
 

 شکستباورم 
 یباسمه تعال

 
موهای بلند همچون شبش را با آرامش شانه ای کشید و پشت گوشش فرستاد. 
نگاهی به خود انداخت . ذهنش پر بود از نبودن های که باید می بودند ولی... 

ی زندگیش در  آشوبی که به زندگیش نشسته بود ،خانه را ویران کرده بود. قصه
ساده اش گاهی با نبودن ها چنان به عین سادگی کالفی بود سر در گم. زندگی 

سیاهی می نمود که حتی اسمش را هم حق خودش می دانست؛ اسمش هم با 
 سیاهی و ظلمت عجین بود ، یلدا...

 
از قصه های ریز و درشت خان جون شنیده بود پدرش عاشق اسم  یلداست  .  
دخترکی که در  آخرین شببپ پاییز در سببالم و صببلواج خان جون و دردهای 

ست یلدای  امان فهمیه و بی تابیم شت ؛ می توان های بابا علی ، پا به دنیا گذا
قرار بابا علی و مرهم زخم زبان های مردم نا اهل به مامان فهیمه  و نور  دل بی

 .چشم تابان ها باشد
 

نگاهی به قاب روی میز انداخت که مزین بود به عکسی که یادگار تمام عمرش 
هیمه . به قول خان جون بابا علی اش کم کسببی نبود، بود؛ بابا علی و مامان ف

 یک پارچه آقا و محبوب اهل محل. یک خان جون بود و یک علی.
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شت  سایه که هنوز با مرور زمان و گذ ساده و آرام هم مامان فهیمه هم دخترک 
فت و آهی از  بانش می شببک ند روی ل گل لبخ یادآوریش  با  خان جون  یام  ا

یه نرم نرمک دل علی را نرم کرد و تک مهمان حسرج می کشید. دخترک همسا
خانه ی دل علی شببد. اما حیک که دسببت زمانه گل چین خوبی بود و به آنی 

 دخترک ، هم قلپ و همراهش را تنها گذاشتند.
 

از وقتی یادش می آمد یا دسببتش گیر، پر دامن پر گل خان جون بود یا دسببتان 
 قدرتمند پدر جون.

رای یک عمر در قاب باالی گنجه ی اتاق نشیمن جای مامان فهمیه و بابا علی ب
شان  شتن سرج ندا سر ح شد آهی از  گرفتند تا هر وقت دخترک از کنارش رد 

  .بکشد و خان جون نگاهی با حسرج به قامت دختر بیندازد و قلبش خون شود
 .تکانی به خود داد و از افکارش فاصله گرفت

 
 یا غیاث المستغیثین...

 ...یا ارحم الراحمین
صبببدای ذکر گفتن خان جون ،حال خوبی را زیر پوسببتش میچرخاند. گویی 
شور وادار میکرد . راز  صوفیانه ای در جانش ولوله انداخته بود و او را به  رقص 
صیقل می داد و در نهایت روحت را آزاد می  سبک می کرد ، دل را  و نیاز تن را 

 کرد.
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شان.  شنده در جان ست. حال مادر و پدر بودند و دردی ک سخت ا مرگ عزیز 
اگرآن عزیز فرزند باشببد ،طاقت فرسببا تر. علی آنها هر کسببی نبود. علی وار 
زندگی کرده بود و حیک برای پر پر شببدن. زمانه که زخم زد،  جراحی هم نمی 
شید روح  ست. زخمی که ترا سالها پا برجا تواند ردش را پاک کند . زخمی که 

سببر به مهر در زندگیشببان که هنوز و با مرور مادر و خم کرد کمر پدر را . رازی 
 .سالها باز هم گره ای کور داشت و نقطه ابهامی بزرگ

******* 
 

 _ یلدا کجا موندی مادر؟
با صببدای خان جون از حال و هوای غیاث المسببتغیثین به دنیای زمینی پرتاب 
که جزی الینفک  با آرامش ذاتی اش  خت و  ندا گل ا ندی رو لبش  شبببد . لبخ

 بود از اتاق خارج شد.وجودش 
 

 _ بله خان جون، اومدم.
صال انگار  این  سل بود برایش . ا شیرینی قند و ع خان جون گفتن های یلدا به 
شی عطر  شد به خو شد در زندگی اش. عطری با شی با دخترک آمده بود تا آرام

 یاس در زندگی بی رنگ و بویش یا همچون بارانی بر کویر زندگی اش.
شپ  ستان بعد را آب و آب یلدا، یادگار  پایانی پاییز، پاییزی که با تولد یلدا زم

 کرد و تا سالها بهاری بود حال و هوای زندگیشان.
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جا نماز را جمع کرد و نگاهی به قامت زیبا دخترش انداخت و با دیدنش زیر  
 لپ وان یکادی خواند.

 
تا اذان خان جون شام آماده ست . عمه مونس گفتن امشپ میرن قم و میمونن   

صبح. خیلی دوست داشتم همراهش برم اما دیدم شما تنها میمونی دلم نیومد 
 ۰برم

 خپ اشتباه کردی عزیز کرده.
موهای سببما افتاده روی صببورتش را کنار زد و با لبخندی که انگار سببنجاق 

 شده بود روی صورج قرص ماهش رو به خان جون کرد
 

   ن کبوتر جلد شماست.خان جون  مگه میشه من تنهاتون بذارم. دل م
 

شکر عزیز  شهد و  ستاره باران از حرف های  شمان چروکیده ی خان جون  چ
صلواتی ای او را مهمان کرد و  به آنی گل لبخند دخترک ، کش  کرده اش ، پدر 

 آمد.
 

 پدر جونت هم که گیر افتاد و نتونست بیاد.
 آره. کاش میتونستن امشپ برگردن.

 
ید و چشمان پرخنده اش را که دید سری تکان داد خان جون نگاهش را باال کش

 و سکوج اختیار کرد.
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از پس بلبل زبانی شببیرینش بر نمی آمد. ادامه میداد کار به آنجا می رسببید که 
 پدر جون طاقت دوری شما را ندارند و چه و چه و چه...

 
 تا شما بیاین آشپزخونه من میز رو آماده میکنم.

سنگ بخورد باید   سکوتی افتخار آمیز میدان را تیر که به  شی و در  راهت را بک
 ترک کنی.

 
الحق که دسببتپخت عمه مونس کم از سببر آشببپزهای هتل های پنا سببتاره 
شقاب های  سرعت و دقت ب شت مثال زدنی. در عین  شت؛ رنگ و بویی دا ندا
گل قرمز خان جون را روی میز چید و قاشببق و چنگال هایی که به براقی روز 

شت و  اول بود را از شقاب ها گذا شید و همراه با دو لیوان کنار ب شو بیرون ک ک
 مشغول کشیدن غذا شد.

 
شت و آرام به طرف  سجده ی خالقش بردا سر از  خان جون یا علی ای گفت و 
ست. با لبخندی که  ش شید و روی آن ن صندلی را عقپ ک شد.  شپزخانه روان  آ
روی لبش نشسته بود به تماشای عزیز کرده اش نشست که با نهایت دقت غذا 

 . را می کشید . چشمش به یلدا بود و ذهنش درگیر آینده ی عزیرکرده اش
یلدا... یلدا ... یلدا ، این اسببم نقل و نباج زبان اهالی این خانه بود. اصببوال  

 وجودش به منزله ی آرامش بود.
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 خان جون، بسم الله.
با صببدای یلدا از افکارش بیرون آمد و خود و عزیز کرده اش را به شببامی که 

 مونس تهیه دیده بود، مهمان کرد.
 

 چه غذای لذیذی.دست عمه مونس درد نکنه. به به 
شم ، خان جون را نگاه میکرد که با لبخند روی لبش ، قطعا  پدر  شه ی چ با گو

 صلواتی ای نثار روحش کرده بود.
ست می گویند که خداوند گر ز  دیگر خان جون را از بر بود. مادر بود و پدر. را

 حکمت ببند دری ،ز رحمت گشاید در دیگری.
 

ستی که خان جون برایش حکم  شاکش از به را شت در ک سرافیل را دا صور ا
دسببت دادن پدر و مادرش و انگار جانی دوباره در او دمید . چه شببپ ها که 
خان جون آرامش کرده بود و زیر گوشبش قصبه ها خوانده بود . قصبه ی دختر 
پریا را از بر بود . خان جون دار و ندارش بود. حتی عمه مونس  و پدر جون و 

حبت های ریز و درشتشان هرگز نتوانستند برایش جای دایی فهیم هم با تمام م
خان جون را بگیرند. خان جون تکه ای از بهشت بود که خداوند منت بر سرش 

 نهاده بود و او را سهمش کرده بود تا دلش را آرام کند.
 

 یلدا ، مادر جون یه زنگ به دایی فهیم زدی؟
ن جون کرد و قاشق پر از افکارش بیرون آمد و نگاهی به چهره ی شکسته ی خا

 و پیمانش را در دهان گذاشت. لقمه را آرام جوید و رو به خان جون کرد
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بله  ، زنگ زدم. باهاشببون صببحبت کردم . گفتن این هفته یه سببری به من  -
 میزنن و البته برای دست بوسی خدمت شما میرسن ،خان جون جونم.

 کم زبون بریز یلدا. -
 چشم خان جون جونم. -

 اتی ای نثارش کرد و قاشقش را درون بشقابش گذاشت . پدر صلو
اون طفلک هم زندگیش نابود شببد. رفیق شببفیق علی بود و انگار تار بخت هر 

 دو را با نخ سیاه بافته بودن.
 یلدا نگاهی به خان جون انداخت که غرق افکارش بود. 

 
ز اون زندگی آدمها گاهی با نسببیمی زیر و رو میشبببه . زندگی دایی فهیم هم ا

دسببته سببت. من که زیاد نمیدونم، اما هر چی هسببت دایی رو حسببابی اذیت 
 کرده. حیک از اون همه مهربونی دایی...

آره مادر ، طفلک این بچه هم خیر از زندگیش ندید. چه روزها و شپ هایی که 
جا نمی رفت. دایی اج بود و عمر و جونش  یاد اون باج ز با جا نبود،  فهیم این

طرف هم خواهرش بود که مجرد بود و تو خونه و نور چشببم  علی، اما از یک
 حاج صادق و فاطمه خانم و صد البته دایی فهیم.

خان جون یک روزی گفتین بابام وقتی مامانم رو می دید گره ی ابروهاش رو 
 محکم میکرد. شما می دونید چرا؟

ن و نگاهی به یلدا انداخت و با یاد آوری گره ی ابروهای علی همیشبببه مهربا
محبوبش ، طرحی از لبخند روی صورتش جا خوش کرد. گره ای که فقط خان 
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جون چرایش را می فهمید. غیرج داشت روی فهیمه ولی تا وقتی که به پیشنهاد 
خان جون که آن هم از ذکاوج و درایتش بود به خواستگاری فهمیه رفت ،کسی 

 بویی از آن نبرده بود.
 

 خان جون؟
اهی به یلدا انداخت و با حفظ لبخند روی صببورتش سببرش را باال آورد و نگ

 ادامه داد
 میدونم عزیر مادر... میدونم.

 
نقشه ی گنا را در دستش نهاده بودند، کمتر ذوق می کرد.  دستانش را از شوق 

 این کشک محکم به هم کوبید و منتظر خیره ماند.
 

 تعریک کنید دیگه خان جون.
نرم دخترک را در دست گرفت و چشم خان جون دستانش را کشید و دو دست 

سال پیش به  شم  عزیز کرده اش ، پرنده ی خیالش به پرواز در آمد. چند  در چ
آنی مقابلش نقش بسببت و چهره ی دلنشببین فهیمه در برابر چشببمانش جان 

 گرفت.
 

اصببال  یلدا خود فهیمه بود. فهمیه ی از دسببت رفته حاال در قامت یلدا خود را 
چهره ی زیبای مادر را تمامٌا به ارث برده بود. ژن فهیمه با نشبببان میداد. یلدا 
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به رخ می  قدرتش را در چهره ی دخترک  لپ بود و  غا نه ای  نا جا بازی  پارتی 
 کشید.

 
انگار همین دیروز بود که فهیمه ی محجوب ، رو به روی خان جون نشسته بود 

سرخ  شی خان جون  سفیدو با حجپ و حیای ذاتی اش در برابر زیر زبان ک  و 
می شببد و خان جون با حظی وافر تماشببایش میکرد و آفرینی هم نثار ذکاوج 
سما  پا  صتی ر ستگاری کرد تا بعدا، در فر خود میکرد و فهیمه را برای علی خوا
پیش بگذارد و این دو را به وصببال هم برسبباند. با تکان خوردن دسببتانش به 

 خودش آمد و شروع به تعریک...
 

از سببالها قبل دوسببت داشببت. اما مادر جون ،علی من باباج ، مامانت رو 
گاه گره  شون نمی داد .اما هر موقع مامانت رو می دید ناخودآ محجوب بود  و ن
ی ابروهاش پیچ می خورد و اون بچه رو هم می ترسببوند. من می فهمیدم دل 
بچه ام اسببیر شببده ،اما روی گفتن نداشببت.  حرمت نون و نمکی که خونه ی 

صادق خور ستی با دایی اج از طرف دیگه، پای جلو حاج  ده بود یه طرف ، دو
رفتنش رو شببل میکرد. تا اینکه کم کم زیر زبون مامان خانومت رو کشببیدم و 
دیدم بله . فهیمه خانم هم بی میل نیست و دل سپرده. بعدم که خواستگاری از 
شد عروس  صادق هم نه نگفت بهمون و مامان فهیمه اج  صادق ؛ حاج  حاج 

 ه ی ما و یکی یک دونه ی دل علی.خون
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در حالی که  با دقت به حرف های خان جون گوش می داد ، ذهنش در حال 
تجزیه و تحلیل احسبباس پدر و مادرش در آن روزها بود. تصببویر کم رنگی از 

 آن در ذهنش بود؛ اما باز هم برایش خوشایند بود .
ستش زد ، از عالم خ شت د ضربه ای که خان جون به پ یال و احساس بیرون با 

باز هم ذهن  به معنی بله تکان داد. لبخند خان جون کش آمد.  آمد و سببری 
 دخترک پرواز کرده بود و این مشخصه اش بود.

 
پاشو مادر جون ، پاشو عزیزم . شامت رو هم درست نخوردی. یلدا جان، مادر 

 حواست به سالمتی اج هست؟
 ید و با حواس پرتی "آره" ای گفتدستانش را از بین دستان خان جون بیرون کش

 و بلند شد و مشغول جمع  کردن میز شد. 
 

 یلدا مادر فردا دانشگاه داری؟
 بله خان جون ، ساعت ده کالس دارم تا بعد از ظهر، ناهار رو نمیام فردا.

 عاقبت بخیر شی مادر.
 خان جون؟

 جون خان جون.
 عاقبت بخیری چه شکلی میشه؟

چشببمان یلدا باال کشببید و در نی نی چشببمانش خیره خان جون نگاهش را تا 
 شد. چه می گفت به عزیز کرده اش.
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می گفت عاقبت بخیری یعنی پشببت و پناه داشببتن مردی چون پدر یا  محبت 
پدر جون و دایی  ند از آن طرف هم  که بود مادر. خودش و مونس  بی دریغ 

 ر می آوردند؟!فهیم، اما حقیقتا  پدر و مادر می شدند، یا فقط ادایش را د
 

 نفسی از سر استیصال کشید و لبخندی از سر مهربانی ذاتی اش زد
ندازه ی خود  به ا عاقبت بخیری یعنی بودن خودج در کنار خودج. هیچکس 
آدم نمی تونه حال خودش رو درک کنه. یلدا تو نمیدونی چطوری میتونی حال 

ی منتهای آدمها رو عوض کنی ؛ تو تمام وجودج لطک و صببفاسببت. این یعن
 عاقبت بخیری.

 
 خان جون  فلسفی شد که...

شده که  سعادتی  شد ؛عین واقعیت بود. بودنت همای  سفی ن نه عزیز کرده، فل
اول از همه رو شببونه ی نرم و نازک خودج نشببسببته و بعد هم بارونی شببده تو 
سهم عمه مونس و دایی فهیم و اون  شکیده ی من و پدر جونت. تازه  زندگی خ

 که سهم زندگی و آینده اج باشه رو می گذارم یه گوشه. عزیزکرده ای
 چشمای گرد شده ی یلدا ، لبخندش را پر رنگ تر کرد.

 خان جون، یادتون نره عزیز کرده نداریم. برای شما من عزیز کرده ام.
شو داره. عزیِز  شمس. اما خپ اون هم جای خود آره مادر، اون که اظهر من ال

 عزیز کرده.
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ی هوا بلند شببد و خان جون وان یکادی زیر لپ زمزمه کرد . خنده ی دخترک ب
 دلش قرص به بودن های یلدابود.

 
 بخند مادر ، بخند که دنیا به روج بخنده.

خان جون ، چه عزیز در عزیزی شد. اما یادتون باشه من از موضع خودم پایین 
 نمیام. در ضمن دوره ی سرخ و سفید شدن هم گذشته. این روزا ...

صدا خان جو سرو  ساطش را جمع کرد و با  شت و دخترک بند و ب ن خیزی بردا
پا به فرار گذاشببت. صببدای خنده هایش را از سببالن می شببنید و گوشببش به 

 ببخشید ، ببخشید های ریز ریز پر خنده ی دخترک مشغول شد .
 

.  بیا عزیز کرده ، بیا اینا رو جمع کنیم. حساب من و تو بمونه بعدا 
 ش چرخید و به  آرامی وارد آشپرخانه شد.حس خوشی زیر پوست

 
خان جون شببما دسببت به چیزی نزنید ، من همه رو جمع می کنم. شببما  -    

بفرمایید سببالن تا من با دو تا چای یلدا پز لپ دوز شببرفیاب بشببم خدمتتون، 
 خان جون خانم.

 خان جون سالمت باشی ریزی نثارش کرد و به آرامی نسیم از کنارش گذشت. 
 

با صببالبت خان جون نگاه همان به قامت تحلیل رفته ،اما همچنان  طور که 
میکرد با خود اندیشببید که جبر زمانه و فشببار زندگی کم کم دارد اشراتش را در 
جسم و جان این زن هویدا می کند و برای لحظه ای از فکر نبودن خان جون به 
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ستانش صار د شت خان جون را در ح سیر کرد و  خود لرزید. پا تند کرد و از پ ا
سر آرامش کشید. دست خان جون که روی دستش نشست آرامشی  نفسی از 

 عمیق در جان و روحش دمیده شد.
 

 دختر خانم یه چای به ما بده که تو این سرمای سوز دار می چسبه.
شم  صورتش را پاک کرد و چ سته روی  ش شک ن صله گرفت و نم ا از خاتون فا

 نه مشغول شد.فوری ای گفت  و به جمع کردن آشپزخا
سینی و قندان نقره  سوز را در  ستکان های کمر باریک با چای لپ دوز و لپ  ا
ای ،روی میز گذاشببت. پولکی های براق و ظرف توج خشببک را کنار سببینی 

 گذاشت و خان جون در دل به سلیقه ی یلدایش احسنت گفت
 

 بفرمایید.
 ممنون مادر ،عاقبت بخیر شی.

 نوش جان.
دایی فهیم زنگ بزنی بگی خان جون گفته آخر هفته رو بیاد یلدا مادر کاش به 

 اینجا . اون بنده خدا هم تنهاست.
چشم . میگم، اما بعید میدونم بیاد. نمیدونم چرا هر موقع بهشون میگم، بهانه 
های ریز و درشت اندازه این سنگ و کلوخ های ساختموناش ردیک میکنه و از 

 زیر اومدن در میره.
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ر. اما بگو خان جون آخر هفته آبگوشبت بار میذاره ،مطمن سبرش شبلوغه ماد
 باش میاد.

چشببمان دخترک با شببنیدن این حرف  برقی زد و چشببم بلند باالیی گفت و به 
 نوشیدن چای دارچینی محبوبش مشغول شد.

 
یلدا ،مادر حواست به دایی فهیم باشه. سعی کن هواشو داشته باشی. من و پدر 

هسببتیم. بعد از خدا ما رو داری و بعد از اون دایی  جونت دیگه آفتاب لپ بوم
 فهیم.

 خان جون ، نگید تورو خدا.
حقیقت . هرچند گمون میکنم طوری تربیت شبببدی که بتونی از پس خودج 
شگاه و برگردی  شده. تا بری دان بربیای، اما مادر قربون قدج بره ، زمونه نا امن 

  هزار سالم و صلواج میفرستم تا سالمت برگردی.
یلدا فنجان خالی را روی میز گذاشت و از جایش بلند شد و تنگ در تنگ خان 

 جون نشست. 
 

 خان جون موهامو میبافی؟
خان جون سببری تکان داد، دسببت پیش برد و  موهای دخترک را تار در تار گره 

 زد. بافت و بافت و در دل هزار الله اکبر نثار این گسیو کمند کرد.
 

 خان جون ، قصه
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به  این را به هوا رفت. خان جون آرام ضببربه ای  گفت و غش غش خنده اش 
 کتفش زد و یلدا آخی مصلحتی چاشنی خنده اش کرد.

 
 صد بار این قصه رو گفتم براج دختر خانم.

 حاال میشه صد و یکمین بار.
 ساله. 5یلدا گاهی عین یه خانم محترم رفتار میکنی وگاهی عین یه بچه ی 

 خان جون جونم...
 فردا دانشگاه نداری مگه؟شما 

 بله، اما ...

 اما بی اما.
شبببه ، قصببه ی شببهرزاد هزار و یک شببپ که  9خان جون لطفا  . تازه سبباعت 

نیسبببت. تازه چون خودم هم از حفظم یه جاهایی کمک می کنم زودتر تموم 
 شه. این را گفت و سریع جستی زد و از جایش بلند شد.

ک تک اجزای صببورتش را می کاوید و نگاهی به خان جون کرد که با چشببم ت
 نتوانست از پرواز خنده اش جلوگیری کند

 
 بله ... بله. میدونم، همون پدر صلواتی معروف.

خان جون لبخندی زد و این بار با صببدای بلند پدر صببلواتی ای نثارش کرد و 
دسببتش را به سببمتش کشببید و تا وقتی یلدا دسببتش را در دسببت خان جون 

 اورد.نگذاشت ، پایین نی
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ند کرد و  قدم ت خان جون محبوبش  مت  به سبب ندش  باحفظ لبخ لدا آرام و  ی
 دستش را در دست خان جون گذاشت.

 
 الهی من قربونتون برم خان جون

 خدا نکنه عزیزم.
 قصه؟

 آره، قصه. 
سال  گویی چرخ زمان چرخید ،  چرخید و خان جون را پرتاب کرد به چندین  

 پیش.
 

قاجونم بود و یا آ مادر بزرگم  از دار دن فت  نامی. عزیز می گ یک عمر خوش 
براش تعریک کرده که آقا جونم کاری بوده و با خدا. آقا جونم شبباگرد حجره ی 

 پدر بزرگم بود.
شما چه مرد ایده آلی بوده  شه فکر می کنم آقا جون  آخ آخ خان جون. من همی

 که عزیز جون قسمتش بوده.
 ازی به گفتن من نیست؟میذاری بگم یا خانم خانما حفظ هستن و نی

 چشم، بفرمایید.
آقا جونم چشببم و دل پاک بوده. کاری بوده و دلخوش به مادرش. تا وقتی که 
زنده بود لحظه ای از یاد مادرش غافل نشبببد. اصببال تو خونه ی ما احترام به 
شتیم، اما هر  شم و این و اون ندا شد. بله و چ بزرگتر یه جور دیگه تعریک می 

 و یک دلی. چه بود صفا بود 
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شق مادرم        سر ریا نبود. عزیز عا شت از  احترامی که مادرم به عزیز می گذا
بود. مادر من تک دختر حاج احمد فرشببچی و معتمد  بازار بود. اون زمونا که 
ست  سطل ما سباش. مثل االن نبود که  این جوری نبود مادر. یه بازار بود و کا

 رو هم با تلفن میارن در خونه ی آدم.
 

صببدای خنده اش هنوز بلند نشببده بود که خان جون هشببدار گونه خندیدی 
ما فقط  لدا ا ثارش کرد و خنده ی دخترک را در نطفه خفه کرد. ی نخندیدی ، ن
صدای خنده اش به هوا نرفت ،اگرنه از حظ حرف زدن خان جون و تشبیهاتش 

 از ته دل خندید و "ای جانم "ی دردل گفت.
شتم می گفتم. آقاجونم شه نون  دا ست میده، یکه و تنها می وقتی پدرش رو از د

آور خونه. تا اینکه یک روز چند تا از خدا بی خبر سببر راه  بابا حاجی رو می 
گیرن تا هر چی داره و نداره رو ببرن. همون موقع ست که آقا جونم از راه میرسه 

و ر و به دادش میرسه و این میشه سرآغاز آشناییشون . چه ها گذشته اون شپ
منم نمی دونم، اما هرچی بوده همین بس که تا سببالها آقاجونم امین و معتمد  

 بابا حاجی بود. بعدم که شد دامادش.
یلدا دسببتانش را محکم به هم کوبید و خان جون را که غرق در عالم دیگری 
صله داد. خان جون نگاهی به دخترک انداخت که  سانتی از زمین فا بود، چند 

است این قصه را می شنود. لبخندی رو لبش نشست و دستش  انگار اولین بار
 را کشید و سر یلدا را روی پایش گذاشت و دست در موهایش کرد و ادامه  داد
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آقا جونم اون موقع ها بیکار بوده و دنبال یه کار آبرومند و یه لقمه نون حالل. 
سه و ازش قول میگیره ف سم آقاجونم و می پر شپ بابا حاجی فقط ا ره ردا باون 

حجره اش. آقا جونم هم به بابا حاجی قول میده که بره. بعدم خداحافظی و هر 
کسی راه خودش رو میره. غافل از اینکه این راه تا سالها بعد چنان به هم متصل 
شدنی بین آقاجونم و حاج بابا نبوده تا لحظه ی مرگ حاج  شه که دیگه جدا  می

 بابا.
شید و با یاد آوری ستن  خان جون آهی ک شک آن روزها و بی تابی های عزیز و 

 کمر آقاجون، قطره اشکی از چشمش چکید.
 

فردای اون روز آقاجونم میره حجره ی بابا حاجی و این شببد که میشببه. از بابا 
شد  شون اومدن  شنیدن و تا به خود سوال از آقاجونم جواب . گفتن و  حاجی 

اجازه ای میگه تا بره صببالج ظهر و وقت نماز. اون موقع سببت که آقاجونم با 
مسجد و نمازش رو بخونه که دست بابا حاجی میشینه روی شونه اش و با هم 

 همقدم میشن و یک راست میرن مسجد.
مه چیز رو  نه ه که آدم حس میک ید  یه جوری تعریک می کن خان جون،  وای 
دیدین و اونجا بودین. چه خوب تعریک می کنید ؛ انگار درسیه که از بر باشی. 

میشه با تعریفای شما میرم تو حس و حال بازارچه های اون موقع و شکل من ه
چیدن فرشهای دست بافت که تخته تخته رو هم چیده شده بودن. حسم پرواز 

 میکنه به خونه ی بابا حاجی و اون اندرونی و پنا دری های زیبا.
 سرش را از زیر دست خان جون بیرون آورد و صاف سر جایش نشست.
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ونید من از ذوق همین حرفا و خوشببمزه تعریک کردن شببما رفتم اصببال می د
 معماری خوندم؟

 آره خانم خانما، همه رو از حفظم.
 حرف خودم رو به خود برمی گردونید؟

 چیزی که عوض داره، گله نداره.
 چشم . حاال میگید بقیه رو؟

سر.  ست. پیری بود و هزار درد ش شد و روز زمین ن خان جون از روی مبل بلند 
اهایش را دراز کرد و دخترک تر و فرز به عادج همه ی عمرش شروع به ماساژ پ

 دادن پاهای خان جون کرد. کاری که از بچگی عادتش بود .
 

سمت بابا  ست خداحافظی دراز میکنه  سجد میان بیرون، آقا جونم د وقتی از م
سمت حجره راه میفته.  شه و به  ست آقاجونم رو میک حاجی ،اما بابا حاجی د
ساکتی بوده و اهل زیاده گویی نبوده. بابا حاجی از  شنیدم بابا حاجی کال آدم 
شت ،اما  سری ندا سم گلرخ. حاج بابا هیچ وقت پ شته به ا دار دنیا یه دختر دا
بار آورد که حاال که نگاه میکنم ، برای زمان خودش بهترین  گلرخ رو جوری 

 بوده.
رشببچی؛ خانم و دانا . تربیت گلرخ... گلرخ... گلرخ ، تک دختر حاج احمد ف

شده و سر سفره ی پدر مادر بزرگ شده. گلرخی که عین گل بود و از نجابت و 
 حجپ و حیا خواهان بسیاری داشت.
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قاجونم  با متوجه بیکاری آ با قاجونم اون روز حرفا میزنن و جاج  با و آ با حاج 
قبول میشببه و بهش میگه از فردا بیاد وردسببت خودش تو حجره. آقا جونم هم 

 میکنه و از فردای اون روز میشه شاگرد حجره ی حاج احمد فرشچی. 
چرخ گردون بازی ها داره و کی میدونه فردا چی میشببه .زندگی آدمها پر از پیچ 
و تاب  و همین پستی بلندی هاست که زندگی را گاهی به شیرینی شهد و شکر 

رای آقاجون خودی و گاهی تلخ تر از زهر میکنه. اما انگار روی خوش زندگی ب
 نشون میده و قسمتش تو اون حجره و بعدها تو خونه ی حاج بابا رقم میخوره.

تا   بعد از اون روز ، کار آقاجونم شببروع میشبببه. از آب و جارو کردن حجره 
جابجایی تخته فرش. خالصببه ی مطلپ همه کار. چرخ میچرخه و کار و بار 

بوده قدم خیر آقاجونم بوده، وگرنه حاج بابا از همیشه سکه تر. حاج بابا معتقد 
 این لطک خداوند که شامل حالش شده بیشتر از لیاقت و درایتش بوده.

 
نگاهی به یلدا انداخت که چشمانش را بسته بود و به حرفهای خان جون گوش 
سازی آنتیک تری  ضا  سعی میکرد ف شمانش  ستن چ میداد. قطعا  دخترک با ب

جون پرنده ی خیالش را آزادانه تر در آن  داشببته باشببد و با شببیرین گویی خان
 عهد و دوران به پرواز درآورد.

 
سببکوج خان جون که به درازا کشببید ، چشببمانش را باز کرد و نگاهی گیا به 

 خان جون انداخت و گفت
 تا اون جایی که حافظه ی ناقص من یادش میاد، اینجا آخر قصه نبود...

 مادر یه چای به من بده. زبونم خشک شد.نه عزیز کرده ، آخر قصه نبود. یلدا 
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 الساعه میارم خدمتتون. 
 پیر شی مادر.

شد. با نهایت تمیزی یه فنجان چای  شپزخانه روان  سوی آ شد و به  از جا کنده 
را همراه با گزهای سوغاتی دایی فهیم و یک کاسه کشمش در سینی گذاشت و 

 به سمت سالن به راه افتاد. 
 

 بفرمایید.
 کنه مادر.دستت درد ن

 نوش جونتون.
ید.  با ولع بلع چای را برداشبببت و بوی خوش دارچین را  جان  خان جون فن
خانوادگی ارادج خاصی به دارچین داشتند. گویی دارچین جان هم عضوی از 
شته بود و حاال اینجا بود. دارچین  ست گ ست به د سلها د این خاندان بود که ن

آدمهای این خاندان عوض شبببده  همان دارچین بود با همان خواص و بو، اما
 بودند و دارچین همچنان محبوبشان بود.

 
یه روز عزیز، مادر بزرگم رو میگم. خدا رحمتش کنه ،از آقاجونم در مورد اسم 
و رسببم بابا حاجی با آقا جونم حرف میزده و در نهایت تعجپ متوجه میشببه 

ه اون رو هم آقاجونم از اسم و رسم فقط اسم حاجی رو میدونه و شغلش که اگ
 نمی دونست حساب آقا جونم با کرام الکاتبین بود.
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از آقاجونم می پرسببه یعنی تو نمی دونی این حاجی چند تا بچه داره؟ خونه و  
سوده  شونه باال میندازه و راحت و آ ست و چطوره؟ آقاجونم هم  زندگیش کجا

 میگه نه. من سرم به کار خودمه ، آخه چیکار دارم به این کارها؟ 
ین میشه که عزیز ساکت میشه و دیگه حرفی نمیزنه تا روزی که آقا جونم میره ا

سببراغش و بهش میگه حاجی فرشببچی وعده گرفته برای روضببه ی حضببرج 
عدش هم  مت و ب گه اون روز خودم میبر عدم می حاجی. ب مه بره خونه ی  فاط

 میام دنبالت. اما همون روضه شد شروع همه چیز.
اجونم عزیز رو میبره خونه حاجی و خودش هم روز شببهادج که میرسببه ، آق

 برمیگرده خونه تا بعد روضه برگرده و عزیز رو برگردونه خونه.
شه. میدونی  سبک میکنه و دلش وا می ستخون  ضه کلی ا عزیز خانم هم تو رو

 عزیز هر موقع از اون روز می 
گفت، چشببماش برق میزد . میگفت خدا منو ببخشببه اما وقتی گلرخ رو دیدم 

 دمم یادم رفت چه برسه اینکه اصال  کجا و برای چی اومدم .خو
می گفت وقتی روضه تموم شد و همگی عزم رفتن کردن ،حاج خانم نذاشته و 
گفته آقا حسببین هم اومدن دنبالتون حاجی دسببتور دادن نگه دارم واسببه شببام. 

 عزیز تعریک می کرد و میخندید به رنگ به رنگ شدن آقا جونم .
وقتی آقا جونم میاد دنبال عزیز، خود حاج بابا میره جلو در و خالصبببه اینکه 

شه آقاجونم باالخره می فهمه حاج بابا از  آقاجونم رو میاره تو خونه.اینطوری می
 دار دنیا یک دختر داره به اسم گلرخ.
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به قول عزیز دختر نگو، بگو گل و گالب. از اون روز به بعد یکسببره ورد زبون 
شه. ام شته و به قول عزیز حجپ و حیاش عزیز، گلرخ می ا آقا جونم توجهی ندا

 و رودربایستی و وضعیت مالی مانع از این میشده که بخواد پا پیش بذاره.
شپ چله میاد و  شه و  سرج ندم، انقدر رفت و آمد می صه یلدا خانم درد خال
عید و و ماه رمضون و روضه و مولودی تا باالخره آقا جونم تو یکی از شپ چله 

بعد از فال حافظی که بابا حاجی میگیره و کاسببه ی اناری که گلرخ میده ها، 
 دستش، دل میبازه و ...

 
از اون جاسببت که نقش عزیز پررنگ میشببه و حرف رو پیش میکشببه. تو این 
با  با حاج  نه و  ته حجره پولی جمع و جور میک قاجونم میرف که آ مدج هم 

شاگردی د سم  شراکت تا از زیر ا صله و مجبورش میکنه به  رش بیاره و حس فا
شد آقای خودش ،اما  جدایی رو از آقاجونم دور کنه. بعد از اون دیگه آقا جونم 

 هیچ وقت از حاج بابا دور نشد و برای خودش حجره ای باز نکرد. 
 

خالصببه اینکه زمزمه های عزیز هم باال گرفت تا رسببید به گوش حاج بابا . 
ین کرد و دو دو تا چهارتا، دید دامادی حاج بابا هم که هر چی نشست باال و پای

 برازنده تر از آقا جونم گیرش نمیاد.
قاجونم  ما  برای آ ید فطر گلرخ رو رسبب خانم، عزیز هم روز ع لدا  القصبببه ی
ضمنی  ستگاری میکنه و حاج بابا هم در نهایت متانت و احترام، موافقت  خوا

لرخ. این میشببه خودش رو اعالم میکنه و تصببمیم آخر رو میذاره به عهده ی گ
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شد عروس خونه  ست و گلرخ  ش سفره ی عقد ن سر  که چند روز بعد آقاجونم 
 اش.

 
صدبار گفته  صه ی  سته بود و با لذج این ق ش صم و بکم ن یلدا که تمام مدج 
سمت خان  شده اش داد و به  شک  شده را گوش میداد ، کش و قوسی به تن خ

بیاج خاص خودش جون رفت. دسببتان خان جون را در دسببت گرفت و با  اد
 ادامه داد 

 
با از  خان جون جونم یادتون بیارم یه شبببپ دیگه بقیه رو بگین. اون خوب خو

 اومدن مه لقا خانم قصه ی من؟
خان جون نگاهی از سببر آرامش به دخترک انداخت و دخترک را سببخت در 

 برگرفت و زیر گوشش زمزمه کرد
 

یا باز کرد و شببد عزیز عزیز کرده، مه لقای قصببه ، یک روزی چشببم به این دن
شید و  شد، قد ک شد ، بالیده  شمی بابا حاجی . بزرگ  سین و گلرخ و نور چ ح

 شد عروس خونه ی محمود . 
 مه لقای قصه ی تو منم دخترکم. اما اون مه لقا کجا و من کجا؟

 
خان جون چرا نشبببد بابا علی رو ببینم؟ چرا شبببانس من این شبببد؟ تمام آدم 

 خوبای قصه ی من نیستن؟
 خان جون صورج دخترک را قاب گرفت و مهری بر پیشانی اش زد.
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بای زندگی تو همیشبببه زنده ان. همه بودن که تو امروز اینجایی. اگه  آدم خو
ستی.  ست ، بازم تنها نی سرج نی سایه ی پدر و مادر روی  امروز تنهایی و حتی 
من هسببتم، پدر جونت به خاطر تو نفس میکشببه، جون مونس به جون تو بند 
شده عزیز کرده. تازه دایی فهیم که یه یلدا میگه هزارتا یلدا از دهنش میریزه رو 

 چطور فراموش کردی؟
 نه، نه، خانون جون منظورم...

میدونم عزیزم، میدونم منظورج چیه . اما دسبببت تقدیر گل چینه. پیمونه ی 
 عمر که سر بیاد ،اجل مهلت نمیده و به طرفه العینی...

دسبتش را روی دهان خان جون گذاشبت و سبرش را به  در چشبم به هم زدنی
 عالمت نفی به چپ و راست تکان داد.

 
سرم  شما باالی  سایه ی  شای الله  شما نمی تونم. ان  نگید خان جون، من بی 

 همیشگیه.
 با دست راستش دست یلدا را از روی دهانش برداشت و در دست گرفت. 

 
نم و وقته که میخوام باهاج صحبت کببین یلدا، تو دیگه بچه نیستی مادر. چند 

شن کنم. ببین مادر جون کی از فرداش خبر داره، کی  سری چیزا رو براج رو یه 
 میدونه فردایی هست تو پیمونه ی زندگی اش یا نه؟
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شکهایش  سماجت اجازه ی چکیدن را به ا شد، ولی با  شمهای دخترک پر  چ
 ر فشرد.نداد. سرش را باال گرفت و دستان خان جون را محکم ت

 
شه تا اگر زمانی من نبودم، بتونی از پس  شخص ب سری چیزا م باید تکلیک یه 

 کارها بر بیای.
ست فدای یه  ست و نی شه؟ هر چی ه آخه خان جون ، تکلیک چی باید معلوم 
شما تکلیک اینا رو معلوم نکردید. پس اون خیریه چی  شما. تازه مگه  تار موی 

 ؟ مگه مشخص نکردید؟ میشه
همه ی اینا رو قبال  با وکیل هماهنگ کردیم. اما حرف من چیز دیگه ای هست  

 که باید تو یه فرصت مناسپ بشینم و توضیح بدم.
 برزخی بود هولناک و دلش دل دل میکرد برای گفتن .

 
 خان جون زبونم الل مریضی دارین؟

 رد.کتاب نیاورد و دست دخترک را کشید وتن ظریک او را میان دستانش اسیر 
 

شی  شوخی داری منو میک شوخی  نه عزیز کرده. این حرفها چیه میزنی. دختر 
 ها.

 راست میگین خان جون؟
 خان جون قربون قدج بره. آره عزیزم راست میگم.

 پس...؟
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صه اج رو هم که گوش کردی . کم کم برو بخواب تا منم  بعدا حرف میزنیم. ق
 و دانشگاه خانم خانما. کمی استراحت کنم و صبح خواب نمونیم برای نماز

عمه مونس صبببح زود میاد و طبق عادتش این قدر تو آشببپزخونه دنگ و دنگ 
 میکنه که جناب سرهنگ رو هم از خواب بیدار میکنه.

شببیرین زبانی های دخترک تمامی نداشببت و خان جون به این فکر بود که چه 
 ت.نقش بسبهتر که غم به راحتی از دلش پر زد و گل لبخند بر روی لبانش 

 
 تا شما برید تو اتاق ، من یه لیوان آب براتون میارم تا دارو هاتون رو بخورین.

 پیر شی مادر که عصای دست ما شدی .
خان جونی معترض گفت و به سمت آشپزخانه یا همان مقر فرمانده ای مونس 

 روان شد.
 

 اه.بفرمایید خان جون. منم میرم بخوابم. فردا روز شلوغی دارم تو دانشگ
 شبت بخیر مادر. خوش بخوابی.

 دستان خان جون را در دست گرفت
 

 خان جون اگه شرک نبود می گفتم شما خدای من هستید.
 استغفرلله. پاشو مادر ، پاشو بخواب که صبح خواب نمونی.

 چشم.
 چشمت بی بال مادر. اون دیوار کوب رو هم روشن کن.
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شد و پتو را روی خان جون پهن  سه ای ای به از جایش بلند  شد و بو کرد. خم 
 پیشانی خان جون زد و از اتاق خارج شد.

 
سد افکارش شکست و اتفاقاج ریز و درشت زندگی اش که انگار معطل بودند 
سرعت نور ذهنش را درگیر کنند، به ذهنش  سرش را روی بالش بگذارد با  تا او 

 هجوم آوردند.
ن نگ ترینش خان جون بود. سمدتها بود ذهنش درگیر اتفاقاتی شده بود که پرر

شتری را طلپ میکرد. هرچند دلگرم بود به  شت و مراقپ بی سالی از او میگذ و 
 بودنهای بی دریغ مونس اما خپ ، کار از محکم کاری عیپ نمی کرد.

امروز حتی فرصببت نکرده بود گوشببی اش را چک کند تا حدقل بفهمد کدام 
اشته اشد و یا احیانا  پیامی گذبخت برگشته ای ممکن است با او تماس گرفته ب

 باشد.
انگار صاعقه زده شد و دخترک را از جا کند. با سرعت خود را به گوشی اهدایی 

 دایی فهیم رساند و انگشتش را روی قفل صفحه کشید .
بر روی  7آهی از نهادش بلند شد و سری از روی تأسک تکان داد و خیره عدد 

 گوشی اش ماند.
را می کشببت و با نهایت سببخاوتمندی حق انتخاب را به او قطعا  فردا آرزو او 

میداد که چگونه راحتش کند. از فکری که به ذهنش رسببید ، خبیثی نثار خود 
 کرد و با نگاهی به ساعت گوشی بسم اللهی گفت و تماس را برقرار کرد.

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد
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مختص اوج عصبانیت  و این صلواج اصال  نشانه ی خوبی نبود. این صلواج
 آرزو بود.

 
 سالم به آرزو خانم گل.

 یلدا ، شیرین زبونی تعطیل.
 چشم.

 این در نوع خودش شیرینی زبونی محسوب میشه.
 میدونی که من کال  هر چی بگم تو محکومم میکنی.

 و البد این ظلمی است بسی بزرگ در حق شما!
اون سببه باری که زنگ  حاال اگه بخوایم اون دو باری که من رو معطل کردی و

زدم و جواب ندادی رو لحاظ کنم، گمونم به این هفت تماس بی پاسببخ یر به 
 یر بشیم.

 اینا که تو شمردی ، شد پنا تا؛ هنوز هفت به پنا من جلو هستم.
 تسلیم آرزو جون.

یلدا یه نگاهی به اون گوشی بنداز . شاید کسی آتیش افتاده به جونش و احتیاج 
 به کمک داره.

ببخشببید به خدا. امشببپ عمه مونس نبود و سببعی کردم نذارم خان جون تنها 
 بمونه.

 اسم خان جون که بیاد وسط ، من شمشیرم رو غالف میکنم.
 خنده ی دخترک کش آمد از فکر خبیثی که در ذهنش جوالن میداد.
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اگه به خیال خامت رسببیده که میتونی از این موضببوع بهره برداری کنی، باید 

 سخت در اشتباهیبگم که 
 آرزو خانم من اهل دروغ نیستم.

 اون رو که میدونم . اما خپ، انسان است و شیطان رجیم در کمین.
پنهان کرد و طرح لبخندی بر صورج آرزو نشاند.  خنده اش را میان انگشتانش

این دختر خونگرم جنوبی آن هم از نوع آبادانی اش ، گرم عین آفتاب جنوب و 
ساده به م سالها روان و  انند اروند آمده بود تا دوستی و قرابتی را بنیان نهد که تا 

 انیس و مونسش شود.
شه بر وفق  شود. ای کاش همی سی میداند چه می چرخ گردون که بچرخد چه ک

 مراد بچرخد . اما خپ این هم آرزویی ست محال.
 

 فردا دیر نکنی .
 نه، خیالت راحت.خان جون رو که میشناسی.

 س تر، مونس خانم.از خان جون حسا
شتر از خان  شش بی ست. ارز ش لبخندی از یادآوری عمه مونس روی لبهایش ن
جون نبود ،کمتر هم نبود. محبت های ریز و درشببتش همواره شببامل حالش 

 بود.
 

 یلدا، حواست هست به من؟ باز رفتی تو فکر؟
 یه لحظه ذهنم رفت سمت عمه مونس.
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با اینکه دو رج خلوته اما خوب آدمهایی کنارج یلدا گاهی وقتا فکر می کنم 
 هستن.

 زیر زبانی آره ای گفت و ذهنش درگیر این بودن های هرچند قلیل.
 
 آرزو جان فردا میبینمت؟  -
 ترم جدید و دروس جدید. -
 خدا به خیر بگذرونه . -
 تو که باهوشی خانم تابان، محبوب اساتید، مهربون، دانا... -

شت. آرزو اگر همینجا آرزو را قیچی نمیکر صبح حرف برای گفتن دا د تا خود 
 بود و پرحرفی هایش. اما الحق و االنصاف که گزافه نمی گفت .

 
 آرزو جان ، فردا دیدمت بیشتر حرف می زنیم.

 می بینمت خانم تابان عزیز.
خداحافظی کرد و گوشی را روی عسلی ُسر داد و برای لحظه ای آرامش سرش 

ا بر هم نهاد. ذهنش درگیر حرفهای خان جون را به بالش رسبباند و پلکهایش ر
بود و دو دو تا چهارتایش. هر چه بیشتر می جست کمتر می یافت. چشمهایش 
ست و پا زدن  سته از د شید. خ صورتش ک سر کالفگی به  ستی از  را باز کرد و د

 در افکارش ، عاقبت ناکام، خود را به دست خواب سپرد.
 شمهایش را باز کرد و به عقپ برگشت.با صدای یلدا یلدا گفتن های مونس چ
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 سالم  عمه جون، صبح بخیر.
 سالم به روی ماهت. پاشو مادر. 

 ساعت چند؟
 ساعت هشت. خان جونت می گفت موقع نماز صبح بی حال بودی.

 چیز مهمی نبود. 
 باشه، مهم و نامهم بعدا  معلوم میشه. فعال  بلند شو صبحانه.

 یه لیوان شیر؟و حتما طبق معمول اول از همه 
مونس تکانی به هیکل تو پرش داد و صبباف سببر جایش ایسببتاد و یلدا را وادار 
ست حرفی بزند نگاه ذوب کننده ی  شود. تا خوا کرد به تبعیت از او از جا بلند 
مونس چنان در نگاهش گیر کرد که بدون لحظه ای تأمل با حفظ لبخندش ، 

رمی از کنار مونس گذشببت و تنها دسببتانش را به حالت تسببلیم باال آورد و به ن
 برای لحظه ای توانست لبخند همچون فاتحان مونس را شکار کند.

 
 سالم خان جون.

 سالم عزیزم. صبحت بخیر.
 خان جون داروهاتون رو خوردین

 آره مادر جون
صندلی را عقپ کشید و نشست و با بیچارگی تمام به لیوان شیری که مقابلش 

نگاهش را گرفت و لبخندش را با جرعه ای چای  بود ،خیره شببد. خان جون رد
 پایین فرستاد.
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یلدا،مادر جون امروز عصببر من و  عمه مونس یه سببری میریم خونه ی خانم 
 شریفی.

 کدوم خانم شریفی؟
 یلدا؟ 

 با حواس پرتی "آهانی"گفت و به لیوان شیرش خیره شد.
 

تو و مونس هر روز آخه مادر من ، خوردن یه لیوان شببیر این همه بازی داره که 
 درگیرش هستین؟

 از نظر من بله.
 از نظر من نه.

 
با صببدای مونس هر دو نگاهشببان باال کشببیده شببد و مونس را که در درگاه 

 آشپزخانه همچنان مدل قدیمی اشان ایستاده بود ،نگاه کردند.
 

اصببوال  مونس معتقد بود همین که هال و سببالن پذیرایی از هم جدا نیسببت ، 
ی عمرش کافی سببت و طبق یک نظریه ی بسببیار محکم و محکمه برای همه 

شپزخانه را از تغییر به حالت مدرن و به قول خودش کانتر  سته بود آ سند ،توان پ
دار که یلدا نمی دانسببت این را از کجای ذهنش بیرون کشببیده، با تمام سببنتی 

 بودنش نجاج دهد.
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رفتار میکرد که نیاز به نگاهش همیشببه مظلوم بود. یعنی اصببوال انقدر عاقالنه 
هیچ شدج عملی نبود. اما قضیه ی کلسیم رسانی به استخوانهایش پیچیده تر 

 از قضیه ی فیثاغورث بود که مونس حتی یک درصد هم از آن کوتاه نمی آمد.
نگاهش کاری از پیش نبرد و عاقبت لیوان شببیر را یک ضببرب نوشببید و با این  

کار خود و مونس را با هم نجاج داد. مونس که انگار از فتح خیبر برگشببته بود 
با سببری افراشببته به سببمت یخچال رفت تا مواد الزم برای غذای امروز رااز 

 یخچال بیرون بکشد.
 

 مادر جون شنیدی چی گفتم؟
 خیر و خداپسندانه و دست شما خیرین.بازم امر 

ما وسببیله هسببتیم مادر جون. فقط یادج باشببه خداوند روزی عده ای را در 
 دستان عده ای دیگه قرار داده.

 میدونم خان جون.
 پیر شی مادر، ما ممکنه کمی دیر برگردیم. الزم به توصیه که نیست؟

 نه خان جون . فقط حواستون به گوشیتون باشه.
 جون. باشه مادر

طبق قانونی نانوشببته، اهالی این خانه در حرف دیگران نمی پریدند و هر کدام 
شت و مهری محکم پایش  شتند. این قانون عمومیت دا شأن خود را نگه می دا

 نشسته بود. با نوش جانی از پشت میز بلند شد و به سمت اتاقش رفت. 
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پ نشست. مرت نگاهی به آیینه انداخت و لبخندی از سر رضایت روی صورتش
سی و کمی  شنا ست طیک رنگها را ب ست. فقط کافی ا سختی نی شیدن کار  پو

 خوش سلیقه باشی. همین...
 

 خان جون ، مونس جونم ، من دارم میرم؛ کاری ندارید؟
 نه مادر جون، به سالمت.

 یلدا، جان مونس از این ساندویچی های عجیپ غریپ خرید نکن .
 چشم عمه خانم. 

 .بیا برو بچه جون
مونس هم سری تکان داد و به سمت آشپزخانه روان شد؛ ولی هنوز کامل وارد 
نشببده بود که گویی کشببفی بزرگ کرده باشببد، چرخید و با نگاهی تنگ شببده 
صد البته  ست دهان باز کند ، یلدا طی اقدامی عاجالنه و  نگاهش کرد، تا خوا

 از قبل پیش بینی شده، پیش دستی کرد...
 

 سرعت مطمئنه.
با حفظ چهره ، سری تکان داد و به مقر فرماندهی اش روان شد. مونس  مونس

 بود و حساسیت های فلفل نمکی اش.
 

ترافیک سببنگین آن هم این موقع روز در نوع خودش نوبر بود. نگاهی به شانیه 
 شمار انداخت و سری تکان داد.
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 حاال خوب بود کمی زوتر از خانه بیرون زده بود. 
سه می  نگاهش گیر دخترک گل شد که قاعدتا  این موقع روز باید مدر شی  فرو

سر چهار راه گل می  سپ این جا  شی منا ش سرما بدون پو بود. طفلکی در این 
 فروخت. سری از روی تأسک تکان داد.

این دردها عمیق بودند و باالجبار در جامعه وجود داشببتند. با صبببدای بوق  
 دال گاز فشرد و حرکت کرد.ماشین عقبی از فکر بیرون آمد و پایش را روی پ

ماشین را خیابان پشتی دانشگاه پارک کرد و راهی شد. امروز را خدا بخیر کند. 
صال روز خوبی  ست امروزش بود. امروز ا صلگی  و میگرن در رأس لی بی حو
نبود. اصببال  روزی که با لیوان شببیر شببروع شببود، روز خوبی نخواهد بود. از 

ا این اوصبباف تمام روزهایش بد بود. فکرش لبخند کجی روی لبش نشببت، ی
مونس و لیوان شیر در دستش، صبحهای پر رنگ و جانانه ای را برایش رقم می 

 زدند.
پیچیدن دستی دور شانه اش به اندازه ی چند سانت پراندش. نگاهی به کنارش 
کرد و صببورج خندان آرزو را دید که با بی خیالی و نگاهی به رو به رو، یلدا را 

 ی گیجش همراهی میکرد.در قدمها
 

 سالم صبح بخیر.
 ببخشید، سالم نکردم؟

 سری تکان داد و نگاهش را به جلو داد. این دختر درست بشو نبود. 
 

 چه خبرا؟
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اگه از لیوان شببیر مونس و ترافیک سببنگین و یهویی اومدن شببما بگذریم ،خبر 
 خاصی نبوده. 

 یلدا، دقت کردی چند وقته زبونت باز شده؟
 وقتی میگرن اذیت میکنه چی میشه؟و میدونی 

 بازم؟
 بازم.

پس آرزو خانم جانپ احتیاط رو رعایت میکنه و با فاصببله از سببرکار امروز رو 
 سپری می کنه.

 
سبردرد هایش کالفه کننده بود. تا جان به سبرش نمی کرد دسبت از سبرش بر 

ست. بیماری را هم در  شت. ارث بردن تنها مال و مکنت و چهره نی این نمی دا
لیسبببت می بایسبببت گنجاند.  مامان فهیمه هم مبتال بود و از بد ماجرا، ژن 

 غالپ...
بوی تلخی زیر بینیش پیچید و به آنی اخمش در هم فرو رفت. همان جمله ی 
شده بود  شد. تجزیه و تحلیلش تمام ن شه ای دوش عطر در ذهنش تداعی  کلی

شگاه  سمت وردی دان شد و به  ستکه بوی تلخ از کنارش رد   رفت و فقط نتوان
 از پشت سر این بوی تلخ را ببیند.

 حاال بوی تلخ پشت سر داشت یا نه ، الله اعلم.
 

 استاد طاهری هم تشریک آوردن.
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 به سالمتی.
 من موندم معطل این استاد طاهری از چی تو خوشش اومده؟

 کی گفته از من خوشش اومده؟
 خپ چند وقتی هست آپشن علم غیبم فعال شده.

ا  سکوج اختیار کرد تا دامنه ی تفکراج آرزو ی آپشن دار شده،طوالنی ترجیح
 تر نشود. بعد با کشیدن دستش او را سمت کالس فرستاد.

 
شد و با  ستاد طاهری با پرستیژ خاص خودش وارد  شستند، ا سر جایشان که ن

 نگاهی سریع و اجمالی به سمت جایگاهش رفت. 
ره مرکز توجه دانشجویان جوان ترش این استاد زیادی جوان و شیک پوش هموا

 بود . اما دریغ از یک گوشه ی چشم.
همانقدر که به خوش پوشی و باهوشی و تدریس عالی معروف بود، همان قدر 

 هم نفوذ ناپذیر و سخت. 
نگاهش را کمی چرخاند و روی یلدا شانیه ای ایسببت کرد و سببریع نگاهش را 

شببجوها، ذره ای درنگ جبران برداشببت . در برابر چشببمان همچون عقاب دان
 ناپذیر می شد.

تا آخر کالس حتی نیم نگاهی هم به کسی نینداخت و با استایل خاص خودش 
 به وظیفه ی خطیر تدریس پرداخت.

 خسته نباشید استاد.
 نگاهها به سمت حشمتی برگشت. عادج است و ترک عادج...
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 شما انگار خسته ترید.
 استاد کافیه دیگه. 

 جلسه ی اول توصیح دادم خطوط قرمز رو. گمان می کردم
 بله استاد ، فرمودین. اما...

 و کجای این موضوع نامفهوم بود.
 زمان تمام شد استاد ؛ دیگه حقیقتا  خسته نباشید.

نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و "خسته نباشید"ی گفت و شروع به جمع 
صدای  سایلش کرد. ازکالس بیرون نرفته بود که با  سر جکردن و شمتی  ایش ح

 میخکوب شد.
 

 خانم تابان میشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
 بفرمایید.

شتر  شد؟ بی ست خطرناک با شمتی و بفرمایید یلدا میتوان سؤال پر خواهش ح
ماندن جایز نبود. حواسببش را گوشببه ی کالس جای گذاشببت و با صببالبت 

 مختص خودش از کالس خارج شد...
 

 رو میشه داشته باشم؟خانم تابان جزوه ی امروز 
نگاهش رنگ تعجپ گرفت. درس که گوش نمی داد، کاش حداقل جزوه می 

 نوشت.
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 میشه؟ 
 آقای حشمتی، لطفا  تا فردا دستم برسونید.

 خیالتون راحت. میشه چند دقیقه ای تا کالس بعدی در خدمتتون باشم.
دش نه. ایپیشنهادش شاید برای هر کسی وسوسه کننده بود، اما برای یلدا و عق

ضوعیتی هم برای این  شد، اما خپ مو شته با شدن دا نه اینکه ترس ازهمکالم 
 کار نمی دید. پس باید محترمانه درخواستش را رد میکرد.

 
که نمی تونم در  عذرج میخوام  کار داریم. م جایی  مدی  خانم اح من و 

 خدمتتون باشم.
سش گفت و باز هم کیش این هم  شان همکالسی حشمتی در دل لعنت به این 

 محبوب شد.
 

 باشه. هر چند حیک شد ،اما ...
 این هم جزوه. با اجازه ی شما.

اجازه ی حرفی را به او نداد و به سرعت از کنارش رد شد. ترسو نبود اما زیادیی 
هم شجاع نبود. از وقتی که به یاد داشت، خان جون بود و نصیحت های ریز و 

 و چه... درشتش که احتیاط شرط عقل است و چه و چه
 

 تو فکری.
 انگشتش را روی میز چوبی کافی شاپ کشید و سرش را تا نگاه آرزو باال آورد.
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 فکر؟ نمیدونم آرزو. دیشپ خان جون چیزای تازه ای میگفت.
 چیز تازه چیه؟ 

 مسئله همینه، نمیدونم . فقط گفت یه سری حرفهاست که باید بهم بگه.
 دیگه. خپ تو چرا از االن تو فکری؟ میگه بهت

دسببتی پیش برد و فنجان نسببکافه را برداشببت و به آرزو خیره شببد، اما ذهنش 
 همچنان قفل حرفهای خان جون بود.

 
 امروز جلسه ی اول سازه های بتونی.

 با گیجی سری به عالمت تأیید تکان داد واز پشت میز بلند شد.
 میگن سوغاج فرنگ هستن و به شدج با پرستیژ.

 البد عطرش هم تلخ؟
 به ، می بینم خبرا به شما هم رسیده؟ به

 شانه ای باال انداخت و از در کافی شاپ بیرون زد.
 

ضی ها برای درز دیوار هم حرف در میارن. این  حرفها هم که نقل  شالله بع ما
 مجلس. 

 دلم میخواد ببینم این سوغاتی چه مدلی هست؟
 چه فرقی داره؟ آرزو میدونی که....

 م.باشه سرکار خانم. میدون
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محوطه را طی کردند و به کالس رسیدند. روی صندلی اش که نشست، سرش 
را فشاری داد. خوردن نسکافه بزرگترین اشتباهش بود. میگرن جان ضربان دار 

 می زد و کم کم آزاردهنده تر میشد.
 صدای در کالس و رایحه ی عطر تلخ. انگار قبال  هم این بو را ...

 
 سالم...

سمتش عده ای که در گیر کا شتند و به  ست از تالش بردا ضافه بودند، د رهای ا
 چرخیدند.

 ماژیک را برداشت و نوشت
 "امیر آراد محتشم"

هیبتش برای زبان بند آمدن کافی بود و حاال اسببمش. در نوع خودش محتشببم 
 بود.

 
امیر آراد محتشببم هسببتم و این ترم سببازه های بتون رو در خدمتتون هسببتم . 

ست امیدوارم بتونیم  سونیم. لطفا لی سالمت آمیز در کنارهم ترم رو به آخر بر م
 اسامی.

ستش رسید. نگاهی اجمالی به  شده به د شت و کامل  ست گ ست در د کاغذ د
صک راه  شد گویی ن شروع به خواندن کرد. معارفه که انجام  ست انداخت و  لی

 رفته شده بود
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رامی در بتا  آشیطنت نهفته در چهره ی حشمتی را فاکتور می گرفت، کالس نس
برابرش بود. نگاهش چرخی خورد و گره ی ابروان یلدا تابان ابروهایش را باال 

 پراند. اما سریع زاویه ی نگاهش را عوض کرد و تدریس را شروع کرد.
 

 خسته نباشید استاد.
ست از آب در  سش در سرش را نیم چرخی داد و آفرینی به خودش گفت. حد

 آمده بود.
 

 از من هستید. شما انگار خسته تر
 نه استاد. صرفا  بخاطر شما میگم.

که نطق  قدری بود  به  به اش  جذ ند.  ما گذاشبببت و منتظر  ناری  یک را ک ماژ
 حشمتی را کور کند و سر یلدا را باال بیاورد تا ... 

سببوغاتی فرنگ تفاوتهایی داشببت . حتی با طاهری پر جذبه. در یک نگاه هم 
شد. ا شد متفاوج بودنش را متوجه  ما به لطک میگرن عزیز ،افکارش را به می 

 عقپ راند و گره ی ابروهایش را محکم تر کرد.
یان گره ی ابرو و چرخش چشببم وجود  باط مسببتقیمی م حاظ علمی ارت به ل

 نداشت؛ اما اینجا همه چیز متفاوج بود.
 یکی درگیر میگرن سرسام آورش و یکی درگیر چرایی برای گره ی ابرو.

 گفت و از کالس بیرون زد."همگی خسته نباشید"ی 
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 دیدی گفتم متفاوج؟
تا تفاوج رو چی ببینی؟ اونم مثل ما دو تا دسببت و پا و یه سببر و دو تا گوش و 

 چشم داره.
 من آناتومی بدن خواستم ازج؟

 آناتومی بدن مقوله ی پیچیده تری داره.
 بله دکتر جان.

 کشید و راهی شد.با وجود سر درد کالفه کننده، لبخندی زد و دست آرزو را 
 

 من اگر دکتر بودم فکری به حال این میگرن عذاب آور می کردم. 
 آره، تخصص پوست هم بگیری بد نیست.

 اون دیگه چرا؟
 نگاه به خط اخمت کنی متوجه میشی.

گاه باال آمد و میان ابروهایش نشببسببت. انگار بی راه نمی  انگشببتش نا خود آ
 متخصص پوست هم می کشید.گفت. اگر ادامه میداد قطعا  کارش به 

 
 حاال زیاد ذهنتو درگیر نکن. 

 بریم که دیر شد.
از دانشببگاه که بیرون زدند یک راسببت به سببمت ماشببین رفتند تا خود را از 
شببلوغی امروز نجاج دهند. ماشببین را روشببن کرد و از پارک بیرون آمد . آرزو 

 هم در حال تنظیم موزیک بی کالم.
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 ک مدلی آشنا نگاه میکرد.یلدا امروز این سوغاتی ی
.  آرزو لطفا 

 نه به موال. جدی میگم . تو که درگیر این میگرن بودی ولی من دیدم.
شم ، نگاه رو چطور  ستم مبحث امروز رو متوجه  سر درد نتون آرزو ،من از زور 
؟  می دیدم؟  در ضمن ایشون که یکسره تدریس کردن . نگاه چی؟ به کی اصال 

 خامی عزیزم. خام...
 ه ، شما آجر پخته.بل
خنده ی آرزو که بلند شببد ،طرح لبخندی روی صببورتش نشببسببت. ترجیحا   

سکوج اختیار کرد تا شاید سرش اندکی آرام گیرد. آرزو را تا جایی رساند و به 
 سمت خانه حرکت کرد.

ست با این  ست. اما میدان سکوج و دیگر هیچ. دلش یک خواب راحت میخوا
هد به  درد آرزویش برآورده نخوا نک  باسببش را عوض  کرد  و آبی خ شبببد. ل

 صورتش زد تا شاید حالش را جا بیاود و این درد دست از سرش بردارد.
 

به سمت مقر فرماندهی مونس روانه شد.  کتری برقی را روشن کرد و تکیه اش 
شاید از حجم این همه درد کم کند.  شاری داد تا  سرش را ف را به کابینت داد. 

اشر بخشببی قبل را نداشببتند. ذهنش به سببمت سببوغاتی مسببکن ها هم انگار 
گاه ابروهایش در هم پیچید . گویی عطر تلخش  شد. از فکرش ناخودآ شیده  ک
را استشمام کرده و سیستم دفاعی بدنش دستور اخم را صادر کرده بود و به شانیه 

 ای طرح لبخند روی لبش نشست.
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 بخند کجا؟!عالم تناقض هم عالمی است. گره ی ابرو کجا و طرح ل
سرش را روی میز   ست و  ش صندلی ن چای دارچین محبوبش را دم داد و روی 

 گذاشت. سکوج خانه کمی زیاد بود. اما برایش حکم بهشت را داشت.
شاید کمی رحمش بیاید و کمتر ذق ذق کند ،  شار داد  شانیش را محکمتر ف پی

 اما بیرحمانه ضربان دار بود و می تاخت. 
 

انگشببتانش را دور لیوان حلقه کرد . گرمای لیوان که به  لیوانی چای ریخت و
ستش چرخاند. لیوان را نزدیک  شایندی را زیر پو شد ،حس خو ستش منتقل  د
بینیش گرفت. بوی خوش دارچین زیر بینیش پیچید و ذره ای آرامش نصببیبش 

 شد.
ساعت انداخت. نگاهش تا اجاق گاز  شید و نگاهی به  جرعه ای از چای را نو

یافت و با خیال راحت از بودن غذا نفسش را بیرون فرستاد و به امر مهم امتداد 
 نوشیدن چای دارچینش پرداخت.

ذهنش هنوز درگیر خان جون بود وحرفهای  ناگفته اش. ته دلش که نگاه میکرد 
، بوی خوشی از این قضیه به مشام نمی رسید. اصال  چه بود که خان جون تازه 

صرافت گفتنش افتاده بو شته به  د. چشمانش را کمی تنگ کرد و در خاطراج دا
ست خالی از افکارش  ست و پا زد و در آخر د شته، مرتبط و غیر مرتبط د و ندا

 فاصله گرفت.
همین مرور اجمالی یک سببباعتی از وقتش را گرفته بود، اما بی فایده. هر چه 
شد و  سته می شمانش ب شد و عنقریپ چ شمش تنگ تر می شتر فکر میکرد ،چ بی

 ص.خال
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 یلدا، مادر جون 

با صببدای خان جون به خود آمد، از جایش برخاسببت و به طرف سببالن پا تند 
 کرد.

 
 سالم. خسته نباشین.

