و زدند زنگ کالنتری از بگم بهتون گفت فرشییاد دایی خان کامران »

 تشییریف مایلید هم شییما اگه میرم دارم فرشییاد دایی با من..... اونجا بریم که
 «...بیارید

 
شم شدت از که کامران  سری تکان بودبه مانده جا اش حنجره در صدایش خ

 ودشیی خارج ماندانا اول تا کرد تامل قدری...  گذشییت بیتا کنار از و کرد اکتفا
 ...شد راهی ماندانا دنبال به هم او بکند بیتا به نگاهی آنکه بی سپس

 
*** 

 
 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 که آوردند می در سییر روزهایت میان از زندگی توی هایی لحظه اوقات گاهی
شون ست نوح عمر طوالنی به عمر سارت به هایت نفس دم ودر ا ...!  برد می ا

 !... بود رسیده راه از لحظه همان حاال ماندانا برای و
 

ست با یکی...!  بود برپا ای ولوله کالنتری در  و ودب راهی سربازی همراه بند د
 می ردیف را هایش نشییان و خط ضییارب برای ای خورده کتک مرد ای گوشییه

 اننشیی بینوایش زن به خاش پر با را اش مردانگی مردی دیگر ای گوشییه و کرد
 !... بود مانده جا در پشت ها همهمه کالنتری رییس اتاق در اما.... میداد
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 می پیش و پس میز پشییت سییرگرد ی چهره روی لغزانش های مردمک ماندانا
 وتاهک موهایی و مرتب بسیار ریشی با ، داد می نشان ساله چند و چهل که ، شد

سته ابروهایی و شمانش زیر سیاه ی هاله.....  پیو  هب دیگری هرچیز از بیش چ
 را این....!  بود شییده عجین پودش تارو با گویی خونسییردی و آمد می چشییم
 روی آن با ِتپ ِتپ که خودکاری نوک و میداد نشییان اش آهسییته و نرم حرکات

 !.... میزد کوتاه هایی ضربه میز
 

 هپوش از چشم وآرام آمد آنها نگرانی و اضطراب همه این میان به عاقبت سرگرد
 نفر سییه هر به نگاهی نیم چشییمی زیر ، برداشییت رویش پیش رنگ سییبز ی

 :گفت سرد لحنی با و انداخت بودند نشسته روبرویش خط به آنهاکه
 
 «... بود کافی اومدند می فرجام آقای...!  نبود کشی لشکر به نیازی »
 

ید هایش نگرانی از خواسیییت می ماندانا  با سییرگرد و نیافت مجالی اما بگو
 :گفت و کشید رویش پیش کاغذ روی ای دایره خودکار

 
 «؟...شناسید می رو صبوری نیما اسم به آقایی فرجام آقای »
 

 تایید عالمت به سییری و خورد تاب هم در کوتاهش پرو ابروهای فرجام آقای
 : داد تکان
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 «؟...!افتاده اتفاقی بود شرکتم کارمندان از یکی ایشون بله »
 

 و شیدک رویش پیش ی برگه روی ای دایره دیگر بار او سوال به توجه بی سرگرد
 :پرسید اش بازجویانه همچنان لحن همان با
 
 «؟!شناسید می هم رو ایشون چطوره رو حّقی آزیتا خانوم»
 

 نمی و میزد پرسییه درسییرش جواب بی سییوالهای و بود شییده گیج فرجام آقای
ست سیح به ربطی چه ها این دان  ادد تکان تایید عالمت به سری هم دارندباز م

 : داد جواب و
 
 هب ربطی هاچه این سییرگرد جناب ولی بودند شییرکت کارمند هم ایشییون بله »

 «؟...! داره من ی شده گم ی زاده خواهر
 

 رفهایح پشت و پس داشت، یقین کامران ، فرجام آقای پنداشتن ساده برخالف
 !...کرد می قراری بی دلش توی دل و شود می ختم مسیح به سرگرد

 
 رفت االب ابرویش تای یک و زد میز به کوتاهی ی ضربه خودکار نوک با سرگرد

 :داد جواب و
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 مواد ی محموله یه هفته همین ی شنبه روز... میگم رو ربطش خدمتتون االن »
 کشور غرب سمت به و شده سازی جا بلند شاسی ماشین یه داخل که مخدر
سایی بوده راهی شف و شنا شه ضبط و ک شین... می  مه پالکش بوده دزدی ما

شا راننده بود شده عوض شین فقط میگه و کنه می حا  زا خبری و دزدیده رو ما
 باالخره صییبح امروز همین اینکه تا... ها پال و پرت این از و نداشییته ها جنس

 امفرز آقای و حّقی ازیتا و صییبوری نیما....  برد رو نفر چند اسییم کرد اعتراف
 «.... بودید گفته ما برای ایشون از هم قبال که شما شریک پسر صمصامی

 
 سییرگرد از چشییم ماندانا و کامران و زد نمی پلک بهت شییدت از فرجام آقای

 ...بود شده دوخته او دهان به نگاهش و داشتند برنمی
 

 : داد تکیه اش صندلی به و کشید عمیقی نفس سرگرد
 
 رایب احتماال.... بدم توضیح بهتون خیلی پرونده این مورد در ندارم اجازه من »

 ، ریدب ستاد به که خواست خواهد ازشما پرونده تکمیل و توضیحات از ای پاره
 می یوقت صمصامی فرزام و آزیتاحّقی ، صبوری نیما که بدونید قدر همین ولی

 شیین،ب دسییتگیر فرودگاه توی اینکه ترس از ، رفته لو مواد ی محموله که فهمند
 مقدار چون و کنند فرار مرز از تا شیییدند، وکمر کوه راهی ها قاچاقچی همراه

 ها قاچاقچی وطمع حرص باعث همین بوده همراهشییون طال و دالر زیادی



 829 بن بست بهشت

 ها محلی توسط دیروز رو هاشون جنازه و کشند می رو نفرشون سه هر و میشه
 .... میشه پیدا
ستگیر هم ها قاچاقچی البته شون به و شدند د  وجهت با.... کردند اعتراف جرم

 ماشیی شییرکت توی مدت یه طلوعی مسیییح آقای بودید گفته هم قبال که این به
یدا برای مد و رفت ها کالهبردار کردم پ با من کرد می آ  گم که دارم یقین تقری
 ... آدمهاست همین به مربوط ایشون شدن
 رس از رو ایشون طریقی به اونها و بودند شده چیزی متوجه طلوعی اقای شاید

 «.. .برداشتند راهشون
 

ستش کف سرگرد شت صورتش مرتب های ریش روی را د  چانه تا را آن گذا
 هتکی صییندلی به که درحالی... کرد تازه را اش کهنه های نفس و داد امتداد اش
 :کرد اضافه داد می

 
 ایاز» به معروف ایاز و داور اسییم به موندند باقی دیگه نفر دو باند اون از البته »

 ک«  نفله
 

 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 این دنش پیدا با مطمئنم و هستند دنبالشون ستاد های پلیس و شدند متواری ه

 نشییده دیر خیلی امیدوارم فقط رسیییم می طلوعی مسیییح آقای به هم ما دونفر
 «... باشه
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 ترس های حباب...  ریخت می فرو لحظه به لحظه ماندانا و گفت می سییرگرد
 یشپ دنیا که آنچنان شیید می تر وبزرگ بزرگ کلمه هر با دلش در نبودن زنده از

 به صندلی از جان بی سنگی تکه مثل و رفت هوش از و شد تار تیرو چشمانش
 ... افتاد زمین روی

 
*** 

شمان شدن باز تا  از معذب.....! آمد بیرون حلقش از جان کامران ، ماندانا چ
 ردیف اش لیلی برای را هایش دلداری چگونه دانست نمی فرجام آقای حضور

 !...کند
 

 ار او بازوی فرجام آقای که حالی در کوتاه گامهایی و رمق بی پاهای با ماندانا
 وبچ بازهم که این از شده شوکه فرجام آقای آمد بیرون کالنتری از بود گرفته

 :فتگ کامران روبه ماشین به رسیدن بودبا خورده را اش درایتی بی و سادگی
 
 اه شییما تا بگیرم براش میوه آب یه خیابون طرف اون از میرم من خان کامران »

 «... برگشتم هم من بشید ماشین سوار
 

قای رفتن با کامران جام ا گاهش فر تابی ی چهره در را ن یده رنگ و مه  ی پر
نا ندا  به خیره حالی در و شییید هایش نفس همراه غلیظ آهی و داد چرخی ما
 :کرد نجوا بود او ی تیره چشمان
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 ازب چشمات تا رفت هام نفس و شدی هوش بی وقتی شدم عمر نصف دختر »

 «!.... کن رحم من های نفس به کنی نمی رحم خودت به اگه....!  شد
 

 ، آمد باال کامران ای قهوه و کشیییده چشییمان موازات تا رمقش بی نگاه ماندانا
یده نوازش ندی کامران کالم در خواب ند لبخ حال حس بی هرچ  لبش روی و
 :گفت اش مخملی صدای همان با و نشاند

 
 «؟....! نمیارند دست به موقع به دارند شو آرزو که رو چیزهایی آدمها چرا »
 

 حرفهای از گفت می اش ناگفته های احسییاس از خواسییت می دلش کامران
 مدرگ سر و کالفه...  نبود جایش لحظه این و امروز اما ، دلش روی شده تلنبار

 هزار و ،رشته رشته حالجی ی پنبه مثل ،افکارش کشید پرش موهای به دستی
 زنگ که گشیییت می ای جمله دنبال به افکارش های پاره تکه میان بود تکه

 ار ابروهایش مارال ی شماره دیدن با رسید، هایش گمی سردر داد به موبایلش
 شردف را تماس ی دکمه باالفاصله و گرفت فاصله ماندانا از گام دو کشید درهم

 با همراه مارال خش و خط پر صدای که بود نرسیده بفرمایید به اش بله هنوز و
 :پیچید گوشش در زده شتاب تندو جمالتی و ها گریه طنین

 
مانم خان کامران » ته ما مد اورژانس کرده سییک  منم....  برنش می داره و او

شادم دایی تلفن ، میرم همراهش شه فر  لطفا نمیده آنتن هم ماندانا خط و خامو
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 یم شییدم آمبوالنس سییوار میریم بیمارسییتان کدوم دونم نمی... بگید بهشییون
 «...کنم می پیامک براتون و پرسم

 
 الرحیم الرحمن یا: »  کرد زمزمه آهسییته لب زیر مارال های گریه میان کامران

 «....برس دادمون به
 

*** 
 

 شب سیدنر فرا بهشت روستای در و برسد، انتهایش به تا رفت می به شنبه پنج
 ....میداد را بهشت اهالی برای سکون و آرامش ، استراحت نوید

 
 بالشییتی سییرش زیر و خوابیده بخاری کنار که مسیییح از را نگاهش شییاداب
 ردک جدا بخاری مطبوع ازگرمای دل و گرفت بود بسییته چشییمانش و گذاشییته

 روی نرم که مهتاب رنگ ای نقره نور روی نگاهش و رفت پنجره پشییت به....
صه.... شد ثابت بود خوابیده ها برف ست بن ی ق شت ب  فردا حصب طلوع با به
شق یک ماندو می او شد می تمام شید عمیقی نفس...شور پر ع سر و ک  هنن پ

 هک پر هیکلی و متوسییط قامتی با مردی ، گرفت جان چشییمانش پیش زینت
ستخوانی و باریک صورت شت ا  اییه ریش خط و پیمان و پر های سیبل با دا

سر ی چهره....  بلند شق یاد به را او زینت ننه پ سی های فیلم های الت ع  فار
 می هایشییان کفش پشییت ی لبه روی پا که هایی الت همان از انداخت می
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شان شانه روی را کت گذارند،  و دارند سر بر مخملی کاله و کنند می سوار ی
 ! ...کند می حک اژدها و مار کوبی خال بازویشان روی

 
سش سر عبدالله به گفت نمی دورغ او به ح شت خوبی حس زینت ننه پ  از ندا

 تهران به وا بتواندبا بیایدتا زینت ننه پسییر تا راه به چشییم و بود منتظر هفته اول
ل دلش ته چرا دانسییت نمی حاال ولی برگردند، ل ق   تا و جوشیید می کند می ق 

 !... آید می باال حلقش
 

سیح دوری تاب نبود این فقط دردش شت هم را م ست نمی و ندا  تهران در دان
ست انتظارش در هایی چیزی چه  اش خانواده از که شناختی وجود با ؟.... ! ا

شت سید می هم آقاجانش و شهاب واکنش از هم باز دا ست می...تر  زن دان
... شییوند نمی غافل زدن زبان زخم از دمی ندا توانش پر همکار و سییوری عمو

 !...داشت خود جای دیگر که فامیل واکنش برخوردو
 

ل صدای بخاری سر که کتری مثل هایش دلشوره لش ق   انهخ ساکت را فضای ق 
 انداخت هایش نفس روی را اش سایه و افتاد وخروش جوش به بود کرده پر را

... 
 

 «...حمسی:» گفت گونه نجوا و نرم و گذاشت شیشه سرد تن روی را دستش کف
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سیح سمش که بار هر م  می بر و رفت می اوج تا شنید می شاداب دهان از را ا
 روی نرم لبخندی.... نشییسییت می دلش روی لطیفی و خوب حس و گشییت

 را هایش پلک قدری ، گرفت جان لبش
 

 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 اب دل ته واز بسییت را چشییمانش.... دید پنجره کنار را شییاداب و کرد باز نیمه

 «...جانم:» گفت برد می دل که لحنی
 

 هب معتاد کرد می اعتراف باید....!  گرفت جان لبش روی لبخندی هم شییاداب
 مواد که معتادی مثل شیینید می که بار هر و بود شییده مسیییح های گفتن جانم

 او یها گفتن جانم اصییال میدوید پوسییتش زیر خوبی حس باشیید کرده تزریق
 جانم مبادا روز برای خواسییت می دلش....داشییت را مسیییحا دم حکم برایش

 ..کرد می پنهان دلش کنج گرفت می را او های
 

 دلم چرا دونم نمی مسییح:»  گفت داد امتداد شییشیه دل روی را دسیتش کف
 « ...میزنه شور

 
 نارک به و برخاست جایش از نیاورد تاب را شاداب صدای در نشسته غم مسیح
 :کرد نجوا نرم گوشش کنار و کرد سرخم ایستادو او پشت رفت پنجره
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سیح بگی و کنی صدام بار هزار خواد می دلم »  ماه...  جانم بگم بهت من و م
 «؟...! چیه برای هات شوره دل من پیشونی

 
 یک یشییان فاصییله و چرخید او سییمت آنی به و کرد جدا پنجره از دل شییاداب

شان نفس که آنچنان....  شد نفس ست می هم روی های ش سیح ، ن  رپ قلبش م
شی عمیقی نفس و رفت پس قدمی سختی به و افتاد تالطم به تپش  قدری تا دک

 او از بهتر حالی هم شییاداب... شییود مسییلط اش شییده برانگیخته احسییاس به
 قلبش هیجان از و کرد می حس اش گونه پوسییت زیر عجیبی گرمای نداشییت

 ..داشت پرواز خیال و کرده باز پر و بال
 

 شییان سییرکش احسییاس به دو هر تا برد زمان نفس چند عمر به شییاید دقایقی
سلط سیح و شوند م  رپ و رگه دو که صدایی با شدو موفق شاداب از تر زود م

 :بودگفت شده خش
 
 «؟....! چیه برای هات دلواپسی نگفتی »
 

سلط برای شاداب ستهای به و دزدید او از را نگاهش هیجانش به شدن م  گره د
 :داد جواب و داد اش شده

 
 «!... بود جوری یه ندارم خوبی حس زینت ننه پسر این به..... نمیدونم »
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سیح شمانش م شین صورت در چ  موی تکه روی و خورد چرخی شاداب دلن
 باال ار دستش.... شد ثابت بود شده صورتش مهمان شال زیر از که اش فرفری

 :گفت دستش های ازنوزاش تر نرم کردو نوازش نرم را وآن برد
 
 و نداریم ایی دیگه انتخاب حاضییر حال در ولی نیومد خوشییم ازش هم من »

صلی جاده شدن باز تا بخواهیم اگه.  بریم اون با مجبوریم  مکنهم کنیم، صبر ا
شه طول زیادی زمان ستندو نگرانمون هامون خانواده... بک  آالن میدونه خدا ه
 «؟..!گرفتند قرار وضعیتی چه توی

 
 چه.... بریم تهران تا جوری چه پول بدون شییهر رسیییدیم وقتی... مسیییح »

 «؟....! بدیم خبر هامون خانواده به جوری
 

 چشمان به ، آورد باالتر قدری را سرش و برد شاداب ی چانه زیر دست مسیح
 :کرد نجوا زد زل او
 
 اب شهر رسیدیم وقتی...  اند ساده خودت مثل هم هات غصه من پیشونی ماه »

 یه از بعد و بیان در نگرانی از تا هامون خانواده به زنیم می زنگ عبدالله موبایل
 حساب رو پولش اونجا و ما ی خونه در دم تا گیریم می دربست ماشین آژانس

 بیام ات اقاجونت به میسپرم امانتی و تون خونه برم می رو تو هم بعد....  کنم می
 «...ببرم خودم با رو ام پیشونی ماه و
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مه فکر من سییوپر این خب  برای هم فکر یه کاش ای...!  بود کرده جارا ه

یداد جوالن سییرش در فکر این هنوز کرد می او بینوای دل های دلتنگی  که م
سیح شد نزدیک اجابت به دعایش شتانش سر که حالی در وم  یرو نرم را انگ

 :گفت لغزاند می او های گونه
 
صه » ست بن ی ق شت ب سونی و ها سختی ، ها بدی و ها خوبی تمام با به  آ

 فرصییت عمر یه وتو من... راهه اول تازه ما ی قصییه ولی میشییه تموم داره هاش
شق هم کنار تا داریم ست مال فرداها و فردا...  کنیم مزه ، مزه رو ع  بهت...  ما

 «....بهشت این به گردیم بر بازم میدم قول
 

 بشل روی لبخندی شد می عشق از لبریز احساسش شاداب و گفت می مسیح
 باز ندهخ به که او لبهایی روی را اش کشیده انگشتانش سر مسیح و گرفت جان
شم به و رساند وار نوازش و نرم بود شده ستی شد جدا او از زدنی بهم چ  به ود
 :گفت و رسید گردنش به دستش امتداد و برد موهایش میان

 
 میاد گاز سر از خوبی های بوی کردی درست چی آخر شام برای گیس چهل »

...» 
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 جا دلش توی مسیییح که عشییقی مثل عمیق ، گرفت عمق لبخندش شییاداب
 فتر می غذا ی قابلمه سییمت به که ودرحالی داد گردنش به تابی بود گذاشییته

 :داد جواب
 
 میدونم....  کردم درسیییت پلو عدس داشییتیم عدس و برنج یکم دکتر آقای »

 «... بخوری مجبوری نداری هم ای دیگه انتخاب ولی نداری دوست
 

سیح شک لبش روی خنده م شید درهم را اش چهره شد خ  خانه در کنار به ک
....  جدا کف از آن ی رویه و بود شده پاره که را شاداب وکفش شد ،خم رفت

 :گفت و برداشت
 
... ..دوزم می شده پاره که رو کفشت لنگه این هم من میشه آماده شام تا باشه »

سد امروز شکی نخ و بزرگ سوزن ا  ی جاده سمت بریم بخواهیم فردا آورد، م
 «... بری راه تونی نمی پاره های کفش این با باال بری کوه از مجبوری فرعی

 
 باید.. .. بود او دستان در اش کتانی کفش لنگه چرخید مسیح سمت به شاداب
شک یک روزی که دید نمی هم خواب به کرد می اعتراف صص پز  کفش متخ
 ...بدوزد عاشقانه چنین این را هایش

 
 [۰۰:۰2 ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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! 
 

 هک ای عاشقانه سکوت در و بود پلو عدس ، بهشت بست بن در آخرشان شام
 ....شد خورد بود حاکم شان بین

 
 عجیب بار این ولی.... نداشییت ای عالقه پلو عدس به اینکه رغم علی مسیییح
 !... بود بهشتی غذا این براستی گویی آمد، طعم خوش و چسب دل برایش

 
**** 

 
 [۱۶:۴۳ ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

شد کابتوتس که کرد می دعا خوابهایش میان یعنی...!  میدید کابتوتس  با
 !...باشد داشته فاصله واقعیت با دنیا یک و
 

 و ستادهای آسمان و زمین میان معلق سفید پیراهنی با که دید را فرنگیسش مامان
 باد و گرفته را او سییفید پیراهن ی گوشیییه محزون ای چهره با ماندانا و مارال

 مثل صیدایش بی های فریاد ، برد می سیو وآن سیو این به پریشیان موهایشیان
 عاقبت ، نداشییت فاصییله تامردن دمی و بود آورده بند را نفسییش راه بختکی
 «...نماما:» گفت فقط گونه فریاد و بلند صدای با و شد بیدار خواب از هراسان
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سیح صدای با شاداب ست سرجایش....شد بیدار خواب از آنی به م ش  هب و ن
شم یک عمر سیح بریده ، بریده های نفس صدای وقتی زدن برهم چ  یدشن را م

 سپ را شان میان حائل ی پرده انداخت هایش شانه روی را بافت شال پرشتاب
شن را چراغ رفت او سمت به و زد ست کنارش کردو رو ش  های نفس دیدن با ن

شانی و منقطع سته عرق به پی ش ست آنی به اش ن شتب آبی لیوان با و برخا  و رگ
نارش حالی زد زانو ک هایش به را آب لیوان که در یک لب  نرمی به کرد می نزد

 :گفت سرهم پشت
 
 «! .... بخور آب کم یه...  عزیزدلم دیدی خواب...  دیدی خواب »
 

 هایش نفس نوشیدو آب ای ،جرعه شد هوشیار قدری شاداب صدای با مسیح
 پاک ار مسیح پیشانی ،عرق هایش شانه روی شال ی گوشه با شاداب ، برگشت

 :گفت و داد او به را آب از دیگر ای جرعه و کرد
 
 «؟....!بهتری مسیح »
 

 : کشید دیگری عمیق نفس و داد تکان تایید عالمت به سری
 
یدار خواب از هم رو تو ببخش »  برو پاشییو....  دیدم می کابتوتس کردم ب

 «... بهتره حالم بخواب



 841 بن بست بهشت

 
 میزد َپر َپر مسیییح صییورت روی خوابیده های ریش لمس برای دلش شییاداب

 شری روی نرم را دستش کف و کرد محکم دلش ته را چنگالش وسوسه عاقبت
 :گفت و شد بلند جایش از آنی به و کشید او نرم چندان نه های

 
 « .... بخوابی خوب بخوابم، میرم من»
 
 فرنگیس مامان ی شییوره دل مسیییح...  رفت پرده آنسییوی خودش سییمت به و

 دخورشی طلوع با و نگذاشت برهم چشم ،دمی سپیده تا کرد نمی رهایش دمی
 ...رفت خواب به و شد سنگین هایش پلک

 
*** 

 ودب آمده آسمان وسط نزدیکی جایی تا کرد جمع مشرق از را بساطش خورشید
 و یدپوش را مانتویش کشید موهایش به دستی... شد بیدار خواب از شاداب که

 و رفت پرده سییوی آن به پاورچین پاورچین و نشییاند سییرش روی هم را شییال
 لهفاصیی قدری با و افتاد گذشییته شییب یاد به...  دید عمیقی درخواب را مسیییح

سیح کنار ست م ش  دخورشی نور و بود شد مچاله خود در جنینی حالت به که ن
 جا هب جا را خود قدری....  بود کرده پیدا امتداد صورتش روی تا ،کشان کشان

 ارام و... کشید او پتوی روی وار نوازش را دستش شود صورتش سایبان تا کرد
 « .... مسیح:» گفت مخملی و
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شت بودنش خواب از نشان اش بسته فرو چشمان و منظم های نفس  بار...  دا
 «...وش بیدار مسیح:» گفت قبل از تر نرم و شد خم و برد جلوتر را سرش دیگر

 
صت شد امید نا او شدن بیدار از عاقبت  هب سیر دل یک و شمرد غنیمت را فر

 و برداشییت کنارش از را مسیییح رنگ ای سییرمه پلیور...  نشییسییت تماشییایش
 را آن کرد مهار پلیور روی بر ای بتوتسییه با را او صییورت لمس ی وسییوسییه

 !.... مسیح بوی از شد پر و بوید و داشت نگه اش بینی جلوی
 

یدار و خواب میان که مسیییح  ، کرد می حس کنارش را شیییاداب حضییور ب
شمانش  آلودی خواب صدایی با و دید کنارش در را شاداب و شد باز نیمه چ

 «... خیر به صبح سالم:»  گفت
 

شت کناری به را دلدارش پلیور آنی به شاداب  جواب زده شتاب و هول و گذا
 :داد
 
 فکر... دیدی خواب خوب دیشییب دکتر آقای خیر به هم شییما صییبح سییالم »

 هم جوری بد ، شدی بیدار خواب از هراس به که دیدی می کابتوتس میکنم
 «؟...! بودی کرده عرق

 



 843 بن بست بهشت

سیح  ایشه شوره دل اینکه برای افتاد عجیبش وخواب فرنگیس مامان یاد به م
 چشییمان به نگاهش که همانطور و نشییاند لبش روی نرم لبخندی بزند پس را

 :گفت بود شاداب خندان
 
 توی بود قشیینگ رویای یه خوابهام از قسییمتی یه...  نبود کابتوتس همش »

 «.....دلم عزیز کردی می صدام که شنیدم می خواب
 

شمانش  بی من سوپر این..  زد زل او خندان ی چهره به کرد باریک قدری را چ
 دسییتش کنار از را مسیییح پلیور بود ماهری گر شیینا وگرنه دید نمی آب حیا

 :گفت شد می بلند جایش از حالی در و انداخت او صورت روی و برداشت
 
 افظیح خدا بهشت از باید امروز بریم و بخوریم صبحانه شو بلند دکتر آقای »

 «...کنیم
 

 :گفت بلند صدای با و زد کناری به را پتو و برخاست جایش از مسیح
 
 «.... جاست همون من برای هم بهشت باشی تو جا هر »
 

*** 
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 وندر را بندیلش بارو که درحالی و کشییید کوتاهش موهای به دسییتی عبدالله
 :گفت زینت ننه های صدقه قربان از حوصله بی و چپاند می مشکی ساک

 
 ببر هرشیی تا رو ها غریبه این گفت خان عزیز دیروز بیا کوتاه عبدالله مرگ ننه »

 ینا توی راه همه این من بابا...  چشییم گفتم و بیارم حرف حرفش رو نتونسییتم
 که پایین ی جاده... برگردم و بدم بهت پولی یه و ببینم تورو اومدم کوبیدم برف
 سفر رممی روز چند که حاال گفتم بیام باال فرعی جاده از شدم مجبور بود بسته

 چه دیگه ها غریبه این... نمونی پول بی
 

 [۱۶:۴۳ ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «... دیگه برگردن هم جوری همون اومدن هرجوری...هستند ای صیغه

 
 ...پسرش سر به هم دستی کشیدو قدش چهار به دستی زینت ننه
 
رده روی بره باالت قدو قربون ننه »  اونها همیر ماشین...  نمیشن سوار که تو ی گ 

شون شهر تا بره می هم رو شون اونجا از ببرت سابی ادم والله...  میدوند خود  ح
 «...گفتم برات رو شون قصه که دیشب زنشه هم دختر اون دکتر ،مرد هستند

 
 یاسییتخوان و الغر ی چهره به دسییتی برگشییت را اش رفته قدم کالفه عبدالله
 :گفت نرم لحنی با و کشید مادرش



 845 بن بست بهشت

 
 ریراهدا به شییهر رسیییدم...  برم سییالمت به بگذار بیا کوتاه رو دفعه این ننه »

 اب هم زنش و دکتر آقای...  کنه باز روسییتا اهالی برای رو راه و بیاد میدم خبر
 «... برگردند صولت

 
 رتغی با و گرفت او از روی...!  هیچ دیگر و داشییت پا یک مرغش که زینت ننه

 :گفت
 
به زمین بندازی رو ننه حرف »  ننه تا ده نیا و نده زحمت خودت به دیگه ی نو

 «... سالمت به برو هم حاال ببینی رو زینت
 

 باز را خانه در نعنا هایش کنم ،چه کنم چه میان و کشید کشداری پوف عبدالله
 :گفت بلند صدای با و کرد

 
 اللهعبد اقا به گفت خان عزیز اومدن زنش و دکتر آقای زینت ننه ، زینت ننه »

 «... نخورند شب به تا بیافتند راه زودتر بگم
 

شکی ساک حرص پر عبدالله  ایشه لباس و پرتاب سمتی به را هایش لباس م
 !....شد پال و پخش خانه وسط

 
*** 
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 ادهخانو صف اول...  بودند آمده بهشت اهالی از نیمی تقریبا خداحافظی برای
 و اسد ، کوچکشان مسیح و حنا ، ریحان ، شهربانو کنارش بودو خان عزیز ی

ستاده وپونه نعنا صف آخر و سوتر آن کمی رعنا  وادهخان و زینت ننه...بودند ای
 و یدالله طالیی مو منیر و حنا پدر حتی داشییتند حضییور هم رحیم مشییدی ی

 .... بود هم همسرش
 

 :گفت و زد مسیح های شانه به دستی و گذاشت تر پیش قدمی خان عزیز
 
ته بود نعمتی برامون دیدنت » ندد زحکمت خدا گر میگن که راسیی  ز دری بب

 و نوه جون بود نعمت برامون ده این به اومدنت...  دیگری در گشییاید رحمت
 درمون و کردی باز رو روسییتا مردم گره مدت این توی دارم تو از رو عروسییم
 بیا ازمب و بگیر رو زنت دست تره دیدنی بهشت تابستونهای...  شدی دردشون
 «... پیشمون

 
 : فشرد دوستی نشان به را دستش و کرد بتوتسی دیده خان عزیز با مسیح

 
 به رو ومطب خونه تلفن شماره بره خاطرم از که نیست چیزی شما ی محبتها »

 کنید می خوشحالم بزنید سر بهمون حتما اومدید دادم ریحان به ادرس همراه

...» 
 



 847 بن بست بهشت

شید پیش را چادرش پر شهربانو شاداب ک شید آغوش در را و  هایش گونه و ک
 اش نوازی مهمان که اوبود نوبت حاال کرد مهمان دار آب ی بتوتسییه چندتا

 : کند کامل را
 
 بدی و ببر خودت با رو ها خوبی... عزیزی برام پونه و نعنا مثل برم قربونت »
شمون بیا بازم... بگذار جا ما برای رو ها  ، ننک زمتستتون سرمای به نگاه پی

 «....بهشت جا این های بهار
 

 شد تازه برایش اش زری مامان بوی و شد گم او ی مادرانه آغوش میان شاداب
 : گفت و
 
 تا تهران بیارید تشریف روزی انشالله شدیم دردسرتون باعث خیلی ببخشید »

 «.... کنم جبران رو محبتهاتون
 

شت نیت خوش زن و قابله زینت ننه نوبت حاال ش پیش قدمی بود به  و تگذا
ستاد شاداب روبروی شکهایش قدش چهار پر با و ای  ار شاداب ، کرد پاک را ا

 و کرد صورتش ،جای جای مهمان آبدار ی بتوتسه تا چند و کشید آغوش در
 :گفت

 
 سفید گیس خاطر به نباشید عبدالله های اخم نگران بشید بخت سفید الهی »

 «....رسونه می شهر به سالمت رو شما شده که هم من
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 را بدرقه دعاهای خودش سیییاق سییبک به هرکس و بود داغ حافظی خدا بازار

نا به مسیییح...! کرد می ردیف نه و نع ید که پو ها پای جلوی رسیی  زد زانو آن
سری چرخید، آنها ی زده سرما و سرخ های گونه در ونگاهش  مثل هایشان رو

 کی به یک و شد خم....  بود انده باال کج هایشان گونه حوالی جایی تا همیشه
 :گفت و بتوتسید را آنها پیشانی

 
 « ... شه نمی محو ذهنم از وقت هیچ دوتا شما قشنگ ی خاطره »
 

ست سپس ستانش میان را پونه د  که انداخت هایش زگیل به نگاهی و گرفت د
 :داد ادامه و بودند شده کوچکتر قدری

 
 وقت هر کن مصییرف رو ژل آخر تا میشییه خوب داره هم دسییتت های زگیل »

 یم تنگ براتون دلم بیاید باهاشییون حتما تهران اومدند جان بانو و خان عزیز
 «... شه
 

 ای هفاصیل گریه مرز تا داشیتند برنمی محبوبشیان مسییح از چشیم پونه و نعنا
شتند ست نعنا عاقبت ، ندا  شتیم کردو چینش پر گلی گلی پیراهن درجیب د

 :گفت و گذاشت مسیح دست کف آورد در گردو
 



 849 بن بست بهشت

 مسیح مشت...  است خوشمزه و شیرین خیلی....  شکستم خودم رو ها این »
 بعد و دکر اضافه آن به جنگلی ی آلوچه تا چند هم پونه که بود نشده بسته هنوز

 :گفت عجله پر و تند و کرد جمع را او دست انگشتان سریع
 
 «...است خوشمزه خیلی هم هاش آلوچه »
 
 : چرخید او سمت به نگاهها همه عبدالله صدای با
 
 نم شییده شییب باال برسیییم تا ها کردی عالف مارو.... دیگه بیفت راه دکتر »

 «.... شهر برسم زودتر باید مسافرم
 

 به را دسیتش مسییح...  کردند خداحافظی بهشیت اهالی از شیاداب و مسییح
 محکم نشست دستش میان که او دست و کرد دراز شاداب سوی

 
 [۱۶:۴۳ ۰۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 ....شدند راهی و گذاشتند برفها دل روی پا عبدالله همراه و گرفت
 

 دیدج بازی روزگار اینکه از غافل شد تمام دو آن برای بهشت بست بن ی قصه
 !... کند می رو برایشان تری

 
 [۱۶:2۰ ۰۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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 و بود همراه هن هن با هردو ی خسییته های نفس رسیییدند دره باالی به وقتی
 ...کرد می نفوذ هایشان استخوان میان جای تا سرما و سوز

 
ستش دو و شد خم شاداب شن هایش زانو به را د .....  رکوع مثل ،حالتی گذا

 رفیق» دبو نوشته آن پشت که رفت آبی نیسان سمت به نگاهش و برداشت سر
 « ... مادر کلک بی
 

ستی انداخت دو آن به نگاهی نیم عبدالله شید شلوارش پر به ،د  های برف و ک
 یا کننده مشمئز لحن با شد می سوار که وهمانطور کرد پاک را آن روی نشسته
 :گفت

 
 «... بیافتیم راه تا بنشین....!  تنگه وقت باال پر به دکی »
 

شت ، تیز تندو سپس ست فرمان پ ش سیح و ن  و کنارش دیگر سمت از هم م
 می دلش شیید سییوار وقتی شییاداب...  شیییشییه کنار مسیییح جفت هم شییاداب
 رت فرز ترو آنها اما بگذارد جا ماشین بیرون جا همان را هایش دلشوره خواست

 !... شدند ماشین سوار دلش همراه او از
 

ستن محض به عبدالله ش ستارت ن شین تا زد ا  رد دی سی َدم در ، شود گرم ما
 نندهخوا با نوا هم کردو پر را ماشین فضای بازاری کوچه آهنگ و گذاشت ضبط



 851 بن بست بهشت

 براسییتی....!  داد می گردنش به هم قری آهنگ ریتم با کردو خواندن به شییروع
 ! ....دباشن کرده پرتاب واقعیت دنیای به فارسی های فیلم درون از را او گویی

 
 ی پریده رنگ و رخ نیم روی نگاهش و بود شاداب پی حواسش ی همه مسیح

 نجوا او گوش بیخ و گرفت دسییتش میان گر حمایت را او دسییت ، نشییسییت او
 :کرد

 
سته » .... بخوابی یکم کن سعی و من ی شونه روی بگذار سرت... شدی خ

 «!...کنی نمی حس هم رو زمان گذشت جوری این
 

 های چرخ زنجیر َتلق َتلق به دل و جنباند سییری کالمی و حرف بی شیییاداب
شین شی گوش معجون بازاری کوچه آهنگ با که ، داد ما شت خرا  عاقبت و دا

ستگی سیح فراخ ی شانه روی سر و کرد سنگین را هایش پلک سرما و خ  م
 ...رفت خواب به و گذاشت

 
*** 

 می کش چشییمانشییان پیش هم پیش هم جاده ،گویی رفتند می پیشییتر هرچه
 می را برفی ی جاده دل و گذشیییت می جاده خم و پیچ از ماشییین.... ! آمد

 تا رفت می و کرد می جمع نرمک نرم را بسییاطش هم خورشییید... شییکافت
 .... شود پنهان کوهها پشت
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 خودش و بود کرده خاموش را ضبط بازاری کوچه های آهنگ از خسته عبدالله
 می خاصی گدازی و سوز با را«  زلیخا خوشگلم یار زلیخا، دلم عزیز»  آهنگ

ست در ها چرخ افتادن با خواند، شین وخم پیچ پر اندازی د  شدیدی تکان ما
سیح و داد چرخی اطراف به را نگاهش و شد بیدار هراس به شاداب و خورد  م
 :گفت آمد عبدالله هنرنمایی میان به گرفت دستش میان را او دست

 
قا » له آ بدال لت ببین ع بای یده آنتن مو ماس هامون خانواده با ما تا ؟... م  ت

 «...بگیریم
 

 : انداخت باال سری و کرد رها نیمه را....« زلیخا دلم عزیز» شعر عبدالله
 
 «؟...! خوره نمی شما درد به بده هم آنتن اگه...  نوچ »
 

سیح و شد تیز هایش گوش شاداب  گره ابروهای همان با و غلیظ هایش اخم م
 :پرسید سوءظن پراز و سرد لحنی با شده

 
 «؟....! خوره نمی ما درد به چرا اونوقت »
 

 زدن حرف موقع و بود درچرخش مدام دهانش در آدامس که حالی در عبدالله
 :داد جواب شد می دیده آن صورتی رنگ
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 رصییب باس ، شییده تموم اون پولی شییارژ و اعتباریه خطتم اینکه خاطر واسییه »

 «.... بخرم شارژ و شهر برسیم تا کنید
 

سیح شت او به خوبی حس م ست می و ندا ..! . میلنگد یقینا کارش جای یه دان
 :گفت قاطعش البته و سرد لحن همان با
 
شه » سگاه به نداره ایرادی با  مونها خانواده با اونجا از ما تا دار، نگه رسیدیم پا

 « بگیریم تماس
 

رش رو عبدالله شه...  کرد ت  شید پایین قدری را شی  بآ همراه را اش آدامس و ک
 : شد مسیح روبه و کرد ت ف بیرون به دهانش

 
شد... د » سازی و اومدی....! دیگه ن  مون ننه به ما....!  نبود این مون قرار....  ن

 گها....! نداشتیم رو حرفها جور این و پاسگاه شهرو برسونم رو شما دادیم قول
سگاه بری داری خوش  وخیر به رو شما کنم می تون خالی ترش ور اون یکم پا

 «...بندند نمی دستمال کنه نمی درد که سری گفتن قدیم از.... سالمت به مارا
 

 موبایلش زنگ«  لینگ دی ، لینگ دی»  صدای لطف به عبدالله های وراجی
 گوشییی به دیگرش دسییت و بود فرمان به دسییتش یک که درحالی...کرد قطع

 :گفت التی لحنی با و کرد برقرار را تماس
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 «؟....!نرفته یادت حرفت تا بنال »
 

 رهنگف از بویی و رنگ که ادبیاتی و بود او پی حواسشان تمام شاداب و مسیح
 !... نداشت ادب و
 
 یه نالترمی برو تو میگم چی ببین بگیر دهن به زبون کردن ویز ویز جای به »

 به خورده مسییافر رسییونم، می بهت رو خودم منم و بال حندق توی بریز چیزی
 برای هم سوسیس ساندویچ یه ، سرت شم می چتر کنم خالی رو ها این تورم

 در کوچیکه روده خجالت از داره بزرگه روده نخوردم هیچی ظهر از بگیر من
 «... میاد

 
باره کرد قطع را تماس حافظی خدا بی عبدالله   ی ترانه خواندن به شییروع ودو

 ادمید تاب اطراف به را وسرش....« کرد زلیخا خوشگلم یار زلیخا، دلم عزیز»
 خوشییگلش یار همان زلیخا وصییف در بود نرسیییده نیمه به شییعرش هنوز...! 

ست ست که میزد پا و د سی ای سگاه بازر ست عالمت مرزی پا  ،تا برد باال را ای
له و کند متوقف را آنها نه توقف عالمت که سییربازی دیدن با عبدال  میدادترا

 :گفت کوبید فرمان روی محکم و رفت یادش خواندن
 
 داشتیم کم رو همین.... شکر رو مذهبت »



 855 بن بست بهشت

 
 [۱۶:2۰ ۰۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 دیوار از هم یکی این پری و جن بود کم...!  دادند نمی گیر ما به وقت هیچ ،
 «!...پرید

 
*** 

شداری پوف شید ک ستش کف ، ک شت سرش فرق روی را د  روی را آن و گذا
ر پیشانی مرز تا کوتاهش موهای  شیشه کنار به بازرسی ایست پلیس....  داد س 

ست و هول عبدالله و زد آن به ای تقه و آمد شه پاچه د  زا قبل و داد پایین را شی
 رسیی..... بلند قامتی با اندام الغر بود مردی که راه ،پلیس کند باز دهان اینکه

 :گفت خشکی و دستوری لحنی با و کرد خم
 
 «...ماشین ومدارک گواهینامه »
 

 !.... ندید چیزی او ی تیره اورکت جز به اما ببیند بهتر را او تا خم سر مسیح
 

شم عبدالله شن را سقفی چراغ و گفت غلیظی چ  رشس باالی سایبان کرد، رو
 روی را اش قوه چراغ پلیس.... داد او دسییت به را مدارک تروفرز و داد پایین را

 :گفت و انداخت داخل به نگاهی و شد خم قدری سپس و لغزاند مدارک
 «؟...داری نسبتی چه آقا و خانوم این با کجاست مقصدت و میایی کجا از »
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 پچ ابشاد گوش بیخ آرام نداشت اعتماد عبدالله به سوزنی سر حتی که مسیح
 ندوت عبدالله و نکرد پیدا زدن حرف برای مجالی ولی...« شییو پیاده:» کرد پچ

 :گفت وبرهم درهم هایی جمله با زده شتاب
 
ستیم محلی خودمون ما سروان جناب » ستای از ه شت رو  این کف میاییم به

 «.... شدیم بزرگ ها جاده
 

 ریخته هم به جمالت همان با و شد کج شاداب و مسیح سمت به سرش سپس
 :داد ادامه اش

 
سافر و شوهرند و زن دوتا این » ستند هام م ستای از ه شت رو  آخه ، میایم به

 مهمون هم دوتا این....!  شییده بسییته اصییلی وجاده کرده ریزش کوه که نیسییت
 خالی که ما داره صییواب گفتیم....! شییدند ما هوار یهویی.... بودند خان عزیز

 «....کنیم می خالیشون اونجا و بریم می شهر تا رو اینها میریم
 

شته کار گویی که باال وبلند اندام الغر پلیس  زدگی تابش بود، حرفها این تر ک
 حباب لحظه به لحظه ،تا شیید باعث عبدالله رفتار پاچگی دسییت و ها جمله
 و انداخت مسیییح به نگاهی نیم ، شییود تر بزرگ و بزرگ دردلش تردید و شییک

 وسعت شکش ی دامنه و نشست شاداب ی ترسیده چشمان روی نگاهش بعد
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 هک درحالی و کرد اشاره خالی ی محوطه به دست با کرد راست قامت...  یافت
 :گفت رسا صدایی با داشت برمی بلند گامهای

 
 هم ور تون شییناسییایی کارت و مدارک بشییید پیاده نفرتون سییه هر و کنار بزن »

 «... بیارید سفرتون ساک همراه
 

سلحه که داری هیکل و چاق سربازی روبه سپس ست به ا سگاه در کنار د  پا
 :گفت آمیز تحکم و آمرانه و ،دستوری بود ایستاده

 
 «....بگردید رو ماشین خوب ها بچه از یکی با.... مرتضوی »
 

سیح و شاداب شین حرکت از قبل م صله ما  حکمم عبدالله و شدند پیاده باالفا
 :گفت پرحرص لب زیر و کوبید فرمان روی

 
 « ... هام برنامه به زدی گند...  ننه بزنند گندت»
 

*** 
 زوزه هویی هو همراه و خاست برمی گزنده سوزی با باز ی محوطه روی از باد

 که صییدایی تنها و نشییسییت می دو هر های گونه روی بر شییالق مانند کنان
 تعدادی که بود ها ماشین گاه بی و گاه شدن رد میزد برهم را جاده سرد سکوت
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 لیسپ شک حس که رانندگانی و ایستادند می بازرسی ایست عالمت با آنها از
 !...گذشتند می پاسگاه بازرسی ایست کنار از دادند نمی قلقلک را
 

 همراه مسیح.....  کرد نمی رها را دستش و شد نمی جدا مسیح از دمی شاداب
 وا روبروی و و رفت بازرسییی ایسییت پلیس سییمت به بلند گامهای با شییاداب

 راگذ را او ی سینه روی نشسته آرم و داد چرخی او اورکت روی ونگاهش ایستاد
 ینظم افکارش به کرد سعی...«  لطفی احمد دوم ستوان»  کرد رد چشم زیر از

 ،ستوان نیافت مجالی هم باز اما کند انتخاب را جا به و درست جمالت و دهد
 همان اب و انداخت نگاهی آنها ی آشفته وضع سرو به و کرد دستی پیش لطفی
 :گفت کوتاه روحش بی و خشک لحن

 
 ها سرباز رو تون سفر های ساک بده رو خانومت و خودت شناسایی مدارک »

 «... ببینم رو داخلش خودتون جلوی میارن
 

 ی شییده ردیف جمالت ،تمام نشییاند پیشییانی روی خطی و کرد اخم مسیییح
ستی... آمد در پرواز به ذهنش  ادد امتداد گردن وتا برد صافش و پر موهای به د

 :داد جواب استیصال پراز لحنی با کالفه و
 
 بدیم حتوضی باید که هست مسائل سری یه البته و نداریم شناسایی مدارک ما »

...» 