خان جون که چادرش را از سرش برمی داشت نگاهی به یلدا انداخت و چادر  
 را روی مبل رها کرد و به سمتش رفت.

 
 صبح که میرفتی خوب بودی که. 

 دیگه.آره، یهو میاد 
 دارو خوردی که؟

 بله خان جون. اما می دونید که تا دوره اش طی نشه خالصم نمی کنه.
دستش را گرفت و به سمت مبل برد. نشست و سر یلدا را روی پایش گذاشت 
و شقیقه هایش را ماساژ داد. دستهای خان جون که رو شقیقه اش نشست، نرم 

 نرمک ذهنش پر تشویش آرام گرفت.
 

 بازم؟
 بچه ام رنگ به رو نداره.آره. 

 دارو هاشو خورده؟
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 میگه خوردم.
ست مونس که روی  شت .د سالم گفتن را ندا سرش بود اما توان  مونس باالی 

 دستش نشست ، لبخندی روی لبش لبش نشست.
 

 من برم چای بیارم، میخوری که؟
 دستت درد نکنه.

سالمی به مونس داد و جوابی گرفت. خان  شد و  با آمدن مونس از جایش بلند 
 جون نگاهش را سؤالی باال آورد و منتظر نگاهش کرد. 

 
 من برم اتاقم. سرم خیلی سرد میکنه.

 برو مادر.
.  گوشی رو میذارم اینجا ،اگه آرزو زنگ زد جواب بدین لطفا 

مان گوشببی  چایش را برداشبببت و همز جان  فت و روی میز مونس فن را گر
 گذاشت.

 
تا صبببح خودش رو می کشبببه این دختر  به من . من جواب میدم وگرنه  بده 

 آبادانی.
 عمه مونس! دوستمه.

 منم نگفتم دشمن . حرفم اینه که تا پیداج نکنه آروم نمی گیره این بچه.
 سری به تأیید حرفش تکان داد و راهی اتاق شد.
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ست و چراغ  سرش ب شت  شید. در اتاق را پ را خاموش کرد و روی تخت دراز ک
صد جانش را کرده بود که بی امان می تاخت. خیال آرامش  این درد هم انگار ق

 یافتن هم نداشت.
نگاهش به قاب عکس روی میز کشیده شد. لبخندی روی لبش نشست. مامان 

 فهیمه یادگاری دردناکی را برایش به جا گذاشته بود. 
ی دارچین مثلث محکمی تشببکیل دادند و مسببکن و ماسبباژ خان جون و چا

 آرامشی را به جانش ریختند تا دخترک به خوابی عمیق فرو رود.
 

چشببمانش را باز کرد و نگاهی به سبباعت روی میز انداخت. با یک حسبباب 
سببرانگشببتی پنا سبباعتی خوابیده بود و کمی سببرش آرام گرفته بود. دسببتی به 

 موهایش کشید و از جایش برخاست.
روشببن کرد و به سببمت سببرویس بهداشببتی در اتاقش رفت و آبی به چراغ را 

 صورتش زد تا شاید خنکای آب کمی هوشیارش کند.
 

 یلدا مادر ، حمامی.
 نه خان جون ،االن میام.

 بهتری مادر؟ 
 بله خان جون. شما بفرمایید االن میام پیشتون.
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ر همه خان جون نگاهی به اتاق همیشببه مرتپ انداخت و حظ کرد از این دخت
چیز تمام. نگاهش به قاب عکس که رسببید حسببرتی ته دلش رسببوب کرد از 

 نبودن ها . 
 نم اشکی که روی صورتش را نشست و با سری افتاده از اتاق بیرون رفت.

 
 بیدار شده؟

 آره، مونس قربون دستت، ماست نذار رو میز.
 حواسم هست. نگران نباش. 

صری که  دیدم حال و روز نداره بند دلم پاره خدا کنه بتونه غذا بخوره. مونس ع
 شد.

 امروز هم کالس هاش زیاد تر بوده انگار. حاال خدا رو شکر که بهتره.
دلش رفت از دل نگرانی های عمه مونس و خان جون. سببردرد بار و بندیل را 
صورج هر  شد و  شپزخانه  شد. وارد آ سته بود و تا اطالع شانوی پیدایش نمی  ب

دلی نشست. مونس بشقابش را جلویش هل داد و با سر دو را بوسید و روی صن
 اشاره ای کرد و خودش هم مشغول شد.

مونس بود و دستوراج زیر پوستیش و الحق که خوب می فهماند دستوراج بی 
 داد و قالش را.

 
 امروز چطور بود؟ به کارتون رسیدید؟
 شامت رو بخور . بعدا  حرف می زنیم.

 ی شد؟می خورم . بگین دیگه، جهزیه چ
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خریدیم مادر. رفتیم پیش حاج آقا  فقط سببیاهه دادیم و حاجی گفت خودش 
 ترتیپ همه کارها رو میده.

 خدا خیرتون بده . کاش منم می تونستم مثل شما ها باشم.
 الهی قربونت برم . مگه...

مونس سرش را باال آورد و نگاهی به آن دو انداخت که دست از خوردن کشیده 
شده بودند. دلش غنچ  شپزخانه  سرویس آ بودند و گرم حرف و رنگ یخچال و 

 رفت برای روز خرید جهیزیه ی یلدا. 
سته و در خور احترام. هر جا  شای شده بود ، شته بود و یلدایش خانمی  زود گذ

 گاری هم در میان بود. حرف یلدا بود پای خواست
حاال عده ای از سر ریا و نزدیک شدن به این خانواده و عده ای از سر حقیقیت 

 و خواهان بودنش. همه چیز تمام بود عزیز کرده اشان.
اگر می فهمید همین امروز حاجی در لفافه او را برای پسرکوچکش خواستگاری 

ستداللش هم  شد. ا سرش بلند می درسش بود که هنوز تمام کرده، قطعا  دود از 
ست وقتش که  سیاه نکرده بود و میدان سیاب  شده. اما مونس این موها را در آ ن
برسد صبح علی الطلوع هم که باشد ،اتفاقی که باید می افتد و کار به درس که 

 هیچ، به اول صبح هم ندارد.
نکه ا ایاز دار دنیا برادرش مانده بود و بس. عالقه اش به محمود مثال زدنی بود ت

محمود دل داد و در انتها ازدواج کرد. این ازدواج نه تنها رابطه ی خواهر برادری 
 را خراب نکرد ،محکم تر کرد. 
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شوهر   شته بود اما ارتباطش با مه لقا همان بود که بود. نه او خواهر  سالها گذ
بود و نه مه لقا زن برادر. دلش به خانواده ی برادرش خوش بود و علی را روی 
چشم می گذاشت. تا اینکه روزگار نساخت و علی رخت سفر پوشید و  آنها را 

 تنها گذاشت. 
غصه اش کمتر از محمود و زنش نبود . عمه بود و دلش پر پر می زد برای جوان 
از دست رفته اش. اما  دخترک چهار ساله ی  مو مشکی  علی که تنها بازمانده 

ند و بزرگش  ندان گرفت به د جا اش بود را  که امروز این لدایی شببود  تا ی ند  کرد
 نشسته بود و با حظی وافر به حرفهای خان جونش گوش می داد.

 
 عمه به چی فکر می کنید؟

 مونس نگاهش را در صورتش چرخاند و زیر لپ صلواتی فرستاد.
 

 هیچی مادر. داشتم به خرید جهیزیه ی تو فکر می کردم.
 سرش را به سمت خان جون چرخاند.

 
 ن ! ببینید.خان جو

 مونس میگه، من چرا باید جواب بدم.
 مه لقا داشتم فکر می کردم موقع خرید از حاجی میشه تخفیک دوبله بگیریم.

جمالج فیل افکن مونس هم در نوع خودش جالپ بود. منظور مونس را درک 
صلحتی کرد و نگاهی به مونس که با لبخندی ریز یلدا را  سرفه ای م کرده بود، 

 ، انداخت و ...نگاه میکرد
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 حاال تا اون موقع وقت زیاد داریم.

من که گمون نکنم. این حاجی که من امروز دیدم به نظرم آدم صبور همیشگی 
 نبود. 

 
نگاه تنگ شببده اش را به مونس داد و با دقت به حرفهایش گوش داد. نگاهش  

صدا درآمدن شد که ، به آنی زنگها به  د بین مونس و خان جون پاس کاری می 
 و با شدج سر پا ایستاد. 

حرکت غیر ارادی اما تکراریش ، خنده ی مونس و خان جون را به هوا بلند کرد 
 و یلدا را سر جایش نشاند.

 
 این هود رو روشن کن عزیز دل عمه.

 همین جمله کافی بود تا صدای خنده اشان تا چند محله آن طرف تر هم برود.
 

 بدجور گلوش گیر کرده.حاجی میگفت این امیر حیسن خان 
 یلدا رو کجا دیده؟

 واال این بچه که زیاد این ور و اون ور نیست. اما یه جایی دیده دیگه. 
 حرفای حاج آقا و حاج خانم هم بی تأشیر نبوده.

 اون که البته.
 اما به نظر این کار درست نیست مونس.
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 چرا آخه؟ 
رد. ما اون رو طوری مونس تو که میدونی یلدا رو نمیشبببه به راحتی راضببی ک

بزرگ نکردیم که تو سری خور و بی زبون باشه. بی حرمتی نداره ولی خوب راه 
 های دفاع منطقی از خودش رو هم بلده.

 مگه امیر حسین قراره حمله کنه؟
نه. نقل حمله و شبببیخون نیسببت. من میگم حاج خانم که جواب نسبببی از ما 

 لدا حرف زده. نگرفته که نشسته کنار گوش امیر حسین از ی
خپ ، دختر پل و مردم رهگذر. انصافا امیر حسین هم ماشالله برازنده ست مه 

 لقا.
 خدا نگهدارش باشه. جوون الیق و معقولی هست، اما...

شتن به یلدا میگیم ببینیم جوابش  سما  پا جلو گذا شده، اگر ر حاال که طوری ن
 چیه؟

 ناک.توکل به خدا. خواهان زیاد داره مونس و این ترس
 خواهان زیاد ترس داره؟

 دلم نمی خواد آسیبی ببینه.
 توکلت به خدا . هر چی خیره پیش میاد.

بازهم ناخواسته شنونده حرفهایشان شده بود. امیر حسین پسر کوچک حاجی 
را چند وقتی بود بی بهانه و با بهانه می دید. جوانی برازنده بود و تحصببیلکرده. 

 .چشم و چراغ حاجی و عصای دستش
اما خپ اینها مالک نمی شد تا بتواند خود را راضی به این کار کند . نگاه های 
زیر زیرکی امیر حسببین بو دار بود و راز دل فاش می کرد. اما او آدم این حرفا 
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ستگاری احتمالی  نبود شت. از قبل جواب خوا و معیارهای خاص خودش را دا
 را کنار گذاشته بود، "نه".

ار نه حرفی بود و نه حدیثی. خان جون و مونس روزه وارد سببالن که شببد انگ
 سکوج گرفتند و مشغول نوشیدن چای شدند. لبخندی روی لبش نشست.

 
 خان جون ، میشه من فردا برم مغازه ی حاج شوکت.

چای بود که جستی زد و در گلوی مونس پرید. سرفه های مکرر لبخندی روی 
آرام به کتک مونس فشبباری صببورتش نشبباند و به آرامی از جایش برخاسببت و 

 آورد تا حالش جا بیاید.
 

 اونجا چیکار ؟
 خاله ی آرزو اومده و یک سری خرید داره.

 خان جون چشمانش را تنگ کرد و ذهنش به سمت خاله ی آرزو رفت.
 

 همون که اسم دخترش بهار بود.
 آره. خیلی از اومدنشون خوشحالم. 

 فردا برید اونجا.باشه مادر جون، با حاجی هماهنگ می کنم 
 دستانش را به هم کوبید و دو زن را از حواس پرتی نجاج داد.

 
 یلدا صدبارگفتم این عادج کوبیدن دست رو کنار بذار.
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شی اش را از  ضایت گو سر ر شمی کش دار نثار مونس کرد و با لبخندی از  چ
 روی میز برداشت و به سمت اتاقش رفت. 

سین ضربه فنی کند. بهار گزین یک هیچ به نفعش. میرفت تا امیرح ه شوکت را 
ی خوبی بود. اصال  هر دو خوب بودند. عجپ وصل باشکوهی و عجپ پیوند 

 خجسته ای. تا باد چنین بادا...
باد به گوش خان جون می رسببباند قطعا  از خجالتش در می آمد. اما دسببت 

 پروده ی خودش بود و چاقو دسته ی خود را نمی برید.
 زو کشید و منتظر ماند.دستش را روی اسم آر

 
 یلدا؟ بهتر شدی؟ 

ست. انگار محبتش از جنس محبت  شه دو شد از محبتهای این همی دلش پر 
 خان جون بود و عمه مونس.

 
 زنگ زدم، مونس جون گفت حالت بد شده.

 چیز مهمی نبود ، بهترم.
 نفس راحتی که آرزو کشید، خنده اش را به هوا بلند کرد.

 
 ؟مگه مریضی سخت داشتم

 دور از جونت. این حرفا چیه؟
 ببین آرزو ، با خان جون هماهنگ کردم برای خریدهای خاله اج.

 کی بریم؟
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 هر وقت خواستی.
 من هماهنگ می کنم و خبر میدم. خوبه؟

 اگه فردا باشه که کالسی هم نداریم عالی میشه.
 فردا با بهار و خاله منتظریم.

 می بینمتون.
 این یعنی خدانگهدار؟

 امید دیدار.به 
عادتهایش مختص خودش بود و گاهی حرص درآر. گوشببی اش را روی میز 
شید. فکرش پر از خالی بود. چرخی می خورد و  شت و روی تخت دراز ک گذا

 در آخر انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته.
خاله ی آرزو را به یاد آورد که چند سالی میشد همسرش را از دست داده بود و 

خترش زندگی میکرد و حاال عزم  کوچ کرده بود و خواسببتار پایتخت با تنها د
 نشینی.

صویری مطلوب دریافت خواهی  صور کنی ،ت شوکت ت سین  بهار را کنار امیرح
صال  انگار باید عزمش را جزم میکرد تا راه هموار کند،  شفافیت آینه. ا کرد؛ به 

 د.تا این دو را به وصل هم رساند و سری آسوده بر بالش گذار
جمله اش در ذهن تمام نشده ، صدای خنده اش اتاق را پر کرد و دیوانه ای نثار 

 خودش.
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صدای زنگ گوشی اش چنان از جا کندش که لحظه ای ماج اطرافش ماند. با 
 رخوج گوشی را به گوشش چسباند.

 می بینم که خواب تشریک دارید.
 به لطک شما االن بیدارم.

 یلدا قرارمون که یادج نرفته؟
 نه، تا یک ساعت دیگه میام.

ضی میکرد  شید . باید خان جون را را ستی به موهایش ک گوشی را قطع کرد و د
 و یک وجبی از موهایش را به دست باد می سپرد.

شت. اما  شت، عمه مونس هم کم از خان هفتم ندا سد خان جون که میگذ از 
 راه های رسیدن به هدف بسیار است. 

 
شپزخانه شیده به آ سرش را  لباس پو شیر روی میز ،  سالمی کرد. لیوان  رفت و 

به سمت خان جون برگرداند و شانه باال انداختن خان جون ،مهر تأییدی شد و 
 لیوان شیر را یک نفس سرکشید.

 
 من رفتم.

 مراقپ باش مادر، با حاجی هماهنگ کردم.
 نگران نباشید . به لطک ارشیه نیاز مالی ندارند.

 الهی شکر.
 ممنون عمه .
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سبد جای می گرفتند و مونس با خیال راحت نوش جانی  کاهو ها برگ برگ در 
 گفت و به عمل خطیر کاهو وکلم شستنش ادامه داد.

 سری تکان داد و از از آشپزخانه خارج شد
 
 

نارنجی پوش شببدن هم حال و هوای خودش را داشببت . هر فصببل خدا رمز و 
راز خودش را داشت و پاییز برایش از همه زیباتر بود. حال و حسش عوض می 

 شد و طبعی شاعر مسلک زیر پوستش میچرخید. 
سی  ست و او پر از ح شمانش را می ب گاه چ خش خش برگها زیر پایش ناخودآ

 خوش میشد. 
ص سمت آرزو راند. به از خیاالتش فا شینش رفت و به  سمت ما له گرفت و به 

صد که رسید آرزو را خبر کرد و منتظر ماند. با صدای در خانه، چشم از رو  مق
 به بر برداشت و سرش به سمت خانه چرخید.

شین  شان تکان داد و از ما ستی برای شد و د صورتش باز  آرزو و بهار را که دید، 
 پیاده شد.

 
 ی زیبا.سالم بر دو بانو

 به سمتشان رفت و دستانش را دور کمر هر دو گره زد. 
 

 نکنه میخوام بمیرم که مهربون شدی؟
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 من مهربون نبودم؟
 خوبی یلدا؟

 خوبم بهار جان ، خوش آمدید.
 ممنون و ببخشید که به زحمت افتادی.

دستش پشت کمر بهار نشست و بی حرف او را به سمت ماشین هدایت کرد. 
 د.هر سه سوار شدن

 
 یلدا این حاجی شما که بد اخالق نیست؟

 بد اخالق چرا؟ این فکر از کجا اومده؟
 نمی دونم. از ذهن من بازیگوش.

با  به موزیک بی کالمی که می نواخت گوش داد ،  تا مقصبببد  آهانی گفت و 
 طنین خوش نوای پیانو هر کدام در فکر خودشان بودند.

 
سم شوکت نگاه ها را به  شگاه بزرگ حاج  ساحت فرو شاند. از م ت خود می ک

که بگذریم ،متنوع بودن اجناسببش و خوش برخورد بودنش، مشببتری ها را به 
 اینجا می کشاند.

شگاه راه افتادند. قدمهایش را  سمت فرو صله گرفتند و به  شین فا سه از ما هر 
 محکم برمیداشت ، اما ذهنش درگیر نقشه هایش بود و امیدوار به اجرایش.

 
 سالم حاج آقا.

 ر حاجی که باال آمد، با دیدنش گل از گلش شکفت و از جا بلند شد.س
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 تمنا میکنم حاجی . شرمنده ام نکنید.

 سالم بابا جان. خوش اومدی.
 سالم

 سالم دوقلوی بهار و آرزو سر حاجی را کا کرد و سالمشان را گرم جواب داد.
 

 سالم بابا جان، خوش آمدید.
 شدیم.ممنون حاج آقا . ببخشید مزاحم 

 مراحمید، در خدمتم.
 ما یک نگاهی به وسیله ها بندازیم.

 بفرمایید.
نگاهش به سمت دخترها که کشیده شد،گوشی را از روی میز برداشت و شماره 

 ی امیر حسین را گرفت .
 

 امیر حسین ، بابا کجایی؟ 
 بله حاج بابا.

 بیا بابا. مهمان داریم.
ش سی با ساند. ذره ای حدس میزد مهمان حاجی چه ک سریعتر خود را میر د ، 

شه رانندگی کرد و  ستان حاجی آمده اند، راحت تر از همی اما به خیال اینکه دو
مسببیر کوتاه را طوالنی کرد. ذهنش پر بود از بایدها و نبایدها. با وجود درس 
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خواندنش تصمیمش بر این شد تا مدیریت فروشگاه پدر را عهد دار شود و در 
 خدمت پدر باشد. 

شد با ر شدنش در دیار غربت ،روز به روز به پدر نزدیکتر  فتن احمد و ماندگار 
شود.  شگاه پدر جان  تا در یک عمل داوطلبانه مدرکش را قاب کند و مدیر فرو
با وجود اصببرارهای حاج خانم تا به امروز تن به ازدواج نداده بود. حاال هم که 

قدمی در راه رسببیدن ذهنش درگیر تک دختر تابان ها شببده بود و می رفت تا 
 بردارد.

 
 

 سالم حاج بابا
صال اینجا چه  شت. اینجا چه میکرد؟ ا شت یک قدم عقپ گذا سرها  که برگ

 خبر بود؟ خودش را جمع و جور کرد و قدمی پیش گذاشت.
 

 سالم به همگی. خوش آمدید.
 سالم جناب شوکت. خوب هستید.

سین تغییر ماهیت  شوکت ها به امیر ح می داد حالوتی زیر آخ اگر این جناب 
 زبانش میرفت و از این برزخ نجاتش می داد.

 
 سالم از بنده ست. خوبید؟

سببالمت باشببید. غرض از مزاحمت اینه که بهار جان برای منزل جدید خرید 
 دارن و من هیچ جا را بهتر از اینجا برای رفع مایحتاجش پیدا نکردم.
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هار ا ید و در آخر سببالم ب گاهش  بین دو دختر چرخ جاتش داد و ن ز گیجی ن
 سالمش را پاسخ داد.

 
 ببخشید مزاحم شدیم.

 اختیار دارید . بفرمایید راهنماییتون می کنم.
شگاه  سمت دیگری از فرو شید و به  ست آرزو را ک صت را که مغتنم دید ، د فر

 کشاند. اهمیتی به نگاه گیا آن سه نداد و راهش را ادامه داد.
 

 یلدا، چه کاریه آخه؟
 میگم.بیا بهت 

ستش را به  سمت بهار برگرداند و د شد، نگاهش را به  یلدا که از دیدش خارج 
 معنی بفرمایید دراز کرد و مشغول معرفی اجناس مدل به مدل شد.

 
ذهنش درگیر بود و سرسری اجناس فروشگاه را نگاه می کرد. ذهنش پی کارش 

 بود و امیدوار که این تنهایی گرهی باز کند.
 

 رو فرستادی؟ نگفتی چرا بهار
 امرخیر.

توجهی به چشببمهای گرد شببده اش نکرد و نگاهش روی وسببیله ها چرخید. 
 بازوهایش اسیر دست آرزو که شد ،از حرکت ایستاد و به سمتش برگشت.
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 امر خیر چیه خانم بزرگ؟

 فعال هیچی . اما ممکنه... یعنی من دارم یک کارهایی می کنم.
 و اونوقت چه کارهایی؟

 بهار.پسر حاجی و 
 دهان از تعجپ بازمانده ی آرزو را نادیده گرفت و به سمت بهار روانه شد.

 
 پس انتخابتون همین شد؟

 لطک کنید و بفرستید ممنون میشم. 
"خواهش میکنم" ی گفت و ذهنش درگیر بهار و آداب دانی اش شد. تمام مدج 

انتخاب با دقت راهنمایی هایش را گوش داده و در نهایت دقت و بدون وسواس 
 کرده بود. البته که اگر با یلدا تابان باشی باید در نوع خود متفاوج باشی. 

 
 …جناب شوکت فاکتور

 عجله ای نیست.ام... یعنی اصال قابل نداره.
 لطک کردید. ممنون میشم زحمتش رو بکشید.

 خواهش میکنم
سایل را ستور جابجایی و سمت میز رفت. فاکتور را که تحویل داد د  گفت و به 

 داد و به سمت دخترها برگشت. گرم صحبت با حاجی بودند.
 تمام شد. یک راست می برند منزل.

 زحمت کشیدید.
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 انجام وظیفه بود.
شش به  شوکت بود و یک گو شش به حاج  رویا پردازی هم عالمی بود. یک گو
مکالمه آن دو. هر جور حسبباب می کرد، بیشببتر به درسببت بودن کارش ایمان 

 شوکت را با ببخشیدی تنها گذاشت و به سمت آنها رفت. پیدا می کرد. حاج
 

 مبارک باشه 
 ممنون یلدا جان.

 جناب شوکت زحمتش رو کشیدند.
 اختیار دارید خانمها.

حاجی و آرزو که به جمع اضببافه شببدند. کم کم بازار خداحافظی گرم شببد و  
 دخترها عزم رفتن کردند.

 
 لطک کردید حاجی.

 من حق دارند.حاج خانم و حاج آقا گردن 
 اختیار دارید. ما دیگه رفع زحمت کنیم.

 امیدوارم از خریدتون راضی باشید.
 لطک شما همیشه شامل حال ما بوده 

وقت خروج ،استادانه بهار را با امیرحسین خان شوکت هم قدم کرد و بی توجه 
به زحمت جلوی خنده اش را گرفت  و در نهایت  به نگاه های معنا دار آرزو 

 شوکت ها خداحافظی کرد و به سمت ماشینش رفت. ادب از
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شت و تنها لحظه ای متوجه نگاه کش  شوکت را به حال خود گذا سین  امیر ح
دار بهار روی امیرحسببین شببد. لبخندش رنگ موفقیت گرفت. تا اینجا که بد 

 نبود، بود؟ ، حداقل خیالش از بابت یک طرف، کمی راحت شده بود.  
 

 خپ، منتظرم؟
 گرداند و با چشم اشاره ای به بهار کرد.سرش را بر

 
 منتظر چی؟

 حاال بعدا  صحبت می کنیم.
 حتما.

بهار را در بهت خود جای گذاشببتند و در کمال آرامش به روبرو خیره شببدند. 
نگاه متعجپ بهار را در ذهنشبببان تداعی کردند ، اما خپ ، سببکوج بهترین 

 استراتژی بود.
 

 ممنون بابت زحمتت.
 کنم.خواهش می 

 یلدا بریم خونه؟
 میرم دنبال پدرجون.

 باشه. پس سالم برسون.
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خداحافظی بدون تشببریفاج و بوق پایانی، تمام شببد و سببریع به سببمت خانه 
 راند.

 
شیخ  ست. به قول  سنجان یکی از آنها ست و ف ضی چیزها واجپ واجباج ا بع

 اجل سعدی شیرازی ، ممد حیاج است و مفرح ذاج.
خانه هوش از سببرش پراند و لباسببش را در نیاورده به  بوی فسببنجان پیچیده در

 سمت آشپزخانه روان شد. 
 

 به به عمه جون. دستتون درد نکنه.
 نوش جونت عزیزم.

 خان جون کجاست؟
 نماز می خونه.

ستاد و عقپ گرد  ستش میانه ی راه ای سمت اجاق رفت. د شه ای گفت و به  با
به مو گاهش را  ند مونس را کش داد. ن قپ گرد از کردنش لبخ نس داد و ع

 آشپزخانه بیرون رفت. 
عطر یاس ، سببجاده و راز و نیاز، صببدای دلنشببین خان جون و دعاهای ریز و 

 درشتش همه و همه دست در دست هم دادند تا حسی ناب را رقم زنند.
سببر بر شببانه اش نهاد و عطر یاس را بلعید. دسببتانش را دور خان جون محکم 

 اد.کرد و نفسش را بیرون فرست
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 گفته بودم بوی بهشت میدید.
دستانش را آزاد کرد و روبروی خان جون نشست. چانه اش را روی زانو هایش 

 محکم کرد و نگاهش قفل شکوفه های یاس.
 تسبیح فیروزه ای رنگ در دستانش بود و نگاهش به یلدا.

 
 کارها انجام شد؟

آورد و سببری به  دل از شببکوفه ها کند و نگاهش را تا نگاه سبببز خان جون باال
 عالمت مثبت تکان داد. 

   
 حاجی تنها بود؟

 نه اتفاقا، پسرش هم بود.
ذکر می گفت و مابینش سؤال و جواب میکرد. یلدای صبح نبود. ذهنش درگیر  

 چه بود، الله اعلم. اما به حتم چیزی ذهنش را درگیر کرده بود.
 

 حاجی نگفت وسیله ها رو فرستاده؟
 با حاج خانم شریفی هماهنگ کرده. چرا. گفتن فرستاده و

 خدا خیرش بده.
شت و  سر بردا شت و جمعش کرد . چادرش را از  سبیح را روی جا نماز گذا ت

 نگاهش را به یلدا داد.
 صبح که میرفتی خوب بودی. چیزی شده؟

 خان جون من دارم یه کاری می کنم.
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 د.اهش کرچادر تا کرده را روی میز گذاشت و روی صندلی نشست و منتظر نگ

 من یه کاری کردم ... اوم.. یه کار...
 میگی چیکار کردی یا انبر بیارم؟

 من ...
چشببمانش را تنگ کرد و نگاهش  به یلدا دقیق تر شبببد. از آنجایی که خوب 

 میشناختش ، مطمئن بود کار اشتباهی نکرده اما این پیچاندن انگشتانش...
 

 م آشنا بشن.من یه کاری کردم امیرحسین شوکت و بهار با ه
ستش را کیپ دهانش کرد و نگاهش را   شده بود که د جمله از دهانش خارج ن

سط چه می گفتند؟ باید  شمهای بیرون زده خان این و به خان جون دوخت. چ
ترجمه می کرد؟ قطعا  نه. اصال بهتر بود سریع محل را ترک کند تا کار بیخ پیدا 

 نکرده.
 

 از جایش تکان نخورده بود که ...
 این کار یعنی چی؟و 

 من من کنان دنبال کلماج مناسپ بود که خان جون نجاتش داد.
 

 بذار خودم بگم. تو حرفهای اون روز من و مونس رو شنیدی.
 سرش از خجالت در یقه  فرو رفت و دستش بند پایین موهایش شد.
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 یه کمی زود شروع نکردی؟

 خان جون...
 حاال پسندیدند؟

ضرب باال آورد شمان خندان خان جون را که دید، جرأج پیدا  سرش را به  و چ
 کرد. خدا رحم کرد و انگار امروز روزش بود.

 فعال  که دیدن همدیگه رو. گمونم بقیه اش به عهده ی شما باشه.
 و اونوقت چطوری؟

 ماشالله این قدر مناسپ هست که بشه وسط یکی از اونا...
 پس فکر همه جا رو هم کردی؟

 دست پرورده ایم.
.تن  بیه اج باشه بعدا 

 ترس گاهی غلبه می کند و دلت را آشوب. 
 

 کار اشتباهی انجام دادم؟
سرازیر کرد ، اما لپ از لپ باز نکرد و منتظر  ضطراب را به دلش  سکوج اتاق ا

 ماند.
 
 اگر  صرفا  برای این بوده که همدیگه رو ببینند ، موردی نیست ولی... 

 ولی...
 تا انتهای ماجرا بری، قابل قبول نیست یلدا اگر برای این بوده که خودج
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 نه نه خان جون. اما فقط خواستم سنگ اول رو بندازم.
 الله اکبر از دست تو.

 من که در هر حال بله نمی گفتم . دیدم بهتره یه کار خیری هم انجام بدم.
 از جایش بلند شد و به سمت یلدا رفت.

 یم.پس خواستگاری احتمالی رو منتفی شده تلقی کن
 ببینید خان جون، بهتره اصال  حرف به اون جا نرسه.

 و دلیل خان خانمها؟
 به آینده فکر کنید.

چشمانش از درایت عزیزکرده اش برقی زد و آفرینی مهمانش کرد. دستانش را  
 باز کرد و تنگ در برگرفتش.

 
 از کی این همه عاقل شدی که من متوجه نشدم؟

 نگاهش به پسر حاجی عوض بشه.فردا روز بهار متوجه بشه ممکنه 
 جای مونس خالی.

 اوه اوه. باد به گوشش برسونه من رو ...
 غیبت نکن. مونس خیلی هم عالیه.

 بر منکرش لعنت.
 جدا نشده بودند که مونس با چشمهای تنگ شده وارد شد.

 
 همیشه به خوشی و شادی. بفرمایید ناهار.
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را به صببدا در آورد و هر این تعارف کمی خطرناک از جانپ مونس زنگ خطر 
 دو را به سمت آشپزخانه روان کرد.

 
 دست شما درد نکنه مونس جون.

جواب که نگرفت هیچ ،کاسببه ماسببت هم از جلویش برداشببته شببد. الزم بود 
ست  سنجان بدون ما ساب میکرد ف ست به خرج دهد؟ هر طور ح سیا کمی 

 شدنی نبود.پس...
 

 دست به اون ماست نمیزنی.
 چشم.

شده ی مونس را ندید گرفت و اولین قاشق را به دهان نگذاشته ،کاسه  نگاه گرد
 ی ماست جلویش بود. لبخند فاتحانه اش را همراه لقمه اش فرو داد.

 
 زیاد نخور. متوجه هستی که؟

 بله. چشم.
 مونس بذار غذاشو بخوره.

 من نگران میگرن و گردو و ماستم.
کرد و دست مونس را در دست  خنده اش بلند شد و از همانجا دستش را دراز 

 گرفت و بوسه ای به دستش زد.
 

 ممنون بابت نگرانی هاج.
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 دورج بگردم مادر. مراقپ خودج باش.
 چشمی گفت و مشغول شد.

 
 حواست به ساعت پرواز پدر جون که هست.

 بله حواسم هست.
 خیر ببینی مادر.

 احساس غریبی می کنم اینطوری میگید.
 بیاد اینجا، وگرنه خودمم دلم میخواست بیام.حاج خانم شریفی قراره 

ابروهایش که باال رفت سببرفه ی مصببلحتی خان جون راه شببیرین زبانی را 
 بست...

 
 من کمی استراحت کنم اشکال نداره؟

 نه عزیز کرده.
آرام از پشببت میز بلند شببد و به سببمت اتاقش رفت.  روی تخت نشببسببت و  

 کمی خواب آرامش کند. موهایش را باز کرد و دراز کشید تا شاید
 مامان میشه منم ببرید ؟

 نه عزیزم. من و بابا زود برمی گردیم.
 عروسک ؟

 چشم، عروسک هم میارم.



 77 باورم شکست

با صببدای زنگ گوشببی از خواب پرید و نگاه  گنگش دور تا دور اتاق چرخید. 
 تن خیسش را به زحمت تکان داد و از لیوان آب کمی نوشید.

شد که هیچ وق سکی  سالها کابوس ذهنش گیر عرو سید، اما  ستش نر ت به د
عمرش شببد. بعد از آن عروسببکی در دسببت نگرفت. حتی عروسببک اهدایی 
دایی فهیم را که بعد از دفن پدر و مادرش به او داده شببد، پس داد. متنفر نشببد 
سن کمش باز هم می فهمید چیزی کم  ست. با وجود  ،اما هرگز هم دلش نخوا

 است و هرگز درست نخواهد شد. 
شت. آبی  به ست و افکار درهمش را همان جا باقی گذا سختی از جایش برخا

شد. زمزمه ی مامان گفتنش لرزی خفیک  صورتش زد و خیره ی چهره اش  به 
بر تنش نشبباند ، مو نمی زد. گویی مامان فهیمه روبرویش بود. چشببم از آینه 

 کند و راهی شد.
شت. ذهنش را شتناکی نبود اما عجیپ فرسایش دا سته می کرد و  خواب ده خ

دلش را آشببوب. صببورتش را خشببک کرد و به سببمت کمد رفت و لباسببش را 
 عوض کرد و از اتاق بیرون زد.

 
 آره حاج خانم. اینم از داستان این بندگان خدا.

 بازم خوب شد شما به موقع متوجه شدید.
 خواست خدا بود وگرنه به ناحق مشکل گریبانشون رو میگرفت.

حاج خانم شببریفی رفت. این زن در نوع خودش کم سببالمی داد و به سببمت 
نظیر بود و تمام عمرش را صببرف کارهای خیر کرده بود. وقت و شروتش  را در 

 این راه گذاشته بود و راضی از این موضوع.
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 سالم به روی ماهت. خوبی یلدا جان.
 ممونم حاج خانم. خوب هستید شما؟

 الحمدلله مادر. 
 فت و کنار خان جون نشست.از تعارفاج معمول فاصله گر

باز هم خواب  ندارد. البد  عدی  حال مسبببا ید  گاه نکرده هم می شبببد فهم ن
 عروسک دیده بود. دستش را گرفت و سؤالی نگاهش کرد.

شببانه باال انداختن یعنی بی حوصببله اسببت. پس سببؤال و جواب را به وقت 
 دیگری موکول کرد.

 داری جایی میری یلدا جان؟
به حاج  با تکانی که خان جون وارد کرد از خیال بیرون آمد و نگاه گیجش را 

شریفی داد، اما هنوز کلمه ای از دهانش بیرون نیامده بود که عمه مونس  خانم 
 به دادش رسید.

 
 داره میره دنبال پدر جونش.

 به سالمتی . چشمتون روشن.
م ک زنده باشببیدی گفت و تکانی به یلدا داد تا از فکر و خیاالتش بیرون بیاید و

 کم راهی شود.
 

 با اجازه ی شما   از خدمتتون مرخص میشم.
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 خدا پشت و پناهت.
این را گفت و از جایش برخاسببت و خان جون هم با اجازه ای گفت و دنبالش 

 روانه شد.
 

 عروسک؟ 
 اگر میگفت می میرد برای این زن ، دروغ گفته بود؟

 
 الهی قربونتون برم، چیز مهمی نیست.

 همه سال دنبالت نبود. مهم نبود که این
 سرش را پایین انداخت و سکوج کرد.

 من نباشم تا غمت رو ببینم مادر.
 خان جون دلم برای مامان و بابام تنگ شده.

 
شد. دلش به حال  شکش روان  ست ،ا ش شانه های خان جون ن سرش که به 

 خودش سوخت و سرش پر شد از چراهایی که جوابی برایشان نداشت.
خان جو های  ما بودن  خاطر بود، ا نان  مه مونس پر از اطمی پدر جون و ع ن و 

پدر و مادر چیزی دیگری بود. هر چقدر محبت بی غل و غش آخر ترحم نهفته 
 جان به سرج می کرد.

دلش ، دل دل می کرد تا زمزمه کند این دو اسببم مقدس را ، اما زبان در کام 
 کشید تا آزار ندهد بیش از این.
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 میشه.بهتره برم وگرنه دیر 
 الزم نکرده با این حال.

 من خوبم.
اجازه ی حرف دیگری را نداد و به سببرعت از در خارج شببد و خان جون را در 

 حسرج و افسوس تنها گذاشت.
 

سببردی هوا لرزی به تنش نشبباند و به قدمهایش سببرعت داد. سببریع خود را به 
کرد  تزریقماشین رساند و سوار شد. گرمای اتاقک حس خوشایندی را به تنش 

 . بسم اللهی گفت و حرکت کرد.
صال  چرا  شته. ا شمش به جاده بود و ذهنش درگذ سته بود و نا آرام. چ ذهنش خ
قسمتش این شد؟ محبتهای ریز و درشت اطرافیانش هیچ وقت نتوانست جای 

 خالی علی و فهیمه را پر کند. 
ض سایه ی پدر جون را سر بود، پس چرا   سایه ی   ی اش نمیمگر نه اینکه پدر 

کرد؟... مگر نه اینکه محبت مادر بی دریغ و بی چشببمداشببت بود ،پس چرا 
 محبت های خان جون ...

سموش را به عقپ هل  ستاد و افکار مزاحم و م سیش فر شنا لعنتی ای به قدر ن
 داد.هی عصیان میکرد و ...

 تا قیام قیامت مدیون دارشان بود. حال و روزش از خیلی ها هم بهتر بود. اصال  
صیان میکرد و  سوب کرده بود که هر از گاهی ع عالی بود، اما ته دلش دردی ر

 بیچاره اش میکرد.
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سیر طی  سیده بود و خودش نفهمید چطور این م تا به خودش آمد به فرودگاه ر
شببد. با آن همه شببلوغی ذهن چطور سببالم رسببیده بود جای شببکر داشببت. 

سرما در جیبش فرو برد و با قدمه ستانش را از  سالن به راه د سمت  ایی تند به 
 افتاد.

 
چند قدمی برنداشببته بود که عطر تلخ زیر بینش پیچید و ناخوداگاه سببرش به 

 عقپ چرخید و در کمال تعجپ سوغاج فرنگ را دید. 
 نگاهش را جمع کرد و با قدمهای تند تری به راهش ادامه داد.

 
 

با گوشه ی چشم، دانشجوی اخمویش را که دید بی تفاوج چرخید ابروهایش 
سید. این دخترک چموش و اخمو، او را دید و  ستنگاه موهایش ر از تعجپ به ر
شجوها از  شت؟ جالپ بود در نوع خودش. کمتر پیش می آمد دان بی توجه گذ

 نکنار اسببتادی بگذرند و حتی سببالمی نکنند. الزم به کشببک رمز داشببت ای
 دانشجوی اخمویش.  

شش را پر کند از ریز و  شد تا گو سپرد و راهی  تجزیه و تحلیل را به وقتی دیگر 
 درشت گویی های برادر کوچش.

شلوغی سالن و همهمه ، تضادی فاحش داشت با سکوج و سکون همیشگی 
اش. این شببلوغی ها برای او که عمرش را در سببکوج و نظم خاص خود و 
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ه بود ، سنگین بود. اصوال  در خانه اگر امیر آرمان حرف خانواده اش سپری کرد
 نمیزد به ندرج کسی کالمی از دهانش خارج میشد.

سببکوتی که با مرگ عمه سببارا در آن خانه نشببسببت ،دیگر هیچ وقت بار سببفر 
 نبست و صاحپ خانه شد.

فقط میدانست عمه سارا یک شپ در اتاقش به خواب ابدی فرو رفت و خانواده 
ری داغ دارکرد. چهره ی زیبا و معصببومش برای عمری در قاب روی اش را عم

 شومینه جای گرفت و نگاه خیره ی پدرش ، سنجاق قاب عکس شد.
سک تکان داد و نگاهش را باال آورد و مکثی روی یلدا تابان کرد که  سری از تأ
چه بود از آرامش چهره اش کم نمی کرد.  ما هر  جا بود و هم نبود، ا هم این

گاه خیره و خلع سالحت می کرد. آرامش   چهره اش ناخودآ
ها؟  به این حرف چه  یده بود؟ اصببال او را  جای مغزش بیرون پر این دیگر از ک

 سری تکان داد و از افکارش فاصله گرفت.
انتظارش زیاد طوالنی نشببد و اعالم نشببسببتن پرواز خیالش را راحت کرد و و 

 نفسش را آزاد.
ست بر شحال و خندان بودن و د شتن امیر آرمان که چیز عجیبی  خو شانه گذا

نبود. اگر غیر از این بود قطعا  یک جای کار می لنگید. از جایش برخاست و به 
شاند و در کمال تعجپ  سمت برادر ک سمتش رفت . با اقتدار قدمهایش را به 

 یلدا تابان را دید که به همان سمت می رود.
 

 ن.خیلی خوشحال شدم از مصاحبت با شما پسر جا
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 سعادتی بود برای بنده جناب تابان. 
 سالم.
 سالم.

 سالم دختر و پسر جوان از گفتگو و تعارف جدایشان کرد و سرشان را برگرداند.
 دستانش را باز کرد و پیشانی دخترک را بوسید.

 
 زحمت کشیدی بابا. خودم می اومدم.

 دلم براتون تنگ شده بود پدر جون.
 سالم عرض شد سرکار خانم.

 نگاهشان به سمت دو مرد جوان کشیده شدو صد البته هر کدام به سمت یکی.
 

 نوه ی شیرینترتون رو دیدید، ما رو یادتون رفت جناب تابان.
 اختیار داری پسر جان.

سمت مرد  صدش میکرد گرفت و به  سوغاتی فرنگ که با دقت ر نگاهش را از 
 جوان کنارش داد.

 
 سالم

ان محتشم هستم و ایشون برادر ارشد بنده ،امیر سالم از ماست. بنده امیر آرم
 آراد محتشم .

شد دیگر. تعجپ در  شد. جالپ  شت و نگاهش باریک  ضرب برگ سرش به 
 چهره ی سوغاتی هم بیداد میکرد. 
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 سالم استاد.

 سالم خانم تابان.
 ابروهای امیرآرمان از تعجپ باال رفت و دستی بر شانه ی برادر گذاشت.

 
 یشناسید؟شما همدیگه رو م

 بله . ایشون دانشجوی من هستند.
نگاهش را از یلدا کند و به سمت تابان بزرگ چرخید و در نهایت متانت دستش 

 را گرم فشرد و سالمی گفت.
 

 جالپ شد امیر آراد خان.
 چی جالپ شد؟

 آشنایی ما با خاندان تابان.
گردون  جای تعجپ داشت ،اما جالپ را نمی دانست. غافل از اینکه دنیا چرخ

 است و جایی به همدیگر می رسیم که خیالش را هم نمی کنیم.
 

 پدر جون بریم؟
 بریم بابا.

 سرش را به سمت برداران محتشم چرخاند و...
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 خوشحال شدم از آشنایی با شما مردان جوان.
 زنده باشید. سعادتی بود.

 پاینده باشید.
یلدا از آنها فاصببله  دسببت پسببرها را مردانه فشببرد و همراه با خداحافظی کوتاه

 گرفت.
 

 عجپ مأموریتی، عجپ سفری.
 خوشحالم که سالمت برگشتی.

 منو دست کم گرفتی ؟
فشبباری به کتفش داد و به پر حرفی هایش توجه نکرد و او را به سببمت بیرون 
هدایت کرد. تا شبببپ هم همانجا می ایسببتادند این پسببر حرف برای گفتن 

دست در دست پدر جانش از سالن خارج  داشت. با چشم یلدا را دنبال کرد که
 میشد.

   
 خیلی دلم براتون تنگ شده بود پدر جون.

 دختر خانم زیبا، من فقط سه روز نبودم.
 کمیت مهم نیست، کیفیت رو دریابید.

 پیر شی بابا. من هم دلتنگتون بودم.
 آره خپ، خان جون طفلک...

 آی آی آی یادج باشه با حاج خانم ما شوخی نکنی.
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ه اش را بی هوا آزاد کرد و سببرخوشببانه خندید و متوجه نگاه خیره ی امیر خند
 آراد به خود نشد . با راحتی خیال سوار ماشین شد و از آنجا دور شد.

 
 کجا سیر میکنی؟

 خودش را سریع جمع کرد و با ابروه های در هم نگاهش کرد.
 

 جناب تابان رو از کجا میشناسی؟
 واش بهترهآره خپ، کوچه علی چپ آب و ه

 سوار شو امیر آرمان.
شد .  سوار  شتر  ست و بی کالمی بی شتری را ب لحن محکمش راه هر لودگی بی
اقتدار امیر ارسالن و آرامش ذاتی نرگس همه و همه در امیر آراد نمودار بود. اما 

 شر و شور بودن امیر آرمان همه را به یاد سارا می انداخت.
 

 خپ؟
 و نگاهش کرد.سرش را گیا به سمتش چرخاند 

 
 جناب تابان.

 آها، تو فرودگاه متوجه شدم مقصدمون یک جاست.
 و به این سرعت باب آشنایی باز شد؟

 جذابیت های من...
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جمله اش تمام نشببده بود که صببدای موزیک ماشببین را پرکرد و امیرآرمان را 
 مجبور به سکوج کرد.

******* 
 

 خوش اومدید.
 زنده باشی  مونس جان. 

 موند؟یلدا کجا 
 داره میاد.

 سالم، رسیدن بخیر
مرور زمان ، خاطراج خوش را صببیقل میدهد و گیرا تر به نمایش می گذارد. 
سببالها هم که بگذرد، حافظه ی آدمها از چیزهای دوسببت داشببتنی زندگیشببان 

 پاک نمی شود.
 
اولین ها همیشببه ماندگارند. مثل اولین باری که مه لقا را دید. دختر دوسببت  

شده بود. یاد مه لقا با  پدرش بود شیده  و مدتی بود رفت و آمدها به خانه هم ک
سند خورد . نه تنها باغ  سیبی که بعد ها به نام مه لقا  سیپ عجین بود. باغ  باغ 

 سیپ که دلش هم بنام مه لقا سند خورد.
شت درختی بیرون آمد و به او برخورد  در باغ قدم میزد که مه لقا دوان دوان از پ

های سرخ که از دستش به پایین افتاد، دل او هم پایین ریخت و این  کرد. سیپ
 شد عشق در نگاه اول.
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لپ های گل انداخته اش دل و دین برد و چیزی نشببد تا به خود آمد ،دید دلش 
 در پی مه لقای شر و شور به زانو در آمده و تاب و تحمل از کک داده.

زها دلش پر از خوشی می شد هنوز هم بعد از گذشت سالها با یادآوری آن رو
 و چشمانش ستاره باران.

 
 خاطره بازی؟

نگاهای خیره در هم به آنی دود شببد و باز هم این دخترک شببیرین زبان میان 
 خاطره بازیشان قدم آهسته رفته بود.

 
 فضولی موقوف. بیا آشپزخونه کمک.

ها را آنابرو باال انداخت و چشم کش داری تنگش چسباند و با لبخندی مرموز 
 تنها گذاشت و به سمت آشپزخانه رفت.

 
 خوبی خانم خانمها.

 دعاگوییم.
 دل ما که ...

هنوز هم رنگ به رنگ میشببد و جانی دوباره می بخشببید به دل فلک زده اش. 
پای در می  بعد از علی و فهیمه اگر جانانه در کنار هم نمی ماندند ،قطعا  از 

 و سرشان گرم. آمدند. دلشان به یادگاری علی خوش بود
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 تا شما لباس عوض کنید میز آماده ست.
 چشم.

 تا اتاق با نگاه همراهیش کرد و با بسته شدن در به سمت آشپزخانه رفت.
 اصال  پدر جون و خان جون نماد محبت و عالقه هستن.

 بیا اینا رو بذار رو میز.
 عمه جون گوش می دید به من؟

 اون ترشی رو از انباری بیار.
که وارد رد کردن  به خان جون  نداختش و بی توجه  تا نی تک و  های مونس از 

 شده بود با سمجی ادامه داد...
 

 اصوال  مرد خوب کیمیاست.
 خدا قسمت کنه عزیز کرده.

 دستش را روی قلبش گذاشت و به عقپ برگشت.
 

 سرقت ادبی؟
 همیشه شعبون، یک بارهم رمضون.
 این یعنی عزیز کرده ی شما نیستم؟

 دورش حلقه کرد و او را به خود فشرد.دستش را 
 

 کی این حرف رو زده؟
 رمضون.
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شی.  سر ریز از خو شپزخانه را پر کرد و دلش را  ضای آ صدای خنده بود که ف
شائبه  شاد کردن اطرافیانش بی  شش برای  سپرد . تال شی  سک را به فرامو عرو

 بود.
بان گویی عمه م پدر جون و زیر ز باشببی  ونس پیر شببوی خان جون و زنده 

چرخید و چرخید و در نهایت کنا دلش نشببسبببت و گل لبخند را سببنجاق 
 صورتش کرد.

 
 

به  ثال زدنی. بوی دارچین را  ته بود م نداخ جان، عطر و بویی راه ا دارچین 
 مشامش فرستاد و سینی به دست وارد سالن شد.

 حاال کار انجام شد.
 قسمتی از کار انجام شد.

 پس با این حساب دوباره باید بری؟
 گمون کنم نوبت زیارج شما هم نزدیک باشه.

 اگر بشه منم بیام و زیارتی هم داشته باشم که عالی میشه.
 ان شای الله.

دلش پر پر میزد برای صببحن و حرم. یک سببالی می شببد مشببرف نشببده بود. 
 خودش اینجا بود و دل و سرش آنجا.

 
 پدر جون اگر رفتنی شدید ، کی میرید؟
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 به همین زودی.
را محکم به هم کوبید . قهقهه ی پدر جون، چشببم غره های خان دسببتانش 

 جون و مونس جانش را خنثی کرد و به سمتش رفت.
 

 میشه منم بیام.
 دستانش را قاب صورتش کرد و خیره در چشمانش ماند. 

 
 چرا نشه پدر جون، همگی میریم. 

 نمی دونید چقدر دلم هوای حرم رو کرده.
 مهر آقا از دل نمیره.

 از حاال سرخوش شده بود و بی تاب ضریح آقا.دلش 
 
 

 یک نذری هم من دارم مه لقا.
 سرش به سمت مونس برگشت و جرقه ای ذهنش را روشن کرد.

 گمون نمیکنم درست شدنی باشه.
 مگه تو میدونی نذر من چیه؟

 البته که میدونم.
 و...؟!

 من درست شدنی نیستم.
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سانتی باال  ستش ، مونس را چند  شک کوبش د سرخوش از ک پراند و دخترک 
 بزرگش ، مونس را در آغوش گرفت و به خود فشرد.

 
 الهی تو قادر و توانایی. حکمتت را شکر و تدبیرج را اطاعت. 

بان  که در عین سبببادگی، دلی بزرگ و قلبی مهر یادگار علی بود  ها گیر  گاه  ن
ی اشد و قرارداشت. این دختر آمده بود تا آرامشی  بر زندگی طوفان زده اشان ب

 بر دل بی قرارشان.
**************** 

 
 

ستان.  سترش بیمار صه ی گ شیده بود و ذهنش درگیر مناق سقک دراز ک رو به 
 سنگین بود اما امتیاز بزرگی محسوب 

شرکت  شتن یک  سی و دا شرکتش بود. مهند شد. منتهای تالشش بنام کردن  می
 بنام ، فکری که از کودکی در سرش پرورانده بود.

 ا تقه ای که به در خورد از افکارش دور شد.ب
 
 

 امیر آراد، نمیای پایین؟
 شما برو ، منم میام. 

 بدون توجه در را گشود و وارد شد. 
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 مامان نرگس منتظره.
 دستی به موهایش کشید و نفسش را بیرون داد و همزمان از تخت بلند شد.

 
 لباس عوض کنم میام.
 امیر آراد چیزی شده؟

 توجه نمیشم.اصرارج رو م
 اسمت میچسبه ته دلم.

 از خیر عوض کردن لباسش گذشت و دنبالش راهی شد.
 

 سالم
 سالم مامان جان. خسته نباشید.

 من که ذره ای خسته نیستم. ولی امیر آراد ...
 چیزی شده ؟ ساکت تر از همیشه ای.

 تکیه اش را از صندلی برداشت و صاف نشست.
 

 درگیر کرده.نه مامان. مناقصه کمی ذهنم رو 
 امیر، مامان ، قرار نشد خسته نکنی خودج رو؟

 چشم مامان. حواسم هست.
دسببت مادر که روی دسببتش نشببسببته بود را فشببار کمی داد و خیالش را کمی 

 آسوده.
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 حواست به چی هست امیر آراد؟
شده ی امیر آرمان را نادیده گرفت و به احترام  شل  سمش و نیش  تلفظ کامل ا

 برخاست.پدر از پشت میز 
 
 موضوع بحث مناقصه بود. 

 خیلی هم عالی.
دستش بند شانه ی امیر آراد شد و  فشار خفیفی وارد کرد. از اول هم میدانست 
متفاوج خواهد بود. ترکیبی از خودش و نرگس. هرچقدر امیر آرمان شببباد و 

 بذله گو بود، این یکی سخت و محکم.
نگاهش به امیر آرمان و شیطنت ذاتی اش رسید. سارای از دست رفته جلویش 

 قد علم کرد. دستی هم به شانه او گذاشت و همگی را به نشستن دعوج کرد. 
 

 مأموریت تمام؟
 اختیار دارید. میشه جناب سرگرد باشه و کاری لنگ بمونه.
 مامان جان ، کاش میذاشتی کنار این شغل پر استرس رو.

 ..نرگس.
این یعنی خاتمه ی بحث. بارها به امیر آرمان گفته بود نگران اسببت اما تپ و 
تاب خدمت در این پسببر زیادی بود و تن به کناره گیری نداد. دل نگرانی های 
سختی کار  نرگس را با روش خودش آرام می کرد ، اما تمام مدج ذهنش درگیر 

 و سالمت این پسر بود.
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 اجرا داری؟جواب مناقصه بیاد ،آمادگی 

 البته.
 کاری بود بگو. 

 ممکنه من از شما چیزی بخوام ،اما امیر آراد هرگز.
نگاهی به برادرش انداخت که بی ریا محبت خرج میکرد و در دلش سببتود این 

 مناعت طبع را.
 

 بخورید مامان جان، سرد شد.
نه کرده بود و حاضببر آماده  با درایت ذاتی اش آرامش را محور این خا نرگس 

 محبت خرج می کرد برای عزیزانش ،بی چشمداشت. 
شده بود.  صه  سه امیر خال سه مرد. هر چه بود و نبود در این  جانش بودند این 
الحق و االنصاف هم که آن سه نرگس را مانند دری گرانبها محافظت می کردند 

 ی نهادند.و ارج م
 

 دستت درد نکنه مامان. 
 نوش جونت مامان جان.

 امیر آراد صبر کن.
 از جایش بلند نشده دوباره نشست.

 
 اوضاع شرکت رو به راهه؟
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 چطور مگه؟
 امروز امیدی یه چیزهایی می گفت.

 من از اول هم با اومدن دختر خانمشون به شرکت موافق نبودم.
 منظورج اینه که ...

 جزئی بوجود اومده بود که حل شد. یک اختالف حساب
 خیالم از بابت تو و کارهاج راحته، اما...

 من باید جور دیگه ای رفتار کنم.
 امیر آراد...

 توجهی به لحن اخطار گونه ی پدر نداد و به صراحت تمام ادامه داد.
 

شه و کارمندان من موظک به راز  ستقیما  به من مربوط می شرکت من، م سائل  م
 .داری هستند

 و این یعنی فاش شدن اسرار شرکت؟
 شما نظر دیگه ای دارید؟

 حرف حساب جواب نداشت . پس سکوج اختیار کرد. 
 

 قرار بر این باشه سنگ روی سنگ بند نمیشه.
 درسته ،اما شما هم رعایت کن.
 شما از من رفتار ناپسند دیدید؟

 نه.
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 پس؟
 آچمز شدن را با افتخار پذیرا شد و سکوج کرد.

با گفتن "شبببپ چهره ی  نادیده گرفت و  مامان نرگس را  خندان امیر آرمان و 
 بخیر" به سمت پله ها رفت.

 
 

چراغ اتاق را روشببن کرد و به سببراغ لبتاپ رفت.  تا روشببن شببدن و باال آمدن 
 سیستم ،چرخی بین کتابهایش زد و یکی را جدا کرد و روی میز گذاشت. 

ساس و  سی ح سبت به ک شت بی دلیل ن شود. از روز اول هم امکان ندا بد بین 
به شببیدا امیدی حس خوبی نداشببت. اما چه میکرد که از جانپ پدر توصببیه 
شببده بود و مجبور. حاال چرا در دسببتگاه عریض و طویل پدرش جایی برایش 
سی  ست جوری می فهماند که با چه ک صورج می بای نبود، الله اعلم. در هر 

 طرف است.
صوصیاتش با احد شت. خط قرمزهایش معلوم در مورد کار و خ شوخی ندا ی 

 بود و حتی پدر و مادرش هم خود را کنار کشیده بودند.
الزم نبود زیاد به مغزش فشببار وارد کند تا چهره ی شببیدا امیدی برایش تداعی 
شغول کارش  سرش را تکانی داد و م شم. سون بود و در چ شود، از بس آالگار

 شد و شیدا ها رو پشت ذهنش نگه داشت.
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نگاهی به خان جون انداخت که تسبیح می انداخت. تسبیح فیروزه ای معروف 
که  هر کدامشببان یکی داشببتند، عین هم . به قول پدر جون که میگفت چهارتا 

 گرفتم تا دعوایمان نشود.
مت خود  به سبب خان جون را  گاه  نده اش گرفت و ن یادآوری این حرف خ از 

 کشاند.
 

 هنرمندی. خود گویی و خود خندی ، عجپ مرد
 یاد قصه ی تسبیح افتادم.

 لبخند خان جون را که دید، ابرویی به نشانه پیروزی باال داد...
 

 قبول، موضوع جالبی بود.
 همین اعتراف کافی بود تا به سمتش برود و کنارش بنشیند.

 
 پدر جون خوابیدند؟

 آره مادر، کمی خسته بود.
ضوع  ست من من کنان و عاجز از اینکه چطور این مو را بیان کند در افکارش د

 و پایی زد و در نهایت دل به دریا زد و ...
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 خان جون اون ماجرا رو که یادتون نرفته؟
 کدوم ماجرا؟

 
 نفسش را با حرص بیرون داد و کمی خود را جلو کشید.

 قضیه ی بهار رو میگم.
 بهار؟ مگه قضیه ای داره؟

 دارید شوخی می کنید دیگه؟
 بینم برای وسط ماه مولودی داریم. االن که فکر میکنم می

سرشار  شاند و با ذوق  سمت خان جون ک ستانش را به هم کوبید و خود را به  د
 ادامه داد.

 
 می دونستم روی منو زمین نمی اندازید.

 باشه حاال، خفه کردی من رو. 
 دیگه ریش و قیچی دست خودتون.

 یلدا ، من قرار نیست کاری انجام بدم.  
 ن آشنایی عالیه با پیاز داغ فراوان.بله ، بله. همو

 لبخندی نثارش کرد و از جایش بلند شد و به سمت اتاقش به راه افتاد. 
 

نایی خانمهای دو  قدم سببوم آشبب قدم هم خوب بود و  به نفعش. دو  دو هیچ 
خانواده و البته اهرم های فعال در هر خانه. از فکر خبیثش ابرویی باال داد و با 

 تاقش رفت.کیفی کوک به سمت ا
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به سمت گوشی اش رفت تا ساعت را برای فردا تنظیم کند که با دیدن شماره ی 
ساعت انداخت و مأیوس از دیدن  شد. نگاهی به  دایی فهیم، آه از نهادش بلند 

 عقربه ها گوشی را سر جایش گذاشت و زنگ زدن را به فردا موکول کرد.
 

دادند. شبباخه ها  باد زوزه میکشببید و شبباخه ها خش خش کنان پاسببخ می
نداخته بودند. تلفیقی  به هوا راه ا بازی گرگم  باد،  با  بازیگوشببی می کردند و 

 جالپ را رقم زده بودند و چشم هر ببینده ای را خیره میکردند
هایش را آزاد کرد و  ید. مو خت دراز کشبب فت و روی ت له گر فاصبب از پنجره 

ست. مروری به امروز زد و در نهایت ب شمهایش را فرو ب شم چ ه امیر آراد محت
رسببید. برعکس برادرش زیادی با اتیکت بود. قیافه اش بیشببتر جذاب بود تا 

 زیبا. ابهتش در لحظه ی اول میخکوبت میکرد. قد و باال که رسما  به ...
به  به افکار بی ربطش کرد و غلتی زد. این سببوغاتی دیگر از کجا  نچی نچی 

ال  ربطش چه بود را هم خودش افکارش پرتاب شد؟ از کجا به کجا رسید. اص
 نمیدانست. کشمکش افکارش طولی نکشید و به خوابی عمیق فرو رفت.

 
خواب صببح یکی از نعماج بیکران خداسبت که نصبیپ هر کس نمی شبود. 
شاد میکند البته اگر  سبش روحت را  سرد پاییزی و بخاری و گرمای دلچ روز 

 زنگ ها به صدا درنیایند.
 

 سالم آرزو جان.
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 جریان بهار چیه؟ یلدا،
 چطوری تا حاال صبر کردی؟

 به سختی. 
 مورد مهمی نیست. 

 از پشت گوشی هم میتوانست کا شدن دهانش را تصور کند.
 

 قضیه ی امر خیر چیه یلدا؟ داری چیکار می کنی؟
 دیروز که توضیح دادم، میخوام بهار رو بفرستم خونه بخت.

 خپ اگه بلدی بیا سه تاییمون رو راهی کن.
 آرزو؟

 آرزو و ... درست حرف بزن تا منم بفهمم.
 امیرحسین شوکت و بهار.

 چشم گرد شده ی آرزو از همینجا پیدا بود. پیش دستی کرد و ادامه داد
 

 با خان جون هماهنگ کردم. همه چیز تحت کنترله .
 و تو چطوری به این فکر رسیدی؟

 اون دیگه جزئی از اسرار کاره.
 ا چیه؟یلدا کفنت کنم. این حرف

 خنده اش بلند نشده بود که مونس در درگاه حاضر آماده ایستاده بود. 
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 آرزو جان بعدا  صحبت می کنیم.
 یلدا قطع کردی میام اونجا.

 خوشحال میشم. 
 گوشی را قطع کرد و سر جایش نشست.

 
 صبح بخیر عمه .

 صبح عالی متعالی. هنوز که بلند نشدی؟
 می کنم.عمه خا نم من شما رو خیلی اذیت 

 این دیگه چه حرفیه؟
 از جایش بلند شد و به سمتش رفت.

 
 راست میگم دیگه. هی نگران آب و دون من هستید.

سمت  ضربه ای به کتفش زد و او را به  ستش  مونس نگاهش را تنگ کرد و با د
 بیرون فرستاد.

 
 لیوان شیر روی میز مال شماست.

 همین دیگه. حرف من همینه.
 هایی که پاس میکنی من لیسانسش رو گرفتم.یلدا خانم این واحد

 جواب که دندان شکن باشد، ساکتت می کند . به سمت آشپزخانه روان شد.
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************ 
 
 
 

 امیر آرمان، مامان امروز میری اداره؟
 چند روزی مأموریت بودم و از اداره بی خبر.

 باشه مامان. تونستی یه سری به خاله ناهید بزن.
 وژه ی ازدواج من یا امیر آراد که روی میز نیست؟ان شای الله پر
 امیر آرمان...!!

شمک امیر آرمان زد و ماگ را به  شتانش را دور ماگ پیچید و لبخندی به چ انگ
 سمت دهانش برد.

 
ست جدی  شغلش می بای سطه ی  شت انگار. به وا شیطنت هایش تمامی ندا

ت و برمی گشببت باشببد، اما انگار برعکس بود. اصببال  چطور مأموریت میرف
جای سبؤال داشبت. سبرش زیادی داغ بود و میمرد برای پلیس بازی. از همان 
اول هم او آجر روی آجر میچید و امیرآرمان تفنگ به دسبببت و پشبببت دیوار 

 کمین میکرد.
 

از پشببت میز بلند شببد و با خداحافظی کوتاهی به سببمت اتاقش رفت. امروز 
هم که در رأس کارهایش. باالخره برنامه اش فشببرده بود و نتیجه ی مناقصببه 
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نتیجه معلوم می شد و خیالش کمی راحت. کیفش را برداشت و از اتاق خارج 
 شد.

 
 امیر ارسالن ، مراقپ اوضاع هستی؟

 جایی برای نگرانی نیست.
 امیدوارم. یعنی تا این دوتا...

 .دستهای ظریک نرگس را در دست گرفت و آرام نوازش کرد
 

 تاج سر من باش. شما فقط خانومی کن و
 امیر ارسالن.

 هنوز همون جور میگی امیر ارسالن.
 و دقیقا حال و روز شما هم همون میشه؟

 همون میشه.
راه و رسببم که بلد باشببی ، می شببود یک عمر عاشببقی کرد و نرگس این راه را 
چشببم بسببته می رفت. پر بود از عطر سببادگی و مهر و محبتش را با سببخاوج 

رد. با طنازی پشببت چشببمی نازک کرد و تابی به گردنش ارزانی امیرانش می ک
 داد  و از پشت میز بلند شد.

 
 داشتیم نرگس؟

 چی داشتید؟
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با صدای امیر آرمان قدمی عقپ گرد کرد و صاف سر جایش ایستاد. گوشش را 
می پیچاند هم کم بود برای درد دلش. این پسببر از همان اول هم خروس بی 

 باید به درد دلش اضافه میکرد.  محل بود. نیشخند نرگس را هم
ستجو می کرد و انگار نه  نگاهش روی  امیر آرمان بود که بیخیال در یخچال ج
انگار اتفاقی افتاده است. از کنار نرگس خندان که می گذشت دستش را گرفت 
سر امیر  سرخوش نرگس  شید و خنده ی  شپزخانه بیرون ک و همراه با خود از آ

ن کشببید و با ندیدنشببان جفت ابروهایش باال پرید و آرمان را از یخچال بیرو
 لبخندی مرموز روی لبش نشست.

 
 من رفتم.

 امیر آراد صبر کن.
 چی شده؟

 مامان و بابا رو ندیدی؟
 امیر آرمان...

 ای بابا. خپ نگرانشون شدم.  همین االن اینجا...
قیافه ی گارد گرفته اش سبببد محکمی شبببد برای پرحرفی های مورد دار امیر 

 آرمان. سری تکان داد از مقابل چشمانش رد شد و بیرون رفت.
 

 این با این اخالق چطوری میخواد زن داری کنه؟
 شنیدم.