 859 بن بست بهشت

 
شت که عبدالله ستاده تر سو آن کمی آنها سر پ  بر ملهج این شنیدن با ، بود ای
 وانست همان به رو کرد لز و جلز به شروع منقل روی کباب سیخ مثل و آشفت
 :گفت لطفی

 
 می خودم گور به هسییتند مشییکوک اینقدر دونسییتم می اگه سییروان جناب »

شون که خندیدم سیر و موندن توراه گفت می ام ننه کنم سوار  ونیخَبد و برف ا
 «... شدند

 
 ...شد می تر خراب اوضاع کرد می بار دهان که هربار عبدالله

 
 به هم بعد و مسیییح به ،عمیق کرد تر ریز قدری را چشییمانش لطفی سییتوان
شه به تقریبا که شاداب  ی هرهچ دیدن با... شد بودخیره آویزان او پالتوی ی گو

 باال سییمت به لبش وکنج میزد دو دو ترس از که چشییمانی و او ی پریده رنگ
 :پرسید و افتاد پیش ماه فراری پسر و دختر یاد وبه شد کج

 
 «؟.... نداری خانوم این با هم نسبتی البد »
 

سیح ست می که م شان دروغ دان ضعیت  وابج صادقانه کنند می تر پیچیده را و
 «... نیستیم شوهر و زن ما نه: »داد
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 پا ی نهپاش روی لطفی ستوان که بود نرسیده توضیح به هنوز مسیح قاطع «نه»
 چر

 
 [۱۶:2۰ ۰۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 و قعش حکایت دو این داستان اینکه تصور به و شد آنها هردوی به پشت خید
 روبه و تاداف براه آنها به توجه بی بلند گامهایی با فراریست مرد دخترو و عاشقی

سگاه در کنار پا جفت که سربازی ستاده پا شم بودو ای  شتدا آنهابرنمی از چ
 :گفت شدو

 
 دفعه ثلم باشه حواست.... پاسگاه رییس اتاق بیار رو شون تا سه.... توفیقی »
لمن قبل ی  «... نویسم می خدمت اضافه برات دوماه بیاری در بازی چ 
 

 دش راهی آنها سمت به و داد نظامی سالم کوبید بهم محکم را پاهایش سرباز
 از میان در یکی هایش نفس بودو کردن تهی غالب درحال ترس از شیییاداب و

 اردبرد گامی که این از قبل و نیاورد تاب عاقبت میامد در پرواز به هایش ریه
 «... مسیح: » کرد نجوا آهسته

 
 و دبو مرتعش که صدایی با شاداب کردو خم او سمت به را سرش قدری مسیح
 :گفت او گوش کنار لرزان

 



 861 بن بست بهشت

 رباو رو حرفهامون شناسایی مدارک بدون...!  کنم می سکته ترس از دارم من »
 «؟... ! کنند می

 
 : داد فشار آن به قدری و گرفت خودش حامی دست میان را او دست مسیح

 
 وضیییحت براشییون باید فقط...  بترسیییم که نکردیم کاری ، عزیزم نباش نگران »

 « ...نمیاد پیش مشکلی مطمئنم من...بدیم
 

شده تمام اش جمله هنوز شت از سرباز که بود ن  اوب شد نزدیک آنها به سر پ
 :بودگفت آشنا نا آنها هردوی برای که خاصی ی لهجه

 
ر من ی واسییه.... برید راه فاصییله وبا شییید جدا هم از.... ممنوع پچ پچ »  شییَ

 «... نکنید درست
 

 دندشنی می سر پشت از را عبدالله صدای....  گرفتند فاصله هم از قدری هردو

: 
 
سایی مدارک اونها شدیم کباب کنیم صواب اومدیم بابا ای »  هچ ندارند شنا

 «....بشید ما خیال بی عباس حضرت تورو داره من به دخلی
 

*** 
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گاه رییس عبتوتس بود مردی مرزی پاسیی تاه قامتی با ، به هیکلی و کو  فر
 سیاهش و پیمان پرو ابروهای زیر که مانند ای دکمه و ریز داشت چشمانی....
 و....!  پنهان صییورتش سیییبل و ریش زیر هم باریکش لبهای و بود شییده گم

سی  تسم به را بیننده نگاه چیزی هر از بیش آلودش گوشت صورت و سر طا
 ....کرد می جلب خود

 
سوری غژ عژ صدای با صندلی ی پایه و داد اش فربه هیکل به تکانی  دل ور نا

شیده کثیف و کهنه های سرامیک سالم شد ک سیح و  انتک با هم را شاداب و م
شمان داد جواب سری  اجمالی نگاهی و کرد تر زیر قدری را اش ای دکمه ،چ

 ی گوشییه پارگی از را نگاهش سییپس و انداخت دو هر داغون و درب ظاهر به
 ودب ایسییتاده در کنار پا جفت که لطفی سییتوان به رو و گرفت شییاداب مانتوی

 :پرسید کوبنده و ابهت پر ،بالحنی
 
 «؟.....! چیه داستانشون »
 

 :گفت محکمی لحن با و داد جلو ای سینه لطفی
 
سایی مداراک قربان » شون و ندارند شنا ....! ونقیض ضد راننده با هم حرفها

 سییری یه میگن!  کردند تکذیب خودشییون ولی شییوهرند و زن گفت می راننده



 863 بن بست بهشت

شینم دارند ها بچه و داره آبی نیسان یه راننده...  بدند توضیح باید رو مسائل  ا
 «... کنند می بررسی رو
 

سیده نقطه به لطفی های جمله سپند مثل عبدالله ،که بود نر  به و دش آتش رو ا
 : گذاشت میز روی را دستهایش و رفت کالنتری رییس میز سمت

 
 و دارم بلیط مسییافرم شییب من.... برم بگذارید تون بچه جان سییروان جناب »

 غریبه دوتا این که بزنم سر ام ننه به روستا رفتم مرده ننه منه...!  ترمینال برم باید
 پای شییون قصییه ودورغ راسییت بودند خان عزیز مهمون... پسییتم به خوردن

 «... کنم شون خالی شهر توی دادم قول ام ننه به فقط ما خودشون
 

 :گفت و گذاشت پیش قدمی بزند حرف تا بود فرصتی پی مسیح
 
 «.... بدم توضیح براتون بدید اجازه سروان جناب »
 

سگاه رییس اما  تشدس کف آورد پایین چشمانش تامرز سیاهش پرو ابرهای پا
 :گفت روحش بی و خشک لحن همان با و باال سکوت عالمت به را
 
 «!.... بدید توضیح باید رو چی همه موقع به.... نیست درش شکی که اون »
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 وشهگ دست چرخیدبا عبدالله سمت به سرش و گرفت مسیح از چشم سپس
 : داد نشان را اش متری دوازده اتاق ی
 
 «... نزن حرف نپرسیدم سوال ازت تا بایست گوشه اون برو »
 

سگاه رییس صدای قاطعیت و ابهت ست و گرفت دم در را عبدالله پا  شهای ما
 کف و رفت اتاق کنج به و کرد ردیف را هایش ،چشییم چشییم ، کرد کیسییه را

 «...شیم می خفه ما چشم:» گفت و کوبید دهانش روی دست
 

 آنها هردوی ی روده و دل روی را بسییاطش اضییطراب که هایی لحظه میان در
 شد داخل سربازی شدو باز ای تقه صدای با در بود کرده پهن حسابی و درست

سته نظامی احترام و سالم از بعد و سب آن دور تا دور که شکلی مربع ی ب  چ
 :گفت و گذاشت پاسگاه رییس میز روی بود شده پیچیده مشکی برق

 
 پیدا یاب مواد سگ و بود شده سازی جا ماشین زیر رو تریاک بسته این قربان »

 «....کرد
 

 هرهچ همان با و داد تکان سری و کشید اش طاس فرق به دستی پاسگاه رییس
گاهش که درحالی درهمش و عبتوتس ی ها ی سیییه هر بین ن  می چرخ آن

 :گفت خورد
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 که هآشفت وضعی سرو با ، مرد یه و دخترداریم یه...!  میشه جالب داره داستان »

 هواس ، نداره مرز با چندانی فاصله که هایی جاده وتوی ندارند شناسایی مدرک
 هبسییت یه و بخوره دورغ قسییم بلد فقط که قاچاقچی یه و چرخند می خودشییون

 «... تریاک
 

 ذاشتگ پیش قدمی و برآشفت گرفت میز روی تریاک ی بسته از چشم مسیح
 :گفت و
 
 آق این بزنیم رو مون حرف هم بدیدما اجازه سروان جناب »
 

 [۱۶:2۰ ۰۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «؟....! بدم توضیح براتون گذارید نمی چرا نداره ما به ربطی هیچ بسته این و ا

 
**** 

 
 [۱۳:۴۶ ۰۵.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

ضا بر سنگین سکوتی  در رآو دلهره دقایقی ، طوالنی و دار کش ، شد حاکم ف
 !... شد می شنیده فقط ها نفس صدای که آنچنان....!  بودند گذر
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له بدال مانش ترس از ع ید می اطراف به هدف بی چشیی هایش و چرخ  مثل لب
 گواه اش پریده رنگ و شیید می بسییته و باز کالمی و حرف ،بی صییدا بی ماهی

 !.... بود حالش
 

سته و ملتهب نگاه شاداب شت ، عبتوتس ی چهره روی را اش خ  و آلود گو
 یزم روی ی شده کاری چسب تریاک ی بسته و نشست پاسگاه رییس زمخت

 متستتند ی ها فیلم به مخدر مواد از هایش شینیده و ها دیده تمام حال به تا ،
 سرگردان نگاهش....! هیچ دیگر و شد می منتهی ها روایت و حوادث داستان و

 وجودش تار تار در امنی نا حس و چرخید می پاسگاه رییس و مسیح بین مدام
 ی گوشییه امنیت حس برای و شیید تر نزدیک مسیییح به قدری کرد، می بیداد

 .... شد می وصل دنیا به فقط او با گویی... گرفت را او پالتوی
 

....!  داشییت نظر زیر را حرکات ی ،همه کمین در عقابی مثل پاسییگاه رییس
 ویر پشتش پر ابروهای و کرد کج مسیح سمت به شاداب از را نگاهش مسیر

شمان تا نگاهش ، افتاد هم سیح امتدادچ  ی برافروخته ی چهره به و آمد باال م
سرد شد خیره او شت ،خون ست انگ ست ش ستش د شی لبش ی گوشه را را  د،ک

 :گفت و کرد پرتاب درهوا دستی لطفی به رو و داد صندلی به را اش تکیه
 
سان ی راننده » شتگاه نی ست یه کنم معلوم رو تکلیفش تا....  بازدا  هم عتیادا ت

 «... بگیرید ازش
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 :کرد اضافه داد باال را ابرواش تای یک و چرخید شاداب سمت به سپس

 
 قصییه ینمبب تا باشییه اونجا فعال داشییتگاه باز پشییت انباری ببرید هم رو دختر »

 ماه فرار دختر مثل داسییتانش باشییه حواسییت....  نزدیکه هم به چقدر هاشییون
 «؟....! میبینی بد که نشه پیش

 
 آن کوبش صدای و کوبید بهم را هایش چکمه ثانیه چند عمر کوتاهی به لطفی

 بر کممح و برد باال را دستش دو عبدالله بندش پشت و شد انداز طنین فضا در
 :گفت البه عجزو با و کوبید سرش فرق

 
هتون همش ها این سروان جناب »  این مال خوره می من ی قیافه به اصال... !  ب 

 رو حرفها این که نخود دوتا ، شییخصیییه مصییرف برای مواد این باشییم، حرفها
 «؟...!نداره

 
سگاه رییس صبر ی دامنه سید انتها به پا شانی به دم در و ر شف  فوران حال در آت
ست جایش از ، شد مبدل سته و برخا ستش میان را تریاک ی ب  را نآ آورد باال د

 :گفت داد تابی هوا در
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 که باالسییت خیلی موادت مصییرف پس...! نکن بازی من برای تئاتر مرتیکه »
سی بد تور به ؟..... کنی می حمل کیلو کیلو، ستمت می ، خوردی ک  اییج فر

 «!.... نبینی دیگه رو آفتاب رنگ و بندازه نی عرب که
 

 دم اب را حرصش پر های نفس و کشید طاسش سر به دستی عادت طبق سپس
 کردو ارهو صندلی روی اش فربه هیکل..  فرستاد بیرون سینه از عمیقی بازدم و

صله بی و آورد در هم را آن غژ غژ صدای ستی حو  لطفی ستوان به رو درهوا د
 :گفت آمرانه و دستوری و داد تکان

 
 هم اهدیز به....  برسم خدمتش فرصت سر تا بازداشتگاه ببر رو مرتیکه این »

 من ات کنه قفل هم رو درش حیاط ی گوشیییه انباری ببره رو دختر این بیاد بگو
 «!... کنم مشخص هم رو دوتا این تکلیف

 
شخص که او تکلیف خب صله گامی فقط کردن تهی قالب تا بود م  شتدا فا
 در دانه به دانه را وآنها کردند نمی رهایش دمی دلشییوره و دلهره که بماند...! 

سته ذهن ، داد می جا دلش سبد شت را دیگر ماجرایی توان و تاب اش خ  و ندا
 هم در وجودش تار تار تمام عنکبوتی تار مانند مسیییح دوری از امنی نا حس
 ... بود تنیده
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 و راسییت قسییم خود ی تبرئه برای و بود شییده آتش روی اسییپند مثل عبدلله
 کرد می ردیف هم پشییت «را تو جان و من جان »و بافت می هم به را دورغش

 سربازی للهعبدا رفتن بیرون با و شود تر آرام قدری فضا تا ایستاد منتظر مسیح
 و براق های چکمه نظامی سییالم رسییم به و شیید داخل داشییت نام زاهدی که

 .... ایستاد در کنار خبردار و کوبید هم به محکم را اش زده واکس
 

 سپ از را ودنیا لرزید می وضوح به لبهایش و دستها اضطراب شدت از شاداب
 را لبش ی گوشه پاسگاه رییس ، میدید ارزان تارو چشمانش در زده حلقه اشک

 :گفت و زد ای اشاره زاهدی به دست با کرد کج باال سمت به
 
 چیه یکی این ی قصیییه ببینم تا حیاط ی گوشیییه انباری ببر فعال خانوم این »

 «؟....!
 

سیح سش و هوش تمام م  لبهایی و اش پریده رخ و رنگ و بود شاداب پی حوا
 شهای اونفس تابی بی همه این از تاب بی....! بود شییده بیرنگ و قاچ قاچ که

شت یقین و رفت شان پیش عبتوتس مرد که دا ست محال روی  و دبیای کوتاه ا
 خوابیده ترس و درماندگی از کالفه!  کند بازجویی زمان یک در آنها هردوی از
شمان در ستی کرد خم سر او چ  رپ صدای با و برد نامرتبش موهای میان به ود

شت سر شاداب بغض شی از را نگاهش ، بردا  و درب و شکل مربع های کا
 :چرخید او سمت چشمانش هم باز و کرد جدا کف داغون
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 «!.... نمیرم جا هیچ من »
 

سگاه رییس شتر که لبخندی پا  گرفت جان لبش ی گوشه بود پوزخند به شبیه ب
 :فتگ زاهدی به رو تحکم پر صدای با گرفت ضرب میز روی انگشتانش با و
 
 « ببرش زاهدی.... بعد برای بگذار رو غریبم من ننه »
 

 صبور سگاهپا رییس خشن تندو رفتار تادربرابر کرد می را تالشش نهایت مسیح
شد، بردبار و ضاع با ست که آنچه از را او  سمت به سرش....!نکند تر خراب ه

 شاد
 

 [۱۳:۴۶ ۰۵.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 با و شیید ثابت او های گونه صییاف و خیس خط دو به نگاهش و برگشییت اب

 :گفت حامی مردانه البته نرم لحنی
 
 « ؟...! کنی می گریه چرا »
 

 خط یک روی گره پر طنابی مثل اشییکهایش و گذاشییت برهم را هایش پلک
 آهسییته لب زیر لرزید می که لبهایی با و نشییسییت هایش گونه روی بر ممتد
 :گفت
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 «....نمیرم جایی تو بدون ترسم می من مسیح »
 

 تر رمن صدایی با رفت درماندگی ی منگه الی روحش شدو فشرد قبلش مسیح
 :وارگفت پچ پچ قبل از
 
ستم جا همین من ؟...! میترسی چی از » شون چی همه ، ه  و میدم توضیح برا

 «... برو آقا این با گیریم، می تماس هامون خانواده با بعد
 

 وبا شد جاری هم اشکهایش ی مانده ته و گذاشت برهم را هایش پلک شاداب
 سرباز مراهه باشند برده فرو سیمان در گویی سنگینی از که پاهایی و افتاد سری

 !...ماند جا او تر چشمان میان مسیح روح و دل و افتاد راه به
 
سته با سگاه رییس دراتاق شدن ب شمان پا  چینیو کرد تر ریز را ریزش گردو چ

 :پرسید طعنه پر لحنی با و انداخت لنگر آن پای درشت و ریز
 
 «؟....! نیستید غریبه هم با هم خیلی انگار خب »
 

 هب میز رو ی شیییشییه دل ،روی انتظامی نیروی آرام با را سییفیدی کاغذ سییپس
 :گفت و داد هول جلو سمت
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 قاطی َدونگ و دورغ اگه حالت به وای....  تو ی قصییه وقت سییر بریم حاال »
شه حرفهات سی می کاغذ توی بعدش گی می که هم رو هرچی...  با  آخر نوی

 شغلت و خانوادگیت نام نام از هرچیز از قبل... کنی می امضا رو اظهارات هم
صه تاببینم کن شروع صه حالتون به وای ؟... چیه تو ی ق  یک ادوت شما های ق
 «؟....! نخونه هم با هم خطش

 
 اسییگاهپ رییس تیز تندو ،رفتار کوبید می توان پر درد از هایش شییقیقه مسیییح

 بود، ندب مویی به شدن لبریز تا صبرش ی آستانه و کرده ای شیشه را اعصابش
 ندوجنبا تایید عالمت به سییری کالمی و حرف وبی گرفت کام در زبان باز اما

 ، دکشییی پیش را پاسییگاه رییس میز روبروی صییندلی ، گذاشییت پیش قدمی
 نه خطی با و رفت سطر اولین روی نگاهش....  کرد نوشتن به شروع و نشست
 نوشت خوش چندان

 مسیح: نام
 طلوعی: خانوادگی نام
 

*** 
 ؛ میدهد سوق مشکالت پرتگاه ی لبه تا را تو خداوند وقتی
 بیافتد اتفاق است ممکن چیز دو زیرا کن اعتماد او به تماما

 گیرد می آسمان و زمین میان را تو خودش یا
 میدهد یادت را کردن پرواز یا
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 [۰۹:۵۹ ۰۶.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 گاهپاسی رییس بین ریز نگاههای رازیر پایان «ن»  تا الله بسیم «ب »از مسییح
 .... کرد امضا را آن انتهای و نوشت و گفت

 
 و انداخت آن به گذرا نگاهی و برداشییت را او اظهارت ی برگه پاسییگاه رییس

 از تر رمن که لحنی با طوالنی چندان نه دقایقی از بعد داد صندلی به را اش تکیه
 :گفت بود قبل

 
قم و صحت برای دکتر آقای خب» ستعالم باید حرفهات س  ستع ، کنم ا  المتاا

 از بعد بشیینوم باید هم رو خانوم دختر اون حرفهای ، هسییتی ما مهمون بیاد
 مدارک تا بگیرید تماس خانوادهاتون با میتونید حرفهاتون صییحت و اسییتعالم
 «... ببرید تشریف سالمتی به و بیارن رو تو شناسایی

 
 از که اییصد با و کشید دردش پر پیشانی به دستی و شد بلند جایش از مسیح

 :گفت بود شده خش و خط پر خستگی
 
 و هسییتم مادرم حال نگران من بدید انجام کاررو این زودتر میکنم خواهش »

 هخجست خانوم ی خانواده...  گذشته براش سالی قدر به مطمئنم روز هشت این
 «... هستند دلواپس و نگران یقنا هم
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سگاه رییس ستی هم باز عادت طبق داد تکان تایید عالمت به سری پا  رهواد د
 :گفت اتاق در کنار خدمت به آماده سرباز به ورو داد تاب

 
 بیاد تهران از اسییتعالمش تا هسییتند ما مهمون فعال ببر هم رو آقا این زاهدی »

 «.... بیار برام هم داغ چایی یه ، بشنوم هم رو اون ی قصه بیار هم و دختر.... 
 

سیح کوبید هم به محکم را هایش چکمه زاهدی  قد که دیالقی سرباز همراه م
شت قواریی بی و دراز سلحه و دا  می سنگینی باریکش های شانه روی اش ا

 ....شد راهی پاسگاه بازداشتگاه سمت کردبه
 

**** 
 زا و بود نشسته تهران ی آلوده همیشه شهر پوست زیر ای گزنده و موزی سوز
 .. کرد می نفوذ هم ها استخوان مرز تا کرد می عبور گوشت و پوست روی

 
شد پیش و پس که هایی شوره دل میان زری مامان  دسر سوز به توجه بی ، می

 گام دو مدام و میزد قدم ماشین کنار داشت پا به که هایی دمپایی و زمتستتانی
 شدیگر نگاه و بود اش مچی ساعت به نگاهش یک و گشت می بر را اش رفته
سلحه فلزی اتاقک داخل که سربازی و کالنتری در به هم ست به ا ست د  ادهای
 ... کرد می زمزمه لب زیر را خداوند اسماء هم سر پشت دست به تسبیح. بود
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 ار «الرحیمن و الرحم یا »ذکر کالنتری از خان منوچهر و شهاب آمدن بیرون با
ست شان قدمی یک در و شد روانه آنها سمت به طاقت بی و گفت بلندتر  ، ادای

 :پرسید سرهم پشت ، وپرشتاب تند
 
 ا،چر کردند پیداش ؟.... گفتند می ؟چی..  داشییتند خبر ام بچه از شیید چی »

 نمیاره طاقت جا این ودلم بیام بگذاریدمنم گفتم ؟بهتون... کردید دیر قدر این
 «!.... حلقم توی اومد جونم.....! برگردید تا

 و میداد جا هایش جمله میان را هایش اضییطراب هم سییر پشییت خانوم زرین
 و بود مانده جا گلویش در جایی صییدایش هیجان از شییهاب و زد می حرف

شمان شک از خان منوچهر چ شمان دیدن با خانوم ،زرین بود خیس ا  او تر چ
سی اینکه از قبل و کرد کش فرو هیجانش دم در  به هک صدایی با بزند حرفی ک

 :گفت بود شبیه ناله
 
 «؟.... ! باشه اومده بالیی ام بچه سر نکنه...  منوچهر »
 

 اعدام سییینه در یک به یک را هایش نفس گویی کرد می خس خس اش سییینه
ند می هاب بود آورده کم نفس چنین این که کرد قا از تر زود شیی  به جانش آ

 لرزید می که صدایی با و کرد غلبه وجودش های تار روی نشسته های هیجان
 :گفت

 
 « ... کردند پیدا رو شاداب زری مامان »
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 و شد خم هایش زانو ، کند سقوط دم در خانوم زرین تا بود کافی جمله همین

 یم شوق اشک که چشمانی با و کرد سجده ، گذاشت خیابان آسفالت بر سر
 «شکرت خدایا ، شکرت خدایا» گفت می مدام هایش گریه هق هق میان بارید

 
 که حالی در و کرد خم کمر و کرد پاک کتش َپر با اشییکهایش خان منوچهر

 :گفت آهسته کند بلند زمین روی از را او کرد می سعی
 
 «.... خونه گرده برمی مون شاداب....  قزی خاله »
 

 با و کرد جمع را چادرش شیید بلند و برداشییت سییجده از سییر خانوم زرین
 : پرسید داشت تاللو آن در غلتان مرواریدی مثل شوق اشک که چشمانی

 
 « ؟... خوبه حالش ؟.... دنبالش بریم آالن ؟.... کجاست»
 

 ومنوچهر کرد پاک خاک از را اش زری مامان چادر پایین و شیید خم شییهاب
شید جلوتر قدری بود رفته پس که را او چادر خان  وقش بوی که صدایی با و ک

 :گفت میداد
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صه » صله اش ق  مبگ برات تا شو سوار خوبه حالش که بدون قدر همین...  مف
 ذانا وقت زود صییبح فردا ولی وقته دیر که آالن.... گفت چی کالنتری رییس

 فعال....شیینیدیم رو صییداش و زد زنگ هم شییاید دیدی چه رو خدا میافتیم راه
نه...  منصییور حتی بدونه چیزی نمیخوام کس هیچ  هم رو فردا سییفر ی بها

 « میکنم جور خودم
 

شت شادی از خان منوچهر سله هم سر پ  وبی ربط با را هایش جمله وار سل
 رمگ لباس و کاپشن و کت بدون که شهاب به رو سپس..... کرد می ردیف ربط

 :گفت بود ایستاده تر سو آن کمی
 
سر » شن شو سوار ؟....!میچای نمیگی بیرون اومدی قبا ال یه پ  یمبر کن ،رو

 رو زرین میگم و داداشییم به میزنم زنگ شییب داریم پیش در طوالنی راه فردا
شه عوض هواش و حال تا شمال میبریم روز دو یکی سید چیزی هم نادر ب  پر

 «...کیش رفتند و نیستند فعال که هم سوری و ندا....  بگو رو همین
 

 در هایش شادی روزهایش این های رتقتصانی گریه ندا اسم شنیدن با شهاب
 هایش اخم رفت هوا به و شد دود دم
 

 [۰۹:۵۹ ۰۶.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 ... گفت لب زیر چشمی و داد تکان سری شد هم در محسوس نا
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 ایپ رد و بود انداخته لنگر دلشیییان ته امید میرفتند وقتی خجسییته ی خانواده
 !...بود لبهایشان روی لبخند

 
*** 

شت دیگر هوایی و حال جمعه طلوعی ی خانواده برای شوره آنها ومیان دا  و دل
پا دسیییت امان بی دلهره  صییندلی روی دلواپسییی همراه دقایقشیییان و میزد و

 !... گذشت می یو سی سی دراتاق پست و بیمارستان
 

 !.... بود ردیف هایش فین فین بازهم و آمد نمی بند اشکهایش مارال
 

ضطرابش ، کند گریه آنکه بی ماندانا اما سیم قدمهایش با را ا  مدام و کرد می تق
 !....گشت می بر را اش رفته راه
 

 سییفید های سییرامیک به و بود نشییسییته رفته فرو درهم کنجی هم فرجام آقای
 توی رشس دیوار به تکیه سوتر آن کمی هم بیتا.... بود دوخته چشم بیمارستان
بایلش  و شییید تزدیک که او به قدمی کامران...  کرد می چت مدام و بود مو

 :گفت وار پچ پچ و کشاند او گوش بیخ را سرش
 
سی احترام به الاقل» سک اون شده که هم خانواده این دلواپ سما  بگذار رو ما

 «...نباش مون چشم جلوی و تون خونه برو بیا یا.... کنار
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بایلش و کرد نازک چشییمی پشیییت بیتا ر کیفش داخل به را مو  زنگ ، داد سیی 

بایل  ای همقنع و مانتو که تپلی گردو پرسییتار اعتراض صییدای فرجام آقای مو
شت تن به ای سرمه شاند آنها سوی به بلند قدمهای با را او آورد در را دا  اوب ک

 :گفت باشد ارام داشت سعی که صدایی
 
 ورتونحض به نیازی اصال ، بیرون برید جا این از همگی دیگه ربع یک تا لطفا»

ست شناتونه که موحد دکتر سفارش به رو جا همین تا نی شتم آ شت گذا  در پ
 « .... بنشینید اتاق

 
 رهشما دیدن با و کرد خاموش را موبالیش زنگ زدنی برهم چشم به فرجام آقای

 و فتر کامران کنار به برود بیرون اینکه از قبل شیید بلند جایش از کالنتری ی
 :کرد زمزمه گوشش حوالی جایی پرشتاب تندو

 
 بی وامنمیخ نزن ها دختر به حرفی فعال میگن چی ببینم برم من کالنتریه از »

 «....بشن امیدوار جهت
 

 .... رفت دوان دوان راهرو انتهای سمت به تیز و تند بلند، قدمهای با سپس
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 ماندانا نگران چشییمان روی نگاهش و داد تکان تایید عالمت به سییری کامران
 داییص با و ایستاد او روبروی ، برداشت او سمت به قدمی تاب بی و نشست

 : گفت واربود پچ پچ و نرم که
 
 « ... میشه درست چی همه بهت میدم قول ؟... ! هستی چی نگران »
 

شم که بیتا به نگاهی نیم ماندانا شت برنمی دو آن از چ  زا معذب و انداخت دا
 :گفت او حضور

 
 سییرهنگ جناب و خانوم فخری زحمت باعث امشییب خان کامران ببخشییید »

ضا مادر و پدر اگه شدم شهد ر شایار نبودند م  پریوش سپردم می اونها به رو خ
 نمی شییما مزاحم وگرنه نداره بچه داشییتن نگه برای روزی و حال هم جون
 «....شدم

 
ست می دلش کامران ست وقت خیلی تو گفت می خوا ستی دلم مزاحم که ا  ه

تا خیره نگاههای ولی  اب و کرد اکتفا میکنم خواهش جواب به و شییید مانع بی
 ی شییماره دیدن وبا کشییید بیرون چرمش کت جیب از را آن موبالیش ی ویبره

 گام چند بود شهرستان از یقینا که موبایلش ی صفحه روی شده حک ناشناس
 :گفت آهسته و کرد برقرار را تماس و گرفت فاصله ماندانا از
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 «...بفرمایید بله »
 

 ...شد ازاند طنین گوشش در آشنا صدایی که بود تازه ترو بفرماییدش بله هنوز
 
 «!.... هستم مسیح ، کامران سالم »
 

*** 
 

 [۱۴:۴۴ ۰۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 .... باشند کرده پرتاب خلسه عالم به را او گویی شد مات کامران

 
 سییر نگاه و برگشییت سییر پشییت به نکرد اعتماد هایش گوشییش به ای لحظه

 با اماندان...  بود ایستاده او از فاصله قدم دو با که نشست ماندانا روی درگمش
شمان دیدن شوره کامران حرکت بی چ  ردک فرو دلش ته را نیرومندش چنگال دل

صله دوگام و سیح کرد پر را شان بین فا شت ممتد سکوت که م  شآزار خط پ
 تر ندبل صییدایی با بار این و گرفت پاسییگاه رییس ی خیره نگاه از چشییم میداد
 :گفت

 
 «؟....! خطی پشت هنوز داری رو صدام کامران »
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 هب نگاهش که درحالی و شد جدا خلسه عالم از مسیح صدای شنیدن با کامران
 طهخ پشت مسیح:»  زد لب کوتاه ، بود مانده حرکت بی و ثابت ماندانا سمت

...» 
 

بت حاال نا نو ندا  دو هر شییود مبهوت و مات خبر این شییوک از که بود ما
 : آمد خود به مسیح صدای با کامران و بود شده قفل هم در چشمانشان

 
 «.... هستم مسیح من داری رو صدام کامران »
 

ست کامران ستش میان را ماندانا د  خروجی در سمت به که درحالی و گرفت د
 :گفت بلند صدای با میدوید بود راهرو انتهای که
 
 «؟...! مسیح کجایی دارم رو صدات خدا به نوکرتم »
 

ست کامران ستانش بین ماندانا د  سی بخش خروجی در سمت یه هردو بود د
سم شنیدن با مارال...! کردند می پرواز شادی از بلکه دویدند، نمی یو سی  ا

سیح شت هم بیتا و دوید آنها دنبال به هایش فین فین خیال بی هم م  رشانس پ

.... 
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ستار یو سی سی بخش از آنها رفتن با  هم او شیدک عمیقی نفس تپلی گردو پر
 انراهش دیگر تا کرد عهد خودش با بست سرشان پشت را در کردو شکر را خدا

 ...ندهد
 

*** 
سیدند قلب بخش راهروی از بیرون به وقتی,  یزدم نفس نفس شوق از کامران ر
 ..... هم ماندانا و
 

 پی های زدن نفس ، نفس و ماندانا از را نگاهش کشییید، عمیقی نفس کامران
 با و گذاشیییت زانو روی را دسییتش یک و کرد خم کمرش ، گرفت او پی در

 :گفت بریده ، بریده منقطع کلمات
 
 «؟....!نیست خبری ازت روزه هشت که کجایی....! دادی دقمون حسابی مرد »
 
صتی االن کامران » ضیح برای فر سم مامان...  ندارم تو  ها رهدخت چطوره فرنگی

 «؟...! خوبند مارال و ماندانا
 

....  کرد تالقی ماندانا تاب بی ی باچهره نگاهش و کرد راسییت قامت کامران
 پیش قدمی نمیزد هم پلک و بود مانده جا اش سینه توی نفس هیجان از مارال

 :گفت التماس پراز لحنی با و گذاشت
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 «....بشنوم رو صداش بده قرآن ترو خان کامران»
 

 به دسییتی ناراحتی از و شیینید خط پشییت از را مارال عجز پر صییدای مسیییح
 :وگفت کشید اش پیشانی

 
شی » ست مامانم.  کنم صحبت باهاش مارال بده رو گو  خونه تلفن ؟...  کجا

بایلش یده، جواب که رو مو به حالش نم  زدم زنگ فرشیییادم دایی به ؟..!خو
 « .... میزنه اشغال بوق مدام موبالیش

 
 «.... بودیم تو نگران وقت خوبند همه بابا آره »
 

 :گفت را رسید ذهنش به که دورغی ترین دستی دم و اولین سپس
 
 تا ندرفت خانوم قرنگیس....  بیرون اومدیم شییام خانوم فرنگیس و ها دختر با »

 همتوج هم اونها البد و هاسیت دختر پیش تلفنش.... بشیورند رو دسیتهاشیون
 «....نشدند

 
 نگرانی دل آن همراه و طوالنی و عمیق کشییید سییرآسییودگی از نفسییی مسیییح
 :درآمد پرواز به هایش
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سگاه یه توی من کامران ببین » سنامه من ی خونه برو هستم مرزی پا  رو ما شنا
 میتونمن زیاد بیار میگم برات که آدرسییی به و بردار تختم کنار کشییوی توی از

 ، برسییون سییالم ها دختر و مامانم ،به میدم توضیییح چی همه یعدا بزنم حرف
 « هستم منتظرت فردا

 
 درچرخش مدام بیتا هم گاهی و ماندانا و مارال بین نگاهش هیجان از کامران

 :گفت میرساند انها به را خود دوان دوان که فرجام آقای دیدن وبا بود
 
 «....بگو رو آدرس باشه باشه »
 

 به لندب قدمهایی با دلواپس یو سی سی بخش در پشت آنها دیدن با فرجام آقای
ید آنها سییمت  روی که لبخندی با و رسییید هایش ولواپسییی داد به وبیتا دو
 :گفت بود شده ثابت لبهایش

 
شاد » سیح شکر رو خدا خان فر شت هم آالن و زد زنگ م  کامران با و خطه پ

 «... میزنه حرف
 

 چهدری خانوم فرنگیس برای نگرانی دل و دلواپسی اوج در بودند خوشحال همه
 میان این در و....  بودند گذار شکر هم را همین بود شده باز امید دنیای به ای
 ...بود ها طلوعی ی خانواده شادی شریک هم بیتا
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**** 
 

 دوخته کامران دهان به چشییمانشییان مارال و ماندانا و کرد قطع را تلفن کامران
 :گفت فرجام آقای روبه و انداخت ساعتش به نگاهی نیم کامران... بود شده

 
 «.... دنبالش میرم آالن همین باشه پرواز اگه کنم چک پرواز اطالعات باید »
 

 شتاب دوتن کامران ی جمله بند پشت بیتا که بود لبش پشت حرف فرجام آقای
 :گفت هیجان پر البته و زده

 
 حتما هباش پرواز اگه...  کنه کمکون میتونه فرودگاهه توی من دوستان از یکی »

 «.... میکنه صادر بلیط
 

 : دبر فرو موهایش میان هایش پنجه و داد تکان تایید عالمت به سری کامران
 
شت برای بلیط دوتا بلیط کن سعی فقط...  عالیه کنه کمکون بتونه اگه »  رو برگ

سیح صدای که همین خانوم فرنگیس...  بگیری هم شنوه رو م  ریتم هب قلبش ب
 «.... برمیگرده زندگی

 
 :گفت شدو کامران به رو عاقبت میزد دل ، دل ماندن و رفتن میان فرجام آقای
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 دختر پیش مونم می من شدیم زحمت باعث فقط وقت چند این خان کامران »
 خد اینجا شاید.... خواهرم و ها
 

 [۱۴:۴۴ ۰۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «...بیاد پیش مشکلی ناکرده ای
 

ند پایش روی خوشییی از کامران مت به که درحالی نبود ب  خروجی در سیی
 :گفت بلند صدای با میدوید بیمارستان

 
 میتونی بینب بردارم رو اش شناسنامه مسیح ی خونه برم باید من بیافت راه بیتا »
 «.... بگیری جا برام پرواز اولین با
 

ید دنبالش به بود تر زده هیجان او از که مارال  ی خانه کلید که حالی در و دو
 :گفت گونه فریاد بود آمده در رتقتص به انگشتانش میان را مسیح

 
 «.... رفت یادت رو مسیح ی خونه کلید »
 

 دندوی به شییروع و گرفت را کلید و ایسییتاد زد اش پیشییانی به محکم کامران
 ...کرد

 



wWw.Roman4u.iR  888 

 

 !....کرد می پرواز بود درآورده بال خودش و نداشت هواپیما به نیازی کامران
 

**** 
 به خواهرانش مادرو با دلش ی فاصییله اما داشییت فاصییله تهران با فرسییخ چند

 .... میزد پرپر دیدنشان برای دلش و....!  بود مویی تار قامت
 

سی خداحافظی از بعد سودگی سر از نف شید آ سگاه رییس به رو ک : »  تگف پا
 «...سروان جناب کردید لطف

 
 زا تر نرم ولی خیلی نه لحنش و بود آمده در آشییتی در از حاال پاسییگاه رییس

 : گفت مسیح به روی و نوشید را چایش از ای جرعه بود قبل ساعت چند
 
رشییتی دکتر آقای »  ثباع کاریمون شییرایط...  کنید عفو ما رو ما خلقی بد و د 

لق شه تنگمون خ   ودهب شما شدن گم ی پرونده پیگیر که سرگردی جناب...  می
شون صا خود شالله.... گرفتند تماس من با شخ شریف وقتی ان  هرانت بردید ت

 تیح نداره منعی هیچ شما رفتن من نظر از....  کنند می صحبت باهاتون حتما
 برام که و بکنم رو تون ملی کارت یا شناسنامه از کپی یه درخواست تونستم می

شه َفکس سایی اوراق و پول بدون ولی ب ست شنا ست در  اهر جاده توی که نی
 «....دنبالتون بیان تا بشید منتظر بهتر و بیافتید
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 ابحسیی این با پس:» پرسییید و داد تکان ریز تایید عالمت به را سییرش مسیییح
 «....ندارند رفتن برای منعی هم خجسته خانوم

 
 : کشید اش خسته چشمان به دستی و شد بلند جایش از پاسگاه رییس

 
 امانت ما دسییت فعال خب ولی ندارند مشییکلی رفتن برای هم ایشییون بله »

 « ...دنبالش بیان مادرش پدرو تا هستند
 

 :گفت و زد دریا به دل عاقبت هایش ،دل دل میان مسیح
 
 «؟....! ببینم رو ایشون دقیقه چند هست امکانش »
 

 لبش گنج محو ای خنده ، تر تیز اش عقابی نگاه و شید جفت درهم ابروهایش
 : نشست

 
 شییناسییایی مدارک با تون خانواده وقت هر...  بهتره صییبح فردا برای بمونه »

 «.... ببرید تشریف میتونید اومدند
 

 هیچ سییپرد صییبح فردا به دل میدانسییت ثمر بی را کردن اصییرار که مسیییح
 ....نگفت
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 یحمس و داشت راه فردا صبح تا دوساعت یکی هایش سختی تمام با جمعه روز
شم آنکه دوبی هر شاداب و شان پر و بال بی بگذارند هم بر چ سمان در خیال  آ

 !...میکرد پرواز دیگری آن
 

**** 
 و اشدب رسیده هم به رفاقت از دنیایی گویی رسیدند دیگر یک به وقتی دوست

 ....رفتندگ آغوش در را یکدیگر مردانه رسید بهم دوستی نشان به که دستهایشان
 

 تگرف فاصله او از قدری کند جدا او بازوی دور از را دستهایش انکه بی کامران
 ، صییورتش روی خوابیده بلند های ریش ، داد تاب او ی چهره در را نگاهش و

 :گفت و کرد نگاهی گذرا را اش زده سرما ی سبزه پوست
 
 غیبت دفعه یه که شیید چی....  شییدی عوض چقدر روز هشییت این پسییر »
 «؟...!زد
 

 : گفت و گرفت فاصله قدری و شد جدا او از مسیح
 
 « ، میدم توضیح برات رو چیز همه بعدا »
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 ها قربهع که نشست پاسگاه رییس اتاق دبواری ساعت سمت به نگاهش سپس
 . بود گذشته بامداد سه از هم دقیقه پنج

 
 «.... بودم منتظرت فردا و بیای زودی این به کردم نمی فکر »
 
شین جا این تا هم فرودگاه از کردم پیدا بلیط بازی پارتی با » ست ما  گرفتم درب
ید اسیییت لغزنده ها جاده.... منتظره پاسییگاه در دم هم آالن و  راه تر زود با

 « ....بیافتیم
 

صد کامران شت ق شتر کمی دا  طفیل ستوان و نیافت مجالی اما دهد توضیح بی
سیح خروج برگه شت را م ضاء و نو سنامه روی و کرد ام شت او ی شنا  و گذا

 :گفت
 
 «.... سالمت به ببرید تشریف میتونید طلوعی آقای »
 

سیح شته ساعتهای تمام که م  اب بود شده سنجاق ذهنش به شاداب فکر گذ
شکری سنامه همراه را خروج برگه کوتاه ت شت اش شنا  اقات از که درحالی بردا

 :گفت کامران به رو آمد می بیرون
 
 یه هرشیی بریم....! دارم تموم نیمه کار یه جا این من بیافتیم راه نمیتونیم آالن »

 « کنیم می حرکت صبح فردا کنیم، پیدا هتل
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 دید ماندن برای را او اصییرار وقتی اما...  نفهمید تمام نیمه کار از را او منظور
 :گفت محتاط عاقبت

 
سیح » شت برای بلیط دوتا من تهران برگردیم تر زود هرچه باید م  گرفتم مه برگ

 «...رسیم نمی پرواز به کنیم حرکت دیر اگه
 

 لحنی و درهم های اخم با ایسییتاد آنی به پاسییگاه رییس اتاق در کنار مسیییح
 «؟....! افتاده اتفاقی:» پرسید جدی

 
 آواری او ی جمله آخر و ریخت می فرو کالمش باهر کرد باز لب که کامران
 یانم چنین این که بود شیییده پرتاب برزخ عالم به گویی...  ماند جا به برایش

 !... ماندن و رفتن میان میزد دل ،دل، زد می پا و دست هایش بالتکلیفی
 

 و کرد می نرم پنجه و دسییت مرگ با که داشییت را اش فرنگیس مامان سییو یک
 چه میان.... داشییتند را هایش نفس حکم هردو و....!  را شییاداب دیگر سییویی

 ت پا او سمت به آنی به آمد بیرون لطفی ستوان اش ذهنی های کنم
 

 [۱۴:۴۴ ۰۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت شتاب پر و کرد ند
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 «؟... ببینم بود من همراه که رو خانومی اون رفتنم از قبل کنم خواهش میشه »
 

 و ستب سرش پشت را اتاق در انداخت باال نفی عالمت به سری لطفی ستوان
 :گفت

 
شریف سروان جناب کنید صبر ساعت چهار سه » شون بیاردند ت ست ای  دو

 «.... بشه انجام دستورشون بدون کاری غیبتشون در ندارند
 

صل و کالفه برود جا این از شاداب دیدن بدون بود محال  ار او بازوی متستتا
 : برگرداند خود سمت به و گرفت ، داشت رفتن قصد که
 
 ماحت رفتنم از قبل باید کنم صییبر تاصییبح تونم نمی من کنم می خواهش »

 عالمشاست باشند داشته منعی که نشدند مرتکب جرمی ایشون....  ببینمشون
 «!.... اومده هم

 
 : کشید اش خسته های پلک به دستی لطفی

 
 «...ببرید تشریف هم بعدا.... بیشتر نه دقیقه پنج حد در فقط...  باشه »
 



wWw.Roman4u.iR  894 

 

 و میزند حرف کسییی چه از مسیییح دانسیییت نمی و بود گنگ و گیج کامران
 :گفت و شد او به رو لطفی ستوان که چرا بپرسد تا نشد هم مجالی

 
شریف شما آقا » سگاه از بیرون ببرید ت شید منتظر پا شون با  دقیقه پنج تا هم ای
 «... هستند بیرون دیگه ی
 

*** 
 می وار ناله ها لوال روی که آن غژ غژ صییدای و انباری آهنی در شییدن باز با

شت زانو از سر آنی به چرخید سیح دیدن با بردا ستانه در م  وحر به جان در ی آ
شت تنش و شت دیوار از را اش تکیه العینی طرفه به... برگ  تابش و وهول بردا

 گاهین نیم لطفی ستوان و نشست دو آن روی به نگاهش امد پایین تخت از زده
 «.... کوتاه لطفا:» گفت مسیح به رو تاکیدی و آهسته و انداخت شاداب به
 

 ....ایستاد در پشت و گذاشت باز نیمه در الی و رفت بیرون سپس
 

 المپ رنگ سییفید نور زیر که شییاداب ی پریده رنگ صییورت دیدن با مسیییح
سید نظر به هم تر پریده رنگ سقفی،  دمیق یک ودر کرد پرواز سمتش به میر

 ... نشست او چشمان لرزان اشک حلقه روی نگاهش و ایستاد اش
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 ابت دیگر شاداب و بود شده قفل هم در بزنند پلک آنکه بی چشمانشان هردو
 و ندگرفت پیش در را هایش گونه راه اشییکهایش گذاشییت برهم که پلک و نیاورد
 نهگو نجوا و کردونرم پاک را آن گذاشت او ی گونه خیسی رد روی دست مسیح
 :گفت

 
.. .کردی صحبت ات خانواده ؟با.... ! کنه می گریه چی واسه من پیشونی ماه »
 «؟
 
 و فتگر جان لبش روی هم لبخندی و رفت غنج دلش ته پیشونی ماه شنیدن با

 داداما تکان را سرش کالمی و حرف بی و چرخید مخالف سمت به را نگاهش
سی قدر به عمرش دلش ته شادی سیح... !  بود کوتاه نف  ابیدهخو ناز تاب بی م

 :گفت و گرفت اش مردانه و بزرگ دستهای میان را دستهایش او چشمان در
 
 کنم هار رو لیلی که حرفهام این از تر مجنون...  نیستم راه نیمه رفیق دلم عزیز»

 به کن اورب بستریه بیمارستان االن و کرده سکته فرنگیسم مامان ، برم باید ولی
 ممیترسیی...  بگذارم تنهات بود محال میافتاد ای دیگه اتفاق هر مامانم از غیر

 « ... بدم دستش از ناکرده خدایی
 

سیح شمان و میگفت م شک از شاداب چ شد خالی و پر ا  هم هایش نفس می
شوره باز....!  پیش و پس شان وخرم خوش ها دل ساط  کرده پهن دلش روی را ب

 !....کنارش هم مسیح دوری ترس و نشست پوستش زیر امنی نا حس... بودند
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 یم که صییدایی با و کرد پاک را اشییکهایش دسییت پشییت با و نگفت هیچ ولی

 «.... سالمت به برو:» گفت کوتاه لرزید
 

 بازوی ندب را دستهایش ایستاد او نفس به نفس و گذاشت تر پیش قدمی مسیح
 از ییواشک ای بتوتسه و چسباند او پالتوی به را اش پیشانی شاداب و کرد او

 او پالتوی روی بیند نمی چشییمت و بیند می دلت که هایی بتوتسییه همان
 ..شد خیره او به بارانی چشمان همان با و سربرداشت و گذاشت

 
 نجوا نرم و گذاشت او دست پشت ای بتوتسه و آورد باال را او دست مسیح

 : کرد
 
 ارتمک سیم تهران برسم داری که رو من ی شماره....  پیشونی ماه دنبالت میام »

 لمخیا تا بده دیگه شماره یه فقط حفظم از هم رو تو ی شماره کنم می فعال رو
 « .... بشه تر راحت

 
 منطقی و متستتمر فکری از ناتوان که را اش درمانده و خسییته ذهن شییاداب

نه تلفن عاقبت و کرد رو زیر ها تلفن شییماره آوردن خاطر به برای بود  و خا
ند همه از که شهاب موبایل ی شماره  ایصد با کرد تکرار سرهم پشت بود تر ر 
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صله هم از قدری لطفی ستوان سیح و گرفتند فا  االب را او شال و کرد خم سر م
 :کرد زمزمه لب زیر شد آن سهم هم ای بتوتسه و برد

 
 «... بینمت می تهران من پیشونی ماه حافظ خدا »
 

 و شیید خم هایش زانو و کرد پرواز همراهش هم شییاداب روح رفت که مسیییح
 ... گذاشت زانو بر سر و نشست ها کاشی روی جا همان

 
*** 

 نرم و کشاند داخل به فلزی ی پنجره الی را خود خرامان خرامان خورشید انوار
 ....نشست دیوار روی نرمک

 
یه بعد ، الجون و باریک نور یک  های کاشییی به را خود دیوار کنج از دار زاو

 تار تار، روی صبح اول سرمای...  شد پهن زمین روی رساندو پر لب و چرک
 دیگر بیداری شیب یک از بعد...!  تنش میان هم لرزشیی و نشیسیت وجودش

شک لبهای روی نرم را زبانش شید اش شده قاچ و خ  کنج از را ماتش نگاه و ک
 .....گرفت دیوار

 
بازی پتوی یداد اش کثیفی و کهنگی بوی سییر ثل نآ بد بوی و... کرد می ب  م

 . بود چسبیده اش بینی پرزهای به چسب
 



wWw.Roman4u.iR  898 

 

 یصییدا و داد متری نه اتاقک گچی دیوار به را اش وتکه زد پس کناری به را آن
 و زد برهم را اتاقک سکوت چوبی تخت غژ غژ
 

 [۱۴:۴۴ ۰۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 ....نشست پریشانش افکار هیاهوی میان

شم  اب که شد ثابت اش درفته زهوار و رفته رو و رنگ های کتانی روی هایش چ
 کف به درشیت های کوک با را ورویه بود شیده دوخته محکم رنگ سییاه نخی

 زشنوا دستی شد خم قدری و گرفت جان لبش روی لبخندی بود کرده متصل
 خوابیده عشییق دنیایی کوک هر پشییت ، کشییید درشییت های کوک روی به وار
 ....بود

 !.... مانده جا دنیا بزرخ میان و شده رانده بهشت از که حوایی بود شده
 

 تپشی خورشییید طلوع با که بوده خوابی گویی ، رسییید پایان به چیز همه خب
 و شد تمام جا همین حوایش و آدم ی قصه تمام....  بود مانده جا به شب پلک
 هشتیب یاد به...  گشت برنخواهد سابق روال به چیز هیچ دیگر که داشت یقین
تاد یان را او حال و کرد عاشییقی آدم فرزنده همراه که اف  بازی قوس و کش م

 !.... بود داده دست از روزگار
 
قدر او و مان به گشیییت برمی هم باز خواسیییت می دلش چ  بسیییت بن» ه

 .....«بهشت
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 [22:۴۸ ۰۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «دهم فصل »
 

شت را پیش روز ده همان هوای و حال تهران  شلوغ خیابانهای و ترافیک پراز دا
 وقفه بی هایشییان روزمرگی پی که مردمی و ، روشیین چراغهایی با هایی خانه ،

 !... دویدند می
 
 نامأنوس آن با هنوز و داشت دیگری هوای و حال جدید ی خانه شاداب برای و

 هب رو دلباز و دسیییت که اش تازه ترو و نو گوش چهار پنجره با حتی!،....  بود
 !... نوساز و شیک برج یک دهم ی طبقه در آپارتمانی...!  میشد باز شهر

 
شت خانه به  اش جیم ، سین آقاجانش و شهاب و زری مامان آنکه بی..... برگ

 چقدر و...!  بپرسند هایشان ندانسته از و بگذارند منگه در را او آنکه بی... کنند
 !...کند خلوت خودش با قدری تا دادند فرصت او به که بود آنها سپاسگزار

 ...گرفت جان چشمانش پیش مسیح و کرد تازه ترو را اش کهنه های نفس
 

ست بن خاطرات هنوز شت ب شت جان برایش به  انوب و حنا ، پونه و نعنا...!  دا
شدی ی خانه ؛ جان ساز من سوپر من از گفت می که منی سوپر و رحیم م  ن
 !....بود روحش و قلب من سوپر براستی ولی
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 ورد از که شهر درشت ریزو چراغهای از چشم و شد باز کوتاه ای تقه با اتاق در
 و منر لبخندی با شهاب و چرخید اتاق در سمت به و گرفت کردند می سوسو

 :گفت لبش کنج لبخندی با و شد داخل نوازی چشم و سرخ اناری همراه
 
 ییتنها نیومد دلم شیرینه خیلی ؟انارش....! نمیخوای دست به انار مزاحم یه »

 «.... بخورم
 

 گوش چهار دسییتمال و نشییسییت تخت کنار زمین روی و گفت را این شییهاب
ستمال سفید دل روی را سرخ انار و کرد پهن روبرویش را سفیدی شت د  گذا

 ... پریدند بیرون دلش از انار های دانه بردو فرو را کارد و... 
 

 میکرد فرار او چشمان از مدام که حالی در نداشت را شهاب به کردن نگاه روی
ست روبرویش زانو دو ،روی ش ستش کف را انار سرخ های دانه شهاب ، ن  د

 :گفت نرم و گرفت ، بود زیر به هایش پلک همچنان که او سمت به و ریخت
 
 تو و دسییتم کف میریختم و میکردم دون انار برات من بودیم بچه وقتی یادته »

 «؟.... میخوردی
 



 901 بن بست بهشت

 و است شدنی فراموش محبت مگر اصال بود یادش هم خوب خیلی بود یادش
 حالش شامل زمان گذشت قانون و است تازه ترو همیشه...! دارد انقضاء تاریخ

 !...شود نمی
 

 دهان به برداشییت را ها انار برد دسییت....  نشییسییت لبش روی نرم لبخندی
 که شهاب چشمان با نگاهش و... کرد پر را وجودش آن َملس طعم و گذاشت

 :گفت منقطع و بریده و کرد تالقی نبود خودش چشمان به شباهت بی
 
 باعث و کردم اذیت خواسییته نا رو تا سییه شییما خیلی مدت این...  ببخشییید »

 سییرم پشییت کوه یه قدر به میدونم نیسییت گفتن به ،نیازی شییدم تون ناراحتی
 «... حرفه

 
 سرخ های دانه و گرفت اش ومردانه بزرگ دستان میان را شاداب دست شهاب

 : داد جواب مردانه و محکم کردو سرازیر سمتش به را
 
سم انار این های دونه خالق به » شت کوه مثل خودم ق ستادم آبروت سر پ  و ای

 «.... بندازه بهش خشی و خط کسی نمیگذارم
 

شک ای حلقه شاداب شمانش از ا  و شد سرازیر گونه روی به کنان ّقل ِقل چ
شکهایش شور....  شد ناپدید اش چانه حوالی جایی  شیرینش لبخند روی ا

 :گفت و گرفت را چشمانش خیسی رد دشت پشت با و نشست
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 دیدنز برگشییتنم از حرفی اینا منصییور عمو خصییوص به فامیل به که ممنونم »

ستراحت این به واقعا شتم نیاز ا  موع زن با شنیدم مامان از خبر چه ندا از.... دا
 «... کیش رفته سوری

 
سم شاند هم در هایش اخم ندا ا ست از را خوردن انار دماغ و دل و ک ...! داد د

 از که عمیق نفسی از بعد و داد تکان وسری گرفت آبدار و سرخ های دانه از دل
 :گفت بود همراه دلش ته
 
 ات بود کرده مقدر خدا انگار شد عوض چیزها خیلی نبودی که وقت چند این »
 از یکی هم ندا...  بدهند نشییون رو خودشییون دشییمن و دوسییت اتفاق این با

شون بهم شو واقعی ی چهره کردو لطف خدا که بود اونهایی  حرفهای...  داد ن
 « میکنه سنگینی دلم روی جوری بد اش تازه

 
 ارو پچ پچ و نرم و گذاشت شهاب چسبناک قرمزو دستهای روی دست شاداب
 «!... بودید خوب هم با که شما ؟...! چرا:» پرسید

 
شون من یعنی...  بودیم خوب آره »  یرز آتیش ندا...!  هستیم خوب که میدادم ن

 شدی تو جرقه اون و داشت نیاز شدن ور شعله برای جرقه یه به که بود خاکستر



 903 بن بست بهشت

 ختهری براش من از بهتر و خورم نمی دردش به قبا ال یه و سواد بی منه میگه.... 
 « !.....داده طالق درخواست و
 

 اب کند نگاه شییاداب به آنکه وبی کرد مشییت هم در غیرت درد از را دسییتهایش
 :داد ادامه درمانده لحن همان

 
 رو هاش خودخواهی فرش که زنی..... بشیییم جدا ازش توافقی خواهیم می »
 هب حرفی فعال باشییه براش خوبی همدم تونه نمی کنه پهن شییوهرش غیرت ی

 رفک و بگم خودم مناسبش وقت تا نگو چیزی هم تو نزدم آقاجون و زری مامان
 « .... میشه تموم زود یا دیر و است ساده شوهری و زن دعوای یه کنند می

 
 شا مردانه بغض پر خلوت تا کرد سکوت و شد خیره شهاب غم پر چشمان به
 :گفت و کرد مزه مزه بار چند را حرفش کوتاه تاملی از بعد و نزدند هم بر را
 
 «؟...! کنی فعال رو کارتم سیم و مخابرات بری میشه داداش »
 

ستهای شهاب شه با را اناریش د ستمال ی گو  های اخم همان با و کرد پاک د
 :داد جواب درهم

 
شگل گوگولی موبایل یه با میگیرم برات جدید خط یه »  وادخ نمی دلم....  خو

 مشت یه و بشه روشن ات قدیمی خط
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 [22:۴۸ ۰۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 گاهی...  کنند فضییولی دلسییوزی اسییم به و بزنند زنگ مدام باجی خان خاله
 وقت چند گیر پا و دسیییت های تکنولوژی این از دور به آدم که الزم اوقات
شه دور ازهمه ستراحت ذهنش به تا با ستش کنه، خلوت خودش با و بده ا  اب را

صم تمام شد حرفم که ندا شی رو حر  نزمی به چنان و کردم خالی بینوا سرگو
 «.... نخریدم گوشی هم دیگه و شد تکه هزار که کوبیدمش

 
 بینوا هم او ی بیچاره دل و نبود بینوا فقط شییهاب ی شییده داغون گوشییی خب

...! .گشت می کوتاه باالیش و قد خوش من سوپر از دستش که میشد محسوب
 خط ی شییماره و داشییت را قدیمی ی خانه ی شییماره فقط من سییوپر حاال و

 !... را شهاب خاموش
 سیبی با آقاجانش... هایش کنم چه ومیان آمدند کشان هورا سمتش هابه غصه
 : گفت و داد تاب هوا در را ان و شد داخل درشت و سرخ

 
 «... بخورم رو سیب این تنهایی نیومد دلم نیستم که مزاحم »
 

 بوی من خدای وای:» داد ادامه و کشییید بو عمیق و برد بینی کنار را آن سییپس
 «... میده بهشت

 



 905 بن بست بهشت

شم شاداب  دش بلند او احترام به و گرفت جانش آقا گلی گل ی جامه زیر از چ
 دور به را کرددستهایش پرواز سمتش به دید که را او ی گشوده هم از دستهای ،

 دسییتی جانش آقا.... شیید گم او ی پدرانه آغوش در جایی و زد حلقه او کمر
 بتوتسه اش پیشانی به و کرد دور خود از را او قدری و کشید او موهای روی

 :گفت و زد پدرانه ای
 
 نشییده عوض خونه این توی هیچی ، هسییتی شییاداب همون هنوز من برای »

 «... ازهت ترو و شیرین و سرخ همونطور دستمه توی که سیبی همین مثل درست
 

 تهایدس گرفت فاصله قدری.....  پدرانه محبت بوی میداد سیب بوی آقاجانش
ستش میان را او زیر و کرده کار سید را وآن کرد خم سر گرفت د  بوی و بتوت

 .... پیچید اش بینی زیر میوه خوش
 

 با زری مامان میشیید سییرازیر سییمتش به که حمایت و خوشییی همه این میان
 هلب روی که درحالی و شد داخل هم واو رسید راه گرد از براق و درشت پرتقالی

 فضا در آن خوش بوی کردو پرتقال کندن پوست به شروع نشست می تخت ی
 گوشییش پشییت به را رنگش زیتونی مجعد موهای از ای تکه و... شیید مهمان
 :گفت و فرستاد

 
 « ... داره بازی ات عالقه مورد تیم شد شروع فوتبال جان شهاب »
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شقاب درون پرپر را پرتقال که حالی در سپس شت ب  انخ منوچهر به رو میگذا
 :کرد اضافه

 
ستت منوچهر » ست نکنه درد د شه گاز سر های زمینی سیب به حوا  توق یه با

 «... نسوزه
 

 لبه روی او کنار وشاداب کرد کیش کیش خودش روش به همه اش زری مامان
 و گذاشییت او دهان در پرتقالی پر اتاق در شییدن بسییته با ، نشییسییت تخت ی

 :گفت
 
 « .... بود زده لک مون دختری مادر های گپ برای دلم »
 

قال خوش و شیییرین طعم از شیییاداب فت خوبی حس پرت  درگیر هنوز و گر
 :گفت زری مامان که بود آن شیرینی

 
 لیخا هم دوستم جای....!  نبود خالی دخترم جای ،فقط نبودی وقتی میدونی»

 «... شد می حرفهام همدم که کسی بود،
 

شتانش میان را پرتقال َپر که کرد نگاه اش زری مامان به شاداب  یدادم تاب انگ
 : آمد باال او چشمان امتداد تا نگاهش او صدای با و



 907 بن بست بهشت

 
...! .بزنی حرف اون با تا کنارته دوست یه...!  ننشسته جا این مادرت هم حاال »

 از و میگن شون صمیمی دوستای به فقط دخترها که خصوصی خیلی حرفهای
شون خانواده ست.  میکنند قائم ها ست یه با داری دو  مک یه تا کنی دل درد دو

 «؟....!بشی سبک
 

 برابر در باید!  اش زری مامان ی مادارنه همه این مبهوت....! شد مات شاداب
 !...رفت می سجده به و کرد می خم سر میزد، زانو او
 
 به هک حالی در و گرفت انگشییتانش میان و برداشییت ظرف درون از پرتقالی پر
 :گفت نرم صدایی با میداد تاب آن
 
ضوع این درگیر ذهنتون که میدم حق بهتون افتاد، که اتفاقاتی با » شهب مو ....!  ا

شتید احترام من به که ممنونم سیدید چیزی و گذا  دونیدب که حّقتون ولی....نپر
 «!... نشده عوض هیچی و هستم شاداب همون من

شت با خانوم زری ست پ شکهایش د شت چکیدن خیال که را ا  و گرفت را دا
 : گذاشت شاداب ی گونه روی را دستش

 
 تهخواس نا سفر این ی قصه حاال... کردی راحت رو خیالم بشی بخت سفید »

 «... بگو برام رو ات
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 یحمس از گفت انتها تا یک به یک را هایش قصه و گو قصه شهرزاد شد شاداب
 تگف....  بینشییان قانونهای و بهشییت روسییتای تا گرفته اش جمعه روز قرار و

 ...شد وسبک وبارید
 

*** 
 قلبش و داشت را مسیحا دم حکم خانوم فرنگیس برای ، خانه به مسیح برگشتن

 .... شد منتقل بخش به نسبی بهبودی از بعد و برگشت زندگی ریتم به
 

 ارشلو و کت ، زده واکس و براق های کفش برگشت هایش روزانه به هم مسیح
 رخ هب بیشتر را اش سبزه پوست که شده اصالح و تمیز صورتی و دوخت خوش

 ماه برای میکرد ،دل دل که دلش از غیر به بود روال به چیز همه.... کشییید می
 !... شاداب اسم به پیشونی

 
 فخری همسرش و سرهنگ جناب کامران مادر پدرو بودند همه مالقات ساعت
نا و مارال...  خانوم ندا ته کامران و ما تا الب له از هم بی نده عقب قاف ما  و بود ن

 هک درحالی کامران پدر نمیداشت بر مسیح باالی قد از چشم و داشت حضور
 :گفت بود مسیح به چشمش

 



 909 بن بست بهشت

 به ههفت یه این....! بودی برده شییوک توی رو ما ی همه کنم اعتراف باید دکتر »
شت سالی ما ی همه  همه....  بود خانوم فرنگیس حال بدتر ما ی همه از و گذ

 به که حاال بودیم حالشون نگران واقعا ما ی
 

 [22:۴۸ ۰۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 اونجا تونخود که بیمارسییتانی به نیسییت بهتر نظرتون به برگشییتید خدا شییکر
 «...مشهوریه و نام به بیمارستان اونجا هرحال به کنید منتقلشون هستید

 
ست خانوم فرنگیس سیح د ستانش بین را م شم که همانطور و گرفت د  او زا چ

 : گفت خش پر صدایی با داشت برنمی
 
 « ... برگشت منم های نفس برگشت که مسیح »
 

 تف و بتوتسییید محکم را مسیییح ی گونه و ایسییتاد پا ی پاشیینه روی مارال
 و کشید او تف جای به دستی مسیح و گذاشت جا به او صورت روی را هایش

 «!...مارال:»  گفت ارام صدای با معترض
 
 :داد جواب و شد سرهنگ جناب به رو سپس و
 
 لطف خانوم بیتا طور همین و خانوم وفخری شییما سییرهنگ جناب ممنونم »

 ترینبه از یکی موحد دکتر...  نگذاشتید تنها رو ام خانواده مدت این که کردید
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ستند ها ست البته و ه ست نیازی و من نزدیک دو ستان به که نی  ای گهدی بیمار
شن منتقل شون با پیش ساعت نیم ب  دیگه روز دو یکی طی و کردم صحبت ای
 « ... کنند می مرخص رو مادرم

 
شت پیش قدمی بیتا ست نمی گذا  فحر برای را ها واژه که دارد چه مرد این دان

 هب دسییتی و داد گردنش به تابی...  هم را پایش و دسییت و میکرد گم او با زدن
 :گفت و کشید شالش از آمده بیرون موهای

 
ستند ماه قدر این خانوم فرنگیس....  بوده وظیفه انجام دکتر آقای »  به دمآ که ه

 «... میکنه ازشون دل سختی
 

 برنمی وا روی از را پروایش بی نگاه که شد کشیده بیتا سمت به نگاهش مسیح
 جناب رو و برد اش زده شییانه و صییاف موهای میان به دسییتی معذب داشییت،
 :گفت و شد همسرش و سرهنگ

 
عذرت » ند... میخوام م قه چ  خودتون از میشییم مرخص حضییورتون از دقی

 «...گردم برمی آالن من کنید پذیرایی
 

 کوتاهی خواهی عذر با هم کامران و رفت بیرون اتاق از بلند قدمهای با سییپس
 ...شد روان دنبالش به



 911 بن بست بهشت

 
 [۱۸:۴۵ ۱۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 فتگر می فاصله کامران از گام هر وبا داشت برمی قدم بلند گامهای با مسیح

..... 
 

 قتو وبی وقت و کرد نمی راهش دمی بود برده یغما به را دلش که دختری فکر
یان له و ها روزمرگی م مام هایش مشییغ  که خودش با شییید، می ظاهر قد ت

 بن همان به گشییت برمی بازهم خواسییت می دلش...! نداشییت رودربایسییتی
 اش زمینی حوای همراه و کرد مزه مزه را عشییق که جایی همان بهشییت بسییت

 ...کرد عاشقی
 

 مارهش بار هزارمین برای کرد می صدا آهسته را او که کامران صدای به توجه بی
 ... کرد امتحان را بار یکمین هزار و نشد امید نا بازهم و گرفت را شاداب ی
 

سید راهرو انتهای به که بلندش گامهای سی خوش..... ر  دهان شد یارش شان
 ...گذاشت جا آسانسور در پشت را کامران لحظه آخرین ودر بازشد آسانسور

 
تانی ملس و سییرد هوای  دنج.....  کرد بهتر قدری را هوایش و حال زمتست
 ار بود داده لم ای گوشییه مجنون بید درخت ردیف یک زیر که را نیمکت ترین

 یقدر تا خواست می خلوتی دلش... شد نیمکت تنهایی مهمان کردو انتخاب
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 هک پیشونی ماه...!  شاداب خاطرات باشدو خودش اصال و باشد تنها خودش با
 !... بود کرده گم را آن زندگی ی قصه توی

 
 هزمین پس کالغها غار غار صدای و گذاشت نیمکت چوبی تن روی را دستش

 ... شد برهمش و درهم افکار ی
 

ستی شت از که د ست اش شانه روی پ ش ست بن از اورا ن شت ب  با دختری و به
 به رو انهنایی را لبهایش محو لبخندی کامران دیدن با و کرد جدا قرمز سییربند

 ..داد باال
 

ست کنارش وکالمی حرف بی کامران ش  و طوالنی چندان نه دقایقی از بعد و ن
 :گفت و گرفت او رخ نیم از را نگاهش دار کش

 
 یگذاشت سر پشت رو گیری نفس و سخت های لحظه مدت این توی میدونم »

 بزنیم مردونه گپ یه هم با و دنج ی کافه یه ی گوشییه بریم خواد می دلت....! 
 «؟....

 
 منقار به را خشییکی نان تکه باغچه در که بود کالغی روی به نگاهش مسیییح

 و رهمد افکار کالغ پرواز با.... رفت می کلنجار آن با پرش هر با و بود گرفته
 :گفت و کشید عمیق نفس و کرد پرواز هم برهمش



 913 بن بست بهشت

 
 فعال رو خطش تهران رسییید بود ؟قرار....! نمیده جواب چرا نمیدونم کامران »

شته روز چهار االن کنه  ناو موبایل گرفتم تماس هم برادرش ی شماره با ، گذ
 همسایه و شون خونه در ورفتم زدم دریا به رو دلم پیش روز دو...  خاموشه هم
 رو ام قدیمی خط مدارک....  رفتند جا این از پیش روز دوازده یا ده گفتند ها
یدا که هم  جدید خط یه شیییدم مجبور کنم فعال رو اون نتونسییتم و نکردم پ

 ونهمیت بخواد اگه...  برنمیداره من با تماس برای قدم یه چرا نمیدونم... بخرم
شم...  بگیره تماس من با کنه پیدا رو مطب ی شماره و ادرس  راشب نکنه نگران
 «؟....! باشه افتاده اتفاقی

 
 دهشیی تلنبار روی هایش دلتنگی که جایی از....!  دل ته از کشییید عمیقی نفس

 .... بود
 
 «کنه جدا هم از رو ما تا شده بسیج دنیا ی همه انگار»
 

 دسییتی و گرفت عمق لبخندش کرد گره درهم سییینه روی را دسییتهایش کامران
 :گفت و زد کوتاه ی ضربه مسیح پای روی

 
 پاشییو...!  داره دیدن کنه اش کالفه طور این و ببره رو مسیییح دل که دختری »

 « بزنیم گپ کم یه و بخوریم قهوه کافه یه دنج ی گوشه بریم رفیق
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 :داد جواب حوصله بی و کرد مرتب قدری را کتش شد بلند جایش از مسیح
 
س ودرست میان فرنگیس مامان مالقات برای درضمن و ، مطب بایدبرم »  تنی

 «...نباشم من که
 
 ی بهانه ، نیم و سییه سییاعت االن و مطب بری باید پنج سییاعت... نیار بهانه »

 دیر تا امشییب و شییده تلنبار شییرکت توی هم من کارهای....  من با هم رفتنت
 خط نگران ، کنم نمی پیدا این از بهتر فرصییتی و باشییم شییرکت مجبورم وقت

شه حل بازی پارتی کم یه با نباش هم ات قدیمی صت بهم می  ارتیپ اون بده فر
 مردونه گپ سییروقت بریم بعد کنیم حافظی خدا باال بریم فعال... کنم پیدا رو

 « ... مون
 

ست دو  شا تنهایی با را چوبی نیمکت و افتادند راه به هم ی شانه به شانه دو
 !....گذاشتند جا سر پشت

 
*** 

 مک و زرد نور دامن کشییان وکشییان کند باز شییب برای جایی تا میرفت آفتاب
 !... میکرد جمع را آن هم بعد و نشاند می ها خانه بام پشت روی را رنگش

 



 915 بن بست بهشت

 نگدلت و نداشت هم رفتن خیال و بود نشسته مسیح هم او ذهن بام پشت روی
 می آب دل و میبرد دل که بود هایش«  گفتن جانم»  و گر حمایت دسییتهای

 ... کرد
 

صالتنها سن ا شد باز شهر به رو که بود اش پنجره همین فقط خانه این ح  و می
 صبح ودخ تا خواست می دلش کنی تقسیم آن با را هایت تنگی دل میتوانستی

 و مسیییح و میداد شییهر روشیین چراغهای به دل و ایسییتاد می پنجره این کنار
 !... همه از بیشتر را او های«  گفتن جانم»  ، کرد می دوره را خاطراتش

 
سه بایک زری مامان شته آش کا  همایی همان از شد داخل برنگ و بو خوش ر

 ایه نفس و نشست تخت لبه روی....  کند غوغامی داغش سیر نعناو بوی که
 :گفت کنارش شاداب نشستن با و کرد تازه ترو را اش خسته

 
 دگو چشیمات زیر بگیری جون بخور کم یه...  میچسیبه آش سیرما این توی »

 «.... افتاده
 

 شکریت با بود سیر حاال و بود خورده کافی اندازه به را هایش دلتنگی که شاداب
شق کوتاه شته درمیان داغش سیر و نعنا کردو فرو آش دل میان به را قا  مگ ها ر

 اهنگ لبهایش سکوت و شاداب ی افتاده فرو های پلک به خانوم زرین شدند،
 : گفت و کرد
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 رو زری مامان »
 

 [۱۸:۴۵ ۱۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 که نمک اختالط دوستم با کلوم تا دو ، تا اومدم خودم و آشپزخونه توی گذاشتم

 « نزده چیزی به لب حسابی و درست اومده وقتی از
 

 از اشییک ی حلقه و نداشییت را دنیا مامان بهترین به کردن نگاه روی شییاداب
شمش ست هایش گونه روی خوردو َقل چ ش شت با و ن ست پ شکهایش د  را ا

 :گفت شدو خیره زری مامان خندان چشمان به و سربرداشت ، کرد پاک
 
 و دهش ای شیشه اعصابم و بودم فشار تحت خیلی مدت این مامان ببخشید »
 «!.... میشه اشک پر چشمام تلنگری با
 

 دهخن ته که نرم لحنی با و کشید او صورت روی وار نوازش دستی خانوم زرین
 :پرسید داشت هم ای
 
 «؟.... نداره وباال قد خوش دکتر اون به ربطی ای شیشه اعصاب این احیانا »
 

شک قطره شاداب شمانش از دیگر ا  گرفت جان لبخندهایش و شد سرازیر چ
 ... گفت را او دل حرف زری مامان....
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 : شد جا به جا قدری و داد هول سمتش به را آش کاسه خانوم زرین

 
شتر تو از من ؟.... ! میخندی که زدم رو دلت حرف » شتاق بی  قایآ تااین ترم م

 این یبرا نرو سییراغش و نزن زنگ بهش گفتم بهت اگه ولی.... ببینم رو دکتر
 جماعت دمر....!  بدونه بیشتر رو اون قدر تا بگرده اش لیلی دنبال کم یه که بود
 مک یه بگذار....! نمیدونه رو اون قیمت و قدر بیاره دسییت به راحت رو زنی اگه

ته تون بین دوری یاف  ردیک تعریف ازش تو که مردی بشیییه تره تاب بی تا ب
شه خیالت بی فکرنمیکنم  فعال... ! ارهقر بی و تاب بی دیدنت برای دارم یقین ب

 این مخابرات بریم باهم اصال میتونیم نداره کاری ات قدیمی کارت سیم کردن
 «....باش صبور یکم ولی بدیم انجام کاررو

 
....! بود چرچیلی خودش برای زری ؛مامان کرد باریک قدری را چشییمانش

 زا دیگر صیییدتای و گفت می قزی خاله یک آقاجانش که نبود دلیل بی پس
 !... میریخت دهانش

 
شت نمایش به را اش شده ردیف دندانهای عمیق لبخندی  را دلش حرف و گذا

 :گفت
 
ست با بس از میره ضعف شما برای دلش آقاجون که همین برای مامان »  سیا

 «!... میکنی رفتار
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 خواسییت می که ای جمله برای را ذهنش شیید بلند تخت ی لبه از خانوم زرین

 :گفت عاقبت کردو پیش و پس بگوید
 
 خصوص به فامیل از رو اومدنت این از بیشتر نمیشد دیگه مادر جان شاداب »

صورت شب کرد پنهون اینا عمومن شون آقاجونت ام  ندا و سوری..... میگه به
شتند کیش از هم شب احتماال و برگ شتی که بفهمند تا ام  شون لهک و سر برگ

شه پیدا ش میخواد دلم کن تنت هم خوبی لباس و برس خودت به....  می  ونبه
ماال...  شیییدی بزرگ من بال و دسیییت زیر که بدی نشییون یال احت  هم فر

شون صوصا میاد همراه ست هم نادر ی خورده شیرین که حاال مخ  خدا.... ه
ست هم ندا کنه شتی شهاب با و برداره هاش بازی بچه این از د  رس بره و کنه ا

 «.... زندگیشون
 

 :گفت و ایستاد در ی استانه در شود خارج اتاق از اینکه از قبل سپس
 
 مکنی آماده رو شییام تا کن کمک کم یه بیا هم بعد و بگیر دوش یه حمام برو »

...» 
 

 و حرف ی دلهره ماندو او و بسییت سییرش پشییت را در و رفت اش زری مامان
 !...ها حدیث
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*** 

 !.... است فاصله دریا یک عمل تا حرف بین گاهی
 

 یول...!  نفس به اعتماد پراز و قوی باشییید، محکم باید بود گفته زری مامان
 !...بود تر نقد به دست هایش نگرانی دل و دلواپسی حاال

 
 تلفن... دش دهان به دهان و پیچید فامیل در باد گرد مثل خانه به برگشتنش خبر
ر وار مسلسل سره یک خانه ِِ  برای حرفی حاال که ها خانباجی خاله و ِقرکرد ِق

شان َلق َلق سم ، بودند کرده پیدا دهان ضولی ا شان ف سی را های س و دلواپ  وزیدل
 خیر از زری مامان که آنچنان ، گرفتند تماس دیگر یک بند پشییت و گذاشییتند

ن و بیخ از را آن و گذشت تلفن  .... کرد قطع ب 
 

 ی هخان به کشان وهورا کردند کاله و شال و نشدند امید نا هایشان تر فضول اما
سمان از سنگی شهاب گویی...!  شدند سرازیر آنها سته ی خانه به آ  ها خج

 !... بودند کرده کشی قشون چنین این که باشد آمده فرود
 

قاجانش عمو پسییر از بودند همه  داماد و ها عروس و عیال و اهل تا گرفته آ
 ولی ندا منهای بود منصییور عمو ی خانواده مجلس صییدر در البته و...  هایش

 را هایش قنبیله قرو و نشییسییته نادر جفت کرده ورگل و ترگل فریال درعوض
 !.... میکرد ردیف
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 و بود شیییدن له حال در آنها تک تک معنی پر نگاهای ی منگه زیر شیییاداب
 می داپی امتداد اش سینه ی قفسه تا و آمد می کش انگشتانش نوک از اضطراب

 .... بود آمده بند که نفسی راه فهمیدو می اش شده یخ دستهای از را این و کرد
 

 و کرد کهت تکه کندن پوست از بعد را سیبی بود نشسته شاداب جفت که شهاب
 : گفت نرم و گذاشت او روی پیش

 
 «.... است خوشمزه و آبدار خیلی بخور سیب »
 

 شرگهای به که بود اکسیییژنی برایش شییهاب پوسییتی زیر های توجه این خب
 دور سییوری عمو زن چشییم از ظریف حرکت این البته و.... کردند می تزریق
 به ابیت و کرد بسته و باز چانه زیر را رنگش کرم ساتن روسری ی گره...!  نماند

 :وگفت شد خانوم زرین به رو و داد گردنش
 
 قدیم از بودی نگران و داشتی شوره دل جهت بی و خود بی دیدی جون زرین »

 « .... آید پس رود جا هر والیت شاه ی سکه گفتن
 

شت کلمه چند فقط اش جمله  مخ قدری را هایش شانه آن بار سنگینی ولی دا
 : رسید بینوایش دل داد به زری مامان و انداخت زیر به را نگاهش و کرد
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 خ این چشم نور شاداب جون سوری »
 

 [۱۸:۴۵ ۱۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 گشتبر سالمت که شکر خدا بود رفته خونمون شادابی نبود وقتی و است ونه

 «... شد روشن خونمون چراغ و
 

شت خانوم سوری شمی پ شی و کرد نازک چ صور عمو و گفت لبی زیر ای  من
 :رفتگ را حرف وپی انداخت غبغبش به بادی بچرخاند را حرف سر اینکه برای

 
شت سیالمتی به شیاداب و گذشیت خیر به چی همه خدا شیکر به خب »  برگ

 عریفت سینمایی فیلم داره میکردم فکر شنیدم منوچهر زبون از که رو داستانش
 «... میکنه

 
 :داد ادامه و رسید شاداب به چرخید می جمع بین که نگاهش رد سپس

 
 واسه نهک شوهر زودتر باید و کار سر بره نباید دختر گفتم می وقتی جون عمو »

 «... خواهیم نمی رو هامون بچه بد که ها بزرگتر ما....!  بود ها وقت همین
 

بت حاال  نگاههای زیر بدهد را برادرش های حمله جواب که بود جانش آقا نو
 :تگف قاطعانه و محکم ، بود حاکم که تری سنگین سکوتی و جمع سنگین
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...!  کنه حبس خونه توی رو خودش آدم پیشییامد ترس از که نمیشییه داداش »

 «....سرکار بره تونه می بازم باشه داشته دوست اگه شاداب
 

 درهم های اخم را این بود نیامده خوش منصییور عمو مزاق به جانش آقا جواب
 فقط و گفت نمی هیچ شییهاب....  میداد نشیییان آویزانش لبهای و شیییده گره

شت می نگه را مهمانان حرمت شرد می برهم حرص از را لبهایش و دا .... !  ف
سید می چیزی شاداب از کس هر  ودب ها دزد ی قیافه و شکل کنجکاو یکی پر

 ههم جواب کوتاه و سرسری شاداب و....  میپرسید سالشان و ازسن دیگری و
 می او گرد صورت در نگاهش و گرفت نمی او از چشم دمی نادر و...  میداد را

ست و چرخید ری چه نمیدان ست ِسّ ست که ا  هم شهاب..!  بکند دل نمیتوان
 بیخ را سرش فریال که آنچنان..  هم فریال و شد او ی خیره نگاههای ی متوجه
 :گفت وار پچ پچ و و برد نادر گوش

 
 لز   نگاههای این زده غیبش و نبوده روز دوازده ده فقط ؟....!نیومده که فضا از »

لت  «؟....! چیه برای ز 
 

 رشس و شد پاچه دست باشد گرفته را مچش جرم ارتکاب حین گویی که نادر
 که شیییدهمانطور مسییلط خود به که کوتاه تاملی از بعد و انداخت زیر به را

 :گفت فریال از تر آهسته داشت لب روی مصنوعی لبخندی
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 «؟....!بدم یادتت خودم بزنی حرف درست نگرفتی یاد اگه »
 

 مسیییر خانوم زری صیییدای با و داد فرو پرتقالی َپر با را هایش حرص فریال
 :باشد داشته خونسرد ظاهری کرد سعی و برگشت او سمت به نگاهش

 
 بهت باید ببخش...  بشییی بخت سییفید شییالله ان میگم تبریک جان فریال »

 «... بودیم درگیر یکم ولی میگفتم تبریک زودتر
 

 اب را اش سردشده چای و شمرد غنیمت زدن نیش برای را فرصت خانوم سوری
شیدرو سرمی هورتی صدای سیر که حالی شددر خانوم زرین به ک  نگاهش م

 : گفت بود شاداب پی
 
 هم نادرمن که هرچند...  میشییه پیدا کم روزها این نجیب دختر جون زرین »

 « داشت زیاد خواهان
 

 حرمت به و کرد می پاره و تکه را شیییاداب روح سییوری عمو زن های ترکش
ید لب فقط مجلس های بزرگتر یاورد تاب شییهاب ولی نگفت هیچ و گز  و ن

 : کرد فوران خشمش آتشفشان
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 ننظرتو به ؟...! میکنه معنی کی رو نجابت دید باید آخه.... عمو زن میدونی »
شه شوهرش ی اجازه بدون که زنی سافرت میره پامی صال که جایی هم اون م  ا

 « ؟...! نجیبه خیلی نیست راضی
 

 شییهاب از را تیز تندو المعل عکس این انتظار....!  خورد جا خانوم سییوری
رش روی نداشت  : کشاند دیگر سمت به را نگاهش و کرد ت 

 
 و بود مادرش با خب...!  مسییافرت بود رفته غریبه با مگه...  جون شییهاب وا »

 هم با شییما حاال!  بودیم رفته دوسییتام از یکی ی خونه و نبود هم آشیینا نا جای
 غیبش روز ،دوازده ده تو خواهر ؟...! داره زنت نجابت به دخلی چه هستید قهر

 زن برای رو غیرتت وقت اون ، میکرده چیکار و بوده کجا نیسیییت ومعلوم زد
 «؟...! میکنی خرج بیچارت

 
 بند را نفسییش راه و شییهاب غیرت روی بود گذاشییته را پایش سییوری عمو زن

 : گفت و کرد نگاهی نیم شاداب پریده رنگ به و شد بلند جایش از بود آورده
 
 نزنه اون به حراج چوب ناکسییی و هرکس که خواهرمه آبروی روی من غیرت »

شه پا که زنمه روی من غیرت...  شت صد ی خونه بره ن شون که غریبه پ  آمار
 «؟...! مخملیه هام گوش پشت کنید می خیال نمیزنم حرف...!  دستمه زیر
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 متشیینج جو کردن آرام در سییعی صییلواتی با هم مردها. کردند تیز گوش زنها
 !...میشد خم معنی پر نگاههای زیر لحظه به لحظه هم شاداب داشتند

 
 قدمهای با و زد کیفش به چنگی و برخاسییت جایش از پرغیض خانوم سییوری

 :گفت میرفت آپارتمان در سمت به قهر حال به بلند
 
ید نشیییه داشییته نگه مهمون حرمت که ای خونه تو » با  دیگه ی دقیقه یک ن

 «...موند
 

 با ولی میرفت غنج دلش شییهاب شییکن دندان جواب از دلش ته خانوم زرین
 و نرم او قهر و سییوری شییدن بلند با دهد نشییان که بود حرفها این تر سیییاسییت

سته شی آه صراری ولی کرد گله رفتنش از زد ای ضربه صورتش به نمای  رایب ا
 !...نکرد هم ماندنش

 
صور خانوم سوری رفتن با  کوتاهی وخواهی عذر با هم فریال و نادر و ،عمومن
 برگشیت جمع به آرامش و شییدند راهی او دنبال کردندوبه خداحافظی جمع از

 !... قرار وبی بود متالطم همچنان شاداب دل ولی
 

 [۱۴:۱۱ ۱2.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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 بی مسیح گذشت می که روز هر...  بود شاداب زبل و زیرک زری مامان با حق
شد تر تاب ست هایش تابی بی که آنچنان می  ی خانه اهالی و کرد رو را دلش د

 !... بودند برده پی شاداب نام به دختری وجود به همه ها طلوعی
 

 مدهنیا عروس ی صیدقه قربان و نبود بند پایش روی خوشیی از فرنگیس مامان
 باال مسیح کول سرو از و داشت برنمی شیطنت از دست مارال و رفت می اش
 شیییطنت و...میپرسییید شییاداب پوسییت و ،چشییم مو رنگ از مدام و رفت می

 با و نشییسییت زانو دو روی کنارش مبل روی و نشیید منتهی جا این به هایش
 :پرسید هیجان

 
 «؟....! بلنده موهاش بگو من جون داداش »
 

 سییر از عمیقی نفس و گرفت جان چشییمانش پیش اش گیس چهل مسیییح
 :داد جواب نرم و کشید دلتنگی

 
 «!... بلنده موهاش بله...  میدم رو جوابش که سوالیه آخرین این مارال »
 

 به توجه بدون خواسیییت کوبیدمی بهم را دسییتش کف دو خوشییی از مارال
سیح التیماتوم سد را بعدی سوال م ستی پیش ماندانا اما بپر  از ایی رهط و کرد د

 :پرسید و فرستاد گوشش پشت به را چتریهایش
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 دایی شییاید ؟...! گرفت تماس بشییه که نداری ازش شییماره یه یعنی داداش »

عرفش و بوده اون کارمند زمانی یه باالخره کنه کمکون بتونه فرشییاد  تدوسیی م 
 «.... قدیمیش

 
 : کرد مهمان هم روی را را بلندی پاهای و داد راحتی مبل به را اش تکیه مسیح

 
شاد دایی از » سیدم فر ستی و داره رو خونه قدیمی آدرس من مثل هم اون پر  دو

 به و کرده مهاجرت متاسییفانه و اونهاسییت دور اقوام از بوده شییاداب معرف که
 «... رفتند ایران از خانواده همراه

 
 :گفت و کرد وجب را مسیح باالی و قد وافر حظی با خانوم فرنگیس

 
ست ببین... بده بهم ازش شماره یه فقط برم باالت و قد قربون » ستو فرنگی  ا

 «؟!بکنه کارهایی چه
 

 ایچتریه رتقتصییان ی طره و بود ماندانا به اش توجه بیشییتر نیمی که کامران
شش سیح به دیگر نیمی و سرک  با ندک دور ماندانا از را ذهنش اینکه برای....!  م

 :گفت داشت آن مهار در سعی که لبخندی
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 توی ونهنشیی یه با تا گرفتی می امانت به سیییندرال از کفش لنگه یه پسییر خب »
 «... کردیم می پیداش و گشتیم می شهر

 
سن وقتی سیح را مبل روی کو  در وازپر به هایش خنده کرد پرتاب سمتش به م

 : گفت و برد باال تسلیم عالمت به را دستش دو و آمد
 
 « .... بشه عوض هوات و حال جمعه ظهر از بعد گفتم....  کردم شوخی بابا »
 

 :گفت مسیح به رو بود زده هیجان همچنان که مارال
 
 از رو شییما مطب ی شییماره و آدرس راحت خیلی میتونه شییاداب...  داداش »

 «؟...! نکرده رو کار این حال به تا چرا میکنی فکر... کنه پیدا اینترنت
 

 ودوب دیده بسیییار های پایین باالو روزگار فلک و چرخ روی که خانوم فرنگیس
 :داد جواب و شد مارال به ،رو بود بقیه از تر دیده دنیا

 
 هدیگ دختر هر شاید...  میشه معلوم دیگه های دختر با شاداب فرق جا این از »

 دلخسته عاشق تادل مطب اومد می و پاش جای گذاشت می سرش فرداش بود
ست رنگین و سنگین اون ولی ببره رو اش ش  شخود قیمت قدرو تا سرجاش ن
 « .... ببره باال رو
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 ، نفس یک قدر به و کرد تالقی کامران نگاه با نگاهش و سییربرداشییت ماندانا

 :گفت شود مسلط خود به اینکه برای و رفت دو هر نفس
 
 قعاشیی مسیییح کرد می رو فکرش کی....  بگیرید یاد خانوم مارال توجه قابل »

 « ... بشه
 

 : شد معترض و داد اش بینی چینی مارال
 مارو همش و عبرت ی اینه شیییدیم ما ؟... شیییده اوضیییاعی عجب بابا ای »

 «!... شده ملس حسابی خورمون نصیحت و...  میکنند نصیحت
 

شت بچرخاند را حرف سر اینکه برای سپس شمی پ  ازکن ماندانا برای غلیظ چ
 :چرخاند مسیح سمت به را سرش کرد

 
ته داداش »  میخوای ؟... رفتم چهره طراحی آموزش دوره یه پارسیییال یاد

صاتش شخ شم می رو صورتش طرح مرحله به مرحله من و بگو رو م  به تا ک
 «!... بشناسه رو اون کسی هام دوست توی شاید ؟...!برسیم کاملش ی چهره

 
سیح شمان و گرد چهره هم باز م شمانش پیش شاداب مورب چ  گرفت جان چ

 : رفت او سمت به اش توجه کامران صدای با و
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سیح » شه قرار اگر چون کردیم نمی قبول بودم تو جای من م  هرهچ طراحی با با
 بشه یبتنص آناستازیا سیندرال جای به میترسم ، بیافتیم راه شهر توی مارال ی

...!» 
 