 لعنتی به شانس بدش گفت و از آشپزخانه خارج شد. 
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************ 

 عرض ادب.
 سالم به روی ماهت. خوبی دایی؟

 ممنون. بد موقع که زنگ نزدم؟
 موقع نیست.برای شما هیچ موقع بد 

ابراز احسبباسبباج دایی فهیم را دوسببت داشببت. بوی مادرش را می داد. تنها 
 بازمانده ی خانواده ی مادری اش. 

از آن خانواده فقط یک دایی برایش مانده بود که آن هم نصببک و نیمه بود. یک 
جورهایی بود و نبود. دلش بیشتر خواستنش را می خواست اما این مرد همیشه 

کت عمری ب هایی را بیشببتر می سبببا که فرار را بر قرار ترجیح می داد و تن ود 
پسببندید. نصببیحت های خان جون و مونس هم که افاقه نمی کرد و کماکان 

 مرغش یک پا داشت.
 

 یلدا دایی حواست با منه؟
 بله بله. ببخشید.

 از درس و دانشگاه چه خبر؟
 همه چیز امن و امان.

 مشکلی بود میدونی که هستم.
 همیشه به من رسیده.لطک شما 
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 کسی رو ندارم غیر از تو گل دختر.
 پس معلوم شد چرا...

 آه آه آه ... نداشتیم ها... 
 

خنده ی بلندش دلش را جال داد. زل زدن به چهره اش هم عالمی داشببت. این 
دختر کپی برابر با اصل خواهر عزیزش بود. بعد از فهیمه همه چیز در چشم به 

تلی از خاکسببتر تبدیل شببد. زندگی اش رنگ آرامش  هم زدنی نابود شببد و به
نگرفت و عاقبتش شببد بدتر از عاقبت یزید . همه ی ماجرا تنهایی اش بود که 

 هیچ وقت نه رنگی از آدمیت داشت ، نه بویی از آرامش.
سر  شد. زندگی اش کالف  شته با ست دا شت، یعنی نخوا زن و زندگی که ندا

خودش. جدا شببدنش از مائده هم  درگمی بود که فقط خودش می دانسببت و
باشبببد برای تمام  هایی تنبیهی  تا تن تا راحت شببود ، توافقی بود. راحتش کرد 

 عمرش.
 دایی آخر هفته که یادتون نرفته؟

 قرار خواستگاری دارید؟
.  دایی لطفا 

 لطفا  چی؟ آره یا نه؟
 دایی فقط آبگوشت خورون داریم. 

 باشه ، باشه. تسلیم.
 احسنت و آفرین. 

 شیرین زبونی نکن . چیزی نیاز نداری؟
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 ممنون دایی . فقط خودتون.
سببرش تیری کشببید و دسببتش را لبه میز گرفت. دردی به جانش افتاده بود بی 

 درمان. کاش راحت می شد .
 

 یلدا جان . من برم، پنجشنبه  می بینمت.
 می بینمتون و این جا همه سالم میرسونن.

 سالم از ماست. سالمت باشند.
 نگهدار دایی.خدا

 . خدا به همراهت عزیزم
گوشببی را قطع کرد و از روی تخت بلند شبببد. کم کم باید آماده می شبببد . 
امروزش که تا عصببر پر بود. هر چه دنبال جزوه اش می گشببت نبود که نبود. 
کالفه از جسببتجو سببرش را لبه میز گذاشببت . اهل گم کردن نبود . حاال این 

د. باید میرفت ، بعدا  هم می شببد فکری به حال جزوه کجا مانده بود خدا دان
 جزوه ی گم شده کرد.

 
 خانم تابان؟ 

ستی کرد  صابی؟ به ناچار ای شت در این بی اع شمتی را کجای دلش می گذا ح
 و به سمتش چرخید.

 
 سالم . بفرمایید؟
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 سالم از بنده ست. بفرمایید اینم جزوه اتون.
 وای !! پیش شما بود؟

 ظاهر امر که همینه.
 فکر کردم گمش کردم. اصال  یادم نبود پیش شماست.

یلدا می گفت و حشببمتی به حال خود دل میسببوزاند که لحظه ای از ذهن این 
ست یا  سی در زندگی اش ه صال  ک دختر را برای خود ندارد. کاش می فهمید ا
نه. نگاه های گاه و بیگاه استاد طاهری به اندازه ی کافی سوهان روح بود و تنها 

 شیش بی توجه بودن یلدا به این نگاه های زیر زیرکی.دلخو
کاش میشد زودتر حرف میزد. اما مگر می شد همچین مطلپ مهمی را یکباره 
گفت. اصببال  چه می گفت؟ من از شببما خوشببم میاد؟ خدای بزرگ این جمله 
هایش در برابر این دختر  مام پر رویی  با ت بدجور.  تاده بود  عه بود. گیر اف فاج

بسته میشد. کلماج دود می شدند و به هوا میرفتند. اعتماد به نفس  دست و پا
 بار و بنه جمع میکرد و گم و گور میشد.

 
 آقای حشمتی. 

ست و پا زده  صدایش به خود آمد و کمی خود را جمع و جور کرد. زیادی د با 
 بود و در نهایت هیچ.

 
 دستتون درد نکنه بابت جزوه

 در هر حال ببخشید.
 میکنم" ی گفت و به سمت کالس رفت."خواهش 
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سببازه های بتونی بدترین چیز در دنیا بودند. اصببال چرا خودش را بابت یک  
قصه به دردسر انداخت؟ همه چیز زیر سر قصه ی خان جون و خانه ی رویایی 
حاج بابا بود. اگر قصببه ای نبود رشببته ی پر پیچ  خم مهندسببی هم نبود.کالفه 

 رق زدن جزوه اش شد. سری تکان داد و مشغول و
 

 سالم. وقت بخیر
صال  نیامده  شد. کاش ا شت که بحمدلله آن هم جور  سوغاج فرنگ را کم دا
بود. نه خودش را آزار میداد نه ... اصببال  آرزو کجا مانده بود که اشری از آشارش 

 نبود؟ 
این اسببتاد با اتیکت و شببیک زیادی در چشببم هم از بدو ورود تا وقت خروج 

 حاسبه داشت و مباحثهیک بند م
 استاد ببخشید.

ستاده  صل همانجا ای ستأ شت و با دیدنش که م سمت در کالس برگ سرش به 
 ادامه داد

 
 دفعه ی آخرتون باشه سرکار خانم.

 چشم استاد.
 آرام به سمت صندلی به را افتاد و نشست. 

 
 چرا دیر اومدی؟
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 میگم بهت.
 د.سرش برنگشته بود که صدای محکمش کالس را پر کر

 
 اگر تمام شد بنده ادامه بدم.

سرش را بی حرف پایین انداخت و دیگر از کسی صدایی در نیامد به جز اعداد 
 و اعداد.

 
 ببخشید بخاطر من تذکر گرفتی.

 نباید حرف می زدم.
 سوغاتی جان زیاد سخت گیر.

 حاال بگو چرا دیر اومدی؟
 دیشپ تا دیر وقت با بهار صحبت میکردیم ؛ خواب موندم.

 
تا  ید . کاش حرفی نزده بود  ته بود نمی ارز که گرف تذکری  به  یل دیرکردنش  دل
تذکری هم نمی بود. تمام عمرش تالش کرده بود تا رفتارش جوری باشببد که 
شد  ستش در میرفت و می  شد اما باز هم یک جاهایی از د تذکری در میان نبا

 چیزی شبیه امروز.
 برم پیش استاد؟

 که چی بشه؟
 خواهی کنه.شخصا  معذرج 

 چپ چپی نگاهش کرد و از کالس بیرون زد.
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 ببخشید دیگه.

 تکرار نکن. میدونی که حساسم روی این موضوع.
 اصال من خودم به سختی شنیدم . نمیدونم چطوری شنید؟

 حاال که تمام شد .
 بریم بوفه؟

سمت بوفه به راه افتاد اما تمام مدج نگاه  سری به عالمت مثبت تکان داد و به 
 بیخ گرانه محتشم از جلو چشمش کنار نرفت. تو
 

 حاال چه مبحث دلنشینی بود که تا دیر وقت با بهار حرف میزدی.
 خواستگاری...

 خواستگاری از کی؟ 
 مامانم داره میره خواستگاری برای امین.

 به به ، همون همکالسی همسایه؟
 اسمشو دوست ندارم. لیلی هم شد اسم.

 شروع نکن. 
 یگه. خپ راست میگم د

اصال  اسم به این خوبی. آرزو دیوانه شده بود؟ اسم چه ربطی به رسم دارد. تازه 
اسببم این بیچاره که بد نبود. باز هم حسبباس بازی هایش عود کرده بود و بهانه 

 می تراشید. امین را به شدج دوست داشت ولی اطرافیان امین را ...
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 در دست گرفت.لبخندی به حسادج خواهرانه اش زد و دست آرزو را 
 

 اینا طبیعی. احساس میکنی با ازدواج این دو تا،  امین ازج دور میشه.
 امین از من دور نمیشه.

 پس دلیلی برای نگرانی وجود نداره.
 لیلی دختر بدی نیست اما خپ باالخره مناسبت ها که عوض بشه ممکِن...

 قصاص قبل از جنایت نکن.
 امیدوارم کارم به گیس کشی نرسه.

له خدا آخر و  جم جدی .  کاماٌل  فه اش  یا یت خونسببردی بود و ق ها اش در ن
 عاقبت این ازدواج را ختم به خیر کند. سالی که نکوست از بهارش پیداست..

 
 تو خسته نمیشی از نسکافه؟

 مگه کولش میکنم؟
 راضی ام ازج . زبونت باز شده.

به حرص خوردنش مشببغول جه  خت و بی تو ندا تادنش ا به گیر اف ندی   لبخ
 نوشیدن نسکافه جان شد.

 
 این مبحث کار زیادی میطلبه.

 استاد یعنی یه جلسه کنفرانس کافی نیست؟
صال چه می گفت؟ چه  ست. ا صبر ایوب میخوا شمتی پرچانه  چانه زدن با ح
ست؟ اینقدر حرف را تاب          می داد و تاب می داد که فقط خودش  می خوا
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هیچ. اعتماد به نفسببش مثال زدنی بود. می فهمید ملتی را چرخانده و در آخر 
 بی ادبی نمی کرد اما گاها  تا مرز انفجار دیگران پیش می رفت.

 
 ماشالله استاد. مرغ یک پا داره؟

 همون که گفتم.
 پس خسته نباشید.

کالس از خنده به هوا رفت و حشمتی خونسرد تکیه اش را به صندلی اش داد. 
یر میزدی خونش در نمی آمد. با نگاهش به سببمت اسببتاد طاهری چرخید. ت

با گفتن خسببته  یاد داشبببت کرد و  حفظ چهره خودنویس را در آورد و چیزی 
 نباشیدی از کالس بیرون رفت.

 
 حرف بزنیم؟

 راجع به؟
 بهار و امر خیر.

قدمی  ند  ند. چ با هم از کالس بیرون رفت کان داد و  مت آری ت به عال سببری 
 د و زیر بینی اش پیچید.برنداشته بود که بوی تلخ عرض اندام کر

 
 سالم استاد. 

 سالم خانم ها.
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سالم خودمان تکان داد  سری به معنی همان  سالم کردنش  خجالت زده از دیر 
مدلی بود برای  فت کرد. این هم  یا یک در مان عل به معنی ه قابال  سببری  و مت

 خودش.
 

 با اجازه تون خانمها.
 اختیار دارید.

شد، اما ب ستاده بود. خدا نگهداری گفت و دور  سماجت همانجا ای وی تلا با 
 اصال  انگاری چسبیده بود و جدا نمی شد. 

 
 خدا نگهدارتون باشه سوغاتی فرنگ.

 آرزو...!!
 چشم. حاال بفرمایید قضیه ی امر خیر رو. 

 گفتم که.
 شما فقط گفتی امیر حسین و بهار، چی و چطوریش رو نگفتی. 

 جون هم گفتم. به نظرم این دو تا به هم میان. به خان
 پس کار به مقاماج باال هم کشیده.

 اصال کار همینه، وگرنه که من و تو کاری از پیش نمی بریم.
 قیافه ی متفکر آرزو را که دید پیش دستی کرد و توضیحاتش را کامل کرد.

 
 قراره خان جون تو مولودی وسط ماه، اینها رو با هم آشنا کنه.

 کنه؟ امیر حسین بیاد وسط مولودی چکار
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 ضربه ای به پیشانی اش زد و خیره نگاهش کرد.
 

 چیه خپ؟
 استاد طاهری و استاد محتشم و حشمتی هم دعوج هستند.

 اونا دیگه چرا؟
نگاه کش دار یلدا را که دید، بدون توجه به موقعیت و محیطش با صببدا خندید 

 و توجه عده ای را به سمت خود کشید.
 
 

 هیس... چه خبرته؟
 کن محتشم و طاهری با اون هیبت بیان مولودی. وای یلدا، فکر

 مگه مولودی رفتن به هیبت و قامته.
 نه . ولی خدا وکیلی خیلی با جذبه هستن. مخصوصا  سوغاتی فرنگ.

آرزو بود و یکه دو بگو هایش. هر چه می گفت  و تذکر می داد هم فایده نمی 
 کرد . مرض العالج بود انگاری.

 
 یگه رو می بینند؟حاال متوجه شدی کیا همد
 خاله و حاج خانم شوکت.
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به هوش و ذکاوتش.  عد هم دسببتی برای خودش زد و البد در دلش آفرینی  ب
شفش تنها  شینش حرکت کرد و آرزو را با ک سمت ما سرش را تکانی داد و به 

 گذاشت.
 

 یلدا جان، بابا.
 سالم پدر جون، کجا؟

 با خان جونت میریم تا جایی و برمی گردیم.
 مونس خونه ست؟عمه 

 آره بابا. ما هم زود برمی گردیم.
 مراقپ خودتون باشید.

خان جون و مونس را که در حال پچ پچ کردن دید، به آرامی به سببمت اتاقش 
شنید و به او مربوط نبود. حداقل االن و  سئله ای بود که نباید می  رفت. قطعا  م

 در این زمان.
کرد. موهایش را آزاد کرد و  لباس راحتی پوشببید و دسببت و صببورتش را خنک

ست.  صاب می خوا شلوغی بود و کمی تمدد اع شید. روز  روی تخت دراز ک
 کالفه کننده بود.  حشمتی و نگاه های مشکوکش

روی هم رفته روز بدی نبود،  اما تذکری که گرفته بود توپی شبببده بود و بیخ 
د هم ته شببای گلویش نشببسببته بود.  نازک نارنجی که نبود ، اما دلش گرفته بود.

دلش نمی خواسببت مغضببوب، سببوغاتی شببود. دلش بهانه گیر شببده بود و 
 ناسازگاری می کرد.
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اصال  چرا باید مهم می بود؟ مگر زمین به طاق آسمان چسبیده بود؟ یا آب سر 
 باال رفته بود؟یک تذکر بود دیگر!... 

هایت تا دلش آرام شببود . در ن  ریز و درشبببت ، ربط و بی ربط ردیک میکرد 
همچون لشکر شکست خورده هر کدام از استدالل هایش گوشه ای افتاد، اما 
دلش راضببی نشببد که نشببد. کم کم فکر و خیال بال زد و خواب به آرامی روی 

 چشمهایش نشست و دنیایش پر از بی خبری.
 

 یلدا. مادر بلند شو.
 نگاهی به ساعت که انداخت به ضرب سر جایش نشست.

 
 خیلی خوابیدم.

 دی. امروز هم که زیاد رو به راه  نبودی.خسته بو
 کال  روز خوبی نبود.

 موشکافانه نگاهش کرد و منتظر ماند.
 

 امروز همه چیز وارونه بود.
 علت وارونگی رو فهمیدی؟

 وارونگی؟
 بلند شو که اصال  حواست نیست.

 ببخشیدی گفت و از جایش بلند شد و خان جون را با نگاه خیره تنها گذاشت.
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 باید ببینم این آقای وکیل ،کی دست به کار میشه؟حاال 

 زمین که آماده اس. 
 مجوز ها و کارهای ساخت و ساز زمان می بره.

سبباخت و سبباز چه؟مجوز چه؟ پا تند کرد تا جواب سببؤاالتش را بگیرد که 
 دستش اسیر دست مونس شد. 

 
 شام نخوردی؟

ستش سری تکان داد و د شت؟ کالفه  ست  شام را کجای دلش می گذا را از د
عمه مونس بیرون کشید. بحث ساخت و ساز بود و نمی دانست چه خبر است 

 آن وقت عمه جانش نگران شام بود؟
 

 میام می خورم.
 االن.

ما  ید؛ ا مه را می بلع ماهی طع ند و  مل نمی ک گاهی ع ماهیگیری هم  قالب 
به دسبببت  قالب عمه مونس چنان گیرج می انداخت که آزاد شبببدنت فقط 

بود. به ناچار به آشببپزخانه رفت و غذایش را زیر نگاه مونس  خودش میسببر
 خورد. 

گاهی حس میکرد پنا سببال دارد و عمه مونس موظک اسببت آب و دانه اش 
دهد. با تصور اینکه مثل پرندگان آب و دانه بخورد صدای خنده اش باال گرفت 

 و سر مونس به حالت تأسک به چپ و راست حرکت کرد.
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 همیشه به خنده.

رش را که برگرداند و هر دو را در آسببتانه در دید .خنده اش را قورج داد و از سبب
 جایش بلند شد.

 
 سالم 

نگاه پر محبتشببان را که دید اشببک در چشببمش نیش زد و به طرفه العینی به 
سمتشان پرواز کرد. حدی برای دوست داشتن هم مگر میشد گذاشت؟ این دو 

 ش که رو در بایستی نداشت.را بیشتر از خود دوست داشت . با خود
 

 چی شدگل دختر؟
 چیزی نیست. دلم براتون تنگ شد.

 زنده باشی مادر.
شان می کرد. هرگز تن به ازدواج نداد.  شای ستاده بود و تما شه ای ای مونس گو
شانه و  سمت هیچ مردی نرفت تا خانه و کا ست ،  ش بعد از داغی که به دلش ن

 شود. حسادج نکرد اما کمی دلش ... احیانا  مغز بادامی همچون یلدا نصیبش
 اصال  چه فرقی می کرد میوه ی عمر خودش یا برادرش باشد؟...

 
 عمه جونم...
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تا به خودش بیاید مغز بادام تنگ در برش گرفته بود و صببورتش را بوسببه باران 
شده در دلش را با کمال میل  شی پر  ستانش را گرد دخترک پیچاند و خو کرد. د

 پذیرا شد.
 

 رد و بدل کردن محبت تمام شده یه چای تازه دم به ما بدید.اگر 
چشم بلندی گفت و از مونس فاصله گرفت. در نهایت دقت چای را در فنجانها 

 ریخت و در سینی گذاشت و به سمت سالن به راه افتاد. 
 

 حاال ان شای الله کی دست به کار میشی؟
 یفته.کارهای مقدماتی انجام شد ؛ دیگه کار روی روال م 

 برآورد هزینه شده؟
 دقیقا  نه. 

شت. تا همینجا  ست و فنجان چایش را بردا ش چای را تعارف کرد و روی مبل ن
شپ  را راحت  ست وگرنه ام شد بود. باید زودتر می  فهمید چه خبر ا هم دیر 

 نمی خوابید.
 

 پدر جون چیزی شده؟
 نه بابا . داریم در مورد ساخت و ساز حرف می زنیم.

م که همان شبببد. بی خبری دردی بود فرسببباینده، اما کنجکاوی خپ این ه
 کشنده بود. کاش یک نفر محض رضای خدا میگفت ساخت و ساز چه؟ 
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 پدر جون قرار تو یک روستا مدرسه و درمانگاه بسازه.
دهانش را طال می گرفت کم بود. در نهایت و طبق معمول خان جون بود که 

کرد. ذوق و شببوقش را پنهان کرد و ریشببه کنجکاوی را خشببکاند و راحتش 
 نگاهش را به آنها داد.

 
 چه خوب. این عالی.

 خدمت به خلق خدا موهبته.
 خوش به حالتون .

سمتش برود. دخترک را در بر گرفت  شاره کردتا به  سر ا ستش را دراز کرد و با  د
 و به خود فشرد.

 
 آره خوش به حالمون که تو رو داریم. 

 پدر جون!؟
 یلدا عین آب حیاج میمونی. جون پدر جون.

 طرحی از لبخند روی لبش نشست.
 

 دارید لوسش می کنید حاج محمود.
سببرش را به سببمت مونس چرخاند که با لبخندی نگاهشببان میکرد. نعوذ بالله 
خدا هم می گفت یلدایش لوس اسببت زیر بار نمیرفت . این دختر تنها یادگار 
جوان رعنایش بود که ناغافل و در چشم به هم زدنی تنهایش گذاشت. یادگاری 
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مر که همچون شببیی قیمتی در دسببتانش نگه داشببت و بزرگ شببدنش و به ش
شت. دردانه بود و  شان حکم زندگی را دا شم دید. یلدا برای ستنش را به چ ش ن
روی چشببمشببان جای داشببت. علی الخصببوص خودش. این را که با تعارف 

 نداشت. 
این دختر زندگی ویران شببده بعد از علی را سببامان داد. با سببن و سببال کمش 

یمه اش را از فه عاقل و شیرین بود. بچگی کردنش هم بزرگانه بود. آرامش ذاتی
شمش چکید و فاتحه ای نثار روح  شک از چ به ارث برده بود. با یاد آوری آن ا

 آن دو.
 

 قرار بر لوس شدن بود تا حاال شده بود.
 راست میگن عمه جون. من خانم فهمیده ای هستم.

 بشین تا بقیه تعریفت کنند.
 دخترم خانم و عاقل و فهمیده ست.

ی خان جون که به هوا رفت و پرچم تسببلیم را دسببتان مونس از دفاع جانانه 
 برافراشته کرد ،خنده فضا را پر کرد و دلشان را از خوشی پر.

 از دایی فهمیم چه خبر؟
 باهاشون صحبت کردم. پنا شنبه میان اینجا.

 عالی شد. منم میتونم باهاش صالح و مشورج کنم.
 مهندس آینده ی این مملکت جلوتون نشسته پدر جون.

مهندس حس خوشببی را به دلش سببرازیر کرد. چیزی نمانده بود تا کلمه ی 
 آرزوی علی اش به تحقق برسد و دخترش خانم مهندسی قابلی شود.
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 البته مهندس بعد از این.

 پدر جون، داشتیم؟
 گمونم باید در مورد دفاعیه از شما در برابر عمه مونست تجدید نظر کنیم.

ستان یلدا باال رفت و آرام ساب جواب  این بار د ست. حرف ح ش سر جایش ن
 نداشت.

 
یلدا مادر، فردا که دانشببگاه نداری ظهر رو بذار یه سببری بریم پیش محتاج 

 خانم.
چهره ی متبسببم محتاج خانم را محال ممکن بود از یاد ببرد. این زن با تمام 
ستوار مانده بود و بچه هایش را به دندان  شیده بود همچنان ا سختی هایی که ک

ود و زندگی می کرد. خیاط مخصببوص خان جون و  عمه مونس بود. به گرفته ب
 قول مادر جون خیاط خانمی بود ماهر. 

 
 چشم مادر جون. فردا ساعت سه خوبه؟

 خیر ببینی مادر. تو رو هم به زحمت می ندازیم.
 خان جون ، لطفا...

ست  شایدکمی خواب انرژی از د شد تا  سمت اتاقش راهی  شپ بخیری به  با 
اش را جبران کند. چراغ را روشن کرد و به سمت پنجره رفت و پرده را کنار رفته 
 زد . 
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ظلمت و تاریکی شپ سفره اش را پهن کرده بود و قدرج نمایی میکرد. سیاهی 
شش خوفناک بود. زاده ی طوالنی ترین  شپ با تمام آرام شت.  ست ندا را دو

 شپ سال بود اما...
و چشببمانش را به بزم نور مهمان کرد. نگاهش را از آسببمان قیرگون جدا کرد 

شن نگه  شبها وقت خواب هم دیوار کوب را رو سندید.  شتر می پ شنایی را بی رو
 میداشت. 

ست باد  سانتی را به د سرع وقت باید چند  شانه ای به موهای بلندش زد. در ا
 میداد. نفسش را بیرون داد و از روی صندلی برخاست.

شن کرد و زیر  سپ تخت حس خوبی دیوار کوب را رو پتو خزید. گرمای دلچ
 داشت و مهم تر از آن ،این که فردا مجبور به زود بیدار شدنش نبود.

امروز از آرزو بی خبر مانده بود و جالپ اینکه خودش هم تماس نگرفته بود. 
 احتماال  سرش گرم بهار بود و نقشه می کشید چطور لیلی را گیر بیندازد.

بانش بانیش، ز مام مهر ما این دختر  با ت بار، ا نه  به دار بود  نه  تیز بود. هنوز 
شمشیر را از رو بسته بود و در ذهنش دنبال چه می گشت را نمی دانست. فردا 

 حتما  تماس می گرفت. 
خواب و خواب و خواب. بهترین کلمه و حالت برایش در این لحظه و مکان 

مقاومتی به خوابی  بود . دنیای خواب را با کمال میل پذیرا شبببد و  بدون هیچ
 عمیق فرو رفت.

 
 یلدا خانم . بلند شو مادر.

 سالم. صبح بخیر.
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 سالم به روی ماهت. بلند شو که چیزی تا ظهر نموده.
سرش پرید. عمه مونس چطور به خدمتش  ساعت افتاد، برق از  نگاهش که به 
می  رسید را نمی دانست. موهای آشقته اش را پشت گوشش فرستاد و نگاهش 

 ا نگاه خندان خان جون باال آورد.را ت
 

 مونس رفته جایی. هنوز برنگشته.
 الهی شکر؛ وگرنه من رو بیچاره میکرد.
 دیروز خسته بودی. کامال  مشخص بود.

 بیشتر بی حوصله بودم. 
 علت خاصی که نداره؟

 دستانش را آزاد کرد و از جایش برخاست. 
 نه خان جون. گاهی پیش میاد.

 .یلدا میدونی که ..
 شما دوست هستید نه مادر بزرگ.

 پاشو پدر صلواتی که دیگه واقعا  ظهر شد.
 شما بفرمایید منم میام.

 از درکه بیرون رفت ،مونس نفس زنان وارد شد. 
 

 سالم . خسته نباشی.
 در مونده نباشی.
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 انجام شد؟
 چادرش را از سرش برداشت و روی مبل نشست.

 
 نشه.میشه کاری دست من بسپارید و درست 

 خدا خیرج بده. 
 کاری نکردم. بندگان خدا دچار سوی تفاهم شده بودند.

 امان از کا فهمی آدمها.
 الحمدلله که حل شد.

 نگاهش را در سالن تاب داد و دنبال چیزی گشت.
 

 یلدا کجاست؟
 سالم. من اینجام.

 سالم. تازه بیدار شدی؟
نمیگفت. دارش که قیافه ی عمه مونس هر چقدر هم عبوس می شبببد،دروغ 

نمی زد. فوقش چند مطلپ در مورد خانه داری و فواید زود بیدار شببدن ردیک 
می کرد و تحویلش میداد و خالص، او هم با کمال قدر دانی پذیرا می شببد و 

 قائله می خوابید.
 نیم ساعتی هست بیدار شدم. خسته بودم.

 رنگت چرا پریده؟
 رنگم؟

 خدا بیامرزه پدر ترس رو.
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ده ی مونس و خان جون که بلند شد ،در نهایت گیجی شانه ای باال صدای خن
انداخت و به سببمت آشببپزخانه رفت. نسببکافه ای درسببت کرد و پشببت میز 
نشست. خودش برای خودش مهمانی نسکافه ای می گرفت وگرنه اینجا کسی 

 از این مهمانی ها نمی گرفت.
 

 چرا شیر نخوردی؟
 االن که نزدیک ظهر مونس جون.

 هم که باشه باید غذا بخوری، نه نسکافه.ظهر 
 چشم. تکرار نمیشه.

بالیی بود این دختر. چشببمی می گفت و همه را سبباکت می کرد. دسببت کار 
 خودشان بود دیگر. خنده اش را فرو داد و خود را سرگرم کابینت ها کرد.

 
 یلدا ساالد شیرازی با تو.

 چشم عمه .
 از آرزو چه خبر؟

سم آرزو، آ شنیدن ا شد. قرار بود تماس بگیرد و از حالش با با  ه از نهادش بلند 
 خبر شود.

 
 از دیروز تا حاال خبری ازش ندارم.

 عجیپ.
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 چی عجیپ؟
 این بچه مخابراج رو ذله کرده. چطور دیروز تا حاال خبری  ازش نیست.

مونس جان بود و متلک های بامزه اش. راسببت و حسببینی که نگاه می کردی 
 بود و تنها مخاطبانش یلدا و امین.،آرزو گوشی به دست 

 
 برم ببینم چی شده؟

 ساالد رو میگم شمسی خانم درست کنه؟
شان بود که در مواقع تنبلی یلدا ، عهده دار  سایه ی خیالی ا سی خانم، هم شم

 وظایفش می شد . خنده اش را آزاد کرد و بیرون رفت.
 

 آرزو ؟ خوبی؟
 بون تر شدی؟از دیروز که یهو تنهام گذاشتی و رفتی مهر

 احساس آدم ها گاهی اشتباه میکنه.
 و االن احساس من به اشتباه رفته؟

 گمان می کنم.
 حرص خوردنش را از همینجا هم می توانست ببیند. 

 
 می بینم که کمال همنشین اشر کرده.

 من همونم.
ست چپت من، کمی هم دیر راه  شه و د ستت مونس جون با ست را خپ البته د

 افتادی.
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 سراغت رو می گرفت. مونس جون
 آخ ، الهی من دورش بگردم. احتماال  نگران صدای زنگ گوشی تو شده.

 موضوع دقیقا  همینه.
 زنگ می زنم از دلش در میارم.

سری  صال  دایره ی لغاتش کم و ک شت. ا شپ هم حرف برای گفتن دا تا خود 
 نداشت. 

 
 

 خواستم ببینم حالت خوبه که بحمدلله محقق شد.
 باالخره کار خودشو کرد. دختر همسایه

دختر همسبببایه ،همان لیلی بیچاره بود که بعد از مدتها باال و پایین کردن و و 
مشببق عاشببقی، باالخره قرار بود به مراد دلش برسببد و تک عروس خانواده ی 

 احمدی شود.
 

 پس لیلی خانم عروس می شوند.
 اگر آرزو بخواهد.

 ا صدا خندید.دیگر نتوانست جلو ی خنده اش را بگیرد و ب
 

 تو چرا ذوق کردی؟
 آرزو میدونی فوق العاده ای؟
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 میدونم.
 اما دختر خوب ، اینجور موقع ها میگن اگر خدا بخواهد.

 خدا که خواسته.
 دقیقا  مشکل تو چیه؟

 نمیدونم. گمونم کمی حساس شدم.
این دختر ،یک سره صفا و خوبی بود. این روزها کمی، فقط کمی حساس شده 

برادرش. احساس نادیده گرفته شدن از سمت امین ،حساسش کرده بود به تک 
 بود.

 
 آرزو جان، قرار نیست شما فراموش بشی. 

 کی میدونه؟
 من. در ضمن امین که راه دور نمیره. همون واحد باالی سرتونه. 

 باالخره از این خونه که میره.
شاد و صدای بغض کرده اش دلش را آزرد. این همه حساس بودن برای آرزوی 

 سرخوش زیادی بود. 
 

 نگو که حال گریه داری؟
 گریه؟ اونم برای امین که ...

اشکها امان ندادند و سرازیر شدند و یلدا در بهتی عظیم فرو رفت. باورش نمی 
 شد آرزو و گریه؟
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 آرزو؟ این واقعا  خودتی؟
 دلم گرفته یلدا.

 تو االن خواهر دامادی. باید خوشحال باشی.
 مونس جون بگو از نگرانی درش میارم. بهتره برم. به

شه" ای گفت و تماس را قطع کرد. هنوز هم متعجپ بود از رفتارش. حقیقتا   "با
این آدمیزاد هر لحظه اش با لحظه دیگر متفاوج اسببت. گاهی صبباف و تمیز، 

 گاهی ابری و کدر.
 

 شمسی خانم که نیومد.
 اراج برس.نه دیگه، شمسی خانم گفت چوب خطت پر شده. خودج به ک

 آرزو سالم رسوند. 
 سالمت باشه. حالش خوب بود؟

 کمی حال و هواش ابری شده.
 چرا؟

 قضیه ی ازدواج امین و لیلی قوج گرفته. 
 پس همین روزا تو کوچه شون عروسیه.

 ظاهرا  و این کمی آرزو رو حساس کرده.
 طبیعیه. کم کم حل میشه.

د تا در نبود شمسی خانم "اوهم" ی گفت و مشغول شستن خیار و گوجه ها ش
 زیر کار در رو ساالد شیرازی بسازد که لنگه اش در هیچ کجا پیدا نشود.
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 یلدا، وسایل خاله ی آرزو رو بردن؟
 لعنتی به حواس پرتش فرستاد و به سمت مونس برگشت.

 
 اصال یادم رفت سؤال کنم این پسر حاجی چیکار کرد؟

 پسر حاجی کارش درسته.
 البته.

 مونس را نشنیده گرفت و مشغول ریز کردن خیارها شد.متلک عمه 
 

************* 
 

 سالم عرض شد جناب مهندس.
 شیدا امیدی را در این زمان پر استرس کم داشت.

 
 سالم خانم امیدی. روز بخیر.

 وقت بخیر آراد خان.
سم  سد که ا شان به حدی بر صمیمیت شت  این دیگر کمی زیادی بود. یاد ندا

 کنند.کوچک رد و بدل 
 

 من آخرین باری که شما رو به اسم کوچک صدا زدم کی بود؟
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شببیدای یکه خورده و مبهوج را بیشببتر می پسببندید. لبخندش را پشببت لبش 
 پنهان کرد و با طمأنینه و آرامش به سمت اتاقش رفت.

امروز روز نسبببتا  شببلوغی بود. نتیجه ی مناقصببه را می فهمید بار فکریش کم 
طعا امتیازی برای اعتالی نام شرکتش بود. با صدای گوشی میشد. این مناقصه ق

 روی میز از افکارش فاصله گرفت.
 جناب مهندس از طرف بیمارستان تشریک آوردند.

 راهنمایی کنید داخل.
 گوشی را گذاشت و خودش به سمت در به راه افتاد.

 
 سالم عرض شد مهندس جان.

 سالم از بنده ست. مشتاق دیدار.
 د جوان.سالمت باشی مر

 تعارفاج که رد و بدل شد هر کدام در جای خود نشستند.
 

 چی میل دارید؟
 ممنون میشم یک لیوان آب لطک کنید.

 الساعه.
 گوشی را برداشت و سفارشاج الزم را دیکته کرد.

 
 خوش آمدید. 
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 الوعده وفا. اینم خدمت شما.
شد. نگاهش را گرفت ست حامل خبری خوش با سفید رنگ  می توان  و پاکت 

 به حالت استفهام سرش را تکان داد.
 مطالعه بفرمایید.

 
ضببربه ای به در نواخته شببد و بفرماییدی در پی اش. اسببباب پذیرایی که مهیا 
شت میزش  ست و پ شت. از جایش برخا ست پیش برد و پاکت را بردا شد، د

 جای گرفت.
با خواندن هر سببطر  باز کرد و  پاکت را  با اقتدار  بیشببتر علی رغم هیجانش 

 خوشحال شد و در نهایت با طرحی از لبخند کاغذ را روی میز گذاششت.
 

 مبارک باشه جناب مهندس. ان شایالله قرار دادهای بزرگتر.
 ممنونم از محبتتون.

 ان شایالله طبق تاریخ درج شده برای بستن قرارداد نهایی در خدمت هستیم.
 خدمت از ماست. حتما خدمت میرسم.

 که دیگه در جریان هستید. در هر حال عذر تقصیر.سلسله مراتپ رو 
 اختیار دارید جناب سرمدی.

 خم شد و لیوان آب را از روی میز برداشت و یک سره نوشید.
 

 اما به جبران این تأخیر دوست داشتم خودم شخصا  خدمت برسم.
 منت گذاشتید بر بنده.
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 پس منتظرتون هستیم.
 عزم رفتن کرد.به دنبال این کالم از جایش برخاست و 

 
 تشریک داشتید حاال. چیزی هم که میل نکردید.

 زنده باشی مرد جوان. فرصت بسیار.
شدند. در که  شردند و از یکدیگر جدا  ست ف شد و دو مرد د خداحافظی انجام 
شید. خبر خوبی بود و روزش را مطمنا  می  سودگی ک سر آ سی از  شد نف سته  ب

 ساخت.
 

 امیر آراد 
 سالم. چیزی شده؟

 مامان جان. دلم طاقت نیورد و زنگ زدم. نه
 دارید نگرانم می کنید مامان

 جای نگرانی نیست. در مورد مناقصه است.
 نفسش را آزاد کرد و گوشی را در دستش جا به جا کرد.

 
 اتفاقا  همین االن از اینجا رفتند. 

 امیر آراد... وای این یعنی برنده شدی مامان جان؟
خوشببحالی به وضببوح در صببدایش عیان بود. لبخندی به هیجاناج ناشببی از 

 چهره اش نشست و دلش سر ریز این مادرانه های ناب.
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 بله مامان. هفته آینده میرم برای قرارداد نهایی.

 خیلی براج خوشحالم مامان جان. خیلی.
 مامان چیزی نشده . آروم باشید.

 من دیدم که چقدر منتظر این خبر بودی شما؟
 انه و نگاه ریز بینش را چه کسی میتوانست منکر شود.شم تیز مادر

 
 بله حق با شماست.

 شپ بیشتر حرف میزنیم. مزاحمت نمیشم.
 مامان...

 چشم. به بابا و جناب سرگرد چیزی نمیگم. این یک راِز.
خداحافظی پر خنده ی نرگس حسببن ختام جالبی شببد برای مکالمه نه چندان 

 طوالنیشان.
 
 
 
 
 
 
 

 و بچینم.عمه جون میز ر
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 آره عزیزم. میام کمکت.
 کاری نیست، انجام میدم.

 باشه مادر.
 آرام به سمت آشپزخانه روان شد و شروع به چیدن میز. 

 
شد. به رغم اینکه  شد که ن شان درگیر تجمالج ن ساده اما تمیز. هیچ گاه زندگی
 دستشان به دهنشان می رسید همیشه ساده زندگی کرده بودند. محقرانه نبود اما
تجمالتی هم نبود. سببرویس چینی اشببان به روز بود اما باز هم از چینی گل 
ستفاده می  شد ا ساب می قرمز جهیزیه خان جون که دیگر جزی عتیقه جاج ح

 کردند.
 این آرامش را دوست داشت. دورشان خلوج بود اما ...

 
 چی ذهنت رو مشغول کرده؟

 سرش را باال آورد و شانه ای باال انداخت.
 

 صی نیست. داشتم به آرامش زندگیمون فکر می کردم.چیز خا
 زیادی متفکر بودی. گمانم رسید به دانشگاه فکر می کنی.

 اون که مشکلی نداره.
 الهی شکر.
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عمه مونس هم مدام چکش میکرد تا خدایی ناکرده چیزی از دسببتش در نرود. 
 کار دیگر به فکر و خیاالج هم کشیده بود. 

 
 که پدر جون نمازش تماِم.یلدا مادر غذا رو بکش 

 چشم خان جون.
 قرار امروز که یادج نرفته.

 یادم هست.
شتهایش را تحریک کرد. با دقت غذا را کشید  شامش رسید ا عطر برنا که به م

 و روی میز گذاشت.
 

 کی ما تو خونه خودج دستپختت رو بچشیم؟
 اونم به موقع اش. 

نده خان جون بلند نگاهی به عمه مونس شببگفت زده که انداخت صببدای خ
 شد.

 
 سخت نگیر مونس.

 این خوبش باشه خدا به داد برسه.
 مونس جان چیز بدی نگفت که.

شانی اش را خاراند و به  شتش پی سمتش چرخید با نوک انگ سر مونس که به 
 سمت یخچال رفت.
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 بسم الله. چرا شروع نکردید؟
 بدون شما نمی شد؟

 به دنبال چیزی می گشت.سرش را به سمت یلدا چرخاند که در یخچال 
 

 شما بیا بشین سر میز که بعدا باهاج مفصل حرف دارم.
 چشم عمه جون. اما داریم میریم پیش محتاج جون.

 مسیر نسبتا  زیاد. می رسیم به حرفامون.
 یک شوخی نه چندان مورد دار کارش را به کجا ها خواهد کشاند...

 
 بیا مادر جون. مونس شوحی میکنه باهاج.

 یافه من اشری از شوخی می بینید؟توی ق
 صدای خنده اشان باال رفت و دخترک جرأج یافته پشت میز نشست.

 
 یلدا باز چی گفتی که این خواهر من برزخ شده؟

 گمونم تکرارش به نفعم نباشه.
مدج گیرش  مام  نده مونس ت های هشبببدار ده گاه  ما ن فت ا دیگر چیزی نگ

 انداخته بود.
 

 بیرون. شما کاری ندارید؟محمود ، ما داریم میریم 
 نه، برید در پناه خدا.
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 شما جایی نمیری؟
جایی کار دارم، امروز دنبال شماره ی کسی میگشتم، شماره ی کسی دیگه رو 

 پیدا کردم که گمان کنم راست کار ما باشه.
 ان شای الله که خیر باشه.

 توکل به خدا.
کرده بود اما انگار نوبت شماره ی امیر آرمان محتشم را برای کار دیگری ذخیره 

 این کار عقپ می افتاد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الو امیر آراد کجایی؟
 دارم از شرکت میرم بیرون. 

 کجا میری؟ 
 گاهی اوقاج فکر می کنم من رو با متهمین اشتباه می گیری.
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 عالقه ی زیاد خانمان سوِز.
 بار هم شببروع کرده بود و اگر مجالش میداد تا خود شبببپ حرف برای گفتن

 داشت.
 

 امیرآرمان شپ می بینمت.
 امیرآراد شد یک دفعه به حرفهای من گوش بدی.

 اگر حرفی برای گفتن داشته باشی چرا که نه.
سکوتش نشان از تسلیمش بود. خداحافظی کرد و منتظر جوابش نماند و قطع 

 کرد،  به سمت ماشین رفت و ریموج را زد.
 

 میشه منو تا جایی برسونید؟
 اصواج روحت را می خراشند...گاهی اوقاج 

 
 گمان نمی کنم مسیرمون یکی باشه سرکار خانم.

 شما مگه میدونی من کجا میرم؟
 عالقه ای هم ندارم.

سببنگ پای قزوین هم که باشببی کم می آوری و دهانت بسببته می شببود. 
شیدا از آنجا  سه ی  ش شمان به خون ن سری کرد و در مقابل چ سر خداحافظی 

 دور شد.
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نوع خودش جالپ بود. از در میرفت و از پنجره باز می گشبببت.  این دختر در
دلیل رفتارش هر چه بود عمیقا  تأسک آور بود. اصوال   این جور رفتارها را درک 

 نمی کرد.
 سری به تأسک تکان داد  و صدای موزیک بی کالم را کمی باال کشید.

 یلدا مادر یه زنگ بزن ببینم پدر جونت کجاست؟
 ره گرفت. چشمی گفت و شما

 
 بابا جان.

 سالم پدر جون . کجایید؟
 تا دیروز به حاج خانم باید جواب میدادم، حاال شما؟

 دستور حاج خانمتوِن.
 خونه ام بابا. شما کی میرسید؟

 بحث زنانه  کمی  به درازا کشید ولی داریم راه میفتیم.
 منتظرم.

 خداحافظی کرد و گوشی را روی داشبورد گذاشت.
 

 خونه بود؟
 بله. ماشالله به وظایفشون آشنا هستن.

 نوبت خودج که بشه بدتر از این میشی.
 نگاهی به عمه مونس انداخت و شانه ای باال انداخت.
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 چه نوبتی؟
 االن باور کنم متوجه نشدی؟

خنده اش که به هوا رفت مشببت گره کرده اما آرام مونس به کتفش نشببسببت و 
 آخی مصلحتی تتمه ی بحثشان شد.

 
را پارک کرده و پیاده شد. چند قدمی برنداشته بود که صدای گوشی اش ماشین 

 بلند شد. 
 

 الهم صلی علی محمد و آل محمد.
 چی شده آرزو خانم.

 امشپ قراره بریم خونه لیلی جون.
 لیلی غلیظی که ادا کرد حکایت از گر گرفتن و اعصاب نا آرامش داشت.

 
 آرزو مشکل دقیقا کجاست؟

 یلدا من حسودم؟
سی معرفی  به شنا شنیده. این دختر قطعا  باید خودش را به روان حق چیزهای ن

 می کرد و از تجربیاتش بهره               می جست.
 

 آرزو این حرف ها چیه؟
 امین خان فرمودند.
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 امین خان دقیقا  چی فرمودند؟
 میگه نبینم حسودی کنی.

؟  به چی حسودی کنی مثال 
 به لیلی.

فرستاد و سری به عالمت تأسک تکان داد. این دختر  نفسش را با حرص بیرون
 را اصال  نمیشناخت. عوض شده بود آن هم اساسی.

 
 آرزو جان شوخی کرده.

 میدونم.
چالش سببطل آب یخ بدون سببطل و آب یخ انجام شببد و صبباف سببر جایش 

 خشکش زد.
 

 میدونی؟
 خپ آره.

 پس چرا ناراحتی؟
 آخه این قضیه شوخی اش هم جالپ نیست.

بزرگ این دختر قطعا  حالش خوب نبود. کالفه گوشی را دست به دست  خدای
 کرد و تالش کرد تا صدایش را کنترل کند.

 
 آرزو واقعا  تو حالت خوبه؟

 آره . چطور مگه؟
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 کاری نداری؟
 نه. کار خاصی ندارم.

 خداحافظ.
 به یلدا یلدا گفتن هایش توجه ای نکرد و گوشی را قطع کرد. 

 
 به مبارکی.

 باشین. سالمت
 یلدا کجاست؟
 داشت میومد. 

 سالم. من اینجام.
شاند.  سمتش دراز کرد و دخترک را کنار خودش ن شانه ی بیا به  ستانش را به ن د

 چهره اش خسته بود و اندکی کالفه.
 

 چیزی شده بابا جان.
 چیز مهمی نیست.

 پس چیزی هست اما مهم نیست.
 ض شده.با آرزو صحبت می کردم. نمیدونم چرا رفتارش عو

 حساس هستید و زودرنا.
 مسئله این نیست. روی موضوع ازدواج امین حساس شده.

 طبیعیه. حس میکنه ممکنه عروس خانم آینده اشر سوی بذاره.
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 آخه ...
 نگران نباش. خودج رو هم اذیت نکن.

بی حوصله تر از آن بود که دلداری دادن کسی حالش را بهتر کند. سکوتش پر 
 فگی ذهنی که راه به جایی نداشت.بود از همهمه و کال

 
 کمی استراحت حالت رو جا میاره.

 نمیدونم چرا یک وقتایی فشار محیط آزار دهنده میشه؟
 خپ، این طبیعی هستش پدر جان.

 آستانه ی تحمل من دچار نقص فنی شده.
اصببالح فنی تکنیکیش خنده اش را باال برد و او را محکم به خود فشببرد. این 

 ی بود. یلدا بود و یلدا.دختر خود زندگ
 

 اگر با من کاری ندارید برم اتاقم. 
 نه بابا جان. استراحت کن.

از جایش برخاسبت و به سبمت اتاقش رفت. دلش کمی فقط کمی آرامش می 
 خواست. 

 
کا خیالی های آرزو یک طرف، کالفگی بی دلیل هم مزید بر علت شببد. این 

ضلع  سومین  شد خدا به داد  ضلع که جور  برسد تا او را در مثلث برمودای دو 
 امروزش غرق کند.
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این هفته که سببپری شببد و اصببال  متوجه نشببد چطور گذشببته . چشببم به هم 
گذاشت و چهارشنبه بار و بنه زمین گذاشت. فردا چطور خواهد بود را خدا می 
شیر اجباری عمه مونس و آمدن دایی  ست و بس. اما از حق نگذریم لیوان  دان

شیر عمه مونس فهیم را  میدانست که جزی برنامه فردا هست. مخصوصا  لیوان 
 که فقط در صورج جان دادن آن را نوش جان نمی کرد.

شپ.  سیاه. به رنگ  سیاه   شید.  شانه ای به موهایش ک سش را عوض کرد و  لبا
 دوستشان داشت و حاضر نبود رنگشان یک درجه هم روشن تر می بود.

مه  بود و مو مان فهی ما پایش کاش  فت و او سببرش را روی  با هایش را می 
میگذاشببت و دلش پر میشببد از خوشببی و در نهایت بابا علی محکم در برش 

 میگرفت و موج موج آرامش و امنیت را راهی دل ترسیده و تنهایش میکرد.
دور و اطرافت هم که پر از آدمهای خوب باشد باز هم نبودن کسانی یک جور، 

اصال  اگر قرار بود آنهایی که به باید، نباشند آمدنش  ناجور حالت را بد می کند.
 چه فایده ای داشت؟

ست. انگار در  ست و نمی دان ست چه می گوید. می دان دلش پر بود و نمی دان
خلسبببه فرو رفته بود. دلش مادر و پدر میخواسبببت. دلش علی و فهمیه را می 

 خواست. مه لقا و محمود را االن و اینجا برای چه می خواست؟
نگاهش که به قاب عکس روی میز افتاد کنترل کردن صببدا و اشببک به سببخت 

 ترین کار ممکن تبدیل شد و سد مقاومتش شکست و اشک چشمش روان.
قاب را به خود فشرد و به سمت پایین خم شد. موهایش روی صورتش ریخت 

 و از ته دلش علی و فهیمه را صدا زد. 
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... مامان من تنهام... خدا من تنهام... چرا مامان تو رو خدا، بابا تو رو  خدا بیا
چرا من باید نداشته باشمتون؟ قرار بود عروسک بیاری... گفتی زود …نیستین؟

قت  گذاشببتین؟ چرا من هیچ و ها  یام... نگفتی ؟ چرا رفتیین و من رو تن م
 نداشتمتون. 

هق زد و هق زد و متوجه نشد کی در آغوش امن پدر جان، جای گرفت و مونس 
 ان جون خون به دلشان شد و گوشه ای به نظاره ایستادند و اشک ریختند. و خ

 
 خوابید؟

 چه خوابی؟ نا آروم، بغض کرده
 اتفاقی افتاد بیرون بودید؟

و یک باره   نه، میدونی که گاهی در عین خنده و خوشببی پر از بغض میشبببه
 دنیاش متالطم.

ه کالفگی اش را دیددسببتی به موهایش کشببید و نفس کالفه اش را بیرون داد. 
 بود ،اما فکر نمیکرد اینطور بی قرار و نا آرام باشد.

 
 سوپ درست کردم براش مه لقا. 

 خدا خیرج بده مونس جان. من برم نمازم رو بخونم.
 تپ که نداره؟

 نه . کاش بخوابه تا کمی تنش آروم بگیره.
 شما بفرما. من مراقبش هستم.
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شبباید جرعه ای آرامش نصببیبش می سببری تکان داد و به سببمت اتاقش رفت. 
شد. حالش حال بی قراری بود برای عزیز کرده اش. می مرد و این روزهایش را 

 نمی دید. 
 

************ 
 

ماشینش را پارک کرد و پیاده شد. تکیه اش را به ماشین داد و نگاهش را به خانه 
ود، سباخته داد. امیر ارسبالن خودش طرح این خانه را داده بود، نظارج کرده ب

 بود تا مأمن خود و خانواده اش باشد.
طه  ها نق بارها دیده بود. تن بارها و  ماج  نامالی پدرش را در برابر  محکم بودن 

 ضعک پدرش عمه اش بود و هیچ وقت نفهمید چرا ...
شادی  سر زندگی و  شن خانه حس زندگی می داد. نرگس پر از  چراغ های رو

شور جوانی اش را هنوز  شر و  شد در وجودش دید. یکه تازی می بود.  هم می 
 کرد در خاندان محتشم. اصال  انگار چیزی متفاوج بود.

ارج زن به همسرش است و بس. مرد که حرمت گذارد احدی جرأج نمی کند 
خیال کا کند. امیر ارسببالن عاشببق بود و پای بند. از نظرش کفه های ترازو 

 د تراز به هم می خورد.میزان بودند دیگر. یکی از این دو مشخصه نباش
سرد و  شقانه های پدر و مادرش را دیده بود . نه از آنها که به قول امروزی ها  عا

 ظاهری باشد که گرم و عمیق بود و پر از احترام.
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شان  شتن سالن. دا شد و نرگس با امیر ار سالن با نرگس معنی می  صال  امیر ار ا
 نعمتی بود و به آنها افتخار می کرد.

که بلند شد ،از خیال نرگس و امیر ارسالن بیرون آمد و  با دیدن صدای گوشی 
 اسم امیر آرمان قطع کرد و به سمت خانه به راه افتاد.

 جواب نداد؟
 نخیر. شازده معلوم نیست درگیر چی شده که رد تماس میده.

 امیر آرمان...!!!
سالم امیر آراد ،خنده ی ام شدار دهنده ی امیر ارسالن و  یر آرمان امیر آرمان ه

 را به همراه داشت.
 

 چرا رد تماس دادی؟
 گفتم هزینه ی اضافی بهت تحمیل نکنم.

 ابرو های امیر آرمان باال رفت و ...
 

 خسته نباشی مامان جان.
 ممنون. بفرمایید.

 شیرینی برای چی؟
سمت  ست و به  ش شد ،لبخندی روی لبش ن سوج امیر آرمان که بلند  صدای 

 پدرش رفت.
 

 بردی؟مناقصه رو 
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 بردم.
شمش را که دید ، دلش  سین در چ سید و برق تح سالن ر نگاهش که به امیر ار

 قرص شد و دستش را در دست فشرد.
 

 مبارک باشه بابا.
 ممنون، فعال اول راهم.

سنگین  سم این پروژه به خودی خود  ست می گفت دیگر، تازه اول راه بود . ا را
برنده شببدن تازه اول راه بود و  بود، حاال اجرای آن که دیگر جای خود داشببت.

 بستن قرارداد و تعهداج و اجرا و چه و چه....
 

 خیلی خوشحالم براج مامان جان.
 ممنون، اما اگر حمایتهای شما و بابا نبود شاید امروز اینی که هستیم نبودیم.

شده ی نرگس رفت و او را در بر گرفت. قدج هر چقدر  ستهای باز  سمت د به 
 هم که بلند باشد، باید برای درآغوش گرفتن مادرج خم شوی. 

 
 فقط امیرآراد؟

 بیا مامان جان.
حالش توصببیک  ند ، جای گرفت که در آغوش نرگس  نا  ند و رع دو پسببر تنوم

ن. حظ می برد از ناشبببدنی بود. هر سبببه را دوسبببت داشبببت ، باال تر از جا
 وجودشان.
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آبرو و اعتبارش بودند و الحق رو سببفیدش کرده بودند. دلش رفت برای مادرانه 
های نرگس  که در کنار این دو پسببر ، دلش آرام بود و به وجودشببان افتخار می 

 کرد.
 

 اگر ابراز عالقه اتون تموم شد، شام بخوریم.
 به سمت باال برد. مادر را رها کرد و دست امیر آرمان را کشید و 

 
 مگه نگفتم فقط من؟

 امیر ارسالن؟!!
 بچه هاج هستن که هستن، مرد شدند .

 الهی قربونشون برم.
 الزم نکرده. 

خنده ی نرگس که بلند شد، امیر ارسالن دستانش را دور نرگس پیچاند و بوسه 
 ای از سر قدرانی و محبت روی  موهایش نشاند.

 
 نذاشتی بمونم پایین.

 کنم خودج به اندازه ی کافی عاقل هستی.فکر می 
 عاقل و کنجکاو.

 امیر آرمان...!!
دسببتانش را باال برد و به سببمت اتاقش به راه افتاد. باید کمی معطل می کرد تا 

 دو مرغ عشق حرفشان تمام شود.
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خسببته بود و دلش کمی آرامش می خواسببت؛ سببکوج مطلق. شبباید تا قبل از 

به یک جای دنا و خلوج حالش را بهتر می  اجرای پروژه ،سببفری چند روزه
 کرد و آماده و قبراق برمی گشت.

لباسش را عوض کرد و به سمت پایین رفت. خوردن شام در شلوغی های امیر 
آرمان خالی از لطک نبود. مخصببوصببا  امشببپ که سببوژه به وفور در اختیار 

 داشت.
 

 کی برای بستن قرار داد میری؟
 هفته ی آینده. 

 داشتی می تونی روی کمک من حساب کنی. خوب. مشکلی
.  مشکلی پیش بیاد، حتما 

فسنجان ترش را بیشتر از هر چیزی دوست داشت. امشپ نرگس خانم سنگ 
 تمام گذاشته بود.

 
 من احتماال  اواسط هفته چند روزی برم جایی.

 منم میام
سمتش چرخاند و نگاه بی تفاوتش ابروهایش را  سش به  سرش را با تأخیر و پر

 باال پراند.  عادج داشت و ترک عادج موجپ...
 تو هنوز عادتت رو ترک نکردی؟
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 نه دیگه.
 و طبق معمول هم میدونی جواب چیه.

شده  شالله مردی  ببینید پدر من. اون موقع که نه می گفت بچه بود. االن که ما
 و جوابش مثبت ، مگه نه؟

 نه
بلند کرد و ارسببالن خنده "نه" محکم و کوبنده اش ،خنده ی نرگس را به هوا 

 اش را با لقمه اش فرو داد.
   

 امیر آراد این انصاف نیست.
 چی انصاف نیست.

 تو هیچ وقت من رو با خودج جایی نبردی.
 نگاهی به هیکل تنومندش انداخت و سری تکان داد و بی صدا مشغول شد.

 
 چرا آخه؟

 ما خیلی جاها با همدیگه رفتیم.
 البته با مامان وبابا.

 پ، این کافی نیست؟خ
 نه، باالخره برادر باید پشت برادر باشه.

 من پشتت نیستم، کنارج هستم.
شود   شود و امیر آرمان از جایش بلند  شم نرگس تر  همین جمله کافی بود تا چ
برادرش را در آغوش بگیرد. برادر بود و حامی . محکم بود و دلسببوز، اما روش 
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ش می آمد آرام بود و محکم. گاهی های خاص خودش را داشببت. از وقتی یاد
فکر می کرد خالی از احساس است ،اما لحظه ای بعد حرفش را پس میگرفت 

 و ا و را حساس ترین آدم دنیا می دانست.
پوسته ی پیچیده ی دورش ، مانع از دیدن شخصیت اصلی اش می شد. این را 

 همه به خوبی می دانستند. اصوال  کم حرف و بیشتر اهل عمل بود.
 امشپ مثل اینکه احساساج بازارش گرمه.

 از امیر آراد جدا شد و به سمت پدرش رفت و او را در آغوش گرفت.
 

 این هم سهم شما. هرچند که قبال...
 امیر آرمان...

 بله ، چشم. نمیگم نرگس خانم سهمتون رو دادند.
 چشمکی به مامان نرگسش زد و بی حیایی نثارش شد.

 
 کرد نشد بفهمم چی شد؟اینقدر این پسر شلوغ 

 قرار شد چند روزی برم جایی. کمی تمدد اعصاب الزم دارم.
 خوبه. مستقر شدی بگو که بدونیم کجا هستی.

 چشم.
تشببکری کرد و از پشببت میز بلند شببد. خسببتگی یک راسببت به سببمت تخت 

 کشاندش . روی تخت که دراز کشید بدنش کمی آرام گرفت. 
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ارسببتان و نحوه ی اجرای طرح. چند سببال خبره به سببقک بود ،ذهنش در بیم
سببختی و تنهایی و ادامه ی تحصببیل در خارج از کشببور باالخره جایی باید 
بدردش میخورد. شرکتش آنچنان هم نو بنیاد نبود. یک سالی بود که تأسیسش 
کرده بود  و اداره اش به عهده ی پدر بود تا کارهای نهایی را در آنجا تمام کند و 

 ه هایش را اینجا پیاده کند.برگردد تا اید
نام  یاز مهمی بود برای  نه. این خودش امت ناقصبببه  ما م جام داده بود ا کار ان
شببرکتش. از خودش مطمئن بود و امیدوار بود موانع سببر کار، گره کوری در 

 کارش نیندازد و به راحتی آن را سپری کند.
 

 امیر آراد بیداری؟
 بیا داخل.

 مزاحمت نیستم؟
 ه اش را به تاج تخت داد.بلند شد و تکی

 امروز کمی خسته شدم. 
 بیرون بودی؟

 چک نهایی نقشه ها کمی خسته ام کرد.
 میدونم، کار کمی سنگینه . اما تو از پسش بر میای.

 انگشتانش را در هم قفل کرد و پشت سرش گذاشت.
 
 نگران دست انداز های احتمالی هستم. 

 چیز نگران کننده ای وجود داره؟
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 من دوست ندارم کارها به تأخیر بیفته و ...نه، اما 
 جنابعالی زیاد آرمان گرایی.

 اگر آرمان گرایی یعنی تعهد و پذیرش مسئولیت ،بله من آرمان گرا هستم.
 امیر آراد چطور میتونی اینهمه منظم و اتو کشیده باشی؟

راسبببت میگفت. این برادر نظامی اش در خانه راحت تر و کمی بی نظم تر از 
 بود. انگار جایشان عوض شده بود.  خودش

 
 منظم بودن در خانواده ی ما طبیعی هست.

...  آره ، اما تو ذاتا 
 صدای در سر هر دو را برگرداند و با دیدن نرگس هر دو سر پا ایستادند.

 
 چرا اینجا نشستید؟

 داشتیم حرف می زدیم.
 شما اومدی دنبال امیرآراد، خودج هم موندگار شدی؟

 انیش کوبید و دست امیرآراد را کشید و با خودش به بیرون برد.محکم به پیش
 

 االن شیرینی ها آب شده و نسکافه یخ بسته.
 امیر آرمان، آروم تر.

بی توجه به بقیه تند تند پله ها را پایین رفت و خود را به شببیرینی ها رسبباند تا 
 کامش را شیرین کند از موفقیت برادر ارشدش.
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**************** 

 دا مامان، گریه نکن. من عذاب می کشم.یل
 مامان تو نباید من رو تنها میذاشتی.

 تنها نیستی...
سمتش  شانی اش را جدا کرد. ق سبیده به پی از خواب پرید و بی رمق موهای چ
از پدر و مادر در خواب دیدنشببان بود. تکانی به تن خسببته اش داد و از جای 

سرش درد می کرد، اما بی ت ست. هنوز  صورتش برخا سردردش آبی به  وجه به 
ا ظاهری نسبتا  مرتپ بیرون رفت.  زد و ب 

 
 بهتری یلدا؟
 بهترم . سالم

 سالمش را که جواب دادند هیچ، هر کدام به نوبت قربان صدقه اش رفتند. 
 

 بریم شام حاج خانم.
 بله . بفرمایید.

هنوز نگاهی به سبباعت انداخت و آه از نهادش بلند شببد. ده و نیم شببپ بود و 
 شام نخورده بودند؟

 
 ببخشید بخاطر من تا این موقع گرسنه موندید.

 بخششی در کار نیست. اصال  فعل خطایی صورج نگرفته.
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سرش را تکان داد و دست در دست خان جون که یک ریز قربان صدقه اش می 
 رفت به سمت آشپزخانه رفت.

 بهتره همه رو بخوری.
 چشم.

باال می آورد و دوباره در سوپ فرو می کرد قاشقش را در سوپ می چرخاند و 
 .حواسش کجا بود را هم خودش نمی دانست.

سببرش درد می کرد و دلش هیچ چیز نمی خواسببت. این را حداقل خوب می 
 دانست.

 
 بابا جان بخور .

 می خورم پدر جون. کمی سرم درد میکنه.
 غذا بخور تا بتونی دارو بخوری.

 چشم.
 ند چشم میگی.یلدا بدم میاد هی تند و ت

لبخند کم رنگی روی لبش نشست و اولین قاشق را به دهان گذاشت. میلش به 
شد نادیده گرفت. پس به زور هم  شید ، اما نگاه های نگران را نمی  غذا نمی ک

 که شده باید کمی می خورد.
 

 یلدا جان ، فردا هماهنگ کنم میتونی تا جایی با من بیای؟
 کجا؟
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 بریم متوجه میشی.
 چشم.

مونس نفسش را با صدا بیرون داد و نگاهش کرد. مهربان بود و حنون . باالخره 
 هم نفهمید چشم بگوید یا نه؟

قیافه عمه مونس و حرص خوردنش را که دید لبخندش کش آمد و دل های بود 
 که آرام و قرار گرفت.

 
 دستت درد نکنه مونس جان .

 نوش جونتون.
 من باید با کسی تماس بگیرم.

 آشپزخانه بیرون رفت و شماره گرفت و منتظر ماند.از 
***************** 

 
 امیرآراد آخر نگفتی کجا میری.

 قرار بر گفتن بود همون اول می گفتم.
 یادج نره ...

شمهایش گرد   سم تابان چ شی کالمش را قطع کرد و با دیدن ا صدای زنگ گو
 شد. 

 
 سالم جناب تابان. شپ عالی متعالی.

 یلدا؟!!...
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صال  یلدا را به امیرآرمان  شد. ا سم در ذهنش پر رنگ  صال  نفهمید چرا این ا ا
چه؟ گره ابروهایش را که مجسببم کرد ابروهایش در هم پیچ خورد. کالفه ماگ 

 را روی میز گذاشت.
آوردن اسببم تابان برای خراب شبببدن حالش کافی بود. اصبباٌل چرایش را هم 

 نمیدانست. اصال  این تابان که بود؟...
 

 حتما  که میشه جناب تابان. 
.... 

 من آدرس و ساعت رو خدمتون میگم.
.... 

 اختیار دارید.
... 

 شبتون بخیر و سالم برسونید.
نفسببش را کالفه بیرون داد. لعنتی به حواس پرواز کرده اش فرسببتاد. اصببال 

 نفهمید چه شد.
 

 امیر آراد جناب تابان بود.
 کدوم تابان؟

 محمود تابان.
 نگاهش کرد و هر چه زیر و رو کرد محمود تابانی نمیشناخت.سوالی 
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 پدر بزرگ شاگردج؟

 یلدا..
شل  شود و نگاه خیره و نیش  آخ از این زبان که گاهی مثل تیر، از چله رها می 

 شده از عواقبش می شود و توجیه که دیگر هیچ اشری ندارد.
 

 بله. یلدا خانم.
 یلدا کیه، مامان؟

یا و حاال نرگس را چه ک سببی قانع می کرد؟ تا نمی فهمید و احتماال  چند رو
 پردازی ریز و درشت نمی کرد، دست از سرش بر نمیداشت.

 
 دانشجوی امیر آراد.

 خپ؟
تو پرواز با پدر بزرگش همسفر شدم و تو فرودگاه فهمیدم همسفر من پدر بزرگ 

 دانشجوی امیر آراد.
 من گفتم پدر بزرگ و قصه ی سفرش رو تعریک کنی؟

سؤاالج نرگس  شت. با این هیبت از  شاخ و دم ندا سید دیگر. ترس که  می تر
خانم میترسببید. با حفظ چهره نگاهش مسببتقیم به امیر آرمان و توضببیحاج 

 احتمالی اش بود.
 

 یلدا رو که امیر آراد باید معرفی کنه.
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سی  ضیحی بود. چه ک شمهایش گرد و ابروهایش باال پرید. این دیگر چه تو چ
...را دقیقا   می بایست معرفی کند؟ اصال 

 نگاه مشکوک نرگس و لبخند امیرآرمان کالفه اش می کرد.
خانم تابان دانشببجوی من هسببتند که به طور اتفاقی پدر بزرگشببون رو هم تو 

 فرودگاه دیدم.
 یلدا کیه پس؟

 نرگس...
 امیر ارسالن اجازه بده.

. موضوع چندان بغرنجی نیست.  مامان لطفا 
 امیر آراد...

 لدا از کجا وارد شد که از زبانش پرید بیرون. اصال  چرا باید توضیح می داد؟ی
 منتظرم.