سن و آمد در پرواز به هایش خنده ماندانا  میان و...  کامران سمت به هم ها کو
 عقربه به خانوم فرنگیس و آمد در صییدا به هم خانه آیفون زنگ هایشییان خنده
 ماندانا....  میداد نشییان را ظهر از بعد پنج سییاعت که کرد نگاه سییاعت های

 خشییایار روی پیش را خرسییی عروسییکی شیید خم و کرد جمع را هایش خنده
 که یناراضیی لحنی با بیتا تصییویر دیدن با و رفت وآیفون سییمت به و گذاشییت

 :گفت نبود درآن هم شوقی
 
 «....اومده بیتا »
 
 .... بود مسیح نفر اولین و باخت رنگ هایشان خنده بیتا اسم شنیدن با
 

*** 
سیح شم م ساب مارال و رفت مارال به جانانه ای غره چ ستش کار ح  با و آمد د

سته البته پته و تته ش کرده هم را کامران ی مالحظه که جوری کوتاه و آه  پچ دبا
 :وارگفت پچ
 
 «! .... بیاد نگفتم بهش من خدا به داداش »



 931 بن بست بهشت

 و نمیکرد خورد تره او حرف برای ای ذره بیتا شیید درهم هایش اخم هم کامران
 ! ... آورند می تاب را بیتا های آمد و رفت ، او حرمت به ها طلوعی میدانست

 
 راه گرد زا آماده ی رشییته آش پاتیل یک و تازه و تر شیییرینی ی جعبه یک با بیتا

 رسید
 

 [۱۴:۱۱ ۱2.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
یک همیشیییه مثل ...  هر با نبود گفتنی هم عطرش بوی...  مرتب و پوش شیی

 ...میگذاشت جا به خودش از وتیزی شیرین رایحه قدمش
 و کرد سالم برخاست جایش از احترامش به و آورد جا به رو ادب شرط مسیح

 سبزه النیعض بازوهای که کوتاه آستین گرد یقه سفید پیراهن در او دیدن با بیتا
 روازپ آسمان به ای لحظه دلش ، آبی جین شلوار و بود گذاشته نمایش به را اش
 :گفت میخورد چرخ او ی چهره در مشتاق نگاهش که درحالی و...  کرد

 
 بدترین جمعه های ظهر از بعد.... شییدم مزاحم ببخشییید دکتر آقای سییالم »

ستند تنهایی برای ها لحظه  ویت کردم فکر خودم ،با شدم مزاحم همین برای ه
 «...گرفتم آش راه سر همین برای و میچسبه رشته آش سرما این

 
 خوب االح که خانوم فرنگیس و کرد کوتاه تشکری تفاوت بی ی چهره با مسیح

 سییمت به که حالی در نیسیییت هم طمع بی همچین بیتا سییالم میدانسیییت
 :گفت بیتا به رو رفت می آشپزخانه
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 مسیییح دادیم زحمت بهت خیلی مدت این توی دردنکنه دسییتت جان بیتا »

 ماندانا و مارال مثل مدت این که داره خواهر تا سییه ، تاخواهر دو جای به حاال
سی توی شالله ان...  بوده نگرانش سیح عرو  سسپ... میکنی خواهری براش م

 :گفت بود ایستاده مسیح کنار که مارال به رو
 
 ویت بکشیییم رو اورده کشیییده زحمت جون بیتا که آشییی کن کمک بیا مارال »

 «....است خوشمزه داغش رشته آش..... کاسه
 

 یچه که ابدار فحش تا صیید بودواز کافی بیتا ذوق شییدن کور برای حرف همین
ما....  بدتر برایش هم آن از های ا ید باال به رو زیرکی این از کامران ابرو  پر

 ... نشست لبش ی گوشه لبخند از وطرحی
 

 !.... بود چرچیلی خودش برای هم خانوم فرنگیس دیگر خب
 

*** 
سیح شت بود آورده بیتا که ای رشته آش خوردن به رغبتی م ش مدام و ندا  قشقا

شت شدیدی رغبت بیتا او جای به و میزد هم را آن و میبرد فرو آش دل در را  دا
 مشییکی موهای میان به را هایش پنجه و کند لمس را او عضییالنی بازوهای تا

 کنار مارال جای به میخواسییت دلش چقدر و کند فرو او باالی به رو زده شییانه



 933 بن بست بهشت

ست سته او د ش سیح به و نیاورد تاب عاقبت...  بود ن  و ودب پایین سرش که م
 :گفت میکرد رو زیر را آش های رشته

 
 «؟....!بشید گیر نمک میترسید یا ندارید دوست رشته آش دکتر آقای »
 

سیح شمان امتداد تا سردش نگاه م  رشته آش زدن هم خیال بی و آمد باال او چ
 :داد جواب شد

 
 «...ندارم میل و خوردیم دیر خیلی رو ناهار...  کدوم هیچ »
 

 لبج را مسیییح توجه قیمتی هر به خواسییت می نداشییت آمدن کوتاه خیال بیتا
 :گفت دهد نشان صمیمی را خودش میکرد سعی که حالی در کند

 ونج فرنگیس به خیلی من نبودند ایران بابا ، مامان که مدت این دکتر اقای »
 برمیگردند صییبح فردا اینا مامانم بودم اینجا وناهار شییام مدام و دادم زحمت

 تخاراف ها دختر و خانوم فرنگیس و شییما اگه رسییمیه تعطیلی یکشیینبه و ایران
ید مات جبران تا باشیییم خدمتتون در شیییام بد  کرده رو جون فرنگیس زح
 «...باشیم

 
سیح شت کردن فکر به نیاز م ست اش منفی جواب و ندا ...  بود آماده نقد به د

 :داد جواب مودبانه خیلی و انداخت دیگرش پای روی را پایش یک
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 ونا از بعد ولی نکنیم رد رو دعوتی که ادبه شییرط میدونم دعوتتون از ممنون »
 «...دارم استراحت به نیاز واقعا ماجراها

 
 الشچ به را خودش گویی و کند نشییینی عقب قدم یک حتی نبود حاضییر بیتا

 ار دعوتش تاب و آب با بازهم و...! برند محک را اش توانایی تا باشیید کشیییده
سپس کرد تکرار شمش که کامران به رو ، شردن با را خ شتهایش ف  می پنهان م

 :داد ادامه شدو کرد
 
 دعوت هم جون فخری و سرهنگ جناب و شما میگم هم تو به االن از کامران »

ستید  فتمیگ و میگرفت من از رو سراغت پیش روز چند میاد هم بزرگ بابا ه
 «؟....! بزنه پیرش عمومی به سری یه نمیخواد کامران

 
 نداشت را وا ی سرانه سبک رفتار و بیتا ای ثانیه یه تحمل دیگر حتی که کامران
یام کوتاه برایش ید که هسیییت مطلبی دارم کارت:» زد پ  زنگ بهم بدونی با

 «....بزن
 

 رهادخت و مسیییح از خانوم فرنگیس ناهار بابت تشییکری با برخاسییت سییپس
 ارتمانآپ در ازبستن بعد کردو مشایعت در کنار تا را او ومسیح کرد خداحافظی

 به ور کوتاهی خواهی عذر با پروایش بی نگاههای و بیتا حضور از حوصله بی
 :گفت مودبانه و شد



 935 بن بست بهشت

 
 « ... ممنون خیلی آش برای خانوم بیتا »
 

 :گفت و چرخاند فرنگیس سمت به را نگاهش سپس
 
شب بخوابم کم یه شما اتاق توی میرم من مامان » شیک ام ستم ک  بحص تا و ه

 «.... بمونم بیدار باید
 

 ...شد همراهش اتاق در پشت تا او بلند قدمهای همراه بیتا تاب بی نگاه
 

 ....ببیند را اش پیشونی ماه خواب بلکه..  بخوابد تا رفت مسیح
 

*** 
 

 !... رسید راه گرد از شنبه و گذاشت جا سر پشت را تالطم پر ی هفته شاداب
 

 ممنون چقدر او و.....!  داغ ها فضییولی بازار و بود راه به تلفن ِقرِقر هم هنوز
سیح از که بود اش بادرایت زری مامان سم یک فقط شهاب و جانش آقا به م  ا

 قلب خوش های روستایی و شده دزدیده ها قاچاقچی همراه هم او که بود گفته
 !....... دادند پناه انها هردوی به یشان خانه در
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 چندان بود کرده تعریف شییهاب و آقاجان برای پلیس که آنچه از هم داسییتانش

صه این البته و نبود دور  همان فامیل برای و بود شهاب و آقاجانش برای فقط ق
 !... بود شده گرفته فاکتور هم را اسم

 
 شاد

 
 [۱۴:۱۱ ۱2.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 مامان و ریخت سبد داخل کردو جدا ساقه از را سبزی ی تازه ترو های برگ اب
سته حرف بی که او به و داد گردنش به تابی زری  یم جدا برگ از را ها ساقه اه
 :گفت شدو کرد

 
 «؟...!باشه هام کلیه نکنه میکنه درد هام پهلو چرا نمیدونم شاداب میگم »
 
 :گفت زده شتاب آمدو باال نگاهش آنی به
 
 درست هم ناهاررو.... من با ها سبزی ی بقیه کن استراحت برو شدی خسته »

 «...کنم می
 



 937 بن بست بهشت

 شییاداب دسییت کنار و داشییت نگه لبهایش پشییت را هایش خنده خانوم زرین
 :گذاشت او دست روی را دستش و نشست اشپزخانه صندلی روی

 
 «!...متخصص دکتر برم باید...  نمیشه خوب استراحت با نه»
 

 قدری را چشییمهایش دید را زری مامان لب کنج محو های خنده که شییاداب
 :پرسید بود خیره او سمت به نگاهش که درحالی و کرد تر باریک

 
 «؟....!گذاری می سرم سربه و گرفته شوخیت مامان »
 
 «.....گذارم نمی سرت به سر برم قربونت نه»
 

 :داد ادامه هیجان با و کشید جلوتر قدری صندلی همراه را خودش سپس
 
...  نیمک کمک تو کردن پیدا توی دکتر آقای این به کم یه چطوره شاداب میگم »
ستانی میریم هم با ؟!  کنیم یم صبر و میکنه کار اونجا دکتر آقای این که بیمار

ضی برای که کنیم می وانمود جوری بیرون بیاد اتاقش از تا  اونجا مرفتی من مری
 و پرسیییم می رو مادرش حال رنگین و سیینگین خیلی انگار، انگارنه هم بعد و

 تشییکر داشییته کسییی بی و غربت توی رو دخترم هوای که این برای ازش من
یدم ولی مطبش بریم کردم فکر اول...  میکنم ئه خیلی د  مینه وبرای ، تابلو
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صرف صه.... شدم من  فقط هکن پیدا تورو تا میکنیم کمک بهش کوچولو یه خال
 «؟...چیه نظرت....!  ویزیِت  حق یه خرجش

 
 لنگ او زری مامان جلوی آمد می باید چرچیل بود معلوم کامال نظرش خب

 !.... میانداخت
 
 ... بود دنیا مامان ترین نظیر بی او
 

 [۱۴:۱۵ ۱۳.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 !.... آسمونه تا زمین مقدره که چه اون با آدمها خواست ی فاصله اوقات گاهی

 
 وقتی که جایی آن از ولی بود شییده حسییاب گرچه زری مامان ی نقشییه تمام

 !... رفت هوا به شدو ،دود نمیشود جدا شاخه از هم برگی نباشد خدا خواست
 

 کف در جایی هیجان از قلبش شییاداب ایسییتادند منشییی میز روبروی وقتی
 ستادهای میز کنار هم دیگر ی کننده مراجعه آنها غیر به و...!  تپید می دستهایش

 ... میکرد بحث منشی با وکه بود
 

 نا یعقاب بینی با و بود اندام الغر ،دختری بیمارسییتان پذیرش بخش منشییی
 : گفت فقط و داد جوابشان زور به داشت عمل به شدیدی نیاز که فرمی



 939 بن بست بهشت

 
 منی چهارو تا یک سییاعت از شیینبه سییه و یکشیینبه روزهای فقط طلوعی دکتر»

 «...بگیرید وقت قبل از باید و میکنند ویزیت رو ها بیمار
 

 آن به نگاهی و کرد باز رویش پیش را شییکلی متستتطیلی بزرگ دفتر سییپس
 عجله اگه اسیییت آینده ماه برای بدم میتونم که وقتی آخرین گفت و انداخت

 ... شون مطب برید باید دارید
 

خل را سییرش باز و گفت را این منشییی مان... برد فرو مانیتور دا  پر زری ما
 :گفت متعجب لحنی و گرد چشمان با شاداب به رو و گرفت رو چادرش

 
 « !.... نیست ها درپیتی دکتر این از و حسابیه آدم انگاری مادر... وا»
 

سیح یاد به شاداب شی ،چپ چپ نگاههای رفت غنج دلش ته و افتاد م  ار من
شد بلند هایش خنده میکرد سعی که درحالی و دید که شی را او باوزی نبا  و دک

 :گفت وار پچ پچ زیرو و شد دور منشی میز از قدری
 
 «....کنند می نگاهمون دارند تر یواش خدا ترو مامان »
 

 ردکت این میخواست و میداد قلقلک را دلش ته هایش کنجکاوی که زری مامان
 یالخ و ببیند امروز همین را بود گفته داسییتانها او از شییاداب که باال قد خوش
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 همانطور و کشید بیرون شاداب دست از را بازویش...! نداشت هم آمدن کوتاه
 :گفت برمیداشت قدم منشی میز سمت به که
 
 توی جا یه....! نشییده که غیب بیمارسییتانه این دکتر باالخره نباشییه کاریت تو »

 «!... دیگه هست بیمارستان این
 

 :پرسید و شد راهی منشی میز سمت به بازهم گفت را این زری مامان
 
شید » سئله یه درمورد باید من خانوم ببخ شون از پزشکی م شورت ای  و گیرمب م
 «؟...کنم پیداشون میتونم کجا.... مطب برم و کنم صبر نمیتونم عصرهم تا
 

شی  آنکه بی را سرش بود شده اطرافش آدمهای دیدن مانع دماغش گویا که من
 :داد جواب سرسری بکشد بیرون مانیتورش داخل از
 
 «...بردند تشریف صبح و بودند کشیک دیشب طلوعی دکتر »
 

 :گفت شاداب به رو و برآمد نهادش از آه زری مامان
 
.. . بشه روشن دکتر این جمال به چشمون امروز که نیست قسمت انگار مادر»

 اصال یا کنه فعال رو قدیمیت خط بره کنم راضی رو شهاب باید نیست ای چاره



 941 بن بست بهشت

شنبه که فردا....  میکنم رو کار این خودم و میگیرم ازش رو مدارکش س یک  تا
 نذری ردز شعله بتی خاله کمک برم باید صبح از هم شنبه سه و رسمیه تعطیل

 «....کنیم صبر هم دیگه ی هفته تا باید جوری این...  داره
 

سیح دیدن ی وعده که شاداب  انهنایی لبهایش و شد دمغ بود داده دلش به را م
 ... گرفت پایین به رو
 

 شد تر نزدیک قدری و انداخت شیاداب دلخور ی چهره به نگاهی زری مامان
 :کرد پچ پچ گوشش زیر شود دونفره گفتگوهایشان تا
 
 شما خدا تا میکنم نذر برات زرد شعله دیگ سر خودم...  مادر نخوری غصه »

 اج یه بریم بیا حاال... میده حاجت چقدر که میدونی....  برسییونه بهم رو دوتا
سه... خونه بریم و بخوریم دختری مادر کباب چلو یه  شهاب و آقاجونت ی وا

 «؟....! چیه نظرت میگیرم هم
 

 سما از را نگاهش و گفت لب زیر هم ای وباشه داد تکان تایید عالمت به سری
شته که گرفت اتاق در روی شده کوبیده طالیی ی صفحه روی شده حک  نو

 «طلوعی مسیح دکتر:» بود
 

شد راهی زری مامان همراه وقتی سم پیش را دلش می  روی شده حک طالیی ا
 .گذاشت جا اتاق در
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*** 

 قانون توی اینکه خصییوص به...  نبود دلخواهش روز مسیییح برای یکشیینبه
 پدربزرگ که کامران عموی خواهش به شییده مجبور و گرفت قرار رودربایسییتی

 ... بپذیرد را بیتا ی خانواده دعوت بود هم بیتا
 

 که آسییمان به چسییبیده بود هاوسییی پنت درواقع و نبود خانه..  بیتا پدری خانه
 ... بود شهر روشن چراغهای آن انداز چشم که داشت متر پنجاه قدر به بالکنی

 
تا پدر قای بی م بفروش و بسیییاز صییفاری آ  دوران هب تازه بوی که بود کلفتی د 

 صفاری خانوم هم مادرش و رسید می مشام به هم متری چند از اش رسیدگی
 را رسیدگی دوران به تازه گوی بلکه و نداشت گلش دست شوهر از کمی دست

 خط یه که میداد نشیییان متظاهرش های رفتار را این و...!  بود ربوده هم او از
 !...گفت می اش انچنانی های خرید و خارج سفرهای از درمیان

 
سیح  از بعد هفت حوش و حول ها عقربه که انداخت ساعتش به نگاهی نیم م

ست نمی و میچرخیدند ظهر  ابب در صفاری آقای مزخرفات به باید کی تا دان
 !... بزنند مسخره لبخندی سازی برج مزایای

 



 943 بن بست بهشت

 و آمد در پرواز به هایش دره دهن مارال که بود باری کسیییالت مهمانی آنقدر
 دره دهن زشییته مارال:» کرد پچ پچ آهسییته برد فرو او گوش بیخ سییر ماندانا

 «...نکن
 
 ... داد تکان سری فقط ناراضی داشت وخروشی جوش پر طبیعت که او و
 

 [۱۴:۱۵ ۱۳.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 و شناخت نمی سرازپا مسیح حضور از سرخوش و داشت خوشی بیتاحال اما
 بازدل و دست خیاط و داشت پرچین دامنی که اش آسمانی آبی حریر پیراهن در

 پاشیینه های کفش با و میچرخید بود داده خرج به خسییاسییت دامن قد و دریقه
 موهای به دسییتی هم گاهی...!  میکوبید ها سییرامیک دل روی تق تق بلندش

شان شید می اش شانه روی پری شتر و میکرد پذیرایی مهمانان از و ک  همه زا بی
 !...مسیح از
 

 میدرخشید خوش ای سرمه شلوار و کت در امشب که مسیح از چشم دمی بیتا
شت بر سید او به نگاهش درمیان خط یک و نمیدا  توجه جلب در سعی و میر

 ... بودند شده او های رفتار ی متوجه بیش کم همه که آنچنان داشت، مسیح
 

 :گفت و داد خاصی نرمش صدایش به آمد پدرش صحبت میان به عاقبت
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 و ردکت آقای کنید تمومش رو ساز و ساخت و برج بحث میکنم خواهش بابا »
 «... شدند خسته جون فرنگیس

 
شی دل هم کامران عموی شت دامادش از خو  تکان تایید عالمت به سری ندا

 : داد
 
 «....شدند خسته هم خانوم دختر و خانوم فرنگیس موافقم هم من »
 

 :گفت شدو ماندانا و مارال روبه و برخاست جایش از بیتا
 
 «!؟... ببیند دارید دوست داره دیدنی انداز چشم بالکن ها بچه »
 

 اشیینیچ لوندی شییدو بود پرتقالی کندن پوسییت درگیر که مسیییح به رو سییپس
 : کرد صدایش

 
 «...بیارید تشریف هم شما میشم خوشحالم دکتر آقای »

سیح سته ان روی ملیحی آرایش که بیتا صورت امتداد تا نگاهش م ش  باال ودب ن
 :داد جواب مردانه لحنی با و آمد

 
 «... ببرید تشریف شما ممنونم »



 945 بن بست بهشت

 
 یخواستم و نیامد کوتاه بود کرده عادت مسیح یخی سردو های رفتار به که بیتا

 یشهر در اش کفش پاشنه ، گذاشت پیش قدمی که همین ولی کند اصرار بازهم
 ... کرد سقوط زمین به دم در و خورد پیچ پایش ، کرد گیر فرش های

 
*** 
 سیک اولین و شد جلب بیتا سمت به ها توجه تمام هنگام به نا سقوط ازآن بعد
سید دادش به که  مبل روی و گرفت را او بتغتل زیر که بود سرهنگ جناب ر

 ...نشاند
 

 که چرا نشیید بد چندان هم بیتا برای ولی بود خواسییته نا اتفاق این که هرچند
 خانوم...  شیید بیتا پای ی معاینه به مجبور کامران عموی خواهش به مسیییح

 روبروی که هایی راحتی مبل سییمت به و گرفت را او بتغتل زیر صییفاری
ند آنجا را واو برد و داشیییت قرار تلویزیون  جایش از میل بی مسیییح و نشیییا

 هب کامران البته و ها دختر و خانوم فرنگیس و رفت او سییمت به و برخاسیییت
سته ان روی بیتا که مبلی دور به همه...افتادند راه به دنبالش ش  زدند لقهح بود ن

 ...گفت می چیزی هرکس و
 

 را او ایپ مچ کند نگاه او به آنکه بی و زد زانو او پای پایین غلیظی اخم با مسیح
 : گفت و گرفت دست در بود بسته آن دور به طالیی خلخال که
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 «؟...! بگید لطفا گرفت درد هرجا میدم فشار رو پاتون مچ کمی من »
 

 این ابد ات میخواست دلش و بود شده پرتاب فضا به مسیح دست گرمای از بیتا
یدا امتداد حس  نکوچکتری با ولی نمیکرد درد انچنان پایش که هرچند کند پ
شار ست و میداد نشان شدیدی المعل عکس ف  نمایش به را پاهایش باز دل و د

 قیدقای از بعد عاقبت و بود او پای مچ به فقط نگاهش مسیییح و بود گذاشییته
 نگاه ابیت چشمان به و برخاست جایش از و گذاشت زمین به را او پای مچ کوتاه

 :وگفت کرد
 
 یه و فشییاربیارند پاتون به روز دو یکی نباید اسییت سییاده دیدگی ضییرب یه »

 «... نکنه اذیتتون درد میکنه کمک بهتون بخورید خواب موقع شب هم مسکن
 

شکری با صفاری خانوم  به نگانل لنگ را او و گرفت را بیتا بتغتل زیر کوتاه ت
 ...شد راهی دنبالش به هم وکامران برد اتاقش سمت

 
 اتاق از بیتا مادر رفتن بیرون قدر به آن شییدن فوران تا کامران خشییم ی فاصییله

 نشسته تت ی لبه روی که بیتا سمت به را اش اشاره انگشت در شدن بسته بودبا
 :گفت وار پچ پچ و رفت نشانه بود

 



 947 بن بست بهشت

 رو من آبروی داری خانواده این جلوی...  میکنی ام دیوونه داری بیتا...  بیتا »
سیح نگفتم بهت مگه ؟...! نزدیم حرف هم با ما مگه...! میبری  یگهد یکی به م

 نای بینی نمی رو سییردش های رفتار مگه... بکش خط رو دورش و میکنه فکر
 اون رو خودت که بود خورده شییمشیییر زخم پات انداختی راه که چیه ها بازی

 «؟....!بودی کرده ولو همه جلوی جوری
 

 روی شییده ریخت موهای و کرد دراز تخت روی را اش دیده ضییرب پای بیتا
راق او چشمان به و زد پس را صورتش  :شد ب 

 
 سنگ ....!منه سهم مسیح.... ! چشم باشم گفته منم نمیاد یادم ولی گفتی تو »

 ذهنش توی دیگه دختر یه نیست مهم هم برام میکنم آب رو یخش باشه که هم
سته ش ضوع این که حاال اتفاقا ن صر فهمیدم رو مو  نیمیک خیال تو شدم، تر م

سر من برای شاره کافیه فقط ؟...! ریخته کم پ ست به تا کنم ا  ولی افتندبی پام د
شقش دلم که میخوام رو مردی من  معمولی ی چهره شاید که مردی ، شده عا

 هم آالن...  کرده خواستنی و جذاب رو اون خاصش رفتارهای ولی باشه داشته
 «.... بیرون میام خودم شد بهتر حالم که کم یه.... بیرون برو من اتاق از
 

 فرو با را اش کالفگی کامران و ماند تمام نیمه در ی تقه با بیتا های صییبحت
ست بردن سیم موهایش میان د  خواهی عذر با صفاری خانوم آمدن با و کرد تق

 ... رفت بیرون کوتاهی
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**** 
 یکشنب

 
 [۱۴:۱۵ ۱۳.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

سیح برای دلتنگی با هم شاداب برای ه  ینزم میان میکرد حس...  شد شروع م
شهای ولی کند صبوری میگفت زری مامان شده رها معلق  و بود کر دلش گو
 آب از که ماهی مثل..  میکرد بیتابی مدام و نمیرفت فرو آن در حسییاب حرف
 انونق عشییق میرفت مسیییح دیدن دم یک برای هایش نفس باشیید افتاده بیرون
 !..... شناخت نمی هم را و غرور و نمیدانست تحمل و صبر

 
 خط میرم فردا ها نخوری غصیییه:»  گفت و داد را فردا ی وعده بیتابش دل به

 «!...بکشی نفس نمیتونی اون بدون میدونم کنم می فعال رو موبایلم
 

 و جانش آقا برای ولی شییید آغاز دلتنگی با همراه او برای یکشیینبه روز اگرچه
 !.... نبود خبری دلتنگی این از زری مامان

 
 کباب و شاعبدالعظیم زیارت هتوتس که را اش قزی خاله دست هم جانش آقا

 وجود با او و شیییدند راهی و گرفت ، بود کرده را آن بازار چیلی و چرب های
نه زری مامان های اصییرار ند خا یارت راهی را قدیمی مجنون و لیلی و ما  ز

 ...کرد شاعبدالعظیم



 949 بن بست بهشت

 
 به....! درهم هایش اخم و بود ابری دلش هوای و حال روزها این که هم شهاب

 از غیر به کس هیچ هنوز و کند وجب را هایش تنهایی تا رفت خودش ی خانه
 !... نداشت خبر ندا طالق برای او تصمیم از شاداب

 
 هایی گونه با طوالنی دوش یه از بعد و سییپرد آب دسییت به را هایش دلتنگی
 موهای درگیر هنوز و نشییسییت پوسییتش زیر به تازگی حس آمد بیرون سییرخ
ش نظر رازیر مهمانان آمد و رفت عقابی مثل که «من البی »که بود بلندش  تدا
 ... خبرداد را مهمان آمدن و گفت تماس

 
سم شنیدن با  هایش دل دل میان افتاد پایش کنار جایی تپش بدون قلبش نادر ا

چه دسیییت و هول....  در کردن باز برای های پا  و داد تابی را دارش نم مو
سی ستاد سرش باالی به باکلیپ  به و شیدپو مانتو هم اش دوبنده تاپ روی و فر

 هایش نفس زنگ صدای با و نشاند سرش روی ی چادر نکردو اکتفا هم همین
 !...رفت

ست پاهایش صمیم یک با شد س ست مبل روی آنی ت ش  ردنک باز خیال.....  ن
شت را در صمیمش ممتدد زنگهای ولی ندا شته وقتی...! داد فنا برباد را ت  ایم

سایه میان ریزی آبرو ترس از شد کوبیده در به نادر  گردی طبقه ساکن ی ها هم
 !... کرد باز نیمه تا الهی بسم با را در و نکرد درنگ

 
 :گفت طعنه از پر لحنی با و انداخت باز نیمه در به نگاهی نیم نادر



wWw.Roman4u.iR  950 

 

 
 «؟...! کنی نمی باز برام رو در که خوای نمی مهمون....  عمو دختر سالم »
 

ضطراب شدت از اش سینه توی نفس  هب راهی درمیان یکی و بود شده حبس ا
 داییص با و زد چنگ تر محکم گلویش بیخ را چادرش...کردند می پیدا بیرون

 :گفت سالم بدون باشد محکم داشت سعی که
 
 « ... خودش خونه رفته هم شهاب نیستند خونه زری مامان و جونم آقا »
 

 : شد خیره شاداب صورتی های گونه به و رفت باال ابرویش تای یک نادر
 
 اعشج میکردم فکر شنیدم ها قاچاقچی دست از رو فرارش وصف که دختری »
 «!...بترسه خودش عموی پسر از که باشه حرفها ازین تر
 

شمانش امتداد را موبالیش سپس  هصفح و انداخت آن به نگاهی و آورد باال چ
 :داد ادامه خونسردش لحن همان با و کرد خاموش و روشن را آن ی
 
 حرف هم با تلفنی پیش سییاعت نیم و نیسییتند خونه عمو زن و عمو میدونم »

 ی شییماره بزنیم، حرف تنهایی خواسییتم می داشییتم کار خودت با...  زدیم
 هبزن زنگ یه تا نشد حاضر و خونه اومده قهر فعال که ندا ، نداشتم رو جدیدت



 951 بن بست بهشت

 برای زنه می تیر با رو من ی سییایه که هم شییهاب...  بگیره ازت رو شییماره و
 اهکوت ی جمله چند یه نمیگیرم رو وقتت زیاد...  بیام خودم شدم مجبور همین
 «...میرم و میگم

 
 داخل آورد در را هایش کفش اینکه بدون نادر ، رفت پس مرددقدمی شییاداب

 بعد، ایستاد در کنار جا همان و شد بسته تقی صدای با سرش پشت در و شد
 دست با و داد چرخی او صورت در را نگاهش نفس چند قدر به کوتاه تاملی از

 :گفت مقدمه وبی زد کوتاه ی ضربه چند اش سینه به ِتپ ِتپ
 
 « ! ... نشده عوض هیچی و جایی این هنوز »
 

شمانش امتداد تا گرفت او جین شلوار از را نگاهش آنی به شاداب  دآم باال چ
 !... نگشت بر هم دیگر و رفت هایش نفس

 
ست شت و پس میدان ّری نادر حرفهای پ ّره زود یا دیر که خوابیده شَ  ندمیک ش 

 : شد کشیده او سمت به برهمش و درهم افکار نادر صدای با....
 
 من خواست به فریال با من نامزدی بگم و بدم توضیح برات تا اومدم شاداب »

 و تانبیمارسی از سیر« نه» گفتم تا... دادم کار این به تن مامانم اجبار به و نبوده
ست آورد در قلب نوار  ات کرد مجبور رو من بودی شده گم تو که زمانی توی در

 «... بدم در تن اش خواسته به
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 :داد ادامه عمیقی نفس از بعد و کرد تر را خشکش لبهای نادر

 
...  رهبگی تصییمیم برام مامانم نمیگذارم دیگه...  کردم فکر صییبح تا دیشییب »

مدم مدم.... دلم پی او هت تا او یال با رو نامزدیم امروز همین بگم ب  بهم فر
ستگاریت میام و میزنم  ، ندارم دیگران و شهاب مخالفت به هم کاری...  خوا

 «...میکنم راضی هم رو تو
 

 لرزشییی و خش و خط میکرد سییعی که صییدایی با و رفت پس قدمی شییاداب
 :داد جواب باشد نداشته

 
 همب رو خانواده دو ی رابطه فقط کارت این با....  بیرون برو من زندگی از نادر »

 به برادر دوتا این بین کافی قدر به...  میزنی
 

 [۱۴:۱۵ ۱۳.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 زیاد رو ها کدورت این آتیش داره هم ندا ، افتاده جدایی سوری عمو زن لطف
نه گه تو میک له من...  نزن دامن بهش دی حا له تو به که م ب برو...  بگم ب  الدن
 «... کنم زندگی منم بگذار خودت زندگی
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شمان نادر سته خون به چ ش  میزآ تهدید لحنی با و کرد تر باریک قدری را اش ن
 :داد جواب

 
شقت سال همه این... من با فقط هم اون میکنی زندگی تو »  حاال که نبودم عا

 « ...نمیگذارم دیگه ولی کردم اشتباه خیلی حاال تا...بدم دستت از راحت
 

 «.... بفهم رو این داری نامزد تو نادر:»  نالید لب زیر شاداب
 

 :داد جواب او از تر محکم و کوبید اش سینه روی دست نادر
 
یال با االغ من نامزدی » بار به فر  و زمین شیییده.... !  بفهم تو رو این بوده اج

له بدوزم بهم رو آسییمون له من خودت...! میگیرم ازت رو ب  می که رو خر ک
 و خواسییتگاریت میام... اومدم راه مامانم دل به زیاد هم جا همین تا شییناسییی

 « میخوام ازت بله جواب یه فقط
 

 نبیرو که درحالی و کرد راباز در و شد خیره شاداب ی زده بهت چشمان به نادر
 :کرد اضافه میرفت

 
گه الی رو عمو و تو شیییده » گذارم من له زور به و ب  رو کار این بگیرم ازت ب

 میکنی عادت هم بعد میخرم رو نازت ماه چهار سه یه بشی که زنم...... میکنم
 «...باشی داشته خودت کنار رو من که
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 هک چشمانی ماند شاداب رفت بیرون کرد خم او برای سری و گفت را این نادر

 طوالیی ید لجبازی در نادر که داشیییت یقین و میدانسیییت و... میبارید حاال
 !...دارد

 
 یناول وبرای رفت خانه تلفن سمت به پاچه دست و هول و افتاد سرش از چادر

سیح ی شماره بار ستگاه شنیدن با و گرفت را م شترک د  خاموش نظر مورد م
 .... شد روان اشکهایش و نشست تلفن میز کنار و کرد سقوط دم در است

 
 باال ار رسوایی پرچم اشکهایش اینکه برای و کرد فکر شب از پاسی تا شاداب

 میخواست دلش و...  زد خواب به را خود زری مامان و جانش آقا آمدن با نبرند
صمیم اش زندگی برای خودش بار این ست پای... میگرفت ت  مه آن غلط و در
 ... ایستاد می

 
*** 

 سلمسل که اشکهایی میدید گریان چشمان با خوابهایش میان را شاداب مسیح
 .....بود صدا بی که فریادی و میبارید وار

 
شم اتاقش سیاهی به و شد بیدار خواب از هراس به سی از بعد و دوخت چ  نف

 :گفت لب زیر و کشید موهایش به آمددستی سراغش به ،هوشیاری کوتاه
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 «!؟....! دنبالت بگردم ؟کجا...  چیه برای هات گریه من پیشونی ماه »
 

**** 
 

 [۱۴:۰۴ ۱۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 ... شد آغاز برف با تهران ی دوشنبه

 
ست می شهر اهالی سر بر مرواید ی دانه مثل سبک و نرم برفی ش  و قیرف به و ن
 شییب یک که او برای و... بود همه سییهم هایش دانه و نداشییت کاری هم غنی
 ... دش آغاز یازده ساعت از صبح بود گذاشته سر پشت را استرس پر داری زنده

 
ست سکوتی دلش امروز  نشذه و بیاید کش دقایقش تمام روی تا ممتد میخوا

 ار هایش عاشییقانه تا خلوتی میخواسییت تنهایی دلش...  برسییاند آرامش به را
 ... برسد مسیح های گفتن جانم به و کند دوره

 
 او لمس بی که را گرش نوازش و نرم نگاههای و بود کرده را مسیییح هوای دلش

 ... میدانست را نوازش رسم و راه
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 و کش میداد نشییان را نیم و یازده سییاعت که انداخت سییاعتش به نگاهی نیم
 خداوند که داد تقدیری به دل شییید بلند رختخواب از و داد بدنش به قوسییی

 . بود زده رقم برایش امروز
 

ید کالمی آنکه بی زری مامان ی خیره نگاههای زیر ناهار از بعد  مانتوی بگو
 اهینگ و کرد سر به هم رنگی مشکی ساده شال و پوشید رنگی مشکی ضخیم

 کننده مرطوب کرم به و شیید آرایش خیال بی انداخت آلودش پف چشییمان به
 .... کرد اکتفا ای
 

 در هدف رابی عدس های دانه بود، او پی حواسییش مدت تمام که خانوم زرین
 :پرسید کرد رو و زیر سینی

 
 «؟....! کردی کاله و شال مادر میری کجا...  خیر به اوغور »
 

 دور را آن و برداشیت در کنار لباسیی جا روی از را قرمزی گردن شیال شیاداب
 :گفت و داد تابی گردن

 
 سیییم نشییده تعطیل تا مخابرات میرم اول...  میخواد تنهایی یکم دلم مامان »

 یدخر یکم و میزنم شییهر توی گشییتی یه هم بعد و کنم فعال رو قدیمیم کارت
ستی به و شرکت رفتم هم سری یه شاید...  میکنم  رو اش شماره زدم سر ه



 957 بن بست بهشت

 کرف کمی میخوادتا تنهایی دلم خالصییه... بزنم زنگ بهش بتونم که نداشییتم
 «.... کنم

 
ستی زری مانان ست ازجایش و گرفت اش زانو به د ست روبرویش و برخا  و ادای

 : شد خیره او آلود پف چشمان به
 
 و بیداری شییب یه از نشییون قرمز های چشییم این بزنی گول نمیتونی رو من »

 توی اومدم هم صییبح.... ندیدمت اومدیم وقت دیر که دیشییب...  داره گریه
 لمد ، نشییی بیدار تا نکنه صییدا سییرو گفتم منوچهر به....! بودی خواب اتاقت
 «؟....! مادر شده چیزی بود تو پی همش

 
شان و خط و نادر یاد به شاداب ست خب.... افتاد هایش ن  لیو گفت می میبای

 :ردک زمزمه آهسته و نشست لبش روی تلخ لبخندی...  بود خودش برای امروز
 
 خودمه مال امروز...  نه امروز ولی میگم، رو چی همه برات...  مامان میگم»

...» 
 

 روی نگاهش که حالی در و کرد مرتب را او گردن شال و برد دست خانوم زرین
 :گفت چرخید می او صورت
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 شییده لتعطی میکردی کار توش که شییرکتی بگم بهت که نیومد پیش حرفش »
ستات از تا رفت بار یه شهاب بودی شده گم که هایی روز اون  رو سراغت دو

 «....شد موضوع این متوجه که بگیره
 

 چه نمیدانسییت....! شییود نشییین ته مسیییح خاطرات تا کشییید عمیقی نفس
 !... رسید می او خاطرات به درمیان خط یه که است حکمتی

 
..  گرفتم شییهاب از سییرراه دیشییب رو ات قدیمی کارت سیییم های مدارک »

 موبایلت به هم حواسییت ؟...!برداشییتی خوری ناهار میز روی بودم گذاشییته
 هول توی همش دلم بیرون بری میخوای تنها وقتی شدنت دزدیده بند سر باشه

 نکنی دیر ؟....! بهت بدم داری کم اگه هسیییت همراهت پول....  والسیییت و
 «...مادر

 
 مانما های نگرانی دل به نرم لبخندی و داد تکان تایید نشیان به سیری شیاداب

 کوتاه حافظی خدا با و زد میکرد ردیف اش مادرانه های سییفارش کنار که زری
 ...رفت دلش پی
 

*** 
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 تعویض جدید کارت سیییم با را آن اش قدیمی کارت سیییم کردن فعال از بعد
 .... نشود دلواپس تا داد پیام زری مامان به و کرد

 
 هایش گوشییش توی را بود گرفته برایش شییهاب که گوگولی موبایلی فری هندز

 فتنر راه به شروع برف زیر و شد افکارش ی زمینه پس مالیمی هنگ ّ، کرد فرو
 ...گرفت جان سرش در مسیح از ای خاطره قدم هر با و کرد

 
 ای قهوه ایشه تنهایی کنار و برد پناه شاپی کافی کنج به گرفت شدتت که برف

 امانم های پیامک و نبود تنها هم خیلی البته و سپرد برف به دل هم باز و خورد
 ی جمله یک فقط بار هر و میرسییید راه گرد از دقیقه هربیسیییت تقریبا زری

 تا تنهایی مزاحم تا نمیگیرم ؟تماس... کجایی: »  میکرد ارسیییال را تکراری
 « !.... نشوم

 
 ... فرستاد می بتوتس استیکر برایش میداد را جوابش حوصله با هربار او و
 

سی از وقتی  زینجایگ ای گزنده سوز آن جای به و آمده بند برف شد پیاده تاک
 ... میکرد ِسر سرما از را صورتت پوست که بود شده

 
شکان ساختمان روبروی ستاد پز  اب زیرآن لوکس و شیک ای داروخانه که ، ای

 که ورودی در کنار های تابلو روی نگاهش میکرد، نمایی خود نئون چراغهای
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سم صص همراه به پزشکان ا سم آنها بین و چرخاند بود نوشته آنها تخ س ا  یحم
 ..... رفت هزار به رو قلبش ضربان و انداخت تاب و تب به را دلش

 
 یزر مامان سیییاسییت با توانسییت می ایسییتاد ای لحظه وماندن رفتن بین مردد
 نازو با او بعد و بگیرد تماس مسیییح تا کند صییبر لیدی یک مثل و برود پیش
 و هغیر و بوده شلوغ سرش که کند بازی تئاتر هم کمی و بدهد را جوابش غمزه
شق ولی.... غیره ست قانون ع سد نمی را زنانه سیا س بلد هم وتئاتر شنا  و تنی
 !... است دل حرف پیرو

 
 آسا سوار و ریخت پایش زیر را هایش تردید

 
 [۱۴:۰۴ ۱۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

سور سید سوم ی طبقه به و شد ن شت هم روبروی واحد دو که ر  از قبلش دا
 ! ....میکوبید طبل مثل هیجان

 
سوسه دل و گفت می غرور از و میزد نهیب سو یک از عقل  را عقل که میکرد و

 ؟...! عاشقی و عشق به چه
 

 و گرفت دسیییت به پیروزی پرچم دل...  دل و عقل نابرابر جنگ میان عاقبت
 ... شد مطب داخل کوتاه گامهایی با الهی بسم همراه
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 پوسییتش زیر شیییرین و انگیز دل ، عمیق ای دلهره و شیید دسییتپاچه نفسییش
 ...نشست

 
 و....  مرتب و شیک گوش چهار بود سالنی داد، چرخی سالن در را نگاهش

 در تابلو چهار آن زینت و بود داده لم آن روی شیییری مالیم رنگی دیوارهایش
 فصل چهار و شده چیده هم کنار متستتقیم خط یک در که بود کوچک ابعاد

 مه منشییی میز...  میزد برق تمیری از ها وسییرامیک بود تصییویرکشیییده به را
 ...داشت قرار بود مسیح به متعلق شک بی که اتاقی در کنار درست

 
 با گرفت بودند نشییسییته صییندلی روی که ومردی زن از را نگاهش شییاداب
 روی نرگس گلهای بوی... رفت منشی میز سمت به محکم چندان نه قدمهایی

 شرگهای میان امان بی که استرسی از قدری و داد نوازش اش بینی های پرز میز
 :پرسید و کرد سالم کوتاه تعللی از وبعد کاست بود جاری

 
 «؟..! دارند تشریف طلوعی دکتر آقای ببخشید »
 

 آمد االب او چشمان امتداد تا نگاهش کشید، بلوندش چتریهای به دستی مقانی
 :داد جواب روح بی و خشک خیلی و
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ستند دکتر آقای » شریف زود امروز ولی ه  یریشپذ بیمار همین برای برند می ت
 « میشه دیگه ی هفته سه حدود که بگذارم وقت براتون میتونم...  نمیکنم

 
 شییب هفت به ربع یک...  انداخت اش مچی سییاعت به نگاهی نیم شییاداب

 را اش کهنه نفس ، گشییت می بر خانه به تر زود بایسییت می و بود مانده باقی
 :گفت متستتاصل و کرد تازه ترو

 
 تموم کارشییون سییاعتی چه دکتر آقای میدونید...  خوام نمی وقت ممنون نه »

 «؟...! میشه
 

 های دختر همان از شییاداب اینکه تصییور به و افتاد رویهم هایش اخم مقانی
رش روی میاوردند در طلوعی دکتر مطب از سر گاهی که است آویزان  : کرد ت 

 
 «....ببرید تشریف میتونید... ندارم خبر خیر »
 

شم عادت طبق شاداب ست می ، کرد باریک قدری را هایش چ  ذهن پس توان
 کی...  بود کرده تصور آویزان های دختر آن از را او که داشت یقین بخواند را او

 : گفت و رفت باال ابرویش تای
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 از یکی من اومده خجسییته شییاداب بدید اطالع بهشییون کنم خواهش میشییه »
 «... هستم شون خانوادگی دوستان

 
ست را او اینکه برای شاداب سماجت از کالفه مقانی  گهبر روی ، کند سر به د

 ...کشید هم ای دایره آن دور سپس و خجسته شاداب نوشت حرص پر پذیرش
 

 یم دلش و میکرد پرواز اتاق ی دربسییته پشییت به پر و بال بی دلش شییاداب
 ماا برسد یار وصال و کند باز را در منشی اجازه بدون ها فیلم این مثل خواست

 :گفت لبخندی با و زد پس را رویاهایش
 
صت آالن من »  نیدنک فراموش لطفا میام هم فردا ولی بمونم منتظر که ندارم فر

 «....بگید بهشون رو من اسم
 

 دکتر آشییناهای از واقعا رویش پیش دختر مبادا که کرد شییک ای لحظه مقانی
کان ریز را سییرش همین برای باشییید  او دیدن و کامران ورورد با و.... داد ت

ست صندلی روی از احترامش وبه شد هایش اخم جایگزین لبخندی  و برخا
 : گفت

 
 «...اومدید خوش خیر به شما شب مهندس آقای سالم »
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 و رنگ خوش قرمز گردنی شییال با داشییت سییاده ظاهری که دختری به کامران
 اسییت بیماران از اینکه تصییور به و کرد نگاهی نیم بود ایسییتاده مقانی میز کنار
 : داد را مقانی سالم جواب و گرفت او از را اش سطحی نگاه

 
 «؟...! داره کار خیلی دکتر خیر به هم شما شب »
 
 «.. اومدید شما میدم اطالع بهشون االن باشید داشته تشریف »
 

 شیییک و تیپ خوش زیادی که دسییتش کنار مرد رخ نیم از را نگاهش شییاداب
 :گفت محترمانه لحنی با و شد مقانی روبه و گرفت بود پوش

 
 «....خیر به شبتون ممنونم بگید رو اسمم نکنید فراموش لطفا »
 

سور سمت به و افتاد راه به درخروجی سمت به گفت را این شاداب سان  ترف آ
 رو خرآ بیمار اینکه از پیش مقانی ، آمد بیرون مسیییح اتاق از بیمار که وقتی...
شی کند راهنمایی داخل به شت را گو  ودب کامران به نگاهش که حالی ودر بردا

 :گفت آهسته
 
 «... هستند ومنتظرتون آوردند تشریف مهندس آقای دکتر آقای »
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 شیدک چشمانش به دستی خستگی از و نشست لبش روی محو لبخندی مسیح
سید و شون لطفا: »  پر شند منتظر بگو به شه تموم کارم تا با  امریضت چند... ب

 «؟...!مونده دیگه
 

 داشییت جای ان در خجسییته شییاداب اسییم که ای دایره روی به نگاهش مقانی
 :داد جواب افتادو

 
 یدداد دسییتور که همانطور ، نمونده بیشییتر بیمار یه....  میگم بهشییون چشییم »

 اسییم به پیش ی دقیقه چند خانومی درضییمن... نکردم پذیرش بیمار دیگه
 «... بودند اومده هم خجسته شاداب

 
 نکرد املت ای لحظه شتاب پر و تیز و تند خجسته شاداب اسم شنیدن با کامران

 ...شد سرازیر ها پله از دوان دوان و
 

سیح شی العینی طرفه به هم م شش و کرد رها میز روی را گو  و آورد در را روپو
 ....شد سرازیر ها پله از مقانی ی زده حیرت چشمان پیش دوان دوان کت بدون

 
**** 

سیح و کامران سیدند پله پایین به هم با تقریبا م سته هردو نفس هار  وهن ودب خ
 :گفت و کشید عمیقی نفس کامران میکردند هن
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 گر دور قرمز گردن شال یه ولی ندیدم خوب رو اش قیافه مسیح »
 

 [۱۴:۰۴ ۱۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «... بود دنش

 
 روشیین تاریک، و ازدحام میان و بود پرواز حال در هیجان از قبلش مسیییح
 نمی هیچ و میگشیییت اش پیشییونی ماه پی سییرگردان چشییمانی با خیابان

ه َته از لب زیر عاقبت...دید  :نالید دل ت 
 
 «...کنم گمش نگذار الرحیم الرحمن یا »
 

 ساتوبتوت ایستگاه در تر سو آن قدری شاداب و شد نزدیک اجابت به دعایش
 پی از هم وکامران دوید سمتش به درنگ بی... بود شدن سوار حال در که دید

 .... او
 

 یم کوبیده زمین به محکم پاهایش میدوید اش لیلی پی مجنونی مثل مسیییح
 به وقتی و زد پس را آنها و گذشت مسافران میان از....  سینه در هم قلبش و شد

 به یان به شییاداب و زد بازویش به چنگی باشیید رسیییده دنیا به گویی رسییید او
 !...ایستاد حرکت از هم او برای دنیا او دیدن با و برگشت او سمت
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 مسیییافرانش همراه به اتوبتوتس....! کردند می نگاه دیگر یک به فقط هردو
 ... ماندند جا به ایستگاه خلوت دودر ان و رفت

 
...  آمد فرود خیس آسییفالت روی شیید خم هایش زانو و نیاورد تاب شییاداب

سیح شک های حلقه پس از را او شاداب و زد زانو کنارش م  میدید لرزان تارو ا
 ..قرار بی لبهایش و بود ابری چشمانش...! 