 یلدا همون خانم تابان هستن.
 این رو که فهمیدم.

 پس؟
 خانم تابان یهو شد یلدا. این رو نمی فهمم

 چنگی به موهایش زد و در نهایت...
 

 نرگس جان من توضیح میدم.
 مطمئن؟
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رفت برای این نرگس شببر و شببور که هنوز گیر می سببرش را تکانی داد و دلش 
 انداخت و حرف کشی می کرد.

 
 حاال اینا مهم نیست. یه قرار مالقاج می خواست جناب تابان.

 با من؟
 راجع به یک پروژه ی ساخت.

 و جنابعالی زحمت معرفی بنده رو به عهده داشتی.
 پیش میاد.

 جرعه ای نوشید.  سرش را تکانی داد و ماگ را از روی میز برداشت و
 فردا ساعت سه خوبه؟

در نقش منشببی وظیفه شببناس، سبباعت هم تعیین کرد و خالص. چیزی می 
 توانست اضافه کند؟ قطعا  نه.

 
 من مشکلی ندارم.

 پس من بهشون خبر میدم.
 سری تکان داد و سکوج کرد. در حال حاضر چیزی به مغزش نمی رسید. 

 
************** 

 
 ری؟یلدا مادر جون بهت

 خوبم، فقط کمی سرم در می کنه.
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 یه گل گاو زبون دم می کنم، برای همه خوبه.
 ببخشید اذیتتون کردم.

دسببتش را گرفت و نگاهش کرد. خدا نکند گرد غم بر چهره ی کسببی بنشببید 
خاص آن که آن شببخص عزیزج باش. دلش درد می آمد از ناراحتی رسببوب 

 شده در چهره اش. 
 

 بگیر. حالت رو بهتر میکنه.قبل از خواب یه دوش 
 چشم.

 قول میدی فردا صبح بهتر باشی؟
 من خوبم. فقط کمی دلم گرفت.

 می دونم عزیزم. اما به خاطر ما...
ستانش را محکم تر گرفت. این  شت و د شانه ی خان جون گذا سرش را روی 

 زن را دوست داشت. عمیق و آهسته.
 

 به به ، چه خبر شده اینجا ؟
شانه ی خان جون فشرد و دو دستش را دورش پیچید. محکم  سرش را بیشتر بر

شی خوشایند را  شد بر درد دلش و آرام ست پدر جانش مرهمی  تر از هر بار. د
 به جانش ریخت.

 
 من گل گاو زبون دم می کنم. شما بفرمایید.
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 دستت درد نکنه مونس.
 دستش را گرفت و به سالن برگشت.

 
 یلدا، قول فردا که یادج نرفته؟

 پدر جون. فقط چه ساعتی؟ نه
 قرارمون ساعت سه بعد از ظهر شد.

 چشم.
 

ست. دلش کمی  شمانش را ب شت و چ شانه ی خان جون گذا سرش را روی 
بوی خوش و آرامش می خواست. صدای گفتگوی خان و پدر جون پس زمینه 

 ی ذهنش شد و آرام آرام ذهنش آرام گرفت.
نداشببت اما مجبور به اطاعت  گل گاو زبان دم کرده ی  عمه مونس را دوسببت

شن  شیدن شه با اکراه تن به نو بود. در عمرش از هر چه دم کرده متنفر بود و همی
 می داد. اجبار بدترین کار دنیا بود.

شاید کمی آب گرم حالش را بهتر  سمت اتاقش رفت.  شپ بخیری گفت و به 
هر می کرد. شاید هم بعدش یک خواب راحت کمک می کرد تا فشار بعد از ظ

 بارش را ببندد و از این سکون و رخوج نجاتش دهد.
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شپ و خواب آرامی را  شپ خیلی بهتر بود.  صبح امروز بهتر بود. حداقل از دی
سپری کرده بود و حاال سر حال تر بود. خدا کند روزهایش بد نشوند که اگر بد 

 شد تا ساعاتی درگیر است و در آخر خودش هم دلیلش را نمی فهمد.
شد. صبح  شان گیر یلدا  شان را بلند کرد و نگاه سر سر حالش  سبتا   بخیر ن

صندلی را عقپ کشید و نشست.  از بطری شیر لیوانی پر کرد و در مقابل نگاه 
 مبهوج مونس نوشید. لیوان را که پایین گذاشت.

 
 باید مسالمت آمیز مسائل را حل کرد.

وانسببت انجام دهد ، خنده اشببان را که دید دلش آرام گرفت. کاری که نمی ت
 حداقل با خوب بودن حالش، حالشان را بد نمی کرد هنر کرده بود.

 
 من برم کمی درس بخونم ، کاری با من ندارید؟

 به کارج برس.
 به اتاقش رفت و دفتر و کتابش را جلویش گذاشت و شروع کرد. 

ان سببرش را که باال آورد عقربه ها روی دوازده ایسببتاده بودند. زیادی درس خو
شده بود. اصال  متوجه ی مرور زمان نشده بود. عجیپ بود که هیچ صدایی هم 
از کسببی در نیامده بود. شببانه ای باال انداخت و دفتر دسببتکش را جمع کرد و 

 بیرون رفت.
 

 خان جون.
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 آشپزخونه.
 من اصال  متوجه زمان نشدم.

 طوری نیست مادر. البد درست سنگین بوده.
 ا سخت تر میشه.آره دیگه. هر روز درس ه

سر می پراند  سبزی هوش از  شت و گازی زد. بوی قرمه  سیبی از روی میز بردا
 و مدهوشت می کرد.

 سر دیگ را برداشت و عمیق نفس کشید.
 بیا کنار، می سوزی.

 مراقبم عمه مونس خانم.
 بهتری؟

 سری تکان داد و از گاز فاصله گرفت و پشت میز نشست. 
 

 پدر جون کجاست؟
 تو باغ.

 نم میرم.م
شت، نه  شاخه ها را دا سته ی روی  ش ستان و برف ن باغ پاییز زده،  نه زیبایی زم

 سرسبزی تابستان و نه شکوفه دادن بهار.
بایی را  هارمونی زی پاییز در نوع خودش  با  های عجین شبببده  نارنجی  زرد و 

 بوجود می آورد، اما در نهایت دلگیر بود.
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پدر جان آشنا شده و اولین بار همدیگر  از خان جون شنیده بود در همین باغ با
را دیده بودند. از سیپ های افتاده از دستش و از نگاه خیره ی پدر جان و سیپ 

 افتاده ای که به دستش می دهد. این باغ را دوست داشت ، با تمام متعلقاتش.
 

 خیلی به این درخت ها عالقه دارید؟
 بسیار. این درخت ها عمر زیادی دارند و یادآور خاطراج

 خان جون یک چیزهایی تعریک کرده.
شد، اما انگار خاطراتی را مرور می کرد. خاطراتی که لبخندی را  چهره اش باز 

 هر چند کم رنگ نمایان می کرد.
 

 بازم؟
 من کال  زنده به خاطراتم.

 این خیلی خوِب. اما خاطراج همیشه ...
بد، وجود دار ما خاطراج چه خوب چه  با جان. ا با ته  ند. فرار راه حل درسبب

 نیست.
 فرار نمی کنم. اما دوست ندارم با خودم یادآوری کنم.

دسببتش را گرفت و او را به سببمت خودش کشببید. راه رفتند و حرف زدند. از 
خوب و بد، از خودشان ، از باغ و  در نهایت خسته از پیاده روی به سمت خانه 

 رفتند.
************ 
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ی چشمهایش را فشارداد. خسته تر از آنی بود  با انگشت شست و اشاره، گوشه
که حدسش را میزد. از صبح نقشه ها را بازبینی کرده بود و از درست بودنشان 

 اطمینان حاصل کرده بود.
نگاهی به سبباعت مچی اش انداخت. یک سبباعتی تا قرارش با محمود تابان  

 د.ا بازیابمانده بود. کمی استراحت کمک میکرد تا انرژی از دست رفته اش ر
روی کاناپه دراز کشید، ساعد دستش را روی پیشانیش گذاشت و چشمهایش 
را بست. سکوج و آرامش محیط کمی به تمدید اعصاب خسته اش کمک می 

 کرد.
ضببربه ای که به در خورد از جا پراندش. روی کاناپه نشببسببت و "بفرمایید"ی 

 گفت.
 

 جناب محتشم من میتونم برم؟
 االن؟

 متتون عرض کردم ، کاری دارم اجازه ی مرخصی فرمودید.بله، دیروز خد
 بله بله... ببخشید... بفرماید...

با رفتن منشی از جا بلند شد . دستی به موهایش کشید و لباسش را مرتپ کرد. 
 نگاهی به ساعتش انداخت، چیزی به ساعت سه نمانده بود.
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ستراحت کرده بود و کمی از خ ستگی ذهنی در همان مدج زمان کم، مغزش ا
سر و  ست تا بهم ریختگی های روی میز را  ش شت میزش ن شده بود. پ اش کم 

 سامان دهد.
 

 مثل اینکه اینجاست پدر جون.
 ظاهرا  

 حاال از نگهبان برج هم می پرسیم.
 نمیخواد بابا جان، آدرس دقیق دارم با شماره واحد.

 .برج به راه افتادسری تکان داد و از ماشین پیاده شد. ریموج را زد و به سمت 
ست کجا می  صال  نمیدان شرد. ا شدند و دکمه پنا را ف سور  سان وارد اتاقک آ

 روند. نه چیزی پرسیده بود، نه چیزی شنیده بود.
شد و به دنبال پدر جان به  راه  ستاد از اتاقک خارج  سور که از حرکت ای سان آ

 افتاد.
 

 "شرکت مهندسی ساختمانی محتشم"
لو در نیامده بود که قامت سببوغاتی روبرویش قرار از شببوک عبارج روی تاب

 گرفت. اینجا چه می کرد. اصال  چه خبر بود ؟
 

 سالم عرض شد بفرمایید.
 سالم مهندس جان. 
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 دستی پشتش قرار گرفت و به سمت داخل هدایت شد.
 

 شما خوب هستید؟
 یلدا ، بابا جان با شما هستن.

 لعنتی به حواس پرتش فرستاد و سالم کرد.
 
 الم از بنده ست.س

 ببخشید، من نمی دونستم میایم اینجا، کمی شوکه شدم.
شان  سمت اتاق خودش راهنمایی شت لپ هایش پنهان کرد و به  لبخندش را پ
کرد. این دختر سبباده و آرامتر از آنی بود که فکر می کرد. حداقل امروز گره ی 

 ابروهایش را جایی جا گذاشته بود. 
 افتاد و به آقای اسدی دستور پذیرایی داد.به دنبالشان به راه 

 
 خیلی خوش آمدید.

 ممنون که قبول کردید.
 اختیار دارید جناب تابان. انجام وظیفه ست.

ضربه ای به در خورد و اسدی با لیوانهای شربت وارد شد. با اشاره ی امیرآراد 
 تعارف کرد و از اتاق خارج شد.

 
 نوش جان.

 زنده باشی بابا



wWw.Roman4u.iR  174 

 

اما بد جور به دلش چسبببید . بابا گفتنش معمولی بود ،اما گویی  نفهمید چرا؟
پر از صببفا و خلوص بود. نگاهش به یلدا افتاد که انگشببتانش را در هم می 

 پیچید و کمی مضطرب به نظر می رسید.
 

 بفرمایید خانم تابان.
تکانی خورد و سببرش را باال آورد. نگاه پر ابهتش را که دید، بیشببتر دسببت و 

 گم کرد. زیادی با اتیکت بود. پایش را
 "ممنونم" ی گفت و دست پیش برد و لیوان شربت را به دهانش نزدیک کرد.

 
 غرض از مزاحمت اینه که من یه مشاوره ی فنی میخوام ازتون.

 در خدمتم.
سازم.  ستاهای محروم ب شده یک مدرسه و درمانگاه تو یکی از رو ستش قرار  را

شه رو برام تهیه اینکه میخوام هم برآورد هزینه  کنید و هم اگر براتون مقدوره، نق
 کنید.

 البته . خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم.
 فقط یک توضیح.

 میشنوم.
 چطور بگم، این روستا اطراف مشهده.

تکیه اش را به صبندلی داد و به فکر فرو رفت. بد هم نبود. یک تیر و دو نشبان. 
 هم سفر به یک جای خلوج، هم دیدن زمین .
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 زمین رو خریدید؟

 بله. دو قواره در کنار همدیگه .کارهای ابتدایی انجام شده.
 بسیار عالی. از نظر من مشکلی نیست.

 خدا خیرج بده بابا. 
 اختیار دارید. من اواسط هفته دیگه میتونم برم و زمین رو ببینم.

 این خیلی عالیه.
 فقط آدرس رو به من بدید ممنون میشم. 

 الزم نیست؟ حتما. وجود من که
 فعال  نه. من میرم هم زمین رو ببینم، هم برآورد و کارهای اولیه رو انجام بدم. 

 لطک میکنی.
سته   ش ساکت ن "خواهش میکنم"ی گفت و نگاهش به یلدا افتاد که تمام مدج 

 بود و گوش می داد.
 

 من آدرس رو می نویسم براتون ،به انضمام شماره ی خودم.
جلویش گذاشببت و باز هم نگاهش گیر دخترک آرام امروز خودکار و قلمی را 

 افتاد. سکوج و سکوج...
 

 خپ دیگه. ما رفع زحمت می کنیم. فقط در مورد حق الزحمه خودتون.
 صحبت می کنیم.-

 ممنون که وقت گذاشتی بابا جان.
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 نفرمایید.
 یلدا ، بابا جان بلند شو.

شببنونده بود و این کار  تکانی به خودش داد و از هپروج بیرون آمد. یکسببره
سوغاتی هم  سر برده بود، عالوه بر اینکه متوجه نگاه های ریز  صله اش را  حو

 شده بود. 
 

 خدانگهدارتون.
 خدانگهدار.

دستش را دراز کرد و دستان جناب تابان را فشرد و بعد از تعارف و خداحافظی 
 آن ها را به بیرون راهنمایی کرد.  

 
سش را  ست نف سمت اتاقش رفت. مکالمه ی راحتی در را که ب بیرون داد و به 

بود اما یک چیزی انگار جور نبود. یلدا زیادی سبباکت بود یا از آمدن اینجا و 
دیدنش ناراحت؟ گره ابرو هایش در روز اول که محکم بود. ولی امروز گره ی 

 ابرو نداشت. پس دلیل ساکت بودنش چه بود؟
سک به خودش که آمد دید، تمام فکرش را  سری به تأ سکوتش پر کرده.  یلدا و 

سدی خداحافظی  شی اش از ا سوییچ و گو شتن  برای خود تکان داد و با بردا
 کرد و از شرکت خارج شد.
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 جایی که کار ندارید پدر جون؟
 نه بابا، بریم خونه.

 چشمی گفت و پایش را روی پدال گاز فشرد. 
 

 چرا حرفی نزدی؟
 من که چیزی نمی دونستم.

 ال درست نبود فقط سالم و خداحافظی.به هر ح
 متأسفم.

 نگفتم که این رو بگی. حرفم اینه، تو آدم این مدل سکوج نیستی.
 نمی دونم چرا. اما خپ، جای حرفی هم برای من نبود.

 تا خانه حرفی میانشان رد و بدل نشد. 
 

**************** 
 ریموج را نزده صدای گوشی اش بلند شد.

 الو... امیر آراد
 سالم. 

 اومدن؟
 بله. تشریک آوردن.
 یلدا خانم هم بود؟

 گره ی ابروهایش به آنی در هم رفت.
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 نگفتی؟ اومده بود؟
 الزم به استفاده از فعل مفرد هست؟

 خنده ی بلند امیرآرمان گوشی را از گوشش فاصله داد 
 

 غیرج؟
د این را دیگر از کجا آورده بود؟ اصببال  چه صببنمی با یلدا داشببت که بخواه

 غیرج را هم تنگش بچسباند.
 

 امیر آرمان من واقعا  متوجه ی نوع رفتارج نمیشم.
 کدوم رفتارم؟
 امیرآرمان...

 امیر آرمان محکمش برای ساکت شدن کافی بود.
 

 باشه برادر من. جوجه رو آخر پاییز می شمارند.
 شپ می بینمت.

 توجه ای به امیر آراد گفتنش نکرد و گوشی را قطع کرد.
غیرج؟ آن هم برای یلدا؟ این دیگر چه بود که در ذهن امیرآرمان می گذشت؟ 

 گاهی اوقاج آن طور که دلش میخواست تفسیر می کرد. 
ذهن خسته اش خسته تر شد. استراحت نیمه کاره کمی به دادش رسیده بود اما 

... 
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 ریموج را زد و سوار شد...
 
 

 چطور بود؟
 و آقا. ماشالله این دو برادر ،  برازنده

 محمود، من که آقای محتشم رو نمی گم.
 آها... قرار شد هفته ی دیگه خودشون برن و ببین.

 باریک الله به ایشون.
 نگاهش سؤالی شد.

 
 همین که همت کرده و داره می ره اونجا خودش کار بزرگی محسوب میشه.

 خودم هم گمان نمی کردم قبول کنه.
 فهیم مشورج کنی؟حاال مطمن هستی ازش؟ نمی خواست با 

 نه... باالخره درس خونده ست.
 خیر باشه ان شای الله.

گوشببش به حرف بود و دسببتش به نوشببتن. آرزو جان هم وقت پیدا کرده بود و 
داشببت از خواسببتگاری قریپ الوقوع حرف میزد. این پروژه ی خواسببتگاری 

 رفتن امین خان از لیلی اش دیگر داشت بغرنا می شد.
 

که شانیه ای عود می کرد و هر دقیقه حرف و ایده ای برای  حسبباسببیت آرزو هم
 به اصالح خودش گربه را دم...
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شکلک خنده می  شت و  شت گویی های آرزو. می نو الله اکبر از این ریز و در
ست و حرص  شت و در آخر نفهمید ناراحت ا شت و نو شت و نو شت. نو گذا

 می خورد یا رسما  او را دست انداخته و می خندد.
حافظی کرد و گوشببی را زمین گذاشببت. بهتر بود از دسببترس خارج شببود خدا

که در این  خت  یپ کردن می پردا تا به امر خطیر  ید  با تا خود صبببح  وگرنه 
 صورج باید قید انگشتش را می زد.

 
 تمام؟

 آرزو و قصه ی هزار و یک شپ ازدواج امین.
 این آرزو خانم نوبت خودش برسه چه خبر میشه.

 سری تکان داد . خنده ای کرد و 
 

 فردا شپ دایی فهیم میاد دیگه؟
 بله. ولی بازم فردا باهاشون هماهنگ می کنم.

 خوبه
 من برم بخوابم.

 برو مادر، شبت بخیر
 شپ بخیری گفت و به اتاقش رفت.

سردی هوا کم کم  خودی نشان می داد . پنجره را باز کرد و به آنی باد سرد فرار 
 کرد و در راه فرار ،تنه ای به پرده زده و گوشه ی اتاق قایم شد. 
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باد میان شاخ و برگ درختان سیپ می پیچید و صدا کنان رد می شد. تن نازک 
به نابودی میکرد و از برگ ها را تازیانه میزد و بی رحمانه چندتایی را محکوم 

 شاخه جدا.
شست،  سته بود و حکمرانی می کرد.  لرز که به جانش ن شک سکوج باغ را  باد 

 شال را محکم تر دور خودش پیچید. 
پنجره را بسببت و از آن فاصببله گرفت. به طرف کمد رفت و آلبوم ها را بیرون 

 کشید.
 

زمین نشببسببت.  دلش خاطره بازی می خواسببت.آلبوم ها را بیرون آورد و روی
ورق به ورقش خاطره بود. از نوزادی تا حال را می شببد به هزار جور شبت کرد، 

 اما مانا تر از عکس نبود.
به قول خان جون کاری که عکس می کرد حافظه، در برابرش کم می آورد. این 
دوربین های دیجیتالی و گوشی های لمسی هم که دیگر نگو، حتی ذوق چاپ 

 د.کردن را هم می گیرن
ر زد، ورق زد و  ورق زد و نگاه کرد، ورق زد و دسببت کشببید، ورق زد و دلش پد

 دلش تنگ شد، ورق زد و لبخند زد، ورق زد و اشکش چکید...
شت و  شت.  پر از حس های متفاوج بود. همه را یکجا دا آلبوم را که کنار گذا
نداشببت. این هم مدلی بود دیگر. از جایش برخاسببت و آلبوم را سببر جایش 

 گذاشت. 
 روی تخت دراز کشید و دستهایش را زیر سرش گذاشت.
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عالم خواب همیشبببه می تواند به مدد آید و از هیاهوی روز نجاتت دهد، به 
 شرط آنکه کابوسی دلتنگت نشود.

و بدین سان بود که در عالم خواب فرو رفت و آن شپ هیچ کابوسی دلش تنگ 
 نشد.

 
 یلدا امروز دانشگاه نداره؟

 داری مگه؟نه. کاری 
 نه. گفتم یک موقع خواب نمونه.

 آخ پام...
سببرها که به سببمتش برگشببت خودش را جمع کرد و زانویش را فشببار داد. درد 

 بدی در پایش پیچید و لنگان لنگان خودش را به صندلی رساند.
 

 چی شد؟
 زانوم ... خوردم به دیوار...

 قیافه ی کا شده ی مونس را دوست نداشت.
 
 

 موقع ... الله اکبر...دو روز دیگه 
 عمدی که نبود عمه .

 من گفتم عمدی بود؟ آخه چرا مراقپ نیستی؟
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 صلواج بفرست مونس ، اتفاق بود.
همین کلمه کافی بود تا مونس نگاه خشببمگینش را پرتاب کند و به سببمت 

 یخچال برود.
 

 می دونم چقدر من رو دوست دارید. 
 اذیتش نکن بابا جان.

ونس انداخت که باز هم لیوانی شببیر پر می کرد تا به زیر چشببمی نگاهی به م
 خوردش دهد.

 
 خپ عصبانی هستن و من ...

 الزم نکرده شما به فکر رفع عصبانیت من باشی.
 نمیشه که عمه جون، این حس دو طرفه ست.

 صبحانه ، یلدا خانم.
 آشتی...

 الله اکبری گفت و لیوان شیر را جلویش گذاشت.
 

 ن.قهر بودم مگه دختر جا
 اون نگاهتون خطرناک بود.

 شیرین نشو. 
اشبباره به لیوان شببیر،یعنی کاری را که باید انجام بدهی تا آخر دنیا هم که فرار 

 کنی روی دوشت خواهد ماند و لیوان شیر...
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 خان جون کجاست؟
 تو اتاق ، با حاج خانم صحبت میکن.

 این موقع روز؟
 نداره.راه انداختن کار خلق خدا، زمان و ساعت 

 مشکل خاصی پیش آمده؟
 نه.اما خان جونت رو که می شناسی.

شد. میز را جمع کرد و فنجانها را از چای پر  شغول  سری به تأیید تکان داد و م
 کرد و به سالن رفت.

 
 بفرمایید.

 دست درد نکنه مادر جون، به دایی اج زنگ زدی؟
 االن یاد آوری می کنم.

 یلدا بگو دیر نکنه
شمی گفت و ب شت و تماس را برقرار چ سمت اتاقش رفت. گوش اش را بردا ه 

 کرد
 

 جانم دایی.
 سالم .زنگ زدم یاد آوری کنم برای امروز 
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 یادم بود دایی، میام 
 منتظریم. مزاحمتون نمیشم و خدانگدار.

 خدا نگهدارج دایی جان.
های  به جزوه  نده بود . بهتر بود مروری  ما قت  تا ظهر و خپ این هم از این. 

 زش می انداخت تا در روز موعود بیخ گلویش را نگیرند.عزی
سرش را که باال آورد، نگاهش به ساعت افتاد که یازده را نشان می داد. چیزی  

 تا آمدن دایی فهیم نمانده بود و او هنوز آماده نشده بود.
 شانه به موهایش نرسیده بود که در اتاق باز شد و خان جون وارد شد.

 
 د.چه خوب شد اومدی

 چیزی شده؟
 خان جون میشه پایین موهام رو کوتاه کنید.

با نگاهی مظلوم نما و انگشبببت گذاشبببت روی  باال آورد و  پایین موهاش را 
 موهایش حد مجازی را تعیین کرد و منتظر ماند.

 
 دختر خانمها موهاشون رو کوتاه نمی کنند.

 خان جون این روزها دخترا همه موهاشون کوتاهه.
 دختر خانمها.منم گفتم 

 خان جون لطفا  . 
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مد و موهای همچون شبببش را در دسبببت گرفت. اصببال  خودش هم  جلو آ
میخواست ، قیچی جان نمی گذاشت. قیچی را هم با تبصره راضی می کرد از 

 سد مونس چطور رد میشد؟!
 

 حیک از این موها که قیچی بخوره.
 خان جون یک جوری بچینید که معلوم نباشه.

 رج؟و دلیل اصرا
 نگهداری کردنشون سخته.

 قیچی.
ترک عادج موجپ ... دسببتانش را به هم کوبید و خان جون را به سببمت آینه 

 کشاند. 
حس نیوتن پس از کشببک جاذبه هم ،کمتر از حسببش بعد از قیچی خوردن 
موهایش بود. اصال  تو گویی موهایش را پسرانه کوتاه کرده بود و از این حسش 

 د.گویی در فضا سیر می کر
باالخره کم کاری انجام نداده بود، اما تا اطالع شانوی باید از میدان دید خارج 

 می شد تا وجپ کردن چشمی مونس کار دستش ندهد.
 خرسند از پروژه ی انجام شده اش ،لباس مرتبی پوشید و بیرون رفت.

 
 شمسی خانم یه ُتک پا اومدند و رفتند. 

 یدمشون.خدا از سر تقصیراج من بگذره ؛ بازم ند
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نگاه چپ شببده ی عمه مونس را که دید، زبان در کام کشببید و به بیرون آوردن 
 کاسه ها از کابینت پرداخت.

 
 یلدا؟

چقدر عمر خوشببحالی اش کوتاه بود. اصببال وقتی شببانس تقسببیم می کردند 
 ،معلوم نبود سرش کجا گرم بوده.

 نگاه ترس خورده اش را به مونس داد و منتظر نگاهش کرد.
 

 ادا بازی های آرزو چه خبر؟از 
 مجاری تنفسی باز شد و هوا سخاوتمندانه به ریه هایش سرازیر شد. 

 
 نفس بلند برای چی بود؟

 هی... هیچی...
 نگفتی؟ 

دیشپ صحبت کردیم و به این موضوع پی بردم که این دختر کال  چیزی به اسم 
 ناراحتی از محیط رو نمی شناسه.

شپزخانه آمده را صدای خنده ی مونس که بلند  شد ،خیال خان جون تازه به آ
شهر  شده بویی نبرده و  هم راحت کرد و مطمئن اش کرد که از عملیاج انجام 

 در امن و امان ست.
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یک روز این آرزو خانم رو بگو بیاد اینجا تا من باهاش یک صببحبتی داشببته 
 باشم.

 سبزی خوردن را روی میز گذاشت و به سمت شیشه ی ترشی رفت. 
 

 چشم. پیغامتون رو میرسونم.
 در ضمن،حواسم به تو هم هست
 نگاه گیجش را به مونس داد و ...

 
 شما گاهی اوقاج از حد معمول حرف گوش کن تر میشی و این یعنی...

 دست گلی به آب ندادم.
دو دسببتش را روی دهانش نگذاشببته ، صببدای خنده ی دو زن آشببپزخانه را پر 

 کرد.
 

 معلوم میشه .
 از پایین موهام رو کوتاه کردم. چند سانت

ست و مونس بوسه ای روی موهایش  ش صندلی ن خان جون از زور خنده روی 
 نشاند و از آشپزخانه خارج شد.

 
 داداش کجا میری؟

 میرم پیش علی. کاری داری؟
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 ن... نه... یعنی...
 فهیمه خانم، چیزی شده؟

 نه داداش،چی شده باشه مثال  ؟ سالم برسون
 هیمه خانم.سالمت باشی ف

شان  سک نبودن سری به تأ شاندش و  داداش کش دارش از عالم خیال بیرون ک
تکان داد. نگاهش که به در رنگ شده افتاده بود خاطراج جلوی چشمش جان 

 گرفته بود. ماشین را راه انداخت و حرکت کرد.
 

 خان جون ،دایی اومد.
سمت در ورودی رفت و در چار سریع به  چوب در منتظر دکمه آیفون را که زد 

 ماند.
زمانه کم کم داشببت آشارش را هویدا میکرد. نسبببت به ماه قبل که دیده بودش  

 نحیک ترشده بود. موهایش که دیگر...
 ببین چه خانم زیبایی اینجاست

 سالم خان دایی.
 بازم...

 خنده ای کرد و در آغوشش پناه گرفت. دلتنگ بود، بوی مادرش را می داد.
 

 یلدا بابا، چرا جلوی در نگه داشتی دایی اج روخیلی خوش اومدی. 
 سالم محمود خان.
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شیدند ،دلش  صله گرفت و کناری ایستاد . دو مرد که همدیگر را در آغوش ک فا
قرص به بودنشببان شببد. دایی فهیم را کمتر می دید. اما همین کم دیدن باعث 

 نشد مهرش کم شود. 
 

 بفرمایید داخل
 .سالم حاج خانم؛ باعث زحمت شدم

 عمرج بلند مادر جون. با علی فرقی نداری.
تکانی خورد و  نم اشک در چشمش نشست. قدم به داخل گذاشت و سالم و 

 احوال پرسی با مونس که انجام شد، روی مبل جاگیر شد.
 زیاد در این خانه رفت و آمد کرده بود. جای جایش را از بر بود. 

شده بود . ا صاحپ خانه چه روزها که اینجا ناهار مهمان ن صال  یک جورهایی 
بود. رفت و آمدش در این خانه به حدی بود که اگر کسببی نمیدانسببت ،خیال 

 می کرد عضو این خانه و خانواده است.
 

 چه خبر فهیم جان؟
 تکرار مکرراج ، زنده ایم فقط.

 زنده باشی بابا جان.
 شما خوب هستین حاج خانم؟

 ، بودنش قوج قلپ وگرنه که ما...الحمدلله مادر . خدا خیر بده به این بچه 
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ست رفته  شبیه تر به خواهر از د شبیه و  نگاهی به یلدا انداخت که روز به روز 
 اش می شد.

 بفرمایید دایی.
 دستت درد نکنه عزیزم

 نوش جان.من برم کمک  عمه مونس.
 سری تکان داد و نگاهش را دور خانه چرخاند.

 
 هیچ وقت فرم اینجا عوض نمیشه

 هرکدام از این وسایل بری خودش خاطراتی داره.نه مادر. 
 اون گرامافون... چه روزهایی داشتیم.
 خدا رحمت کنه همه اسیران خاک رو

 و باز هم هجوم خاطراج ...
 

 علی این صفحه استاد بنان کجاست؟
 تو همون قفسه مگه نبود؟

 نیست . یعنی من ندیدم
 فهیم این روزا زیاد حواست نیست.

 با حفظ موضع ادامه داد.یکه خورده اما 
 

 ای بابا، کدوم حواس پرتی.
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سوزاند. بهتر از خودش، او را  ستخوانش را  سفیه علی تا مغز ا نگاه عاقل اندر 
 می شناخت. آن روزهای به اصطالح طالیی آشنایی با ...

 
 کجا سیر میکنی فهیم خان؟

 هر گوشه ی این خونه یک دنیا خاطره داره.
و اینجا بود و نبود، سببرش به آنی پر می شببد و  گویی با خودش حرف می زد
 لحظه ای دیگر خالی از هیچ.

 ناهار آماده ست
 حسابی به زحمت افتادید حاج خانم

 تعارف نکن مادر ،بفرما
آبگوشببت را باید روی زمین نشببسببت و نوش جان کرد. سببفره ی خوش آب و 

 رنگ و پر و پیمان سیر را به اشتها می آورد، چه رسد به گرسنه.
سفالی که پر از ترشی و  سه های  سفره و کا شه ی  سبزی خوردن تازه چهار گو

 سیر ترشی به اندازه کافی رنگ و لعابی به سفره داده بود،دیدنی.
دیر زمانی بود سفره ی رنگینی در خانه و کاشانه اش انداخته نشده بود. اگر می 

 شد به محل زندگی اش ،خانه و کاشانه اطالق کرد. 
فت و شببروع کرد . بغض مچاله شببده ی بیخ گلویش، فرو دادن بسببم اللهی گ

 لقمه ها را سخت می کرد و او را مجبور به مدارا. دیر زمانی بود دچار بود.
 

 دستتون درد نکنه . مثل همیشه
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 نوش جان . یلدا مادر...
 چشم ،شما بفرمایید من جمع می کنم.

شپزخانه بردند. سریع جمع کردند و به آ سفره را  سایل  سریع تر از   و همه چیز 
 چشم به هم زدنی جابجا شد.

 
 یلدا بابا ،از اون چای های فرد اعال به ما نمیدی؟

سرش را آشپزخانه بیرون آورد و چشمی بلند باال گفت و مشغول شد. فنجانها 
شک  شت و کنارش هم ظرف نباج و پولکی و توج خ سینی گذا را پر کرد در 

 قرار داد و بیرون رفت.
 

 ر شد این مهندس جوان بره و زمین رو ببینه و برآورد قیمت کنهحاال قرا
 کمکی از دستم بر میاد بگید. من تا عمر دارم خدمت کنم، هنوز مدیونم.

 این حرفها رو نزن بابا جان، خدا قهرش میاد.
ساخت مدرسه و  ساز برپا بود. تا این پروژه ی  ساخت و  شیرین  باز هم بحث 

 بسیار بود و بازار بحث  داغ . درمانگاه تمام می شد ، راه
چای را تعارف کرد و فنجانش را برداشببت و کنار خان جون نشببسببت. دلش 
نسببکافه ای داغ می خواسبببت، اما دریغ که مونس جانش آنجا بود و همانند 

 عقاب مراقبش.
 

 از درس و دانشگاه چه خبر؟
 می گذرونیم . کم کم درس ها مشکل میشه و تالش بیشتر طلپ می کنه.
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 وفق باشی دایی جان.م
 ممنونم.

با صببدای زنگ گوشببی اش از جا برخاسببت و با "ببخشببید"ی از آنجا فاصببله 
 گرفت.

  
 سالم آرزو.

 سالم از ماست.خوبی ؟
 ممنون . تو خوبی؟

 الهی شکر. فردا دارم میرم کمک بهار و خاله
 وسایل رو تحویل گرفتن؟

 آره. جناب شوکت جوان لطک کردند.
 . آرزو به خودی خود می زد ، وای به حال آن که....عجپ کاری کرده بود

 
 بازم خوبه که شرمنده نشدم.

 خدا مرگم بده .تو چرا شرمنده بشی.
 در هر حال من معرفی کردم.
 چه مبادی آداب شدی شما.

 مبادی آداب را نمی دانست ،اما همیشه با ادب بود دیگر. نبود؟ 
 و من کی بی ادب بودم؟

 نبودی جانم
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آرزو که بلند شد، سرش به چپ و راست چرخید. اصال  موضوع خنده قهقه ی 
 داری نبود؛ ولی آرزو...

 
 اگر خندیدنتون تمام شده من برم که مهمان داریم.

 مهمانتون کیه؟
پایین موهایش را دور انگشببتش پیچاند و با یاد آوری کوتاه کردنشببان لبخندی 

 روی صورتش نقش بست.
 دایی فهیم.

 سون.به به . سالم بر
 سالمت باشی. فعال  خدانگهدار.

 گوشی را قطع کرد و به بیرون رفت.
 

 کار و بار می چرخه فهمیم جان.
 الحمدلله.برای من خوب... آدم تنها مگه چقدر خرج و برج داره؟

 درست میگی. اما هنوزم دیر نشده.
 دیگه از ما گذشته.

 صالح مملکت خویش خسروان دانند.
یا آدمهای نگاهش خیره بود و ذهنش د بال جواب. زندگی آدمها عجیپ بود  ن

 زندگی عجیپ بودند. اصال  می شد این را ربط به آن یکی داد؟
زندگی آدمها پر از مسئله و مشکل بود که آدمها اینگونه پریشان می شدند ؟. یا 

 آدمهای زندگی مشکل و ایراد داشتند که زندگی ها گاها  نابسمان می شد؟
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ث گذشببت. از گذشببته، از حال، از بابا علی و ماما تا عصببر به حرف و حدی
 فهیمه، از کار و ....

 آنقدر گفتند تا به خود آمدند عصر شده بود و خستگی هم غالپ.
 

 دیگه کم کم من رفع زحمت کنم.
 بودین حاال...

 ممنون. شما هم سری به من بزن یلدا خانم
 چشم ،حتما . شام رو بمون بعد برو دایی.

 کاری دارم؛ باید بهش برسم.نه دایی، قرار 
سری به معنای فهمیدن  سکوج کرد و  ست. پس  شتر موجپ عذاب ا صرار بی ا

 تکان داد.
 

 خدا نگهدارتون . زحمت کشیدید.
 اختیار داری بابا جان، خونه  ی خودته.

 خونه ی امید ماست. تو رو خدا تشریک نیارید بیرون
سی نداد و از در بیرون  رفت . راه را بلد بود. دلش هم اجازه ی بیرون آمدن به ک

میخواسببت قدمهایش را در این باغ کمی سببنگین تر کند تا شبباید این بغض 
نشببسببته در گلویش آزاد شببود. هر قدم خاطره ای را تداعی می کرد. هر قدم 

 صدایی را در گوشش احیا می کرد. هر قدم چهره ای را نمایان می کرد و ....
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شد و بر حجم  سنگینش کرد هر قدم وزنه ای می  ضافه می کرد. آنقدر  بغض ا
 که به وقت خارج شدن ،عهد کرد به این زودی به این جا برنگردد.

سببوار ماشببین شببد و از آن خانه، کوچه، محله، فرار کرد و رفت و از ته دلش 
 خواست هرگز به آن کوچه برنگردد.

 
 خان جون به نظرتون دایی فهیم مریض بود؟

 ما گمان کنم اشراج کاِر زیاد باشه.کمی رنگ و رو پریده بود، ا
 امیدوارم همینطور باشه.

سایل دهد و  سامانی به و شپزخانه رفت تا  سمت آ همانطور با فکر و خیال به 
 کمی آنجا را مرتپ کند.

************* 
 
 

 سالم مامان
 سالم مامان جان. خسته نباشی. 

 ممنون . کسی خونه نیست؟
 نه.

فراموش نشده بود ؛حتی در مواقع عصبانیت.  این جاِن پشت مامان ،هیچ وقت
 اصال این جان به جانش بسته شده بود و خیال جدا شدنش نبود.

 
 به چی خیره شدی مامان جان؟
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تکرار مامان جان طرح لبخندی کم رنگ را ترسببیم کرد و سببری به معنای هیچ 
 تکان داد و به سمت پله ها رفت.

ر می گرداند. روحت که خسببته شبباید کمی خواب قوای تحلیل رفته اش را ب
 شود، جسمت را مانند اسیری به دنبال خود می کشد.

کیک را کنار میز نهاد و دسببتی به صببورتش کشببید. آب گرم حالش را بهتر می 
شید و روی تخت دراز  کرد. با حوله ی کوچک نم موهایش را گرفت و لباس پو

 کشید .
یت دارد . دلت می  خواهد خودج باشببی و گاهی سببکوج بر هر چیزی اولو

ضطراب گذر زمان را  شد تا ا ساعت هم نبا شمار  خودج. حتی تیک تاک شانیه 
 به تنت تزریق نکند.

شت. گرمای مطبوع  شانیش گذا ستش را روی پی ساعد د سش را آزاد کرد و  نف
 اتاق و تاریکی دست در دست هم دادند و مرد جوان را به خوابی نرم فرو بردند.

 
 

 مامان نرگس؟
 مامان جانجانم 

 هیچی
 وا... یعنی چی مامان؟

 میخواستم ببینم بازم میگی مامان جان.
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نگاه کا شده ی نرگس را که دید، ابرویی باال انداخت و بوسه ای هوایی برایش 
 فرستاد در مقابل نگاه بهت زده اش به سمت باال رفت.

صببدای موزیک مالیم که نمی آمد،  این سببکوج یعنی خواب. پس بهتر بود 
ن خود را نگه می داشت و مثل انسانی فهیم و متمدن به اتاقش می رفت و به شأ

 کارهایش می رسید.
آخر هم نفهمید این سخت بودن برادر از کجا آمده و اصال  لزومش چیست. از 
 وقتی دست چپ و راستش را شناخته بود لحن تحکم آمیزش بیخ گوشش بود. 

زار و اذیت داشببت را باید بقچه امیر آرمان که می گفت هر چه فکر خراب و آ
بندی می کرد و فاتحه اشببان را می خواند؛ چون دیگر فرصببت اسببتفاده را پیدا 

 نمی کرد و آن همه فکر بکر و تازه بیاج می شد و ...
شان را بایگانی می کرد  شت تمام مجرمین و پروند های قدم به خانه که می گذا

وق اضبطراری مجبور به بیرون و گوشبه ای می فرسبتاد ،مگر اینکه در حالتی ف
 آوردنشان شود. 

پلیس بازی از همان کودکی خیالش بود و سببرگرمی اش. هر چه امیرارسببالن 
گفت و نرگس عجز و البه کرد ،مرغش یک پا داشببت که داشببت. حتی خاله 

 ناهید هم نصیحت های فراوانی در این مورد با خود به ارمغان آورده بود . 
که ا ها کسببی  هار نظر نکرد، امیرآراد بود. امیر آراد نوع حرف این وسببط تن ظ

های آخرج را بکن و  که فکر  یام می داد  گاهش اولت فاوج بود. ن زدنش هم مت
این را در نظر بگیر که عزیزانی داری که همچون جان دوسببتت دارند و همواره 

 نگرانت هستند.
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م  له و التماس ها را آویزه ی گوش و دل کرد ،ا نا ا از حرفش نگاهها، حرفها، 
 قدمی عقپ نرفت. قرص ایستاد و وارد نظام شد. 

کان نقل  باز هم روحیه اش خوب بود و کما ما  ندیده بود ،ا روز سببخت کم 
 مجلس بود و باعث شادی اهالی خانه.

خسته از همهمه ی روز و پا چسباندن و اعتراف گرفتن ،تنش را به تخت رساند 
 رش استراحت کند تا تنش آرام بگیرد.تا کمی در جوار همسایه ی  دیوار به دیوا

 
 امیر آراد ...

 ضربه ی وارد شده به در و صدای نرگس در هم ادغام شد و از خواب پراندش.
 

 بیدارم مامان.
 بلند شو مامان . شپ بد خواب میشی.

 چشم بیدارم.
صدایش که نیامد از جا برخاست و دستی به موهایش کشید. خستگی از تنش 

 حالش بهتر بود.   بیرون رفته بود و
سینه به  شت. در را که باز کرد  سمت بیرون قدم بر دا سش را مرتپ کرد و به  لبا

 سینه ی امیر آرمان و نگاه خندانش شد. 
 

 صحت خواب
 سالم . سالمت باشی
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 دستش را دور شانه اش انداخت و ...
 

 خپ . چه خبرها بود امروز؟
 مثل همیشه؛کار و کار و کار.

 اون که البته 
 موضوع دیگه ای یادم نمیاد؟

دستش را پایین انداخت و گوشه ی ابرویش را خاراند و آهانی گفت و دور شد. 
و می رفت. هر چند رفتارش مشببکوک بود ،اما زیاد ذهنش را  بی هوا می آمد

 مشغول نکرد و به دنبالش به سمت پایین رفت.
 

 ما فردا میخوایم بریم لواسون.
 یام جوانی. به به . به سالمتی.به یاد
 خاله ناهید هم هست.

 ای بابا، ایشون دیگه چرا؟
 امیر آرمان...

 این اواخر احساس می کنم زیاد از این اسم استفاده میشه.
 پس مراقپ باش مامان .

جانش اشری رویش  مان  ما یداج شببیرین  هد که این ت یال تر از آن بود  بی خ
پرخانه رفت و صبندلی را بگذارد واو را ناراحت کند. با خیالی آسبوده تر به آشب

 عقپ کشید و نشست.
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 امیرآراد نگفتی باالخره؟
 با حفظ چهره به سمتش برگشت و منتظر نگاهش کرد.

 
 جناب تابان رو میگم.

با انگشتش ضرباج ریزی را به دیواره ی لیوان وارد می کرد و همچنان چشم در 
 چشم بود.

 
 جناب تابان یا یلدا؟

ستاد و پی شتش از حرکت ای سریع تر از هر زمانی مخابره انگ ام گره کردن ابرو 
 شد و نهایتش سکوج بود و ذهنش آشفته .

 
 موضوع این چیزا نیست.

 پس موضوع چیه؟ 
سم تابان ها در این خانه می چرخد.  ست ا شد چرا دو روز ا صال  متوجه نمی  ا

 اصال  لزومی به این کار بود؟ 
 

 شما اصال نگفتی اومدن یا نه؟
 کارشون هم تا جایی پیش رفت.اومدن و 

 همین رو عصر می گفتی تموم بود.
 تازگی ها باید برنامه ی کاری برایش ردیک می کرد که خودش خبر نداشت؟ 
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.  از این به بعد حتما 
 احسنت بر شما.

 نگاه خندانش را که دید ،سری به تأسک تکان داد و سکوج کرد.
 

 میادنرگس خانم، چه بوهای خوبی از آشپزخونتون 
 امیر ارسالن مگه اولین باره؟

 گردن من از مو باریک تره خانم
 تابی به گردنش داد و مشغول کشیدن برنا پر زعفران خوش بویش شد.

 
 بابا ، به نظرج ما هم مثل شما می شیم؟

 از چه لحاظ؟ متوجه نمی شم.
 از لحاظ میزان ارادج و اطالعت  از بانوی منزل

گس دسببتانش را به حال تسببلیم باال برد و خنده ی امیرآرمان بلند و کش دار نر
 بلند امیر ارسالن و لبخند امیرآراد را به دنبال داشت. 

 
 یه سؤال بود فقط.

 الزم نکرده . من نمیدونم سؤاالج تو کی تمام میشه؟
 روزی که مرا به آرامی در جایگاه ابدیم قرار دهید.

 یا خدا ... امان از دست تو مامان.
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 مشارکت بفرمایید جناب مهندس.شما هم 
چنگال را در گوجه فرو برد و به دهانش نزدیک کرد  و خنده اش را همراه تکه 

 ی گوجه فرو داد. امیرآرمان هیچ وقت تسلیم نمی شد. 
ست و عجیپ که امیرآرمان  شک سکوج را می  شق و چنگال بود که  صدای قا

 هم روزه ی سکوج گرفته بود. 
 

 ماماندست شما درد نکنه 
 نوش جانت.

از پشت میز بلند شد و به سمت سالن رفت. روی کاناپه شست و تلویزیون را 
 روشن کرد و خود را با باال و پایین کردن کانالها مشغول کرد.

اخبار و فوتبال و سببریال مثلث اتحاد را تشببکیل داده بودند و چه جانانه از هم 
 دستی به موهایش کشید.حمایت می کردند. کنترل را کنار دستش گذاشت و 

فردا که نسبتا  خلوج بود و می توانست کار های عقپ افتاده اش را انجام دهد. 
سته از  سش بود که گاهی خ شت. آپارتمان لوک ست دا سکوتش را دو خانه و 
هیاهوی زندگی به آنجا پناه می برد اما این خانه با تمام متعلقاتش بهترین جای 

 دنیا بود.
 

 کی میری سفر؟
 فکر بیرون آمد و سرش را چرخید.از 
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 دقیقا  معلوم نیست.
 آقای تابان زنگ زده بود برای تشکر.

 تشکر الزم نیست. خوشحال میشم بتونم تو این کار خیر سهمی داشته باشم.
 اتفاقا  برای همین زنگ زده بود.

 موشکافانه نگاهش کرد.
 .راستش تماس گرفته بود که حساب و کتاب با شما محفوظ بمونه

 من اصال  حرفی از پول زدم؟
ایشببون هم گفتن که یک موقع رو حسبباب اینکه قراره خیرخواهانه کار کنی، 

 حساب نکنی.
 امیرآرمان من اصال  امروز از پول حرفی نزدم.

 من نمی دونم چی گفتید . اما حرفشون همین بود.
 طوری نیست. من خودم این موضوع رو حل می کنم.

 یعنی...
 بتونم کاری انجام بدم. آره، دوست دارم

 این آرزوی قلبی اش بود که بتواند قدمی بردارد. هر چند این قدم کوچک باشد. 
 

 پس خودج باهاشون هماهنگ کن.
 نگران نباش. 

 تنها اومده بود؟
 نقطه سر خط. انگار باید جوابش را می داد و خیال خودش را راحت می کرد.
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 بودند.نه . با خانم تابان تشریک آورده 
 یعنی همسرش؟

 امیر آرمان
 متوجه نمی شد شوخی می کرد یا .... 

 
 خپ ، شما میگی خانم تابان دیگه

 منظورم همون یلدا خانم بود.
 خپ ، چرا می گی خانم تابان؟ بگو یلدا دیگه

 بر اساس کدوم صمیمیت؟
 چهره ی متفکرانه به خود گرفت ،گویی مسئله ی مهمی را حل می کند.

 معلوم میشهحاال بعدا  
از جایش برخاسببت و نیاز به توضببیح اضببافه ای در خود ندید. یک راسببت به 

 آشپزخانه رفت و از دیدیش خارج شد.
*************** 

 
 یلدا، مادر جون اون کاسه ها رو بیار

 چشم االن.
سم بود. دارچین جان هم که محبوب بود و در  صبح جمعه و حلیم. این یک ر

 صدر سفره. حلیم که بود دارچین جان یکه تازی می کرد. 
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 به چی فکر میکنی؟
 به ارتباط منسجم دارچین و حلیم.

سه به  صدای خنده اش به هوا رفت و کا شده ی مونس را که دید،  قیافه ی کا 
 دست بیرون رفت. 

بود ،اما سرمایی دلچسپ . صبحانه را در باغ خوردن هم حال و هوای هوا سرد 
خودش را داشببت. کاسببه ها را روی میز گذاشببت و نگاهش دور تا دور باغ 

 چرخید. این باغ پر از خاطراج بود،تلخ و شیرین، خوب و بد .
 

 به چی فکر میکنی بابا جان؟
 این باغ چند ساله ست پدر جون؟

 چرخید.نگاهش دور تا دور باغ 
 

 همسن من
 واقعا؟

 آره بابا . هدیه ی پدر بزرگم بوده به مادرم، بعدم که مادرم به من هدیه داد و ...
 شما هم سخاوتمندانه هدیه دادید به ....

 خنده ریزی کرد و کمی فاصله گرفت.
 

 همه ی زندگی من متعلق به مه لقاست، این باغ که چیزی نیست.
 خوش به حال خان جون.

 م نوبت خوش به حالی شما میشه.یک روز ه
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خجالت کشببیده سببرش را پایین انداخت و گوشببه ی پیراهنش را در دسببت 
 پیچاند.

 
 چی گفتی بهش بازم خجالت کشیده؟

 گفت خوش به حال خان جون ، گفتم نوبت خودج هم میشه
 سریع میان حرف  آمد و دفاعیه ی محکمی آماده کرد .

 
 منظورم این بود که
 ت. همون که گفتم.منظورج مهم نیس

"اذیت نکن محمود" خان جون نجاتش داد . گاهی اوقاج چنان گیر می افتاد 
 که هیچ جور نمی شد نجاج پیدا کند.

 
 شما که حلیم نمی خوری؟

 نه دیگه،نوش جان
حان  بار هم امت یک  یدم چرا حلیم نمی خوری؟ تو حتی  که آخر نفهم من 

 نکردی
ی پرسببید؟ البته راسببت می گفت، عمه مونس چرا هر صبببح جمعه همین را م

 حتی یک بار هم امتحان نکرده بود؛ اما هیچ وقت هم نخواست امتحان کند.
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سعی کرد به حلیم نگاه  شت و  شده را در دهان گذا تکه ای از کیک تازه پخته 
 هم نکند. بیچاره حلیم خوش آب و رنگ .

 
 یادتون که نرفته امروز ناهار مهمان من و یلدا هستید.

 دار کردن جوجه جزی کار های سخت محسوب میشه.مزه 
 انصافا من مزه دار کردن این مدلی رو بیشتر می پسندم.

 نگاهی به مونس انداخت و نا محسوس ابرویی باال انداخت.
صبحانه را جمع کرد و به داخل برد سایل  شت و کم  و سایل را روی میز گذا . و

 کم همه را در جای خود گذاشت.
غ بعد از صبحانه پر و پیمان می چسبید. فنجانها را پر کرد و یک فنجان چای دا

 ازآشپزخانه بیرون رفت.
 

 بفرمایید چای تازه دم.
 دست شما درد نکنه

 نوش جانی گفت و کنارشان نشست.
 

 وسایل ناهار آماده ست یلدا خانم؟
 بله. دیشپ آماده کردم گذاشتم یخچال.

 دستت درد نکنه.
سمت مونس دراز  ستانش را به  شد. د "خواهش می کنم"ی گفت و از جا بلند 

 کرد 
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 عمه بریم باغ گردی؟

ست  ست. با اجازه ای گفت و  د مونس ریز نگاهش کرد و آرام از جایش برخا
 در دست دخترک نهاد و از آنجا دور شد.

 
 کم کم داره سرد میشه؟

 هر روز سردتر.
 عمه؟

 جان عمه؟
هر کسببی مزه ی خاص خودش را دارد. یکی، نقل و یکی  جان گفتن از زبان

 شکر پنیر.
 

 عمه قرار بود یک روزی قصه بگید
 این همه مه لقا قصه میگه کافی نیست.

 اون قصه ها فرق داره.
 من قصه ندارم.

انگار قرار بود این سکوج چندین ساله نشکند . دلش قصه می خواست . قصه 
 تابان. با آن همه شوکت و شروج و زیبایی.ی زندگی یک دانه دختر خاندان 

 حتی خان جون هم راضی به واگویه نشده بود. 
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"اال و بال خودش باید دهان باز کند و بگوید." این آخرین حرف خان جون بود 
 که آب پاکی را روی دستش ریخته بود.

 
 همه ی آدمها قصه دارند مونس خانِم تابان.

 کم زبون بریز بچه جاِن تابان.
 قهه ای زد و دستش را دور بازوی مونس قالب کرد. قه
 

 وای عمه شما عالی هستین.
 اشر نداره.

 زرنگ تر از این حرفها بود که حرفی بزند.
 

 شاید یک روزی براج تعریک کردم.
 قول؟

 گفتم شاید.
به راه افتاد ، اما ذهنش همچنان گیر در  به قدم مونس  سببری تکان داد و قدم 

 ج اتفاقاج آن روزها. جوانی مونس و اتفاقا
دلش پرنده ی خیال می خواسببت و پرواز. پرواز به عهد جوانی. پرواز به خانه 

 ی جد پدری. پرواز به اندرونی و یافتن مونس و دل مشغولی آن روزهایش.
عمه مونس می گفت و می خندید ،اما  غم ِنگاهش هیچ وقت معنی نشببد؛راز 

 آن نشد.  سر به مهری بود که هیچ وقت اشاره ای به
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 برگردیم؟
 سرش به عالمت مثبت باال و پایین شد.

نگاهی به مونس انداخت. غرق افکارش بود و گویی در عالم خیال سببیر می 
به سببمت  مه جانش  با ع به وقتی دیگر سببپرد و همراه  کرد. کشببک رمز را 

 ساختمان رفت.
 

 خوش گذشت؟
 در جوار عمه مونس همیشه خوش می گذره.

 عزیز کردهمنم که نبردی 
 دفعه ی بعد سه تایی.

 پدر صلواتی نثارش شده را با کمال میل پذیرا شد و خندان از آنجا دور شد.
 

ست واجپ بود. تا ناهار  سامان دادن به کارهای عقپ افتاده در لی جمعه بود و 
کارهایش  به  چند سببباعتی وقت بود. پس بهتر بود تنبلی را کناری بگذارد و 

 برسد.
بود. این را از هر دو طرف ببری ،نور علی نور می شود. با این  مرتپ بودن ارشی

 وجود کمی وسواس گونه به مرتپ کردن لباس ها پرداخت.
آرام و پیوسببته کار می کرد و هر هیجانی گویی راهی در این دختر نداشبببت. 

 شنیده بود، این آرام بودنش تهمینه را تداعی می کند، آن هم پر رنگ.
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د و خیالش از همه چیز خالی. گاهی الزم اسببت حتی سببرش به کارش گرم بو
 خودج را هم فراموش کنی.

***************** 
 
 

 امیر آراد...
 ماگ را برداشت و پشت میز نشست.

 
 امروز ناهار بریم بیرون؟

 کجا مثال؟
 یک طرفی میریم.

 نه.
 خیره نگاهش کرد و هر چه فکر کرد جمله ای در خور پیدا نکرد.

 
 ن اول می گفتی نه؟بهتر نبود همو

 چون نمی دونستم جایی مِد نظرج هست یا نه پرسیدم
 و چرا گفتی نه؟

 دقیقا  به همون دلیلی که پرسیدم.
 نگاه گیجش را که دید ،لبخندی نرم روی صورتش نشست. 

 
 چیز مهمی نیست. ذهنت رو درگیر نکن.
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 ماگ به دست از آشپزخانه بیرون رفت و جناب سرگرد را تنها گذاشت. 
سببکوج امروز را دوسببت داشببت ،البته اگر پایدار می ماند. امیدوار بود امیر 

 آرمان همکاری کند.
 

 راستی امیر آراد...
سرج آرامش را با جرعه ای از قهوه اش  شرد و ح شمهایش را محکم بر هم ف چ

 فرو داد. آرزو تعطیل.
 

 امیر آراد ، بهت در مورد خاله ناهید گفتم؟
 چی شده؟

 نه.قراره ازواج ک
شوخی  شد با قهقهه ی بلند امیر آرمان. قطعا   ستن قهوه در گلویش همزمان  ج

 می کرد. حاضر بود قسم بخورد که این شوخی را بی جواب نمی گذاشت.
 

 شوخی می کنی دیگه؟
 نه به موال، جدی جدی هستم.

 این حرف چه معنی داره ؟
 معنی شیرینی خوردن.

وباند. حرکاتش عجیپ که نه، اما قهقه ای زد و دسببتش را محکم روی پایش ک
 نرمال هم نبود. خودش می گفت و خودش می خندید. 
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اصال  خنده اش کجا بود. خنده داشت؟ خاله ناهید را چه به ازدواج . این دیگر 
 چه بود؟ اصال  شدنی بود؟ مگر نگفته بود هرگز ،آن هم محکم.

 
 درست حرف بزن امیر آرمان

 گفتم دیگه. ازدواج
 چرا حرف...

 آه آه .... بی ادبی نداشتیم. 
 بی ادبی چیه؟ درست بگو ببینم.

 تو چرا این همه واکنش نشون میدی؟
 متفکر نگاهش کرد.  

 
 بعد از سعید هیچ وقت نمی خوام ازدواج کنم.

 خواهر من این قضیه تمام شد.
 اون ترکم کرد اما، من همچنان منتظرش می مونم.

ناله کنان آمده بود و از رفتن سببعید گفته بود. انگار همین دیروز بود که ناهید 
سببنی نداشببت ،اما آنقدر متوجه                   می شببد که این ناهید دیگر ناهید 
سعید خان رفت و هیچکس نفهمید  شق عمیق .  شد بعد از ع سابق نخواهد 

 چرا.
لیلی و مجنون بودند، آن هم از نوع خاص. یک سببعید بود یک ناهید و دیگر 

شور رفته و ناهید هم هیچ.  سعید خان به خارج از ک شنیده بود که  کم و بیش 



wWw.Roman4u.iR  216 

 

ستاد و الحق هم  سبش ای سما و نه چندان دلچ ستگار  صرارهای خوا در برابر ا
 که امیر ارسالن حمایتش کرده بود و ناهید بود که  همچنان منتظر مانده بود.

شت. آن روزها که تازه نامزد کرده بو دند و اینجا زیاد سعید را خوب به خاطر دا
می آمدند، لطک و محبت سببعید زیادی نصببیبش شببده بود. دوسببتی می کرد 

 برایش در آن سن و سال و همبازی می شد برای امیر آرمان.
ست ازدواج  شمکش ها و نامالیماج یک کاره می خوا حاال بعد از تحمل آن ک

 کند. تعهد داده بود که دل نبندد اما حاال... عجیپ بود و بس.
 

 ید خان برگشتن.سع
 گیا و ماج نگاهش کرد. 

 
 قصه داره رفتن سعید خان.

 لطفا  درست توضیح بده. اصال تو از کجا می دونی؟
اختیار دارید قربان .دیشپ اگر مونده بودی مابقی قصه لواسون رو می شنیدی 

 متوجه می شدی.
 رفتن لواسون بی علت نبوده؟

 نه دیگه . 
خیال پایش را روی پایش انداخت و مشغول  سیبی از ظرف میوه برداشت و بی

 شد. سکوتش را که دید سر باال آورد و پرسشی سری تکان داد.
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 آها ... لواسون.
 محض رضای خدا  بعضی مواقع جدی باش.

 خنده اش را آزاد کرد و بشقاب پر از سیپ را روی میز گذاشت.
خاله  ظ جونیک سری اتفاقاج و تهدیداتی شده بوده که مجبور میشه برای حف

 ناهید ترکش کنه
شت.  ستی از غیپ نمی گذا سپری کند، اما انگار د قرار بود جمعه را به آرامی 

 کاش یکی پیدا می شد و درست توضیح می داد.
 

 خواستگار سما خاله رو یادته؟
 چطور میشه اون مرد رو فراموش کرد؟

کشه و ادامه  بعد از جواب رد و نامزد شدن خاله با سعید خان، بازم پا پس نمی
 میده. اینقدر این ماجرا کش دار میشه تا سعید خان هم متوجه میشه.

 خپ اینها دلیل میشه که خاله رو ترک کنه؟
 نفسش را آزاد کرد و تکه اش را به مبل داد.

 
 سعید خان که متوجه میشن ،میرن سراغ اون آقا . اسمش رو یادج میاد؟

 ناصر .
 یکی سعید. انقدر که با هم گالویز میشن.درسته، ناصر، خالصه یکی ناصر و 

 این جریاناج رو کی برای تو تعریک کرده؟
 سعید خان برای بابا تعریک کردن.
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انگار زیادی غرق کار و پروژه و مناقصببه شببده بود و از اتفاقاج دور و برش بی 
 خبر مانده بود.

 ناصر هم تهدید می کنه اگر نامزدی رو به هم نزنن خاله رو ...
 ملکت قانون نداشته؟مگر م

سببعید خان هم اهمیتی به موضببوع نمیده و تهدید رو جدی نمی گیره. تا اینکه 
 کم کم اذیت و آزارهای ریز شروع می شه.

 خدای من . چه خبر بوده؟
 رد چاقو روی گلوی خاله و بریدگی ناشی از اون رو یادته امیر آراد؟

شد از یادآوری آن روز؛ جهنمی بود آن رو سش تنگ  ز. درست بعد از همان نف
روز بود که سببعید پیغام فرسببتاد می رود و هیچ وقت هم باز نخواهد گشببت. 

 معمای چند ساله کم کم داشت حل می شد.
 

سعید  صر اولتیماتوم میده که یا جدایی یا مرگ ناهید.  صد نا سویق بعد از اون 
 خان هم تن به جدایی اجباری میده.

 و حاال بعد از چند سال؟
به یک سببری در تا  ته زندان.  که براش درسبببت میکنن، میف پاپوش  گیری و 

 خودشون بیان و وکیل کاری انجام بده ،چند سال طول می کشه.
گاهی بود ،تا زندگی معمولی و بی  بیشببتر شبببیه پرونده های روی میز اداره ی آ

 دغدغه شان. باور کردنش سخت که نه ،اما آسان هم نبود.
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 و باهاش صحبت کرده و در ارتباط هستند. چند سالی هست رفته سراغ بابا
 پس؟

ساختن براش دیگه  سابقه که  ضیح داده همه چیز رو ، اما گفته با این  به بابا تو
 الیق خاله ناهید نیست و از بابا خواسته تا حرفی به کسی نزنه.

 خاله از کجا متوجه شده؟
 بینه.امان از محل کار که چه اتفاقاج ریز و درشتی رو به چشم می 

 تو شرکت؟
 بشقاب سیپ  را جلویش گرفت و تعارفی  بی کالم.  

 
 خاله میره شرکت تا در مورد مسئله ای با بابا مشورج کنه که...

شد و لبش به لبخندی باز. چه لحظه ی نابی رقم خورده  اخم هایش از هم باز 
 بود. برای اولین بار دلش خواست لحظه ی دیدار مجدد آن دو را دیده بود.

 
 خپ، الحمدلله . شما هم که خندیدی.

 سرش را به سمتش چرخاند و از خیال بیرون آمد.
 

 خیلی خوشحالم برای خاله. باالخره صبرش به نتیجه نشست.
 خدا یکی، سعید یکی.

خنده اشببان به هوا رفت و دلشببان پر از خوشببی شببد. "ان الله مع الصببابرین".  
 ی زیاد در کنار هم بودند.نتیجه ی صبر بود که امروز بعد از سختی ها
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 ناهار بریم بیرون؟
خبرش ناب بود ، اما نه به آن اندازه که خامش شببود و یک اسببتراحت جانانه را 
از خودش دریغ کند. از جایش بلند شببد و ابرویی  به نشببانه ی نه باال داد و در 

 برابر نگاه گیجش به سمت آشپزخانه رفت.
 

نان  عد از اطمی نه ی مجهز نرگس میز را جمع کرد و ب از مرتپ بودن آشببپزخا
 ،بیرون رفت تا کمی به کارهایش برسد.

نه ای هم نبود؛  خا تا  وقتی نرگس نبود  ته بود. حقیق نه در سببکوج فرو رف خا
 سکوج مطلق بود. امیر آرمان هم که ناپدید شده بود و اشری از آشارش نبود.

میز را مرور کرد.  لبتاپ را روشببن کرد و تا باال آمدن سببیسببتم نقشببه های روی
ظاهرا  همه چیز مرتپ بود و فقط می ماند اجرای پروژه. تا سبباعتها سببرش از 

 روی نقشه ها باال نیامد.
شقیقه اش را فشاری داد و چشمهایش را روی هم فشرد. ساعت روی میز نشان 

 از گذر زمان سه ساعته می داد.
 .سرش به نقشه ها که گرم می شد، زمان از دستش در می رفت

سمت پنجره رفت و پرده ی   شد. به  شت و از جا بلند  ستش را لبه ی میز گذا د
 حریر را کنار زد. نگاهش دور تا دور چرخید و روی امیر آرمان شابت شد.

ساعت مچی  ساختمان می آمد.  سمت  ستش بود و به  ستیکی در د سه پال کی
ست و چرخید. لبتاب را خاموش شان می داد. پنجره را ب  کرد و ساعت یک را ن

 بیرون رفت.
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 کجا بودی؟

 رفتم خرید، امروز فوتبال داره.
 دربی؟

 شهرآورد برادر من. رفتی خارجه زبونت هم چرخیده؟
 ناهار میخوری؟

 آره . قربون دستت عزیزم. تا غذا رو آماده کنی اومدم.
حقیقتا  دهان آدم را می بسببت این بشببر. سببری به تأسببک تکان داد و راهی 

 آشپزخانه شد. 
 
زیر غذا را روشببن کرد و تا گرم شببدن غذا میز را آماده کرد. زندگی مجردی آن  

هم در کشببور غریپ ،مزایایی دارد و یکی از آن ها آشببنایی به فنون خانه داری 
 است.  

چند سال تنهایی خود ساخته اش کرده بود. هرچند از همان اول متکی به خود 
تواند دلیل محکمی برای بسببیاری بار آمده بودند ،اما باز هم بودن یک زن می 

 از مردان باشد تا به بهانه اش زیر بار کار نروند و منتظر بمانند.
 

 دیگه وقتش شده.
 سرش را برگرداند و سؤالی نگاهش کرد. 

 
 وقت خروج از عالم تجرد و پیوستن به جرگه ی متأهلین.
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 اون بطری آب رو از یخچال بیار بی زحمت.
 انه ی شما رو می پسندم.من خیلی این ادبیاج مؤدب

به سمت گاز رفت و  برنا را در دیس کشید و روی میز گذاشت. ظرف خورش 
 را هم پر کرد و کنارش گذاشت.

 صندلی را عقپ کشید و پشت میز نشست. 
 

 حاال به نظرج عروسی کی هست؟
 قرار بر عروسی گرفتن دارند؟

 با صدا خندید و کمی برنا در بشقابش ریخت.
 

 امیر آراد، وای خاله با لباس عروس و سعید خان با فکل کراواج.تصور کن 
 فکل کراواج سعید خان یک چیزی، ولی حقیقتا  لباس عروس...

جمله اش تمام نشببده ،قهقهه ی امیر آرمان لبخندش را کش داد. حقیقتا  ناهید 
 را در لباس عروس تصور کردن آن هم در این سن کمی برایش شقیل بود.

 
 د، گفت شپ داماد رو هم میارند اینجا.بابا زنگ ز

 به سالمتی.
 لباس اضافه داریم؟

 امیر آرمان، درست نیست.
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چی رو درست نیست. واال من جای خاله بودم همین امروز قضیه رو تموم می 
 کردم.

 حواست هست چی میگی؟
امیرآراد، من بودم دیوانه می شدم. تصور کن کسی رو دوست داشته باشی، بعد 

 از هم جدا بیفتیداینجوری 
 طبیعتا  خیلی مشکل بوده برای هر دوشون.

 من بودم می میمردم.
 اغراق نکن.

 شانه ای باال انداخت و مشغول شد. 
 شستن ظرف ها با شما.

 کار را که کرد؟ آنکس که تمام کرد.
 ضرب المثل برای من ردیک نکن. همون که گفتم.

 امیرآراد خیلی مستبدی.
ست و تکیه اش را ش ضربه به میز می زد و  صاف ن شتش  صندلی داد. با انگ به 

 نگاه خیره اش را به چشمانش دوخته بود.
 

 این یعنی بقیه اش ؟
 با حفظ حالت و در سکوج تماشایش کرد.

 
خپ ببین، این که فردای روز بعد از ازدواج ،از این رفتارها با همسببرج داشببته 

اج. دختر مردم با باشببی درسببت نیسببت. بنده ی زر خرید که نمی بری خونه 
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عد تو میخوای بگی  گذاره، ب به خونه ی بخت می  پا  نه ای  هزاران آرزوی پروا
 ضرب المثل نگو؟

 مگر قراره ایشون هم ضرب المثل بگه؟
 بفرما... همین... آدم به زنش میگه ایشون؟ پس فردا مردم بشنون چی می گن؟

یال ،متهمش  مال راحتی خ به راسببتی راسببتی زنش داده بود و در ک می کرد 
 استبداد و زورگویی ؟

 
 اگر نصایحتون تمام شد، لطفا  میز رو جمع کن.

 یعنی من با اون هیبت تو اداره نمی تونم تو رو قانع کنم؟
 این طور به نظر میرسه. ظرف ها رو خوب تمیز کن؛ مامان رو که میشناسی.

شد. توجهی به نق نق هایش ندا شانه اش داد و از کنارش رد  شاری به  د و از ف
 آشپزخانه بیرون رفت. 

 
امیر آراد یک روزی ،یک نفر این سببخت بودنت رو میشببکنه و من اون روز 

 سالمت می کنم.
نق زدنش هم جالپ بود. لبخندی به دعا یا نمی دانسبببت نفرینش زد و روی 

 کاناپه نشست و تلویزیون را روشن کرد.
 از هر چه می گذشت دربی را نمی توانست از دست بدهد. 

 
************* 
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 یلدا، مادر اون ظرفها رو کم کم آماده کن.
 همه چیز آماده ست. شما نماز خوندی؟

 آره مادر. عمه مونس رو هم صدا کن.
 چشم. ظرفا رو هم میارم تو باغ.

 دستت درد نکنه مادر.
سری تکان داد و به سمت اتاق مونس به راه افتاد. از صبح کمی ساکت تر شده 

 بود. به طور حتم سؤال و جواب های صبح کمی آزرده خاطرش کرده بود.  
کاش اصال  سؤالی نمی کرد، اما با این سؤال چند ساله ی ذهنش چه می کرد. 

 نفسش را مستأصل بیرون داد و 
 ضربه ای به در زد.

 
 عمه مونس...  
 بله؟ بیا داخل

تاق نهاد. اتاقش پر از حس خوب بود، درسبببت مثل  باز کرد و قدم در ا در را 
خودش. نگاهش گیر کرد به صببندوقچه ی گوشببه ی اتاق. قفل رویش خبر از 

 قدمت و سربسته بودنش می داد.
 

 بازم که قفل شدی روی اون صندوچه 
 آخرم درش رو باز نکردید.
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 از کردم.شاید یک روزی ب
نگاه حسببرج زده ی مونس روی صببندوقچه حرفهایی داشببت، بس شببنیدنی. 
داستان و قصه ای در این صندوچه بود که تا به حال نشنیده بود و ای کاش عمه 

 مونس رضایت می داد تا این قفل چند ساله ی زبان و صندوقچه را باز کند.
 

 می بینم. امیدوارم من اولین نفر باشم که محتویاج این صندوق رو
 عمری به دنیا بود .

 عمه مونس لطفا.
 لطفا  نداره عمه . یک روزی باید رفت.

 حاال تا اون روز خیلی مونده.
 کی می دونه؟ شاید یک دقیقه ی دیگه.

خودش را بی هوا در آغوشببش انداخت و سببرش را روی شببانه اش گذاشببت. 
داشبببت. دلش می گرفت از فکر نبودن هر یک از عزیزانش. فکرش هم ترس 

 تنها تر از این؟ خدایا مگر می شد.
 

 عمه می دونید چه ترسی به دلم میفته از نبودن هر کدومتون؟
میدونم عمه.اما دو روز دیگه میری سببر خونه و زندگی خودج و یادج میره کیا 

 تو این خونه هستن.
 دست مونس روی موهایش نشست و این مشکی های براق را دست گرفت.
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 کوتاه نکن. مردها موی بلند رو بیشتر می پسندند.دیگه موهاج رو 
 مردی نیست. 

 یک روزی میاد.
 تا اون روز یک جوری راضی اش می کنم.

 ضربه ای به کتفش خورد و آخی کوتاه قاطی خنده اش شد.
 

 خان جون من رو فرستاد دنبال شما، خودم هم موندگار شدم.
 بریم که االن خودش میاد دنبالمون.

 و دست مونس را گرفت و بیرون رفت. سری تکان داد
 

 عمه مونس ، به خاطر صبح معذرج می خوام
 کار اشتباهی انجام دادی؟

 سؤالم بی مورد بود. 
دوست داشتنی بود این عزیز کرده. معلوم است که سؤال بی موردی نکرده ،اما 
مونس دل گفتن نداشببت. بعد از این همه سببال هنوز یارای یادآوری نداشببت. 

فراری بود از خودش. دسببتش را فشبباری داد و هم قدم به سببمت  خودش هم
 آشپزخانه رفتند.

 
 رفتی دنبال عمه خانمت ،خودج هم ماندگار شدی 

 حرف های جالپ زدیم.
 به به ... کارهای جدید انجام میدی
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 جدید جدید که نه، اما خپ...
 چشمکی چاشنی حرفش کرد و روی صندلی نشست.

 
به همه چسبببیده بود و صببدای به به  همه بلند بود. کار اشببتراکی با پدر جان 

 تعظیم کوتاهی کرد و                       "خواهش می کنم "ی تنگش چسباند.
 

 ان شایالله خونه ی خودج بابا جان.
 این بحث خطرناک رو دوباره شروع نکنید.

خنده ای کرد و دخترک را در برگرفت. سبباده و صببمیمی بودنش مشببخصببه ی 
 بود.  مغز بادام بود و شیرین.بارزش 

 
 کم کم بریم داخل؟

 تا شما تشریک ببرید منم این قوری رو میارم و آتیش رو خاموش می کنم. 
 پدر جون من انجام بدم؟

 نه بابا،خودم هستم.
ساختمان  سمت  شد و به  ست ،همراه با مونس و خان جون راهی  سیله به د و

 رفت.
 
 

 خاله ی آرزو جاگیر شد؟
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 امروز وسایل رو بچینن.قرار بود 
 یادج باشه یک روز بریم و چشم روشنی ببریم.

 چشم. میشه من بعدا  سری بهشون بزنم؟
 چرا نشه، فقط زود برگرد مادر.

 سری تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت. 
 

شستن بشقاب های گل سرخ لذج بخش ترین کار دنیا بود. همیشه از دست 
 خوب می گرفت.کشیدن روی آن گل های چاپی حسی 

مام  هد کرد. ت نه اج خوا بازی تو دیوا تالژی  که می گفت آخر این نوسبب آرزو 
خوشحالی اش آن بود که سرویس چینی جهزیه  ی مادرش  هم گل سرخ بود. 

 چه حظی می برد از این طرح. 
هر چه آرزو می بافت اُمل بازی در نیار، این همه سببرویس چینی شببیک و 

 کرد و ابرو باال می داد.جدید، او به آنی رشته می 
کارش که تمام شببد ،بی سببرو صببدا به اتاقش رفت. کمی خسببته بود و دلش 
استراحتی کوتاه می خواست. روی تخت دراز کشید و دستهایش را زیر سرش 

 گذاشت.
امروز، روز عمه مونس نبود. کالفه بود و انگار سببرش هوای دیگری داشببت. 

به این بود که شببباید روزی آخر هم نفهمید قصبببه چه بود؟ حداقل امی دش 
تعریک می کرد. خودش هم دلیل این اصببرار را نمی دانسببت. هر چه بود آزار 

 دهنده بود.
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سبباعتی با افکارش دسببت و پنجه نرم کرد و در آخر بی نتیجه سببر جای اولش 
 برگشت. دور باطل بود .

 گوشی اش را برداشت و شماره گرفت.
 

 سالم عرض شد خانم خانمها
 ته نباشی.سالم. خس

 ممنون . تو خوبی؟
 منم خوبم. هنوز خونه خالتی؟

 آره. چطور؟
 آدرس بده منم بیام.

 بر این مژده گر جان فشانم....

 باشه حاال آرزو خانم، آدرس.
 میفرستم.

 منتظرم. خدانگهدار
 حاضر و آماده، سوییچ را برداشت و از اتاق بیرون رفت. 

 
 دست خالی نری یلدا
 چشم. حواسم هست

 مراقپ خودج هم باش.
 چشم خان جون. خداحافظ.
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بیرون رفت و ریموج را زد . نیم سباعتی راه داشبت اگر بخت یار بود و ترافیک 
 سنگین نمی شد.

 
شد  ست خالی که نمی  شد. د شین پیاده  ستاد و از ما شی ای شیرینی فرو جلو 

 رفت، گل هم که نمیشد خرید، پس بهترین گزینه همین بود. 
 
 

 واحد؟ آرزو ، کدوم
 رسیدی؟

 آره پایینم.
 طبقه ی دوم. در ضمن خوش اومدی.

 در باز شد و به داخل رفت. 
 

ساختمان تمیز و مدرن روبرویش را از نظر گذراند. باغچه های گل کاری شده 
حال  به  ها را  مام فضبببا را پر کرده بود. گل ها ت حه ی گل ،چشببم نواز بود و رای

 ن رفت.خودشان وا نهاد و به سمت ورودی ساختما
شرد. هیچ وقت توجیه وجود آینه  شد و دکمه ی طبقه مورد نظر را ف وارد اتاقک 
صوال  مدج زمان زیادی قرار نبود در  شد. ا سور را متوجه نمی  سان در اتاقک آ
این فضا سپری شود که حاال نیاز به تماشی خود داشته باشیم. حاال اگر چیزی 

 برای تماشا وجود داشت.
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آسانسور اتاقک آسانسور  زحمت رساندنش را کشید و او را صحیح و سالم به  
 مقصد رساند.

 
 به به ، خوش آمدی
 سالم. مبارک باشه.

 احوال پرسی اشان خالصه بود و بقیه ی تعارفاج به داخل خانه موکول شد.
 

 سالم. منزل نو مبارک.
 ممنون عزیزم. خوش آمدی.

 داد و مشغول احوال پرسی با بقیه شد.جعبه ی شیرینی را به دست بهار 
 

 چه کاری خوبی کردی اومدی؟
 ببخشید. نمیخواستم مزاحمتون بشم، اما دیدم ممکنه کاری از دستم بر بیاد.
 لطک داری شما. اما خونه تمیز بود و وسایل هم جدید، کار زیادی نداشتیم.

مابانه نگاهش دور آپارتمان چرخید. آپارتمانی شببیک و لوکس.نگاه مهندس 
اش را بیشتر چرخاند و در ذهنش هم تغییراتی داد که اگر جناب مهندس اعمال 

 می کرد قطعا  بهتر می شد.
 

 بفرما یلدا خانم، نوش جان کنید.
 آرزو...
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 ما با هم شوخی... 
 نگاه چپ شده ی شهین خانم زبانش را بست و نطقش را کورکرد. 

 
 دخدا شانس بده، خودش هم چیزی نگه بقیه هستن

نار  ند کرد. دسببتش را دراز کرد و آرزو را ک یه را هم بل نده بق لدا خ نده ی ی خ
 خودش نشاند. این دختر جنوبی خون گرم را دوست داشت.

 
 بهار جان شما خوبی؟ 

 ممنون یلدا جان ؛ زحماج ما که با شما بود.
 چه حرفی میزنی؟ کدوم زحمت عزیزم.

 دو نشان عمل می کرد.کاش این همه تالشش جواب می داد و یک تیر و 
 

 بهار گفت خیلی زحمت کشیدی عزیزم.
 کاری نکردم . راضی بودید که؟

 خدا خیرتون بده. خود آقای شوکت بنده خدا موقع تحویل بودن.
شوکت؟ منظورش  سختی از باال رفتن ابروهایش جلوگیری کرد . خود آقای  به 

 خود امیر حسین شوکت بود؟
 

 دستشون درد نکنه ، لطک کردند.
شته بوده و زنگ میزنه برای  شته بود فپالک رو ننو آره مادر، آدرس رو که بهار نو

 پرسیدن پالک، تا اینکه میگه خودم هم باشم خیالم راحت تره.



wWw.Roman4u.iR  234 

 

 چه خوب.
 آره بنده ی خدا، می گفت طوری نشه شرمنده ی حاج خانم و شما بشن.

 زد. نگاهش به آنی اخم بهار را شکار کرد و لبخندی به حسادج ریزش
 

اینطور نیست، ایشون به ما لطک دارند وگرنه که ما تا حاال خیلی ها رو معرفی 
 کردیم بهشون.

 چی بگم مادر، نمی دونم.
سببر باال آمده ی بهار و برق چشببمانش را نادیده گرفت و اجازه خواسببت تا 

 چرخی در آپارتمان بزند.
 

 بهار جان اتاق تو کدومه؟
 سمت چپ، دوست داری ببینی؟

 مال میل.با ک
سه دختر با هم به سمت اتاق سمت چپ رفتند و رفتنشان همانا و یک ساعتی 

 را همانجا ماندگار شدن همانا.
 

 خیلی با مزه ست.
 این صندلی هم برای خواستگار گذاشتیم اینجا.
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"آرزو"ی پرغضببپ بهار، خنده اشببان را باال برد و چنان از ته دل خندیدند که 
شوکت روی این خود بهار هم به خنده  سین  سمت می کرد امیر ح افتاد. خدا ق

 صندلی می نشست و پروژه ی یک تیر و دو نشان او هم جامه ی عمل میپوشید.
شت و کم کم عزم رفتن کرد و همراه  ساعتی به حرف و حدیث از هر دری گذ

 دخترها از اتاق بیرون آمد 
 
 

 من دیگه زحمت رو کم می کنم.
 مگه میشه مادر؟

 ان نوازی و خون گرمی جنوبی ها. آخ از مهم
 
 

سپ تر با خان جون و  شای الله یک وقت منا این فقط برای عرض ادب بود. ان 
 عمه مونس خدمت می رسم.

 قدمتون روی چشم؛ فقط قبلش خبرم بده گل دختر.
 حتما.

خداحافظی مبسوطی انجام شد و بعد از انجام تعارفاج معمول به سمت خانه 
 حرکت کرد. 

 
 جان امروز خیلی گرفته بودی.مونس 

 چیزی نیست.می دونی که گاهی ...
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 آه پر حسرتش هم زمان شد با "سالم" آرام یلدا.
 

 سالم . چیزی شده؟
 سالم مادر . خوش گذشت؟

 جای شما سبز، خوب بود.
حرف می زد ،اما نگاهش گیر کرده روی مونس بود که نگاهش می کرد و انگار 

 به سمتش رفت. اینجا نبود.  طاقت نیاورد و
 

 عمه مونس به جان خودم قسم دیگه هیچ وقت سؤال نمی کنم، قول میدم.
سرش در آغوش مونس فرو رفت و  ست،  ش شمانش ن شک که در چ حلقه ی ا
دسببتانش را محکم دورش پیچاند. دل نداشببت ناراحتی کسببی را ببیند ،علی 

 الخصوص این سه نفر را.
 

 بود، منم دلم خواست. امروز جی جی باجی شما و عمه مونس زیاد
سببرش بلند کرد و خان جون متبسببم خیالش را راحت کرد از بابت ناراحت 
سه آرام  شان، دل هر  شدن خان جون و در بر گرفتن هر دو  نبودنش . با نزدیک 
گرفت تا شبباید همین ابراز عالقه ای هر چند ریز و کوتاه مرهمی باشببد بر دل 

 ترک خورده اشان.
************* 
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 میرآراد، مامان اینا اومدن.ا

چنان هیجان زده بود که حتی برای جواب گرفتن هم صبببر نکرد. تلگرافی خبر 
شد. گزینه ی تغییر ناپذیر همچنین  سرعت باد از آنجا دور  را مخابره کرد و به 

 به قوج خود باقی بود .
 وسایلش را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت.

 
 ؟سالم سعید خان، چقدر عوض شدید

 تو باید امیر آرمان باشی.
 خودم هستم.

دسببتی مردانه داد و بی طاقت در آغوشببش جای گرفت. هم بازی کودکی اش 
 بود این مرد، آن هم در بزرگی.

 
 سالم. خوش آمدید.

 سرها که به سمتش برگشت، قدم هایش را تندتر کرد و به سمتشان رفت.
 

 امیرآراد...
 خوب هستید سعید خان؟



wWw.Roman4u.iR  238 

 

ستش را دراز  شوک د شد که لحظه ای  شیده  کرد ،اما چنان محکم در آغوش ک
 زده سر جای خود ایستاد.

 
 رفیق شطرنا باز من، مرد شدی.

 دلتنگ بودیم. خوب هستید؟
 نفس خسته ای کشید و نگاه حسرج بارش را پایین انداخت. 

با تعارف امیر ارسالن روی مبل نشست و نگاهش را بیشتر دور خانه چرخاند. 
 برایش پر از خاطراج ریز و درشت بود.این خانه 

 
 سعید خان نمی دونید چقدر خوشحالم از دیدنتون.

 لطک داری.باعث زحمت شدم.
 خاله بعد از چند سال...

شد با  سکوتش همراه  شده را دریافت کرد و  شدار گونه ی مخابره  امیرآرمان ه
 خنده ی جمع.

 
 خوب هستین شما؟ امروز که مشکلی نبود.

 نه چه مشکلی؟سالم مامان، 
 خیلی هم خوب. امیر آراد خان شما خوبی؟

 "بله " ای گفت و نگاهش کرد، خوشحالی از چهره اش هویدا بود.
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 سعید ، پسرها رو دیدی؟
 معلومه که نه... ایشون فقط رخ یار رو می بینند. 

 امیر آرمان اذیت کردی نکردی.
در حال ، اما همچنان گاهی در ُبعِد زمان گم می شببویم ... دسببت و پا میزنیم 

ست. هر چه هم تالش  سر جایش نی شته مانده ایم. گاهی یک چیزی  سیر گذ ا
 کنیم باز ... باید پیدا کرد ، شاید هم باید پیدا شد.

شحال بود، اما این ناهید،  سال ها خندیده بود و خو حال ناهید هم همین بود. 
 گم شده در گذشته گویی تازه پیدا شده بود.

ه مبل داد و شببنونده بود . باز هم مثل قدیم دور هم بودند و شببلوغ تکیه اش را ب
بازی های آرمان به قوج خود باقی بود. توپ قرمزش حذف شببده بود ،آن هم 

 به لطک سن و سالش وگرنه فضا تداعی گر همان دوران بود.
 

 آمیر اراد، هنوز هم ساکتی
 ی امروز داد.صاف نشست ... لبخندی زد و نگاهش را به سعید شکسته شده 

 زیادی عوض شده بود. 
 
 

 شنیدم شرکت تأسیس کردی؟
 بله ، چند وقتی هست.
 چرا پیش بابا نموندی؟

 نگاهی به امیر ارسالن انداخت و محکم ادامه داد
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ستقل  ساکن ،م ستم ابتدا به  قطعا  پیش بابا بودن افتخاری بود برام، اما می خوا

 عمل کنم.
 ل پیدا نمی کردی؟و اگر پیش بابا می موندی استقال

 مستقل می شدم اما با تأخیر و من این رو نمی خواستم.
شده بود وگرنه از  سمآ بزرگ تر  هنوز هم همان بود. بدون ذره ای تغییر. فقط ج

 همان بچگی هم عقاید خاص خودش را داشت.
 

 در هر حال امیدوارم که موفق باشی. مخصوصا   در پروژه ی جدید.
 چای را از روی میز برداشت."تشکری" کرد و فنجان 

**************** 
 
 

 خاله ی آرزو راضی بود؟
 آره . البته آپارتمانشون هم خیلی شیک بود.

 باید دید دل کجا خوشه .
 سری به عالمت تأیید تکان داد و از جایش برخاست.

 
 داروهاتون یادتون نره خان جون.

 یلدا؟
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 نگاهش کرد . استرس از یلدا گفتنش چنگ به جانش زد . منتظر
 

 چیزی شده خان جون؟
 وقتهایی که خونه نیستی انگار هیچ کس خونه نیست.

 استرس پرواز کرد و نفسش را به آرامی بیرون داد.
 

 خان جون، حالتون خوبه؟
 تو باشی خوبم.

 به قول عمه مونس دارید لوسم می کنید.
 به قول پدر جون دختر من لوس نمیشه.

 که مونس هم وارد شد.خنده اشان بلند نشده بود 
 

 همیشه به خنده
 ذکر خیرتون بود عمه.

رش و نمی دونم، اما هر چی بوده باعث خوشحالی شما دو نفر شده.  خیر یا شد
 انگار مونس هم از گذشته به حال پرتاب شده بود . 

 
 راستی به خاله ی آرزو قول دادم یک روز سه تایی بریم خونشون.

 ر؟از خواستگاری امین خان چه خب
 احتماال  تا آخر هفته همه چیز معلوم میشه.

 پس آرزو خانم اجازه دادن؟
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 جمله ی "اگر آرزو بخواهد" در کسری از صدم شانیه در ذهنش نقش بست. 
 

علی الظاهر که صببلح و صببفاسببت. من فردا دانشببگاه دارم.شبببتون به خیر و 
 خوشی.

 شپ شیک.
شده اش به مونس  ستاد. نگاه ریز  سر جایش ای شمش صاف  بود و گوشه ی چ

 به لبخند خان جون. "شپ شیک"؟
دیگر مطمئن شببد که عمه خانم در دنیای مدرنیته ی امروز هسببتند و با خیالی 
شیک و جوان  صطالحاج  سمت اتاقش رفت. آخر هم نفهمید این ا راحت به 

 پسند را از کجایش می آورد . الحمدلله آپدیت و به روز هم بود.
 
 
شن کرد و   شنبه چراغ را رو ست و نه دقیقه از عمر  ست. بی سرش ب شت  در را پ

 ی نازنین سپری شده بود و او هنوز بیدار بود.
خواب از چشمهایش فرار کرده بود و خیال بازگشت نداشت. تازگی ها چموش 

 شده بود و نافرمانی اش بیشتر. باید تدبیری می اندیشید.
سببوغاتی برخورد کرد.  کالس های فردا را مرور کرد و به سببِد اسببتاد طاهری و

شنبه جان سر ناسازگاری داشت انگار. اول هفته و دانشگاه یک طرف، این دو 
نفر یک طرف ؛علی الخصوص سوغاج فرنگ. سری به تأسک تکان داد. آخر 
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صیر آرزو  ست. تق ستش می داد. حاال کجا را نمی دان این کلمه یک جا کار د
 بود دیگر. 

با خت و  ندا به گردن خواب ا ندی  به سببمت  کم یت احترام مسببیرش را  ها ن
شت  ست از لا بازی بردا شمهایش هدایت کرد. خواب نازنین هم کم کم د چ
ست و دلبازی تقدیم کرد و یلدا را  شد. دنیای خودش را با د و آرام گرفت و رام 

 در خود ربود.
********** 

 امیرآراد امروز دانشگاهی؟
 آره. بعد از ظهر کالس دارم.

 میدی؟چه خبر از خانم ا
ست بدهد تا خود  سان د ساس با مزه بودن به ان صبح علی الطلوع اح شنبه، 
شروع  شنبه  صبح  سیری بود الینفک. این چرخه  جمعه باید تحمل کرد و این 
می شد و هرگز هم تمام نمی شد. بی تفاوج شانه ای باال انداخت و تکه ای از 

 نان را برداشت.
 

 مگه کارمند تو نیست؟
 ر لحظه به لحظه به من نمیدن.کارمندای من آما

 صحبت می کنم باهاشون.
 با کی؟ در چه موردی؟

 آمار دادن دیگه
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شد زد. حرفهایش  شایند نبود ، اما حرفی هم نمی  شخندش به هیچ وجه خو نی
 در کمال صراحت بامزه ادا می شد.

 
 بخند فرزندم، راحت باش.

خندید که گویی جمله اش خنده ی بلند خودش را به دنبال داشببت . چنان می 
 جالپ ترین طنز دنیا را برایش تعریک کرده اند.

 
 

 کبکت خروس میخونه جناب محتشم
 تو که میدونی من همیشه همین جوری هستم.

 خنده و سر خوشی مدام ایجاد شبهه می کنه.
 منظورج اینه که من دیوانه ام؟

 شانه ای باال انداخت و خنده اش را پشت انگشتانش پنهان کرد.
 خپ، موضوع چندان مهمی نیست. 

 نگاه دیگران مهم نیست؟
 نه تا وقتی که مستقیما  تو زندگیت اشر تخریبی نداشته باشه.

فاوج  ها مت گاه  حاال فراخور محیط ن نگ.  نه برای این فره ما  نظرج محترم، ا
 خواهد بود، اما باز هم نگاه وجود داره؛ حاال کمی باال و پایین .

 درست میگی.
 شبهه نکن.پس ایجاد 
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 امیر آراد، نگاه تو چی میگه؟
نگاه؟ مگر چند دقیقه ی پیش نگفته بود مهم نیست؟ حاال چه شده بود؟ اصال  

 خوب یا بد جه فرقی می کرد برایش؟
همانطور که از جایش بلند می شد دستی به شانه اش زد و با بی رحمی اضافه 

 کرد 
 

 موضوع چندان مهمی نیست.
ده اش را بلند کرد و فشببباری به شبببانه اش داد و با امیر آراد پر حرصببش خن

 برداشتن شال گردنش از آشپزخانه بیرون رفت.
 
 
 

 سالم، آراد؟
 سالم خانم امیدی. صبح بخیر.

 خانم امیدی؟
 گمان نمی کنم الزم باشه بحث تکراری انجام بدیم.

 خیلی سر سختی، اما...
 راز کرد و بعد از شیدا ازدر آسانسور که باز شد ،دستش را به نشانه ی تعارف د

 اتاقک آسانسور بیرون آمد.
ضوع  ضی ها را جور دیگری تفهیم مو احترام در اولویت بود ، اما انگار باید بع

 کرد.
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شیدا نسبت به بی توجهی  سخ داد و در برابر بهت  سالم منشی تازه کارش را پا
 .تاش به سمت اتاقش رفت. کیفش را کنار میز گذاشت و به سمت پنجره رف

شلوغ تر از روز قبل می  شت. هر روز  شلوغ زیر پایش خیال آرامش ندا شهر 
 شد. عده ای هدفمند و عده ای بی هدف .

کت جیرقهوه ای رنگش را از تنش  باز کرد و  شبببال گردنش را از دور گردنش 
 درآورد و هر دو را آویزان کرد و پشت میزش نشست.

حس خوبی داشببته باشببد.  زدن طرح اولیه، مدرسببه و درمانگاه می توانسببت
 چیزی متفاوج برای مردمانی متفاوج. 

قلم روی کاغذ در رفت و آمد بود و طرحی می زد  از جنس خدمت . خدمت 
 به مردمی که کمی رفاه می توانست زندگی اشان را متحول کند. 

شن کند و  ستا رو ست امیدی در دل اهالی رو سه ی روبه رویش می توان مدر
 خور. باید از جایی شروع کرد تا به تعالی رسید.آینده ای بسازد در 

 ضربه ی فرود آمده به در از فکر بیرون کشاندش و  "بفرماییدی" گفت .
 

 جناب مهندس، چای آوردم.
 دست شما درد نکنه، گمانم الزم داشتم.

 آقا شما خیلی کار می کنید. خدایی نکرده ممکنه مریض بشی.
باید انجام داد وگرنه کار بندگان خدا محبت دارید آقای اسبببدی، ولی کار رو 

 عقپ میفته.
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شید. گیر افتاده بود  شت گردنش ک ستی پ سری در تأیید حرفش تکان داد و و د
سر هم ردیک می  شت  بین گفتن و نگفتن. من من کنان کلماج را در ذهنش پ

 کرد و باز هم پشیمان از گفتن به سکوتش ادامه می داد.
 

 چیزی شده آقای اسدی؟
 چیز ... چیز مهمی نیست.چی... 

 موشکافانه نگاهش کرد . چیزی بود اما چرا بیان نمی کرد؟ منتظر نگاهش کرد 
 

 واال... حقیقتش یک درخواستی داشتم ازتون.
 بفرمایید ، می شنوم.

 خدا خیری بدهد به احمد که این لقمه را برایش گرفت. چطور می گفت آخر؟
 

لیسببانسببش رو گرفته. ماشببای الله با واال جناب مهندس، پسببر برادر من تازه 
 کماالته.

لبخندش از تشبببیه اسببدی را پشببت لپ هایش نگه داشببت و منتظر ادامه ی 
 حرفش ماند.

 
لیسانس حسابداری داره. دیدم حاال که کسی رو ندارید برای این کار، احمد...  

 ام ...یعنی پسر برادرم.
شی  شده نا ستمال کاغذی مچاله  شانیش را با د سی پی ضطرابش پاک خی از ا

 نکرده بود که صدای امیرآراد از برزخ نجاتش داد.
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 بهشون بگو فردا تشریک بیارند اینجا تا با هم یک صحبتی داشته باشیم.
 خدا خیرتون بده مهندس. 

"خواهش می کنم" ی گفت و فنجانش را برداشبببت. نوشببیدن اولین جرعه از 
 خروج. چای خوش عطر اسدی همزمان شد با اولین قدمش برای

 
دستش را در جیپ شلوارش فرو برد و به تماشای شهر ایستاد. سرما هم کم کم 

 رخ می نمود و تنه ای به خنکی می زد.
شبباید امسببال برف زود هنگام در راه باشببد. تمام این محاسببباج الزم بود تا 

 کارهایش را با برنامه ریزی بهتری پیش برد تا دچار مشکل نشود.
 برداشت و از اتاق بیرون رفت.کت و شال گردنش را 

 
 خانم، لطفا  قرار فردا ظهر رو کنسل کنید .

 چشم جناب مهندس.
خداحافظی کرد و از شببرکت بیرون رفت. یک سبباعتی راه داشببت و بعد هم 

 کالس و امان از حشمتی جوان و مزه پرانی هایش.
 

 سالم استاد.
 سالم جناب حشمتی.

شمت ساختمان به راه افتاد که ح شد. به طرف  ساند و هم قدمش  ی خود را او ر
 در سکوج به راهش ادامه داد و به سمت کالس رفت.
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 بعد از حشمتی وارد شد و سالمی داد و به سمت جایگاهش رفت. 
 

 غیبتی؟
 همه حی و حاضر استاد.

حشمتی و مزه پرانی هایش هم در برابرش کوتاه می آمدند و سکوج اختیار می 
سی می  کردند. حاال جذبه اش بود یا ست. چه ک سش ، خدا می دان نوع تدری

 دانست شاید هر دو با هم.
 

 خسته نباشید.
 استاد؟!

استاد کش دار حشمتی ناشی از شوک شدنش از تیری که به سنگ خورده بود 
 ،خنده ی کالس را باال برد به غیر از یلدا تابان. 

ست ک ند، به نترل کزیادی مبادی آداب بود و این یک امتیاز بود. این که می توان
سانی که بی هوا و نا بجا در میان کالم  شه با ک خودی خود یک امتیاز بود. همی

 دیگران ورود می کردند مشکل داشت. 
این دختر در عین سببکوج، مغرور نبود و تمام حرکاتش حسبباب شببده بود. از 

 آخرین دیدارشان در شرکت فقط سکوج نصیبش شده بود، اما سکوتی ذاتی.
شگاه هم ب سته بود تغییری ایجاد دان شلوغ و محرکش گویی نتوان ضای  ا این ف

کند. از نوع رفتار تابان بزرگ هم نمی شببد گفت در زمره ی افرادی اسببت که 
ساس بود  سخت گیرانه رفتار کند و محدویت ایجاد کند. هر چه بود از پایه و ا

 و حال اینکه ذاتا  هم انسانی آرام به نظر می رسید.



wWw.Roman4u.iR  250 

 

شتر ا شی خاص، که انگار چهره اش بی شت. آرام ز زیبایی مالحت و آرامش دا
ست به خنکای  شت. یلدا می توان ست دا شش را دو مختص خودش بود.آرام

 نسیم بر کویر باشد . 
چشم هایش را بر هم فشرد و از خیال دخترک بیرون آمد. خنکای نسیم؟ یلدا؟ 

به کجا سببفر کرده بود؟ سببرزمینی که  ما ذهنش  باشبببد، ا نه نه این که ن یگا
 موجودش یلدا بود؟

جای امیر آرمان خالی. باد به گوشش می رساند تا دنیا دنیا بود دست از سرش 
 بر نمی داشت. کیفش را برداشت و بیرون رفت.

 
 ما شای الله...

 گنگ نگاهش کرد . 
 

 سوغاتی رو می گم.
 مثل همیشه بود دیگه.

امروز به چشببم خدای بزرگ. من چشببمام مشببکل نداره خدایی ناکرده ،ولی 
 برادری چیزی متفاوج بود.

چه چیز متفاوتی داشببت؟ مثل همیشببه بود دیگر. آرزو هم به چه موضببوعاتی 
فکر میکرد. حاال بر فرض هم که متفاوج، چه صنمی با آنها داشت؟ استاد بود 

 دیگر. متفاوج بودن دیگر چه بود؟!
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شانه اش محکم کرد و ا ز کالس بیرون شانه ای باال انداخت و کیفش را روی 
 رفت.

 
 ساعت بعد و طاهری رو چه کنیم؟

 قبال  چکار می کردیم؟
 یلدا اصال  تو فضا نیستی؟

 آرزو گمانم اومدیم اینجا برای درس خوندن
 حاال این مابین کمی هم ...

گاهی اوقاج یک چیزهایی تغییر ناپذیرند و آرزو جزی همان دسببته بود. دسبت 
 از شوخی بر نمی داشت.  

 
 ستگاری چه خبر؟از خوا

جمالج گاهی زیادی اشر گذارند. همین جمله کافی بود تا قریحه ی طنز آرزو 
 خاموش شود و به دنبالش راه بیفتد.

 
 من در جریان نیستم.

 رفع کدورج شد؟
شببانه ای از روی بی تفاوتی باال انداخت و ادامه نداد. خپ این هم مدلی بود 

سببمت بوفه کا کرد و آرزو هم در برای نشببان دادن اعتراضببش. راهش را به 
 سکوج به دنبالش روانه شد.
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 نسکافه اج رو خوردی من رو تا یک جایی برسون.
 کالس داریم . استاد طاهری رو چکار کنیم؟

 نمیاد امروز.
 از کی تا حاال استاد طاهری برنامه اش را با او هماهنگ می کرد؟

 
 و شما از کجا می دونی؟

 خواستم بگم که وقت نشد. قبل از کالس استاد محتشم
 باشه، پس پاشو بریم.

 از پشت میز بلند شد و همرا با آرزو به سمت در خروجی رفت. 
 

 نگفتی آرزو خانم؟
 چی بگم؟

 قضیه ی خواستگاری؟
 قرار گذاشتن برای پنجشنبه.

 به سالمتی و مبارکی.پس چرا خوشحال نیستی؟
 و نرم فشرد.اشک نیش زده در چشمانش را که دید، دستش را گرفت 

 
امین که دور نمیشببه . همه چیز بسببتگی به خودج داره. تویی که میتونی اداره 

 کنی این ارتباط رو.
 اگر لیلی نذاره؟
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خودج هم میدونی که لیلی اینجوری نیسببت؛ پس تو هم این افکار خام رو از 
 خودج دور کن.

 من که پدر کشتگی ندارم باهاش. امیدوارم اون هم حرمت شکنی نکنه.
 نگران نباش آرزو جان. همه چیز درست میشه.

 حرفش تمام نشده، تنه محکمی خورد و به جلو پرتاب شد.
 

 شرمنده خانم بزرگ، نصیحت هاتون ناقص موند.
ست، اما  شته بود را نمی دان ست گذ با این رخت و لباس چگونه از مقابل حرا

 این موضوع در حال حاضرکمترین اهمیت را داشت. 
 گرفت تا  از آنجا دور شود، قدم برنداشته بود که...دست آرزو را 

 
 کجا مادر بزرگ، داشتین می گفتین؟

 مادر بزرگتون قطعا  راهنمای خوبی برای مادر یا پدرتون نبوده.
 بوی تلخ زیر بینیش نشست؛ خودش بود.

 
 سالم استاد . مگه شما مادر بزرگ ما رو می شناسید

 خود شما معرفیشون کردید.
 زو که به هوا رفت ،ضربه ای ریز نوش جان کرد و ساکت شد.خنده ی آر

 
 متوجه نمیشم استاد، من؟

 کمی تأمل و تفکر.
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 کالس فلسفه ست؟
 شما این طور تصور کن.

ستش ،یلدا و آرزو را به  شاند و با باز کردن د سمتش ک قدم های محکمش را به 
 سمت بیرون هدایت کرد.

نزدیکی کمی معذبش کرده بود. محکم کنارش قدم بر میداشبببت و این همه 
بوی تلخ هم که حسابی خودنمایی می کرد و تنفس را در این وانسفا سخت تر 
کرده بود. خنده های ریز آرزو را هم که فاکتور گرفت و از کنارش گذشببت و 

 گرنه معلوم نبود چه اتفاقی خواهد افتاد.
 

 دادم. ممنون استاد . اما اگر اجازه داده بودید من جوابشون رو می
سرد خیره نگاهش  شتش جمع کرد، اما با چهره ای خون شم وجودش را در م خ
ضافه می کرد. مؤدبانه خودش را به  صیاتش ا صو سارج هم باید به خ کرد. ج

 رخ می کشید. همین مانده بود که تذکر بگیرد.
 

صحبت می کرد هر جوابی می دادید قطعا  این بحث ادامه  شون  با لحنی که ای
 پیدا می کرد.

 البته که شما صحیح می فرمایید، ولی...
 وقتی اعتقاد دارید صحیح عرض کردم ،ولی و امایی باقی نمی مونه.

خپ ، حرف حساب جواب نداشت پس محترمانه سکوج کرد و تا رسیدن به 
 ماشین که با همراهی سوغاتی بود، صدایش در نیامد.
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 در هر حال لطک کردید استاد . اما.. ام...
 چیزی شده؟

ندارند که چتر حمایتی م یخواسببتم بگم همیشبببه آقایون کنار خانمها وجود 
 باشند، پس بهتره ما خانمها بتونیم از خودمون مراقبت کنیم.

صک کرده بود . محکم بود همانجور  شت قیافه ی آرامش ،کرور کرور اقتدار  پ
 که تصور می کرد. اما جوان بود و کمی هم افکارش...

 
مراقبت و محافظت  از خود گاهی اوقاج تبعاج جبران  حرفتون محترم، اما این

 ناپذیری خواهد داشت ،حتی در مورد خود آقایون.
شت. اما  سط خیابان خیال برپایی چالش ندا حریفش قدر بود دیگر. هرچند و

 خپ ، بی جواب هم نمی شد با حریک خداحافظی کرد.
 

 امان نیستید.پس خدا به داد شما آقایون برسه که از دست خودتون هم در 
 این قانون شما در مورد خانمها هم صدق می کنه.

خنده ی آرزو که بلند شد ،خودش هم نتوانست از کش آمدن لبخندش  امتناع 
ست که خیره نگاهش می کرد. به آنی  ش شمش ن سیاهی چ کند و نگاهش در 

 لبخندش دود شد ،اما نگاهشان همچنان متصل ماند.
صدای بوق شی از  صوتی نا صال را قطع کرد و هر دو را  آلودگی  شین این ات ما

سببر حواس آورد.  تعلل را بیش از این جایز ندید و با خداحافظی و تشببکری 
 سوار ماشین شد و پایش را روی پدال گاز فشرد.
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 یلدا این بشر فوق العاده ست.
سری تکان داد تا  شید.  سیاهی... گیرا بود و نگاه را در خود می ک سیاهی بود و 

 افکارش فاصله بگیرد.از 
 

 یلدا ، حواست هست.
 آ ... آره... جلو  ایستگاه مترو می ایستم.

 آره، جلو ایستگاه مترو نگه دار.
خنده ای کرد و یلدا را با خیاالتش تنها گذاشت و خودش شروع به خواندن آیه 

 الکرسی کرد تا شاید در این هپروج به سالمت به مقصد برسد.
، بدون اتالف وقت به سببمت خانه راند تا شبباید از التهاب آرزو را که پیاده کرد

 امروز خالصی یابد.
 خسته نباشی عمه . زود اومدی؟

 سالم عمه . بله استاد نیومدن این شد که کالس تعطیل شد.
 باشه.. لباس عوض کن و بیا. چیزی میخوری؟

 نه، ممنون.
شد. هوای اتاقش را با ولع به ریه ها ستاد. این چهار در را باز کرد و وارد  یش فر

شرد و تمرکز  شمهایش را روی هم ف دیواری پر از حس امنیت و آرامش بود. چ
 گرفت. 

 لباس هایش را عوض کرد و دستی به لباس و موهایش کشید و بیرون رفت. 
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 االن مهندس محتشم پیام داده بود و تاریخ رفتنش رو گفته بود.
 کی میره؟ میره برای زمین دیگه؟

تا قبل از رفتنش باهاش صببحبت می کنم و دوباره با آقای امیری هم آره، حاال 
 هماهنگ می کنم که مهندس رسید اونجا مراقپ اوضاع باشه.

 
 خودمون کی میریم مشهد؟

 قبل از مراسم مولودی یا بعدش، انتخاب با شماست.
 اسم مولودی که آمد ،پا تندکرد و با سالم بلند باالیی به سمتشان رفت.

 
 ا؛ خسته نباشی.سالم باب

 "سالمت باشیدی" گفت کنار خان جون نشست. 
مولودی که دهم ماه آینده سبببت. شببما با مهندس هماهنگ کن  برای بعد از 

 مولودی.
 پس بعد از این سفر من برنامه رو هماهنگ می کنم. 

 یلدا، مادر ،شما اون تاریخها میتونی چند روزی جایی خالی کنی.
اگر جور در نمی آمد ، انگار که آقا طلبیده بود و باید دو دو تا چهار تایش هم 

 می رفت.
 

 بله مادر جون، مشکلی نیست. فقط...
 فقط چی؟

 با پرواز می ریم؟
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 آره بابا. مهندس هم میان . بهتره با پرواز بریم. اونجا هم که ماشین هست.
 سری تکان داد از سر فهمیدن و ساکت ،به ادامه ی مکالمه اشان گوش داد.

 
************** 

 سالم به همه . شپ بخیر.
 سالم مامان، خسته نباشی . دیر اومدی؟

بعد از دانشببگاه برگشببتم شببرکت، کمی کار داشببتم . فردا باید برم برای بسببتن 
 قرارداد.

 شیرینی یادج نره بخری امیرآراد.
 انگارحرکت صبح بد جور اشر گذاشته بود. شمشیر را از رو بسته بود؟

 
 مهمان من. شام فردا شپ

 این شد یک چیزی. باالخره جناب مهندس هستید دیگه.
 از کنار نگاه خیره اش گذشت و با "ببخشیدی" به سمت باال رفت.

 
 امیرآرمان، انگار باز هم ضربه فنی شدی.

 معلوم بود؟
صببدای خنده اشببان ،لبخندی کم رنگی روی لبش آورد . با فراغ بال پله ها را 

 رفت.طی کرد و به سمت اتاقش 
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 شام آماده ست، بفرمایید.
طبق معمول میز خوش آب و رنگی چیده بود تا باز هم امیر ارسالن را به خاطر 

 انتخابش پشیمان نکند.
 سعید خان بفرمایید.

 زحمت کشیدید. 
 جبران می کنید.

 امیر آرمان خجالت زده شد، نرگس ساکتش نکرد .
 

 سعید خان ،اهالی این خونه قسم خوردند روزی چندین بار اسم من رو بیارن . 
 امان از دست تو امیر آرمان ، هنوز...

 من ارادتمندم. بفرمایید که شام سرد شد. 
ضا را می  سکوج ف سای امیرآرمان ، صدای ر شق و چنگال و البته  صدای قا

 د.شکست و گاهی لبخندی همراه با لقمه ای فرو داده می ش
 

تشکری  کرد و صندلی را عقپ کشید. همراه با بقیه به سمت دیگر سالن رفت. 
سی به نوبه  سید. هر ک شد و کار به بازار و بورس و ارز ر بحث ها کم کم  داغ 

 خود اظهار نظری می کرد و گاها  راهنمایی . 
شببپ از نیمه گذشببته بود که مهمانشببان عزم رفتن کرد و پیشببقدم در رسبباندن 

 نده به آپارتمانش شد.همسر آی
 ساعتش را نگاهی انداخت و با گفتن شپ بخیری به سمت باال رفت.
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تن خسته اش که به تخت رسید، آخی گفت و دستانش را باالی سرش کشید تا 
 خستگی امروز و امشپ را از تن بیرون کند.

 
دست هایش را زیر سر قفل کرد و به سقک تاریک خیره شد. چهره ی آرام یلدا 

 سری از صد شانیه مقابل چشمانش نقش بست. در ک
در پس چهره ی آرامش روحیه ای مبارز بود که به راحتی می توانسببت پنهانش 

 کند. یلدا تابان...
سببیاهی یلدا در نورانی بودن تابان، تضبباد زیبایی ایجاد کرده بود. در آن واحد 

 می شد به چندین صفت خواندش.
فان. دمی آرام و ناصببح و دمی  دمی نسببیم و دمی طو نا آرام... دمی  دمی 

 شنونده....
ابروهای در هم پیچیده اش را خوب به خاطر داشببت. دلیل آن اخم متصببل و 

 الینقطع هر چه بود،خوشایند نبود.
شت؛  ستش میگذا سون را کک د مطمئنا  اگر اجازه می داد ،حق جوانک آالگار

 و رأسا  اقدام کرد.  اما یک لحظه و در یک تصمیم آنی اجازه ی این کار را نداد
صی دیگران  صو ضی بود. هر چند عادج به مداخله در امور خ قلبا  از کارش را
سور داد تا هم خیال خودش را راحت  شت؛ اما این یک بار را به خودش  را ندا

 کند هم تابان کوچک را.
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با خودش که رودربایسببتی نداشببت. از این مدل حرکاج در قاموسببش جای 
ن بار به این روش عمل کرده بود را هم می دانسببت ،هم نداشببت، حاال چرا ای

 نمیدانست.
 

 یلدا ... یلدا... یلدا...
جواب حاضببر بود و متکی به خود. مؤدب بود ،اما محکم از حقش دفاع می 

 کرد.
ند . این دختر خانم خیلی  سببخنرانی اش لبخندی کم رنگ روی لبش نشبببا

 جامعه ...چیزها شنیده بود ،اما لمس واقعیت های زشت 
"خدا نکند"ی که بر زبانش از تجربه نکردن اتفاقاج شببوم نشببسببت، چشببمان 

 خودش را گرد تر از هر شنونده ی احتمالی کرد. 
زیادی ذهنش درگیر شببده بود؟ حاضببر بود قسببم بخورد تا به حال این اندازه 

 ذهنش درگیر موجودی از جنس لطیک نشده بود. حاال ....
پهلو دراز کشببید و باز هم یلدا بود که خود نمایی  در جایش تکانی خورد و به

 می کرد. 
صورتش بود و اگر در گردابش می افتادی به  صه ی خاص  شخ شمهایش م چ
سختی پا بیرون می گذاشتی. چشمهایش را بست و طرح صورج دخترک ،باز 
هم نقشببش را حک کرد. اما خسببته تر از آن بود که به پرنده خیالی ذهنش پر و 

 س یلدا را پشت پلکش نگه داد و خود را به خواب سپرد.بال دهد، پ
 فردا روز دیگری خواهد بود.
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 امروز میری برای بستن قرارداد؟
فنجان را پایین آورد و "بله " ای گفت. قرارداد را که می بست با فراغ بال به سفر 
می رفت و بعد از آن بود که کارها سبرش می ریختند و فرصبت نفس کشبیدن 

 هم نداشت.
 

 و سفر؟
 باید با آقای تابان هماهنگ کردم .

 آقای تابان معروف.
 بله، همون آقای تاباِن معروف.

 چرا باید با ایشون هماهنگ می کردی؟
عادج به توضببیح  دادن کارهایش نداشببت، اما گاهی اوقاج جبر زمانه غالپ 

 می شد.
 

که برای ایشببون قراره تو یک روسببتا مدرسببه و درمانگاه احداث کنن؛ این بود 
 کارهاشون من رو انتخاب کردن. قرار شد هم سفر برم ،هم برآورد اولیه ی کار.

 پس دست به خیر دارند. کجا میری؟
 یک روستا اطراف مشهد.

 بسیار عالی. پرواز گرفتی بابا؟
 هماهنگ می کنم امروز.
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 سببری در تایید تکان داد و فنجان را باال برد. این جناب تابان را باید از نزدیک
 می دید، انگار نقشش پررنگ شده بود. 
 خداحافظی کرد و از پشت میز بلند شد.

 
 نرگس، ساکت بودی؟

 امیر ارسالن... گمان کنم کم کم دارم عروس دار می شم.
 خپ، انگار هر دو فکرشان مشغول تابان ها بود .

 
شما از  شدن  سه و درمانگاه کمک کنه، عروس دار  ساخت مدر شد برای  قرار 

 دار شد؟کجا نمو
 حس مادرانه.

صرار پدرش پای  ستش را گرفت و نگاهش کرد. انگار همین دیروز بود که با ا د
در خانه ای گذاشببته بود که ذره ای رغبت به این کار نداشببت و قرار بود کاری 
انجام خواهد دهد که آن روزها گمان می کرد تا آخر عمر خودش را شببماتت 

 لحظه ی دیگرش بی خبر است. خواهد کرد. به راستی که آدمی از یک
نرگس را که اولین بار دید ،دلش نه به لرزه افتاد و نه حتی دلش خواسبببت بار 
شت. تنها اجبار  دیگر ببیندش. اجبار مرگش بود و او عادج به این اجبار ها ندا
زندگیش نرگس بود ؛ عجپ اجبار شیرینی. اجبار غالپ شد بر منطق و خشت 

 شم که باز کرد ،نرگس عروس خانه اش شده بود. زندگیش را بنیان گذاشت. چ
منطق و منطق. حرفش یک کالم بود. اما وقتی منطق را کنار احسبباس نشبباند 

 ،معجونی ساخت که حاصلش شد این زندگی، این خانه و این دل.
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سته بود و از حس مادرانه  ش شیرین ، اینجا روبرویش ن حاال، بعد از آن اجبار 
 اش می گفت.

 
 که امیرآراد به دنیا اومد؟یادته روزی 

 مگه میشه من یادم بره؟
 خیلی زود گذشت.

 امیر ارسالن من نگرانم.
 نگران چی؟ آینده؟

 ما اصال  این خانواده رو نمی شناسیم.
 نرگس خانم؟!کدوم خانواده ،چی میگی؟ خبری نیست عزیز من

 باشه، اما من مطمئن هستم یک خبرهایی هست.
گس تا ته ماجرا را؟! اصال  از کجا این حرف ها را در می او تابان را دیده بود و نر

آورد؟ دخترک دانشببجو که معلوم نبود اصببال  در زندگی اش کسببی هسببت یا 
 نیست ،در خیال  نرگس عروس این خانه شده بود؟ حیرج انگیز بود. 

 
 صبور باش. بدون تأمل و تفکر حرفی به امیرآراد نزن.

 نگاهش کرد. نگاهش را تابی داد و توبیخ گرانه
من اگر می خواستم حرفی بزنم به نظرج اون موقع زبونم را کجا امانت گذاشته 

 بودم؟
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می دونم شببما عاقلی. این شابت شببده سببت، اما ممکنه به خاطر امیرآراد یک 
 لحظه حرفی بزنی که جبران ناپذیر باشه. می شناسی پسرج رو که؟...

 نگران نباش، باید سر در بیارم.
د کرد و از روی صببندلی بلند شببد. تابان، یلدا تابان... باید می دسببتش را آزا

 فهمید. لبخندی مرموز روی لبش نشست. 
 گویی راه رسیدن به جوابش را یافته بود.

 امیرآرمان...
 

 وارد شرکت شد و سالمی به منشی کرد و وارد اتاقش شد. 
ل از که قبکتش را آویزان کرد و پشت میز نشست. چند کار ریزه و خرده داشت 

 رفتن باید درست انجام می داد.
 ضربه ای به در خورد و باز شد.

 
 سالم مهندس، روز بخیر.

 سالم آقای اسدی. ممنون.
 نوش جان.

 این پا و آن پا کردنش یعنی حرف دارم.
 

 پسر برادرتون تشریک آوردند.
 ب... بله قربان.

 خیلی هم خوب، بگید تشریک بیارند داخل.
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 مهندس.خدا عمرتون بده 
از در بیرون رفت و این بار با مردی جوان بازگشببت. خوش چهره بود و خوش 

 پوش. 
 

 سالم . من احمد اسدی هستم.
 سالم. بفرمایید بنشینید.

 مبلی را نشانش داد و سرش را به سمت اسدی چرخاند.
 

 خپ جناب اسدی، ممنون می شم ما رو تنها بگذارید .
 چشم جناب مهندس، با اجازه.

 بسته شد به سمتش چرخید و خیره نگاهش کرد.  در که
 

 از خودتون بگید آقای اسدی.
احمد اسدی هستم و لیسانس حسابداری دارم. چند ماهی هست لیسانسم رو 
گرفتم ،ولی موفق نشدم جایی مشغول بشم. همونجور که مطلع هستید همه یا 

 سابقه ی کار، یا آشنا و معرف الزم دارند.
 گوش می داد و هم زمان آنالیزش می کرد. با دقت به حرف هایش

شته ی کالم از  صحبت می کرد و ر سلط  صه اش بود. م شخ اعتماد به نفس م
 دستش در نمی رفت. این یک امتیاز بود. 

 خود نویس را روی کاغذ گذاشت و انگشتانش را رد هم قفل کرد.
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حسابدار اصلی شرکت چند وقتی هست بیمار هستند، در این فاصله شخصی 
عذرش رو  نده  مد و ب نه مشببکالتی بوجود آ فا تأسبب که م جایگزین کردم  رو 

 خواستم. تا اینکه جناب اسدی دیروز در مورد شما فرمودند.
عمو به من لطک دارند. مهندس باور بفرمایید من سببابقه ی کاری ندارم، اما 

 تمام تالشم این خواهد بود که شرمند تون نشم.
صم شرکت، ت صلی  سابدار ا شتم خودم نظارج کنم. حاال که تا آمدن ح یم دا

شببما هسببتید سببکان رو به شببما می سببپارم ببیند شببما چه می کنید. تا آمدن 
 حسابدار اصلی رشته کار دست شما سپرده.

 با انگشت شستش، کنار ابرویش را خاراند و نگاه کرد.
 

 ببخشید مهندس ، این یعنی بعد از آمدن ایشون من باید رفع زحمت کنم.
 حرفی زدم؟ من  چنین

 نه.
ضافه کرد. این که حراف نبود هم جای تأمل  صفاتش ا صه گویی را هم به  خال

 داشت.
 

شون زیر نظر  سامان بدید و بعد از آمدن ای سر و  شما کارها را  شون  تا آمدن ای
شون کار می کنید. البته همه ی این قرارها منوط بر این خواهد بود که طرفین  ای

 غیر این صورج تحمیل و اجبار خواهد بود.راضی به ادامه باشند؛ در 
 اختیار دارید مهندس. فرمایشتون متین. من تمام تالشم رو میکنم.
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امیدوارم. با منشی هماهنگ می کنم تا قرارداد استخدام رو تنظیم کنند؛ البته با 
 تبصره .

 من در خدمتتون هستم.
تا حسابدار جوان  قرار داد را با دقت مطالعه و امضای کردند و از منشی خواست

 را به اتاقش راهنمایی کند.
وسایلش را جمع کرد و گوشی را برداشت و به سمت بیمارستان و بستن قرارد 

 مناقصه رفت. این کار هم انجام  می شد چند روزی ذهنش آرام می گرفت.
 
 

************ 
 

 یلدا من امروز خرید دارم، میای دیگه؟
 باشه، منم کمی خرید دارم.

 ن و بهار باهاج هماهنگ می کنیم.عصر م
سرگرم کرد.  ستاد خودش را  شید و تا آمدن ا شه" ای گفت و جزوه را جلو ک "با

 تمام روز را بی حوصله سپری کرد و در نهایت خسته به خانه برگشت.
 سالم.

 خسته نباشی، چیزی شده کالفه به نظر میای.
 ن... نه ... نه ... چیزی نیست. کمی خسته هستم.

 از دیروز که برگشتی زیاد سر حال نیستی.یلدا 
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 نه خان جون، خوبم... لباس عوض کنم میام.
البته که چیزی شبببده بود؛ ولی نمی دانسبببت چه؟ آرام بود مگر اینکه چیزی 
ذهنش را درگیر کند؛ نا آرام بود دیگر. صببلواتی فرسببتاد و به سببمت آشببپزخانه 

 .رفت
 

 چی شده مه لقا؟
 می کالفه ست.یلدا  به نظرم از دیروز ک

 شامم درست نخورد.
 نمیدونم واال

 امیدوار بود مشکلی پیش نیامده باشد.
 

 سالم عمه خانم.
 سالم به روی ماهت.

 خسته نباشید، کاری هست من انجام بدم
 .نه قربونت برم

 چای می خورید؟
 تا ناهار کمی راه داریم، پدر جونت کمی دیرتر میاد.

شت. ظرف توج و قندان را کنارش گذاشت و فنجانها را پر کرد وروی میز   گذا
شان را دید و به روی خودش نیاورد.  شکوک ست. نگاه های م ش صندلی ن روی 

 .فنجان را برداشت وجرعه ای نوشید
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 چیزی شده؟
نه همزمان هر دو شببکش را به یقین تبدیل کرد. فنجانش را پایین گذاشببت و 

 .خیره نگاهشان کرد
 خان جون نگرانته

 .بلند خان جون ،خنده اش را در آورد مونس نسبتا  
 

 .چیزی برای نگرانی نیست 
 .مطمئنی مادر جون 

 البته که مطمئنم.
نفس راحتی که آزاد شببد ،لبخندی روی لبش نشبباند. دلنگرانی های ریز خان 

بودنشان دنیایی می ارزید. هیچ وقت متوجه ی تفاوج  .جون هم عالمی داشت
 را داشت و شاکر بود. سنی اشان نمی شد. کنارشان دنیا

 
 خان جون، تا مولودی راهی نمونده.

 بله،  راهی نمونده.
 پس من تاریخ دقیق رو میگم به آرزو.

 باشه مادر جون. 
ای کاش پروژه اش با موفقیت به اتمام می رسید و این دو کبوتر را به خانه اشان 

 خان جون بهمی فرستاد. از فکر این موضوع خنده اش باال رفت ، سر مونس و 
 و ...  سمتش چرخید
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 یلدا خوبی ان شای الله؟

 خوبم، چطور؟
سببری به عالمت هیچ تکان داد و ریز نگاهش کرد. مونس نبود اگر قصبببه ی 

 مولودی و خنده ی این بچه را در نمی آورد. زیادی مشکوک بود دیگر.
 

 خان جون من دارم میرم.
 زود برگرد . خرید منم یادج نره.

 راحت. چشم، خیالتون
 "خداحافظی" کرد و بیرون رفت. 

 
تا از ترافیک سنگین نجاج پیدا کند، یک ساعتی از وقتش هدر رفت. ماشین را 

 پارک کرد و پیاده شد. 
 گوشی اش را از کیفش بیرون آورد و شماره گرفت.

 
 آرزو کجا هستید؟

 داخل پاساژ، روبروی مغازه ی روسری فروشی ایستادیم.
 باشه ، االن میام.

 گوشی را درون کیفش گذاشت و به طرف پاساژ رفت.
 

 دخترها را که دید دستی برایشان تکان داد و به سمتشان رفت. 
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 سالم یلدا خوبی؟

 سالم بهار جان، آرزو تو خوبی؟
 خوبم، بریم؟
 من در خدمتم

از این مغازه به آن مغازه و باز هم آرزو ی ناراضی. نگاهش که می کردی به نظر 
گیر نبود، اما در حقیقت سخت پسند بود. فروشنده ی بیچاره را این همه سخت

 جان به لپ می کرد آن هم با روش خودش.
باالخره بعد از کلی باال و پایین کردن خرید هایشبببان تمام شبببد و عزم رفتن 

 کردند.
 

 حاال که خرید تمام شد، بیاید بریم یک چیزی بخوریم.
خیابان رفت و توجهی به بعد هم بی خیال به سببمت کافی شببباپ آن طرف 

 خواستن یا نخواستن آن دو هم نکرد.
 اصال هم مسأله ی مهمی نبود. بود؟ آرزو بود دیگر.

 شما که طبق معمول نسکافه، بهار تو چی؟
 چطور می دونی یلدا چی ؟ من رو نمیدونی؟

جهنم ضببرر، شببما هم همون شببکالج داغ روایت شببده اسببتفاده از کلماج 
 گرچه خود شکالج هم کلمه ی اجنبی ست و وارداتی .خارجی ممنوع است. 
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یک سره حرف می زد و تبصره و قانون ردیک می کرد . وکالت می خواند موفق 
 تر بود. خدا به فریاد برسد، اگر سوزنش گیر می کرد.

 
 باشه آرزو جان، شپ شد دیگه.

 نگاهش را در حلقه چرخاند و سرش را کا کرد .
 

 علم کالم ندارید؟ می دونید  شما دوتا اصال  
 علم کالم چیه؟

 بذارید من به مسؤول شبت سفارش، سفارش بدم می گم بهتون.
ذهنش  به سببمت لغاج ریز و درسببت آرزو رفت. به امید خدا چند وقت دیگر 
نده اش را  ید. خ خدا و عم جامع تر از ده غت بیرون می داد. آن هم  نگ ل فره

یح این موضوع و دفاعیه ی آرزو می پنهان کرد ، اگرنه چند دقیقه ای هم به توض
 گذشت.

دستش را روی میز چوبی و خوش تراش کشید. خطوط نامفهوم ذهنش را روی 
 میز پیاده کرد؛ بود و نبود انگار، می شنید و نمی شنید.

 
 سالم

تکانی خورد و سببرش را به سببمت آرزو برگرداند. با اشبباره ی چشببم، سببمت 
 پایش زد.مخالفش را نشان داد و ضربه ای به 

 سرش  را با تأخیر چرخاند و با دیدنش ،صاف سر جایش نشست.
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 خوب هستید یلدا خانم؟ پدر جون خوب هستند؟
یلدا خانم دیگر چه بود؟ پدر جون؟ عجپ حافظه و دقتی. از جایش بلند شببد 

 و مقابلش ایستاد.
 

 سالم جناب محتشم، خوب هستید؟
 نفسی میاد و میره، شما خوب هستید؟

 ه.الحمدلل
 احسنت، یک تیر و دو نشان. 

ست هم نگاه می کردی جواب هر دو حرفش  یک الحمدلله بود دیگر. خپ در
 بود. سرش را پایین انداخت تا دستش رو نشود.

 
 راحت باشید . 

 سرش را باال آورد و سؤالی نگاهش کرد.
 
 راحت باشید. 

 صدای خنده ی ریز آرزو و بهار سرش را به سمت آنها چرخاند.
 سالم خانم های محترم. من افتخار آشنایی با چه کسانی را دارم؟

ایشون خانم احمدی دوستم و هم دانشگاهی من و ایشون خانم محمدی دختر 
 خاله ی ایشون.

 به به، چه احمد و محمدی شد.
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خنده ی نسبتا  بلند آرزو سرش را برگرداند و تیز نگاهش کرد. این دختر کی می 
 را نمی دانست.توانست خود دار باشد 

 
 من آرزو احمدی و ایشون بهار محمدی.

 خیلی خوشوقتم از آشنایی باهاتون خانمها. بنده هم امیرآرمان محتشم.
 وای خدای من، شما برادر استاد محتشم هستید.

خپ ،خدا خوب در و تخته را با هم جور می کرد. یکی این می گفت یکی آن. 
بار اول بود همدیگ نه انگار که  ر را می دیدند. آخر خود سببوغاتی چه انگار 

 ذوقی داشت که برادرش وای کش دار داشته باشد.
 

 بله ، درسته .
 چه خوب، خیلی خوشحال شدم از آشناییتون.

 بنده هم. مزاحمتون نمیشم بفرمایید.
تمام مدج بیخود مابین این دو نفر ایستاده بود که چه؟ سری برایش تکان داد و 

 سر جایش نشست.
 

 دا دیدی؟ هزار الله اکبر این دو برادر...وای یل
 آرزو، کافی نیست؟

با آوردن سفارششان ،سکوج کوتاهی ایجاد شد. سفارششان که روی میز قرار 
 گرفت ،سؤاالج آرزو شروع شد.
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 جالپ شد ؛ این یکی محتشم تو رو از کجا میشناسه؟
 با پدر جون همسفر بودند. منم تو فرودگاه متوجه شدم.

 چرا نگفتی؟آها، بعد 
 یا ارحم الراحمین.... حاال باید استنطاق می شد؟

 
 موضوع چندان مهمی نبود.

 تو به این یال و کوپال میگی غیر مهم.
 با چشم گرد شده نگاهش کرد. خدایای بزرگ، این دختر دیوانه شده بود؟

 
 آرزو متوجه هستی؟ 

 البته که متوجه هستم . حاال بفرمایید که سرد شد، بعدا  صحبت می کنیم. 
نگاه گیا بهار را که دید، ترجیح داد سببکوج کند . در هر حال که حرف زدن 

 فایده ای نداشت. 
 

 من برم حساب کنم که بریم.
 باشه ، زود بیا.

 صک برنا که نیست، میام دیگه.
 امان از حاضر جوابی اش؛ رحم نمی کرد و می تاخت. 
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ست و  ش ستش ن ست بهار روی د ست می کرد که د ست به د خرید هایش را د
ستاد. آنجا چه می  ستش از حرکت ای شاره ی بهار برگرداند و د سمت ا سر به 

 کرد؟! 
به  لپ  به  ند  مال راحتی و لبخ عد هم در ک ید و ب فت و چیزی شببن چیزی گ

 سمتشان آمد.
 