 
سیح شم و بود مبحوس سینه در هایش نفس هم م شت نمی بر شاداب از چ  دا

 :گفت و کرد خم سر قدری وعاقبت
 
شونی ماه » شمهای روی بگذار رو پاهات زدی زانو زمین روی چرا...  من پی  چ

 «...من
 

 بار این مسیییح... دو آن بود فقط دنیا گویی بودند جدا زمان و زمین از دو هر
 :کرد زمزمه تر آهسته

 
 «...بشنوم رو صدات بگذار بگو چیزی یه »
 

شم نیاورد تاب دیگر شاداب شت برهم وچ شک قطره دو و گذا شت ا  روی در
 «... مسیح:»  گفت و خورد تکان لبهایش آهسته و نشست هایش گونه
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 دابشا که را جادویی ی کلمه عاقبت و کرده پیدا پرواز برای بال کرد حس او و
 « جانم:»  گفت و کرد زمزمه لب زیر بود آن تاب بی
 

 ات گرفت تر باال قدری را سیرش کرد می نگاه را نها آ تر سیو آن کمی که کامران
 : گفت و گذاشت پیش وقدمی شود نشین ته اشکهایش

 
شی...! بندازند لنگ دوتا شما جلوی بیان باید مجنون و لیلی...  بابا »  بریم دپا

 «... آوردید در هم رو ما اشک...! کنند می نگاهتون دارند مردم مطب داخل
 

 یرو از و داد جای او گرم دست میان را دستش شاداب و برد پیش دست مسیح
 ... برخاست زمین

 
**** 

 ستهنش دلش تار تار روی به پیچک مثل ناشدنی وصف شوقی و هیجان شاداب
گاهش ، بود های صیییدای و زیر به ن نگ خوش برایش مسیییح قدم  ترین آه

 . بود دنیا موسیقی
 

 هب پرید باال تعجب از ابروهایش کامران و مسیییح کنار شییاداب دیدن با مقانی
 دانهمر لحنی با مقانی به توجه بی مسیییح و برخاسییت جایش از مسیییح احترام

 :گفت رسمی خیلی ومحکم
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 «.... کنم ویزیت رو بیمارم آخرین من تا بمونید منتظر لطفا خجسته خانوم »
 

 او متس به دوستی ی نشانه به دستی و برداشت مسیح سمت به قدمی کامران
 :گفت گوشش کنار و کرد نزدیک او به را خود قدری و برد پیش

 
شم » شن، دلت چ  ترودخ خانوم فرنگیس به خودم کردی پیدا رو سیندرالت رو
شتلق تا میدم رو خبرش ها  « ...بگیرم م 
 

 :داد ادامه و گرفت فاصله قدری او از سپس
 
 «... دیگه روز یه برای باشه مون قرار... میرم من »
 

 وسیتشپ زیر همچنان هیجان ولی بود برگشیته عادی ریتم به تازه قلبش مسییح
 مرانکا با و انداخت بود ایسییتاده تر سییو آن کمی که شییاداب به نگاهی نیم بود

 :گفت مقانی به رو میرفت اتاقش سمت به که درحالی و کرد حافظی خدا
 
 خجسییته خانوم هم بعد.... داخل بفرسییتید رو آخر بیمار لطفا مقانی خانوم »

 « بیارند تشریف
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سیح رفتن با کامران صتی م  گرد صورتی هک ببیند را او سیندرالی تا کرد پیدا فر
 یا افسییانه و گیر چشییم زیبایی...  زیبایش مورب چشییمان از غیر به و داشییت
 !.... نداشت

 
 :کرد کمتر قدری را بینشان ی فاصله و گذاشت پیشتر قدمی

 
 شییما با اشیینایی از....  مسیییح دوسییت هسییتم کامران من خجسییته خانوم »

 «!... گشتیم می دنبالتون ها قصه توی بخواهید رو راستش خوشبختم
 

 قصیییه از را ومنظورش کرد نگاه کامران جذاب ی چهره به متعجب شیییاداب
 :داد ادامه کامران و نشد طوالنی چندان اش گنگی و گیج ولی...! نفهمید

 
 فتیمگ می بهتون بود دنبالتون به مسیییح که مدتی این...  مفصییله اش قصییه »

 « میشم آشنا بیشتر بعدی های فرصت انشالله...سیندرال
 

 .... رفت و کرد خداحافظی مقانی خانوم از و گفت را این کامران
 

قانی مام م گاهش مدت ت  جوری بد اش فضییولی حس و بود شیییاداب پی ن
 نشیید مجالی ولی کند باز او با را صییحبت سییر میخواسییت و میداد قلقلکش
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ستانه لحنی با و آمد برون بیمار آخرین شنی هم لبخندی که درحالی دو  نا چا
 :گفت بود

 
 «...هستند منتظرتون دکتر داخل ببرید تشریف لطفا خجسته خانوم »
 

*** 
 آرامشی حس...  روان و نرم و سبک همانطور...  آب مثل داشت را سیالی حس

سیح دیدن از که سته دلش کنار م ش صف بود ن شدنی و  روحش امتداد تا و نا
 .... بود آمده کش

 
شت کم را شهاب تلفن فقط شیرین های حس این میان شد که دا  را آن ناچار
ند، قطع تاق به شیییدن وارد از پیش ولی ک مک برایش ، ا یا  دورغ یک و ، زد پ

 و انداخت تهران ترافیک گردن به را آمدنش دیر کردو آن چاشیینی هم کوچولو
شت ستم ترافیک توی:»  نو شابه و...« میام دارم ه  انمام برای را پیام همین م

 .شد داخل و فرستاد زری
 

 اتا در
 

 [۱۴:۰۴ ۱۴.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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 یبرنم او از چشم که مردی ماندو او ، ومسیح ماند او شدو بسته سرش پشت ق
 می پیش و پس قلبش ریتم با که هایی نفس و نمیزد هم پلک حتی و داشیییت

 !... شد
 

 تاب دیگر شییاداب ، ایسییتاد او نفس به نفس و گذاشییت پیش قدمی مسیییح
شم و نیاورد را او سرکش نگاههای ر زیر به را هایش چ  گرم های نفس و داد س 

 : نشست گوشش ی الله روی جایی مسیح
 
 « ؟...! گذاشتی خبرم بی هفته یه و هالکتم دونستی می انصاف بی »
 

 کار یپ و کند جمع را بندیلشییان بارو هایش نفس تا بود کافی جمله یک همین
شان بار و سیح پیراهن ی یقه به همچنان نگاهش...! بروند خود ست بود م  در

 او نرم صیییدای ماند، می بیرون پیراهن زیر از که بازکوچکی هفت تکه همان
 :داد نوازش را هایش گوشش بازهم

 
 «؟....! کنی نگام خوای نمی پیشونی ماه »
 

 و کرد پرواز و گرفت اوج او نگاه با و آمد باال او صییورت امتداد تا چشییمانش
 :کرد نجوا قبل از تر نرم بار این مسیح...!  شفاف را چشمانش اشکی حلقه
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 «؟....! کنم بتغتلت کوچولو یه دارم اجازه »
 

 هگون راهی و رسییید سییرانجام به عاقبت چشییمانش در بالتکلیف اشییک حلقه
 را سییرش کردو حلقه مسیییح کمر دور به را دسییتهایش درنگ بی ، شیید هایش

شت او قلب ریتم روی ست به را هاش دلتنگی و گذا  صدایش بی های گریه د
شقانه سکوتی در دو وهر سپرد سه در نفس چند عمر قدر به عا  درفتن فرو خل
 !....مسیح و شاداب بود زمین ی کره یک فقط گویی

 
 صدای با کند، خراب را خوبت حال که هست چیزی یه همیشه که انجایی از و

صله هم از آنی به هردو شاداب موبایل زنگ ست و هول شاداب و گرفتند فا  د
شید بیرون کیفش از را موبایلش پاچه سم دیدن با و ک  و ردک قطع را آن شهاب ا

 او از چشییم که مسیییح به رو و ام خونه دیگه سییاعت نیم تا زد پیامک برایش
 :گفت داشت برنمی

 
 «.... کردم دیر خیلی هم آالن همین تا خونه برگردم باید من مسیح »
 

 اب و فرسییتاد بیرون هایش سییینه از عمیق نفسییی با را هیجانش تمام مسیییح
 : کشید و گرفت انگشتانش میان را او لپ نرم دوانگشت
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 رو جدیدت ی خونه آدرس تو میزنیم حرف هم با راه توی...  میرسییونم من »
ضافه به میگی برام  منمیگذار دیگه...  خونه ی شماره و موبایلت ی شماره ی ا
 «! بخوری لیز دستم از ماهی مثل

 
ست لبش روی لبخندی ش  اه کاری محکم این به نیازی...  دل ته از و عمیق ن

 !....برمیگردد آشیانه به بازهم باشد که دنیا هرجای جلد ،کبوتر نبود
 

 [۱۳:۴۹ 2۰.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 مراد به گردون چرخ تا دهند می دست به دست آسمان و زمین بخواهد که خدا
 !... آید در گردش به دلت

 
 مسیییح دیدار برای بود خواسییته او از که زری مامان حرف حرمت به شییاداب

 ار آمدنش و نادر تهدید ماجرای...  نزد او با مالقاتش از حرفی نشییود قدم پیش
 ... کرد موکل دیگری وقت به هم جا آن به
 

 اجازه و گرفت تماس ونیم نه ساعت حوش و حول شب همان خانوم فرنگیس
 یتاب ، کوتاه تاملی از وافربعد حظی با زری مامان و خواسییت خواسییتگاری ی
 راراصیی مقابل در و کند تکلیف کسییب همسییرش از باید گفت و داد گردنش به

 خان منوچهر ی اجازه با نداشیییت آمدن کوتاه خیال که خانوم فرنگیس های
 ....داد را جمعه ظهر بعداز وعده
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شحالی از خانوم زرین  لباس رویاهایش در و میزد َملق و کّله دلش توی دل خو

 !.... پوشید کردو پرو و دوخت هم را عروسی روز
 

یان لیچار دهان دانسیییت می و شییید کوک کیفش هم آقاجانش  که فامیل گو
 !... شود می بسته بود شده شان مجلس نقل شاداب

 
شی حال شهاب اما شت خو  درهمش های سگرمه را این...  بود کالفه و ندا

 را تهب و گل همیشییه مثل که تلویزیونی ی صییفحه به اش خیره نگاه و میگفت
ستگار حرف شنیدن با میداد نشان  فتگر تلوزیون ی صفحه از را نگاهش خوا

 :پرسید زری مامان به رو و
 
 «؟...! است چیکاره پسره بود معرفشون کی »
 

ستهای بازهم زری مامان  هجمع روز اینکه برای و گرفت کار رابه اش زنانه سیا
ستگار این با را آنها ست خوا ستی کند گیر غافل درمون و در  و ددا تاب درهوا د

 :داد جواب رفت می آشپزخانه سمت به که درحالی
 
سرش ، میگفت مادرش » شهم معلوم جمعه حاال میکنه کار بیمارستان توی پ  ی

 «!... دیگه
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 یارشع تمام چرچیل به لبخندی نمیگنجید، خود پوست در خوشی از شادابکه
 و نیاورد را او درهم ی چهره تاب دلش ، برگشت شهاب سمت یه نگاهش و زد
 : گفت و کشاند اتاق به را او سشوارش نشدن روشن ی بهانه به
 
 «؟..!.نمیشه روشن چرا نمیدونم بندازی سشوارم به نگاه یه بیای میشه شهاب »
 

 برخاست مبل روی از و گرفت زانو به دستی شده گره های اخم همان با شهاب
شوار دیدن شد،با راهی شاداب دنبال وبه سیمی زمین ،روی س  فباالتکی که و

 و داد باال را ابرویش تای یک ، برداشیت را آن شید خم بود افتاده بیرون پریز از
ستش در را سیم که درحالی صی لحن با میداد، تاب د  ودب تعجب از پر که خا

 :گفت
 
 «... ها بشه روشن بزنی برق به اگه کنم فکر »
 

 به هک درحالی نشاند تخت ی لبه و گرفت را او دست و بست را اتاق در شاداب
 :داد جواب بود زده زل او چشمان

 
 که تلفنی ، بزنیم حرف باهم تنها تا گفتم رو این.......!  بود بهانه سییشییوار »

 آقا با هم شییبها و میری زود خیلی که ها صییبح.... شیینید رو دل حرف نمیشییه
قا حواس خواسییتم نمی ، برمیگردی جون تاق توی جون آ نه جا ا  از...!  بمو
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 گهدی ؟...  خواستی نمی رو همین مگه ، خونه برگشته ندا که شنیدم زری مامان
 «؟... چیه غمت

 
ست سپس شتانش سر با و برد د شسته اخم خط دو انگ  باز را ابرویش دو بین ن
 :داد ادامه نرم لحنی کردبا

 
 روزها این میدونم ؟....بشییی سییبک و بزنیم حرف هم با کم یه میخواد دلت»

 هی و کنی فکر آرامش با تا نشیییدم پیچت پا هم من...!  فشیییاری تحت خیلی
 هم ندا... نزدم حرفی هم زری ومامان جون آقا به حتی بگیری، درست تصمیم

 «! ...بود پا به غوغایی آالن وگرنه نگفته اش خانواده به طالق از حرفی یقینا
 

 اشتبرد تخت روی از را بود نگین از پر که را شاداب رنگ قرمز کلیپس شهاب
 : داد تابی آن به و گرفت دستش دو انگشتان میان را آن و
 
شته سر و سر هزار کالفه شدم ؟...بگم چی»  با....! کردم گم رو زندگیم ی ر

 موع دختر یه برام فقط اول ار ندا...! ندارم هم تو با ندارم رودربایسییتی که دلم
 مدت یه... رفت براش هم من دل که کرد دلبری و شیید ام پاپی اونقدر ولی بود

 ینب دهن اگه ندا...  کردیم ازدواج هم بعد و بودیم دوست یواشکی هم با کوتاه
 مونزندگی کرد می پرواز داده بهش خدا که بالی قد پروازی بلند جای به و نبود

 «.. گرفت می پا
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 و تبرگش شاداب سمت به سرش و کشاند باال را اش افتاده زیر به نگاه شهاب
 :داد ادامه محزون لحن همان با
 
 «!... کنه پرواز بال بدون خواد می که اینه ندا عیب »
 

 پوسییت زیر آن نرمی و کشییید برادرش مجعد موهای میان به دسییتی شییاداب
 : رساند گوشش ی الله به آن امتداد وار نوازش و نشست دستش

 
 بدی ادامه رو درسییت تا میکنم کمک بهت ؟من...  نمیشییی پرواز بال چرا »

 ور لیسییانسییت و بخونی درس هم شییبها و کارکنی ،روزها بری کالس ،میتونی
 «...بشی استخدام شرکت یه توی و بگیری

 
 های گوشه و گذاشت چشمانش روی را اش اشاره و شست انگشت دو شهاب

 :گفت و داد فشار قدری را آن
 
 دادنمی قلقک رو اون و گذاشت نمی غیرتم روی رو پاش اگه میشدم پرواز بال »

 یه ونا یادآوری حتی که هسییت چیزهایی یه و نیسییتند گفتی حرفها بعضییی... 
 مرهم زمان بدی اجازه باید وفقط گذاره می جا به مرد غیرت روی عمیق زخم

 «.... بشه زخم این
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 و گرفت دستش میان را شاداب ی شانه رو پریشان موهای از ای دسته شهاب
 :داد ادامه و آویخت آن به را کلیپس

 
 ونا حضور و خونه هوای و ،حال برگشته ندا که دیدم خونه رفتم وقتی امشب »

 مدت این میکنم سعی....  اینجا اومدم و میکرد ام خفه داشت
 

 [۱۳:۴۹ 2۰.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
سه دادگاه وقت تا کنم طی مریز دار کج رو  دهن َلق َلق حرفم خواد نمی دلم بر

 « .... بشم شون مجلس نقل و بشه فامیل های باجی خان و خاله
 

 همچنان که شاداب روبروی و برخاست تخت لبه روی از و گفت را این شهاب
 : کشید اش شانه روی پریشان موهای به دستی ایستاد بود نشسته

 
 یحسییاب آدم بگم آالن از بیاد خواسییتگار برات قرار جمعه...  کوچیکه آبجی »

 اگه ، خونه میرم من خیر به شبت...  ها بشی زنش بدم رضایت که محاله نباشه
 این اینجا اومدم هام وسیییله ی بهانه به هم آالن...  میشییه پا به قالی و قیل نرم

 « ...بشه تموم چی همه تا گذارم می سرجیگرم دندون هم رو مدت
 

شانی و شد خم سپس سید را او پی  رفت بیرون خمیده هایی شانه با و بتوت
ند شیییاداب.... یک وما یا و  میان را آن شییهاب که غیرتی درد و خیال فکر دن

 حال وسط که هست هم چیزهایی که جایی آن از و...!  میکرد پنهان مشتهایش
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 کند، وّخرم خوش را حالت َدم در و شییود پیدا یشییان کله سییرو پریشییانت و بد
 ... نشاند لبش گنج محو هرچند لبخندی و رسید ه را گرد از مسیح پیامک

 
 «؟... چطوره حالت من پیشونی ماه خیر به شب »
 

یام ما بود کوتاه پ نه نوازش از پر ا  کنار و میکرد جدا زمین از را او که عاشییقا
 را احسییاسییش بعد ای لحظه و بسییت را هایش چشییم...  نشییاند می سییتارها

 :نوشت
 
 «...آزادم جهان دو هر از عشقم ی بنده دلشادم خود ی گفته از و میگویم فاش »
 

 :کرد تایپ برایش و رفت غنج دلش ته شعر خواندن با مسیح
 
 باید و مهست بیمارستان وفت دیر تا امشب نکن پرت رو حواسم ادبیاتی بچه »

 «... کنم ویزیت رو بیمار تا چند برم آالن
 

 حمسی پیامک روی نرمی ی بتوتسه زندگی حس از پر پیام خواندن با شاداب
 :داد جواب نشاندو

 
 «... خیر به هم شما شب دکتر آقای نباشی خسته »
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 دکم داخل را موبایلش نشییود وسییوسییه دوباره اینکه برای و کرد ارسییال را پیام

 هم را کمد در و کرد مبحوس برهمش و درهم لباسییهای از انبوهی زیر دیواری
 ریدیگ پیام و شود وسوسه میاد تا...!گذاشت فرش زیر هم را کلیدش...!  قفل

 !... کند ارسال
 

 !... بهاری را دلت و میکند سست را ات اراده پای است این عشق خاصیت
 

*** 
 که هایش گوش زیر زری مامان صییدای و بود چشییمانش پلک پشییت خواب

 « شاداب... شاداب:»  میزد صدایش درپی پی و مدام
 
 : دید اتاق در ی آستانه در را زری مامان و گشود هم ار را هایش پلک سختی به
 
 شیهاب نمیدی جواب که گذاشیتی کجا رو گوشییت...  پاشیو مادر شیاداب »

 «!... بود ه شد نگران و زد زنگ دوبار
 

 زمین روی از را شاداب سرگردان های تاجوراب بود شده خم که درحالی سپس
 :داد ادامه بردارد
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 تو توی چی دکتره این دونم نمی من... !  نوبره شییلتختته همه این هم دختر »
شقت که دیده شب مامانش نمیدونی ؟...!شده عا  وقت تا میزد بالی بال چه دی

 «... بدیم خواستگاری
 

 : چرخاند درهوا دستی میرفت بیرون اتاق از که درحالی سپس
 
 گفت و زد زنگ صبح ندا... بپره سرت از خواب بزن صورتت به آبی یه پاشو »

 «...شد تموم هم دوتا این شوهری و زن دعوای شکر رو خدا جا این میاد داره
 

 سمی ، نبود آب به نیازی شییود فراری هایش پلک پشییت از خواب اینکه برای
سیح پیامک و کال  و داد تکیه دیواری کمد در به....! کرد می هم را کار همان م

 :کرد باز را مسیح پیام ریخت چپش ی شانه روی را پریشانش موهای
 
 و دارم جراحی عمل یه دیگه ی دقیقه چهل من..  پیشییونی ماه خیر به صییبح»

 وتخل کمی سییرم اینکه محض به گرفتارم ظهر از بعد وتا عمل اتاق برم باید
 «... باش خودت مواظب... میگیرم تماس شد

 
 ... شد لبهایش مهمان صبح اول لبخندی
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ستیکر هیچ بدون ، ومردانه بود ساده پیام سه و قلب و گل ا  یونم...  ای بتوت
 رورک میشییدو آب قند دلش ته کیلو کیلو که بود پیام این در رازی چه دانسییت

 !... کرد می آب دل کرور
 

***** 
 

 !...مانند می کتاب مثل آدمها
 

 هایش نوشییته ولی اسییت زرکوب که هایی همان از....دارندا عالء جلد برخی
 دوزکش بزک که نادر مثل!  میخوانی هم را خطش یک سختی به و ندارد محتوا

تارش و میبرد دل مام.... َزهره رف لدورم ت لدورم ا  باقی حرف حد در هایش وب
ند  و ترس رغم علی و...!  نکرد باز لب سییوری عمو زن ترس از هم باز و ما
 ... ماند باقی نامزدش همچنان فریال شاداب ی دلهره

 
 ایمحتو ولی ، یشان ساده جلد وجود با که هستند هم کتابهایی ش کنار در اما

 امانت به حتی آید نمی دلت و کنی حفظ از آنهارا خط به خط باید دارندو غنی
 زیر کردو می غوغا بودنش مادر بوی که زری مامان مثل...! بدهی کسییی به

 .... میانداخت جریان به را زندگی خانه پوست
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 یه نارک و بنشییینی کافه دنج ی گوشییه باید و هسییتند عاشییقانه هم کتابها برخی
 میخواست دلش شاداب که مسیح مثل... بخوانی مزه مزه را آن شیرین ی قهوه
 ...کرد می دور را آن وبارها بارها

 
 متوجه را آن اول نه که هسییتند ته سییرو های کتاب مثل آدمها از بعضییی اما

 خودشییان با تکلیفشییان و... فهمی می داسییتان آخر از چیزی نه و میشییوی
شخص ست م سد چه نی سته این از ندا و...  بینوا ی خواننده به بر  ودب کتابها د

 !...نبود روشن خودش با تکلیفش که...! 
 

 ارکپ نیمکت سییهم بهشییت بسییت بن از برگشییتن از بعد ندا با مالقات اولین
 !...داشت فاصله یشان خانه با کمی فقط که شد کوری سوت و خلوت

 
 ندا
 

 [۱۳:۴۹ 2۰.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 به درسییکوت که شییاداب رخ نیم به ، زد گره هم در سییینه روی را دسییتهایش

 «؟...شدی الغر: » گفت و انداخت نگاهی نیم بود شده خیره روبروی
 

شه بار و برگ بی درخت تک به نگاهش سپس شید پارک ی گو  از عدب و شد ک
 :داد ادامه بود همراه عمیقی نفس با که کوتاه تاملی
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 مناسییبی ی روحیه تو مثل ولی...  اومدم می دیدنت به باید تر زود میدونم »

شتم صه ، ندا شت رو سختی روزهای ظاهرا شنیدم مامانم از رو ات ق  سر پ
 رو تحرف کسیی بود محال نمیکرد تعریف پلیس رو داسیتان این اگه گذاشیتی

 «؟...!سالمتی و صحیح خوبه حالت حاال....!  کنه باور
 

 کالم در خوابیده ی طعنه متوجه چرخید، می مسییح پی حواسیش که شیاداب
شد ندا ستهایش و ن  چه آره:» داد جواب و چپاند جیبش داخل به سرما از را د

 «؟...! مگه طور
 

 از» :کشاند باال سمت به را آن ی گوشه و نشست لبش روی کچ پوزخندی ندا
 «؟...! سالمتی و صحیح هنوز میگم لحاظ اون

 
 لبشق و برگشت او سمت به نگاهش مسیر ، چرخید ندا سمت به سرش آنی به
 نامرد ی مردانه صییحبت ونقل فامیل زنهای پچ پچ دانسییت می...!  آمد در به

ست آبروی و عفت هایشان شرد دندان به را زیرنش لب... او  هب رو را سرش و ف
 حلقه ، کند می نگاه بندگانش به آن از خدا که جایی همان ، گرفت آسییمان

 تجف را شکنی دندان جواب...!  نشود سرازیر تا داد جا چشمانش ته را اشکش
 : آمد اش شکسته دل میان به ندا و نشد گفتنش برای مجالی اما کرد جور و
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 هبش دزدیده روز هشت و هفت رو دختر یه میشه باورش کی آخه نشو ناراحت»
 یشهم مربوط خودت به و خصوصیه مسئله این هرحال به...  نیاد سرش بالیی و

ستگار دیگه نکنم فکر ولی سابی و درست خوا  یشپ روز دو...  سراغت بیاد ح
سال که ملیحه عمه شوهر برادر که شنیدم مامانم از رد زنش پار  بچه تا سه و م 

 هاینک برای مامانت البد و کرد جوابش عمو...  گذاشییته پاپیش برات داره هم
 رو فریال و کرد بند هم رو نادر دست مامانم...!  نزده بهت حرفی نشی ناراحت

 « ...کرده نشون براش
 

 خیتل جز که او های حرف میان به برخاست جایش از آنی به نیاورد تاب دیگر
 :پرسید درهم های اخم با و ایستاد او روبروی ، آمد نداشت چیزی

 
قا بگو خودت ندا » لت دقی یه من با مشییک های بین ؟چرا... ! چ  و زن دعوا

 روز دوازده ، ده این از بعد میکردم فکر ؟....! وسطه من پای شهاب تو شوهری
 گوشییه فقط اومدی وقتی از ولی بزنیم گپ باهم دوسییت دوتا مثل که اومدی

 «؟...! شده نصیبم کنابه
 

 تیزش تندو زبان آمد می پیش ندرت به که شییاداب درهم های اخم دیدن با ندا
 جواب بود همراهش هم ای دوسییتانه لحن که نرمی صییدای با و کرد غالف را

 :داد
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 دشای ،گفتم کنیم دل درد باهم اومدم ؟! میاری جوش چرا.. بابا خوب خیلی »
 کنی تعریف من برای بگی نمیتونی زری عمو زن به که رو حرفهایی بخواد دلت
 «...کنم می دل درد برات من ، نداری دوست حاالکه...! 

 
ست دوباره شاداب ش صش تمام و ن  و ریخت صبرش های جیب توی را حر

شید عمیقی نفس صابش بر قدری تا ک سلط اع  رس مقدمه بی هم ندا... شود م
 :گفت و رفت هایش دل و درد

 
 ی دنده روی شییهاب ولی.... کنم زندگی شییهای با خوام می من شییاداب »

 و هدار دوست خیلی تورو شهاب....  نداره اومدن کوتاه خیال و نشسته لجبازی
 نارک بگذار رو لجبازی و بده بهم فرصت یه بخواه ازش میده گوش حرفهات به

....» 
 

شت ندا سمت به نگاهش  اب بود سوری عمو زن جوانی از قابی او ی چهره برگ
ضی صورت همان شمانی و بی صافی بی اگر تیره چ  یخوب ی چهره نمیکرد ان

شت شاند می آرایش مدد به را هایش عیب تبحر با هم او که دا  اخالقش...  پو
 «!... نگر سطحی و گرا مصلحت بود او مثل هم

 
 میقیع بازدم و دم از بعد برگشت پارک زمتستتانی ی باغچه به نگاهش مسیر

 :داد جواب
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سته » شهاب من که در  بینی دهن مرد شهاب ولی داریم باهم خوبی ی رابطه و
...  باشییه داشییته دخالتی تصییمیمش توی زری مامان و من و حرف که نیسییت

 یوقت و ساخته درد کوه یه صبور آروم شهاب از که شده چی شما بین نمیدونم
 «... میده جا اش شده مشت دستهای بین رو غیرتش میاد میون به تو اسم

 
 حنیل با و برد فرو پالتویش جیب در دسییتهایش برخاسییت نیمکت روی از ندا
شمان امتداد تا را نگاهش میزد موج آن در عجیبی دی سر که شگر چ س  او پر

 :گفت و کشاند باال
 
 یم اشیتباه شیاید گفتم خودم با ولی کنی نمی کمکم دونسیتم می هم اول از »

 «.... کنم
 

 به شیییاداب..... رفت و شییید راهی کند حافظی خدا آنکه بی گفت را این ندا
ل قدمهای  ...شد خیره اش خمیده ی شانه و او ی وارفته و ش 

 
 سادتح ی واژه بلکه نداشت ته سرو تنها نه که بود کتابی ندا شد عوش نظرش

 !...شد می یافت وفور به آن در داوری پیش و
 

 [۱۳:۳۹ 2۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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ستانه چندان شاداب و ندا حرفهای هرچند  صحبت آن جای به ولی...! نبود دو
 !... بود صمیمی و مردانه گپ یک مسیح و کامران های

 
سیح شونی ماه پیامک آخرین متستت سر م  و شیرین حس و خواند را اش پی
 شمچ گوشه با که داشت را نوجوانی هوای و ،حال نشست پوستش زیر لطیفی

 تکه شییدو خم کرد جدا موبالیش از دل عاقبت... آمد می در پرواز به دلش یار
شت را پیتزا از ای سیر کامران صدای با و بردا  آن روی های ذرت از نگاهش م
 :برگشت کامران چشمان سمت به
 
 میری جمعه خدا امید به...  کردی پیدا رو سیییندرالت هم تو شییکر رو خدا »

 «... میشه منتهی وصال به عشقتون ی قصه و خواستگاریش
 

سیح شت دهان به را پیتزا مثلثی سر م  جویدمی صدا بی نرم که درحالی و گذا
 :داد جواب و داد تکان را سرش آرام

 
شن زندگیم با تکلیفم و کردم پیدا رو سیندرالم که من »  کدوم یتو ، تو شد رو

 «؟...!موندی باقی مجرد هنوز که موندی جا قصه
 

 وا ی قصییه... شیید ماری زهر تلخی به برایش پیتزا وطعم زد خندی زهر کامران
 برای را هایش گفته نا..  برمیگشییت دور چندان نه سییالهای و داشییت دراز سییر

 :داد جواب و داشت نگه خودش
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صت یه منتظر ولی بزنیم حرف هم با خوام می که وقته چند » سب فر  ودمب منا
 «...کنم ازدواج خوام می بگم تا
 

 لبخندی با خوش سییر و داد هل جلو به را پیتزا ی جعبه خوشییحالی از مسیییح
 :گفت لبش کنج

 
 دخنر این هسیییت کی حاال...  رواسیییت فشیییانم جان گر مژده بدین »

 «؟...!خوشبخت
 

 چشییمان از را ،نگاهش داد پایین نوشییابه ای جرعه با را هایش دل ، دل کامران
 ناهار میز روی نامرئی خطوط دسییتش انگشییتان سییر با گرفت مسیییح خندان
 : کشید خوری

 
مه بی » قد نا با میخوام.... میگم م ندا  برادر که تو از اول ولی کنم ازدواج ما

 «... گرفتم می اجازه بابد هستی بزرگترش
 

به و آید در پرواز به ابروهایش اینکه برای خب  هم چشییمانش و برود باال رو
 هایش تعجب میان هنوز...!  میکرد کفایت جمله یک همین شییود گرد قدری
 :نشست آن کنار هم کامران آرام صدای که میزد پا و دست



 991 بن بست بهشت

 
 ناو با خوام می داره هم بچه یه و اسییت بیوه زن یه ماندانا اینکه بر علم با من »

سی رو من اونقدر کنم می وفکر کنم ازدواج شنا سوزی اهل بدونی که ب  زا و دل
ست این ستم ها واژه د  چون نگی نه بهم امیدوارم و میخوام رو ماندانا من...  نی

 «...کنم می پیدا راهی یه کردنت راضی برای باش مطمئن
 

سیح  داد شافکار به سامانی سرو و برد پناه اش نوشابه ی خورده نیم لیوان به م
 :گفت عمیقی نفس از وبعد

 
شتی احترام من به که ممنونم » .. . کردی صحبت مورد این در من با اول و گذا

نا ندا یه زن ما نه و متستتقل ندگی برای میتو نده و ز  تصییمیم خودش اش آی
 رفح باهم دوتا شییما من خواسییتگاری از قبل که چینم می برنامه یه.... بگیره
 «... میگیره ماندانا هم رو نهایی تصمیم.... بزنید

 
سته سفر بار هایش دلهر تمام کامران ست ، ب ضطراب د  هیرا گرفتندو هم را ا
 : یدکش آسودگی سر از عمیقی ونفس گرفت جان لبش روی لبخندی...! شدند

 
 «!کردم رد رو رستم خان اولین... پسر نوکرتم »
 

 ....کرد نثارش لب زیر ای دیوانه و گرفت عمق هم مسیح لبخند
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 التخی بام روی آرامش کبوتر وقتی اما..  افتاد دهن از کردو یخ هرچند پیتزاها
 هیچ که کرده یخ پیتزای.... خوب های طعم از میشییود پر برایت دنیا بنشیییند

 !...گواراست برایت هم زهرمار
 

**** 
 !...کند می درگیر را ات گانه پنج های حس تمام که است لطیفی حس عشق

 
شق با شوق ع  نموزو و آهنگ خوش برایت او صدای....  بینی می تر زیبا را مع

 حتی... کند می تابی بی او دسییتهای لمس دنبال به دسییتهایت و شییود می
شامت شوق بوی هم م شخیص بو هزاران میان از را مع  طعمی هیچ و میدهد ت

 !...نیست وگوارا دلنشین برایت او جز
 

 هارچ میز یک قدر به فقط که ماندانا سمت به اش گانه پنچ حواس کامران حاال
 !... میکرد پرواز داشت فاصله او با مبل دو بین گوش

 
 آن از پیس پیس چندتا و برد اش گوش ی الله کنار جایی را عطرش مسیییح

 .....شد سرشار مردانه عطر خوش بوی از خانه فضای کردو زیرگوشش مهمان
 

 گرفتمی بازی به را دلش که کامران بیگاه و گاه نگاهای زیر از فرار برای ماندانا
 :گفت بود رفتن ی آماده که مسیح دیدن با و برخاست مبل روی از



 993 بن بست بهشت

 
 حرف باهم جا این بیام گفتی...  برسییون جایی یه تا هم رو من لطفا داداش »

 «؟...! بری میخوای و داری کار ظاهرا ولی بزنیم
 

سیح ش پیش وقدمی کرد تن به را بود سوار ساعدش روی که را کتی م  و تگذا
 بود ایسییتاده میز سییوی آن که کامران به نگاهی نیم ، بتوتسییید را او ی گونه

 :داد جواب و انداخت
 
 اتوب میخواد کامران...  نیسییتم من بزنه حرف تو با قرار که اونی ولی درسییته »

 راحت فرنگیس مامان و مارال پیش خونه توی شیییاید گفتم..  کنه صییحبت
... دبزنی رو حرفهاتون راحت تا من ی بیایدخونه خواسییتم همین برای نباشییید

 ازت رو کلید و خونه میام شیییب کن قفل رو در رفتید وقتی دره روی هم کلید
 «... اینجام هنوز من نشسته مطب توی مریض کلی برم باید هم آالن.. میگیرم

 
 خانه در کرد خداحافظی عجله پر و داد دسییت کامران با گفت را این مسیییح

 ... شد بسته تقی صدای با سرش پشت
 

 می قرار بی دلش توی دل ماندانا.... بودند ایستاده میز سوی دو همچنان دو آن
 نداش او از کمی دست هم کامران و تپید

 
 [۱۳:۳۹ 2۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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 می هایشییان گوش زیر که بود صییدایی تنها قلبهایشییان تپش صییدای...  ت
ست ش شان نفس انگاری...!  ن سته الی های  سینه میان جایی که ماند جا درب

 ..کرد می خس خس هایشان
 

سر کامران شم سرا شقانه بود چ شم سختی به عاقبت میکرد، نگاهش وعا  از چ
ستی ، گرفت ماندانا ظریف ی چهره  ادامتد تا را آن بردو پرش موهای میان به د

 روسیی افکارش به اینکه وبرای گرفت فاصییله قدری میز از و داد کش گردنش
 :گفت و برگشت او سمت به آنی به و رفت کوتاه قدم چند دهد سامانی

 
 دهشیی طاق طاقتم دیگه ولی چید مقدمه باید حرفهایی یه گفتن برای میدونم»

 همون از میخوامت که سییاله خیلی...  خوامت می ماندانا میگم پرده بی و.... 
ستانی دختر یه که وقتی ستی باب بود دبیر  شدو باز نپدرم با تو مرحوم پدر دو

 «...خواستمت می گرفت شکل خانوادگیمون روابط
 

شته به نور سرعت با گویی ماندانا شد شد پرتاب گذ شقی روزهای با  شا عا
 زدن دید دزدکی و حافظ فال...  هایش ،دل دل... گرفت جان چشییمانش پیش

 با و برگشییت حال زمان به کامران صییدای با...!  کامران خیال در پرسییه و ها
 ..شد خیره او به نمیزد پلک که چشمانی

 



 995 بن بست بهشت

 ادی به رو مینیاتوری نقاشیهای اون ظریف ی چهره که شدم دختری عاشق من »
 بینی زیر فرمش خوش لبهای که.... خمار و درشییت چشییمانی با ، میاره من

شه موزون و هماهنگ ، صافش و قلمی شتن کامران گفتم خودم با... میدرخ  دا
 اب که شیید این...  بگذاری مایه جونت از براش باید خواد می لیاقت دختر این

 یک ثلم پدرم ثروت به تکیه بدون که خواستگاریش برم وقتی کردم عهد خودم
شم خودم پاهای روی مرد سبیدم سربازی از بعد همین برای....  با  و کار به چ
 ابب و کردم پیدا سالها از بعد رو رضا که بود اونجا...  کردم باز رو شرکت این

 «... مسیح با دوستیش برای شدم آشنایی
 

 دریای در خیالش...  میداد دست از را توانش و تاب ماندانا و گفت می کامران
 !...میشد باز پرده به پرده براش خاطرات و بود شناور گذشته

 
شمان به کامران شور شد خیره ماندانا آب از پر چ شق ، صار در نفس مثل ع  ح

 :داد ادامه درمانده لحنی با و کشید عمیقی نفسی میزد، بال بال اش سینه
 
 با وقتی... گفت نمی احساسش از حرفی وقت هیچ و بود داری تو پسر رضا »

 مبود کشور از خارج پدرم بیماری برای من که خواستگاریت اومد اش خانواده
 هب نمیتونسییتم...! رسییوند جنون مرز به غریب کشییور یه توی رو من خبرش ،

 اون ،از برگردم سییفر از من تا ندید بهش خواسییتگاری ی اجازه بگم مسیییح
شته سم از دنیا سر اون از که نبود جوری موقعیتم گذ سا س به یا تو به اح  یحم

شمات ته...  نه میگی بهش که بود قرص دم ته ولی...  بزنم حرفی شق چ  ور ع
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صله نکنم تعلل دیگه کردم عهد خودم با و بودم دیده ش از بعد باالفا  بیام تنمبرگ
ستگاریت  در من و....  دادی بهش بله جواب تو ناباوری کمال در ولی.... خوا

 « کردم سقوط دم
 

 های اشیییک ی حلقه پس از را او و ایسییتاد رویرویش و زد دور را میز ماندانا
شکهایش میدید، لرزان و تار اش جاری شت با را ا ست پ  یلبهای با و زد پس د

 :رفت نشانه او سمت به پیکانی مثل را اش اشاره انگشت میلرزید که
 
ستی می نامرد توی » شقتم من دون شقم و عا شتی پیش پا و بودی عا  ؟..!. نگذا
 یه منتظر فقط احمق ؟من... ! نمیدادی نشییون وقت هیچ و بودی عاشییقم تو

 داشتیبر هم قدم یه وقت هیچ ولی... طرفت بیام سر با تا بودم تو طرف از اشاره
شون تا ستم بدی ن ضا وقتی... !  داری دو ستگاری اومد ر  ا،ب خودم با من خوا

سم سا شیمون سگ مثل هم بعد و بله گفتم بهش و کردم لج تو به ، اح  دمش پ
 «...نداشتم برگشتی راه دیگه که وقتی... 

 
 گویی...  هم سییر پشییت وقفه بی...  میبارید چشییمانش و گفت می ماندانا
شت ای دریاچه شمانش پلک پ شته جا چ  و گرفت اوج صدایش....!بودند گذا

 ...شد بدل فریادی به
 



 997 بن بست بهشت

 اومدی می تو مدام بودم رضییا کنار ام خصییوصییی خلوت توی وقتی میدونی »
 ؟...! کردم چیکار شب یه میدونی ؟... ! کشیدم می عذابی چه چشمان جلوی

شپزخونه توی رفتم شقی و آ شتم رو اون و کردم داغ قا ستم روی گذا  ادمی تا د
 هک باشییه یادم...بکنم ختیتاتنتت ذهنم توی حتی شییوهرم به نباید که بمونه

 افتاده امبر اتفاق این اشییپزی موقع گفتم همه به و.... بمونم اشییتباهم پای باید

...» 
 