 شده؟چرا خیره شدین به من؟چی 
صله  شم که از همین فا بی خیالی آرزو و لبخند مرموز روی لپ امیرآرمان محت

 هم می شد دید ،عجیپ نبود؟ بود دیگر.
 

 سر میز آقای محتشم چه خبر بود؟
 آقای محتشم؟ امیر آرمان رو میگی؟

 شاپآرزو خشم آلود، یلدا خنده اش را کش داد و دستشان را گرفت و از کافی 
 بیرون برد.

 
 صبر کن آرزو، گمان می کنم از حد...

شون  شم رو ن شده و آقای محت ساب  ساب کنم، گفتند ح ای بابا، من رفتم ح
 دادند.

 ایشون چرا؟
 واال من هم نمی دونم، در هر حال من رفتم سر میز ایشون تا تشکر کنم.
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روز امیرآراد دیروز و امروز لطک این دو برادر زیادی شامل حالشان شده بود. دی
شود.  شان پیدا ن سر و کله ی پدر و امروز امیرآرمان. خدا فردا را بخیر کند اگر 

 دخترها را رساند و به سمت خانه رفت. 
خیابان های شلوغ شهر ،ذهن خسته و درگیر را خسته تر می کند. دلش خانه را 

 زدمی خواسببت. بیرون را تا یک سبباعتی تاب می آورد. بعد از آن دلش پر می 
 برای خانه.

 چراغ های روشن خانه را که دید ،نفسی آزاد کرد و به سمت خانه قدم تند کرد. 
 

 سالم و شپ بخیر.
 سالم بابا جان.خوش گذشت؟
 ممنون پدر جون. شما خوبید؟

 خوبم بابا . دیگه داشتم زنگ میزدم بهت.
 کیفش را پایین گذاشت و روسری را باز کرد و روی مبل گذشت.

 
 ین شهر شلوغ. من واقعا  متوجه نمیشم چه خبر میشه گاهی اوقاج.امان از ا

 کار و زندگی کمی پیچیده شده بابا؛ تالش مردم هم بیشتر.
شدج در دید بود.  سفا به  ست و پا زدن یک عده در این وان ست می گفت. د را

 خدا عاقبت همه را ختم به خیر کند.
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 .ایید بریم میز رو آماده کنیماگر نسکافه میل به شامتون رو خراب نکرده بفرم
به خدا که مونس تمام دسببتگاه های رد یابی  را یک جا در تنش جای گذاشببته 

 بود. نسکافه را از کجا فهمیده بود؟
 

 عمه مونس، کدوم یکی از دکمه های مانتوم دوربین داره؟
 بیا بچه جان، تو رو فهیمه ی خدا بیامرز به دنیا آورد، من بزرگت کردم.

 نادیده گرفت و به سمت آشپزخانه رفت. بهتش را
 

 عمه مونس است دیگر. 
 اما پدر جون، این عادج همیشگی من نیست.

 پس دکمه های مانتوج را چک کن.
سمت دکمه های مانتوش رفت و خنده ی پیر مرد را بلند  سرش به  گاه  نا خود آ

 کرد.
 
 

ن خودی خود سنگیروز خسته کننده ای را از سر گذرانده بود. بستن قرار داد به 
بودبا آن همه تبصببره و پیوسببت، اما تمام شببده بود و باری را از روی دوشببش 
ستوران می رفت و به  شته بود. حاال هم که طبق قولی که داده بود باید به ر بردا

 قول امیر آرمان سور می داد.
 صدای گوشی که بلند شد، دست از خیال برداشت و تماس را وصل کرد.
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 کجایی؟امیرآراد 
 چیزی نمونده برسم.

 من کافی شاپ نزدیک رستوران هستم ،کم کم میرم اون طرف.
 باشه ، می بینمت.

 تماس را قطع کرد و پایش را روی پدال گاز فشرد.
 سالم.چرا نرفتی داخل؟

 منتظر تو بودم.
 بریم پس. مامان اینا اومدند؟

 از ذوقشون سه ساعتی هست تو رستوران نشستند.
شروع شت. آنجا می  باز هم  سمت وردی بردا کرده بود. نگاهش کرد و قدم به 

 ایستاد حاال حاال ها شنونده بود.
 

 یلدا خانوم سالم رسوندند.
قدمش ُکند شببد و در نهایت از حرکت ایسببتاد. یلدا خانوم؟ یلدا را کجا دیده 

؟ برگشت و منتظر نگاهش کرد.  بود؟ برای چه دیده بود اصال 
 

 تظر هستند. بریم داخل دیگه ، من
 امیرآرمان...

 آخر پاییز داداش، آخر پاییز.
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در نهایت خونسببردی به سببمت داخل رفت . لعنت به این اسببم... معنی این 
نصفه نیمه ها را نمی فهمید. مگر سؤال امتحانی بود و باید نقطه چین را پر می 

 کرد.
 نفس خسته وکالفه اش را بیرون داد و به سمت رستوران رفت. 

 
 ممنون که آمدید.سالم. 

 معلومه که میایم. هر صد سال یک بار از این اتفاقاج میفته.
 بله، شما صحیح می فرمایید.

صببندلی را عقپ کشببید و نشببسببت. اهمیتی به نگاه های ریز امیرآرمان نداد و 
 مشغول حرف زدن با سعید خان شد.

سببعید می گفت و ذهن افسببار گسببیخته اش در پی سببؤالش بود که بی جواب 
 انده بود.م

شد و اینکه  سم بخورد نیمی از حرف های اطرافیان را متوجه نمی  ضر بود ق حا
 قسم خورده بود امیرآرمان را چنان سر جایش بنشاند که دیگر بازی در نیاورد. 

 مبارک باشه خاله. ان شای الله شام عروسیت.
 ممنون خاله. نوش جان.
 شنیدم داری میری سفر.

 کار.به امید خدا، هم سفر هم 
 مامان یک چیزهایی گفت. نائپ الزیاره باش خاله.

.  به روی چشم. حتما 



wWw.Roman4u.iR  282 

 

شپ هم در بین شوخی های امیر آرمان و تذکرهای امیر ارسالن گذشت  و به 
 انتها رسید. 

 امیر آراد، میتونم بیام داخل؟
 بفرمایید.

دسببتگیره در را پایین کشببید و وارد شببد. خودش هم میدانسببت که بد جنسببی 
 اما...کرده، 

 معذرج می خوام. 
 معذرج برای چی؟

 رفتار امشبم درست نبود.
 موضوع مهمی نیست. من فقط دوست ندارم حرفی نیمه تمام بمونه.

 راست می گفت دیگر؟ معلوم بود که نه، حساسیتش را متوجه شده بود دیگر.
 

 خپ، من اتفاقی دیدمشون.
شش را حفظ کند. جمع سعی کرد آرام ست بود ؟ دیده  منتظر نگاهش کرد و  ب

 بودشان؟
 

 امروز رفتم کافی شاپ. این شد که دیدمشون.
 امیر آرام این جمله رو یک بار گفتی.

 میدونی، با دو تا از دوستاش بود.
 خپ ، این به ما چه ربطی داره.
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 ربط؟ ربطی نداره ... ولی ...
 داشت گیجش می کرد. چرا حرف نمی زد؟

 
 کردم. من رو ندیدند، من رفتم جلو و سالم

 آفرین پسر مؤدب.
 مسخره نکن امیرآراد، از غروب یک جوری هستم.

ستاد؟ یک جوری  شا می ای سته باید به تما ست و پا ب شد و حاال د ضربه زده 
 بود؟  چه جوری بود؟

 
 احتماال  به خاطر فضای رمانتیک اونجاست.

 نمی دونم. امیر آراد گمان می کنم...
پیکره اش، گمان می کرد چه؟ امیر صببدای زنگ گوشببی اش آب یخی شببد بر 

 آرمان چه مرگش شده بود؟
 

 باشه،باشه. من االن میام.
 چی شده؟

 چیزی نیست. من دارم میرم اداره.
صبباف نگاهش کرد و سببری به تأیید تکان داد. خداحافظی کرد و او را با افکار 

 درهمش تنها گذاشت.
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تا آخر هفته هم نمی آمد. این برزخ از کدام جهنمی آمده  فردا که می رفت و 
 بود و صاف رو به رویش نشسته بود.

 مستأصل شده بود؟ اصال  چه اهمیتی داشت؟ چرا ذهنش درگیر شده بود؟ 
سمت  شت. به  شید. همین یک فقره را کم دا شت گردنش ک ستش را محکم پ د

 پنجره رفت و پرده را عقپ کشید.
احتمالی و گمان های  اگر امیرآرمان... همین کارش مانده بود که به اگر های

 بی پایه و اساس امیر آرمان فکر کند.
شت و بیرون  سرمه ای را از روی تخت بردا سش را محکم بیرون داد و پلیور  نف

 زد. شاید بادی به سرش می خورد و آرام می شد.
************ 

 
 خان جون من فردا یک سری به دایی فهیم میزنم.

 چیزی شده؟
 نه، یک سری بزنم فقط.

 شه مادر. غذا هم میذارم ببر براش.با
 دست شما درد نکنه خان جون جونم.

 دستش را گرفت و نزدیک خودش کشاندش.
 

 یلدا، تو از بهار مطمئنی؟
 متوجه نمی شم.  
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ببین مادر من، این چیزها شببوخی بردار نیسببت. فردا پس فردا حرف و حدیثی 
 در بیاد، من رو ندارم تو چشم حاجی نگاه کنم.

 جهت  خیالتون راحت.از اون 
ما فقط کاری می کنیم بهار بیشببتر به چشببم حاج خانم بیاد. میدونی که حاج 

 خانم چشمش...
 میدونم خان جون، اما بهار بی نظیره. من مطمئنم حاج خانم می پسنده.

 توکل به خدا... 
نگاه که می کرد ،قضببیه آنچنان هم سبباده نبود. اما خپ مرد جا زدن هم نبود. 

 نیت کرده بود تا اجابت پیش می رفت.حاال که 
 

 تا ده روز دیگه ببینیم چی پیش میاد.
 بعدش هم بریم مشهد که من دارم بی تاب میشم.

 به امید خدا اون هم محقق میشه. آقا طلبیده.
 و من چه ارادج جانانه ای به این آقا دارم.

سببرش را روی پای خان جون گذاشببت و کمند موهایش را به دسببتش سببپرد. 
ستی که موهایش را به بازی گرفته بود را می شناخت. نه از جنس مادی که به د

 معنویت می شناخت. دست حامی... دست پناه... 
دسببتش را گرفته بود، از زمین بلندش کرده بود، پشببت کمرش گذاشببته بودو 

 راهی اش کرده بود و ....
 از جا بلند شد و بوسه ای پشت دستش نشاند، مادرش بود دیگر.
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 من برم بخوابم .  شبتون بخیر.
شم  شده بود . چ شا کرد. زود بزرگ  شپ بخیر" ی جوابش داد و رفتنش را تما "

 بر هم زدنی می مانست.
انگار همین دیروز بود که میان فال حافظ خواندن محمود، جیغ فهمیه گوش 

 همه را خراشید.
ست فهیمه  سه ی انار گلپر زده از د  افتاد و هر دانهانگار همین دیروز بود که کا

 اش به سمتی رفت.
انگار همین دیروز بود که از استرس جان فهیمه و آمدن دخترکش ،آرام و قرار از 

 تن علی اش رفته بود.
انگار همین دیروز بود که عاجزانه التماس کرده بود هر دو سببالمت از آن اتاق 

 بیرون بیایند.
مده بود و مژد  تار آ که پرسبب گار همین دیروز بود  مدنش را داده بود و ان ه ی آ

 مژدگانی گرفته بود.
انگار همین دیروز بود که علی با دیدنش به عرش خدا رفت و خانه اش روزی 

 دار شد. 
انگار همین دیروز بود که محکم گفته بود یلدا و یلدا شبببده بود چشببم چراغ 

 خانه.
 نه واولین قدم ،اولین کالم، اولین های بسببیار داشببت مثل هر کسببی اما یک دا

 دردانه بود و اولین هایش پر رنگ تر.
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امروز خانمی شده بود و یارشان بود. تفاوج سنی اشان باعث نشده بود از هم 
 دور شوند. عصای دست بود و محرم اسرار.

 این دختر خود زندگی بود برایشان.
 

 به چی فکر می کنی مه لقا خانم؟
 چشمان خندان محمود، خنده ای به لبش آورد .

 
 یلدا رو مرور می کردم. داشتم

 مرور چی؟
 این سالها که گذشت

 سخت گذشت، اما گذشت.
 باال و پایین شدن سرش تأکیدی بود بر صحت حرف هایش.

گذشت ،اما سخت گذشت. نبودن علی سخت بود. جواب دادن به یلدا سخت 
سین  سفره ی هفت  شان کنار  سخت بود. تحمل جای خالی شان  بود. غم نبودن

 ن قاب عکس اشان روی میز سخت بود.سخت بود . دید
 بغضش قطره ای شد و چکید

************** 
 
 

 پروازج نشست زنگ بزن مامان جان.
 چشم مامان ،این بار سوم بود.
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 مادر نیستی عزیزم.
 و قرار هم نیست مادر باشم.

خنده ی نرگس که آرام روی لبش نشست ،در آغوشش کشید و خداحافظی کرد 
 .و از خانه بیرون زد

چمدان را به دست راننده ی آژانس سپرد و سوار شد. تا فرودگاه چشمهایش را 
 بست و به موزیکی که از دستگاه پخش می شد گوش سپرد.

شید  سرک می ک شت. یلدا،  هرجا  حالش خوب بود و نبود. از این عادتها ندا
 نقش این دختر هم بود. ساحره بود و سحرش کرده بود؟ 

مالیخولیایی را از خود دور کرد. رسما  هذیان می گفت. سری تکان داد و افکار 
 حواسش را به کلماج داد تا شاید کمکی کند و افکارش را مسیر دهد.

تمام مدج پرواز ذهنش درگیر حال دگرگون برادرش بود ، که  از کافه رفته بود . 
دل گیر کرده بود؟ عاشببق شببده بود؟ کاش مانده و توضببیح می داد. روزنامه را 

 اشت تا کمی افکارش را متمرکز کند.برد
 

 مامان ، من همین االن رسیدم.
 پروازج راحت بود ؟

 بله . من دارم میرم هتل، شما کاری نداری؟
 نه مامان جان. مراقپ خودج باش.

 "چشم" ی گفت و چمدان را به دنبال خود کشید و از فرودگاه بیرون رفت. 
***************** 
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 سالم دایی. خونه هستین؟
 سالم یلدا جان، آ... آره خونه هستم.

 باشه، پس من دارم میام پیشتون.
 خوش آمدی عزیزم، منتظرم.

ر داد و دسببتی به موهایش کشببید. خانه ی همیشببه در  گوشببی را روی میز سببُ
 سکوتش مرتپ بود و احتیاج به کاری نبود. یک پذیرایی می ماند دیگر.

بدهد و از این آشفتگی نجاج  به سمت اتاقش رفت تا سر و سامانی به ظاهرش
پیدا کند. جلوی آیینه که ایستاد زاری حالش حالش را بدتر کرد. به کجا رسیده 

 بود؟ از آن فهیم دیگر چیزی نمانده بود.
 آهی کشید و از اتاق بیرون رفت.

 
 سالم بر بهترین دایی دنیا.

زهرخندی روی لبش نشببسببت و دسببتی روی شببانه اش گذاشببت و به داخل 
 کرد. هدایتش

ظرف های غذا را روی کانتر آشببپزخانه گذاشببت و به سببمت مبلمان شببیک 
 مخملی رفت و...

 
 چرا زحمت کشیدی؟  چی شد یادی از من کردی؟

 من همیشه به یاد شما هستم.
 زنده باشی خانم.

 درس ها  رو باید تنبیه کنم.
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شت تا از  ست هایش را روی زانویش گذا ست و کک د ش لبخندی روی لبش ن
 ند شود.جا بل

 
 دایی، من چیزی نمی خورم، زحمت نکشید.

 خشک و خالی که نمیشه، االن میام.
زیادی تکیده شبببده بود دیگر. از آن دایی فهیم که او را قلم دوش می کرد ،این 

 هیبت آزار دهنده بود. 
ست. نگاهش کرد و فهیمه  ش شت و خودش روبرویش ن سینی را روی میز گذا

 رنگ شد. به آنی در برابر چشمانش پر
 

 داداش ... داداش...
 چی شده فهیمه خان. 

 مامان میگه شپ زودتر بیا خونه مهمان داریم.
 چشم خانم ،به روی  چشم.

 مراقپ خودج باش خان داداش.
 برو داخل بچه جان.

 رفتنش را تماشا کرد. خواهرش بود و انیسش. دوستش داشت بیشتر از جانش.
 

 دایی؟! خوبی؟
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شد . اشری از آشار فهیمه نبود از خیال به دنیای  فهیمه نبود و جهنمی اش پرتاب 
 و رو برویش یلدا نشسته بود.

 
 ببخشید دایی، چیزی گفتی؟

 دایی شما حالت خوب نیست.
 خوبم دایی. خاطراج کمی سماجت می کنند و رها نمی کنند.

نفس آه مانندش را بیرون داد و لیوان شببربت آلبالوی خوش رنگ را به دسببت 
 داد.یلدا 

  
 چه خوش خیالم من؟

 چرا؟
گفتم االن میرم روسری می بندم سرم و یک خروار ظرف می شورم و گردگیری 

 و جارو کشی دارم.
 کم لطفی کردی دختر جان.

 شانه ای باال انداخت و جرعه ای از شربت خوش رنگش را نوشید.
  ظرفهای غذا را جابجا کرد و آنها را در یخچال گذاشببت. ظرفها را شببسببت و

 موقع بستن در یخچال متوجه سبد دارو باالی یخچال شد.
سبد دارو را پایین آورد. این حجم از  شید و با احتیاط  سالن ک سمت  سرکی به 

 دارو کمی متعجبش کرد. اینجا چه خبر بود. 
سرما خوردگی یا  ست عالئم یک  سبد دارو نمی توان سمی و این  ضعیت ج و

 تر از این ها بود. فوقش یک زخم معده باشد. مسئله بغرنا
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 سبد را سر جایش گذاشت و از آشپزخانه بیرون رفت.
 

 من دیگه کم کم برم. بازم میام پیشتون.
 بمون امشپ رو

 میام بهتون سر میزنم، شما هم بیاید دیگه.
سری را گره زد و  شید و رو سری تکان داد و نگاهش کرد. مانتو را روی تنش ک

میز برداشت و با خداحافظی کوتاهی از ساعتش مچی و گوشی اش را از روی 
 آپارتمان بیرون رفت.

یک چیزی بود . دایی فهیم آرام، آرام تر شبببده بود و رنگ و رویش ،خبر های 
 خوشی را به همراه نداشت.

 
************** 

 
 
  

 رسیدی؟ راحتی؟
 همه چیز خوبه ،فردا میرم کارم رو انجام میدم تا خیالم راحت باشه .

 تابان صحبت کردی؟با آقای 
 آره، دیروز با هاشون همانگ کردم.

 کی تهران هستی؟ 
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 مشکلی نباشه ، جمعه تهران هستم.
 مراقپ خودج باش امیر آراد.

 چیزی شده؟
 توضیح میدم.

چشم هایش را روی هم فشرد و خداحافظی کرد. گوشی را روی تخت انداخت 
 و از جایش بلند شد و به سمت حمام رفت.

پوشببید و موهایش را خشببک کرد. آب داغ کمی حالش را بهتر لباسببهایش را 
 کرده بود. خسته بود و ذهنش آشفته تر از جسم خسته اش.

روی تخت دراز کشید و پتو را تا زیر چانه اش باال کشید. یک خواب درست و 
حسببابی به خودش بدهکار بود. افکارش را گوشببه ای گذاشببت و خود را به 

 شلوغی داشت.دست خواب سپرد. فردا روز 
 

 من یک ماشین در اختیار می خوام.
 حتما قربان. چند لحظه تشریک داشته باشید.

به سببمت مبلمان وسببط البی هتل رفت و روی یکی از مبل ها نشببسببت. هیچ 
پذیرش  ما حاال برای اینکه جلو  یامده بود. ا وقت از مبلمان چرم خوشببش ن

 ا تحمل کندنایستد ،مجبور بود این مبلهای چرم قهوه ای رنگ ر
 

 نگاهی به ساعتش انداخت و دوباره پیام محمود تابان را چک کرد.
 

 سالم بابا جان. 
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ببخشببید که زحمت این کار به گردن شببما افتاد. ان شببا الله بعد از برگشببت و 
برآورد هزینه در مورد حق الزحمه ی شما هم صحبت می کنیم. با آقای امیری 

نند تا کارها راحت تر انجام بشببه. صببحبت کردم ، برسببید اونجا کمک می ک
 شماره ی ایشون رو هم فرستادم تا به محض رسیدن بیان خدمتتون.

 .باز هم سپاسگذارم از لطفت بابا جان     
 

کال  رسمشان بود انگار. در ذهن که می نشستند دیگر بیرون نمی رفتند. ذهنش 
شتر می دا ست؛ باید برا درگیرکرده بودند این پدر بزرگ و نوه. باید بی شتر می ن ی

 فهمید. کاش می شد...
 

 جناب محتشم ،ماشین بیرون منتظر شماست.
 ممنون.

از جایش بلند شببد و به سببمت بیرون رفت. تا رسببیدن به روسببتا سببرش را به 
 صندلی تکیه داد و چشم هایش را  فرو بست. 

 
 جناب امیری، محتشم هستم.

 رسیدید؟سالم عرض شد مهندس جان، کجا هستین االن، 
سببالم از بنده سببت. بله من رسببیدم و االن طبق آدرسببی که داشببتم سببر زمین 

 هستم.
 من تا ده دقیقه دیگه اونجا هستم.
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 من منتظرم.
 خداحافظی کرد و تماس راقطع کرد.

 
.  همین جاست ظاهرا 

 نگاهی به زمین انداخت و "تشکر"ی کرد.
شت. برای   ضای خوبی هم قرار دا سه و زمین خوبی بود و در ف ساخت مدر

 درمانگاه مناسپ بود. وسایلش را از ماشین بیرون آورد و منتظر شد.
 

 سالم مهندس،خوش آمدید. 
 سالم آقای امیری، ممنون از لطفتون.

زحمت کشیدید. دیروز که حاج آقا زنگ زد و گفت امروز اینجایید، نمی دونید 
 درست بشه.چقدر خوشحال شدم. به خیالم نمی رسید انقدر زود کارها 

 حاال که بنده در خدمتتون هستم. 
 خدا عمرتون بده.

با کمک امیری مشببغول  با "اجازه" ای گفت و  عارفاج معمول کم کرد و  از ت
 اندازه گیری و برآورد و باال و پایین کردن شرایط شد.

 
خپ جناب امیری ،من یک سری کارهای اولیه رو انجام دادم. ان شای الله بقیه 

نه برای سری بعد که دوباره خودم و یکی از مهندسینم بیایم اینجا ی کارها میمو
 و کار رو به ایشون بسپارم.

 یعنی خودتون اینجا نمی مونید.
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عینک آفتابی اش را باالی س  رش زد و نگاهش کرد.گویی گفته باشببی کار بی 
 کار و همه چیز تعطیل.

 
ت رو مهندسین شرکمن تهران یک پروژه ی سنگین قبول کردم. یکی از بهترین 

میفرسببتم اینجا و خودم هم دورا دور کنترل می کنم . خودم هم بتونم سببر می 
 زنم.

 خدا خیرج بده مهندس. میشه زودتر این کار تموم بشه؟
 امیدوارم. نگران نباشید.

 توکل به خدا. حاال بفرمایید منزل که حسابی خسته شدید.
 ممنون. مزاحمتون نمیشم؛ برمی گردم مشهد.

 آقا بفهمند من با چه رویی سر بلند کنم. حاج
 اختیار دارید. من خودم با ایشون هماهنگ می کنم. 

 امکان نداره.
 راننده منتظر هستند. دفعه ی بعد خدمت میرسم.

 قدم هر دو بار روی چشم. بفرمایید.
شید و نگاهی به راننده ی منتظر انداخت. راهی جز  شه لبش ک شتش را گو انگ

نمانده بود. پس قبول کرد و با امیری به سببمت خانه اش همراه قبول کردن باقی 
 شد و چند ساعتی را در خانه ی امیری سپری کرد.

شش   سته بود و موزیک بی کالم در  گو شمهایش را ب شت ، چ سیر برگ تمام م
 طنین انداز بود.
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 رسیدیم آقای مهندس.

 ممنون از لطفتون. ببخشید ، خیلی خسته شدید.
 ربان؛ استفاده کردیم.اختیار دارید ق

از ماشبین پیاده شبد و به سبمت  ورودی هتل رفت. روز خسبته کننده ای بود. 
حاال فقط کمی، فقط کمی  کار می داد.  نگ می زد و گزارش  قت ز آخر و

 سکوج می خواست.
 

ستگی را از تنش بیرون  شده بود و خ ستراحت کوتاهی که کرده بود مفید واقع  ا
 ته بود. بهتر بود زنگ می زد و کار را تمام می کرد.برده بود. ساعت از ده گذش

 گوشی را برداشت  و انگشتش را روی صفحه کشید و شماره گرفت.
************ 

 
 یلدا، گوشی پدر جون داره زنگ میخوره، لطفا  جواب بده.

 سرش در گوشی خودش بود و بی حواس تماس را وصل کرد.
 

 بفرمایید ،الو
بان امیرآ ید"ش ز مای ماده ی گفتن کرده بود، در "بفر چه آ ند آورد و هر  راد را ب

 چشم به هم زدی دود کرد و به هوا فرستاد. انتظار شنیدن صدایش را نداشت . 
 

 الو... 
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سم افتاده روی  صله داد و با دیدن ا شش فا شی را از گو صدایی که نیامد، گو
 صفحه ،آه از نهادش بلند شد و لعنتی به حواس پرتش فرستاد.

 
 

 س... سالم استاد.
 سالم از بنده ست. یک لحظه فکر کردم اشتباه گرفتم.

نه... نه ... پدر جون کاری پیش اومد رفتند بیرون، ولی گوشی شون رو فراموش 
 کردند ببرند.

سش را آرام بیرون داد. حرف زدن را از یاد  شید و نف شت گردنش ک ستش را پ د
رویش ایسببتاده بود و حرف زده  برده بود؟ مگر همین دو روز پیش نبود رو در

 بود ؟
 

 پس تشریک ندارند. 
 نه متأسفانه، کار مهمی داشتید، بگم خدمتتون تماس بگیرند؟

 نه ، نه. فردا خودم زنگ میزنم خدمتشون.
 چشم. میگم بهشون. 

 ممنون میشم.
 ببخشید که بی حواس جواب دادم. شرمندتون شدم استاد.

 گیرم. شبتون بخیر.اختیار دارید. وقتتون رو نمی 
 شپ بخیر. سفر بی خطر.
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*********** 

صدایش را  شنیدن  شت. انتظار  صله داد و روی میز گذا گوشی را از گوشش فا
 نداشت. سفر بی خطر آخرش چه بود؟

شرد و با تمام قدرج تالش کرد این دختر را از  شمهایش را محکم روی هم ف چ
 ذهنش بیرون کند، اما دریغ.

فه ب چال بیرون آورد و جرعه ای نفسببش را کال یرون داد و بطری آب را از یخ
 نوشید. در سرش همهمه ای بود و علتش را می دانست و نمی دانست.

بطری خالی را روی میز گذاشت و روی تخت دراز کشید. یلدا تابان داشت پر 
 رنگ می شد؟ مهم می شد؟

 کاتش نداشت. قطعا نه، اما یک جای کار نامیزان بود. اصال  دلیلی برای حر
سی بتواند در  ست ک شد. از خودش بعید می دان کم کم  از خودش نا امید می 
این زمان ،ذهنش را درگیر کند. عاشببق که نشببده بود، مجنون و شببیدا هم که 

 نبود،پس چه دردی بود که ناخوانده به ذهنش سرازیر می شد.
شبباید هوای از جایش بلند شببد و کاپشببنش را چنگ زد و از اتاق بیرون رفت ، 

 تازه مددی کند.
 

**************** 
 کی بود؟

 استاد.
 استاد کیه؟ گوشی پدر جونت رو میگم یلدا.
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شم. با پدر  شم بودند، یعنی همون مهندس محت ستاد محت شدم. ا بله، متوجه 
 جون کار داشتند.

 گفتی که بعدا  تماس می گیرن؟
 بله ، ولی گفتند خودشون فردا زنگ می زنن به پدر جون.

 باشه مادر، تو چرا رنگت پریده؟
 رنگش پریده بود فقط؟ از خجالت بی حواس جواب دادنش شرمنده بود.

 
 چیزی نیست، خوبم.

شد.  شپزخانه رفت . باالخره که معلوم می  سمت آ بی کالم نگاهش کرد و به 
 صبور بود ،خیلی صبور.

 
 الو... یلدا؟ 

 سالم، خوبی؟
 یلدا من پنا شنبه نمیرم.

 ه بود را فقط خود خدا می دانست. باز چه شد
 

 چی شده آرزو جان؟
 چیزی نشده .

 پس چرا نمیری؟
 خپ هر چی فکر کردم دیدم رفتنم موضوعیتی نداره.
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 موضوعیت یعنی چه؟ خواستگاری برادرج موضوع نیست؟
 یلدا ، فقط میرن حرف بزنند و به توافق برسند.

 ورد که حالش بد است.این دختر قطعا  حالش خوب نبود. حاضر بود قسم بخ
 

 خپ ،این کافی نیست.
 در هر حال من نمیرم. به مامان هم گفتم ، قبول کرد.

 اون دیگه چرا عقلش رو داده دست تو؟
 میگه بهتر، می ترسم بیای و کار رو خراب کنی.

سید که این  شت به یقین ر شک دا شد ،اگر ذره ای  صدای خنده اش که بلند 
 دختر دیوانه شده.

 
حال من و بهار پنا شنبه نمی ریم، ولی برای خواستگاری رسمی افتخار در هر 

 میدیم به لیلی جان.
 باشه. اما به نظر من کارج درست نیست.

 حاال بعدا  بیشتر حرف می زنیم، من برم که مامان داره صدا میزنه.
 باشه، سالم برسون.

 سالمت باشی.
صدا بیرون داد. خدا آخر و عاقبتش  سش را با  شت و نف شی را روی میز گذا گو

 را با این دختر بخیر کند. 
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فردا دانشگاه داشت و بهتر بود به جای فکر کردن به کارهای آرزو خانم بخوابد 
شت و روی تخت دراز  شن نگه دا شود. دیوار کوب را رو تا فردا راحت تر بلند 

 کشید.
 
 

صدای صفحه ندیده بود قطعا  تا به حال  سمش را روی  شنیده بود. اگر ا ش را ن
 نمی شناختش. 

سترس کلماج را بیان می کرد. چند روز پیش  شمرده و بدون ذره ای ا محکم و 
که پسرک عجیپ الخلقه ی دانشگاه را به راحتی کیش و ماج کرد و سر جایش 

 نشاند . 
د، اما در ادامه امشبپ هم لحظه اش احسباس سبر درگمی از صبدایش پیدا بو

 مثل همیشه محکم بود. 
سوغاتی جان شخصیت جالبی داشت. آنقدر محکم رفتار می کرد که حشمتی 

 حاضر جواب هم آچمز می شد و سکوج تنها گزینه ی روی میز می شد.
جان؟ این جان از کدام الیه ی مخوف و نادیده ی ذهنش بیرون پریده بود؟ این 

نود، دیگر مگر می شببد آب ریخته را جمع دیگر چه بود؟ کافی بود کسببی بشبب
 کرد.

تأسببک به حال آرزو را باید رها می کرد و فکری به حال خودش می کرد. علی 
الحسبباب خواب بهترین گزینه بود. پتو را روی سببرش کشببید و خود را دنیای 

 خواب سپرد.
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 استاد سی صفحه کافیه؟

 ید. بله . می تونید از منابعی که ذکر کردم هم استفاده کن
 نمره اش چقدر در نمره پایان ترم مؤشره ؟

نمره در درجه ی دوم اهمیت قرار داره. هدف از این تحقیق ها اضببافه شببدن به 
 بار علمی شماست.

 من کمرم مشکل داره استاد.
بار علمی تون که باال باشببه ،درک از زندگی هم بهتر خواهد شببد؛ پس فشببار 

 ی هم در کار نیست.زندگی هم کمتر میشه. در نتیجه کمر درد
 گردن ما از مو باریک تره استاد.

شت و خیره نگاهش کرد. بعید بود کمرش با هر چیزی درد  ماژیک را کنار گذا
 بگیرد، از بس بی خیال و راحت بود.

 
شما اصال  نگران چیزی نباشید. به قدری روحیه دارید که فشار زندگی را هم به 

 سالمت رد می کنید.
؟ بود دیگر . همین شبببد که حشببمتی زبان را منظورش لودگی  نبود که احیانا 

 غالف کرد و کاغذ روبرویش پر از خطوط نا مفهوم شد.
سته بود، در کثری از  شت. هر چه خوا شتش به شروج پدر گرم بود و غمی ندا پ
صدم شانیه مهیا شده بود. حداقل امتیازش آزاردهنده نبودنش بود. اگر این یکی 

 فاتحه اش را می خواندند.را داشت که باید 
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شده  تحویل می گیرم.  سه ی بعد تحقیقاتتون رو پرینت  خانمها و آقایون ، جل
 هیچ عذر و بهانه ای هم قابل قبول نیست.

خسته نباشیدی گفت و خود را به نگاه ریزی  از دختر آرام کالسش مهمان کرد 
 و از کالس بیرون رفت. 

به خودش اجازه نمی داد حتی بخواهد کاش بیشتر در موردش می دانست ،اما 
 کوچکترین حرفی در این باره بزند.

شمتی با خواهش  سی در زندگی اش بود چه؟ همین چند روز پیش که ح اگر ک
 صدایش زده بود، برایش کافی بود. حاال دیگر مابقی ماجرا به کنار.

 باید کاری می کرد ، فکری یا حتی عالجی.
 

 خر ترم که هیچ، تا آخر عمرم مزه نمی پرونم.من جای حشمتی باشم دیگه تا آ
 خود کلمه ی مزه پرانی ایراد داره.

 باشه خانم معلم.
وجود آدمهایی مثل آقای حشمتی، یا امثال ایشون به خودی خود بد نیست ؛به 

 شرط اینکه زیاده روی نکنند و با هر چیزی شوخی بی جا نکنند.
 به نظرج من هم مثل حشمتی هستم؟

به ق گاهی  نده اش را کنترل کرد و جزوه اش را ن خت. خ ندا فه ی متفکرش ا یا
 برداشت و از جایش بلند شد.

 کمی تأمل و تفکر الزم بود ،اما نه اینجا و در این زمان.
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 پاشو بریم. شپ در این مورد فکر کن. گمان می کنم الزم باشه.
 نفسش را بیرون داد و کیفش را چنگ زد و دنبالش از کالس بیرون رفت.

 
 یعنی میگی من مثل حشمتی هستم.

 من همچین حرفی نزدم.
 پس تأمل و تفکر چیه ،اون هم تو این وانفسای ازدواج امین؟

 اتفاقا  االن بهترین موقعیت بوجود آمده ست.
 یعنی چی؟

 کمی تفکر قبل از عمل باعث میشه ضریپ خطا پایین بیاد.
 آش اینقدر شور شده بود یعنی؟

  
 خوش به حال لیلی

 البته که خوش به حال لیلی وقتی خواهر شوهر خوبی مثل تو داره.
عرش همینجا بود دیگر. لبخندش که کش آمد. خودش را به یلدا چسببباند و با 

 هم دانشگاه بیرون رفتند.
 

************** 
 خوش می گذره مامان.

 همه چیز خوبه.
 خدا رو شکر. امیر آراد؟

 چیزی شده مامان؟
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 خواستم بگم مراقپ خودج باش عزیزم.نه مامان جان، فقط 
 خپ ، این امیرآراد سؤالی جوابش این نبود. انگار چیزی شده بود.

 
 مامان، فراموش کردید من چند سال تنها زندگی می کردم.

 می دونم. اما فکر می کنم اگر تأکید کنم دلم قرص تر میشه.
 چشم مامان. نگران نباشید.

 وقتت رو نمی گیرم،خوش بگذره.
سید، گوش خدا شت.  شانیه به دقیقه نر شی را روی تخت گذا حافظی کرد و گو

 را برداشت و دوباره شماره گرفت.
 سالم . می خواستم تماس بگیرم گفتم شاید خواب باشید.

 سالم جناب تابان، صبح بخیر.
 عاقبتت بخیر بابا جان. با زحمت های ما؟

 نداشتید. اختیار دارید. من دیشپ تماس گرفتم ، اما شما تشریک
شرمنده شدم. یلدا گفت و تأکید کرد که شما فرمودید خودتون زنگ می زنید، 

 این شد که زنگ نزدم ،گفتم مزاحم نشم.
 یلدا تابان. صبح و شپ نداشت که، شپ صدایش بود و صبح اسمش.

 
اختیار دارید. بله، من دیروز رفتم و یک سببری از کارها را انجام دادم. بقیه ی 

 بعد از مجوزها.کارها بماند 
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از اون بابت مشببکلی نیسببت. فقط مراحل اداری کار مونده که اون هم آقای 
 ساوجی انجام میدن.

 آقای ساوجی؟
 بله. ایشون وکیل خانوادگی ما هستند. 

 بله. ببخشید نباید می پرسیدم.
گاه لبخندی روی لبش نشست.  خنده ی کوتاه محمود خان را که شنید، ناخود آ

 بعضی ها از همان اول کنا دلت جا می کنند. 
 

این حرفها چیه بابا جان، من باید توضببیح می دادم. در ضببمن شببما چیزی 
 نگفتید.

 به شدج معتقد هستم نباید در مسائل شخص کسی دخول کرد.
 ل خصوصی و شخصی نپرسم؟االن داری به من می گی سؤا

ضر  سش را بیرون داد. حا شید و نف شانی اش ک ستش را روی پی ش شت  انگ
 جوابی اش را از پدر بزرگش به ارث برده بودو این هم چیز عجیبی نبود.

 
 اصال  قصد توهین نداشتم.معذرج خواهی می کنم اگر سوی تفاهم شد.

 زنده باشی بابا جان ، شوخی کردم. ببخشید.
 کنم نفرمایید. من احترام خاصی برای شما قائل هستم.خواهش می 

 شما لطک داری. کی بر میگردی بابا جان؟
 من جمعه بر میگردم. ترجیحا  بهتر می بینم شنبه دیداری داشته باشیم.

 خستگی سفر...
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 من رسیدم تهران با شما هماهنگ می کنم.
 جان.زنده باشی بابا. از طرف ما هم نائپ الزیاره باش مهندس 

 نگاهش گیر قاب عکس اتاق شد . حرم آقا...
 

 چشم ، قابل باشم.
 قابلی عزیزم،  قابل. مزاحمت نمیشم. در پناه خدا.

"خداحافظ" ی گفت و تماس را قطع کرد. این مرد شبخصبیت جالبی داشبت. 
 انگار تابان ها قادر بودند به راحتی معادالج ذهنی اش را بر هم زنند.

 قدمش به حرم.نگاهش به قاب رسید و 
******************* 

 
 برگشتند؟

 بله، نیم ساعتی میشه.
 خپ ، ما شیرینی می خوریم؟

 چشمت رو بگیره، من کم شیرینی دادم به تو؟
 این فرق داره. نگفتی باالخره؟

 بله.
بله ی بلند و کش دارش لبخند روی لپ نشبباند. بی انصبباف نگار خودش بله 

 شد.داده بود. این دختر درس نمی 
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 نامزدی کی هست؟
 شپ والدج.

 قبل از مولودی دیگه؟ یادج که نرفته؟
 نه، حاج خانم یلدا،  خدا از بزرگی کمتون نکنه که بانی خیر شدید.

 خنده اش را خفه کرد و و با سرفه ای صدایش را صاف کرد.
 

 قرار بود فکر کنی در مورد اینکه شبیه حشمتی هستی یا نه.
 ،جواب تو رو حتما  میدم.من جواب هر کسی رو ندم 

 باشه . خوش خبر باشی. از قول ما هم تبریک بگو.
 سالمت باشید. روزی خودمون باشه.

 توجه ای به آرزو گفتنش نکرد و با خنده گوشی را قطع کرد. 
خپ ، این یکی که به سببالمتی ختم به خیر شببد. امیدوار بود پروژه ی خودش 

 هم به سالمت به پایان برسد.
 

 م لیست آماده کردی؟حاج خان
 دارم آماده می کنم. یک سری از وسایل زحمتش با شماست.

 به روی چشم .
 لبخندی ریز روی لبش نشست. 

دوسببت داشببتن های پدر جان در نوع خودش بی نظیر بود و حس احترامی که 
میانشببان بود، سببتودنی . یاد گرفته بود چطور حرمت گذارد، چطور ارج نهد. 

 طورآزاده باشد . یادش داده بودند چ
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 خدا را شکر بابت بودنشان.
 

 یلدا عمه، گوشی اج خودش رو کشت.
 وای... 

 از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت.
 

 خان داداش عمری از شما گذشته، من که هیچ... این بچه
 این بچه هم باید...

 خان داداش کش دارش ،دستان محمود خان را به حال تسلیم باال برد.
 

 خانم که انگار همین دیروز محمود رو تو باغ سیپ دیده.مه لقا 
 مونس ، یادته ؟

یا و  ته بود. همچین تعریک می کرد ب نداخ چه گلی ا پاش  محمود نمی دونی ل
 ببین.

چشببم و دلش چراغانی بود . کدام قانون گفته بود فقط کوچه و حیاط چراغانی 
ست که دوِر زمان تکیده اش کرده بود ،اما در  ش شوند؟ نگاهش روی مه لقا ن

 چشمش هنوز همان مه لقای روز اول بود. 
 مونس خانم ، من خودم تعریک کردم براشون.

 مه لقا ، واقعا  این رو هم تعریک کردی.
 ن کش آمد و سر مونس به تأسک چپ و راست چرخید.لبخندشا
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 فکر می کردم محرم اسرارج من هستم؛ای داد بی داد.

 اون مال زمانی بود که دوست بودیم.
 االن دشمن هستیم.

 خواهر شوهری.
خنده ی محمود و مه لقا ،ابروی مونس را تا رستنگاه موهایش باال برد ، دهانش 

 باز ماند 
 

 قوم الظالمین.
 مه مونس؟کی ع

 پدر جون و مادر جونت
 عمه مونس، چی شده؟

 به من میگن خواهر شوهر.
 خپ هستید دیگه.

شان  شان باال تر رفت و نگاهش این بار به یلدایی بود که متعجپ نگاه خنده  ا
 می کرد

 با کی حرف می زدی؟ 
 آرزو.

 مگه چند دقیقه پیش حرف نمی زدید.
 یک موضوعی را فراموش کرده بود.

 که دقیق هم آمار میده. ماشالله
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لبخندی زد و سببیبی را از ظرف میوه برداشببت و روی مبل نشببسببت. آخر هم 
شتند دیگر. هر  شنید. البد باز هم بازی کلماج دا شد چه گفت و چه  متوجه ن

 چه بود خوب بود که خندیده بودند.
 

 آدمهای خوب زندگی اش از جنس آب و شیشه بودند.
 ل آب و شفاف به مانند شیشه  بودند.آدمهای خوب زندگی اش زالل مث

 آدمهای خوب زندگی اش طبق طبق محبت ارزانی کرده بودند.
آدمهای خوب زندگی اش صبببح چای دارچین می نوشببیدند و لبشببان خندان 

 بود.
آدمهای خوب زندگی اش کم بودند ،اما چه اهمیت از کمیت ،وقتی کیفیتی  

 ناب داشتند.
 
 

************** 
 

 خوش گذشت؟
 ممنون، همه چیز خوب بود.

 به کارج هم رسیدی؟
 همون روز اول

 سوتی زد و آفرینی نثارش کرد.
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 می بینم که ارادج خاصی به جناب تابان پیدا کردید.

 ایشون واقعا  محترم هستند.
 بله، البته.

 چه خبر؟ خوبی؟
 خوب که چه عرض کنم. درگیر کار شدم دوباره.

 داری میری؟
 داد و و از ماشین جلو سبقت گرفت. سری به عالمت نه باال

 
 مأموریت تهران ، اما زیادی خطرناک.

 امیرآرمان... 
 می دونم، چشم . مراقپ هستم.

 بقیه خوبن؟
 دو کبوتر تا آخر هفته ازدواج می کنند.
 نگاه از روبرو کند و سرش را چرخاند.

 
 جدی؟  چه زود.

 همچین زود هم نیست.
ستش را به پنجره تکیه داد و  ست د شت. را شاره اش را روی لبش گذا شت ا انگ

 می گفت، زود که نبود هیچ، دیر هم شده بود. این همه سال دوری کافی بود.
 سوغاتی هم آوردی؟
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 عادج های من رو نمی شناسی؟
 مامان از خجالتت در میاد.

 برای مامان آوردم.
صوال  اهل  شناخت دیگر. ا ست بگوید. عادج هایش را می  خپ، چه می توان

 ین حرکاج نبود. ا
 

 خدا به داد زنت برسه.
 شما نگران خودج باش.

 جان من؟ امیرآراد خبری شده؟
خبر؟ خپ، باید دید خبر را چه می شود تعبیر کرد. می شد به یلدا که پاورچین 

 میان خیالش آمده بود خبر گفت؟
 خودش هم نمی دانست. شاید خبری بود و خودش بی خبر بود.

 
 هست چی میگی؟ امیر آرمان ، معلوم

آخه همیشببه چنان محکم می گفتی امیر آرمان که ادامه اش می شببد سببکوج 
 ،اما این دفعه...

 و این دلیل قانع کننده ای شد؟
 آره .امیر آراد، من می شناسمش؟

امیرآرمان محکمش یعنی خاتمه ی بحث. تا خانه سکوج بینشان حکفرما بود 
 و ذهن هر کدامشان به سمتی میرفت.
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 خستگی شد؟رفع 

 سفر خوبی بود. الزم داشتم.
 دستت درد نکنه بابت سوغاتی.

 " خواهش می کنم" ی گفت و فنجانش را برداشت. 
 
 

 پدر جون، میشه کمی صحبت کنیم؟
شفته بود . چه  شت و منتظر نگاهش کرد. آ شم بردا عینک مطالعه اش را از چ

 بود که این وقت شپ اینجور آشفته اش کرده بود؟
 

 لدا؟چی شده ی
 دایی فهیم ، من نگرانشم

 با چشم ریز شده ،نگاهش کرد.
 

 میشه فعال  موضوع بین خودمون بمونه؟
 درست توضیح بده.

 من فکر می کنم دایی فهیم یک مشکل اساسی داره؟
 چه مشکلی؟ میشه محض رضای خدا درست توضیح بدی؟

 چند روز پیش رفتم خونه ی دایی، یک سبد پر از دارو اونجا بود.



wWw.Roman4u.iR  316 

 

سبببد پر از دارو که این روزها در هر خانه ای پیدا می شبببد. کجای این  یک
 موضوع ذهن دخترکش را درگیر کرده بود؟

 
 کجای این موضوع عجیبه؟

 وضعیت جسمی دایی خوب نیست. نمی دونم متوجه شدید یا نه؟
 یک چیزهای حدس زدم ،اما صالح ندیدم چیزی بپرسم.

 چرا پدر جون؟
ست نداره تو کارش دخالت کنی و دایی فهیم حالت های  صی داره. زیاد دو خا

... 
 این دخالت نیست پدر جون. 

شببناختی که از فهیم داشببت، مطمئنش می کرد که تا سببر حد مرگ هم برسببد 
دلش نمی خواهد کسببی سببر از کارش در بیاورد. حاال چطور این موضببوع را 

 فهیم بود.برای یلدا باز می کرد، این خود بغرنا تر از کشک رمز کردن 
 

 حاال چی متوجه شدی؟
با توجه به حالت جسببمی دایی و داروی های عجیبی که من دیدم ،مطمئنا  به 

 زخم معده و اشنی عشر مبتال نشده.
 باریک الله خانم دکتر .

 پدر جون کش دارش لبخند پیرمرد را به دنبال داشت.
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 من سعی می کنم بعد از سفر یک سری بهش بزنم. 
 پدر جون.من هم میام 

 قول میدم که همه چیز با هماهنگی تو باشه،  اما بهتره تنها ببینمش.
 شما چه حدسی می زنید؟

 هیچ. هنوز نمیشه اظهار نظر کرد.
دلش گواه بد می داد ،اما کاری هم از دسببتش بر نمی آمد. پس باید صبببر می 

ا گفتن و بکرد .دلش نا آرام بود. خدا کند اتفاقی نیفتاده باشببد. سببری تکان داد 
 شپ بخیر از اتاق خارج شد. 

 
ستش  ست بود که دایی فهیم را زیاد نمی دید و با او زندگی نمی کرد، اما دو در

 داشت. او را یاد مامان فهیمه اش می انداخت.
که این فهیم  بد بود دیگر، وگرنه  حال و روزش  حالی اش بود.  بد  ذهنش پی 

بود به قدر همه ی نبودن ها. چند وقت گذشببته، فهیم همیشببه نبود. دلش تنگ 
 کاش همه بودند. کاش خانواده ی کوچکش ،کوچکتر نمی شد. کاش...

 نفس کالفه اش را بیرون فرستاد و به سمت اتاقش رفت.
 

********** 
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 سالم مهندس... جناب تابان تشریک آوردند.
 لعنتی نثارش این ترافیک سنگین کرد و پایش را روی پدال گاز فشار داد.

 
 راهنمایی اشون کنید اتاق من،  تا یک ربع دیگه می رسم.

 چشم مهندس. 
 فقط، تنها تشریک آوردند؟

 بله مهندس.
 ممنون خانم. من میام.

کک دسببتش را محکم بر سببر فرمان کوباند. این هم از این، کاش حداقل یلدا 
 هم ...

ار روز اول ککالفگی امروز امانش را بریده بود. با صبببوری گذرانده بود وگرنه  
بود و تا کارها روی روال می افتاد زمان می برد . روز شببلوغی را پشببت سببر 

 گذاشته بود، اما خود کرده را تدبیر نیست.
ماشببین را در پارکینگ پارک کرد و به طرف آسببانسببور رفت. دیر آمده  بود و 
سالمی کرد و  شد و  شرکت  شد. وارد  صبوری کرده با امیدوار بود که مهمانش 

 مت اتاقش رفت.به س
 

 سالم. من شرمندتونم جناب تابان.
 از جایش بلند شد و دستش را فشرد.
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 سالم بابا جان، اختیار داری.
 عادج به بد قولی ندارم. متأسفانه سر پروژه مشکلی پیش اومد اینه که...

 الزم به توضیح نیست، خسته نباشی.
 به طرف میزش رفت و نشست. 

 
 در هر حال من در خدمتم.

 نده باشی بابا. من سرا پا گوشم.ز
وقتتون رو نمی گیرم و میرم سببر اصببل موضببوع. من موقعیت زمین رو چک 
کردم، از همه جهت مناسپ بود برای کار. این که فاصه اش تا مرکز روستا زیاد 

 نیست ،خودش یک امتیاز بزرگ محسوب میشه.
 درسته.

رو  خدمتتون یک مسببئلهاین که گفتم حضببوری همدیگه رو ببینیم این بود که 
 عرض کنم.

 مشکلی پیش اومده؟
 انگشت سشتش را گوشه لبش کشید 

 
 من هفته ی گذشته یک قرارداد کاری امضای کردم . 

 مبارک باشه.
 ممنون. این موضوع باعث میشه تمرکزم بیشتر روی این کار باشه. 

 یعنی نمی تونید ساخت مدرسه و درمانگاه رو انجام بدید؟
  همچین منظوری نداشتم.نه، نه. اصال  
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 منتظر نگاهش کرد. 
 

سین رو هم با خودمون می  شما بریم یکی از مهند شد من و  سری بعد که قرار 
 بریم تا ایشون اونجا مستقر بشن و خودم چند وقت یک بار سر بزنم.

 همین؟
 بله. شرمندتون شدم.

ست بگم چه فرقی می کنه ،اما  ست نی سیاین حرفها چیه بابا جان. در نی مهند
 که زیر نظر شما کار کنند، مطمئنا  تأیید شده هستند وگرنه که...

 لطک دارید شما. یعنی با این مسئله مشکلی ندارید.
 البته که نه، چه مشکلی بابا جان.

خیالش را راحت کرد. مهم انجام دادن کار بود که با نظارتش انجام می شببد. 
دهد که قرار نیست مدام به کار  اما نمی دانست چرا احتیاج می دانست توضیح

سببر بزند. احتماال  این هم اشراج تابان ها بود که مجبورج می کردند توضببیح 
 دهی، قبل از آنکه سؤالی مطرح شود.

 
 حاال اواسط ماه که بریم...

 صدای گوشی اش ،رشته کالم را برید. 
 

 معذرج می خوام مهندس.
 خواهش می کنم، بفرمایید.
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می شببد، بهتر بود نقشببه ی اولیه ای را که آماده کرده بود را  تا مکالمه اش تمام
 پیدا کند . از جایش برخاست و به سمت میز کارش رفت.

 
 مگر تمام شده؟

...... 
 حاال خودش حواسش نبوده، شما ها دیگه چرا؟

..... 
 مونس مگه نیست؟

..... 
 تا من برسم که این بچه هالک میشه از درد.

.... 
 ام ،االن درد داره؟باشه من زودتر می

- .... 
 امان از... باشه ... چشم... خدانگهدار.

تمام تالشببش را کرد تا کمترین حد ممکن از این مکالمه را بشببنود، اما ذهنش 
 درگیر مکالمه شد

 
 مهندس جان، من باید زودتر برم. زحمت بکش ...

 چیزی شده؟
 چیز مهمی نیست، اما... 

 کاری از دست من بر میاد.
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 بابا جان. یلدا بازم حالش بد شده.نه 
حالش بد شببده بود؟ باز هم؟ یعنی چه؟ فضببول نبود اما این روزها این دختر 

 برایش پررنگ شده بود و دلش بیشتر شناختنش را می خواست. 
 

 ببخشید فضولی می کنم، اما اگر موضوع ...
شده، موقع یلدا میگرن داره. االن هم مادربزرگش زنگ زده بود که داروش تمام 

 برگشت بگیرم. چیزی نیست. یعنی یلدا از پسش بر میاد.
ستش حداقل ،حاال و  شه ها را بیاورد و د شکر"ی گفت و چرخید تا نق "خدا را 

 اینجا رو نشود.
ست و رسم  سم و فامیل از او می دان نگرانی؟ آن هم برای دختری که تنها یک ا

 پدربزرگش را می شناخت زیاد نبود؟ 
 

شه ی شده رو آماده می کنم  این نق سبه  اولیه ایه که تهیه کردم. بعد دقیق  و محا
 تا کارها به تعویق نیفته.

 خیلی ممنون. فقط در مورد مسئله حساب و کتاب هم..
 دستش را در جیبش فرو برد و صاف نگاهش کرد.

 
 اجازه بدید در این کار خیری که انجام می دید ،من هم سهیم باشم.

 ا جان. اما این جوری صحیح نیست. من وسیله هستم باب
 اجازه بفرمایید من تعیین کنم چی صحیح هست چی غلط.
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دستی به موهایش کشید و لبخندی روی لبش نشست. جنس شناس که باشی 
،از همان نگاه اول میشببود جنس را از نا جنس تمیز دهی. این دو پسببر اصببل 

 ان از یک گل بودجنس بودند. اخالقشان زمین تا آسمان فرق داشت اماجنسش
 جلو تر رفت و دستش را رو ی شانه اش گذاشت.

 
 قسمت بود که من با شما آشنا بشم.

 سعادتی بوده که نصیپ من شده. 
 اما من هنوز سر حرفم هستم.

 شما بهتره سریع تر به یلدا خانم برسید.
خنده اش که بلند شد ،لبخندی روی لبش نشست. این مرد در این سن و سال 

شد. خیلی ها هنوز پا به جوانی چگونه تو شته با سته بود همچین روحیه ای دا ان
نگذاشببته بودند حس پیری گریبانش را گرفته بود ؛اما محمود خان تابان انگار 

 جور دیگری مشق زندگی می کرد.
 

شانه خالی کردی. دفعه ی بعد مفصل  باشه بابا جان. این دفعه به بهانه ی یلدا 
 صحبت می کنیم.

 را تمام شده فرض کنید. این موضوع
 بدرقه اش کرد و در را بست و به سمت اتاقش رفت.
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برایش احترام زیادی قائل بود. سخت با دیگران ارتباط برقرار می کرد ،اما انگار 
بار  یدش دلش  که می د بار  بان جور دیگری بود برایش. هر  تا خان  محمود 

 دیگری می خواست.
ا کم بود ،محمود خان هم به لیسببتش انگار قصبببد جانش را کرده بودند. یلد

 اضافه شده بود.
سته  شته بود؟ فکر کردن به یلدا، ناخوا یلدا تابان از کجا میان افکارش پای گذا
به سببمتش هجوم می آورد و مجبورش می کرد که اسببمش را دوره کند. میگرن 

 داشت دختر آرام این روزهایش، باید بیشتر می فهمید و می شناخت. 
 نگ شده بود؟از کجا پرر 

 
 
 
 
 

 سالم، یلدا بهتره؟
 خیلی درد کشید تا آروم گرفت.

 خوابیده؟
 پیش پای شما. دیر کردی.

 دفتر مهندس بودم؛ تا بیام کمی دیر شد.
 چای بیارم؟
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 "بله " ای  گفت و به سمت اتاق یلدا رفت. 
جان می داد که دردش را نبیند. از دار دنیا همین سبببه نفر برایش مانده بودند. 

اری به پای هر کدامشببان می رفت دلش خون می شببد. یلدا که دیگر جای خ
 خود داشت؛ یادگار بود و عزیز کرده. 

 
 یادگاری از علی و فهیمه.  زود بود رفتنشان، اما با تقدیر سر جنگ نتوان داشت.

شن اتاق دلش را  صورج رنگ پریده اش درتاریک و رو در اتاق را آرام باز کرد. 
سرش خراب کرده بود. در به درد آورد. ان گار این دفعه درد تمام دق دلی اش را 

 را آرام بست و از اتاق فاصله گرفت. 
شت. هرچند خیال  ست رفته باز می گ شاید آرامش از د نمازش را می خواند، 
سجاده اش را  شود.  سراغش می آمد که دخترکش از درد رها  راحت زمانی به 

 ... الله اکبر.پهن کرد و قامت بست.  قربه الی الله
 

 قبول باشه.
 قبول حق. مونس کی میاد؟

 کم کم پیداش میشه.
 فنجان چای را برداشت و جرعه ای نوشید.

 
 وقتی صداش تو خونه نباشه انگار کسی خونه نیست.

 دو روز دیگه ازدواج کنه و بره  ما چه کنیم محمود؟
 شکر خدا. همین که دلش خوش و زندگیش برقرار باشه کافی نیست؟
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 اون که صد البته. ولی کاش شرط بگذاریم.
 فنجانش را روی میز گذاشت و موشکافه نگاهش کرد.

 
 شرط؟ 

 آره دیگه؛ شرط کنیم با ما زندگی کنند.
به سببختی جلوی خنده اش را گرفت . نه مه لقا ناراحت می شببد، نه آن طفل 

 معصوم از خواب می پرید.
 

 من همچین کاری نمی کنم.
 محمود!

 آخه این چه حرفیه؟ جان محمود،
 پس اصال  ...

 البد شوهرش ندیم؟
اشک از گوشه ی چشمش فرو ریخت و دل محمود هم. پروردگارا هنوز هم با 

 هر قطره اشکش دلش به درد می آمد.
 خوشا به حال مه لقا که هنوز محمود، همان محمود بود.

 
 مه لقا به جان خودم گریه کردی نکردی.

 ی گم.شما که گوش نمیدی من چی م
 حاال تا اون موقع راه بسیاره؛ شما نشستی به چی فکر می کنی؟
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 تا حاال کم خواستگار داشته؟
 نفسش را محکم بیرون داد و صاف نگاهش کرد.

 
شببما خیال کردی هر کی در این خونه رو زد، به حسبباب حاج باباش یا ملک 

 السطنه بودن مادرش من دختر میدم؟ جدا  همچین خیالی کردی؟
 همچین خیالی نکردم. حرف من چیز دیگه ای بود.من 

حرف شببما متین. اما عزیز من، من پسببر مردم رو مجبور کنم بیاد اینجا وگرنه 
 دختر بی دختر؟

 دستمالی زیر چشمش کشید و اشکش را پاک کرد.
 

 اصال  فرض رو بر این بگیریم قبول کرد ،اون پسر مرد زندگی و تکیه گاه میشه ؟
ست می گفت دیگ شیده بود، دل نازک تر را صر که عزیز کرده اش درد ک ر. از ع

شببده بود و بهانه می گرفت. خودش که می دانسببت؛ به خودش که دروغ نمی 
گفت. دلش تاب خم به ابرو آمدنش را نداشبت. عزیز بود ،اما از حد نگذرانده 
سی  صال  مگر غیر از همدیگر چه ک بود و این کارش محبوب ترش کرده بود. ا

 تند. را داش
 

 حرفاج حجت. من امروز کمی حساس شدم و دارم بهانه می گیرم.
 از جایش بلند شد و کنارش نشست.
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دل نازکی اج به سببرم. بهانه جویی اج به سببرم. آخه چرا خودج رو اذیت می 
 کنی حاج خانم.

امروز زیادی درد کشید. ترسم اینه فردا روز تو خونه تنها باشه کی به دادش می 
 رسه.
 اینقدر عاقل هست که بدونه چه کاری انجام بده.یلدا 

شش   سط بود هر دو گو شنید، پای یلدا که و شپ هم که دلداری می  تا خود 
 کیپ می شد و چیزی نمی شنید.

 
 سالم. چی شده؟ چرا گریه کردی؟

شون حالش بده، حال خانم هم  ست. عزیز کرده  سالم مونس جان. چیزی نی
 بد شده.

 محمود دوخت و در برابرش لبخندی تحویل گرفت.نگاه عصبانی اش را به 
 

 عزیز کرده ی من یا همه؟
 اشکش رو شما میریزی.
 خود خوری رو هم شما.

حرف حساب جواب نداشت. دستش پیش مه لقا رو بود. دستش را به عالمت 
 تسلیم باال برد و گل لبخند را روی لبهای مه لقا کاشت.
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شنبه جان آفتاب  شنبه میدان را خالی کرد و جایش را به سپرد. یک شنبه جان  یک
صبح را سخاوتمندانه به زمین و آدمیان عرضه می کرد، تا رخوج و سستی را از 

 تنشان بیرون کند.
 

 یلدا امروز نمیره دانشگاه؟
 نه. دیشپ دوباره درد داشت، تا صبح تاب خورده.

 کاش ببریمش بیمارستان.
 می شناسیش که...

 خاص خودش.لا باز بود، اما با روش 
 

 االنه که سر و کله ی دختر آبادانی پیدا بشه؟
 عجیپ بود که دیشپ زنگ نزد.

 میزد هم متوجه نمی شدیم.
 چرا؟

 گوشی یلدا سایلنته، تلفن خونه قطع.
صالحاج به قول یلدا  شت لبش پنهان کرد. امان از مونس و این ا خنده اش را پ

 آپدیتش.
 

 حاال وصل کردی؟
 مه لقا خانم.بله. شما نگران نباش 

 اینجوری هاست؟
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 تکه های نان روی میز را جمع کرد و در ظرف نان گذاشت.
 

 خان داداشم کجاست؟
 گفت جایی کار داره و تا ظهر بر نمیگرده.

 تنش سالمت.
خپ این هم روشببی بود دیگر. نخواهی جواب بدهی، هزاران روش پیدا می 

میدان به در نمی کند.  کنی تا شبببانه خالی کنی. هزار ترفند حریک قدر را از
 مونس جان هم که به درجه ی استاد بزرگی این مبحث نائل آمده بود.

 سری تکان داد و به سمت اتاق یلدا رفت.
رنگ به رخسببار نداشببت. درد که زیاد می شببد امان می برید و رنگ از رخش 
یدا  پرواز می کرد. چهره ی آرامش نا آرام می شبببد و تا چند روزی اشراتش هو

 بود.
 موهایش را کنار زد و بوسه ای به پیشانیش زد و از اتاق بیرون رفت. 

********** 
 

 غیبتی؟
 خانم تابان نیومدند.

صندلی یلدا خالی  سته بود و  ش شفیقش را دید. تنها ن سرش باال رفت و رفیق 
 بود. 

 سرش را به نشانه ی استفهام تکان داد و مشغول تدریس شد.
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شده روی میز  سه ی آینده حل  سؤال برای جل شد . این دو  مبحث امروز تمام 

. خسته نباشید   من باشه لطفا 
 کیفش را برداشت و به سمت اتاقش رفت.

 
ذهنش درگیر یلدا بود. تا این حد حالش بد بود. دسببتش را در جیبش فرو برد 

 .پرواز در آمد واز پنجره ی اتاقش به تماشا ایستاد و پرنده ی خیال باز هم به
مابین  ند؟  جا بود مادرش ک پدر و  ید زنگ می زد؟ پس  با مادر بزرگش  چرا 
صحبتهای دیروز هم اسمی از پدر و مادر برده نشد. اصال  اسم و رسمشان چه 
بود؟ پنجه در موهایش کشید و مستأصل از بی جواب ماندن سؤاالتش، نفسش 

 را محکم بیرون داد.
 د....الهم صلی علی محمد و آل محم

 چی شده آرزو خانم؟
 وای مونس جون شما هستید؟ الهی قربونتون برم خوب هستید؟

 ممنون عزیزم. مامان خوبه؟ مبارکا باشه خانم.
 سالم رسوندن. ممنون مونس جون، شما لطک داری.

 زنده باشی عزیزم. 
 یلدا خونه ست؟

سم ضر بود ق ضح بود ،باز هم حا بخورد  جدا از آداب دانی آرزو که بر همه وا
 همان دو کلمه  احوال پرسی هم برای رسیدن به یلدا بود وگرنه ... 
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 یلدا خوابه مادر
 ظهر؟ دانشگاه هم که نیومد. 12االن؟ ساعت 

 آره  قربونت برم . دیروز بازم سردرد میگرنی گریبانشو گرفت.
 آخ... از اون ...

 آره، این شد که امروز نای بلند شدن هم نداشت.
 برسونید و بگید بعدا  به من زنگ بزنه.باشه..سالم 

 "چشم" ی گفت و خداحافظی کرد. 
 

 آرزو بود؟
 آره. می گفت چرا نیومده و از این حرفها...

 حاال تا خود شپ پیغام میفرسته.
خنده ی هر دوشان بلند شد؛ می شناختنش مثل کک دست. ساده بود و بامزه. 

نه ای بود این دختر. دوست جانش بود و یلدا. حاضر جواب اما مؤدب. یک دا
 بود و پای دوستی اش شابت قدم
 سالم.چرا من رو بیدار نکردین؟

 بیدار برای چی؟
 کالس داشتم امروز؟ 

 با این حال بری دانشگاه کارایی داری؟
 آرزو زنگ زد؟

 بله. تا االن هم کلی پیغام گذاشته.
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 بعدا  میخونم. 
 آره ،اول یک کمی به سر و وضعت برس.

نه یت چیزی کم  از آیی خت. از م ندا به خودش ا گاهی  نه ن نار آشببپزخا ی ک
 نداشت. فقط روی دو پا ایستاده بود.

 سری به تأسک برای خودش تکان داد و به سمت اتاقش رفت.
نگاهی به گوشببی اش انداخت. پیامهای آرزو یکی بعد از دیگری به سببمتش 

شت سخ دادن ندا ضر توان پا شی را روی پرواز کرده بودند. اما در حال حا . گو
میز گذاشت و خودش را روی تخت انداخت. خواب آرام آرام پلک هایش را به 

 هم دوخت.
 

 به به.  چشم دانشگاه به جمال شما روشن شد.
 زشته آرزو.

 بیا فعال  ، استاد داره میاد؛ بعدا به خدمتت میرسم.
وارد که شببد ،یک راسببت سببرش به سببمت صببندلی یلدا چرخید، با دیدنش 

 در جانش نشست. آرامش 
حضببور و غیاب نمی خواسبببت دیگر. همین که بود کافی بود. بودنش انگار 

 توازن به هم ریخته را میزان کرده بود.
 فعال  راه نجاج تدریس بود. پس بدون لحظه ای تعلل شروع کرد .

 
.  جواب سؤاالج جلسه ی قبل روی میز من لطفا 
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سی سرگرم برر شده روی میزش بود.  سته  شد. باید دید بعد از  برگه ها د اوراق 
 این چند جلسه ،بار علمی تغییری کرده یا نه؟

 خانم تابان شما بهتر هستید الحمدلله؟
سببرش را باال آورد و خیره به آن دو ماند. اخم های یلدا که محکم در هم رفت 

 به زور جلوی لبخندش را گرفت.
 روش دفاعی خاص خودش را داشت دختر آرام این روزهایش.

 
 ر احوال پرسی تون تمام شده تشریک بیارید و این مسئله رو حل کنید؟اگ

 من استاد؟
 به غیر از شما من ندیدم کسی احوال پرسی کنه جناب حشمتی؟

خنده ی ریز کالس بلند شد، ولی حشمتی بی خیال پای تخته رفت و مسئله را 
 حل کرد و سر جایش برگشت.

 
 دیدی یلدا؟ 

 تو چرا هیجان زده ای؟
 سوغاتی یک چیزیش میشه.این 

. من خرید دارم و دیرم شده.  باز شروع نکن لطفا 
 باشه یلدا خانم. یک روزی این روزها رو یادج میارم؛ حاال فرار کن.
 توجهی به تهدیدش نکرد و خداحافظی کرد و از دانشگاه بیرون زد. 
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 این هم  خرید های شما خان جون.
 اتاق.دستت درد نکنه مادر؛ بذارشون تو 

 من برم بقیه رو هم از تو ماشین بیارم.
بیرون رفت و ذهنش پی مهمانی فرداکشببیده شببد. امیدواربود که بتواند کاری  

 پیش ببرد.  
ستاد  سه کالس ا شگاه نرفته بود. دو جل سابی دان ست و ح این هفته هم که در

 طاهری و یک جلسه از کالس استاد محتشم غیبت داشت. 
شده بود. آخر هم نفهمید علت سوغاتی فرنگ هم که ا سخت گیرتر  ین روزها 

ضپ قرار داد.  شمتی را مورد غ شد که ح صال  نفهمید چه  صبانیش چه بود. ا ع
 بیچاره یک سؤال کرده بود دیگر. هرچند خوشایند خودش هم نبود اما...

کالسببهای هفته ی آینده که پر پر می شببد به خاطر سببفر مشببهد. عجپ علم 
 اندوزی جانانه ای.

 
 سالم . یلدا در رو باز کن.

 پشت دری؟
 آره دیگه.اصول دین میپرسی؟ دستامون رو نشون بدیم؟

به جای زنگ در تماس گرفته بود، طعنه  این دختر در نوع خود بی نظیر بود . 
 هم میزد. دکمه را زد و به سمت در ورودی رفت.
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 ی  بود. هیچخندان بود و بهار را دنبال خود می کشاند. این دختر منتهای خوش
وقت ندیده بود غم به دلش بنشببیند. حرفش سببر زبانش بود و دلش خالی از 

 کینه. صاف بود، از آنهایی بود که دلت می خواست همیشه باشد.
 آرزو جان...- 

 
 سالم.

شانه، هر دو را به  ست بر  ستاد و د شان ای سخ داد، ما بین شان را گرم پا سالم
 سمت داخل هدایت کرد. 

 
 خان جون.مونس جون. 

 وای آرزو، درست نیست.
 با آرنا بهار را کنار زد و به سمت آشپزخانه رفت.

 سالم. چه بوهای خوبی میاد.
 بهار هم شانه به شانه ی یلدا به آستانه در رسید و سالم داد.

سببالمشببان را گرم جواب دادند و آرزو خود را به مونس نزدیک کرد. خوب می 
 دانست چه کند، اعجوبه ای بود .

 
 مونس جون، چرا شما؟ 

 کار برای شما هم کنار گذاشتم.
 چی بهتر از خدمت برای حضرج.
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 نگاه ریز مونس ،لبخندش را کش آورد و دستش را دور گردن مونس حلقه کرد.
 

 خان جون بد می گم ؟ دستور بفرمایید من و بهار در خدمتیم.
ند دقی نازنین دختر بود، معقول و آرام. همین چ هار این  تا پس ب کافی بود  قه 

 بتوانی کشک رمزش کنی و تا ته قصه اش را بفهمی. 
 

 راحت باشید مادر. نامحرم خونه نداریم.
 ای وای، محمود خان نیستند.

شپزخانه به بیرون برد. این دختر زیادی راحت بود. خدا  ستش را گرفت و از آ د
 ممکن بود کند یک امروز آرام بگیرد و هنرنمایی هایش را کنار بگذارد و گرنه

شوکت ،پایش به آن اتاق و  سین  شود و امیر ح بهار طفلک هم با چوپش رانده 
 صندلی نرسد.

 لباست رو عوض کن .عوض کن ما بریم کمک.
 خپ، این هم فرصت طالیی برای ارشاد آرزو. خداوند ارحم الراحمین است.

 دستش را گرفت و بیرون برد.
 

 آرزو لطفا امروز آروم باش.
 گران نباش.آرومم. شما ن

چشببمهایش را روی هم فشببرد. امروز از آن روزهایی بود که باید آرزو می کرد 
 ای کاش نیاورده بودندش.
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 متوجه هستی چی میگم.

 بله. حواسم به حاج خانم شوکت هست.
 خیره نگاهش کرد.

 
 من چکار کنم؟

 شما فقط خانمی کن. امروز روز مهمیه
 شانه ای باال انداخت.نگاهش را گرد کرد و آرزو بی خیال 

 
 بیا بهار جان، این ظرفها رو ببریم آشپزخونه.

 من برم آشپزخونه کنار مونس جون، بهار بمونه پیش تو.
از جایش برخاسببت و لبخند به لپ ،ابرویی باال انداخت و ظرف به دسببت به 

 سمت آشپزخانه رفت. خدا به داد برسد.
 

شود شروع می  صه ی زندگی آدمها از یک جایی  صه ی مولودی امروز می ق . ق
 توانست مثل قصه ی همان روضه ای شود که گلرخ را به وصال حسین رساند. 
مهم نبود قصببه ی آدم ها از کجا شببروع می شببد. به قول خان جون، الهی که 

 ختم به خیر شود.
 کاش مثل آرزو و بهار از دنیا بی خبر بود و راحت رفت و آمد می کرد.
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سعی در  زیر نگاه جمع بود و در شوکت. معذب بود اما  شان حاج خانم  صدر
شت. قطعا  فکر و خیال لحظه ای رهایش نکرده بود و رویا پردازی  آرام بودن دا

 ها کرده بود اما...
شته بودند و حاال چند نفری  سر گذا شت  سم را با تمام باال و پایین هایش پ مرا

 بیشتر اینجا نمانده بودند.
 

 ا نمیدی؟بهار مادر ،چندتا چای به م
 خپ ، این هم از اولین حرکت. دیگر کم کم داشت نا امید می شد.

 من ببرم زشت نیست؟
 چه زشتی! چای میبری دیگه.

تعجپ در چهره اش بی داد می کرد. کمک کرده بود، ولی حاال که هر سببه در 
 آشپزخانه بودند چرا او؟ اگر اصل ماجرا را می دانست، یلدا را زنده زنده...

شک سینی چای  شغول خ شت و م سر جایش برگ ستش داد و خودش  را به د
 کردن ظرفها شد.

 
 این حاج خانم که من دیدم...

 صبور باش
 این بهار هم که هیچ خاصیت نداره.

خنده اش را به زور کنترل کرد. زیادی سبباده و آرام بود. البته این روزها امتیازی 
ت و آرام بود، آرزو پر بود برای خودش. نقطه مقابل آرزو بود. هر چه او سببباک

 هیاهو و شلوغ.
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 بهار چرا برنگشت؟

 احتماال  خان جون نگهش داشته.
شد و با او  سرش بلند  شت  شد و آرزو هم مثل دوقلویی چسبیده ،پ از جا بلند 

 همقدم شد.
از اینجا هم می شببد عرق روی پیشببانی بهار را دید. سببرش چنان در یقه فرو 

 بلند می شد. رفت بود که عنقریپ صدای شکستنش
 

 گردنش میشکنه االن.
ضربه ای آرام به بازویش زد تا آرام بگیرد و دستشان رو نشود. آرزو را فقط خدا 

 می توانست کنترل کند.
خان جون با مهارج جمع را در دست گرفته بود و حاج خانم و نگاه خیره روی 

شته بود. امیدوار بودند طرح اولیه ی عزی سامانبهار را با هم تنها گذا  ز کرده را 
 دهد و به قول خودش کاری انجام دهد، کارستان.

نگاه های حاج خانم یک طرف ،راضببی کردن امیر حسببین خان یک طرف 
دیگر. می دانسببت مرد جوان چشببمش به دنبال یلداسببت و کندن این نگاه و 

 خیال، به خودی خود، کاری بود شاق.
 نکرد. دخترک طفل معصوم هم زیر نگاه های خیره سر بلند

 
 بهار مادر، ساکتی چرا؟
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 سرش را باال آورد و گنگ نگاهش کرد.
 

 چی بگم خان جون؟
 هیچی مادر جون. دستت هم درد نکنه بابت امروز، خیلی کمک کردی.

 اختیار دارید خان جون، وظیفه بود.
 دستش را نرم فشرد و پلک هایش را روی هم نهاد.

 
آرزو ،دوسببت یلدا هسببتند حاج  این دختر و مادر گل، خاله و دختر خاله ی

 خانم. با یلدا رفته بودند خدمت حاجی برای خرید لوازم.
.  به سالمتی. ذکر خیرشون بوده اتفاقا 

 ماشالله اینقدر خانم هست که هر جا بره به نظر بیاد.
 ریز ریز نفوذ می کرد دیگر. اصال  هم کسی متوجه نمی شد .

 
نگه داشببته بود و به این می مونس لبخندش را پشبببت لبهای قفل شبببده اش 

اندیشید که چطور تا حاال متوجه نقشه ی این مادربزرگ و نوه نشده. یلدا خانم 
 هم بله.

صمیم گرفت  صلواتی ای نثارش کرد و ت صه ی مولودی همین بود. پدر  پس ق
در این امر خجسته و مبارکت سهمی داشته باشد تا پس فردا از یک وجپ بچه 

 عقپ نیفتد.
 

 مادری همچین دختری بعید نیست. از همچین
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 البته.
سرش بدتر از دخترش در یقه فرو رفت و لبخندی  شهین خانم از دنیا بی خبر ،

 روی لپ هایشان کاشت.
شد. خدا اگر بخواد کارها روی روال خواهند افتاد .  سوم مثلث هم پیدا  ضلع 
کمی دیگر تالش می کردند پای امیرحسببین شببوکت به اتاق و صببندلی می 

سوم این مثلث ناقص را تکمیل رس ضلع  شریفی به عنوان  ید. بودن حاج خانم 
 کرد.

 
 شما کی عروس میارید؟

 چی بگم واال. ماشالله این پسر حسابی مشکل پسنده.
 این همه دختر خوب و خانواده دار، فقط کمی دقت الزمه.

از سبببه طرف محاصببره شبببده بود و هر چه می گفت، چیزی تحویلش می 
 ر شعپ ابیطالپ گیر افتاده بود.دادند.گویی د

 
 بهار جان مادر، کم کم آماده شو . آرزو رو هم صدا بزن.

شد و نگاه حاج خانم را دنبال خودش  شم" ی گفت و آرام از جایش بلند و  "چ
 کشاند و لبخند رضایت را روی لبهای آنها نشاند.

 
 وای مردم از خجالت.

 چرا؟ مگه چی شد؟
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ند ند بگوی چه می توانسببت یده و دیده خپ،  مه را شببن که ه گار  نه ان گار  . ان
 بودند.کوچه را درست آمده بودند و خود را بی خیال نشان می دادند.

 یک روزی اگر این داستان را می فهمید ،خدا می دانست چه می شد.
 

 بهار جان.
 هر سه بیرون آمدند و به ردیک ایستادند.

ت میشه اما انگار تقریبا امیرحسین خان ،شهین خانم و اینا رو میرسونن. زحم
 هم مسیر هستند.

امشپ از خوشی نمی مرد ،حتما خان جون را بوسه باران می کرد. این را دیگر 
 از کجا آورده بود. راست می گویند که پیر در خشت خام می بیند.

 
سر و  سمت اتاق هدایش کرد. اگر این پروژه  شت و به  شتش گذا ستش را پ د

 از برای خودش کنار می گذاشت.سامان می گرفت ،یک صد امتی
سین  ضر و آماده بعد از انجام تعارفاج خداحافظی کردند و همراه با امیر ح حا

 خان شوکت راهی شدند.
 

 من در برابر شما هیچ هستم.
 خنده ای کرد و دست آرزو را گرفت و به سمت اتاقش برد.

 
 عجپ راه کارهایی دارید شما.

 هنوز هیچی معلوم نیست. 
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 هم که هیچ... تو یقه چی داره که این هنوز پیدا نکرده.این بهار 
ند را  ند این  فرآی کانی می خورد و رو هار هم ت کاش ب فت.  پر بیراه هم نمی گ

 تسریع می کرد. سکوج مطلق بود این دختر 
 نفسش را کالفه بیرون داد و همراه با آرزو بیرون رفت.

 
 
 

 خسته شدی عمه. سرج درد نمی کنه؟
 .نه عمه، خوبم

 همه چیز عالی بود، باریک الله به مدیریت شما.
مدیون خودش می شبببد اگر گمان می کرد هیچ ایهامی در حرف های مونس 
ضیح می داد، و در دنیا هیچ کاری  ست و تو ش صاف می ن ست. حاال باید  نی

 سخت تر از توضیح به عمه مونس نبود. 
 کاری نکردم. شما دستور دادید و من اطاعت.

 و ایده ی اولیه از کجا بوده مهمه.آره خپ، فکر 
خان جون که می آمد دو به یک می شببدند و توان مقابله بیشببتر. حاال تنها در 
برابر مونس چه می کرد؟ زیر نگاه موشببکافانه اش وسببایل را جابجا می کرد و 
سر این ظرفها را به  شت تا احیانا  زیر این نگاه  ست و پایش دا سعی در کنترل د

 باد ندهد.
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 ه رو بذارید برای فردا، خسته شدیدبقی
بر این مژده گر جان فشانم رواست. به سمتش برگشت و از روی شانه نگاهش 
مد روی  که می آ کرد. حامی همیشببگی اش بود دیگر. از فکرش لبخندی را 

 لبش بنشیند ،در نطفه خفه کرد و به کارش ادامه داد.
 

 مه لقا خانم، داشتیم؟
 من ترسیدم بهت بگم.از بس نکته سنجی می کنی 

 ما حرف زده بودیم.
 منم جواب داده بودم.

گره ی روسری گل دارش را باز کرد و روی صندلی گذاشت. راست می گفت. 
نه حرفی زده بودند و نه رسببما  پا جلو گذاشببته بودند.  نه خانی آمده بود ، نه 

سیده بود  ست بفهمد از کجا به ذهنش ر ین اخانی رفته بود. فقط دلش می خوا
لقمه را بگیرد و مه لقا چشببم بسببته اطاعت کرده بود. هر چند می دانسببت بی 
شک رمز می کرد. همینجور هم یک بر  گدار به آب نمی زند، اما باز هم باید ک

 هیچ عقپ بود.
 

 ببخشید عمه، من باید به شما می گفتم.
خنده ی خان جون بلند شببد و دسببتش را دورش پیچید و بوسببه ای روی گونه 

 کاشت. این دختر، خود یک رنگی بود. اش 
صه ی مولودی رو باید  شید عمه من ق شید عمه موهام رو کوتاه کردم. ببخ ببخ

 می گفتم. اینجوریه آره؟
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 عمه، عصبانی شدید؟
خپ، به سختی می توانست خودار باشد تا خنده اش بلند نشود. دلش ضعک 

 رفت برای ترس افتاده در چشمهایش.
 از جا بلند شد و به سمتش رفت . 

 
 معذرج می خوام عمه.

خودش را به مونس چسباند و جدا نشد. خوب بلد بود چطور از دلش در آورد. 
 بازی نمی کرد و پای اشتباهش می ایستاد.  

دست مونس روی کمرش نشست، خود را محکم تر به مونس چسباند. دنیا را 
ش را می دید. بوسه ی مونس که روی نمی خواست اگر ناراحتی یکی از عزیزان

 سرش نشست ،خیالش راحت شد.
 

 بار آخرج بود دیگه؟
 قول.

 خواهیم دید.
سما  آب هم می  شت. حاال ر شپزخانه بیرون رفت و او را با قولش تنها گذا از آ
خورد ،بعد از خان جون باید به سمع و نظر مونس می رساند؟ نفسش را کالفه 

 ش کرد و به سمت اتاقش رفت.بیرون داد و چراغ را خامو
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شته بود. اما مرور که می کرد به اتفاقاج  سر گذا شت  سته کننده ای را پ روز خ
 خوبی که رخ داده بود می ارزید.

سالم و  شده بود و لیلی خانم در  صه ،انجام  ستگاری از لیلی ق شپ که خوا دی
ش سی  سم عقد و عرو شده بود تا یک ماه دیگر که مرا ان صلواج محرم امین 

 برگزار شود.
الیحه ی فرستاده شده به خانه ی حاج شوکت هم باید در صحن علنی به شور 
صویپ  ساند و طرح به ت شد که خداوند یاری ر شد، با شته می  شورج گذا و م

 رسد.
از جایش برخاست و به سمت پنجره رفت. پرده را کنار زد و به تماشا ایستاد... 

 دج به تماشایش داشت. شپ بود و باغ نیمه تاریک که سالها عا
شال پشمی سبز رنگش را محکم تر دور خودش پیچید و صورتش را بیشتر در 
با ضببرباتی خفیک روی  بازی گرفته بود و  به  باد موهایش را  شبببال فرو برد. 

 صورتش فرود می آورد. 
هر چه می دید دلش باز هم تمنا داشبببت. اما خواب نازنین قدرج بیشببتری 

اندش و بعد از یک روز پر تکاپو خود را هدیه داد داشت که به سمت تخت کش
 و دخترک در خوابی عمیق فرو رفت.

 
 

 بفرمایید جناب تابان.
 زنده باشی، زحمت کشیدی.
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از ماشین پیاده شد و چمدان مشکی کوچکش را راننده گرفت . به سمت مونس 
 رفت و دستش را گرفت و همراه با بقیه به سمت وردی رفت.

 
 معذب شدی؟

 خیلی، سعی می کنم کنترل کنم.نه 
شیده  سفر نمی کرد. البد تدبیر اندی سی را با خودش هم  مطمئنا محمود هر ک
بود که مهندس جان را با خودش هم سببفر کرده بود. اما این دلیل نمی شببد که 
صوص حاال  که مطمئن  شد. علی الخ سپری کند و مراقپ نبا مونس بی خیال 

 شده بود یلدا کمی معذب است.
 

 ه مونس، قرار نیست که ایشون بیان خونه ؟عم
 گمان نکنم. دیشپ یک چیزهایی شنیدم ،اما مطمن نیستم. حاال معلوم میشه.

سرش را تکان داد و ساکت شد. کاش سوغاتی به هتل می رفت تا هم خودش 
 راحت شود، هم او را...

د، پرسببخیالش پر بود از باید ها و نباید ها. حتی به خودش اجازه نداده بود ب
صورج نیاز  ست لباس مرتپ با خودش آورده بود تا در  سواس چند د ولی با و

 به چه کنم چه کنم نیفتد. 
به  پالتو اش فرو برد. نگاهش  کنار مونس جای گرفت و دسببتش را در جیپ 

 رفت و آمد مردم بود و گوشش به حرف های مونس و خان جون.
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شکی افتاد که توپش را  سر بچه ی مو م روی زمین قل می داد و به نگاهش به پ
کار خودش می خندید. تکرار این کار برایش خوشایند بود و توجه عده ای را به 

 خودش معطوف کرده بود. 
دنیایش قشببنگ بود که خنده کنان به اسببتقبالش می رفت. اما دنیای خودش 
بازی کرده بود، زمین خورده بود، بلندش کرده بودند، اما همیشببه جای خالی 

ستهایی که باید می بود، جای یک چیز  هایی تا ابد روی دلت می ماند. جای د
 قربان صدقه هایی که باید می بود...

دلش همه را می خواسببت ،اما دریغ و صببد حیک که یک چیزهایی همیشببه 
 حسرتش بر دلت داغ می گذارند و تا ابد ردشان خواهد ماند.

 
 سالم. وقت بخیر

 سالم بابا جان . خوبی؟
 آورد و نگاهش در سببیاهی نگاهش نشببسببت. گفته بود نگاهش سببرش را باال

زیادی سیاه است. گیر می انداخت و با لجاجت اسیر می کرد. سرش را پایین 
 انداخت و از جا بلند شد.

 
 سالم استاد.

 سالم ش را جواب داد و به سمت مونس و خان جون چرخید.
 

 سالم، امیرآراد محتشم هستم.
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ایشببان بودند. الحق هم که جوان برازنده ای بود و پس اسببتاد جناب مهندس 
قابل احترام. بیخود نبود محمود سببتاد تبلیغاج راه انداخته بود، یک چیزهایی 

 بود دیگر.
 
 

 سالم مادر جون، من تابان هستم. یعنی بهتره بگم همه ی ما تابان هستیم.
 لبخندی روی لبش نشست . 

 
مه لقا خانم و ایشببون خواهر  راسبببت میگه بابا جان. ایشببون همسببر بنده،

 من،مونس خانم. یلدا رو هم که می شناسی.
"خوشبببختم"ی گفت و برای شانیه ای نگاهش به یلدای سببر به زیر افتاد که 
ستش را در هم می پیچید. قطعا  کالفه بود، اما کالفگی را به خوبی  شتان د انگ

 در پس چهره ی آرامش پنهان می کرد. 
 از کنارش رد شد و روی یکی از صندلی ها نشست. 

خپ، این هم از این. زیاد سببخت نبود ،اما آسببان هم نبود. لحظه اول که می 
دیدش انگار بار اول اسببت ... شبباید هم به خاطر نگاه های خیره ای بود که 

 تازگی ها متوجه اش شده بود. این هم در نوع خودش جزی نوادر بود. 
 

 نگفته بودی ؟
 رو؟ چی
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 دانشگاه هم مدلش عوض شده.
فت. منظورش را نمی  عا چیزی نمی گ یا واق ید  چه می گو متوجه نمی شبببد 

 فهمید. 
 

 قبال  اساتید پیر و کم مو بودند، امروز آالگارسون و اتو کشیده.
خنده اش بلند شببد و سببر مونس و دسببتش هم زمان برای سبباکت کردنش به 

 حرکت در آمد. 
ندان را نگاه کرد که معلوم نبود عمه جانش چه در با گوشببه ی چشببم یلدای خ

 گوشش خوانده بود که کالفگی رفع شده بود و می خندید. 
 
 

ارتفاع ، بیچاره اش کرده بود و سببردرد را به جانش انداخته بود . جایی برای 
 تکان خوردن هم نبود. تا مسکن اشر کند، زمان می برد. 

 رد .دست مونس که روی دستش نشست چشم باز ک
 

 بهتری؟
 عمه

 جون عمه، خیلی درد داره.
 سری به عالمت مثبت تکان داد و پلک هایش را روی هم فشرد.

 
 محمود چقدر دیگه از پرواز مونده؟
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 نیم ساعت، چطور؟
 یلدا...

نگاهش روی ابروی گره کرده اش قفل شببد. حجم زیادی از درد می توانسببت 
 این طور نا آرامت کند.

نونده حرف هایشان باشد. روزنامه را باز کرد و مشغول ترجیح داد در سکوج ش
 مطالعه شد، اما ذهنش همچنان میان گره ی ابروهایش باقی مانده بود.

************* 
 

پایین رفت.  ما  کان هواپی یاط از پل با احت تاد و  یه اش فرسبب به ر هوای آزاد را 
 خنکای هوا روی پوستش می نشست و کمی درد را تسکین می داد.

 
 شما بفرمایید حاال.

 عرض کردم خدمتتون جناب تابان، هماهنگ کردم.
 هر طور صالح میدونی.

اجازه بفرمایید من برم هتل، خانمها هم خسببته هسببتد. من شببپ مزاحمتون 
 میشم.

خدا پدر و مادرج را رحمت کند. دلش خواب می خواسببت و در گیر این بود 
 تی به قصد کشت می نواخت.که چگونه این مهم را به هم رساند. ضربان لعن

 
 باشه مادر، ما شپ منتظرج هستیم، تعارف نکن.
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در عرض چند روز پدر جان و مادر جان، یلدا را شریک شده بود و چه شراکت 
سر خلوص نیت بود و به  دل می  شان از  شت. حرکت سبی. حس خوبی دا دلچ

 نشست.
 خداحافظی کرد و به سمت بیرون رفت.

 
تل، کمی سختی را از تنش بیرون کرده بود. نگاهی استراحت چند ساعت در ه

به سبباعت انداخت و از جایش بلند شببد. امشببپ را مهمان تابان ها بود ،پس 
 باید زودتر آماده می شد.

دکمه ی باالی پیراهنش را بسببت و کت اسببپرج مشببکی اش را روی دسببتش 
 انداخت و با برداشتن گوشی اش از اتاق خارج شد. 

 
گرفت و سوار آژانس شد. نگاهش گیر سبد ارکید سفید بود. سبد گل را تحویل 

در ظاهر بخاطر سببباده بودنش انتخابش کرد اما در حقیقت دلیل انتخابش را 
فقط یک حس آنی می دانسببت. همان لحظه اول به سببمت سبببد رفت و بدون 

 هیچ تعللی انتخابش کرد.
 با صدای راننده به خودش آمد و از ماشین پیاده شد.

 
 ساختمان سنگ سفید روبرویش رفت و دکمه ی آیفون را فشرد. به طرف

یقه ی کتش را صاف کرد که صدای باز شدن درآمد، با قدمهای محکم  و بلند 
 وارد خانه شد.
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 خیلی خوش آمدی .
 سالم. مزاحم شدم جناب تابان.

ستش رفت و با هدایت  سی خوش زیر پو ست ،ح ش شت کمرش ن ست که پ د
 یت شد.محمود خان به داخل هدا

 
 خیلی خوش آمدید.

 ممنون. زحمت دادم خان جون.
شد ازکالمش؛ خان جون بود دیگر. حاال انگار خان  نگاه چروکیده اش خندان 

 جون مجذوب این جوان خوش قد و باال هم شده بود.
 

 سالم استاد. خوش آمدید.
شال قرمزش تضاد جالبی با رنگ پوستش ساخته بود . سفیدی پوستش در این 

 قاب قرمز خیره کننده بود. 
 سالمی زیر لبی داد و سبد ارکید را به سمتش دراز کرد.

سبد ارکید که در دستش نشست، چشم و لبش شانیه ای کوتاه به طرح لبخندی 
 د دوست داشت؟....مزین شد. درست دیده بود دیگر... چشمش برق زد؟ ارکی

 
 زحمت کشیدید، بفرمایید.

 همقدم با بقیه به سمت سالن رفت و روی یکی از مبل ها جای گرفت.
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 بفرمایید.
فنجان چای که مقابلش قرار گرفت ،سرش را باال آورد و با تشکری فنجان چای 
شامه اش را نوازش  شت. بوی دارچین از همین جا  شت و روی میز گذا را بردا

 می کرد.
 

 امیدوارم به قول یلدا ،عاشق دارچین جان باشید.
به لبش  جان را  گاه خیره اش فن ندی زد و زیر ن جانش بود. لبخ پس دارچین 

 نزدیک کرد و جرعه ای نوشید.
 دارچین جان.

سر به زیر افتاده ی  شد، نگاهش به  خنده ی محمود خان و خان جون که بلند 
رفت بود. لبخندی زد و جرعه ای  یلدای این روزهایش افتاد که در یقه اش فرو

 دیگر نوشید.
 

 فردا با مهندس میریم برای دیدن زمین. شما هم تشریک میارید.
 همگی. خانواده آقای امیری با ما دوستی چند ساله دارند.

 پس من با ماشین مهندس محبی میام.
 در جایش تکانی خورد و مردد از گفتن و نگفتن.

 
 ام. یلدا هم ...راستش من که رانندگی سخته بر

 مشکلی پیش اومده؟
 نگاهش به سمت آشپزخانه کشیده شد.
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 به خاطر سردردی که داره نمیخوام رانندگی کنه، اینه که...

 با کمال میل. اما بهتر نشدند؟
 بهتر شده ، اما صالح نمی بینم.

صحبتهای محمود  شنونده ی  سکوج  شانه ی فهمیدن تکان داد. در  سری به ن
 خان شد.

 
 رحمت کنه رفتگان شما رو،میگرن هم ارث مادر خدا بیامرزشه.خدا 

 نگاهش متعجپ از این خبر، کمی در جایش جابجا شد .
 خپ. این اولین ضربه. مادر خدا بیامرزش؟ چرا؟

 
تا بیاد طعم زندگی رو بچشبببه، اجل مهلت نداد و پدر و  این طفل معصببوم 

 مادرش رو با هم در یک تصادف از دست داد.
رد. شابت سر جایش نشست و گوش داد، ذهنش دنبال یلدای آرام بود تکان نخو

 و هزار سؤال ریز و درشت در سرش می چرخید.
ست ردی از این زهر را در چهره  صه ی زندگیش تلخ تر از زهر بود و باز نتوان ق

 ی همیشه آرامش بیابد. 
 

 بفرمایید شام،  خان داداش...
 چشم مونس جان، بفرما بابا جان.
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جایش بلند شببد و به دنبالش به راه افتاد. اما امان از ذهنش که در گذشببته و از 
 چراهایش باقی ماند .

 
 میشه من دستم رو...

 بله . راهرو ،سمت راست.
 سری آرام تکان داد و به سمت راهرو رفت.

 
 آرزو ما داریم شام میخوریم. من بعدا  باهاج صحبت می کنم.

 وای االن هیجان زده ای؟
جان  یال می هی که آرزو در خ جانی  چه دردی بود؟ آن هم از نوع هی دیگر 
 پروراند.

 
 آخه این سوغاتی فرنگ چه هیجانی داره؟

 یلدا مسخره ی بهار هم میکنی؟ تو خودج بدتر ازبهاری.
 آرزو میگفت اما گوشش چیزی هم مگر می شنید؟

 
 

 یلدا؟ مردی؟ کجایی؟ الو...
ذوب کننده اش مرده بود دیگر. اینجا چه می مرد؟ حقیقتا  در برابر نگاه خیره و 

کرد؟ دقیقا  اینجا و در این لحظه چه می کرد؟ آرزو چرا زنگ زده بود؟ اصببال  
 خودش چرا جواب داده بود؟
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 گوشی را پایین آورد همزمان سرش را. 
 

 جوابشون رو نمی دید.
سببرش را باال آورد و صبباف نگاه نگاهش کرد. آنالیز یک لحظه ای سببیاهی 

 یش که عالمت خشم نداشت اما...ها
قدمی به سمتش برداشته شد، قدمی به عقپ رفت و کمرش مماس دیوار صاف 

 سر جایش ایستاد.
 

 فقط سوغاتی فرنگ؟ از کی اسم و فامیل عوض کردم؟ 
 ببخشید.

 لبه ی شال یلدا را در دست گرفت و خیره نگاهش کرد.
شرمندگی اش لبخندی به لبش آورد و چه خوب  سرش پایین بود و بهت و  که 

 نمی دید. این دختر می توانست  خود آرامش باشد.
 

 چرا ببخشم؟ چی رو ببخشم؟
مابین خود و دیوار قفلش کرده بود و ذره ای جای تکان خوردن نداشببت. لبه ی 
شده  سیر  شتانش آزاد کرد. خیره نگاهش کرد. مثل کبوتری ا شال را از میان انگ

راهی برای فرارمیگشببت.  قدمی عقپ رفت و سببر جایش ایسببتاده بود و دنبال 
 سر جایش ایستاد.
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 من معذرج می خوام، حرفم درست نبود اما...
دسببتهایش روی سببینه قفل شببد و بی کالم نگاهش کرد . سببوغاتی گفتنش را 

 دوست داشت، عجیپ پر از خوشی بود.
 یلدا... 

سوغاتی  ستاد. هنوز از خجالت  سر جایش ای صاف  ست و  شمهایش را ب چ
فتنش در نیامده ،شببوک به نام خوانده شببدنش بیچاره اش کرد. گویی قصببد گ

 جان کرده بود.
 یلداریال آن هم استاد محتشم؟ جان داد تا سرش را باال بیاورد اما...

 
 من امیرآراد هستم. فقط امیر آراد.

 متوجه هستم.
 امیدوارم متوجه شده باشی  یلدا خانم.

شمها سیرچ سردی و بدون ذره سرش که باال آمد، نگاهش ا شد که در خون یی 
 ای خشم نگاهش می کرد.

 شوخی بود دیگر... 
 

 من واقعا  متوجه ی حضورتون نشدم. آخه بوی عطر....
 دستش جلوی دهانش رفت و لبخند امیر آراد کش آمد.

 
 من امشپ مراقپ بودم شما سردرج بدتر نشه.

 نگاه سردرگمش را که دید، لبخندی زد و از کنارش گذشت. 
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 یلدا، چرا اینجا نشستی؟

 میام عمه مونس.
 چیزی شده؟

از جایش بلند شببد و دسببتش را دور بازوی مونس حلقه کرد و تمام قوایش را 
 بکار برد و لبخندی روی لبش نشاند و با مونس به سمت سالن رفت.

 
 یلدا، مادر جون خوبی؟ 

 خوبم خان جون. داشتم با آرزو حرف می زدم ،ببخشید دیر شد.
قی سببوپ به سببمت دهانش برد و لبخندش را به همراه سببوپ پایین داد. قاشبب

 کبوتر اسیر شده خوب بلد بود آرام باشد. این دختر بی نظیر بود.
 

 دست شما درد نکنه، حسابی من رو شرمنده کردید.
 نوش جانت مادر جون.

 گوشه ی لبش را پاک کرد و لیوان آب را نوشید و روی میز گذاشت. 
 

 شامت رو درست نخوردی. یلدا ، مادر
 دست شما درد نکنه ، سرم...

ست. یک  ش صورج رنگ پریده اش ن نگاه تیز مونس چرخید و چرخید و روی 
 چیزی شده بود دیگر. خدا رحم کند که این مثل قصه مولودی دیر نشود.
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 جناب تابان اگر حالشون مساعد نیست بریم بیمارستان.

 آره بابا؟
 رفت و از جا بلند شد.نگاه خیره اش را نادیده گ

 
 نه پدر جون ،من خوبم.

ظرفی را برداشبببت و زیر نگاه خیره ی مونس و چشببمهای خندان امیرآراد به 
 سمت آشپزخانه رفت.

 پایش به تهران می رسید از خجالت آرزو در می آمد. دختره ی....
 
 

 یلدا، احساس می کنم چیزی شده.
 نه عمه مونس، چیز مهمی نیست.

 اما مهم نیست. پس چیزی هست،
 سری به عالمت نه باال داد و مشغول جمع کردن وسایل شد.

 
 شپ از نیمه گذشته بود و دریغ از خواب. ذهنش در همان راهرو گیر کرده بود. 

 گفته بود عطر نزده تا سر دردش بهتر شود؟
 گفته بود چرا ببخشم؟ چه را ببخشم؟

 گفته بود یلدا...
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کار نبود. شالش را از لبه ی تخت برداشت دست به دست می شد و خوابی در 
و در مشتش گرفت. از جایش بلند شد و روی تخت نشست. کاش ذهنش آرام 

 می گرفت.
************* 

 
 پس امشپ مهمان بودی؟

 آره، تو خوبی؟
 خوبم، امیر آراد برگشتی صحبت دارم .

 در چه مورد؟
 کم کنی.این چند وقت ،ذهنم رو مسئله ای درگیر کرده. میخوام کم

خپ امشببپ بعد از شببنیدن خبر های نه چندان خوب از خانه ی تابان ها ،گره 
ی کور دیگری قرار بود اضبافه شبود، آن هم کشبک رمز کردن حرف های امیر 

 آرمان.
 

 چشم، برسم صحبت می کنیم.
 ممنون. شپ بخیر.

گوشببی را روی میز گذاشببت و روی تخت دراز کشببید. دسببتش را زیر سببرش 
 چشمهایش را روی هم گذاشت.گذاشت و 

سته بود از  شپ دیدنی بود. هر چه کرده بود نتوان صبانی اش تا آخر  قیافه ی ع
 نگاه های ریز بگذرد و نگاهش نکند.
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 یلدا... 
شببنونده بود مگر در مواقع لزوم که واقعا باید حرفی میزد. آرام بود و خود دار. 

 انگار چیز دیگری بود.عادج به فکر کردن در مورد کسی نداشت ؛اما یلدا 
 نفسش را بیرون داد و ترجیح داد خواب از این همهمه ی ذهنی نجاتش دهد.

 
شه تکیه داده  شی سرش را به  سته بود و  شمهایش را ب شده بود، چ سوار  از وقتی 
بود.صببح زود به حرم رفته بودند و زیارج ،کمی حس و حالشبان را بهتر کرده 

طالیی ،آن هم بعد از یک سبببال ،برایش  بود. حال و هوای حرم و دیدن گنبد
 چیزی نداشت به جز آرامش.

سیاه خیره  شمهایش را باز کرد و نگاهش در آیینه به دو نگاه  شین چ از تکان ما
افتاد. این روزها احسبباس می کرد این اسببتاد محترم تغییر کرده یا اینکه دچار 

 توهم شده بود؟
 

واب کوتاه در برابر سببؤاالج نگاهش از آینه روی یلدا نشببسببت. به جز چند ج
محمود خان سببکوج کرده بود و گاهی هم از آینه نیم نگاهی به یلدا انداخته 

 بود. 
سبباکت بود و حتی چشببمهایش را هم باز نکرده بود. هر چه بیشببتر می دید 
 ،بیشتر فکر می کرد. کم کم فضای ذهنش را اشغال می کرد ،بی آنکه بخواهد.

 
 ونه ی آقای امیری ،بعد ما بریم برای زمین.مهندس، بچه ها رو برسون خ

 پدر جون میشه منم بیام؟
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 از روی شانه نگاهش کرد که منتظر جواب بود.
 

 چرا نمیشه؟ باالخره فردا پس فردا کارج همینه دیگه.
 ممنون پدر جون.

شین  شدند، مهندس محبی هم از راه رسید و از ما مونس و خان جون که پیاده 
 پیاده شد. 

 
 اشین بریم بهتر نیست؟با یک م

 هر طور صالح می دونید.
نگاه خیره ی محبی روی یلدا را که دید ،گره ی ابرویش در هم رفت و دستی به 

 شانه اش زد.
 

 مهندس ،بفرمایید.
 محبی دست و پایش را جمع کرد و به سمتش آمد.

تمام مدج نگاهش پی محبی بود که مبادا روی یلدا بماند. تا بحال ندیده بود 
 ر محیط کار نگاه خیره روی کسی داشته باشد حاال امروز...د
 

در ماشین نشسته بود و تماشا می کرد. چند سال دیگر که درسش تمام می شد 
 می توانست در پروژهایی این چنینی شرکت کند و تجربه کسپ کند. 
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دنیایش معماری بود و معماری. از وقتی خودش را شببناخته بود دلش خواسببته 
ز همینی شببود که امروز بود. در برابر اصببرار های مونس کار این بود یک رو

شانده  سی ن ست و چنان هم مقاومت کرده بود و حرفش را به کر شته چنین ا ر
 بود.

 
 از ماشین پیاده شد و به سمتشان رفت.

 
 خپ مهندس، حاال  از همین امروز من اینجا بمونم.

اینجا هسببتم تمام کارها رو به زحمت برگشببتن نمی ارزه. همین چند روز که 
 هماهنگ میکنم و ترتیپ استقرار شما هم داده میشه.

 هر طور دستور بفرمایید.
نگاهش به یلدا افتاد که به سمتشان می آمد. کاش در همان ماشین مانده بود و 

 بیرون نمی  آمد.
 

 پدر جون، این که مدرسه و درمانگاه نزدیک هم هستند بد نیست؟
 ؟چرا بد باشه بابا

 تکه ای از موهایش را زیر شال داد 
 

 ممکنه هر اتفاق ناگواری در روحیه ی بچه ها اشر سوی بگذاره.
 حرفت درست . اما بهترین جایی که تونستم زمین پیدا کنم همین جا بود. 
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فاق  قت می کرد. حرفش درسبببت بود و هر ات کاج ریز را د حسببباس بود و ن
 شری بد گذارد. ناگواری می توانست در روحیه ی بچه ها ا

سنگی را به  شش  ستاد. با نوک کف شان رفت و جایی در نزدیک اش ای سمت به 
 بازی گرفته بود و با نگاه دنبالش می کرد.

 
 بهتر نبود تو ماشین می نشستی؟

 سرش را باال نیاورد.
 

 گمان می کنید برای کارهام از شما باید اجازه بگیرم؟
 من صبورم.

 عاری از حسش را دید.سرش به ضرب بلند شد و نگاه 
 

 صبر شما قابل ستایش، اما موضوعیتی نداشت.
 موضوعیت هم پیدا می کنه.

 ابروهایش تا جایی که جا داشت باال رفت و بهت زده نگاهش کرد.
 

 تا ماشین همراهیت می کنم.
 استاد...

 یلدا...
 یلدایش محکم بود و تمام کننده. 
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سش را کالفه بیرون یادش نمی آمد از کی اجازه داده بود یلدا  صدایش کند. نف
 داد و سر جایش ایستاد.

 
 بریم؟

 مهندس چیزی شده؟
 محبی دقیقا  بدترین زمان ممکن را انتخاب کرده بود.

 
 استاد، به پدر جون بگید من تو ماشین هستم.

 جلوتر رفت و سوییچ ماشین را به سمتش گرفت.
 

 هوا گرم شده، ممکنه سردردج رو تشدید کنه.
که نگاهش را بگیرد ،دسببتش را دراز کرد و سببوییچ را گرفت و زیر نگاه بدون آن

 خیره اش به سمت ماشین رفت.
 
 
 

 اذیت نشدی رفتی ؟
 نه خان جون، دو روز دیگه که درسم تمام بشه باید همین کارها رو انجام بدم.

 ان شای الله ... 
 سد.کاش زودتر درسش تمام می شد و می توانست به آرزوی دیرینه اش بر
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 حاج خانم، کم کم رفع زحمت کنیم.
 شپ تشریک داشته باشید.

 یک دنیا ممنون ؛ رفع زحمت می کنیم.
با خیال راحت می  باره تمام شبببده بود و حاال  مراسببم خداحافظی چندین 
توانست تا خود مشهد سرش را روی شانه ی مونس بگذارد و خستگی امروز را 

 از تن بیرون کند.
 

 خسته نباشی مهندس .
 خواهش می کنم؛ اما امیرآراد هستم، فقط امیر آراد.

ست و برای جلوگیری از بلند  ش سته، گل لبخند روی لبهایش ن شم ب با همان چ
 شدن صدای خنده اش لبش را به دندان گرفت و خنده اش را خفه کرد.

 امیرآراد... فقط امیرآراد
 

 شام که با ما هستی؟
 کمی خسته هستم.اجازه بدید برگردم هتل ممنون میشم. 

 سری به عالمت تأیید تکان داد و اصرار بیشتری نکرد.
 

 پس برسونمت هتل.
 من رو به یک فنجان چای مهمان کنید و زنگ بزنید آژانس کفایت می کنه.

 خنده ای کرد و دستش را روی شانه اش گذاشت و به سمت داخل کشاندش .
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 چای تون آماده ست
 بله که آماده ست پدر جو...

 واسی که شاخ و دم نداشت. پیری بود و هزار درد سر. بی ح
یلدای بی خبر از عالم با آن هیبت و امیرآراد بهت زده حاصبببل بی حواسببی 

 محمود خان شد. یکی را پر از شرمندگی و یکی را پر از خیال.
 

"وای" بلندی گفت و در چشببم به هم زدنی از مقابل نگاه بهت زده اش غیپ 
 شد.

لت حا ند از جلو  خپ ، بهترین  ند بل ما مگر این کم فاوتی بود. ا ممکن بی ت
 چشمهایش کنار می رفت.

 
 معذرج می خوام جناب تابان.

 تو چرا پسر جان، اشتباه از من بود.
 به سمت مبل راهنماییش کرد و خودش به سمت اتاق یلدا رفت.

 
تاق مانده بود و بیرون نمی رفت. از  حاال چطور نگاهش می کرد؟ کاش در ا

لت نمی دانسبببت چه کند. موهایش را کالفه باالی سببرش جمع کرد و خجا
 تصمیم گرفت تا اطالع شانوی چشم در چشم نشود.

 
 یلدا. 

 بفرمایید.
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 دستگیره در را پایین کشید و داخل شد.
 

 معذرج می خوام بابا، یک لحظه فراموش کردم.
 پدر جون من خیلی خجالت کشیدم.

 حالله.طوری نیست باباریال یک نظر 
پدر جون کش دارش ،خنده ی پیرمرد را باال برد و بوسه ای روی سرش کاشت 

 و بیرون رفت .
 زیادی روشن فکر بود دیگر، از خجالت داشت جان می داد آنوقت ...

******** 
 

 سوغاتی آوردی؟
 فرصت خرید نداشتم.

 چهار روز ور دل سوغاتی بودی.
 اقاتی که در این چهار روز نیفتاد.همین جمله کافی بود تا یادش بیاید چه اتف

 
 بله. به لطک شما لقپ حضرج آقا لو رفت.

 وای یلدا،من اینجا مردم؛ خدا به داد تو برسه.
 نگاهش به شال قرمز رنگ روی دسته صندلی افتاد و طرح لبخندی روی لبش.

 
 حسابی شرمنده شدم.
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 چیزی نگفت دیگه؟
ن روزهایش حرفهایی داشببت چیزی نگفته بود ،اما توجه های زیر پوسببتی ای

 گفتنی، نه به روی خودش آورده بود و نه کالمی از دهانش خارج شده بود.
 

 چیزی نگفت. 
 خپ ، خدا رو شکر. تو که هیچ، چه بالیی سر من بیاره خدا میدونه.

 نمره از پایان ترمت کم می کنه. 2فوقش 
 یعنی تا این اندازه بی منطق؟

 بی منطق ؟  قطعا  نه . 
 آخر ترم معلوم میشه.حاال 

 من  بیدی نیستم که از این بادها بلرزم.
اعتماد به نفسببش سببتودنی بود. هر چند نه کم کردن نمره ای در کار بود، نه 

 تهدیدی .اما جدی گرفته بود و محکم کاری می کرد.
 

 سوغاتی من یادج نره.
 دارم میرم پیش دایی فهیم، خدانگهدار.

 نکرد و تماس را قطع کرد. توجه ای به یلدا ،یلدا گفتنش
 

 زیارج قبول. 
 کاش شما هم بودید.

 من روسیاه چه به زیارج و پابوس آقا؟
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 این حرفها چیه دایی؟
 سرفه ای کرد و دستش را روی سینه اش کشید.

 
 دایی شما حالتون خوب نیست؟

 پدر جونت دیروز اینجا بود.
 پس باالخره آمده بود.

 
 این که چیز جدیدی نیست.

 تو به محمود خان چیزی گفتی؟یلدا 
 در چه مورد؟

 خیره نگاهش کرد و منتظرماند 
 

 این یعنی این که این موها رو تو آسیاب سفید نکردید؟
 گوشه ی چشمش از حاضر جوابیش جمع شد و سری تکان داد.

 
 

 من فقط به پدر جون گفتم احساس می کنم حال شما غیر طبیعیه .
ست ندار سی یلدا، می دونی که من دو صی زندگیم با ک شخ سایل  م در مورد م

 صحبت کنم.
 بله، می دونم؛ اما این موضوع فرق داره.
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 این عادتش به علی کشیده بود که تا سر در نمی آورد، کنار نمی کشید.
 

 از نظر من فرقی نداره.
 اما من...

 نمیخوام در موردش صحبتی بشه.
شتر  صرار بی سکوج بهترین کار بود. ا ضر  شتر را به دندر حال حا بال انکار بی

 داشت.
 

************** 
 کارهای پروژه خوب پیش میره؟

 همه چیز مرتبه.
 امیرآراد، میشه...

 خودکار را روی کاغذ گذاشت و حواسش را به امیرآرمان داد.
 

 میشه با یلدا خانم صحبت کنی؟
 امیرآرمان...

ورد و متعجپ امیر آرمان پر از خشببم و عصبببانیت ،سببر افتاده اش را باال آ
 نگاهش کرد.

 خودم صحبت کنم؟
 دقیقا  قرار بود چه بگوید؟ چه صحبتی؟ چه حرفی؟ 
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ست. خودش را بیچاره  شد نخوا شت، نه راه پیش. یلدا را مگر می  نه راه پس دا
کرده بود تا از سببرش کمی بیرون رود. اما سببخت ایسببتاده بود و خیال بیرون 

ست ببیند رفتنی نبود. حاال امیرآرمان تمام قد ر ستاده بود و می خوا وبرویش ای
 یلدا را؟

 چه صحبتی با خانم تابان داری شما؟
 خپ، چطور بگم؟

شت، کک گیرش به  ستین دا امیرآرمان پر حرف که برای هر چیزی جوابی در آ
ته دیگ خورده بود و کلماج پرواز کرده بودند؟ راه نفس کشیدنش ،کمی دچار 

 ور می آمد. دستش را گیر لبه ی تیشرتش کرداختالل شده بود یا به خیالش اینط
 و کمی از گلویش فاصله داد.

 
 به زبان ساده.

 میخوام در مورد دوستش بیشتر بدونم.
 دستش ما بین راه از حرکت ایستاد و خیره و بهت زده نگاهش کرد.

 
 کدوم دوستش؟

 گمونم دانشجوی خودج باشه.
 محض رضای خدا درست حرف بزن من هم بفهمم.
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کافی شبباپ ماجرا سبباز ،به آنی در مقابلش نقش بسببت و حاضببر جوابی های 
ست او را می بیند. عشق در نگاه  سبزه رویی که انگار نه انگار اولین بار ا دختر 

 اول را قبول که نداشت هیچ ،رد هم می کرد. 
اما این دختر که از قضا زیادی خوش سر و زبان هم بود در ذهنش پر رنگ شده 

سته بود زبان بود و هر چ شته بود و هر چه خوا سرش برندا ست از  ه کرده بود د
 در کام نگه دارد و حرفی نزد حریک نشده بود و عاقبتش شد این .

 
 

اون روز کافی شاپ  یلدا خانم با دوتا خانم دیگه بود. یکی از اون دو نفر تو رو 
 می شناخت.

 گمان می کنم خانم احمدی رو میگی.
ست چه  سی را می گوید ،اما زبان گفتن نبود. خودش هم در خودش می دان ک

کار خودش مانده بود که چرا                 نمی تواند صبباف و درسببت حرفش را 
 بزند و اما و اگر ردیک نکند.

 
 آرزو...

ابروهایش که به هوا رفت ،سببر امیرآرمان هم پایین افتاد. پس حسببابی تحقیق 
سته ب ش ست پر روبرویش ن شت که گردن کرده بود و د شکلی دا ود. دیگر چه م

 کا کرده بود؟
 

 میشه با یلدا صحبت کنی؟
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 امیرآرمان.
 ای بابا، چشم یلدا خانم.

 سری به تأسک تکان داد و در سکوج نگاهش کرد.
 

 این کار ها باید از روش درست حل بشه.
 خپ باید بفهمم میشه که حل کنم؟

 من صالح نمی بینم.
ینکه نظر طرف مقابل رو بدونی گل و شببیرینی امیرآراد ،خودج باشببی بدون ا
 میخری و میری خواستگاری؟

 منظور من اینه باید راه درست رو بری.
شاید  صال   شت. باید به یلدا چه می گفت؟ ا ساب جواب ندا خپ، حرف ح

 جوابش نه بود این آرزو خانم و یک کاره سنگ روی یخ می شد.
 
 

 امیدوارم متوجه منظورم شده باشی؟
 د، حاال این منظور تو رو من چطوری اجرا کنم؟امیرآرا

 در این مورد می تونم کمک کنم.
 لبخندی روی لبش نشست و تشکری کرد و از اتاق بیرون رفت.

 
 خاله ناهید گفت سری بهش نمی زنی؟
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 به سمتش برگشت.
 

صت نمی کنم  شلوغه که فر سرم  ستم. به قدری  سرگرم کار ه مامان من واقعا  
 نفس بکشم.

 میکنی که زندگی کنی ، یا زندگی می کنی که کار کنی؟کار 
صه ، فراتر از دیدن ناهید  شت و خیره نگاهش کرد. انگار ق خودکار را کنار گذا

 بود .
 

 می شنوم.
 امیرآراد، فکر نمی کنی داره دیر میشه؟

 نه مامان، دیر نیست.
 شما می دونی من چی می گم که با قاطعیت جواب نه میدی؟

ادن زندگی در درجه ی اول اولویتهای زندگی تمامی پدر و سببر و سبببامان د
مادرها قرار داشت. بارها گفته بود تا وقتی تمام شرایطش مهیا نباشد ،تن به این 

 کار نخواهد داد ؛حتی اگر در آستانه ی چهل سالگی باشد.
 

 حرفم همون هست که قبال  گفتم.
 باید شابت کنی که محتشم هستی؟

 شابت شده مامان.
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گس شببکسبببت خورده از جایش برخاسبببت و بدون نیم نگاهی از کنارش نر
سنه می خورد.  شپزخانه رفت. هر چه می کوبید به در ب سمت آ شت و به  گذ

 انگار این دو پسر خیال هیچ حرکتی نداشتند.
**************** 

 استاد، قبول کنید.
ته امکان نداره. پس لطفا  کاری که بهتون محول شبببده رو انجام بدید. خسبب

 نباشید و بفرمایید.
همهمه کالس را پر کرده بود هر کسببی اظهار نظری می کرد. از جایش بلند 
ستاد طاهری یک پا دارد و مجبور به انجام  ست که مرغ ا شد. به خوبی می دان

 است.  پس در سکوج و بدون اعتراض به سمت بیرون رفت.
 

 خانم تابان لطفا  شما تشریک بیارید اتاق من.
که روی دستش نشست ،شانه ای باال انداخت و پشت سر طاهری  دست آرزو

 جوان و کالفه ی این روزها از کالس خارج شد.
 

 بفرمایید بنشینید.
 روی دورترین مبل نشست و سرش را پایین انداخت.

 
چند وقت هست که شما رو میشناسم و به اندازه ی کافی شناخت پیدا کردم از 

 اخالق و رفتارتون.
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 موضوع چه ارتباطی با مبحث درسی ما داره؟و این 
 ربطی به مبحث درسی نداره، ربط به آینده داره.

کم مانده بود اینجا می نشست و در مورد آینده ی نامعلوم، با استاد گرانقدرش 
 بحث و تبادل نظر می کرد. 

 
 اگر فرمایشی دارید بفرمایید وگرنه من مرخص بشم.

 د برای موندن.خانم تابان، یک دلیل به من بدی
پیشنهاد شغلی مناسبی که ازیکی از مطرح ترین دانشگاه های خارج از کشور  

را داشببت وسببوسببه اش کرده بود و دنبال دلیل محکمی برای ماندن میگشببت. 
 کاش یلدا تابان این دلیل محکم می شد.

 
 متوجه منظورتون نمی شم استاد.

 اگر اجازه بدید خدمت برسم برای...
 ایستاد و نگاهش کرد.صاف سر جایش 

 
یل برای  بال دل که دن ید  قت عنوان نمی کرد نت بود ،هیچ و ند اگر قرار بر مو
موندنتون هسببتید. در گذر از اینکه حتی اگر درسبببت هم مطرح می کردید، 

 جواب من منفی بود.
 چرا؟ کسی تو زندگیتون هست؟

 روز بخیر استاد.
 یلدا...
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 قدمهای بلند از آنجا بیرون رفت.تیز نگاهش کرد و بدون لحظه ای تعلل با 
 

 چی شده خانم احمدی؟
 وای استاد، دلم ریخت.

شه با هم نبودند؟ یلدا کجا مانده  ستاده بود؟ آن هم تنها. مگر همی اینجا چرا ای
 بود؟ سؤاالتش تمام نشده بود که در اتاق باز شد

 
، باید توضیح بدم.  یلدا لطفا 

 هت اما هر کدام به نحوی.زمان و مکان ایستاد. هر چهار نفر در ب
 

 شما بفرمایید خانم ها. 
خشمگین که نبود؟ صدایش لرزش داشت و گره ی ابروهایش نوید عصبانیتی 

 سخت را می داد.
 آرام به سمت یلدا رفت و زمزمه کرد

 
.  بیرون منتظرم باش لطفا 

 دستش کشیده شد و به سمت بیرون رفت ،اما فکر و دلش همانجا ماند.
 

 بحثشون نشه.وای یلدا، 
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خیره به روبرویش نشببسببته بود و توان حرکت دادن ماشببین را نداشببت ، بغض 
 چنگ انداخته به گلویش رهایش نمی کرد.

 شیشه را پایین داد تا کمی هوای تازه هوش و حواسش را سر جایش بیاورد.
 

 سالم، خوب هستین؟
 همین را کم داشت. امیرآرمان بود دیگر؟ اینجا چه می کرد؟

 ین پیاده نشده بود که امیرآراد روبرویش قد علم کرد.از ماش
 

امیرآرمان تو ماشین من باش. میام االن . خانم احمدی میشه چند لحظه منتظر 
 بمونید؟

 با اشاره ی دست امیرآرمان، آرزو هم به راه افتاد و یلدا را تنها گذاشت.
 

 خوبی؟
 سر در گم سرش را باال آورد و خیره نگاهش کرد.

 
 هستم با شما
 من ؟

 بغض نکن .
که دلش بشببکند و  بغض بیخ  بغضببش برای چه بود؟ مگر چیزی گفته بود 

 گلویش را بچسبد؟
...  یلدا لطفا 
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سببرش به همان سببرعت که پایین افتاده بود باال آمد و نگاهشببان در هم گره 
 خورد.

 
 استاد من واقعا  ، نمیدونم چطور بگم. موضوع اون چیزی...

 من قضاوج نکردم.
 عصبانیت شما بی مورد بود. من میتونم از خودم نگهداری کنم.

 البته که می تونی، من به این موضوع ایمان دارم. 
شد. از کجا ایمان پیدا کرده؟ حداقل  ضافه  شوک هایش ا سیون  خپ، به کلک

 دفعه ی قبل که نگذاشته بود کلمه ای از دهانش خارج شود.
 

 ریک شده ای .رفتار آدم ها تعریفشون می کنه. تو تع
 خیره نگاهش کرد. این مرد این روزها پررنگ تر از قبل نشده بود؟

 
 خدای من دعواشون نشه؟ 

که دو دو می زد  های نگرانش  ند و چشببم  گذرا اجزای صببورتش را از نظر 
 لبخندی روی لبش نشاند.

 
 دعوا چرا خانم احمدی؟

 میدم؟آخه استاد عصبانی بود، اصال  من چرا دارم برای شما توضیح 
 البد الزم دونستید.
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 الزم؟ خدای من چه فکراهایی می کنید.
 لجباز بود یا این طور به نظر می آمد؟

 
 

 نگران یلدا نباشید. امیر آراد عصبانی هم باشه خودش رو کنترل میکنه.
 پرسشی نگاهش کرد و منتظر ماند.

 
 من هیچ وقت نتونستم بگم یلدا خانم.

 ن شده؟و چرا این مهم براتون غیر ممک
 حاال یک موقعی توضیح می دم براتون.

 تابی به گردنش داد و نگاهش را به روبرو داد .
 

 گمان نکنم موقعیتی پیش بیاد.
 کی میدونه؟

ست و چه کسی مهم تر  شده نگاهش کرد. خودش که می دان شمهای ریز  با چ
 از خودش.

 
 همین که من می دونم کافی نیست جناب محتشم؟

 دو دقیقه بعد خبر نداره. گمان نکنم. آدمی از
 دو دقیقه دیگه اگر برادر شما اجازه بفرمایند ما میریم سر خونه و زندگیمون.

 اون هم میریم. عجله که هست اما من صبورم.
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پایین کردن جمله اش و لبخند کش آمده ی  باال و  با  متعجپ نگاهش کرد و 
مان محتشببم امیرآرمان ،سببکوج را بر هر حرفی ترجیح داد . بی شببک امیرآر

 دیوانه شده بود. صبر چه؟
 

 متوجه شدی خانم؟
 بله استاد، در هر حال ممنون.

 امیرآراد، فقط امیر آراد.
شد و امیرآراد هم به  شین  سوار ما سری تکان داد و  صرارش زد و  لبخندی به ا

 سمت ماشین رفت.
 

 من از حضورتون عذر می خوام سرکار خانم.
 اتون.خواهش می کنم استاد . با اجازه 

 تمنا می کنم.
 خداحافظی کرد و به سمت یلدا قدم تند کرد.

 
 

به مغزش تزریق  نه و آرامش ،ریز ریز  با طمأنی ذهنش درگیر حرفهایش بود که 
 می کرد. نه نقد ، نه قضاوج.

که بر اوضببباع  یده بود  لد بود. گویی آموزش د کنترل بر روی خود را خوب ب
 بود. مسلط باشد.حتی عصبانیتش هم با اتیکت 
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نگاهش تا قاب عکس کشیده شد و آه حسرتی از نبودنشان کشید. چرا باید می 
رفتند و هیچ وقت باز نگردند. دلش تنگ بود. دلتنگ تمام پدرانه های علی و  
شته اش واگویه  شته و  ندا شانه های مادری که از دا مادرانه های فهیمه. دلتنگ 

 ه.اما دریغ از نبودن ها...کند. خان جون، خان جون بود و فهیمه هم فهیم
خستگی ذهنی امروز زیادی بود برایش، چشمهایش را بست و خود را به دست 

 خواب سپرد .
****************** 

 امروز تونستی حرفی بزنی؟
.  نه دقیقا 

 موقعیت خود به خود بوجود آمده را از دست دادی؟
 شما کالسهایی توجیهی تون با موفقیت برگذار شد؟

 روی لبش نشست.لبخندی 
 

 توجیهی نبود. اصوال به توجیه شدن نیاز نیست.
 چه تفاهمی.

 امیر آرمان.
 گفته بود این اسم زیادی در این خانه استفاده می شود؟

 "شپ بخیر" ی گفتند و هر کدام به سمت اتاق خود روانه شدند.
آن حداقل کاری که توانسببته بود انجام دهد ایجاد جرقه ای در ذهن آرزو بود،  

هم در حد انسان های اولیه؛ تا روشن شدن آتش راه بسیار بود. نفسش را کالفه 
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بیرون داد و پرونده ی رویش را باز کرد . شاید گره ی این پرونده باز شود وگرنه 
 گره کار خودش به این زودی باز نمی شد.

 
 بله  مهندس.

.... 
 ممنون. فقط بفرستید برای تأیید نهایی. 

.... 
 . شپ بخیر.عرضی نیست

 گوشی  را روی میز گذاشت و بلند شد.  
 

سمش را که  ستگی ج سی به بدنش داد. خ شید و کش و قو روی تخت دراز ک
لدا و  هت زده ی یداد می کرد. چهره ی ب فت ،تنش ذهنی اش ب فاکتور می گر
طاهری تمام مدج روبرویش بود .به رغم اینکه معتقد بود نباید در امور دیگران 

ین دفعه را به خودش آوانس داد و وارد شببد. پای یلدا میان بود و دخالت کرد ،ا
 نامی که از دهان طاهری بیرون آمده بود ،آن هم بدون هیچ پسوند و پیشوندی.
توضیح نمی خواست ، هدفش تعیین خط قرمز بود که این مهم به خوبی انجام 

 شد و بدون هیچ کالم اضافه ای  از دفترش بیرون زده بود.
 قرمزش شده بود . محال بود بگذارد اتفاقاج علی رغم میلش بیفتند. یلدا خط
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 یلدا، لباس بپوش بریم جایی.
 سرش باال آمد و منتظر نگاهش کرد.

 
 کجا پدر جون؟
 میگم بهت بابا.

نده بود. من من کنان لپ  ما چطور می گفت؟ خودش هم در چگونه گفتنش 
 باز کرد

 
 ،بردنش بیمارستان.دایی فهیم کمی حالش خوب نیست 

 گفته بود حالش بد است دیگر، نگفته بود؟
 

 چی شده پدر جون؟ تو رو خدا به من بگین، تا برسم بیمارستان دیوانه می شم.
 تصادف کرده.

شت. قرار بود باز هم  شان بر نمی دا سر ست از  صادف های لعنتی چرا د این ت
 اتاق بیرون رفت. تصادف عزیزی را بگیرد. آشفته و سراسیمه آماده شد و از

 
 آروم تر بابا.

 پدر جون گفتم بهتون، نگفتم؟
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 دستش را لبه ی پنجره گذاشت و سری به تأیید حرفش تکان داد.
 

 اینقدر ضعیک شده بود که من می ترسیدم. حاال هم که این تصادف.
 توکل کن ، چیزی نیست.

بودش ؛آن چیزی بود، اما چه را نمی دانسببت. همین دو روز پیش بود که دیده 
هم با آن حال زار. دلش کنده                   می شببد از دیدنش، اما دل ندیدن هم 

 نداشت.کاش حداقل می فهمید چه اتفاقی افتاده.
ستان نزدیک  شت. تا بیمار شید و آرام و قرار ندا سرکه می جو سیر و  دلش مثل 

شدارهای محمود خان نبود قطعا  خود صادف کند. اگر ه ش هم به بود ده بار ت
 عاقبت فهیم دچار می شد.

شین را در پارکینگ  سید. ما ستان ر سترس باالخره به بیمار شوره و ا با تمام دل
 پارک کرد و به سمت ورودی بیمارستان رفت.

 
 آقای تابان.

شده کنار  سری باند پیچ  شفته و  ضعی آ شت که با و سمت مردی برگ سرش به 
 دیوار ایستاده بود.

 
 سالم. خدا بد نده.

 م از ماست، اتفاق میفته دیگه.سال
 فهیم کجاست؟
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 نگاهش به یلدای مضطرب افتاد که خیره به دهانش بود و منتظر کلماج.
 

 میشه تنها صحبت کنیم؟
 لطفا  بگید. من نگران دایی فهیم هستم.

 پس شما یلدا خانم هستی.
سری تکان داد و منتظر نگاهش کرد. کاش زودتر توضیح می داد و راحتش می 

 کرد.
 

صادف امروز هم  ست به هم ریخته و این ت سمی فهیم مدتی ه ستش حال ج را
 که...

 االن دایی کجاست؟
 اتاق عمل.

کارش  ها  خارج شببود و تن هانش  تا جیغ خفیفی از د کافی بود  له  همین جم
 نشستن بر روی صندلی فلزی بیمارستان بود.

 
 من واقعا  متأسفم.

 کی عمل تموم میشه؟
 معلوم نیست.

به صببورج چروکیده اش کشببید و کنار یلدا جای گرفت. دسببتش را در دسببتی 
 دست گرفت و غم نشسته در چهرهاش، دلش را سوزاند.
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 هنوز که چیزی نشده یلدا جان.
 پدر جون...

ستش بر نمی آمد.  صدا پایین می آمدند. کاری از د شک هایش ریز ریز و بی  ا
ش شت. فهیم تمام عمرش برای هر چه وقت ندا ستش دا ت ،برای یلدا وقت دو

 داشت. مرد تنهایی که هیچ وقت اشری از خوشحالی در او عیان  نشد.
گفته بود یلدا را به قدر جانش دوست دارد و تمام زندگی اش است. تنها یادگار 

 خواهر از دست رفته اش .
 