 به هک عمیقی سییوختگی جای و زد باال را یش مانتو آسییتین گفت را این ماندانا
ضی شکل شت با.... داد نشان را بود کرده خوش جا ساعدش روی بی  دست پ

 : کرد پاک را مزاحمش اشکهای
 
 جیرن چه من کنی اثابت خودت به رو مردیت که این خاطر به...  نامرد ببین »
ستیم می... شدم متحمل سالها این رو شقانه زندگی سال همه این تون  ای عا

 «... شد من نصیب درد وجدان فقط جاش به ولی باشیم داشته
 

 تگذاش پیش قدمی ، میریخت فرو خشت به خشت کامران و گفت می ماندانا
 او ی شییانه به مشییت با ماندانا و اوایسییتاد نفس به نفس و کالمی و حرف بی و

 :گفت خش و خط پر صدایی با و زد محکمی ی ضربه
 
 «....متنفرم ازت نشو، نزدیک من به نامرد »
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ستادو او ی سینه به سینه کامران شم و نرفت پس قدمی اب شمان از چ  او رت چ
 ... شد می نزدیک مرگ به او اشک قطره هر با هایش نفس و برنمیداشت

 
 ، میتپید قرار بی دلش که جایی همان شد اش سینه سهم ماندانا بعدی ضربه

 ای همچنان بازهم و فشرد برهم کوتاه را چشمان
 

 [۱۳:۳۹ 2۱.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 ...ستاد

 
 هر و آمد می فرود کامران سییینه به پی در پی هایش ضییربه و میبارید ماندانا
 !...میشد بعدی مشت تر جون کم مشت

 
شت پیش قدمی کامران ستهایش گذا  او و کرد حلقه او ظریف بدن دور به را ود

 :کرد نجوا گوشش زیر نرم و فشرد اش سینه به را
 
ستت...  نامرد این ی سینه روی بگذار رو سرت دلم عزیز » سته رو د  نکن خ

شت این به نیازی ست ها م  گریه... فرومیره قلبم توی خنجر مثل هات گریه نی
 «... بسته رو نفسم راه اشکهات نکن

 



 999 بن بست بهشت

سید ارامش به سالها از بعد ماندانا صله او از قدری و ر شمان به و گرفت فا  چ
 رکم دور به را ،دسییتهایش ریخت فرو مقاومتش سیید عاقبت و زد زل او گیرای

 ... داد قرار او زندگی ریتم روی سرش و کرد حلقه کامران
 

 ...کند نمی عطا همه به خدا که موهبتی...  دنیاست حس ترین زیبا عشق
 

**** 
 

 [۱۳:۵۳ 22.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 ندگیز که خانه نبض وزیر برگردی خانه به میخواهد دلت برسد پایان به که روز

 خوب حس این چاشیینی هم قوسییی و ِکش و بدهی لم مبل روی جاریسییت
شد هم پز مامان غذای کنارش وقتی.... شود ستگی با  بارو زده خجالت ها خ

 ...میشوند آباد کجا نا راهی و میکند جمع را بندیلشان
 

ضهق جلد بینوا کتاب و کرد پرت مبل ی گوشیه به را اش درسیی کتاب مارال  را
 را اش گونه نشییسییت مسیییح زدکنار جسییتی هم خودش شیید کنده جا از اش

 :گفت و گذاشت جا به او صورت روی را دهانش آب و بتوتسید محکم
 
.. .ببینم رو سیییندرال و برسییه جمعه تا ندارم طاقت دیگه شیید آب دلم داداش »

 می حرف که باهم ؟....!بدی نشییون بهمون نداری هم کوچک عکس به یعنی
 « میزنم زنگ بهش خودم بده رو اش شماره اصال زنید
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 :ادد جواب لبش ی گوشه ی خنده با و کشید مارال تف جای به دستی مسیح

 
 «.... میده رو اش شماره خودش بشه رسمی بگذار....  پرو بچه برو»
 

... ردک نگاه بود کرده اماده برایش فرنگیس مامان که غذایی سییینی به سییپس
 ای کاسییه کنارش و....  نواز چشییم برنگ و بو خوش بود بادمجانی خورشییت

 اش زعفرانی برنج روی بادمجانی مسیح... کرد می آب دل که سبزی و ماست
 مامان به رو و داد نوازش را مشیییامش برنج و زعفران خوش بوی و گذاشیییت

 اش دردانه عزیز از چشییم بود نشییسییته او ی روبرو وافر حظی با که فرنگیس
 :گفت و شد داشت برنمی

 
 «... شده العاده فوق همیشه مثل مامان نکنه درد دست »
 
 ها دختر و من همین برای بیمارسییتانی هم امشییب کردم فکر..  جونت نوش »

 «...خوردیم شام زود
 

سیح شق با م شت از دیگری قا  بزیس َپر کردو پذیرایی خودش از برنج و خور
 : گذاشت دهان به هم

 



 1001 بن بست بهشت

 ،از نیسییتم شیییفت ،امشییب نداره کتاب حسییاب من کار کردید کاری خوب »
 چند ، نیاد پیش هم اورژانسییی مورد امیدوارم.... اینجا اومدم سییره یک مطب

 «...ندارم راحت خواب یه وقته
 

ند جایش از و گرفت زانو به دسییتی خانوم فرنگیس  تمیرف که درحالی و بل
 :گفت

 
ست برنج بازم » ستی اگه ه شند برات ها دختر بگو خوا  رو امتش تو تا....  بک

نده بزنم خانوم فخری به زنگ یه برم هم من میخوری  ناخوش کم یه خدا ب
 « ....احواله

 
 و داد فرو را اش لقمه آخرین و شیید مارال به رو مسیییح فرنگیس مامان رفتن با

 :گفت
 
شو مارال »  هک میدونی و داری کنکور دیگه ماه چند...  برس درسهات به برو پا
 باشییه این از غیر...  میخوام ازت سییراسییری دانشییگاه یه توی خوب ی رتبه یه

 «...ها میره هم تو کالهمون
 

ستی مارال سبی دم که موهایش به د شت ا سته سرش پ شید بود ب  اوقاتی اب و ک
شت را کتاب تلخ شم با و بردا سیح... شد راهی لبی زیر چ  رصتیف منتظر که م
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 و شد کشیده ماندانا سمت به نگاهش مارال های گام شدن دور با بود مناسب
 :پرسید کوتاه

 
 «؟...! چیه جوابت بپرسم میتونم ؟...! زدی کامران با رو حرفهات »
 

 و کشییید بود رفته خواب به مبل روی که خشییایار روی را پتو و شیید خم ماندانا
 :داد جواب آهسته

 
 چند تازه که هسییتم بیوه زن یه من...  میدونید رو من شییرایط که شییما داداش »

 هدیگ.... دارم ساله یه ی بچه یه و میگذره بیامرزش خدا شوهرش سال از هفته
 هنگسر جناب واکنش نمیدونم... بدم جواب پروا بی که نیستم مجرد دختر یه
 های زوار براش یقینا و ندارند بیشییتر پسییر یه باالخره ؟...! چیه خانوم فخری و

ست جزء شاید من که دارند زیادی شو آرزو لی شم ن ها ضا مادر پدرو...  نبا  ر
 عدب باالفاصله نمیتونم...  پسریه ی نوه همین به امیدشون چشم که هستند هم
شون سال از  هم فرنگیس مامان و شما نظر و..... کنم ازدواج میخوام بگم به

 «....مهمه خیلی برام
 

سیح شق م شقاب درون را چنگالش و قا شت ب ش رویش به لبخندی و گذا  یدپا
 میداد اج هایش جمله میان را مثبتش جواب تبحر با که بود عاقلی دختر ماندانا

... 



 1003 بن بست بهشت

 
 لیو داشییته هایی شیییطونی هایی وقت یه خوبیه پسییر کامران....  مبارکه پس »

 یرهمیگ رونق داره هم بارش و ،کار کرد فکر روش بشییه که نبوده رنگ پر اونقدر
 بگیری که تصمیمی هر و هستم پشت جوره همه هم من ایه ساخته خود مرد و

 دارمن دوست...  پذیرش تاثیر ی روحیه و مارالم نگران فقط من... محترمه برام
 خترید بیتا که برسییه نتیجه این به خودش میخواد دلم کنم نهی امرو بهش زیاد

 « ... بخوره معاشرت و دوستی درد به که نیست
 

ستی ماندانا شایار نازک و نرم موهای به د شید خ شقابی وبه ک  غذا زا حاال که ب
 : انداخت نگاهی بود خالی

 
 کرده یرگ تو پیش گلوش که تابلوئه خیلی.... نمیاد خوشم دختر این از هم من »

 گفت بهش مارال وقتی.... اینجا بود اومده مارال دیدن هوای به شییب سییر... 
سیح شت اخم یه کنه ازدواج میخواد م شونی روی در ست اش پی ش  مامان... ن

 ندیده هنوز که شییادابی از وتاب اب با و داد خرج به سیییاسییت هم فرنگیس
 « ...رفت شده تلخ بود معلوم که اوقاتی با هم اون و کرد تعریف

 
سیح  یزم روی از را موبالیش کوتاهی خواهی عذر با پیامکش زنگ صدای با م

 نآ دسر هم لبخندی و شد جانش نوش غذا پیشونی ماه اسم دیدن با و برداشت
 :کرد باز را پیامک و... 
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 مراهشه هم خروپف استیکر یک«  خیر به شبت.... دکتر آقای نباشی خسته »
 ... بود

 
سیح شته کمی فقط ده از که انداخت ساعتش به نگاهی نیم م  رایشب و بود گذ

 :کرد تایپ
 
 کردم تموم رو شامم و خونه رسیدم تازه من انصاف بی »
 

 [۱۳:۵۳ 22.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «...میزنم زنگ بهت دیگه ساعت نیم تا بشنوم، رو صدات بگذار نخواب ....

 
 ، درآمد پرواز به قلبش سوپرمن سمت به هم روحش پیام خواندن با شاداب

ست کدام خواب ست او ا شت شب های نیمه تا که نمیدان شمانش پلک پ  چ
 تا بود ای بهانه فقط این نمیخورد هم تکان آنجا از نشیییند می بسییت سییره یک

 :کرد تایپ کوتاه برایش.... باشد احوالش جویای
 
 «... مونم می منتظر...  جان نوش »
 

*** 
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 نزدیکتر ازظهر بعد شییش سییاعت به هرچه و بود خاص روزی برایش جمعه
 ...شد می بیشتر هم قلبش تولوپ و تاالپ میشد

 
 و باال آن ریتم مدام که افتاد می دلهره اندازه دسییت توی قلبش ماشییین گویی
 الهخ و گرفت کار به را اش زنانه سیاست هم باز زری مامان...! رفت می پایین

صور عمو و سوری عمو زن و بتی  هب مدام ،که بود هم ندا البته کرد دعوت را من
 !...میشد نصیبش محلی بی میکردو موس موس شهاب دنبال

 
 به قری پرسییید می داماد بار کارو از که بتی خاله سییوال مقابل در زری مامان

 :گفت مظلومانه لحنی با و... تاب درهوا هم ودستی داد گردنش
 
 ارک بیمارسییتان توی که میدونم قدر همین....! شییما مثل هم من برم قربونت »

ستگاری وقت زدو زنگ مادرش فقط...!  میکنه  کتیشر رییس گویا گرفت خوا
 دیده اونجا هم رو شاداب و آقاست این دایی بوده کارمند اونجا شاداب قبال که
 «... پسندیده و
 

شت دارد دندان زیر باقلوایی که گویا وافر حظی با سپس  برای هجانان چشمی پ
 :داد ادامه و کرد نازک خانوم سوری

 
 قرار بده اجازه منوچهر تا کرد اصییرار قدر چه مادرپسییره دونی نمی بتی خاله »

 « ...باشه جمعه همین خواستگاری
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بانش نیش که سییوری عمو زن یاری بود آورده خودش همراه هم را ز  از را خ

 های میوه روی و کرد خشک را آن و پیچید دستمال الی و برداشت سبد داخل
 :گفت بود تیزش تندو زبان چاشنی که بدجنسی با و...  گذاشت دیگر

 
 چون هباش حسابی آدم فکرنکنم کردی تو که هایی توصیف این با جون زرین »

ست بارش کارو اگه سن از و میزد کرنا و بوق توی مادرش بود درمون و در  محا
 «...گفت می پسرش ی نداشته و داشته

 
 اقهاض و داد زاوبه نگاهش به بچرخاند شاداب سمت به را سرش آنکه بی سپس

 :کرد
 
 ارخواستگ براش که کنید شکر هم رو خدا باید جون شاداب شرایط با هرچند »

 هدزدید هفته یه که دختری با زمونه و دوره این توی میاد کی آخه...  شییده پیدا
 «...بکنه ازدواج شده

 
 ظرف در را ها شیییرینی ظاهر در بود زیر به سییرش که شیییاداب به بتی خاله

 : گزید لب و داد نشان را شاداب ابرو چشم با کردو میچیدنگاه
 
 «.... ها نیست بد هم مالحظه یکم ، جون سوری »



 1007 بن بست بهشت

 
 می...  میچید هم روی یک به یک هایش بغض مثل را ها شیییرنی شیییاداب
 زن و میچرخد دهن به دهن فامیل بین این از تر بد مراتب به حرفهایی دانسییت

 !... زده او ابروی به حراج و برداشته چوبی سوری عمو
 

 خوش نا سوری های زبان نیش با که بود آن از تر خوش احواالتش زری مامان
 :گفت شاداب به رو او به توجه بی و کرد پیشه صبوری بازهم....! شود

 
 تو میکنم روبراهش خودم من رو ها شیرینی این کن ول... مادر جان شاداب »
ست لباس یه و نیومدند، تا شو آماده برو بیا  به ور سپس.... کن تنت درمون در

 یکردم سیییر دیگر عالم در و بود مانده ثابت پرتقالی به اش خیره نگاه که ندا
 :داد ادامه شدو

 
 «....بشه آماده تر زود تا کمکش برو هم تو برم قربونت جون ندا »
 

*** 
 نگت ی ساده جین شلوار یک به میگفت زری مامان که درمونی و درست لباس

 مه را موهایش... رنگ همان به تقریبا شییالی و سییبز تونیک یک و شیید منتهی
 کرد معج کلیپسی با سرش باالی و داد تابی نزند بیرون شال زیر از اینکه برای

... 
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ند را رنگش قرمز رژلب ندا هایش روی باری چ بت و داد کش لب  به را ان عاق
 هم خالی طعنه از که ولحنی لبش کنج پوزخندی با و گرفت شییاداب سییمت

 :گفت نبود
 
 «!... بیای چشم به بلکه بزن یکم بگیر بیا »
 

 ارتلنب ها زبان نیش ی بقیه روی و داد جا دلش ی گوشه هم را طعنه این شاداب
ست لبهایش روی پوزخندی او بار این ، کرد ش ست نمی ندا...! ن سی که دان  حم

 ....کرد می نگاهش عاشقانه بازهم و دیده بارها را او داغون و درب ی قیافه
 
 تختش کنار میز روی از را خودش صورتی رژلب و زد پس را دستش حرص پر

شت شید بار چند لبهایش روی را آن آینه بدون و بردا ستن نیازی:» گفت و ک  ی
 «...کافیه رژلب همین

 
 و دکر باز را در شییتابان زری مامان که بود زبانش پشییت تری تازه ی طعنه ندا

شت به آبی ریز گلهای با سفیدی چادر که درحالی  لهعج پر و شد داخل سردا
 :گفت

 
ستگارها شاداب » ستی می کنار ، بیرون بیا سریع اومدن خوا  فرن آخرین و ای

 «...کنم صدات تا آشپزخونه تو میری هم بعد و میکنی سالم



 1009 بن بست بهشت

 
 یسپ چندتا و شیود عادی قدری قلبش ضیربان تا کشیید عمیقی نفس شیاداب

 و شیید خارج اتاق از ندا دنبال به و کرد صییورتش سییرو مهمان هم عطر پیس
مان ظه آخرین هم زری ما لب لح نده باز درش که را صییورتی رژ  را بود ما

 ...شد او لبهای مهمان هم صورتی رنگ و برداشت
 

*** 
 اسییتقبال به و بودند ایسییتاده همه از جلوتر شییهاب و ،آقاجانش منصییور عمو

 ومامان سوری عمو زن و بود بتی خاله سرشان پشت صف در و رفتند مهمانان
 !...بودند صف آخر هم شاداب و نداد... زری

 
 داخل فرجام آقای همراه به خانوم فرنگیس همه از پیش

 
 [۱۳:۵۳ 22.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 هب آمدگویی خوش با و گذاشییت تر پیش قدمی تیز تندو زری مامان و شییدند
 شیک تشکال جعبه یک با مارال آنها سر پشت و رفت خانوم فرنگیس استقبال

 داشییت دسییت در بزرگ شیییرینی جعبه دو هم او که ماندانا همراه به فانتزی و
 اش تازگی و طراوت که قرمز رز گل سبد یک با مسیح آخر در و...شدند داخل
 ...میکرد بیداد
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سکی یقه بلوز و دودی شلوار و کت در او دیدن با شاداب  دلش رنگ، شیری ا
شود می بال او سوی به زنان بال بال که دید را  حس این سرمتستت هنوز و گ

 :گفت وار پچ پچ و کشاند او گوش بیخ را سرش ندا که بود زیبا
 
 « ! ... داره باالیی قدو عجب »
 

 و دکر سرخم قدری خانومها برای جنتلمن یک ومثل داد دست آقایون با مسیح
شت سر شونی ماه دیدن با بردا  وازپر او سمت به پر و بال بی هم او دل اش پی
 !... کرد

 
عد خانوم فرنگیس گاه شیییاداب دیدن تاب بی پرسییی احوال و سییالم از ب  ن

 یه رو و رسید دادش به فرجام آقای که چرخید می ندا و شاداب بین سرگردانش
 :گفت شاداب

 
 «...بینمتون می دوباره که خوشحالم خجسته خانوم سالم »
 

شت تر پیش قدمی بود آمده در بالتکلیفی از که خانوم فرنگیس  شاداب و گذا
 :کرد نجوا نرم گوشش زیر و کشید آغوش در مادرانه و محکم را
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.. . هسییتی تو برده رو من مسیییح دل که شییادابی پس... برم قدوباالت قربون »
 «؟!

 
 مینر لبخند نداشییت مسیییح به چندانی شییباهت که زنی وتپل گرد ی چهره به

 :گفت خانومانه و نرم و پاشید
 
 «...اومدید خوش سالم »
 

شتاق که هرچند ماندانا ست او با خانومانه اما بود، شاداب دیدن م  ولی داد، د
 آغوش در محکم را او بود آورده همراهش به هم را هایش شیییطنت که مارال
 :گفت وار پچ پچ و آهسته و کشید

 
 «... دیدمت می خواست می دلم خیلی سیندرال سالم »
 

صی های شیطنت که مارال ی دخترانه و ساده ی چهره به شاداب  و زیر در خا
 .... شد عمیق قدری لبخندش و انداخت نگاهی ، بود پنهان آن بم
 

ست دختر کدام خب شدو یدک را سیندرال لقب که ا ش از دلش َته َته بک  یخو
 !...نرود غنج

 
*** 
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 نتهرا ترافیک به شدو شروع هوا و آب از ها خواستگاری تمام مثل ها صحبت
 ! ... رسید

 
سیح  انش بین عجیبی شباهت که انداخت شاداب زری مامان به نگاهی نیم م

 لبهای....  حالت خوش و مورب چشییمانی گردو صییورت همان با میزد موج
 !...میداد نشان سال چند سنی ی فاصله با خواهر دو مثل را آنها ، هردو صورتی

 
 خواستگاری به هدف بی های بحث از و گرفت دست به را مجلس فرجام آقای

 :فتگ جمع به رو کوتاه ای سرفه از بعد کردو صاف را اش سینه قدری کشاندو
 
 خاطرش به که مطلب اصییل سییر بریم خانونم فرنگیس خواهرم ی اجازه با »

 «... شدیم شما مزاحم
 

 :داد ادامه کرد می نگاه او که درحالی کردو مسیح به رو سپس
 
 بودند کار به مشییغول من شییرکت توی که وقتی رو شییما خانوم دختر مسیییح »

 «بدیم جواب تا هستیم درخدمتتون دارید سوالی هم حاال...!  دیده
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سیح به همه و چرخید می هم بین سرگردان نگاههای  نداد و شد می منتهی م
 چای ظاهر به هم سوری عمو زن...!  داشت برنمی او فراخ های شانه از چشم

 !..... بود مسیح پی حواسش و هوش تمام ولی نوشید می
 

 شا سینه قدری و گذاشت دستش کنار نعلبکی داخل را چای فنجان آقاجانش
 :پرسید مسیح به رو و کرد صاف را
 
 «؟..!. رفتی سربازی...  تحصیالتت و بار کارو از بگو خودت از پسرم خب »
 

 نیمه فنجان داد فرو چای ای جرعه با شییاداب دیدن برای را اشییتیاقش مسیییح
ستش کنار میز روی را اش خورده شت د  جواب محکم و مردانه لحنی با و گذا

 :داد
 
سته آقای » شک و سالمه وچهار سی من...  خج ستم پز  هم رو سربازی و ه

 «...کردم تموم
 

شم تا بود کافی جمله یک همین  در قند ی حبه همراه به چای و شود گرد ها چ
 ... شود مهمانش درپی پی سرفه و بماند جا سوری عمو زن گلوی

 
ست لبش کنج نرم لبخندی بتی خاله ش ست با و ن شت به بار چند د  ضربه وا پ

 ...برگشت او سمت به نگاهش مسیح صدای با زدو کوتاه ای
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صص البته » ستان یه توی و دارم تخ صی بیمار صو شغول هم خ  یه. . کارم به م

 «.. ایه اجاره مطبم ولی دارم هم متری هفتاد آپارتمان
 

 :داد ادامه شدو خانوم فرنگیس به رو سپس
 
ستند قیدحیات در پدرم » ستند سرم تاج خانوم فرنگیس مادرم ولی نی  دوتا و ه

 « ...درخدمتم هست سوالی اگه بازهم.دارم هم خواهر
 

ست می که آنچه به زری مامان  را ها العمل عکس وافر حظی با و..  رسید خوا
 توی هنوز سوری عمو زن میجوید، حرص از را لبهایش ندا...  داشت نظر زیر

 بتی خاله...!  نداشیت او از کمی دسیت هم منصیور عمو بودو ناباوری و بهت
 منوچهر و شییهاب ی چهره زوایای در و کرده خوش جا لبش کنج نرم لبخندی

 ... بود کرده رخنه شادی هم خان
 

صور عمو طوالنی چندان نه سکوتی از بعد ست به را بحث من  ادیب و گرفت د
 :گفت و انداخت غبغش به
 
شه که تحقیق بدون کنیم تحقیق باید ولی متین شما فرمایش » ست خترد نمی  د

 «!...داد کسی



 1015 بن بست بهشت

 
بت بار این  سنف کند، مسیییح خرج را هایش مادرانه تا بود خانوم فرنگیس نو

 :داد جواب و کشید عمیقی
 
 و هستند من برادر قدیمی دوست خان هوشنگ دارم اطالع من که اونجایی تا »
 و مطب آدرس کنید، سییوال ما درمورد هم ایشییون از میتونید...  شییما اقوام از

 «... میدیم خدمتتون هم رو را مسیح ی خونه البته ، بیمارستان
 

 د شدت از شاداب
 

 [۱۳:۵۴ 22.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 اش کرده یخ دسییتهای از را این...! شییسییتند می رخت گویی دلش ته لشییوره
شت شدن آرام خیال که قلبی صدای و فهمید  سوری عمو زن صدای با و ندا

 :چرخید او سمت به نگاهها
 
 هم هایی چیز یه گفتید رو چی همه شییما که حاال...  خانوم فرنگیس خب»

 نباید و کنند وصلت هم با خانواده تا دو قرار باالخره بدونید باید شما که هست
 «... باشه شون بین پنهونی و َپس حرف

 
 مه طرف بی داشت سعی که مظلومانه لحنی با شدو خان منوچهر به رو سپس
 :داد ادامه باشد
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 فرنگیس برای هم نبود شییاداب که روزی هشییت و هفت اون از خان منوچهر »

 «!... بدونند که حقشونه باالخره بگو خانوم
 

 بین را آن شییهاب و داد نشیییان لبهایش فشیییار با را هایش حرص زری مامان
ستهاش شت د  حال شاداب... شد درهم ابروهایش هم خان منوچهر و کرد م

 ...است شدن غرق درحال متالطم دریایی در که داشت را کسی
 

 ینب را اش ناراحتی و حرص هم او و کرد نگاه شاداب ی افتاده فرو سر به مسیح
 بود حاکم که سیینگینی سییکوت از بعد و کرد له اش شییده فشییرده های مشییت

 با سییوری عمو زن به توجه بی دانسیییت می را ماجرا تمام که خانوم فرنگیس
 :گفت جمع به رو اقتدار

 
 ونج شاداب با کلمه چند تنها پسرم بدید اجازه اگه خانوم زرین خجسته اقای »

 همب رو حرفهاشییون باید کنند زندگی باهم دوتا این قرار باالخره کنه صییحبت
 «... باشیم درخدمتتون دیگه چایی یه با موقع اون تا هم ما و....  بزنند

 
 :گفت شاداب وروبه داد تکان تایید عالمت به سری خجسته آقای

 
 «... بزنید رو حرفهاتون برید دکتر آقای همراه پاشو جان شاداب »
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شمی شاداب ست جایش از و گفت چ  اتقریب جمع خیره نگاههایی زیر و برخا

 رت کنار قدری جنتلمن یک مثل مسیییح بازهم و افتاد راه به مسیییح با گام هم
 ...شود داخل او اول تا ایستاد

 
*** 

 
ضطراب سی برای ا شت که ح ست بار اولین گویی بود کوچکی ی واژه دا  هک ا

 به مسیح و نشستند شاداب تخت ی لبه هردو کند می تجربه مسیح با را تنهایی
ست نیاورد تاب عاقبت و زد زل شاداب ی افتاده فرو نگاه  ردوب اش چانه زیر د
شاند باال به را او سر نرم  کرد می آب و برد می دل که خاص لحن همان با و ک

 :گفت
 
 «؟...! کنی نگام خوای نمی من پیشونی ماه »
 

شت سیر و سربردا شمان تا نگاهش م شید می ازخوشی که او براق چ  البا درخ
 بی و خلسییه مثل حالتی و شییدند دیگر یک مات دو هر نفس یک قدر به و آمد

 و االب را اش سینه که عمیق نفسی از آمدوبعد خود به تر زود مسیح و...! خبری
 :گفت برد پایین
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 بزرگترت خواهر مثل... باشییی داشییته جوونی این به مامانت نمیکردم فکر»
 «!... میمونه

 
 رفت می هفتم آسمان به خوشی از شنید می را جمله این زری مامان اگر خب

 !...گشت برمی و
 

 و داشت برنمی او رنگ صورتی لبهای و شاداب از چشم که حالی ودر مسیح
 :داد ادامه کوتاه تاملی از بعد میکرد نگاه وجب به وجب را او صورت

 
 گرفتم ازت که هم رو بله من و زدیم باهم رو حرفهامون بهشیییت توی که ما »

 «؟...! بگو داری ای خواسته اگه حاال...
 

 لجظه از بعد و بگیرد را عشق جای منطق و کند غلبه احساساتش به کرد سعی
 :پرسید نفس چند عمر کوتاهی به ای
 
 «؟... ! کنم کار میدی اجازه ازدواج از بعد مسیح »
 

ر او های گونه روی نرم را دستش پشت مسیح  دستش نوازش از تر نرم و داد س 
 :داد جواب
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 داری دوسییت اگه ولی ، کنی کار تو نیسییت نیازی خوبه من درآمد دلم عزیز »
ست حرفی کنی کار  کارت، شدیم دار بچه اینکه محض به اینکه شرط به... نی
 «...بشه بزرگ کودک مهد توی ام بچه ندارم دوست.... کنار بگذاری رو
 

 مالاحت و.... را کردن کار یا میزد را شدن دار بچه قید یا باید حساب این با خب
 برای دلش مسیییح و شیید گره درهم هایش اخم...... !  بود بیشییتر خیلی دومی

ست نزدیکتر قدری شد، قرار بی و رفت او ابرو تاب ش  نارک و کرد سرخم و ن
 : گفت گونه نجوا و نرم گوشش

 
شون شده دلم سقف ابروهات » شونی ،ماه نریزه دلم سقف تا نکن َخم  از،ب پی

 « ... رو هات اخم اون کن
 

 : کرد اضافه لبش کنج لبخندی با و گرفت فاصله او از قدری سپس
 
 «؟!.... رفته ،یادت نیستم دمکراتی مرد من که ام گفته بهت بهشت توی »
 

شت نوک با سپس شاره انگ شانی بین خط دو اش ا  یزر کردو باز را شاداب پی
 :کرد نجوا

 
 «!... کن اضافه محاسنم به لطفا رو این ، بخرم نازت بلدم خوب جاش به ولی »
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 ...بتوتسید را او شال َپر شدو خم مسیح و خندید شاداب
 

 تورا و آید می زمین به آسییمان از دسییتش بخواهد که خدا دیگر اسییت همین
 !... نشاند می ها ستاره کنار و برمیدارد

 
 [2۱:۳۳ 2۵.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 "دوزادهم فصل"
 

 می تنوره اش بینی های پره و بود شییده هم چفت خشییم شییدت از آروارهایش
 !....کشید

 
شت رفتن بیرون خیال شده دوزک بزک که را ندا بازوری شی تندی به دا  او و دک

 ...برگرداند خودش سمت به را
 
 شهاب واسه ؟.. میری گوری کدوم شکل سرو این این با..  قهر اومدی وقتی »

 «؟...!کنی نمی ها خرجی خاصه این از که بدبخت
 

راق نادر چشمان توی ندا  .... هم را اش چانه داد جلو را اش سینه و شد ب 
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 اگه من ؟...! شده قلنبه غیرتت رگ که ، سر باال آقا یا شوهرمی ؟! سننه رو تو »
ستم می سر باال آقا صال....! بود شوهرم خوا سه خودت ا  روز وقت این چی وا

 «؟...!خونه اومدی
 

 سییمت به اش چهره دم در و پراند چشییمانش از برق نادر ضییرب پر سیییلی
 کز کز و سوخت می که گذاشت سیلی جای روی دست و شد پرتاب مخالف

 :غرید لب زیر و کرد می
 
 «!...بیشعور عوضی »
 

 امواج که صییدایی با و کرد جدا سییرش از تند حرکت یک با را ندا شییالش نادر
 : غرید او مثل بود ور غوطه آن در خشم

 
 ونتخ بودی برنگشتی مگه...  فهمم نمی و خرم نکن خیال نمیگم چیزی اگه »
 کردی قهر هلک و هلک دوباره شد چی کنی زندگی شهاب با میخوای گفتی و
 دکشی رو نازت و دنبالت اومد شهاب که موقعه اون چرا ؟....! اینجا برگشتی و

 بی و وقت های رفتن کیش این...  مامان وردست برگشتی و ؟...! نرفتی باهاش
 « ؟... ! میده معنی چه وقتت

 
 نشانه وا سمت به را دستهایش گونه فریاد صدای با و برد یورش سمتش به نادر

 :داد ادامه و گرفت



wWw.Roman4u.iR  1022 

 

 
 خودتت بخت به لگد چرا ؟...! میکنی پیدا کجا تر َبره شییهاب از االغ آخه »

 ؟....! میزنی ای تازه سیییاز براش روز هر و ؟ میکنی جیگرش به خون و میزنی
 من زن اگه....  ندیدم برم و دور صییبور مرد این واز شییدم بزرگ شییهاب با من

 «....بگیرم دستم به رو افسارت طوری چه میدونستم بودی
 
 

شت پیش قدمی و آمد میانجیگری به خانوم سوری  اعدف برای مجالی ولی گذا
 :زد فریاد ندا نکردو پیدا ندا از
 
 «!... کنم می بخواد دلم کاری هر من...  نیست مربوط تو به من های کار »
 

ستهایش نادر شت را د  بود اش قدمی یک در که خوری ناهار میز روی و کرد م
 ... شد واژگون دم در اشت مصنوعی گلهای همراه به گلدان و کوبید

 
 گر نظاره و ایسییتاده خوری ناهار میز به تکیه که خانوم سییوری به رو سییپس
 : شد بود دو آن ی مشاجره

 
 بد شییهاب از قدر این..  هسییتید شییما مقصییرش ها این ی همه خانوم مامان »

...!  زدی گند شییون زندگی به و جونش به روانداختی بین دهن ندای تا و گفتی
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 یخواسییتگار رفتی بخوام اینکه بدون ؟...! نبود بس زدی گند من زندگی به
 سییر انداختی رو ما اسییم و دادی قرار شیییده انجام عمل توی رو من و فریال
 !....زبونها

 یک و آوردی در بیمارسییتان از سییر و گرفت درد قلبت سییر نه بگم اومدم تا و
عت یدی سییرم زیر سیییا با از...!  نبودم من فقط...خواب  اراده بی مرد یه هم با
 حرف تو حرف روی نداره جرات و داره و مرد یه دوزک بزک فقط که سیییاختی

 و انداختی سیینگ مدام ولی میخوام رو شیییاداب من میدونسییتی تو....  بزنه
 یم ازدواج دکتر یک با داره که هم حاال برسییم میخوام که چیزی به نگذاشییتی

 « .... کنه
 

 :کرد اضافه درمانده لحنی با کردو تر ارام قدری را صدایش نادر
 
 ندگ ندا زندگی به خدا ترو زدی گند من زندگی به نیسییتی خوبی معلم مامان »

 «....نزن
 

شت پیش قدمی ندا ستاد روبرویش و کرد سپر سینه گذا  روی ار صدایش و ای
 : انداخت سرش

 
 مامان اگه...  منتفرم شییاداب از من...  وسییط نکش رو مامان پای بیخودی »

 ادابش که کردی غلط اصال تو...  بشه تو زن که گذاشتم نمی من میشد راضی
....!  بشییی تر داغ آش از ی کاسییه من برای نیسییت الزم....!  داری دوسییت رو
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 وقتی ؟....!کنم باور رو دلسییوزیت حاال که کردی خرجم برادری وقت کدوم
شت زیر بودم خونه دختر سم لگدتت و م  که حمایتی سوم یک اگه رفت می نف

 سرم االن و دادم می جون برات من میکردی من از تو میکنه شاداب از شهاب
شتم می شم گفتم می و پام جای گذا  خورد هم تره برات حاال ولی...داداش چ

 « ... کنم نمی
 
 شتم راه میان و رفت باال دیگری سیلی قصد به داشت هرزی دستهای درکه نا

 ... آمد فرود زمین به ارفته و شل و شد
 

 پرس را اش سینه و ایستاد نادر به رو و گرفت قرار برادر و خواهر دو میان سوری
 :کرد

 
 براش که داره چی سییفید چشییم اون...! منتفرم ایکبیری ی دختره اون از منم »

 یا خترهد نیست معلوم که دختری با میشم راضی نکن خیال ؟... میزنی بال بال
 دادم رو ندا همین کنی عروسییی میکرده چیکار و بوده کی با مدت این ؟و..! نه
 «! ... کافیه پسرشون به
 

 ینکها خیال به.... را حرکتش بی صورت و دید را نادر مات چشمان وقتی سپس
 :داد تاب درهوا دستی و گرفت فاصله او از قدمی شده آرام
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 انمی وقتی همشییون ؟...! چنده کیلویی دکتر...  دکتره خواسییتگارش میگن »
ستگاری ستند مهندس و دکتر خوا شون که همین و ه شت پل از خر شن گذ  می

 «؟...!نیست یادتون خانوم ملوک داماد...  جزء کارمند یه
 

 را او و نادر خشم خشک های شاخه به شد می آتشی و گفت می خانوم سوری
 شهشی به و داد جا مشتهایش میان را خشمش تمام نادر وعاقبت میکرد ور شعله

 هیبم جیرینگی صدای با دکور قدی شیشه و آورد فرود دستش کنار ویترین ی
 خون از ردی و ریخت فرو دم در آواری مثل

 
 [2۱:۳۳ 2۵.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

شتان میان ستش انگ شت جا به د شد صدایی با آن به توجه بی او و گذا  اریخ
 :گفت

 
 «... بگیره سر عروسی این نمیگذارم من »
 

 لندب تقریبا صییدایی با و گذاشییت قلبش رو نمایشییی را دسییتش خانوم سییوری
شمانی با را خودش و...!« قلبم آخ:»  گفت سته چ ست کنار صندلی روی ب  شد
 ... هم نادر و دوید سمتش به خفیفی جیغ با ندا و کرد هوار

 
 ..شد خانوم سوری دلخواه به چیز همه هم باز
 



wWw.Roman4u.iR  1026 

 

*** 
 چنین این برایش ماه اسفند و بودند دوخته باخوشی را پودش تارو روزها بعضی

 !...بود
 
سیح به ها خوشی این تمام سر و صل م شد مت شقانه های پیامک و می  و اش عا

 شانس که بود وقتی ماجرا خوب قسمت و....!ها شب آخر یواشکی های تلفن
 شهاب و جانش آقا و کرد پهن برایش را اش سفره سخاوتمندانه و شد یارش
شدند متوجه سیح که ن ست مردی همان م  فقط...! میزده حرف آن از پلیس که ا
 رکتیش ازکارمندان یکی همراه به شما دختر ، ند بود گفته توضیحاتشان ضمن

 انها به را پاسییگاه آدرس و اند افتاده ها قاچاقچی دام به کرده می کار آنجا که
 !.... هیچ دیگر همین و بود داده

 مخدر مواد اب مبارزه ستاد از وقتی که شد نصیبش وقتی بیشتر شانسی خوش و
 و شال سریع وتند زود زری مامان خواندند فرا را او توضیحات از ای پاره برای
سم به کردو کاله شوره ا  بازهم و شد راهی شاداب همراه تنهایی به خودش دل
 ... ماند پنهان شهاب و خان منوچهر برای طلوعی مسیح اسم

 
 ، قرمز زر گل از بزرگی سبد کنار و گذاشت تمام سنگ مسیح«  بران بله» برای
 چند و آورد داشییت ای کننده محسییور بوی که هم شیییراز نرگس گل سییبد یک

 بانرو با همگی که بزرگ کوچک کادویی جعبه چند و کیک ، شیییرینی جعبه
 زری نماما و.... کرد پیشکش بودند، شده تزیین قرمز و سفید براق ساتن های
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سش تمام سوری عمو زن و میبرد وافر حظی  آن محتوایات و بود هدایا به حوا

....! 
 

 خسیییس و عنق شییوهر و ملیحه عمه و بودند دعوت فامیل های بزرگتر ی همه
ند هم اش له و بود هازی که هم بتی خا  حضییور بود ها مراسییم این سییرج

 !... بود نادر جمع غایب تنها و...داشت
 

 تاریخ از خبری نه و درآورد نجومی اعداد از سییر نه و زد فلک به سییر نه مهر
 و همین شد تعیین سکه چهارده صدو فقط... !  بود تولد روز میالدی و شمسی

 رقمی انتظار که را خانوم فرنگیس و مسیییح شییگفتی همین و...!  هیچ دیگر
 ! ... برانگیخت داشتند را این از باالتر خیلی

 
 را او دیگر و بود گذرانده بهشییت در شییاداب با را اش نامزدی دوران که مسیییح

شناخت خوب صرار و کرد مخالف نامزدی دوران با می سی و عقد به ا  در عرو
شت را روز یک صور عمو و دا شید درهم را هایش اخم من  غبغش به بادی و ک

 :گفت و انداخت
 
 «؟... ! آتیش یا ببرید عروس اومدید.. دکتر آقای »
 
شان زده شتاب و هول را خود اینکه برای زری مامان و خان منوچهر و  ندهند ن

 پسرش گفت افتخار با و کرد سپر سینه خانوم فرنگیس و آورند را جهاز ی بهانه
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سایل تمام ست جهاز به نیازی و دارد را زندگی و  که هایی بحث میان البته و نی
صله سیح ی حو  ی خانه در عقدی تا شد توافق میبرد سر را شاداب البته و م
 ...کنند دعوت را طرفین اقوام از جمعی شود برگزار خانوم فرنگیس

 ادپیشنه فرجام آقای... شد موکل جدید سال ماه اردیبهشت به عروسی جشن و
 اسییت قرار وقتی گفت و نرفت بار زیر خان منوچهر و داد محرمیت ی صیییغه

 خوانده محریمت ی صیییغه ندارد لزومی کنند رسییمی عقد دیگر ی هفته یک
 باشیید همراهشییان بزرگتر یک عروسییی خرید و ها آزمایش انجام برای و شییود

 ! ... میکند ،کفایت
 

سیح شت تمام سنگ شاداب برای م ضار وقتی و گذا  این یومنی خوش به ح
 جیب از را کوچکی و ظریف جعبه زدند کف و کردند ختم صییلواتی وصییلت

 الماس درشییت نگین تک یک با انگشییتری و آورد بیرون دوختش خوش کت
 زری و کرد متحیر را همه و شیید شییاداب ی کشیییده و ظریف انگشییت مهمان
 ...طور همین هم جانش آقا و شهاب و گنجید نمی پوستش توی خانوم

 
 و داشییته امراض تمام اسییت پزشییک داماد بود فهمیده که ملیحه عمه شییوهر

 متانت با وعاقبت پرسییید می سییوال مسیییح از مدام و کرد عود اش نداشییته
 :داد جواب مودبانه بود لبش کنج لبخندی که درحالی

 مدام ابینو ی ملیحه عمه و«  هستم خدمتتون در مطب بیارید تشریف انشالله »
 !...میکرد خواهی عذر هم سر پشت و گزید می لب زده خجالت
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 ظاهر به میدید را شییهاب محلی بی ندا.... بود داغ بخند بگو و لبخند بازار
 !... میچید هم کنار یک به یک را هایش کینه ولی میزد لبخند

 
*** 
سیح برای هفته یک شت باد و برق مثل شاداب و م  بود رارق که بزرگتری...  گذ

 خاطر به جوابش و خون آزمایش کارهای...  بود بتی خاله باشییید همراشیییان
 کاری ی مشییغله دلیل به ومسیییح شیید تمام العینی طرفه به مسیییح بازی پارتی

ضر شد حا سته خدا از هم شاداب و برود ازدواج از قبل های کالس به ن  از خوا
ضوع این ستقبال مو شان عمر....  کرد ا  هب فقط و نبود طوالنی خیلی هم خرید
 عذر اورژانسییی مورد یک خاطر به مسیییح و رسییید هایشییان حلقه خرید قدر

 یک به را شیییاداب و بتی خاله و داد او به را اش اعتباری کارت کردف خواهی
ستان راهی و سپرد دیگر  نماینده کامران و ماندانا هم بعد روزهای و شد بیمار

 و رنگ حاال که تهران خیابانهای دل به عروسییی خرید برای شییدند مسیییح ی
 .... زدند بود گرفته خود به عید بوی

 
 [2۱:۳۳ 2۵.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

*** 
 داشییت آرزو همیشییه او و دارند محال های آرزو خیالتشییان در آدمها ی همه

 صییبح...  بود رسیییده آرزویش به حاال و بزند قدم و برود راه ابرها روی روزی
 :شد بیدار خواب از مسیح پیامک با کنان عقد روز
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 نم...  میشی من مال همیشه برای امروز از خیر به صبحت پیشونی ماه سالم »
 هم با ات میاد داره ماندانا دنبالت بیام نمیتونم دارم کار بیمارسییتان توی کم به

 «... بینمت می ظهر از بعد ، آرایشگاه برید
 

 بسم..!. خاصی استیکر هیچ بدون مردانه البته و عاشقانه پیام یک همیشه مثل
 ...برخاست رختخواب از و سپرد تقدیر به دل و گفت الهی

 
 راهی آنها با هم ندا و سییوری عمو زن نود ی دقیقه و نبودند تنها خیلی البته

 خودش گفت کردو رد را ماندانا دعوت لیدی یک مثل زری مامان اما....! شدند
 !... برسد اش کله سرو داد به و تواند می

 
شگر ستان از آرای  نیز«  مادام»  میزدند صدایش بود خانوم فرنگیس قدیمی دو

سته و برید می سر خنده با که سال میان شتری به را اش خوا  میلتح بیچاره م
 هایی همان از ، کند پیاده او صورت روی خلیجی آرایش خواست می و میکرد

 روسع بینوا داماد که کند می تغییر چنان و میشود کبود و سیاه عروس چشم که
سد نمی دیگر هم را خودش  نشینیو به عجیبی ای عالقه مادام البته و....!  شنا
 هم تاجی و کند درست ای کوزه شکل به را او موهای داشت دوست و داشت

 !.... بگذارد کوزه این روی
 رشس روی شال باید و مختلط مجلس و است ساده کنان عقد یه گفت اماوقتی
 صاف سشوار با را موهایش شاداب خواست به و شد منصرف هم ،او بگذارد
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 دیجدی و تمیز بافت کردو سرازیر چپپش ی شانه روی را موهایش تمام کردو
 شا شده بافته گیس الی البه و داد خرج به سلیقه هم کمی ، داد انجام آن روی

شاری گویی ، کرد زیر و براق های نگین پراز را شندب آویخته او به ستاره از آب  ا
 نگین پراز که تلی نهایت در ریخت صورت روی را موهایش از ای طره چند...

 آرایش جای به و....گذاشییت اش پیشییانی روی بود درخشییان و شییفاف های
ند صییورتش روی نرمی و ملیح ارایش کردو گریم را او خلیجی  دل که نشیییا

 ...میبرد
 

 پرنده قفس شییکل به مخروطی را سییوری عمو را موهای مدل عوض در اما
ست ست رفته و زده پر اش پرنده میکردی حس دیدنش با که چنان کردو در .  ا

ندو آرایش نا و ندا و کرد آن چاشیینی هم تیزی ت ندا ند زرنگی هم ما  و کرد
شان ستند البته و کردند انتخاب را شینیون مدل خود  لیجیخ ارایش زیر از نتوان

 ...شد کبود و سیاه چارشان چشم و کنند فرار مادام
 

 ماکسییی درواقع و بود قیمت گران و شیییک سییادگی عین در هم عروس لباس
شت شده دوزی سنگ کتی نیم که ای دلکته سفید ستین و دا  رنجا تا هایس آ
 نشاندواز سرش روی هم حریری سفید شال نهایت در و... کرد می پیدا امتداد

شگاه که انجایی سیح بود خانوم فرنگیس ی خانه جفت ارای  ادابش دنبال به م
 اهیر بود سرش روی سفیدی چادر که درحالی کنان تانی تانی خودش و نرفت
 شد بخت ی خانه

 ! .... همه از بیش مسیح و شدند زده شگفت او دیدن از همه ورودش با
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 پیشییونی ماه یک او از شییک بی براقش و نگین غرق تل و شییده بافته موهای
شه که همان بود ساخته واقعی شت ارزو کودکی عالم در همی شته را او تا دا  دا
 !...باشد

 
 زری مامان اشکهای و دست و سوت اسپندو دود ، شادی هلهله میان شاداب

 پای راتا او کشیدو آغوشش در انه وبرادر رفت استقبالش به شهاب و شد داخل
 مسیییح کنار و کرد راهنمایی داشییت قرار سییالن ی گوشییه که عقد ی سییفره

 اسییماء و میگفت ذکر زری مامان شییید خوانده که عقد ی خطبه.... نشیییاند
 را افض بر حاکم سکوت که او ی بله و فرستاد می هدیه شاداب برای را خداوند
 :گفت لب زیر شکست

 
 «... سپردمش خودت به رو ام بچه راحمین ارحم یا »
 

بدل رد که ها حلقه مسیییح ی مردانه و محکم ی بله بعداز  ی هدیه ، شییید و
سیح شتر همه از و برد فرو بهت در را هم شاداب به م  سوری عمو زن و ندا بی

 هارا چشییم بود قمیتی گران و شیییک بسیییار جواهری سییرویس او هدیه..... را
سی دیده بازار...! میکرد خیره سیح همه از پیش شهاب شد داغ که بتوت  را م

 :گفت گوشش زیر و کشید اغوش در
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 «.... ارزشه با خیلی من برای که باش خواهرم مواظب میگم تبریک »
 

 به رو.  داد آنها به بود دار مارک سیییاعتی هرکدام برای که را اش هدیه سییپس
شانی شد شاداب سید را اش پی صنوعی ی خنده با هم ندا... بتوت  تبریک م

 نشییاند شییاداب ی گونه روی به بود هوا سییهم بیشییتر که ای بتوتسییه و گفت
 ... کرد قرص را دلش ته لبخندی با و داد دست شهاب مردانه هم مسیح

 
سه جانش آقا از شاداب سهم شانی روی که بود ای بتوت ست اش پی ش  و ن
 زیر و و کشییید آغوش در را او انداخت مسیییح گردن در دسیییت زری مامان

 :گفت نرم گوشش
 
 دخترمه هم که باش دخترم مواظب...  پسر دوتا دارم دختر دو یه من امروز از »
 «... دوستم هم و
 

 همه و کرد مهمان لبخندی به را او و بتوتسییید را زنش مادر ی گونه مسیییح
 موی و ازشاداب چشم و بود ایستاده کنجی که نادر از غیر به امدند تبریک برای
 ... داشت برنمی نگینش پر ی شده بافته

 
 و بتوتسید بارها بارها را اش دانه دور عزیز تر چشمانی با هم فرنگیس مامان

 داد آنها به بود طال زنجیر دوتا که را اش هدیه کردو بتغتل محکم را شاداب

.... 
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 س به هم قری و میداد تکان ریز را خودش موزیک صدای با مارال

 
 [2۱:۳۳ 2۵.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
شت نظر زیر را همه عقاب مثل و.... گردنش رو  که را شهاب همه از بیش و دا

 رایشب ندا با سییردش رفتار و میبرد دل متانت وقار و مردانه پرو هیکل حسییابی
 اررفت آنالیز توی هنوز و ؟...! سییرش باالی بود شییده بزرگ تعجب عالمت یک
شه که افتاد پروپیمانی گل سبد به نگاهش که بود دوتا این  داد لم سالن ی گو
شت خط با که بود شته در  پیام یدند یا «بیتا... تبریک عرض برای »بود شده نو

 با را کارت و داد شا بینی به چینی....! بود تسلیت پیام به شبیه بیشتر که تبریک
 تپوس از پر که کرد دستی پیش راهی را آن و جدا گل سبد برگ روی از حرص

 عذر اب شدو سینه به سینه شهاب با گشت می بر وقتی اخر ی لحظه و بود میوه
 ...گذشت کنارش از کوتاهی خواهی

 
 و بردارد او از چشم توانست نمی و بود شاداب پی حواسش هوش تمام مسیح

 عاقبت کرد می خرجش نگاهی نیم گاهی شیییاداب اقوام خیره نگاههای زیر
 پشییت که را در و کرد اتاق راهی خودش با و گرفت را شییاداب دسییت ماندانا
 :وگفت شد شاداب به رو بست سرش
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 را کتش تا کرد کمک و برد دسییت سییپس...« بردار رو شییالت جان شییاداب »
 نشسته موی طره طور همین کرد مرتب را اش روشانه موهای قدری و دربیاورد

 :داد ادامه شاداب سرگردان نگاههای زیر و را صورتش روی
 
 « .... باشید تنها هم با کم یه تا داخل فرستم می رو مسیح االن»
 

 ههمرا زنان بشییکن و شیینگول شییادو مارال که بود نرسیییده انتها به حرفش هنوز
 :گفت خروش و جوش پر و شد داخل مسیح

 
 « .... محموله از هم این شد انجام موفقیت با ماموریت مانی »
 

 دم ماندانا و زد لبخندی مارال پوسییت زیر خوابیده انرژی همه این به شییاداب
 که همانطور و گذاشییت تخت کنار میز روی را قرمزی رژلب رفتن از قبل اخر

 :میکردگفت همراه خود با و میکشید را مارال دست
 
 «... کن تجدید رو رژلب بیرون اومدی وقتی جان شاداب »
 

سیح ی گونه و کرد نخودی ی خنده مارال سید را م  بود شاداب گیج که بتوت
 اب...  رفت بیرون اتاق از ماندانا همراه و....  او نگین پر ی شیییده بافته وموی

 ستد که نشست شاداب صاف های شانه به نگاهش مسیح اتاق در شدن بسته
رداده زیر به را هایش چشیم که نگاهش در خوابیده شیرم و میبرد دل دلباز و  سی 
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 وبیدمیک طبل مثل قلبش.... نفس به نفس ، ایسییتاد اش قدمی یک در...  بود
 تا و امدمی کش تنش پوست زیر عشق و داشت پرواز خیال وپر بال بی عنقریت

 .... کرد می پیدا امتداد قلبش رگهای
 

 ، دکر حلقه او کمر دور به بال فراخ با را هایش ودسییت گذاشییت پیشییتر قدمی
 : کرد نجوا او گوش زیر و.... تر نزدیک خود به قدری اورا

 
 «؟...! کنی نگاهم خوای نمی رفت نفسم شدی خوشگل خیلی پیشونی ماه »
 

شت سر شاداب شاند باال به را نگاهش و بردا شمان به ک  و زد زل او ی تیره چ
 :پرسید سوالی قبل از تر نرم مسیح

 
 «؟...! قرمز خط روی بگذارم رو پام دارم اجازه دیگه حاال »
 

شمانش شاداب  من سوپر همراه آمد نمی بدش ،خب کرد باریک قدری را چ
 ونهچگ هوایش و آب ببیند تا بزند آن حوالی و قرمز خط به سییری حیایش بی

 روی هک دریافت تازه...  نشست هایش نفس روی مسیح نفس وقتی ؟...! است
 !...است خبر بی او ،که است خوبی بسیار های خبر قرمز خط

 
 [۱۹:۵۷ 2۶.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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سم پایان از بعد  ها بچه که قدیمی شعر همان حکایت شد.....  کنان عقد مرا
 و...«  خود ی خانه ، رود که هر نخود نخود»  میخواند هایشییان بازی انتهای
 !....خودش ی خانه به مسیح و رفت خودشان ی خانه به شاداب

 
سی تا البته شقانه تلفنی شب از پا شان عا سیح و کردند ردیف را های  تبحر اب م
سش تازه های ناز دانه به دانه شت می دلش ی گوشه و میکرد جمع را عرو  گذا

... ! 
 

 خبری نه تصییوراتش برخالف شیید آغاز جمعه با اش متاهلی زندگی روز اولین
شقانه قرار از سیح که چرا....! رمانتیک شامی و ناهار نه و بود عا ست می م  بای
 بخش در بود آمده پیش برایش ضییروری کار که همکارانش از یکی جای به

 کمشتر زندگی روز اولین از او سهم و....  ماند می شیفت بیمارستان اورژانس
 !...هیچ دیگر و بود عاشقانه خیر به صبح سالم پیامک یک فقط

 
 حمانهبیر و میزد بال بال او صدای شنیدن برای سرکنده مرغ مثل ظهر از بعد تا

 ، اوردنی تاب عاقبت ولی نگیرد تماس مسیییح با تا کشییید زنجیر به را دلش
 بودند نشسته نیم چهارو روی ها عقربه که انداخت اش مچی ساعت به نگاهی

 مبل روی از حوصله وبی کشید ازدواجش ی حلقه روی به وار نوازش دستی ،
 متی بازی عالقه با که گذاشییت تنها اش قزی خاله با و جانش آقا و برخاسییت

شا را قرمز و آبی فوتبال شت تندو و میکردند تما س می تخمه سرهم پ  و تندشک
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 کری هم برای هم گاهی و کردند می تشییویق را یشییان عالقه مورد تیم هریک
 !...خواندند می

 
 بی روح دم در او صییدای و گرفت را مسیییح ی شییماره و برداشییت را موبایلش

 : گرفت نوازش به را قرارش
 
 « .... جانم »
 

 باز روحش به جان و داشییت را مسیییحا دم حکم برایش او های جانم این خب
 :گفت و داد جواب نرمی به را او ،سالم گرداند می

 
 میخواستم نمیشم مزاحمت ،زیاد نداری وقت و شلوغه خیلی سرت میدونم »

 «...نباشی خسته بگم بپرسم رو حالت
 

 و کرد جمع را بندیلش بارو ، هایش خسییتگی و آمد کش لبش روی لبخندی
 همان با و بسییت را آن ، رفت اورژانس بخش اتاق در سییمت به ، شییدند راهی
 :گفت خاصش لحن

 
شه آدمها... دلم عزیز » سانی برای همی شون که ک ست ....!  دارند وقت دارند دو

 « ؟... خوبی



 1039 بن بست بهشت

 
 و داد پرواز به هایش نفس با را هیجانش تمام و کشییید عمیقی نفس شییاداب

 :کرد پرتاب اوج به را او باز مسیح صدای
 
شونی ماه »  با یدبا مون زندگی روز اولین میدونم....  میکنی درکم که ممنونم پی

 خدا ی بنده اون و بگم نه همکارم به تونسییتم نمی ولی...  میگذروندیم هم
 اخر ی شنبه چهار به شدن نزدیک با مخصوصا..... کشیده رو من جور خیلی
 باید و میشه شلوغه خیلی اورژانس بخش اون درشت ریز های حوادث و سال
 «... باشند داشته حضور مدام دکتر تا سه دو حتما

 
صت عمر یک تو من....  میکنم درکت » شق هم کنار داریم فر  کنیم دوره رو ع

 «...رو خطش به خط
 

 :گفت نرم و داد تکیه میز ی لبه به و نشست لبش روی لبخندی مسیح
 
 « ... نکن پرت رو حواسم دلم عزیز »
 

 روی دیگری ی عاشییقانه ی جمله و بود نرسیییده نقطه به هایش جمله هنوز
ستاری و شد باز آنی با اتاق در که بود زبانش ستاد در الی شتابان پر  نفس و ای

 : گفت زنان نفس
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 «....خیمهو خیلی وضعیتش داریم اورژانسی مورد یه بیارید تشریف دکتر آقای »
 

 :تگف دوید می در سمت به که درحالی بالفاصله جمله این شنیدن با مسیح
 
 «...گیرم می تماس بعدا برم باید من...  شاداب »
 

ست خط دو بین که سکوت ش  بلندی پف شدو خالی پرو باد از هایش لپ ن
شید شک یک با زندگی گویا... ک  هم خیلی و ، دارد را خودش سرهای درد پز

 رسیی که جانش آقا گل گل صییدای با... کند خرج قنبیله قر و ناز توانشییت نمی
 حواسش... یک به یک شدیم مساوی قزی خاله گفت می بلند صدای با خوش

 تیم اینکه از هم زری ،مامان دید را دو آن در الی از...  برگشییت آنها سییمت به
 !.... بود خوشحال بود زده گل همسرش ی عالقه مورد

 
*** 

شدب متفاوت که کرد کاری زری مامان یعنی شد شروع متفاوت برایش شنبه  ا

... ! 
 

 ردگ دستمال هاو کننده سفید و ها شوینده انواع و برقی جارو با که وقتی هم آن
 !... کرد بیدار ناز خواب از را او و آمد استقبالش به گیری

 



 1041 بن بست بهشت

سته شاداب ستی ساعته چهار ، سه مدام کار از خ شید کمرش به د  آمد تا و ک
 آورد پذیرایی سالن به کشان کشان را نردبان زری مامان کند باز اعتراض به لب

 :گفت و
 
 کنب هم رو پذیرایی های پرده این بجنبون دست..  دستت قربون جان شاداب »

 «!... شده تموم تکونی خونه دیگه روز چهار سه تا بریم پیش طور همین... 
 

شت با شاداب ست پ شانی عرق د ضش عاقبت و کرد پاک را اش پی  به ار اعترا
 : آورد زبان

 
 ات صییبح از میدن بهش چایی یه میارند کار برای که هم کارگر بابا...!  مامان »

سب مثل حاال صاری ا سم تازه سرم خیر مثال کردم کار ع  ینبب رو ام قیافه عرو
 یه نکردم فرصییت حتی...! عروس تازه تا دارم شییباهت بیشییتر مطبخی َدِده به

 «... نکردیم کشی اسباب جا این تازه ما مگه... بزنم مسیح به زنگ
 

 یک ار سالن کنج ویترین های کریستال نبود حرفها این به گوش که زری مامان
 :چید خوری ناهار میز روی و آورد بیرون یک به
 
 دار خودش هوای و حال عید تکونی خونه »
 

 [۱۹:۵۷ 2۶.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
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 درسییت خوشییمزه ناهار یه نمونده چیزی ظهر تا.... درمیام خجالتت از...  ه
شت که میکنم  مرغ تخم تا چهار سه با....  بخوری همراهش هم رو هات انگ

ست نیمرو یه ...  میخوریم هم با چایی یه هم بعد و میکنم هم سر درمون و در
 یا باشییه تمیز باید خونه...  کنم دعوت رو هاش دختر و خانوم فرنگیس میخوام

 «؟...نه
 

ستال ی بقیه کنار را خوری شکالت که حالی در سپس  هادام چید می ها کری
 :داد
 
 تیسرنوش عحب... ساکتی و صبور دختر چه میسوزه ماندانا برای دلم خیلی »

 و شیییطون مارال خواهرش سییاکته اون هرچی...!  شییده بیوه جوونی سییر داره
 «.... بازیگوشه

 
 غیبتی هم گاهی و میرسیییاند کنان عقد به را بحث درمیان خط یه زری مامان

 ... گذاشت می آن کنار هم را درشتش و ریزش های دستور.  میکرد آن چاشنی
شیدو ای کالفه پف شاداب » : نالید لب زیر و شد خالی پرو هوا از لپهایش ک

 «؟....! نمیزنی زنگ چرا برس دادم به خدا ترو مسیح
 

سیح پیامک که... تازه وترو بود راه میان هایش دعا هنوز سیدمث راه گرد از م  لر
 ... مختصر و کوتاه همیشه



 1043 بن بست بهشت

 
 «... ربگی تماس ،رسیدی بیمارستان بیا دارم سورپرایز یه برات دلم عزیز »
 

 ، ترف ویلی قیلی خوشی از دلش ته....  ای اضافه توضیح هیچ بدون... همین
 :گفت و رفت زری مامان سمت به شوق وبا بود سورپرایز عاشق

 
....  بیمارستان برم االن باید و داره سورپرایز برام داد پیامک مسیح مامان وای »

 «؟...! باشه میتونه چی یعنی
 

 داخل به دستی و گذاشت میز روی را خوری آجیل بلور های کاسه خانوم زری
 :گفت و کشید ویترین

 
 بکش تشکل سرو به دستی یه حموم برو بیا...  نمیشه گرم آبی من برای تو از »
 خودم رو ها کار ی بقیه...  کن تنت مانتو زیر هم ودرمون درسیییت لباس یه

 «؟...! نده دستت کار سورپرایزش باشه حواست فقط...  میکنم
 

 «!... مامان:» گفت معترض لحنی با شاداب
 
 «!... میگه چی شوهرت ببین شو حاضر برو بیا... مامان کوفت »
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 با و...! زد شیییرجه حمام سییمت به و داد کمرش به قری زنان بشییکن شییاداب
عد میکرد فکر خودش ند می چیزی چه سییورپرایز این دوری روز دو از ب  توا

 ...باشد
 

*** 
 اهالی از بهتر سییورپرایزی چه و...!  کرد اش زده شییگفت مسیییح سییورپرایز

 !... اش پونه و نعنا و جان بانو و خان عزیز بهشت
 
سیح اتاق در کردن باز محض به  دنش بلند پایش پیش جان بانو و خان عزیز م
 :گفت و کشید آغوش در را جان بانو و کشید خفیفی جیغ خوشی از او و
 
 «!...اومدید خوش نمیشه باورم سالم...  من خدای وای »
 

 : گفت و بتوتسید درپی پی بار چند را صورتش جان بانو
 
قای به...  برم باالت قدو قربون »  قطف اومدیم نشییو زنت مزاحم گفتم دکتر آ

 «... کنیم تازه رو ها دیدار
 



 1045 بن بست بهشت

 و مانتو که پونه و نعنا پای کنار و کرد سییالمی خان عزیز به زده ذوق شییاداب
سه فرم به شبیه شلوار شتند تن به مدر س سمت به شوق با و زد زانو دا  که یحم
 :گفت شدو بود نشسته میزش پشت

 
 «... بود هدیه بهترین این ، رو پونه و نعنا ممنونم، مسیح وای »
 

 ... بتوتسید را آنها های گونه سپس
 

 هم لبخندی و میکرد نگاه هایش کردن ذوق و شییاداب به وافر حظی با مسیییح
 :گفت و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نیم و....  بود لبش کنج

 
 هم من خونه ببر رو ها دختر و بانوجان و خان عزیز شییما برم باید من عزیزم »

 «...میام شب
 

 و مسیییح های اصییرار از بعد عاقبت و کرد ردیف را هایش تعارف خان عزیز
 همراه را شاداب اینکه از قبل مسیح و شدند مسیح ی خانه مهمان آنها شاداب

 :گفت صالبت با و محکم کند راهی آنها
 
 بدم رو ماشین ییچ سو من تا کنید صبر بیرون دقیقه چند لطفا شما خان عزیز »

 «...خونه برید راحت تا شاداب
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 و داد وا به اش اعتباری کارت همراه به و سوییچ ببندد را اتاق در انکه بی آنگاه
 : گفت ای عاشقانه لحن هیچ بدون مردانه

 
 میدم، بهت رو حونه کلید...  کن خرید راحت ، میدونی که رو کارت رمز »

شین ستانه پارکینگ توی هم ما  رفتن یرونب برای نگهبانی به میزنم زنگ ، بیمار
 برات رو خونه ادرس ولی....بیام همراهت نمیتونم... باشییی نداشییته مشییکلی

 « داره فاصله بیمارستان با خیابون یه نیست دور زیاد میکنم پیامک
 

 از عدب میکرد فکر و مسیح ی عاشقانه جمله یک برای میزد پر دلش که شاداب
 اخم کند می خرجش یواشییکی پیشییونی ماه یه آخر دم حداقل دوری روز دو

 : شد هم در محسوس نا هایش
 
شکری با شنی حال و حس بی لبخند ، گرفت را کلید کوتاه ت  سری وکرد آن چا
 :داد تکان تایید عالمت به
 
یازی » لدم رو آدرس نیسیییت ن ته ، ب نا با پیش ی هف ندا  ااونج رفتم بار یه ما

 «خداحافظ فعال ، باش خودت مواظب...
 

 دل شیید،و راهی ها دختر جان بانو و خان عزیز همراه و گفت را این شییاداب
 ... ماند جا او ابروی خم میان مسیح



 1047 بن بست بهشت

 
 :رسید راه گرد از مسیح پیامک که بود نرسیده پارکینگ به هنوز

 
 شییب میکنم سییعی دلم عزیز ؟...! بود چی برای هات اخم اون پیشییونی ماه »

 «... بیام زود
 

 همراه و باشیید کرده دوپینگ گویی شیید انرژی از پر و خواند را پیام شییاداب
 شد راهی اش بهشتی مهمان

 
*** 

 جن آلوچه و بود محلی لواشک بهشت مسافران سوغاتی
 

 [۱۹:۵۷ 2۶.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 پیشییکش سییخاوتمندانه دسییتی تنگ درنهایت که...  کوهسییتان عسییل و گلی

شت تمام سنگ هم شاداب..  کردند سیح اعتباری کارت خجالت از و گذا  م
 درسییت مرغ با پلو زرشییک ناهار....  کرد خرید پیمان ،پرو حسییابی و امد در

 خورشییت همان یعنی مسیییح ی عالقه مورد خورشییت هم شییام برای و کرد
 لپاستی و اسنک انواع ها دختر برای و گذاشت سوپی هم کنارش و را بادمجان

شان خجالت از هم آنها خریدو را تنقالت و شم که درحالی آمدند در شکم  چ
 مه شاداب....!  خوردند می اسنک داشتند نمی بر هایش برنامه و تلویزیون از
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 هشتب اهالی او تعریف هر با و کرد سفر بهشت به بانوجان شیرین زبان همراه
 .... گرفت می جان چشمش پیش

 
 شام از بعد که شد شروع جایی از سختی بود ماجرا آسان قسمت ها این خب

 :کرد پچ پچ او گوش زیر ماندو آشپزخانه در کردن کمک ی بهانه به مسیح
 
 «!...مونی می اینجا امشب بگو و خونه بزن زنگ پیشونی ماه »
 

شقاب شاداب شین داخل و کرد تمیز را خورده نیمه های ب شویی ما  چیدو ظرف
 :زد پچ پچ او خود مثل متستتاصل

 
سیح »  اون زا بزنم حرف حرفش روی نمیتونم کنم چیکار نه بگه آقاجونم اگه م

 «...بگذارم تنها هم رو بانوجان نمیشه گذشته
 

 یتو نداشییت نرمشییی هیج که لحنی با و رفت باال ابرویش تای یک مسیییح
 :گفت زد زل او چشمان

 
جا بگو بزن زنگ...  میگم من که میکنی رو کاری اون تو » گه مونی می این  ا

 «... میزنم زنگ خودم من نمیتونی
 



 1049 بن بست بهشت

 هنآ مثل هم باز پونه و نعنا نشیید مجالی اما بزند حرفی تا کرد باز لب شییاداب
سیح به ربا سبیدند م ست آنها دیدن با او و چ  شاداب روبه و گرفت را دو هر د

 :گفت
 
 « ... بزن زنگ برو هم تو میرم، هام دار طرف با من »
 

شقاب و کرد نثارش لب زیر زورگویی شاداب شین در را ها ب  شویی ظرف ما
 ...چید

 
**** 

 از بماند مسیییح ی خانه را شییب میخواهد شییاداب که فهمید وقتی زری مامان
 با هم باز شیید خالی پرو هوا از اش سییینه و کشییید عمیقی نفس حرص سییر

 تازه هک خان منوچهر به رو بلند صدای با و آمد بیرون اتاق از کرد رفتار سیاست
 :گفت بود آمده بیرون دستشویی از
 
 هبمون اینجا شب شاداب هست اجازه میگه...  خطه پشت دکتر آقای منوچهر »

... » 
 

 :داد جواب درهم های اخم با و افتاد رودبایستی گودال توی هم خان منوچهر
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 دارهن ایرادی هستند محرم و ، شوهرشه باالخره... برسون سالم دکتر آقای به »
 «؟....!

 
شت اتاق به و زد پیروزی سر از لبخندی زری مامان شت را در و برگ  سرش پ
 :کرد پچ پچ گوشی پشت و بست

 
هایی چه به رو من ببین دختر نمیری » یداری وا کار ظب ؟...! م  باش موا

 «؟...! نده دستت سورپرایز
 

 «!...مامان:» شد معترض شاداب
 
شون شام برای رو خان عزیز و جان بانو فردا....! ومامان کوفت » .. . اینجا بیار
 «...بیاد بگو هم مسیح به
 

 برای گوشی روی بتوتسی گنجید نمی خود پوست در خوشی از که شاداب
 :گفت فرستادو او
 
 «!...نظیره بی که برم خودم چرچیل قربون »
 

*** 



 1051 بن بست بهشت

 و ردک مرتب قدری نعنا روی را پتو و کشییید پونه پیشییانی به دسییتی بانوجان
 شییومینه کنار که خان عزیز از را نگاهش و کرد جا به جا را سییرش زیر بالشییت

 :گفت و گرفت بود هوا به رو پفش خرو
 
 « ... زحمت باعث و شدیم مزاحمت خیلی مادر شرمنده جان شاداب »
 

 باالی ودب خرید برایش مسیح که را پاستیلی که انداخت پونه به نگاهی شاداب
 :داد جواب و میزد لبخند گاهی عمیق خواب در بودو گذاشته سرش

 
شمنتون » ستا دکتر ، خودتونه ی خونه اینجا شرمنده د شت رو ستار معلم برگ  و

 «؟...!کوچولش مسیح و حنا میکنه چیکار زینت ننه ؟...!چطور
 
 هم روسییتا عنق بد دکتر کرد باز رو راه اومد راهداری شییما رفتن بعد مادر اره »

شت ستون و بیاد بهار از شد قرار معلم ولی برگ  برانیج کالس ها بچه برای تاب
 بسح رفته پسرش زینت ننه بیچاره ولی...  خوبند هم پسرش و حنا...  بگذاره

... » 
 

 کوچه های آهنگ که صییاحبش و افتاد رنگ آبی نیسییان وانت یاد به شییاداب
شت جان بانو صدای با و خواند می داغون و درب بازاری  از عبدالله و سربردا
 :پرید ذهنش
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شکل یه.... دخترم مثل هم تو مادر شرمنده »  تهران اومدم کردم پیدا زنانگی م
 و شییما مزاحم همین برای شییناختیم نمی رو جایی راسییتش...  زنان دکتر برم

 « ... شدیم دکتر آقای
 

 ومینهش کنار آباژور نور آن روشنایی فقط که سالن روشن و تاریک توی شاداب
ستی و کرد نگاه او ی تکیده چهره به بود شت او صورت روی وار نوازش د  گذا

 :گفت و
 
 یحمس به..... مادرم مثل هم شما... نباشید نگران ، نیست چیزی که انشالله »

 « کنه معرفی خوب دکتر یه میگم
 

 : گذاشت بالش روی را سرش و زد پس را اش روسری پر شهربانو
 
 «...انداختم خواب از هم رو تو بخواب برو پاشو...  مادر ببنی خیر »
 

 یدرحال ، دید تاریکی دل در را مسیح و شد اتاق راهی خیری به شب با شاداب
شانی روی را ساعدش که شرت همان با و بود اش پی  کن گرم شلوار و سفید تی
 ی شییده پهن رختخواب دسییت دو کنار از نرمی به...!  بود رفته رختخواب به

شت تخت پایین سته و گذ ست آه ستاد او به پ  و وردا در را شلوارش مانتو و ای
 بود گذاشته تخت روی شب سر که را گشادی تیشرتی
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 [۱۹:۵۷ 2۶.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

شید شامش مهمان او خوش بوی و خزید پتو زیر به سبک و نرم و پو  و شد م
 سر زا را دستش یک ، شد ای دروازه دستهایش برگشت سمت به آنی به مسیح

 میان ،شییاداب کرد رد او کمر روی از هم را دیگرش دسییت گذراندو او گردن و
 مسیح شد تپش پر نزدیکی همه این باز شاداب قلب و گرفت قرار او پهن سینه

 را وا دوباره و شد آن سهم ای بتوتسه و رساند شاداب پیشانی به را نفسهایش
 :کرد نجوا نرم گوشش زیر و کرد تر خودنزدیک به
 
 «....شدند خیر بانی که نکنه درد بانوجان و خان عزیز دست »
 

 : کرد نجوا تر نرم و برد فرو او فری فر موهای میان را سرش سپس
 
 «! ... میده خوبی بوی چه هوم »
 

 وا چشمان به اتاق روشن و تاریک دل توی و گرفت فاصله او از قدری شاداب
 :گفت و زد زل
 
 «؟... داری سراغ خوب زنان دکتر یه مسیح »
 

 :پرسید او تر نرم و کشید درهم را ابروهایش مسیح
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 «؟...!داری مشکلی عزیزم شده چی »
 
 :داد جواب زده شتاب و هول کردو کامل را تمامش نیمه ی جمله باالفاصله او
 
 «... داره مشکل جان بانو نمیخوام خودم برای....  نه ، نه »
 

سیح  او لب کنج به هایش نفس کرد خم سر زدو لبخندی او زدگی شتاب به م
 :گفت فشرد اش سینه به را او دوباره و رسید

 
 مشییونکدو فردا ببینم داره زیاد نام به و خوب زنان دکتر بیمارسییتان...  باشییه »

 پرت راه بی و راه رو من حواس خواب به بگیر هم حاال.... هسییتند بیمارسییتان
 اعتس بایدچندین و دارم کلیه پیوند عمل فردا ، برم باید زود صبح من ، نکن
 «... بایستم سرپا

 
 وا کنار و رفت خواب به و بست را هایش چشم و داد مسیح بوی به دل شاداب
 ... دید را بهشت خواب

 
**** 
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 [۱۹:۳۳ 2۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 راهی شییبانه و کردند بهانه و زندگی کارو روز همان ،فردای بهشییت مسییافران

 جا به ها شهرنشین برای را آن هیاهوی و شهر و شدند خودشان کوچک بهشت
 !...گذاشتند

 
شدو تکانی خانه خیال بی هم زری مامان ست را خانه های لوبیا نخودو تا ن  ش

شد مهیا هفته آخر مهمانی برای چیز همه تا...!  کرد پهن رخت بند روی و  و با
 !... درهم های سگرمه با هم آن و بود دستش ور هم شاداب البته

 
 زا سهمش تنها و شد اصفهان راهی پزشکی سمینار در شرکت برای هم مسیح

 جیک هب که میکرد ریز سر ازصدایش آنقدر خستگی که بود شبانه های تلفن او
 !رسید نمی گرفتن قلوه و دل و ، هیچ که عاشقانه جیک

 
شقانه های خیر به صبح سالم البته  حصب روز هر و بود پابرجا همچنان اش عا

 ار هفته روزهای مسیح دیدن تاب بی شاداب... درخشید می خورشید طلوع با
 دلش هت ولی...یار وصال به البته و برسد شب جمعه به تا شمرد می یک به یک

یداد جوالن خودش برای هم دلواپسییی مه از بیش و م هاب برای ه  آن با شیی
 !... لبهایش روی وگس تلخ لبخند و عجیب سکوت

 
 وهوای حال توی که انداخت شاداب درهم های سگرمه به نگاهی زری مامان

 دستمال کنارش و چید می را خوری ناهار میز روی را ها بشقاب و بود خودش
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شق و سفید ای سفره شت می چنگال و قا  روی را موزها که همانطور و... گذا
 :گفت میداد قرار ها میوه

 
 «؟... گرفتی تماس مسیح با... !  اخالق بد قدر این و عروس تازه »
 

 زاویه زری مامان سمت به سرش و گذاشت میز روی را بشقاب آخرین شاداب
 :نشست لبش روی جونی بی لبخند شدو دار

 
 و فرودگاسییت ،گفت زدیم حرف هم با کوتاه پیش سییاعت نیم.... مامان آره »

 «....میرسونه مهمونی به رو خودش ولی داره تاخیر پروازش
 

 :داد ادامه چید می ها بشقاب کنار را ها لیوان که درحالی سپس
 
مان » نه پر براش دلم ندارم رودبایسییتی که تو با ما به از میز  حاال تا دوشیین

 « ....ندیدمش
 

 یرو های میوه باقی کنار را تازه ترو قلمی ی شده شسته های خیار خانوم زری
 :گفت و داد گردنش به وتابی چید میز
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 بعد روز اون فردای بپرسم اومدم خودم و خرید رفت فرستادم رو زری مامان »
 «؟...!نشدی که سورپرایز مسیح ی خونه رفتی که خان عزیز و جان بانو رفتن از
 

 و ادفرست گوشش پشت به را اش فرفری موهای از ای وطره سربرداشت شاداب
 «!...مامان:» گفت معترض و خواند را زری مامان حرف ته تا
 
 ،حتی بدونی رو خودت قیمت قدر تا میزنم رو حرفها این... ! مامان و کوفت »

 و یشهم بزرگ پسرش وقتی که شنیدی رو بنا اوستا اون ی قصه... شوهرت برای
ست که همین ست د سه می رو وچپش را ست ور بره می شنا  بنایی و خودش د

یده یادش به وبی خام که پسییره ولی.... م هاور بین مالت بوده تجر  آجر
شون نظم بی و شلتختته شید می بین  صدای اینکه برای بیچارهاش بابای و ک

 اون های کاری خراب سرش پشت مدام بود دستش ماله یه درنیاد کار صاحب
 ! ... کشید می ماله رو

 ور تو های گل دست مدام و گرفتم دستم ماله یه و بنا اوستا اون شدم من حاال
 هشوهرت درسته...  موندی مسیح ی خونه شب نباید...  کنم می ریس و راست

سته ، ست رو شما تر بزرگ یه هنوز ولی ، محرمته در ست به د  پس...  نداده د
 می هم رو جان بانو و خان عزیز...  کن صییبر عروسییی تا و دار نگه حرمت

ستی شونی به ای بهانه به تون شند ما مهمون تا جا این ک سم منم ، با  تا ودب حوا
 داری شوهر رسم و راه تو به من تا....  نزنند مسیح و تو بودن همخونه از حرفی

 «... شده هام دندون رنگ موهام بدم یاد رو زندگی و
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ستمال که درحالی و انداخت زیر به سر شاداب شتانش میان را سفره د  یب انگ
 :گفت میداد تاب هدف

 
 «....نمیشه تکرار دیگه مامان ببخشید »
 

ته نفس خانوم زری ندلی روی را اش خسیی  موهای به دسییتی کرد هوار صیی
 :داد ادامه و کشید بود َجسته باال روبه هم آن از بخشی که مجعدش

 
 نگران...  خط به خط میدم یادت رو کردن زندگی ،خودم نیسییتم تو نگران »

 و همیزن بچه این سر توی مدام و میکنه جونش به سر خیلی ندا ، هستم شهاب
 هم اب دکتر و تو که وقتی از...  کشییه می رخش به رو سییوادیش بی راه وبی راه

 مشچش که بودنشه بین دهن ندا عیب...  شده بدتر اوضاعشون کردید عروسی
 اب تکلیفش و خواد می چی زندگی از نمیدونه که اینه عیبش...  سییوریه دهن به

 هم بعد و بده طالق درخواسیییت رفت نمی وگرنه نیسیییت معلوم هم خودش
 !.... بشه پشیمون

ست می شه دادن َاره جای به تون ست گرفتن وتی ستی و بده خرج به سیا  سرو د
 اتباب و من....  کنه تحصیل ی ادامه به تشویق رو اون و بکشه شوهرش گوش
 دیگه تفرص یه بیرون بیاد طالق فکر از شد راضی تا زدیم حرف شهاب با کلی

 «.... زندگیشون سر رفتند که فعال واال میدونم چه.... بده ندا به
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ستی و گفت را این خانوم زری سته نفس با و گرفت زانو به د  و دش بلند ای خ
 :گفت شاداب به رو
 
 جا یکوچک ی بهانه به.... برس خودت به و بگیر دوش یه برو شو بلند هم تو »

صور عمو شون هم نادر تا نکردم دعوت رو اینا من  لباس هی بتونی تو و بیاد دنبال
 و بینهب زنش از چیزی یه میاد سفر از که بدبخت این و بپوشی درمون و درست

 ، نیک برخورد سرد ندا با اگه حالت به وای درضمن...  بره در تنش از خستگی
 

 [۱۹:۳۳ 2۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «...واجب احترامش و برادرته زن هنوز اون

 
 ... شد آشپرخانه راهی و گفت را این خانوم زری

 
ست و کرد نگاه اش زری مامان رفتن به شاداب  او پختگی و درایت به تا میدان

 !... کند خرج عمری باید برسد
 

**** 
 انمام قول به هایش لباس بین از توانسییت نمی و کرده پیدا عجیبی وسییواس

 ! کند انتخاب را درمونش درست یه زری
 هب زری مامان هم باز...  کند دلبری جدایی روز چند از بعد بتواند که لباسییی

 یقه هک ، کرد انتخاب برایش حریر جنس از ای فیروزه پیراهینی و رسییید دادش
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ست بازش شت می نمایش به را هایش شانه ودلباز د ستین و گذا  هم هایش آ
 انداخت چپش ی شیییانه روی و بافت بازهم را موهایش...  نبود بلند چندان

 رژلب و نشاند صورتش روی لطیف آرایشی و بود مسیح دلخواه که طور همان
 ...کرد اضافه هایش دلبری رابه داشت جیغی رنگ که ی قرمز

 
 به گلی دسییت با و زد زنگ مسیییح که شیید آغاز وقتی از مهمانی شییاداب برای

شان ست جمع ستقبال به خان منوچهر...  پیو ...  هم شهاب و رفت دامادش ا
 ازیب نظر برادرش و پدر حرمت به اما ببیند را شییاداب تا میزد پر دلش مسیییح

 را شییاداب سییالم فقط عادی و معمولی خیلی و گذاشییت بعد برای را هایش
سخ ست بقیه مثل هم او با و پا سی از بعد هم را گل....  داد د  مامان روبتوت

 شاداب گوش بیخ سر...  داشت نظر زیر را دو آن مدت تمام که ندا... داد زری
 :گفت و برد

 
 سییفر از تازه انگار نه انگار.... نکرده ذوق دیدنت از زیاد دکتر آقای ظاهرا »

 «!...بگشته
 

سته که زری مامان حرف حرمت به شاداب  با و دارد نگه را ندا احترام بود خوا
 کرد صدایش در نشسته بغض چاشنی حال و حس بی لبخندی ، بگیرد گرم او
 : گفت و
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شین شهاب پیش برو جون ندا »  یهای شکالت اون از...  بیارم چایی من تا بن
 «..هست میز روی داری دوست که هم

 
 گیسفرن مامان سراغ به او رفتن با بود شاداب پی حواسش هوش تمام که مسیح

سی دیده از بعد و رفت دخترها و ست خان منوچهر و شهاب کنار بتوت ش  و ن
 :گفت شهاب

 
 «؟...! گذشت خوش سفر دکتر خبر چه »
 

 :داد تکیه مبل به و کرد باز را کتش ی دکمه مسیح
 
 «...رفتم می میبایست که بود پزشکی سمینار یه...  ممنونم »
 

 :پرسید و انداخت نگاهی اش کرده تحصیل داماد به افتخار با خان منوچهر
 
 وندخ درس باید خیلی باید پرکاریه و سخت شغل بودن پزشک... قوت خدا »
 «؟...!متخصص هم اون بشی پزشک تا
 

سیح ستگی که م ست می بارید، می رویش سرو از خ  دهد، جواب کوتاه خوا
 :گفت گرفت می پوست را پرتقالی که درحالی و نداد مجالی ندا اما
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ستند شهاب مثل همه...  جون عمو بله » شند سواد بی که نی  ، نادر و من... با
 «...گرفتیم نخور درد به لیسانس یه حداقل شاداب

 
 تصورش حتی...  مارال همه از پیش و برگشت شهاب سمت به نگاهها ی همه

 ادهسیی ی دپیلمه یه دخترکشییش ی قیافه و تیپ این با شییهاب که نمیکرد هم را
شد شت رفتار متحیر ماندانا خانوم فرنگیس ، گزید لب زری مامان...  با  دان ز

 ... انداختند زیر به سر
 

 رود فرو اعماقش در جایی به و کند باز دهن زمین خواسییت می دلش شییهاب
 :داد قرار خطاب را مسیح و نشست لبهایش روی گس و تلخ لبخند همان... 

 
 دیپلم از بعد و نداشییتم عالقه درس به زیاد هم اولش اون از من دکتر آقای »

 «... شدم مشغول پدرم پیش هم وبعد سربازی رفتم
 

سیح ست که م ست دپیلم شهاب میدان  سنگین جو هوای و حال اینکه برای ا
 :گفت کند عوض را مهمانی بر حاک

 
سی » شبخت داره که شغلی شرایط هر توی تونه می هرک شه خو  هب ربطی و با

 هچ که برمیگرده دیدشییون و تفکر به و نداره آدمها درآمد میزان و تحصیییالت
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 و داری فرصیییت هنوز متعقدم من هرچند... کنند می نگاه زندگی به جوری
 «...بدی تحصیل ادامه میتونی

 
شعوری بود شنیده را آنها بین مکالمات تمام که شاداب  کرد دان نثار لب زیر بی

 مسیح مه باز...  داد خاتمه تحصیل بحث به و رفت پذیرایی به چای سینی وبا
شت را اش چایی کند نگاه او به انکه بی عادی خیلی شکر و بردا  هم کوتاهی ت

 ...گفت لب زیر
 

 گلویش بیخ پا جفت پیش ی دقیقه چند بغض همان کرد می حس شیییاداب
 به ار نگاهش نشییسییت خانوم فرنگیس کنار... آمده بند نفسییش راه که ایسییتاده
شایار ست کنار مبل روی خوابیده خ  های اخم نگاهی نیم مارال.  داد ماندانا د

 : گفت اش ذاتی شیطنت همان با انداخت شهاب درهم
 
 چهار یادم که کنکور اسم... هستم دیپلم منم ، بشید مشق و درس بیخیال بابا »

 دگذاشییتن کنار خان شییهاب و من برای صییندلی یه باالخره میلرزه بدنم سییتون
 «؟...!داداش نه مگه...  دیگه

 
 :داد جواب و زد شیطنت این به لبخندی مسیح

 
 «...پزشکی تو برای و باشه مهندسی صندلی شهاب برای امیدوارم»
 



wWw.Roman4u.iR  1064 

 

سیح افتاد راه که خند به بگو شونی ماه پی نگاهش م شیده اش پی  دور که شد ک
سته او از ش . . کرد پرواز او سوی سمت به دلش و کرد نمی هم نگاهش و بود ن

سید انها هردوی دل داد به ماندانا صد به و ر شایاری کردن بلند ق  روی که را خ
 :گفت و برخاست جایش از بود خواب غرق دستش کنار مبل

 
 
شایار میتونم کجا جان شاداب »  شهب پرت مبل روی از میترسم بخوابونم رو خ

 «؟...!پایین
 

 داد ادامه و شد مسیح روبه سپس
 

 [۱۹:۳۳ 2۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
: 

 
 ؟...! سنگینه یکم من برای ببری رو خشایار لطفا میشه داداش »
 

 ادابش دنبال به و گرفت بتغتل به را خشایار و شد خم گفت ای باشه مسیح
 .بود همراهشان در پشت تا ندا ونگاه...افتاد راه به
 

*** 
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سیح شایار م شت شاداب تخت روی را خ شید را رویش و گذا  که شاداب و ک
سیح سرد برخورد از هنوز صد بود دلخور م شت رفتن ق سیح که دا ش به م  مچ
 کیهت بسییته در به را او و برگرداند خود سییمت به ، گرفت را او بازوی زدنی بهم
 اریکب قدری حاال که او کمر دور به را دستهایش ایستاد، نفسش به نفس و داد
 :وگفت زد حلقه بود شده قبل از تر
 
 «؟....!میری داری کجا میزنه پر برات دلم پیشونی ماه »
 

 ار نگاهش و زد حلقه چشمش در اشک مثل صدایش در نشسته بغض شاداب
 و... کشاند باال به را سرش و گذاشت اش چانه زیر دست مسیح و گرفت او از

 :گفت
 
 « ؟... ! چیه برای اشکهات این...  هی هی »
 

 پس رواز مسیییح که حالی در شییدو اش گونه راهی سییرگردان اشییک حلقه
 :گفت صادقانه میدید تار اشکهایش

 
 قدر ینا ببینمت وقتی کردم نمی فکر روز چند از بعد بود شده تنگ برات دلم »

 «؟... ! کنی برخورد بامن سرد
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ندی مسیییح هایش روی لبخ مد کش لب مک وتوی... شیییرین و ،عمیق آ  مرد
 : زد زل او چشمان رتقتصان

 
ندین و پدرت و برادر جلوی که نمیتونسییتم دلم عزیز » فت چ  چشییم ج

 به مختص فقط ما خصییوصییی خلوت....  بدم نشییون بهت رو احسییاسییاتم
سی و خودمونه صی خلوت توی...  بگذاره حریمش توی پا نداره حق ک صو  خ

 چشییمم روی و میخرم رو هات ناز دونه دونه من و هسییتی من پیشییونی ماه تو
 «... همین مسیح هم من و شاداب فقط میشی تو جمع توی ولی...  میگذارم

 
 و نرم ای بتوتسیه و رسیاند او پیشیانی به را هایش نفس کرد خم سیر سیپس

 : داد ادامه شد آن مهمان عاشقانه
 
 « ... میره نفسم کنی می که اخم بود شده ذره یه برات دلم ، پیشونی ماه »
 

 می را ها نازکردن همین دلش یعنی..  خواسیییت می را همین شیییاداب خب
ست ستهایش...!را ها خریدن ناز همین و خوا سیح کت زیر از د شت م  و گذ

سیدو او زندگی ریتم به شدو حلقه او کمر دور شقی های لحظه...آرامش ر  عا
 با دش خیره او قرمز لبهای وبه گرفت فاصله او از قدری مسیح شد طی که شان

 :گفت لبش کنج لبخندی
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 «؟....! بردارم رو لبهات روی قرمز خط میتونم طوری چه نظرت به »
 

 قرمز خط روی َدم به َدم عقد از وبعد بود شییده حیا بی باز اش من سییوپر خب
 !...رفت هم لبهایش قرمز خط بست که را چشمهایش...  رفت می

 
*** 
ستند هم دور همگی شام از بعد ش  ته شاداب ولی شد داغ ها گفتگو بازار و ن

 روده دل میان موزی دردی و بشییویند رخت اینکه مثل میشیید جوری یه دلش
 تمام هک مسیح...  شد می وبشتر بیشتر گذشت می که دم هر و پیچید می اش

 :پرسید و کرد خم قدری را سرش اش پریده رنگ و بود شاداب پی حواسش
 
 «؟...!نخوردی که شامم... پریده رنگت چرا خوبه حالت...  شاداب »
 
 یستن چیزی گفت و زد لبخندی سختی به بود بریده را امانش پیچه دل که او و

 «؟...! کنه می درد دلم کم یه خوردم شیرینی زیاد کنم فکر
 

 :گفت مادرانه و داد شاداب به را نگاهش خانوم فرنگیس
 
 ستهخ خیلی کنم فکر...  کن استراحت اتاق توی برو پاشو مادر جان شاداب »

 «؟...!شدی
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 می تار را جا همه چرا نمیدانسییت و شیید بلند جایش از سییختی به شییرمنده
 : گفت و آمد سمتش به نگران خانوم زری ؟...!دید

 
بات چایی یه خوای می جان شیییاداب» یارم برات ن گت ب  قدر این چرا رن

 «؟...!پرید
 

 تهوع احسییاس با... ! شیینید می مبهم و درمیان یکی را ها صییدا دیگر شییاداب
ست شت دهانش روی د شتی سرویس سمت به گذا سیح و رفت بهدا  نگران م

شت دلواپس خانوم فرنگیس و زری مامان و.... گرفت را بتغتلش زیر  رس پ
 همراهش مسیییح فقط ولی.... هم شییهاب و خان منوچهر افتادند راه به مسیییح

شتی سرویس داخل سیدن محض به او و شد بهدا  انوز فرنگی سرویس کنار ر
سیح و آمد بیرون اش معده محتویات تمام و زد ستش نگران دل م  عمودی را د

 : گفت می لب زیر مدام کشید اومی پشت روی وار نوازش
 
 «... بیاری فشار خودت به زیاد نکن سعی... تر یواش عزیزم هیش »
 

 مسیییر تمام کرد می حس شیید خالی اش معده محتویات تمام شییاداب وقتی
 را او مسیییح...!گذاشییتند داغ زغال لبهایش روی و سییوزد می زبانش تا مری

ست یک با کرد بلند زمین ازروی ست با و گرفت را او د  باز ار آب شیر دیگر د
 به نگران همه شیید باز که در زد او ی پریده رنگ صییورت به آب مشییتی و کرد
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ستاده صف شت دادن جواب نای شاداب....بودند ای  گنگ هارا صدا هنوز ندا
شتی سرویس از که همین...  شنید می  در و نیاورد تاب دیگر آمد بیرون بهدا
 ...آمد فرود مسیح دستان میان حال و حس بی کردو سقوط دم
 

 به خالی ودر کرد جدا زمین از را او و گذاشییت او پای دو زیر دسییت مسیییح
 :گفت مارال به رو میرفت اتاق سمت

 
 «... بیار ماشینم پشت از رو من رو من کیف برو سریع مارال»
 

*** 
سیح به نگاهها ی همه سیح ، کرد می معاینه را شاداب دقت با که و بود م  هب م

 :پرسید و شد خیره او ی پریده رنگ صورت
 
 «؟...!خوردی چی ، مسمومیته عالئم ها این »
 

 جواب به برسد چه نداشت کردن فکر نای که شاداب
 

 [۱۹:۳۳ 2۷.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 «...خوردم زیاد شیرینی فقط امروز نمیدونم: » داد جواب حال و حس بی دادن
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 آن از برگ چند همیشیییه که ای نسییخه در و زد را اش مطالعه عینک مسیییح
 : داد شهاب دست به کرد ومهر نوشت را نیاز مورد ی داروها بود همراهش

 
 اولش داروی... بگیر رو ها دارو این روزی شبانه ی خانه دارو از لطفا شهاب »

رنگ...  باشه خارجی باید حتما  «... نره یادت هم ِسرم و س 
 

 ...شد راهی و گفت چشمی آنی به شهاب
 

سیح و... رفت سرم زیر به شاداب رسید پایان به مهمانی شب  اآنج شب آن م
 رختخواب دسییت دو خان منوچهر ی اجازه با هم زری مامان و شیید ماندگار

 منوچهر منگولی گل های جامه زیر از یکی و کرد پهن شیییاداب تخت پایین
 پی حواسش دونگ شش مسیح میدانست که آنجایی از و داد مسیح به را خان

 ... برد رختخواب به را هایش خستگی راحت خیالی با است شاداب
 
 هردو و گرفت آغوش در بود شده بهتر حالش قدری حاال که را شاداب مسیح و
 ...کنند آغاز هم درکنار را دیگر روزی تا...رفتند خواب به
 

 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 !.... میچرخید هم بد و خوب ایام و گردد می روزگار فلک و چرخ
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شی شاداب شت می هم روی را هایش خو  آن خیابان و کوچه چند فقط و گذا
صه میکرد ردیف را هایش غم شهاب تر سو  می تنهایی چمدان در را هایش غ

 !...بود پا بر غوغایی اش متری شصت ای اجاره ی درخانه و چید
 

شد شده رها چله از که تیری مانند شهاب شه آباژور به محکمی لگد با  ی گو
 و شد زمین نقش بینوا گلدان کردو سرنگون میزش همراه را آن و زد خانه سالن
صال سر از و....  هم هایش خاک ستی ستی ا شانش موهای به د شید پری  و ک

 گور حاال که چرخاند کوچکش ی خانه در را اش نشییسییته خون به چشییمان
 که دهدمی فشار گرفته را گلویش بیخ دستی کرد می حس ، بود شده آرزوهایش

 ... آمده بند نفسش راه
 .. ماند جا به دیوار در انگشتانش رد و کوبید دیوار به مشتی
 به چنگی ، برداشییت خانه کنج نفری شییش خوردی ناهار میز سییمت به قدمی

شن شت را آن زدو میز روی شده رها کاپ  و...  رفت ورودی در سمت به و بردا
 دسییتش از را شییهاب کاپشیین ، گام به گام شیید راهی دنبالش به سییایه مثل ندا

 :گفت بغض پر و زد پس دیگر دست با را اشکهایش و کشید
 
به کردن غلط بگم شییهاب » به خوردم شییکر بگم ؟... خو  جون ترو ؟...خو

 « کنی می اشتباه.. ببخش... نرو داری دوستش خیلی میدونم که شاداب
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شت کاپشنش خیر از شهاب ست در را آن گذ شت جا ندا د  را آن هم ندا و گذا
 سییوزنش که گرامافونی مثل و افتاد راه به شییهاب دنیال به و کرد رها زمین روی
 :گفت می وار مسلسل باشد کرده گیر

 
 «...کردم غلط...نرو خدا ترو شهاب »
 

 مه به که دندانهایی میان از و کرد تر خمیده درهم را اش کشیده بلندو ابروهای
 :گفت حرص پر میشد فشرده

 
 «...نکردم لهت زدم تا گمشو چشمام جلوی از ندا »
 

 پس را اش مردانه بغض و کشید مجعدش موهای میان به را هایش پنجه سپس
 : کرد پچ پچ وآهسته برد تر نزدیک قدری را سرش و زد
 
 می زور به هم رو شییلوارش که چلغوز ناموس بی اون... !  بلنده حاشییا دیوار »

 ویت بارش کارو و گفت می ؟...! فروختی بهش رو من که داشت چی باال کشه
 همون زا ؟...!میگفت راست سمتش رفتی پولش خاطر به تو است ّسکه کیش

 میدونستی رو این تو میاومد بدم ازش دیدمش اینا مامانت ی خونه که اولی بار
 «...موندی خونشون هفته دو و کیش رفتی من ی اجازه بدون و
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شمان به که حالی در و رفت پس قدمی ندا  یرز بود شده خیره شهاب ی تیره چ
 «!...دورغه گفته چی هر شهاب...»  نالید لب

 
شانی کوه شهاب شف ست و سیار بود شده آت  ایشه گدازه کند فوران اگر میدان

 ، شیید خم گذاشییت هایش زانو روی دسییت و گیرد می هم را ندا ناپاک دامن
 مفریاد به خدا:»  زد فریاد دل ،ته ته از برداشییت که سییر...  رکوع مثل حالتی

 «؟...! بگم کی به رو دردم برس
 

شم به عمیقی نفس با سپس شته خ ش تا کرد غلبه اش سینه در انبا  بار به یمانیپ
 :گفت و...  نیاورد

 
 از ،حرفی شیییده عمو زن دسیییت ی ملعبه که عمو سییفید موی حرمت به »

 یگهد اون برسه نادر گوش به اگه که میدونی...  نمیزنم کردی که ختیتاتنتتی
 « ... نمیای بیرون پاش و دست زیر از زنده و نیست غیرت بی من مثل

 
 که یدرحال و نالید تر ملتمس بار این و گرفت دستش میان را شهاب باوزی ندا
 :گفت کرد می هق هق

 
 توی فقط من و دوسییته مادرش با مامانم...  میگه دورغ مرتیکه اون شییهاب »

 « ... همین بودم مهمونشون کیش
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 برداشت خوری ناهار میز روی از را خوری شکالت ظرف و آشفت بر شهاب
 امساوین ی تکه ها صد به مهیبی صدای با و کوبید روبرویش دبوار به محکم و

 ستر از ندا... شیشه خرد از شد پر خانه کوچک سالن تمام َدم در و شد تقسیم
 شییهاب و بسییت را هایش چشییم و گذاشییت هایش گوش روی را دسییتهایش

 :زد ه نعر عصبی و گرفت اوج صدایش
 
راق چشمام توی وقتی »  کردی می مقایسه اون و این با مدام رو ومن شدی می ب 

 وقتی....!  نداره عیبی گفتم می شیید می اب چشییمام جلوی شییمع مثل غرورم
 وجهت تمام و کنی حسودی شاداب به که دادم حق بهت گذاشتی ناسازگاری سر
 هیچ نفهم توی... گرفتم فاصییله شیییاداب از و...  بخوای خودت برای رو من

 هت وقتی اما.... نمیاره معرفت و شییعور پول و تحصیییالت که نفهمیدی وقت
 تا صد گفتی بهم و دنبالت اومدم و زباله سطل توی ریختم رو غرورم ی مونده

 « ... دهخوابی حرفت پشت حرف دنیا یه نفهمیدم االغ من ریخته برام تو از بهتر
 

 می بیرون اش سینه از ِخر ِخر مثل صدایی و میشد پیش و پس هایش نفس ندا
 :گفت زد پس را اشکهایش دست پشت با...  آمد

 
 «....خورم می قسم شاداب جون به...  باورنکن زد گولم نامرد اون شهاب »
 

 « ..... نیار رو من خواهر اسم:»  کرد پرواز بیرون به خشمش پر فریاد شهاب
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 و گذاشییت پیش قدمی زمین کف های شیییشییه خورده به توجه بدون سییپس

ستهایش ، ایستاد روبرویش  بجی از را موبایلش..  هم صدایش و لرزید می د
 ی صفحه اش اشاره انگشت با کشید بیرون شلوارش
 هب را موبایلش ی صییفحه و.... باز را عکسییی و کرد پایین و باال را آن لمسییی
 میداد نشییان اندام الغر و کوتاه قامتی با مردی همراه را ندا که گرفت او سییمت

 ... میزدند قدم ساحل کنار هم دست در دست که
 :زد فریاد شهاب

 
 بدم بشییونت خوای می هسییت بازم ؟... .. میگه دورغ اونم چی عکس این »

 صورتش توی مشت با...!  نکردم باور اولش هم احمق من ؟...
 

 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 بگو زنت به گفت و فرسییتاد برام رو ها عکس این ، شیید بلند وقتی ، خوابوندم

 «...کنم ازدواج خوام می من بیرون بکشه من زندگی از رو پاش
 

 تهنشس خون به چشمان از چشم و خورد می تکان صدا بی ترس از لبهایش ندا
 دان صورت به و محکمی سیلی شد غیرتش تمام شهاب ف داشت برنمی او ی

ست ضرب از ندا و آمد فرود ست و چرخید مخالف سمت به صورتش او د  د
 مه پلک که آنچنان بود مانده مبهوت ای لحظه و گذاشت صورتش کز کز روی
 میدید لرزان هم را وشییهاب میلرزید چشییمانش توی اشییک حلقه ، زد نمی
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شش روزهای خاطرات تمام.... شمانش جلوی سینما ی پرده مثل خو  جان چ
 .... آورد یاد به هایش نوازش وقت به را شهاب گرفت

 
 سر او و...  گزید را پایش ای شییشیه تکه و گرفت فاصیله او از قدمی شیهاب

 :گفت بود شده تر آرام قدری حاال که خشدارش صدای با تازه درد این از خوش
 
 دنبال هب همیشیه و کنی طی رو زندگی نردبون پله پله نخواسیتی وقت هیچ تو »
ر میان راه یه  و تحصیییالت و سییواد به ربطی بودن آدم که نفهمیدی...  بودی ب 

 « ... گرده برمی اونها اجتماعی شعور به و نداره آدمها دارایی میزان ، مدرک
 

 او به پشت و گرفت میبارید صاف خط یک در که ندا اشکهای از چشم شهاب
 ابتث بود دیوار قاب که شان عروسی ی نفره دو عکس روی به نگاهش و ایستاد

 :داد ادامه و ماند
 
 به غرورت روی رو کوه یه سیینگینی ولی داره حرف پنج فقط ختیتاتنتت »

 و نداری هم رو مردن لیاقت تو ولی مرگه ختیتاتنتت حق...  گذاره می جا
یان کنم، می آرزو من  یه مثل وجدان عذاب درد و کنی زندگی طوالنی سیییال

 !... بپیچه زندگیت های لحظه تمام دور به پیچک
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 زدی یزندگ ی ریشه به تیشه...! نفهمیدی تو ولی دادم فرصت زندگیمون به من
 « ! ... بنشینه به بار به ای دیگه جور میتونست که
 

 :داد ادامه و شود نشین ته هایش غم تا کشید عمیق نفس
 
قدر» جه نیسییتم گوش دراز کنی می فکر که هم ها اون تار ی متو  های رف

شکوکت  حاال... برگردی زندگی به جا یه شاید تا نیاوردم روت به بودم شده م
 نون تحرم به پام زیر بگذارم رو غیرتم اینه بکنم میتونم که مردونگی تنها هم

 ردیک که ختیتاتنتتی از حرفی خوردیم سفره یه سر منصور عمو با که نمکی
فاهم باهم بگم و نزنم  لیچار زبون لق لق تا....  بشییم جدا ازت نداشییتیم ت

 «!... نشی فامیل گوهای
 

 از...  داد فرو دهانش آب همراه را لبهایش روی نشییسییته اشییکهای شییوری ندا
سم حاال و بود متنفر شاداب  آخرین...  اش زندگی نجات طناب بود شده او ا

 به و گرفت او دسیییت و افتاد شییهاب پای به زانو دو روی و کرد را تالشییش
 : چسباند صورتش

 
 ازت هیچی بده بهم فرصییت یه خدا ترو...  ببخش شییاداب جون شییهاب »

 «... کردم اشتباه باشم کنارت فقط بگذار نمیخوام
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 و رفتگ فاصله او از قدمی ، کشید بیرون ندا دستهای میان را دستش انزجار با
 :رفت نشانه او سمت به را اش اشاره انگشت

 
 « ... نزن دست من به وقت هیچ دیگه »
 

شنش سمت به سپس  آن شد مخ رفت بود افتاده زمین روی تکلیف بال که کاپ
 هایش عقربه که نشست دیواری ساعت روی آمد باال که نگاهش و برداشت را

 نخیابا دل به خمیده های شانه با و میداد نشان را ظهر از بعد دقیقه یازده و سه
 اربه اسییتقبال به هایشییان روزمرگی کنار که مردمی میان و زد تهران ازدحام پر

ند نه اشییکهای و زد قدم میرفت ید که بارانی با اش مردا  نرم و میداد را بهار نو
 ...آمیخت در بارید می نرمک

 
*** 

های مان حرف که درمورد زری ما مت قدر این ند را خودش قی  برای حتی بدا
 در خواست او از مسیح وقتی شد گوشش ی آویزه ای گوشواره مثل ، شوهرش

 تسیاس کمی بخوردند او ی خانه در را ناهار رستوران جای به استراحتش تایم
 پای نگذاردتا کرد عهد خود با ولی نگذاشیییت حرفش روی نه و داد خرج به

 ...برسد هم قرمز خط سوی آن به مسیح
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 ادابش و گذاشت شاداب زعفرانی برنج روی را برگش کباب از ای تکه مسیح
 :شد معترض

 
 «... شدم الغر یکم تازه مونده خودم کباب مسیح »
 

 و کرد قاشییق سییوار را آن و گذاشیییت برنج روی را کباب از ای تکه مسیییح
 : گذاشت او دهان به را قاشق و برسد نقطه به شاداب جمله نگذاشت

 
 «...دارم دوست چاق زن من نباش هم چاقی نگران بخور »
 

ستش کنار دوغ ضرب به شاداب سیح ، داد فرو را اش لقمه د  به خودرا هم م
 روی و زد پس را غذا مصییرف یکبار ظرف کرد مهمان دیگر پیمانی پر قاسییق
 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی نیم و شد بلند صندلی

ست دقیقه یازده و سه ساعت...  دلم عزیز » شب...  ا شتر ساعت چهار دی  بی
 سییال آخر روزهای ، مطب برم باید پنج سییاعت بخوابم میرم من...  نخوابیدم

 «... شلوغه خیلی سرم
 

 روی جایی زدو کناری به شییانه روی از را او پریشییان موهای شیید خم سییپس
 «؟....!بخوابی خوای نمی تو:» کرد نجوا نرم گوشش زیر و بتوتسید گردنش
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ست با کرد سعی شاداب  یکوبیدم تپش پر قلبش که درحالی و کند رفتار سیا
ست صندلی روی از عادی خیلی  را خورده نیمه های ظرف که وهمانطور برخا
 :گفت لبخندی با کرد می جمع

 
 آالن نه و ندارم ظهر از بعد خواب به عادت من که میدونی....  دکتر ی آقا »

 تا هنمیشی باز خسیتگی از چشیمات که بنداز چرتی یه برو تو...!  خواب کمبود
 « ... برسم کردی درست خونه توی که شامی بازار این به منم

 شاد کمر دور به را دستهایش ایستادو او به پشت مسیح
 

 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 آن سییهم پی در پی ی بتوتسییه چند و برد فرو او گردن در سییر کرد حلقه اب
 :گفت و شد

 
 بیدار منی روچهارو من لطفا...  بخوابم برم نشده پرت این از بیشتر حواسم تا »

 «... بشم آماده تا کن
 

 عزیزم باشییه:» داد جواب و زد نمایی دندان لبخند اش پیروزی این به شییاداب
 «...بخوابی ،خوب برو
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سیح شی بوی از سختی به م شامش که خو  راهی و کند دل داد می قلقلک را م
 سییرو را خانه های پاش ریخت کدبانو یه مثل هم شییاداب شییدو خواب اتاق

 را ییشو لباس ماشین و کشید اتو را شلوارمسیح و پیراهن تا چند... داد سامان
شن هم ستی و درآید کثیف های لباس خجالت از تا کرد رو  سرویس به هم د

 توجهم که شد کار سرگرم آنقدر و کشید آشپزخانه نهایت در و حمام و بهداشتی
 ...کرد بیدار خواب از دیر ربع یک را مسیح و نشد زمان عبور ی

سیح س رختخواب از آنی به ساعت دیدن با شد بیدار خواب از وقتی م  تبرخا
 :کردگفت می پا به را هایش جوراب که حالی در و
 
 دهش شش ساعت مطب برسم تا روز ساعت این ترافیک توی شد دیرم عزیزم »

 «!...میکردی بیدارم زودتر کاشکی
 

 را او ی کشیییده اتو های لباس که درحالی توجهی بی این از شییرمنده شییاداب
 :داد جواب نرم گذاشت دستش کنار

 
 «....رفت حواسم شدو گرم کار به سرم ببخشید »
 

 را ادابش نگاه مسیر فراخش ی سینه و آورد در را تیشرتش حرکت یک با مسیح
 به... بود زده زل میپوشییید را هایش لباس زده شییتاب تندو که او به و داد تغییر

 میز صندلی روی از را او کت و کند دل وباالیش قد خوش سوپرمن از سختی
 مسیح پوشدب را کتش تر راحت تا ایستاد او به پشت و برداشت اتاق کنج تحریر
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شیدن از بعد شم به کت پو  دروازه میان را او و چرخید او سمت به زدنی بهم چ
 :گفت آن از تر نرم و بتوتسید نرم را لبش کنج و داد جا دستهایش ی
 
 «؟...! مونی می اینجا امشب...  ممنونم شده اتو های لباس برای پیشونی ماه »
 

 : کرد جا به جا او ی شده حلقه دستان میان قدری را خودش شاداب
 
 روی فعال بده اجازه پنبه منم و آتیشییی تو زری مامان قول به..  مونم نمی نه »

 « باشیم اون حوالی و قرمز خط
 

 :گرفت فاصله او از و بتوتسید را اش پیشانی و زد لبخندی مسیح
 
شه » شده دیرش تا آتیش این فعال...  عزیزدلم با  آخر یکتراف این با که.... بره ن

سم موقع به بیارم شانس سال ستی هم تو...  مطب بر  برخ آژانس یه بری خوا
 «.... بگیر تماس یه خونه ،رسیدی شده ذخیره گوشی توی اش شماره کن،

 
 روی دآور بیرون کیفش جیب از تراول چند و رفت تحریر میز سمت به سپس

 :داد ادامه و گذاشت آن
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شتم پول برات » سابت شماره شب.... گذا شیم توی بده رو ح  و نمک ذخیره گو
 « ....بریزیم کارتت توی پول بعد به این از
 

سیح سه با و کرد ردیف را هایش سفارش زده شتاب تندو م  ، هول ای بتوت
 ...شد راهی هولی

 
*** 

سیح های لباس انداخت خانه به نگاهی شاداب  سویی و سمت به هرکدام م
 !... ودب گذاشته جا به جنگی میدان خود از رفتنش وبا بودند شده پال و پخش

 
 و تر سییو آن کمی از را دیگر ی لنگه و برداشییت را جورابش ی لنگه شیید خم

 ببنی که کجایی زری مامان:»  گفت خودش با و کرد او نثار ای شیییلتختته
 «... تره شلتختته هم من از گلت دست داماد

 
 رفتن از قبل خواسییت می ، داد چرخی اتاق در را نگاهش کشییید عمیقی نفس
 هب متعجب ، آمد در صدا به خانه زنگ که بدهد شام بازار این به سامانی سرو

 حالی در و گذشت نمی هم دقیقه ده رفتنش از که ، کرد نگاه اش مچی ساعت
 تینگف مگه دلم عزیز:» کرد لند غرو لب زیر میرفت آپارتمان در سییمت به که

 «؟....! گذاشتی جا چی شده دیرت
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شمی از انکه بی سپس شود را در کند نگاه در چ  اب را ندا تعجب درنهایت و گ
شمان شت قرمز و کرده پف چ ضور به مبهوت و مات و...!  دید در پ  بعد او ح

 : آمد خودش به ندا صدای با تامل ای لحظه از
 
جب من دیدن از یا ؟...! خوای نمی مهمون »  ماتت طوری این که کردی تع

 «!... برده
 

 آپارتمان در جلوی از و کرد سالم فرز ترو بود، آمده خودش به تازه که شاداب
 : رفت کنار

 
 داخل ادبی هرکی معموال آخه کردم تعجب دیدنت از راستش تو بیا..  ببخشید »

 میده اطالع سیییاکنین به را حضییورش داخلی تلفن طریق از «من البی» برج
صال...  نزد زنگ بار این چرا که کردم تعجب ستی کجا از ا  و اینجام من میدون
 « ؟...!کردی پیدا جوری چه رو آدرس

 
 :گفت و آورد در را هایش چکمه بست سرش پشت را در شد داخل ندا
 
شیت زدم زنگ » سی با گفت گرفتم تماس زری عمو زن با ندادی جواب گو  حم

یای زدم حدس...  برمیگرده عصییر و بیرون رفته ناهار  میک و دکتر ی خونه ب
 دربستی هی با که اینه نهایتش نباشی جا این اگه گفتم خودم با کنید خلوت باهم
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شتم شهاب تقویم توی از هم رو ادرس...  برگردم  هم وقتی شدم راهی و بردا
 ینگپارک از که دیدم چند رو دکتر.....! نبود برج البی تو کسییی باال اومدم می

 داشییت عجله انگار ولی کنم سییالم و جلو برم میخواسییتم میرفت بیرون برج
 «... رفت سریع چون

 
 :کرد اضافه داد چرخی اطراف به را نگاهش سپس و گفت را این ندا
 
 جوری و جمع و خوشییگل ی خونه دکتر آقای... بودم نیومده اینجا حال به تا»

 « ... نداری جهاز به نیاز و کامله که هم زندگیش وسایل داره
 

 دان و برداشت زمین روی از را مسیح سرگردان کن گرم شلوار و شد خم شاداب
 ابرو تای یک

 
 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 کنایه و طعنه بوی لحنش شییاداب دسییت در شییلوار بادیدن دادو باال را یش
 :گرفت

 
 یعروس زودتر خودتون..  بگیرید هم عروسی نیست نیازی که این مثل خب »

 «...انداختید راه رو
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 اینکه برای کشید هم روی را لبهایش و داد فرو حرص پر را دهانش آب شاداب
سیر شمان در را نگاهش کند، دور ندا های داوری پیش از را صحبت م  پف چ

شمانش که حالی در و آورد در گردش به او آلود  میکرد باریک عادت طبق را چ
 :پرسید

 
 با نکنه کردی گریه که میزنه داد قرمزت چشییمای ؟... شییده طوری...  ندا »

 «؟...!شده حرفت دوباره شهاب
 

ندی ندا فت و نشییسیییت لبش روی تلخ لبخ قت گ  دلم درد پای داری و
 «؟...!بنشینی

 
 :گفت و گذاشت دستش کنار مبل روی و کرد تا را مسیح شلوار شاداب

 
 و درست دل درد یه هم با که باری آخرین از میدونی...  دارم وقت که معلومه »

یا..  میگذره وقت چند کردیم حسیییابی  چایی یه هم با تا آشییپزخونه توی ب
 « ... بخوریم

 
 :تگف شاداب به رو ساید بای ساید یخچال دیدن با و شد راهی دنبالش به ندا
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 میوه بآ یخچالش توی دکتر ببین میسوزه خیلی گلوم ، کشه نمی میلم چایی »
 «؟...! داره

 
 :داد جواب زدو لبخندی شاداب

 
 پر کوچک مارکت سییوپر یه مثل همیشییه رو مسیییح یخچال جون فرنگیس »

 «...بریزم لیوان دوتا برم تا بنشن داریم هم میوه آب اره میکنه
 

 در و نوشییید ای جرعه ندا گرفت قرار روبرویشیییان که پرتقال آب های لیوان
 :گفت بود اش نارنجی لیوان به نگاهش که حالی

 
 قعاش بچگی همون از نادر....  میشد حسودیم بهت همیشه کنم اعتراف باید »
شق این شدی بزرگ وقتی حتی...!  فرفریت موهای و بود تو  ، ردک پیدا ادامه ع

...  نادر روی به ونه تواوردم روی به نه وقت هیچ ولی دونسییتم می رو این من
یال...!  برادرم زن بشییی تو نمیخواسیییت دلم مان دهن توی من هم رو فر  ما

نداختم قه نادر به هم تو میکردم فکر ف ا  میخواسییتم کار این با و داری عال
 « ... ردیک پیدا رو نادر از بهتر یکی و بود تویار با هم باز بخت ولی کنم تالفی

 
 :داد جواب صادقانه هم او و زد تلخی لبخند شاداب
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 اهنگ همسر یه عنوان به نادر به وقت هیچ من...  کردی من به بزرگی لطف ندا »
شه اون... نکردم سر یه من برای همی سادت...  مونه عمومی پ  ای تازه حرف ح
ست سودیم تو به منم نی شد ح  هتوج تمام و شدی شهاب زن که وقتی همون می

 جا ما ی همه برای دنیا فهمیدم ها بعد ولی...  کردی جلب خودت به رو اون
 حرفها این از.... کنه ارامش احسییاس زن یک کنار که حقشییه شییهاب و داره

 «... بگو خودت ی قصه بگذریم
 

 : نوشید را پرتقالش آب از دیگر ای جرعه و کرد هیستریکی ی خنده ندا
 
 گفتن برای حرفی شییده ومونده رونده جا همه از و خورده شییکسییت آدم یه »

باه یه از ی قصیییه... نداره ند یه از میشیییه شییروع اشییت  جا بی پروازی بل
 مامانم دوست پسر ساسان حرفهای گول.... همسرم اعتماد به ،ختیتاتنتت

 سییاسییان کنار میکردم فکر...  زندگیش و شییهاب به زدم پا پشییت خوردم رو
 « ...حرفهاست ازاین تر نامرد اون اینکه از غافل ولی میکنم پیدا رو خوشبختی

 
شمانی با و شد ومبهوت مات دیگر واقعا بار این شاداب  نمیزد هم پلک که چ

 «؟...!کردی چیکار زندگیت با تو ندا:» گفت فقط
 

 لحن و بود شیییده عوض قدری حالتش که چشییمانی با کند گریه آنکه ندابی
 :گفت هم صدایش
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باش نگران» قامم..  ن یک دختر که نامزدش به رفتم گرفتم ازش رو انت  شییر

 فقط مونده حاال...  زدم روبهم شیون نامزدی و گفتم رو چی همه بود تجاریش
ضی رو شهاب شه رو من که کنم را  به شهاب...  کن کمکم شاداب..... ببخ

 وت میگم راست خدا به.. . داره دوست خیلی تورو و میده گوش خیلی تو حرف
ست من زندگی بخواه ازش شه در صت یه ،فقط می  از آالن... میخوام دیگه فر
 «...کنی کمکم تا اومدم رفت و نداد گوش کردم التماسش هرچی میام خونه

 
ست زیر خوابیده غیرت از شد بلند صندلی روی از آنی به شاداب  شهاب پو

 پس قدمی ناباور...  میشییود متحمل را رنجی چه که ومیدانسییت داشییت خبر
 :میلرزیدگفت فاجعه عمق از که صدایی با درمانده لحنی با و رفت

 
 می حس رو کمتری درد کردی می فرو شهاب ی سینه ی تو خنجر یه اگه ندا »

 که وت بیاد کنار مسییئله این با محاله شییهاب..  کنم کمکت نمیتونم من... ! کرد
 « !...باشی داشته خبر شهاب غیرت از باید من از بهتر

 
شفت بر ندا ستاده هوا به بادکنکی همراه را آرزوهایش تمام گویی..  آ شندب فر  ا
 : گفت و کرد تغییر دم در اش چهره... 

 
قت...  کنی کمکم ببینی رو روزم و حال وقتی میکردم فکر الالغ من »  ودب ح

 لیوان یه من و میخوردی شیییرینی راه بی و راه...  یادته مهمونی روز..  میمردی
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ستت خنک ی ه میو آب  اومدن هول از خونه زنگ صدای شنیدن با تو دادم د
 ریخته سم ات میوه آب توی من... نخوردی و کردی مزه مزه رو اون فقط مسیح

 شده برگزار هم هفتمت مراسم آالن بودی خورده رو میوه آب تمام اگه.... بودم
 «... بود

ستانه در رفت پس قدمی مبهوت شاداب شپزخانه در ی آ  را اند...  گرفت قرار آ
 یفهلط ، ها خنده و افتاد شییان بین کودکانه های بازی یاد به نمیشییناخت دیگر
 تو...  ندا:»  زد لب کوتاه ناباور...  درگوشییی حرفهای و هیجده مثبت های
 «!... کرده کورت حسادت میکنی چیکار خودت با داری

 
 ظرف جا کنار از آنی به رسید جنون به کردو هیستریکی ی خنده ندا
 

 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 :گفت و برداشت را بلندی دسته چاقوی سینک کنار ی
 
مه همیشیییه میخوره بهم ازت حالم....  منتفرم ازت»  مال خوب چیزهای ه

مت حتی...  توبوده گه هم رو اسیی مل نمیتونم دی گذار...  کنم تح  توی فردا ب
 « .... کشت رو خودش شوهر خواهر برادری زن بنویسند حوادث اخبار

 
 هب نا سیییل مثل هراسییی ندا دسییت در بلند دسییته چاقوی برق دیدن با شییاداب

شم به شد سرازیر دلش به هنگام  دان و دوید پذیرایی سمت به زدنی هم به چ
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 و کرد پرتاب سییمتش به را خوری ناهار صییندلی شییاداب و...! دنبالش به هم
 :گفت

 
 من به خدا ترو میخوری رو خودت ها کاری ندونم چوب داری تو...  ندا »

 «...باش نداشته کاری
 

 وا مردن به فقط میدوید شییاداب دنبال به دسییت به چاقو و فهمید نمی هیچ ندا
شم و میکرد فکر  دایص...  بود تنیده عقلش و منطق روی عنکبوت تار مثل خ

 ادابش و کرد پرت را را ندا حواس ای لحظه و پیچید فضا در برج داخلی تلفن
 ینب ای فاصییله تا کرد واژگون او سییمت به را وآباژور کرد اسییتفاده فرصییت از

شد شکار دنبال به که شکارچی گویی ندا اما آورد بوجود او و خودش  هخند با
 جسییتی سییپس «منتفرم ت از »گفت می مدام بود رسیییده جنون مرز به هایش

 کنار را خود شییاداب و کرد پرتاب او سییمت به را چاقو و رفت او سییمت به زدو
شید ستش به چاقو اما ک صابت د شمام کرد ا شرده هم به درد از هایش چ  دش ف

ثل خون و گذاشیییت جا به دسییتش روی کج و عمیق ردی  بیرون به فواره م
 :کرد تکرار بازهم را حرفهایش زد فریاد شد کلید دندانهای با ندا... جست

 
شه متنفرم ازت»  شوهرکردن توی حتی...  بوده تو مال خوب چیزهای همه همی

 «... اوردی شانس هم
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 به ار نگاهش ، داشت پرواز خیال و شد می پایین و باال ترس از سینه در قلبش
 وروی بود جاری آن از که گرمی خونی و رفت دسییتش مورب زخم سییمت

 غرق دستش کف و گذاشت زخم روی را دیگرش دست ، چکید می سرامیکها
 ... نشست هایش ترس کنار وجودش عمق تا درد...شد خون

 
شمان همان ندابا شت سمتش به قدمی برزخی چ  ترس از زبانش که او و بردا

 زنان نفس نفس و دوید خانه اتاق درتک سییمت به العینی طرفه به بود آمد بند
 یک و شنید می را ندا مشتهای کوبش صدای نشست آن به پشت و بست دررا
 رحم هردمون به خدایا »نالید لب زیر و...را هایش گریه و خنده درمیان خط
 «...کن

 
*** 

 طضییب از که مالیمی اهنگ به دل نشییدنی تمام ترافیک از حوصییله بی مسیییح
 به مطب ی شییماره دیدن و تلفن زنگ صییدای با و داد و میشیید پخش ماشییین

 :وگفت زد ای اشاره تماس ی دکمه
 
 «.... بفرمایید مغانی خانوم »
 
 یاریدم تشریف کی شما اومدن هاتون مریض نباشید خسته دکتر ی آقا سالم »

 «؟...!
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سونم زودتر رو خودم میکنم سعی و سنگینیه ترافیک مغانی خانوم »  فعال ، بر

 «...حافظ خدا
 

..  رجب البی ی شماره بادیدن و خورد زنگ تلفنش هم باز کرد قطع که را گوشی
 :داد جواب و کشید درهم را هایش اخم

 
 «؟... اومده پیش مشکلی خیر به تون روز صفایی آقای »
 
شید خدا ترو دکتر آقای سالم » سارت ها ببخ سای گرفتم تماس کردم ج  ی ههم

 این بگم ونبهت گفت و گرفت تماس البی با طاقته کم پیرزن یه پایین ی طبقه
صاب ، نکنید سرش صدا سرو و بدو بدو قدر  تماس داخلی تلفن با نداره اع

 ونهخ در بیام تا نکردم جسارت و زدم زنگ همین برای نداد جواب کسی گرفتم
 «....تون

 
 «؟...! منه ی خونه از صدا سرو هستید مطمئن... » پرسید متعجب مسیح

 
 «...بود شاکی زدو زنگ هم دستتون بتغتل ی همسایه دکتر آقای بله »
 

ساطش و یافت راه دلش به خرم و خوش شوره دل  متستت جا همان پهن را ب
 :داد جواب ولواپسی با و نشست
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 رومی خودم دیگه ی دقیقه چند تا هسییتم خونه نزدیک من صییفایی آقای »

 « رسونم
 

 هم باز ماند جواب بی وقتی راگرفت شیییاداب ی شییماره کرد قطع که را تلفن
 سیدر بست بن به که تالشش.... را خانه ی شماره بندش پشت و گرفت تماس

 و زد دور را نداشیییت فاصییله آن با چندان که دوربرگردان اولین درنگ بی و
 ...رفت برج سمت به باسرعت

 
*** 

 ایه فریاد و شنید می را میکرد«  گوم گوم» که ممتد های کوبش صدای مسیح
شت از را زنی مبهم سته در پ .. .شد حبس اش سینه در نفس...!  اش خانه ی ب
 زیر مدام صفایی آقای صدای امد هایش نفس اعدام مرز تا دلهره و ترس حس

 :میگفت درپی پی و مدام که بود گوشش
 
ست دیدید دکتر ی آقا »  راضاعت داره حق کریمی خانوم خدا بنده...  میگفتم را

 «... کنه
 

 تپش نمیدانست و....همراهش هم دستش در کلید و میلرزید دستانش مسیح
 ؟....! است درانتظارش چیزی چه بوده سکوت از پر همیشه که اش خانه در
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 اقات در به درپی پی به دیدکه را ندا و شییید باز در چرخاند قفل در که را کلید
شت هر با و میکوبد خواب سیح «متنفرم ازت»  میزند فریاد م  با گوگن گیج م
 آباژور و صییندلی و برهم و درهم ی خانه روی نگاهش و شییید داخل کفش

شت تا که تازه خون از ردی و افتاد واژگون  آن کیگ...  بود گرفته راه اتاقش در پ
 بی ردیگ نفسش و افتاد شاداب یاد به...داشت خون از رد که چاقویی ترش سو

 ار قدمهایش....« الرحیمن ارحم یا:»  نالید للب زیر و...! نیامد و رفت تعارف
 هک بازکند را در کرد سییعی و زد راپس ندا دوید اتاقش در سییمت به و کرد تند

 : گفت پی در پی بار چند و میشد شدنش باز مانع چیزی
 
 مسیح منم ؟...! خوبه حالت عزیزم شاداب »
 

 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن
 « ...کن باز رو در
 

 سر و نشست زمین روی حال و حس بی...  میبارید چشمانش که حالی در ندا
شت زانو دو روی ضا هقش هق و گذا  صدای شنیدن با شاداب و کرد پر را ف

 چون اشییکهایش در ی آسییتانه در او دیدن با و برخاسییت در پشییت از مسیییح
سیح و شدند جاری رودی ست روی ترسش پر نگاه م ست او خون غرق د ش  ن

 ریوناباو بهت وبا کرد می چکه و رسید می هم انگشتانش سر تا امتدادش که
 :گفت باشد شده مسخ گویی
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 «؟... ! اومده سرت بالیی چه دلم عزیز »
 

سیح دیدن با شاداب شت امنیتش حس م ستش کف که درحالی و برگ  ویر د
ست شار زخمی د شت پیش قدمی داد می ف  ریتم و سینه روی را سرش و گذا
 ..بست را هایش چشم و گذاشت او زندگی

 
*** 

... کالنتری راهی ندا و شیید بیمارسییتان راهی شییاداب... شیید تمام چیز همه
 خانه ودب کرده تجربه که وحشتی زخم و دستش روی به بخیه چندین با شاداب

شت سیح اما و برگ ضایت م  زن های التماس به و برگردد خانه به ندا که نداد ر
 ...نداد اهمیتی هم سوری عمو

 
 هم او....!  شییادابش دیگر سییوی از و بود ندا نگران سییو یک از هم زری مامان

 ریزی آبرو نگذاشت سیاست با هم باز البته دهد رضایت نشدتا مسیح حریف
 داد سامان سرو کمی را اوضاع و گرفت دستش به ای ماله و شود پا به فامیل در
 !...نزدند حرفی هم اش خانواده به تا خواست مسیح از و
 
 

 و تهنشس تخت ی لبه روی مسیح کنار که کرد می نگاه شاداب به نگران شهاب
 ان از متحیر خان منوچهر ترش سو ان کمی و شد نمی خشک چشمش اشک
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 کنار را پ سو سینی زری مامان...! بود معلوم نا ای نقطه به مات ، شنیده چه
 :گفت وار پچ پچ دو آن روبه و گذاشت تخت

 
 «...شوکه توی هنوز ام بچه...  باشه تنها شوهرش با بگذارید بیرون بیاید »
 

 مامان و شییدند راهی و دادند تکان تایید عالمت به سییری جانش آقا و شییهاب
 زدیکن شاداب به را خود در شدن بسته با مسیح و بست سرش پشت را در زری

 و داد جا دسییتانش حصییار در اورا و گشییود او روی به را دسییتهایش و کرد تر
 :گفت نرم بتوتسید را اش پیشانی

 
 تموم خیر به چی همه شییکر رو خدا...  چیه برای اشییکهات این دلم عزیز »

 « ....شد
 

شم شاداب ست را هایش چ شکهایش و ب ....!  بود خالی ذهنش ریخت فرو ا
...!  هبرد نفرت جنون مرز تا را ندا که داشییته اشییتباهاتی هم او یقینا میدانسییت

صور عمو و سوری عمو زن و نادر ، شهاب که طور همان شان سهم به من  خود
ید... بودند مقصییر ید ، میکرد فکر با ید...  میکرد فکر خیلی با  ختگیپ نا با

شت را هایش شترکش ی خانه در پ سیح با م شت جا م ساب کمی و میگذا  ح
 ... میکرد رفتار شده
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 صدایش ونرم... را بهشت و میخواست را مسیح اغوش ارامش دلش حاال ولی
 «!...مسیح:»زد
 

 :گفت و گرفت جان شنید که را او جانم
 
 جان وبانو پونه ، نعنا مشییدی، ننه ی خونه برای دلم...  بهشییت بریم میشییه »

 «... شده تنگ محلی نون بوی و ،حنا
 

 را او ، نیاورد فشار او شده پیچی باند دست به میکرد سعی که حالی در مسیح
 :داد جواب و فشرد اش سینه به
 
 تو که هرجا من برای پیشیونی ماه...  کرده بهشیت هتوتس من قرار بی حّوای »

 «...جاست همون بهشت باشی
 

*** 
خد گار روز  چرخش هر در و گردد می همراهش هم گردون چرخ و میچر

 هم ها خجسییته ی خانواده برای و میشییود های زمینی نصیییب دنیا از سییهمی
 ... بود چنین
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 انشانج که دوبرادر شراکت....  افتاد سال پایانی روزهای در که اتفاق آن از بعد
 منصییور عمو به را پدریش سییهم خان منوچهر...  خورد بهم بود دیگر یک بند

سته باز را خودش فروخت ش  و یردبگ را سودش تا سپرد بانک به را آن و کرد ن
 فوتبال تماشای به کردو حل جدول و نشست اش قزی خاله دل ور هم خودش
 ...نشست

 
 خانه فروش از بعد هم خودش و کرد واگذار نادر به را ه مغاز هم منصییور عمو
 مسیح...  شد نشین خانه هم او و برد پناه تهران اطراف های شهر از یکی به اش

 دوره یک و ازطالق بعد ندا و شییود ازاد ندا تا داد رضیییایت روز همان فردای
 ماندگار همانجا و رفت ایران همسییایه کشییورهای از یکی به شییدید افسییردگی

 ...شد
 

 ی رشییته و کرد تقسیییم کتاب و درس میان را هایش غصییه تمام هم شییهاب
سابداری  شش...  شد کامران شرکت کارمند سال چهار از بعد و شد قبول ح

ستگاری به هم بعد ماه شق خوا سته دل عا  از شیطنت که رفت «مارال» اش خ
ستش که بود فهمانده او به زبانی بی زبان با و میبارید کولش سرو  و...  اردد دو
 ... درآمدند دیگر یک عقد به مسیح خم پیچ پر های شروط و شرط از بعد

 
ضاع اما  سرهنگ جناب مخالفت با و نبود مراد وفق بر کامران و ماندانا برای او

شمکش از بعد و...  شدند مواجه خانوم فخری و سیار های ک  در هم عقد به ب
 ...نشاندند خشایار کنار خورشید اسم به خواهری... آمدند
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ست و نادر شمی هر با که هرزش د شت و سیلی خ شد لگد و م  فریال سهم می

 بر فریال با اما نداشییتند خانوادگی امد و رفت هم با دیگر که هرچند... شیید
 شاداب پیش پنهانی هایش دل درد او و شدند صمیمی دوستان گذشته خالف

 به خوش دل و میداد او نشیییان خجالت با را کبودش بدن هم گاهی و برد می
 ...بود اش ساله سه ی بچه پسر

 
سیح شونی ماه از دوری تاب که هم م شت را اش پی  سال همان عید اواخر ندا

 به عسییل ماه برای و گرفت را شییاداب دسییت و کرد برگزار را عروسییی مراسییم
 چند و.... شدند بهشت اهالی مهمان هم باز و رفت بهشت

 
 [2۰:۳۹ 2۸.۰2.۱۷, ]بهشت بست بن

 بار این البته... بود خالی همچنان که مشیییدی ننه ی خانه مهمان هم روزی
 هک شد دختری بعد ماه نه بهشت از شان وسوغاتی... !  قرمزی خط هیچ بدون
 ! ...گذاشتند نعنا را او اسم

 
 وت سییهم که چیزی برای جنگیدن که دریافت مسیییح عروسییی از بعد هم بیتا

ست سه به و کرد جمع را بندیلش بارو و ندارد معنا نی  به هک مردی وبا رفت فران
 ...شد ماندگار جا همان کردو ازدواج بود مشرف داری پول بابا شغل
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ما قای ا ید مرادش وفق بر روزگار فرجام آ  کردو موافقت او وام با دولت چرخ
 خابانت را کارمندانش هوشیارانه بار این و شد پا سر شرکتش و کارخانه دوباره

 که همان نعمتی خانوم شییوهر نوروزی آقای فقط قدیمی کارمندان میان از کرد
 همیشه هک شرکت نگهبان رمضانی آقای و برگشت شرکت به میفروخت زیتون

 ... بود راه به«  جانش باالم باالم»  میزدو قل سماورش خدا
 

*** 
 از ، رنگی معوج و کج های خط از بود پر که را نعنا نقاشییی چه دفتر شییاداب

شت زمین روی ست او تخت روی و بردا ش شم ن  رنگش صورتی لحاف از چ
 بود پیش سال پنج یادگار که کشید ساعدش روی زخم جای به دستی و گرفت

... 
 

سازد را زندگی که هایی شیرین و تلخ همان خاطراتش شمانش پیش می  انج چ
 ی هقص مسیح دیدن با شدو شروع پاییزی بارانی روز آن از چیز همه.... گرفت

 اوج بهشییت بسییت بن در و امد کش تنش پوسییت زیر و خورد کلید عشییقش
سیح صدای... گرفت سیح که شنید می پذیرایی از را نعنا و م  لقکق را نعنا ، م
 .... میکرد حک خاطره خوشی روی هایشان خنده صدای و میداد
 :نوشت نعنا ومعوج کج های خط کنار جایی و برداشت را سبز مداد
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 اسییایشییی سییختی هر وکنار نشیییب و فراز از پر...  دیگر اسییت همین زندگی»
 می تابپر هوا به که را سیب یک..دارد بسیار های پایین و باال وزندگی خوابیده

 !..آید فرود زمین به تا میخورد چرخ هزاران کنیم
 

 تیسخ کنار در قیمتش و قدر ها آسانی و مییابد پیدا معنا ها غم کنار ها خوشی
 .. گیرد می جان ها
 

سی نام به بار وهر چرخد می روزگار فلک و چرخ  از یک هر...  میخورد رقم ک
 با دامهرک که میکنیم تجربه را بسیت بن به بارها و ها بار هایم روزمرگی کنار ما

 ... شود می باز امید نام به ی کلید
 
 «... شود منتهی« بهشت »به ها بست بن تمام وقتی زیباست چه و
 

 پایان
 « پنج نودو و سیصد و هزار سال ماه اسفند»
 «امینیان افسون»

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز انینیافسون ام با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