 الهم صلی علی محمد و آل محمد.
 چی شده آرزو خانم.

 س... سالم مونس جون.
 ت، خوبی؟سالم به روی ماه

 ممنون. یلدا نیست مگه؟
 نفس را بیرون فرستاد و دستش را لبه ی تخت گذاشت و روی تخت نشست.

 
چی بگم مادر، دایی یلدا تصببادف کرده، االن هم با محمود رفتند بیمارسببتان. 

 این بچه هم گوشی رو یادش رفت ببره.
"ای وای" بلندش مونس را چند سببانتی از جا پراند و امیرآراد را کمی کنجکاو 

 کرد 
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یلدا؟ امروز هم که نیامده بود و حاال آرزو ی گوشی به دست روبرویش ایستاده 
بود و" ای وای" بلندی سر داده بود. منتظر،گوشه ای ایستاد تا مکالمه اش تمام 

 شود.
 د و به سمتش رفت.گوشی را که پایین آورد قدم تند کر

 
 سالم، خانم احمدی.

 س...سالم استاد.
 چیزی شده؟ خوب هستید؟
 ب... بله. باید برم، ببخشید.

 برود؟ آن هم بدون اینکه توجیهی برای " ای وای " بلندش داشته باشد.
 

 بفرمایید من میرسونمتون.
 نه استاد، درست نیست؛ با اجازه.

 خواهش می کنم، بفرمایید.
کرد و در نهایت قبول کرد و با او همقدم شبببد. لحظه ای سببر مردد نگاهش 

جایش ایستاد. مطمنا  اگر امین می فهمید، حقش را کک دستش می گذاشت، 
سببرش را تکانی داد و به راه افتاد. بعدا  فکری برای سببؤاالج احتمالی امین می 

 کرد.
 

 سالم امیرآراد.



wWw.Roman4u.iR  392 

 

شم را مقابلش د ید. این دیگر اینجا چه می سرش را باال آورد و امیرآرمان محت
ند و از خیر  کرد؟ همین را کم داشبببت. بهتر بود خودش را زودتر می رسبببا

 رساندنش به بیمارستان به دست مبارک سوغاتی فاکتور می گرفت.
 

 استاد من خودم میرم  ، مزاحمتون نمیشم.
 مزاحم نیستید.

صال  چرا باید با او می رفت؟ هر جور فکر شده بود؟ ا می کرد  لحنش عوض ن
 جور در نمی آمد. 

 
 

 ببخشید استاد، با اجازه.
 خانم احمدی...

چنان کوبنده نامش را خواند که قدم از قدم برنداشببته، سببر جایش  میخکوب 
 شد.

 
 امیرآرمان سوار شو. شما هم بفرمایید سرکار خانم.

 مستأصل سر جایش ایستاده بود که با صدای امیرآرمان به خودش آمد.
 

 خانم احمدی. ما میرسونیمتون.بفرمایید 
 مطیعانه به سمت ماشین رفت و روی صندلی عقپ جای گرفت. 
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 خپ؟

 لطفا برید بیمارستان.
حرفش تمام نشده بود محکم به صندلی جلو برخورد کرد. آخی گفت و دستش 

 را به پیشانیش کشید.
 

 امیر آراد، معلوم هست چکار می کنی؟
 اکت کرد. دست باال آمده اش امیرآرمان را س

 
 بیمارستان چرا؟ اتفاقی افتاده؟

 یلدا... یعنی...
شش آمده  سیه حرف زدن بود؟ امیرآرمان از چه چیز این دختر خو حاال وقت ن

 بود؟
 

لدا تصبببادف کرده. من زنگ زدم بهش، عمه مونس جواب داد. آدرس  دایی ی
 گرفتم تا برم پیشش.

 یلدا حالش خوبه؟ با داییش بوده؟
انم تابان یلدا شده بود و او بی خبر بود؟ ابروهایش باال رفت و از کی تا حاال خ

 چشمهایش که ریز شد، امیرآراد  برگشت و صاف نشست.
 

 نگفتید خانم احمدی؟
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 یلدا خوبه. 
سید و پایش را روی پدال  ستان را پر سم بیمار سش که به راحتی باال آمد ، ا نف

 گاز فشرد و به سمت بیمارستان حرکت کرد.
 

 تون نشد؟شما چیزی
 نه، نه . خوبم. آهن که نبود.

شت. همین که آه و  سمت جلو برگ ست و به  ش لبخندی روی لپ امیرآرمان  ن
ساب هایی کرد. هر چند کارش از این  شد یک ح ناله نمی کرد خوب بود. می 

 حرف ها گذشته بود و دلش .. 
 دستش را لبه ی پنجره گذاشت و در سکوج به بیرون خیره شد.

 
 کجا فهمیدی؟شما از 

..... 
 میام جلو در.

سمت بیرون رفت. با  ست و به  شید و از جایش برخا سر یلدا ک ستی روی  د
 دیدنشان دستی تکان داد و به سمتشان رفت.

 سالم. چرا زحمت کشیدید.
 سالم. یلدا کجاست؟

 داخل نشسته. این بچه هم حال و روز درست نداره.
 من رفتم داخل. فقط کجا برم؟
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ورودی هراهی کرد و همراه دو مرد جوان روی صندلی درون محوطه آرزو را در 
 نشست.

 
 خدا بد نده جناب تابان.

 سالمت باشی. چی بگم؟ تصادف کرده و االن هم اتاق عمله.
ما هر چه جمالج را پس و پیش  لدا خبری بگیرد ،ا تا از حال ی دل دل میکرد 

 می کرد  باز هم سر جای اول بر می گشت.
 

 کشیدید؟ شما چرا زحمت
خانم احمدی دانشگاه بودند، من از ایشون شنیدم. گفتم شاید احتیاج به کمک 

 داشته باشید.
 سرش را پایین انداخت و دستی به صورتش کشید.

 
 یلدا رو ببرید خونه. اصال حالش خوب نیست ،اما بروز نمیده.

 چی شده؟ حالشون چرا بد شده؟
 و احوالش مفید بود یا نه؟  نمی دانست تالشش بر خونسرد نشان دادن حال

 
 خسته ست، به عالوه ی اینکه کاری از دستش ساخته نیست.
 اجازه بدید تکلیک عمل معلوم بشه، چشم می برمتون خونه.

 زنده باشی . بریم داخل.
 از جا برخاستند و به سمت داخل رفتند.
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 یلدا خوب نیستی؛ بریم خونه؟

 اومدی؟آرزو االن چطوری برم؟ اصال تو چرا 
یاد  ند. ز لپ دعا می خوا تاق عمل. زیر  خودش اینجا بود و تمام فکرش در ا
طول نکشببیده بود؟ به خدا که زیاد بود. دلش شببور می زد ،اما چاره ای هم 

 نداشت.
 

 آرزو پاشو برو خونه.
 تنهاج نمی ذارم، تو راه به مامانم زنگ زدم.

 سرش را به دیوار تکیه داد و غرق در افکارش شد.
 
 ایی فهیم قربونت بره، این عروسک رو نمیخوای؟د

 نه، مامان فهیمه گفته برام میاره.چرا مامانم نیومده دایی؟
 منو عصبانی نکن یلدا. 

 من مامانم رو میخوام.
 نیست.

 نیست محکمش همچنان در گوشش بود. هیچ وقت هم فراموش نکرد.
 

 سالم.
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ست. اینجا  ش صاف ن چه می کرد؟ از کجا سرش با تأخیر چرخید و با دیدنش 
 فهمیده بود؟

 
 سالم استاد. شما؟اینجا؟

 شما خوبی؟ امیدوارم که خطری نباشه.
 ممنون استاد.

شدن در اتاق  شت. از کجا فهمیده بودند؟  با باز  با این حال زار همین را کم دا
 عمل ،انتظارش به سر آمد و از جایش برخاست.

 
 

 چی شد آقای دکتر؟
 شما پدرشون هستید؟

 اما با پسر خودم فرقی نداره.نه، 
 ضربه ای که به سرشون خورده شدید بوده و متأسفانه ممکنه...

نه؟ دایی فهیم بود. حاال بین مرگ و زندگی  یا  باید می پرسببید  جلوتر رفت. 
 دست و پا می زد.

 
 دکترریال لطفا  

 ببینید، ایشون فعال  در شرایط بحران هستند و ممکنه...
 ؟ممکن هست به هوش نیان

 متأسفانه.
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شاندش. گیا و  صندلی ن شدن نجاتش داد و روی  ستهایی از نقش بر زمین  د
 گنگ سرش را تکان می داد و قدرج تکلمش گویی پرواز کرده بود.

 بطری آب که جلوش قرار گرفت ،نگاه نگران آرزو اشکش را جاری کرد.
 ادرسببته که کنارش نبود ،اما دوسببتش داشببت. درسببته که زیاد نمی دیدش، ام

 دوستش داشت. فهیم با همه ایراداتش برایش چیز دیگری بود.
 

 اگر دایی چیزیش بشه من چکار کنم؟
نفسببش را کالفه بیرون داد و دسببتش را روی صببورتش کشببید. اگر نزدیکش 
نایسببتاده بود و نگرفته بودش ،قطعا  محکم به زمین خورده بود. تصببورش هم 

 خوشایند نبود. 
مه پر ر جا این ه جا کنا ذهن از کی و ک لدا ... از کی و ک نگ شبببده بود؟  ی

ست و مهمان ذهن و دلش  ش شه ای ن صد کوچ نکرد. نرم آمد و گو ست و ق ش ن
 شد.

 روی دو پا روبرویش نشست .
 

یلدا خانم، آب بخورید بعدا  صببحبت می کنید. حال پدر جونتون هم تعریفی 
 نداره.

 پ... پدرجون چی شد؟ 
 هول زده نگاهش را چرخاند .
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 ن طرف نشستند. نگران نباش.او
نگاهشببان قفل شببد. کاش می توانسببت آرامش کند. کاش می توانسببت از بار 

 غصه و تنهاییش کم کند، اما دریغ و صد حیک...
 

 دکتر چی گفت؟ من یک لحظه....
 امیدوارند به هوش بیاد. فعال  کاری از کسی بر نمیاد. 

نیا نیامده بود. کاش در اشببک راهش را باز کرد و صببورتش را خیس. کاش به د
آن شبببپ سببرد به دنیا نیامده بود. همه ی عزیزانش قرار بود یکی یکی ترکش 

 کنند؟ 
رسم بود؟ عجپ رسم بدی. کسی را نداشت . همین انگشت شمار ها هم از 

 کنارش می رفتند که دیگر خودش بود و خودش.
 

 خدایا، من چکار کنم؟ همه دارن تنهام میذارن.
 اتفاقی نیفتاده. آروم باش، هنوز

 گفتنش برای او که دردی نداشت راحت بود. از چه خبر داشت این استاد؟
 

 وقتی تعداد افراد زندگی اج انگشت شمار باشند، باید مثل من بترسی.
 ترس؟  یلدا نترس. تو تنها نیستی.
 سرش را باال آورد و نگاهش کرد.

 
 من برم ببینم پدر جونت چی گفت با این آقای دکتر.
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ا صببدای آرزو ریالسببرش را باال آورد و نگاهش کرد و سببری از روی فهمیدن ب
 تکان داد.

 یلدا متوجه شدی؟
 میشه من رو به اسم صدا نزنید؟

 نه، نمیشه..
خپ، حاال وقت مناسبببی برای چانه زدن بود یا نبود؟ اصببال  زمان خوبی را 

 انتخاب نکرده بود این استاد جوان.
 

، االن موقع بحث کرد  ن نیست.لطفا 
 یلدا، حواست با من هست.

 بله، بفرمایید.
ست. می دونم تنهایی ،اما بودن آدم ها رو کنارج حس  میدونم حالت خوب نی

 کن.
 من که به غیر از این چهار نفر کسی رو ندارم.

 چطور نشان می داد که قرار است تنهایش نگذارد را خودش هم نمی دانست.
 

 هستم.یلدا نمیذارم تنها بمونی، من 
 نگاه بهت زده اش که باال آمد، قطره اشکی از چشمش چکید . 

 
.  گریه نکن یلدا، گریه نکن لطفا 
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این جمله را چنان محکم ادا کرد که گریه ی دختر بیچاره را تشدید کرد. نفسش 
 را کالفه بیرون داد و کنار گوشش زمزمه کرد.

 
، آروم . ببخشید.خواهش میکنم گریه   نکن.آروم باش لطفا 

 چی شده؟
 کمی فاصله گرفت و رو به آرزوی متعجپ برگشت.

 
 چیزی نیست. کمک کنید ببریمش تا ماشین. بهتره اینجا نمونه.

 " نه " ای گفت و محکم سر جایش کز کرد.
 

 شما االن بلند میشی و من می رسونمت خونه. متوجه شدی؟
 امیرآراد...

ل نگاه محکم و دسببتانش را که محکم روی دهانش گذاشبببت ،نگاهش قف
 عصبانی اش شد. 

 
 بلند شو خانم، بلند شو برسونمت خونه.

 اما... 
 ...  یلدا، لطفا 

نه توان مقابله داشت و نه مکان مناسپ بود . با کمک آرزو و زیر نگاه خیره اش 
 از جای بلند شد و به سمت خروجی رفت.

*********** 
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 خوابید؟

 چه خوابی مونس؟ هی می پره 
 این چه مصیبتی بود؟الله اکبر، 

 تقدیر از اول نوشته شده، مشیت خداست.
سری تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت. شاید یک سوپ گرم حالش را بهتر 

 می کرد. کاری از کسی بر نمی آمد به غیر از دعا 
 

 سالم، خبری از بیمارستان نشد؟
 نه، مادر جون بیا اینجا بشین.

س ش سمت مبل رفت و کنارش ن سکون آرام به  سته اش پی ذره ای  ت. ذهن خ
 بود. هنوز معمای بیماری اش حل نشده بود، با آن حال روی تخت افتاده بود.

 خان جون؟
 جون خان جون؟

شت. چند وقتی بود درد دل نکرده  سرش را روی پایش گذا شید و  ستش را ک د
 بودند.

 
 دایی فهیم مریضه.

 پدر جونت یک چیزهایی گفت، اما...
 بیاد و من بتونم باهاش حرف بزنم.کاش به هوش 
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 به هوش میاد عزیزم. توکل بر خدا، من نذر کردم
 خان جون، چرا خانواده ی مادرم انقدر تنها بودند؟

شرده  سینه اش ف صاند.  شتانش را در موهای دخترک رق نفس را بیرون داد و انگ
 شد از عجز کالمش.

 
 خیلی ها تنها هستند. خود ما خیلی شلوغیم؟

 تنهایی بدم میاد خان جون.من از 
 ان شای الله وقتی که ازدواج کردی حسابی دورج رو شلوغ کن.

 خان جون بی رمقش ،لبخندی تلخ را روی لبش نشاند.
 

 آقا جون و  خانم جون که زود رفتند. همین دایی فهیم مونده بود اون هم که... 
 صبور باش ،اتفاقی نیفتاده.

لیان گذشته را مقابلش تصویر کرد. دردی که پرنده ی خیالش به آنی پرید و سا
صه ای که به جان  صادق را ذره ذره نابود کرد. غم و غ بعد از مرگ فهیمه، حاج 

 فاطمه خانم افتاده بود و روز به روز از پای انداخته بودشان.
فهیمه عزیزشان بود. رفتنش کمر شکست و مو سفید کرد. دختر دردانه ی حاج 

 ی فاطمه . امان از زمانه... امان صادق بود و تربیت شده
 
 

 یلدا عمه بلند شو این سوپ رو بخور.
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از جایش برخاست و صاف نشست. موهایش را دور دستش جمع کرد و باالی 
 سرش بست. 

 
 سالم عمه. میل ندارم.

 پاشو، میدونی که حریک من نمی شی.
 باور کنید میل ندارم؛ دلم آشوبه.

شته باشی فردا پس فردا ازش شما غذا نخوری دایی خوب میشه؟  باید جون دا
 مراقبت کنی یا نه؟

شوی مونس. زیاد تالش  شی ،می  خپ ، رسم و رسوم آچمز کردن را که بلد با
نمی کرد. دو کلمه درست و درمان پیدا می کرد و با آن در موقعیت بسته قرارج 

 می داد.
 از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه روان شد.
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 خدا پدر و مادر این خان دایی رو بیامرزه.
 صاف نشست و منتظر نگاهش کرد.

 
 آرزو رو می گم.

 چه سرعت عملی. 
 خنده اش را رها کرد و کنارش نشست.

 
 حاال به خودش که جرأج ندارم بگم.

 از االن؟
 احترام می گذارم برادر من، احترام.

سک تکان داد و خیره نگاهش کرد. چطور در ن ظام مانده بود را نمی سری به تأ
 دانست. با این روحیه ی طنز در نظام چه می کرد؟

 
 خالصه این که خدا رحمت کنه اجدادش رو.

 امیرآرمان، االن وقت مناسبی برای شوخی نیست.
 من کامال  جدی هستم امیرآراد. من و تو کجا می تونستیم باالخره حرف بزنیم.

 کرد.ابروهایش باال رفت و با حفظ حالت نگاهش 
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من که مذاکراتی انجام دادم و حاال منتظر عکس العمل طرف مقابل هستم، اما 

 حواسم به چشمهای ستاره بارون شما هم بود.
 اصطالحاج دخترانه به کار نبر.

صطالحاج  ستاره باران ببیند. این ا شم و دلش را  همین مانده بود امیرآرمان چ
 را از کجا پیدا می کرد.

شدن ش آن هم از زبان یلدا بیچاره اش کرد و در عین حال پر از امیرآراد خوانده 
خوشی. کم در خیالش پرسه می زد، حاال دیگر سخت نشسته بود و لحظه ای 

 از مقابل چشمهایش دور نمی شد.
ضاع  ست بدهد. حاال هم که او باید حرف می زد وگرنه ممکن بود زمان را از د

 به هم ریخته بود و تقریبا  در حالت انتظار.
 

 از فکر و خیال بیا بیرون. االن بهترین فرصته.
 فرصت چی؟

 فرصت نزدیک شدن به یلدا.
 دستی به صورتش کشید و نفسش را بیرون داد. 

 
 شرایط روحی خوبی نداره.

 و این موقعیت باعث میشه نشون بدی که حامی هستی.
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ا ت پر بیراه نمی گفت. به خودش هم گفته بود که تنهایش نمی گذارد .اما حرف
 عمل ،آن هم بدون هیچ ربط و ارتباطی کمی سخت بود .

 
 این روزها به کمک احتیاج دارند. سعی می کنم بیشتر وقت بذارم.

 خپ،کارهای پروژه جلو میره؟
آره .اون داره روال خودش رو طی می کنه، ولی تو شببرکت یک سببری تغییر و 

 تحول الزم داریم.
 کرد.کمی به سمتش متمایل شد و منتظر نگاهش 

 
 بعدا  متوجه می شی.

 چرا وقتی نمی خوای توضیح بدی اشاره می کنی؟
ست . باید تکلیک یک چیزهایی را معلوم می کرد  لبخندی زد و از جایش برخا
.مطمئنا  از دهانش در رفته بود که به نام خوانده بودش؛ وگرنه که آن یلدایی که 

 می شناخت محال بود از این حرکاج انجام دهد. 
دختر آرام آمده بود، حال به بزرگترین مسببئله ی فکریش تبدیل شببده بود. این 

 باید تدبیری می اندیشید.
 سالم امیرجان.

 سالم سرکار خانم، بفرمایید.
شدنی نبود ،اما او هم کم  شد. رام  سور  سان تابی به گردنش داد و وارد اتاقک آ

نرژی باید کمی بیشتر اکسی نبود. حاال از بد قضیه این بار او خواهان بود، پس 
 می گذاشت.
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 نزدیک تر رفت و گره  ی روسری اش را کمی آزاد کرد.
 

 امیرآراد؟
 من امروز یک تصمیماتی دارم و می خوام شما در جریان باشید.

سور همراه با  سان شدن در آ شیدا را نادیده گرفت و با باز  سته در نگاه  ش برق ن
 شیدا خارج شد.

 
 یدی.بفرمایید اتاق من خانم ام

 امیرآراد ، دلیلی نداره با من غریبی کنی.
 من برای هر کارم دلیلی محکم دارم.

به سمت اتاقش رفت و وارد شد.این دختر زیاد در فضا سیر می کرد و الزم بود 
 کسی از این معلق بودن نجاتش دهد.

 
 خپ، من در خدمتم امیر جان.

 نگاه از بیرون گرفت و به سمتش چرخید. 
 

 ا چیه؟ کارتون اینج
 متوجه نمی شم؟

 شرح وظایک شما در شرکت.
 اون که سر جای خود.
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 و دیگه چی باقی میمونه که من بی اطالعم؟
از روی مبل بلند شببد و به سببمتش رفت. اگر قرار بود کاری انجام دهد ،حاال 

 وقتش بود. دستش را باال آورد و روی بازویش گذاشت.
 

 امیر...
ا کرد و با تکانی بازوی اسیرش را آزاد کرد و امیر کش دارش را در سکوج تماش

 به طرف میزش رفت.
 

 همین امروز به آقای اسدی اطالع می دم برای تسویه حساب شما اقدام کنند.
 امیرآراد؟!  این یعنی چی؟

گمان می کنم دوسببت نداشببته باشببی در مورد کارهایی که انجام دادی بیشببتر 
 توضیح بدم. 

 از چی صحبت می کنی؟
 را به آن راه زده بود و خیال بیرون آمدن هم نداشت.خودش 

 
شرکت کمی  صلی  سابدار ا صحبت می کنم که در نبود ح در مورد همکارتون 
حاال هم  کان نخورد.  مان خودتون آب هم از آب ت به گ ید و  خاک کرد گرد و 
شنایی پدرم و پدرتون بگذارم،  شم پا روی آ لطفا  بهتره بدون اینکه من مجبور با

باهاتون  خودتون تشببریک ببرید . بعدا  جناب اسبببدی برای حق و حقوقتون 
 تماس می گیرند.

 از اولش هم لیاقت نداشتی و حاال فکر می کنی برگ برنده دست شماست؟
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 برگی وجود نداره. وقت من رو هم بیشتر از این نگیرید. موفق باشید.
 من اجازه نمیدم به من توهین کنی.

 نداشتم.من اصال  همچین قصدی 
 کمی خودش را جلو کشید و ادامه داد

 
ستم  ولی با این کارج به من توهین کردی. فکر کردی من محتاج این مبلغی ه

 که ماهیانه به عنوان حقوق واریز می کنی؟
قطعا  این طور نیسبببت و برای همینه که با کمک ترفندهای جالبتون، آدمها رو 

 خام می کنید .
 کارش به اینجا نمی کشید.اون احمق که اگر عاقل بود 

 به کجا؟
 چشم هایش را روی هم فشرد.

 
 خیلی به خودج افتخار می کنی.

شما هم بهتره قبل از اینکه پا روی حرمت ها بگذار،م  ستم.  سئله من نی االن م
 خودتون تشریک ببرید.

گذاشبببت.  باقی نمی  جایی برای حرف  یا بود و  محکم بودن کالمش گو
 یدا باید می رفت.تصمیمش را گرفته بود و ش

 
 امیدوارم به درک واصل شی.
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 پایش را محکم بر زمین کوبید و از اتاق خارج شد.  
اعتماد به نفسببش سببتودنی بود. اگر با چشببم خودش ندیده بود، امکان ذره ای 
شک به خودش راه دهد، اما حاال که همه چیز معلوم بود، بهتر بود بدون تعلل 

ش شخص می کرد. رفتن  ست و حاال تکلیک را م یدا کمی از بار ذهنی اش کا
 می توانست با تمرکز بیشری به کارهایش برسد.

 
 سالم. خوبی مهندس؟

 سالم از بنده ست. خوب هستید؟ مزاحم شدم.
 اختیار داری بابا. مشکلی پیش اومده؟ کارها پیش میره؟

 بله، نگران نباشید . خبری از دایی یلدا خانم نشده؟
 نشده.متأسفانه تغییری حاصل 

 بیمارستان هستید؟
 گوشی من داره خاموش میشه؛ من االن تماس می گیرم.

 گوشی را پایین آورد و روی میز گذاشت.
 تماس می گرفت؟ از کجا؟ 

 انتظارش طولی نکشید و شماره ای ناشناس روی صفحه نقش بست
شی یلدا زنگ  شدن بود . با گو شی من در حال خاموش  شید بابا جان، گو ببخ

 زدم. 
 خشید مزاحمتون شدم.بب
لطک بوده، ما بین این همه درگیری به یاد ما هسببتی. ما داریم بر می گردیم  

 خونه.
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 دستی به موهایش کشید. 
 

 کاری باشه در خدمتم. اگر اجازه بدید خوشحال میشم.
 فعال کاری از دستمون ساخته نیست. البته دکتر امروز امیدوار تر بود.

 می شم. خدانگهدار.خدا رو شکر. من مزاحمتون ن
شت. کارهایش کم بود فکر و خیال  تماس را قطع کرد و گوشی را روی میز گذا
این دختر هم اضبببافه شبببده بود. با جان و دل پذیرا بود ،اما نگرانی اش برای 
ست به چرایش فکر  شت و نه می خوا خودش هم عجیپ بود. اما نه ایده ای دا

 کند.
را برداشت و به سمت بیمارستان رفت. این شماره ی یلدا را ذخیره کرد، کیفش 

 پروژه باید به نحو احسن انجام              می شد .
************* 

 
 خبری نشد امروز؟

 صبح که رفتیم بیمارستان دکتر کمی امیدوارتر بود.
 خدا رو شکر. امیدوارم زودتر به هوش بیاد. ازبیماریش چیزی نگفتند.

 دونم؛ یعنی نگفت. پدر جون می دونه ،اما من نمی
سببری به عالمت فهمیدن تکان داد و ادامه ی گفتگویشببان با آمدن اسببتاد قطع 

 شد.
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 ماشین هم که نیاوردی؟
 عمه مونس نذاشت. میگه با یاد خدا زنده ای، الزم نکرده رانندگی کنی؟

 آخ آخ از این عمه مونس.  یلدا آخر تعریک نکرد؟
گشت. اصوال  استاد  این جور حرف زدن دنبال ارتباط حرفش با حرف آرزو می 

 ها بی ربط بود. آرزو بود دیگر.
 حاال نمی خواد فکر کنی. بریم ایستگاه مترو.

 چرا مترو، بفرمایید بنده در خدمتم. 
 سرشان به سمت عقپ چرخید .

 
 سالم استاد.

 سالم از بنده ست. خوب هستید خانم احمدی.
 ی؟ندیده بودش؟ خانم احمدی؟ فقط خانم احمد

 
 بفرمایید می رسونمتون.

 وای نه استاد. مگه شما آژانسید؟
ضببربه ی محکمی که به پهلویش برخورد کرد ،دهانش را که بسببت، تنفس را 

 هم مشکل کرد و از درد پلکهایش را روی هم فشرد.
 

 ممنون استاد ، زحمت نکشید.
 یلدا، عادج به تکرار ندارم.
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تازگی ها حس کرده بود می خیره نگاهش کرد. این مرد چه فکری کرده  بود؟ 
 تواند برایش تعیین تکلیک کند؟

 
 بریم یلدا. من با اون ید بیضا کاری از دستم بر نیومد در برابر اقتدارش.

 آرزو. 
 بی آرزو.

 دستش را پشت کمرش گذاشت و به سمت ماشین هلش داد. 
 کجا برم خانم احمدی.

 اولین ایستگاه مترو ، ممنون میشم استاد.
 ش می کنم" ی گفت و پایش را روی پدال گاز فشرد."خواه

 
 یلدا دیدی چه تمیز فرستادمش دنبال نخود سیاه؟

 زشته آرزو . منم باهاج پیاده می شم.
 ایشون هم اجازه دادند.

سک تکان داد. تا عمری بود تکه پرانی  سری به تأ سه چرخاند و  شمی در کا چ
 های آرزو هم باقی بود.

 
 دایی بهتر شدند؟

 متأسفانه همون جور هستند.
 دکتر ها چی میگن؟
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امروز با دکترش صببحبت کردیم. امیدوار بودند، اما بیشببتر از اون من نگران 
 بیماریشون هستم. 

 چه بیماری ای ؟ 
ما چی رو نمی  ماری داره ،ا من هنوز نمی دونم. یعنی شبببک کرده بودم بی

 دونستم. پدر جون می دونن.
 باالخره معلوم میشه.

نه نگاهش کرد . سرش پایین بود و معلوم بود طبق معمول انگشتانش را در از آی
 هم می پیچد. سری تکان داد و سکوج کرد.

 
 ممنون استاد. زحمت کشیدید.

 خواهش می کنم. ای کاش آدرس می دادید میرسوندمتون.
 ممنون استاد. مسیرم با شما یکی نیست.

 از ماشین پیاده شد. ماشین را پارک کرد و کمربندش را باز کرد و  
 

 در هر حال من در خدمت هستم.
 ممنون استاد. با اجازه اتون ما بریم.

 شما تشریک داشته باشید، عرضی دارم خدمتتون. 
 خیره نگاهش کرد و منتظر ماند.

 
 یلدا شما با استاد برو. من برم خدانگهدار.

 آرزو...
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ود اگر آرزو مقابلش بدستی برایش بلند کرد و همان جا تنهایش گذاشت. قطعا  
... 
 

 یلدا... 
 استاد؟!

 در جلو را باز کرد و منتظر نگاهش کرد.
  

 سوار شو لطفا  و کمربندج رو هم ببند؛ بد جایی پارک کردم.
نگاهش سببخت و نفوذ ناپذیر بود، پس بدون هیچ مقاومتی سببوار شببد. اما در 

شید برای آرزو که به راحتی تنهایش  شان می ک شته بود، آنذهنش خط و ن  گذا
 هم با آن لبخند مرموز.

 
 خودج خوبی؟
 ممنون، خوبم.

 سرج درد نمی کنه؟
زیادی سببؤال می پرسببید یا اینطور احسبباس می کرد؟ جواب ندادن هم که در 

 قاموسش جایی نداشت.
 

 من خوبم. بیشتر نگران دایی هستم.
 نگران نباش. مطمئنم که به هوش میان.
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 می دونم بیماری دایی چی هست.این نصک ماجراست. من هنوز ن
 می خوای من با پدر جون صحبت کنم.

نگاه از بیرون گرفت و خیره به نیمرخش نگاه کرد، ذهنش پی بیماری فهیم بود  
.  

 
 وقت برای دیدن من هست. جوابم رو ندادی یلدا خانم.

 جواب چی؟
 لبخندی کم رنگ روی لبش جای گرفت.

 
 من با پدر جون حرف بزنم؟

 . یعنی الزم باشه پدرجون خودشون میگن. نه ، نه
 بعضی حرف ها مردانه ست.

ست هایش را به حالت  سوالی اش، لبخندش را کش داد. د شم های ریز و  چ
 تسلیم باال آورد و نگاهش کرد.

 
 من موافق تساوی حقوق زن و مرد هستم.

 خپ این به نفعتون خواهد بود.
 خنده اش باال رفت از این تهدید ریزش.

 
 برای من منطق بر همه چیز اولویت داره.

 خوشحالم که بایک شخص کامال منطقی صحبت می کنم. 
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 لبخندش را پشت لبش گیر انداخت. خوب بلد بود با اصطالحاج بازی کند.
 

 سالم خان جون... بله تا یک ربع دیگه... نه ...
 سرش را به سمتش برگرداند. نگاهی مردد انداخت و ...

 
 حمت کشیدند و من رو می رسونند.استاد محتشم ز

 ..... 
 من گفتم مزاحم نمی شم... اما....

..... 
 بله... چشم... من می گم بهشون.

.... 
 خدانگهدار.

 گوشی را در جیپ مانتو اش گذاشت و کمی به سمتش متمایل شد.
 خان جون سالم رسوندند.

 سالمت باشند.
 گفتن بهتون بگم تشریک بیارید منزل.

 نگاه از روبرو گرفت و نگاهش کرد.لحظه ای 
 

 مزاحم نمیشم.
 چرا آخه؟
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 دستش که باال رفت ،گوشه ی چشم امیرآراد از خنده جمع شد.
 

 قرار گذاشتم با خودم.
 چه قراری؟

 باید بگم یلدا؟
 خپ می تونید نگید. یعنی در واقع به من مربوط نمیشه.

 پنهان کرد.دست چپش را لبه ی پنجره گذاشت و با انگشت لبخندش را 
 به موقع متوجه میشی.

 ببخشید من نباید می پرسیدم.
 موردی نیست. دیر یا زود متوجه میشی.

 سرش را پایین انداخت و خودش را با گوشه ی کیفش مشغول کرد.
 

 یلدا ،همیشه همین قدر ساکتی؟
 میشه به من نگید یلدا؟

 اسم دوم داری؟
 نفسش را آرام بیرون داد و نگاهش کرد. 

 
 ا شما نسبتی ندارم که من رو به اسم صدا بزنید.من ب

 صبور باش خانم جوان.
 من واقعا متوجه نمی شم.

 به موقع متوجه میشی.
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صبری و چه فهمیدنی ،آن هم  شت وگرنه چه  ست انداختنش را دا صد د قطعا  ق
در موقع خودش. آن تایم بودنش دیگر چه بود. حرفی بود می زد وگرنه که این 

 ی چه بود.موش و گربه باز
 

 نگفتی؟
 در مواقع لزوم حرف می زنم.

 آدمهایی که به موقع لزوم صحبت می کنند، به مراتپ موفق تر هستند.
 البته دخالت نکردن در امور غیر، در رشد و تعالی انسان مؤشر خواهد بود.

 بسیار عالی. احتماال  هفته ی آینده برم سراغ پروژه ی پدر جون.
سانی می کرد؟ مگ شرکتش بود یا ... از فکرش لبخندی روی اطالع ر شی  ر من

 لبش نقش بست که از دید امیرآراد پنهان نماند.
 

 به این فکر می کنی که چرا دارم به تو می گم؟
ذهنش را خوانده بود؟ از کجا؟ از یک لبخند سببباده؟ حاال می خندید، البد 

 ت.ه گرففکرش تا .... سرش را تکانی داد و از فکر و خیاالج مسمومش فاصل
 

 لزومی به این کار نیست استاد. به سالمت برید و برگردید. 
 بار قبل هم همین رو گفتی. -

 بله. آرزوی سالمتی تنها کاری هست که میشه در حق یک مسافر انجام داد.
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ضبناکش را نبیند. خپ ،  سرش را پایین انداخت تا چهره  ی به احتمال زیاد غ
انتظار داشببت چه چیزی بشببنود؟ سببکوتش نشببانه ی خوبی نبود، اما حرفش 

 همین بود. 
 

 بفرمایید داخل. خان جون ناراحت میشن.
 سالم برسونید خدمتشون.

بت فتن، عاقناراحت شببده بود؟ سببرش را پایین انداخت و مردد بین گفتن و نگ
 زبان گشود.

 
 از من ناراحت نشید، من واقعا  معذرج می خوام.

 یلدا... سرج رو بگیر باال.
 سرش را با تأخیر باال آورد و نگاهش کرد.

 
 من بهت افتخار می کنم.

 به من؟! چرا؟
در سببکوج نگاهش می کرد. هر چه بیشببتر می دیدش ،بیشببتر خواهانش می 

ست حالش  را هر روز تغییر دهد. پر از آرامش بود. چه شد. این دختر می توان
 می شد لحظاتش پر از یلدا می شد ؟ 

 
 بعدٌا خودم متوجه می شم.

 لبخندی زد و سری به تصدیق تکان داد.
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 خدانگهدارتون و سفر بی خطر.

شد.  شیده  سمت خانه رفت . نگاهش به دنبال یلدا ک شد و به  شین پیاده  از ما
 را به یادگار بر می داشت.  رایحه ی خوش مانده در ماشین

 
 سالم رسیدی؟

 آرزو ؟ حالت خوبه؟
سی خونه  سالم بر شت گفتم  ستاد دا من خوبم ،ولی با اون حس و حالی که ا

 شانس آوردی.
 بس کن آرزو،اغراق نکن.

 باشه ،خواهیم دید. همین روزهاست که تکلیک معلوم میشه.
 از عروسی چه خبر؟ از بهار چه خبر؟

روزمرگی ها شبببده بود که به کل پروژه ی امر خیرش را فراموش آنچنان درگیر 
 کرده بود.

 
 عروسی که فعال  تا ببینیم چی میشه. 

 متوجه نمی شم.
دایی فهیم حالش خوب نیسببت. تو هم که ... بابا گفته بهتره به احترام محمود 

 خان و تا بهتر شدن حال دایی فهیم دست...
 میان کالمش رفت
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ا به کارهاتون برسید، آرزو تکرار نمی کنم. متوجه شدی تحت هر شرایطی شم

 یا بگم پدر جون زنگ بزنن به آقای احمدی.
 یلدا... 

 بی یلدا... من منتظر خبرج  می مونم و حاال از بهار بگو.
واال این جوری که من فهمیدم بهار و حاج خانم شوکت بی میل نیستند و حاال 

 ینند.به بهانه و بی بهانه همدیگه رو می ب
 خیلی خوب شد. مطمئن بودم حاج خانم بهار رو ببینه خوشش میاد. 

سببکوج آرزو یعنی باال و پایین کردن کلماج و چیدنشببان به بهترین شببکل 
 ممکن.

 
سین خان هم باید بخواد که  صک راهه، خود امیرح شوکت ن آخه حاج خانم  

 انگار مایل نیست.
 کنه. همین دید و بازدید ها کم کم مسایل رو حل می

 نمی دونم واال. من که از این کارها سررشته ندارم.
 بله، شما فعال امیرآرمان خان رو دریابید.

لبخند کش آمده اش را از همین جا هم می توانسببت تصببور کند. گفته بود از 
مکالمه اش با امیرآرمان خان محتشم و انگار از این مکالمه چیز هایی عایدش 

 شده بود دلچسپ.
 

 یست برای خیال پردازی؟حاال زود ن
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یلدای بلند و پر غضبببش را نادیده گرفت و با خداحافظی کوتاهی ،تماس را 
قطع کرد. گوشببی را روی میز گذاشببت و دسببتی به صببورتش کشببید.حال و 
سر  ضعیت بالتکلیفی ب سابی برایش نمانده بود و در و ست و ح صله ی در حو

 .سمت آشپزخانه رفتمی برد. از جایش برخاست و با شنیدن صدای بقیه به 
 

 االن که استاد طاهری رفتن تکلیک ما چی میشه؟
 استاد جایگزین.

 من اصال  نفهمیدم، این چرا یهو همه چیز رو رها کرد و رفت. 
 به ما ارتباط پیدا نمی کنه.

یلدا، تو همیشبببه من رو دچار عذاب وجدان می کنی. االن هم بریم تا آژانس 
 سر نرسیده.

زد و دسببتش را کشببید و به سببمت بیرون برد. طبق گفته ی لبخندی به تعبیرش 
پدر جان ،آژانس امروز به سببفر کاری می رفت و عمال  آژانسببی درکار نبود؛ اما 

 لزومی هم به دانستن آرزو نبود.
 از دایی فهیم چه خبر؟

 چند روز گذشته ولی هیچ... -
 توکل به خدا، ببخشید که این روزها من کمتر هستم.

 ی کافیه.همین که هست
 سوار ماشین شد و آرزو را تا جایی رساند و خودش به سمت خانه رفت.
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این چند روز از پشت شیشه دیده بودش ،آن هم میان آن همه سیم و لوله. چهره 
اش نحیک تر و الغر تر از قبل شده بود. یادآوری چهره اش دلش را آشوب کرد 

 بود.و زیر لپ مشغول خواندن دعا شد. همچنان امیدوار 
مدتی بود که خانه در سکوج فرو رفته بود و کسی حال و حوصله ی حرف زدن 
شنیده بود، همان ازدواج امین و لیلی  شت. این روزها بهترین خبری که  هم ندا
اش بود که با تماس پدر جان  و اصببرار بر نپذیرفتن های آقای احمدی قرار بود 

 ن خوشحال بود.در تاریخ مقرر انجام گردد. از صمیم قلپ برایشا
 

 "امیدوارم آرزوی سالمتی در سفر رو بدرقه ی راهم کنی
 سوغاتی فرنگ"

دسببتش را روی دهانش گذاشببت و بدون حرکت به پیام ارسببالی خیره شببده 
بود.چمهایش روی صببفحه می چرخید و ذهنش در حال پردازش که شببماره 

 اش را از کجا آورده بود؟
مش آن چنان غیر منتظره بود که از هر چه می جسبببت ،کمتر پیدا می کرد. پیا

 شوکش بیرون نیامده بود.
 صدای در از عالم بهت بیرون کشاندش.

 
 یلدا ، بیداری؟

 ب... بله. پدر جون بفرمایید داخل.
 گوشی را روی تخت گذاشت و به سمت در رفت.
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 دایی فهیم به هوش اومدهک بپوش بریم.
شوک. هنوز از  شت  شوک پ شد؟  سالی در بهتر از این هم می  شوک پیام ار

 نیامده بود که خبر به هوش آمدن فهیم در بهت دیگر فرو بردش. 
شت آماده  سراغ دا سرعتی که از خود  فکر و خیال را همانجا رها کرد و با تمام 

 شد و به سمت بیمارستان رفت.
 

 کی میاریدش تو بخش؟ 
رده، ک فعال  نمیشببه،عالوه بر اینکه  بیماری سببرطان خون در ایشببون پیشببرفت

 احتیاج به مراقپ ویژه ای دارند.
دنیا همانجا ایسببتاد و تنها تکان خوردن لبهای دکتر را می دید. قدرج شببنوایی 
اش از کار افتاده بود و نگاهش تار شده بود. قدرج تجزیه و تحلیل حرف های 

 دکتر را پیدا نکرد و در عالم بی خبری فرو رفت.
 

 خان جون...
 جان خان جون؟

باز کند،جان داده بود. نفسببش رفته بود و حاال با به هوش آمدن عزیز تا لپ 
کرده اش برگشته بود. این دختر تمام دارایی اشان بود و جانشان به جانش بسته 

 بود. اگر بالیی به سرش می آمد خدا می دانست چه بالیی سر آنها می آمد.
 

 من کجا هستم؟
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 بیمارستانی مادر .
 دایی فهیم؟

 نگران نباش.خوبه مادر، 
 بطری آبی از یخچال برداشت و به سمتش رفت.

 
 بلند شو کمی آب بخور. مردیم و زنده شدیم تا به هوش بیای.

 شما چرا اومدید؟
 پدر جونت دست تنها بود. باید یکی پیش تو می موند یا نه؟

 نیم خیز شد و تکیه اش را به بالش داد.
 

 عمه مونس؟
 شدی تو؟من اینجام عمه، قربونت برم چی 

لبخندی روی لپ های خشببکیده اش نشببسببت و لیوان آب را به لبش نزدیک 
 کرد.

 
شت برم  بهتری عمه؟ خدا بگم چکار نکنه این آقای دکتر رو. حیک داداش نذا

 اتاقش.
 من خوبم، نگران نباشید.

سنگین بود و بدنش کرخت.  سرش  شید.  شید و دوباره دراز ک جرعه ای آب نو
د و تاب نشستن را هم نداشت. چشم هایش را بست گویی از جنگ برگشته بو

و در سکوج شنونده ی حرف های مونس و خان جون بود، اما تمام ذهنش گیر 
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کلمه  ی سرطان خون بود که گریبان فهیم را گرفته بود. قطره اشکی از چشمش 
چکید و از گونه اش سببر خورد و خود را به بالش رسبباند و همانجا به خواب 

 رفت.
 
 
 
 
 
 

***************** 
 
 

یامده بود و در این  تماس را قطع کرد و گوشببی را روی مبل انداخت. کاش ن
شببرایط گیر نمی کرد. فکر اینکه اینطور همه چیز به هم ریخته بود ،کالفه اش 

 کرده بود.
شکی این روزهایش  خودش آنجا بود و فکر و خیالش تهران و دنبال دختر مو م

 ادشاید ذره ای آرامش نصیبش شود.، پلک هایش را روی هم نه
 

 نقشه ها خدمت شما مهندس.
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ممنون. من این چند وقت سببرم شببلوغ شببده، پروژه ی بیمارسببتان و کارهای 
 جانبی باعث شد کمتر سر بزنم اینجا.

 چیز آنچنان سختی نبود مهندس. این پروژه ها در شأن شما اساتید نیست.
 لبخندی زد و نقشه را روی میز گذاشت .

 
ر کاری ،هر چند کوچک ارزش خودش رو داره. هیچ وقت ارزش کار خودج ه

 رو پایین نیار مهندس.
 تا من به شما برسم راه بسیار در پیشه.

 همه از یک جایی شروع کردند. من هم هنوز به جایی نرسیدم.،
ذهنش جایی دیگری سببیر می کرد اما به اجبار باید تمرکز می کرد. فعال  کاری 

 ه نبود.از دستش ساخت
 

 شپ بر میگردید؟
به هم. مهندس ابطحی نتونسببته کاری  ید برگردم، تهران کار کمی پیچیده  با

 انجام بده.
 شنیدم خانم امیدی هم ...

 نگاهش از نقشه جدا شد و صاف نگاهش کرد. خبرها زود می پیچید.
 

 هر کسی خودش تعیین کننده ست.
 خانم امیدی که ...
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شنیده بود میان سته گریخته  ه ی چندان خوبی ندارند. در هر حال هر چه بود ج
 تمام شده بود و لزومی به ادامه ی بحث نبود.

 من میرم. مشکلی بود با من هماهنگ باش.
 چشم مهندس. خدانگهدارتون.

 خدانگهدار.
سم یلدا  شی اش را  از جیپ کتش بیرون آورد و روی ا شد و گو شین  سوار ما

 .مکث کرد. دستش روی حروف چرخید و ..
 

 یلدا ، بهتری؟
سال کرد و منتظر ماند. کاش جواب می داد و از این التهاب و نگرانی  متن را ار
ست  شپ را ناآرام خوابیده بود. گفته بودند بیمارستان ا نجاتش می داد. تمام دی
ستان می رفت،  ست. تهران بود ،بدون هیچ خجالتی به بیمار و حالش خوب نی

 اما حیک که ...
 گوشی خوش خبر باشد و از این التهاب نجاتش دهد.کاش ویبره ی 

 
 سالم،بله ، خوبم. 

 نفسش را آسوده بیرون داد و تایپ کرد.
 

 من دارم زنگ می زنم. موقعیتت رو درست کن.
 چشمهایش گرد و به آنی از روی مبل بلند شد.
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 کجا عمه؟
 میام االن.

راد خان محترم، به سببمت اتاقش قدم تند کرد و وارد اتاق شببد. به لطک امیرآ
 مجبور به الپوشانی هم شده بود. 

"دارم زنگ می زنم... موقعیتت رو درسبت کن؟" دسبتور داده بود؟ این موقع ؟ 
 چه خبر بود؟ این همان محتشم روز اول بود؟همینش مانده بود دیگر .

 صدای زنگ گوشی از فکر و خیال بیرون کشاندش .
ستاده بود.  سط اتاق ای صفحه افتاده بود و او مردد و سوغاتی فرنگ روی  سم  ا

 جواب می داد یک درگیری بود و جواب نمی داد یک جور دیگر. 
 

 سالم. خوب هستید؟
 یلدا، خوبی؟ بهتری؟

عذاب  به  یام جمع و جور کرد. الزاِم  که می شبببد در دو پ ها را هم  خپ این
می کرد. مطمئنا تا حاال سناریویی نوشته  انداختنش چه بود؟ عمه مونس را چه

 بود.
 

 من خوبم. شما خوبی؟
 دختر من دیشپ یک لحظه هم آروم نبودم. چه بالیی به سرج اومده یلدا؟

 م...من خوبم. شما از کجا شنیدید؟
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ندادی. زنگ زدم پدر جونت ،البته میدونی که مجبور  دیروز پیام دادم جواب 
 شدم؛ ایشون گفتن .

 ببخشید.
 م رو دیوانه می کنی.آد

 پایین موهایش را در دست گرفت و ذهنش به دنبال زمزمه ی ریز امیرآراد رفت
 

 چیزی گفتید؟
 هیچی ، االن خوبی؟ کی مرخص شدی؟

 امیر!
 جان امیر؟

جانش باال آمد از جان گفتنش. دلش زیر و رو شبببده بود و زبانش قفل. جان 
 امیر؟ فقط اخطار داده بود و جانش شده بود؟ 

 یلدا ، هستی خانم؟
 لطفا...

 لطفا چی؟ بیچاره کردی من رو دختر.
 امیرآراد لطفا.

 آخ یلدا، من تا برسم تهران...
 سکوج بهترین کار نبود؟ هر چه می گفت بدتر می شد.

 
 من نمی دونم ،من واقعا  نمی دونم چرا...
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 چی شده ؟
 من ... من ... نمی دونم چرا به اسم صداتون زدم.

 لبش نشست. این دختر خود سادگی و صفا بود. لبخندی روی
 

 به حرف دل من گوش دادی.
!  اما... واقعا 

 متوجه هستم. کی میشه من برای تو از حالت جمع در بیام؟
 ام...

"جانم" ی نثارش کرد و دخترک را در خلسببه ای شببیرین فرو برد. قطعا  امروز 
ا اتیکت آن سوغاتی فرنگ ب اتفاقی افتاده بود که این طور رفتار می کرد وگرنه که

 ،اهل این قبیل دیالوگ ها نبود.
 

 من بهتره برم. هر چی بگم بعدا  بر علیه خودم استفاده میشه.
 کی می خواد این کار رو انجام بده؟

 نمی دونم . باالخره از انسان هر چیزی بر میاد.
شاند و لبخندی روی  سمتش ک   لبشصدای خنده اش نگاه راننده را از آینه به 

 نشاند.
 

 الزم بود تماس بگیرم.مراقپ خودج هستی دیگه؟
 بله . ممنون. سفر بی خطر.

 تو دعا کنی همه ی کار های من بدون ایراد جلو میره
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 نسیم خنکی از دلش گذشت و قاصدِک دلش را نرم به پرواز درآورد.
 

 پروازتون امشبه؟
 امشپ بر میگردم.

 درپناه خدا. عصرتون بخیر.
 باش. خدانگهدار.مراقپ خودج 

 پلک هایش را روی هم فشرد و تماس را قطع کرد.
 

روی تخت نشست و موهایش را پشت گوشش فرستاد. بیچاره شده بود از این 
مکالمه ی تلفنی. گفته بود بیچاره اش کرده؟ مگر چه کرده بود؟ اسببترس به 

 جانش افتاده بودو دلش را ناآرام کرده بود.
 صفحه نقش بست.گوشی لرزید و پیام باالی 

 
 در مورد خودج هیچ فکر اشتباهی نکن.

یا ارحم الراحمین. نفسش لحظه ای رفت. دستش را روی سینه اش گذاشت تا 
 شاید ضربان قلبش کمی آرام بگیرد.

 
 یلدا عمه خوبی؟

 ب...بله عمه، بفرمایید.
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در باز شببد و مونس موشببکافانه نگاهش کرد. قطع به یقین قصببه ی مولودی 
 کار بود. دیگری در

 
 چیزی شده؟ 

 کمی خسته ام و حاال آشفتگی ذهنی هم بهش اضافه شده.
 یلدا،چیزی اذیتت می کنه؟

 نم... نمی دونم عمه. 
 دستی به صورتش کشید و از روی تخت بلند شد.

 
 حالت کامال  خوب نشده، من نگرانتم.

 عمه مونس؟
 جون عمه مونس

 شدم. می گم بهتون.اما االن نه. من .. من کمی گیا
به سببمتش رفت و دسببتانش را دورش پیچید. این حجم ظریک را دوسبببت 

 داشت.
 

 می دونی که عزیزی. میدونم که مراقپ خودج هستی.
 ممنون عمه.

دستش را روی دست مونس گذاشت و نرم فشرد. خوب بود که نیاز به توضیح 
 نداشت آن هم در این آشفتگی ذهنی.
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 میمونی تو اتاقت یا میای بیرون؟
 ام بیرون.می

لباسببش را مرتپ کرد و شببانه به شببانه ی مونس بیرون رفت، اما ذهنش پی 
جمالج امیرآراد بود و نسیم خنکی که قاصدکی بازیگوش دلش را از این طرف 

 به آن طرف می برد.
 
 
 

************** 
 سفر خوب بود؟

 سفر کاری بود دیگه.
 باید بریم خونه ی خاله ناهید.

 ام.امیرآرمان ،من خسته 
 مأمورم و معذور.

نفسش را کالفه بیرون داد. کاش می شد از زیر این مهمانی شانه خالی می کرد 
 و به خانه می رفت. کمی آرامش می خواست.

 
 کالفه ای امیرآراد؟

 خوبم، فقط خسته هستم.
 امیدوارم. اما انگار کالفه ای.
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 امیرآرمان هشدارگونه اش سدی شد در برابر کلماج احتمالی اش. 
 

 خوبی خاله؟ خوش آمدی.
 سالم به همه. خوبم خاله، ممنون.

 خسته ای مامان؟
 کار خاصی نکردم، اما همین رفت و آمدآدم رو خسته می کنه.

 فردا استراحت کن.
 مهندس ابطحی به مشکل برخورده . فردا حتما باید برم .

 باشه مامان جانک ولی کمی دیرتر.
 از جایش برخاست و به سمتش رفت.سری تکان داد و به احترام سعید خان 

 
 خوبی امیرآراد جان؟

 ممنون سعید خان، زحمت دادیم.
 خوشحالم کردی، خوش آمدی

 کنارش روی مبل نشست .
 

 کار ها خوب پیش می ره؟
 فعال  همه چیز تحت کنترله، اما فردا چه اتفاقاتی ممکنه پیش بیاد، بی اطالعم.

 امیدوارم که موفق باشی.
با صببدای ناهید که همه را به شببام دعوج می کرد از جای "تشببکر"ی کرد و 

 برخاست و به سمت میز رفت.
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 شپ در میان پر حرفی امیرآرمان و خنده های بقیه گذشت.
 

 اوضاعت خرابه.
 اوضاع چی؟

فامیل همسببر مربوطه رفت و آمد خواهی داشبببت، بهتره کمی آداب  با  فردا 
 معاشرج یاد بگیری.

ادش بدهد چطور آداب معاشرج داشته باشد؟ قطعا  این همه حرف زده بود تا ی
زوج او و آرزو جالپ می شببد. بارها دیده بود آرزو هم کنار گوش یلدا پچ پچ 
سبی  می کرد و مطلبی را دیکته میکند و در نهایت خودش می خندید. زوج منا

 می شدند.
 

 شبتون بخیر.
 امیرآراد، شیدا رو چرا اخراج کردی؟

 را کند کرد و نهایتا  سر جایش ایستاد.صدای محکمش قدم هایش 
 

 خودشون توضیح ندادند؟
 یک چیزهایی به امیدی گفته، اما برای من دالیل تو مهم تره.

همین قدر بدونید که دست کاری در حساب و کتاب شرکت با مشارکت ایشون 
 بوده.

 "شپ بخیر" ی گفت و از پله ها باال رفت.
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،اما دریغ، نه تماس از دست رفته ای  گوشی اش را برای چندمین بار چک کرد
 ، نه پیامی.

 یلدا بود با معیار های متفاوج . انتظاری غیر از این هم نداشت.
شه ی ذهنش جا داد و پلک بر هم  ساند و یلدا را گو سته اش را به تخت ر تن خ

 گذاشت و خود را به خوابی عمیق دعوج کرد.
 

************** 
 بهترین دایی؟

 خوبم دایی.
 ت را کمی باال آورد تا بتواند راحت تر غذا بخورد.تخ
 

 چیزی الزم ندارید؟ نه عزیزم، کاش میرفتی خونه.
که کردید  کاری  قدر پنهان  هاتون نمی ذارم، گمان می کنم همین  دایی! من تن

 کافی باشه .
 قاشق را به دستش داد و از تخت فاصله گرفت. 
زده ی بیمارسبتان داد. برگ ها ، به سبمت پنجره رفت و نگاهش را به باغ خزان 

تعدادی در آسببتانه ی به آغوش کشببیدن زمین بودند و تعدادی هم به وصببال 
سپ را  سته پای درخت، منظره ای دلچ ش سیده بودند. حجم زرد و نارنجی ن ر

 رقم زده بود.
ذهنش پر از اصببطالحاج پزشببکی شببده بود که دکتر در عرض چند دقیقه به 

 ر نهایت... مغزش تزریق کرده بود و د
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گفته بود بیمار اسبببت و بغض کرده بود. گفته بود بیماری خطرناک اسبببت و 
شکش چکیده بود.  شته و ا شده بود. گفته بود کار از کار گذ ضش محکم تر  بغ

 گفته بود مهربانی و دیگر هیچ...
 

 یلدا، دایی خوبی؟
 با گوشه ی شالش اشکش را گرفت و با لبخندی به سمتش چرخید.

 
 دایی، کنار شما خوبم.من خوبم 

 ماشین آوردی؟ دیر وقت نرو خونه.
 شما نگران نباشید. سرتون درد نمی کنه؟

 قاشق را در ظرف غذا گذاشت و دستمالی گوشه ی لبش کشید.
 

 درد من عمیق تر از این چیزهاست. سر درد خوب میشه اما...
 هیچ وقت از گذشته حرفی نزدید، چرا؟

بده.  بد ها آنقدر پرر نگ میشببن که سبببایه گذشببته پر از خاطراج خوب و 
میندازن روی خاطراج خوب. کدر می کنند و تار؛ اونقدر که خودج هم نمی 

 بینی.
 خاطراج بد شما پر رنگند؟

 سرش را باال آورد و نگاهش کرد. چه باید می گفت؟ چیزی برای گفتن داشت؟
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به مراتپ بهتر از گفتنشببون خواهد بود گر ،حتی ابیان نشبببدن یک چیزهایی 
 درآستانه ی مرگ باشی.

 نه حرف ناگفته داریم، نه بیمار در حال احتضار.
سک تکان داد. کاش به همین راحتی  سری به تأ ست و  ش لبخندی روی لبش ن

 بود که می گفت.
 

 شپ آقای مهدوی میان پیشتون؟
 گفتم الزم نیست بیاد، اما گفت میاد.

 دم.اینجوری بهتره، کاش می گذاشتید خودم می مون
مهربان بود. اما ای کاش این مهربانی اش دوام داشت. نقش ها سهم مهمی در 
شد  ضوب خواهی  رفتار دارند. نقش عوض کنی به طرفه العینی محبوب یا مغ

 و خوشا به حال محبوبان.
 

 کمی استراحت کنید، من باید برم دانشگاه.
 خدا به همراهت.

ستش کا سه ای روی د ست گرفت  و بو ستش را در د شت، کیفش را از روی د
 تخت برداشت و از اتاق بیرون رفت.

درکه بست شد ،اولین قطره ی اشکش چکید. دلش تکه تکه شد از دردی که به 
جان فهیم افتاده بود. تا به حال این جور ندیده بودش. تنش نحیک و حالش زار 

 شده بود. دل تکه شده اش را در دست گرفت و بی صدا از آنجا بیرون رفت.



wWw.Roman4u.iR  442 

 

ش کمی خلوج و تنهایی می خواست. دلش کمی راحتی و زندگی بدون درد دل
می خواسببت. تمام عمرش در التهاب از دسببت دادن گذشببته بود. کابوس از 
شه  ست دادن عزیزانش مانند بختک روی زندگی اش بود و طعم خوشی همی د

 ته مزه ای تلخ داشت. زخم خورده بود و از ریسمان سیاه و سفید می ترسید.
 ی گوشی اش و اسم افتاده روی گوشی ،اشکش را بیشتر در آورد.صدا

 
 سالم. بفرمایید.

 گریه کردی؟
 دستش را جلوی دهانش گرفت و وارد محوطه ی باز بیمارستان شد.

 
 با تو هستم، کجا هستی؟ 

 من... من....
 آروم باش، فقط به من بگو کجا هستی؟

 را پاک کرد.روی صندلی نشست و با کک دستش ،اشک روی صورتش 
 

 چی باعث شده فکر کنی من آدم صبوری هستم؟
 م ... من...

 یلدا، فقط یک کلمه.
 بیمارستان.
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شاید گریه کمی  ستانش پنهان کرد.  شت د صورتش را پ شی را قطع کرد و  گو
آرامش می کرد. لبخند مصببنوعی این روزهایش عضببالج صببورتش را خسببته 

 هو هم نداشت.کرده بود ،اما چاره ای نداشت. عادج به هیا
پرنده ی خیالش به قدری شاخه به شاخه گشت تا مرور زمان را از یاد ببرد و در 

 نهایت با صدایی به خودش آمد و تماس را برقرار کرد.
 یلدا، کجایی؟

 بیمارستان.
 کجا نشستی؟

 شما اومدی بیمارستان؟ مگه کالس نداشتین؟
 یلدا، با اعصاب من بازی نکن، کجا نشستی؟

شی را قطع کرد. اینجا چه سرش را  ستی تکان داد و گو باال آورد و با دیدنش ،د
 می کرد؟ مابین این همه بیچارگی و شلوغی سردرگمش کرده بود.

 
 سالم. چی شده؟

 چرا اومدید. مگه کالس...
 تو توان حرف زدن نداری از بس گریه کردی، حاال از کالس حرف می زنی؟

 من خوبم.
 صه ،بریم.دارم می بینم. کامال  مشخ

خدای بزرگ. این مرد قطعا  دیوانه شبببده بود. کجا می رفت؟ باید تکلیفش را 
 مشخص می کرد .
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 ماشین آوردم، ممنون. اگر کمی صبر کرده بودید می گفتم .
 ماشینت تو پارکینگه؟

 خیره نگاهش کرد.
 

 سؤال من جواب نداشت؟
 بله تو پارکینگه.

 پس راه بیفت دختر خانم.
ستش را گرفت  ستش، او را به د شیدن د شش برای بیرون ک و بدون توجه به تال

 سمت ماشین برد. در جلو را باز کرد و روی صندلی نشاندش.
 

 کمربندج رو می بندی یا خودم این کار رو انجام بدم.
سری به تأیید تکان داد و در را  شده اش یعنی خودم می بندم؟  شمهای گرد  چ

 بست و به سمت مخالک رفت.
 

 حرف بزنی من می دونم و تو.یک کلمه 
سرعت  شد و با  شین از جایش کنده  ساکت ماند. ما سرش را پایین انداخت و 

 از آنجا فاصله گرفت.
 

 آروم تر.
 تیز نگاهش کرد و سر دخترک بیچاره بیشتر در یقه اش فرو رفت.
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 گریه برای چی بود؟

 گفتین یک کلمه حرف بزنم.
 چی؟ می دونم چی گفتم، حاال بگو گریه برای

 حرفی ندارم.
 یلدا رو اعصاب من نرو. حرف بزن.
 قدرج تکلم من دست شما نیست.

پر دل و جرأج بودنش را قبال  هم نشببان داده بود ،اما نه در برابر او. ماشببین را 
 گوشه ی خیابان نسبتا  خلوتی پارک کرد و به سمتش چرخید.

 
 من رو یک دیکتاتور تصور کردی؟

 من همچین حرفی نزدم.
 حرفت این مفهوم رو داشت. اما

 ببخشید، منظورم این نبود.
شان از  شده اش ن صاف نگاهش کرد. اخمش زیادی تلخ بود. ابروهای گرده 

 عصبی بودنش داشت.
 

 سرج رو بیار باال ببینمت.
 نشنیده بود یا خودش را به نشنیدن زده بود؟ تا به حال این رویش را ندیده بود.

 
 با شما بودم.
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 خونه، خسته ام.باید برم 
 میدونم خسته ای، ولی بعد از حرف زدن میری خونه.

 من حرفی با تو ندارم.
 جمله اش آنچنان بلند ادا شد که خودش را هم بهت زده شد.

 
پدال گاز  پایش را روی  خیره نگاهش کرد و بدون هیچ کالمی اسببتارج زد و 

 فشرد.
 معذرج میخوام، من این روزها حالم خوب نیست.

.... 
 من، من نمی خواستم داد بزنم.

.... 
انگشببتانش را در هم پیچید و لعنتی ای نثار زبانش کرد که بی موقع باز شببده 
بود. سرش را باال آورد و محیط نا آشنا باعث شد کمی روی صندلی اش جابجا 

 شود.
 

 کجا میری؟
.... 

 جواب نمیدی کجا میری؟
.... 
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یه  و تحلیلش را گرفته بود.  این سببکوج کمی ترسبببانده بودش و قدرج تجز
شانده بودش و بدون هیچ توضیحی ،کوچه  شین ن شیده بود و در ما ستش را ک د
به جواب دادن نبود . این برایش  باز هم حاضببر  بان ها را رد کرده و  ها و خیا

 خوشایند نبود.
شد، ترس در جانش ریخت   و نگاه ترس  ساختمان  شین که وارد پارکینگ  ما

 اد.خورده اش را به او د
 

 چیزی برای ترسیدن وجود نداره.
 من می خوام برگردم خونه. اینجا کجاست؟

 متوجه می شی.
 نمی خوام بفهمم، نمی خوام.

 به من اعتماد کن.
با زدن  باز کرد و دسببتش را گرفت و  ماشببین را  اعتماد می کرد؟ همین؟ در 

 ریموج به سمت آسانسور رفت.
و قدم های کوتاهش را به زحمت تنش یخ کرده اش را به کندی حرکت می داد 
 به قدمهای بلند مرد پیش رویش می رساند.

 
 بفرمایید.

ته بود  به او داد. گف گاه مرددش را  خت و ن ندا مان روبرویش ا پارت به آ گاهی  ن
 اعتماد کن، اما ترس بیچاره اش کرده بود و دلش را آشوب.
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از  برایش پر با قدم های مردد پا به آپارتمان گذاشببت. آپارتمان شببیک و تمیز
ترس و التهاب بود. وجودش را ترس و اضببطراب گرفته بود، اما باز هم قیل و 

 قال در مرامش نبود.
 فشار امروز برایش زیادی بودو در آستانه ی فرو پاشی. 

 
 بشین، من االن میام.

به سببمت آشببپزخانه رفت و دخترک ترس خورده را همانجا تنها گذاشببت. به 
ا لبه ی میز گذاشت و فشار وارد شده از ساعاج قبل آشپزخانه رفت و دستش ر

 را با فشاری روی میز خارج کرد. 
سته ی  ش شمان به خون ن سوب کرده در چ جانش باال آمده بود از دیدن ترس ر

 دخترک آرام این روزهایش. اما باید کاری می کرد.
به سببمت یخچال رفت و لیوان شببربتی ریخت و همراه بطری آب در سببینی 

 بیرون رفت. گذاشت و
 بخور. حالت رو بهتر می کنه.

 میشه من برم خونه؟
 می برمت ، نگران نباش. این شربت رو بخور.

 لطفا بذار من برم.
 بخور.

 لیوان را برداشت و جرعه ای نوشید و لیوان را روی میز روبرویش گذاشت.
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 همه رو بخور.
 باور کن نمی تونم.

و گوشه اش کز کرد و سرش را به  قدم که به سمتش برداشت ،در مبل فرو رفت
 زیر انداخت. کنارش نشست و لیوان را به سمتش گرفت.

 
 اعتماد کن.

 سرش را باال آورد و با دست لرزان لیوان را از دستش گرفت و سر کشید.
 

 االن بهتری؟
 خوبم.

 لیوان را از دستش گرفت و روی میز گذاشت.
 

 خپ، گریه برای چی بود؟
شار این سترس و ف روزها زیاد بود. گمان می کنم کم آوردم. همه چیز به  کمی ا

 هم ریخته.
 دایی بهتر بود؟ با دکترش صحبت کردی؟

بهتر یعنی چی؟ آدمی که یک تصببادف سببنگین داشببته و هم زمان با سببرطان 
 دست و پنجه نرم می کنه، چطور می تونه خوب باشه؟

 دا سالمت.چرا نمی تونه خوب باشه؟ این همه بیمار، امروز مریض و فر
 چراش مهم نیست، چطورش مهمه

 لبخندی روی لبش نشست. قدمی به هدفش نزدیکتر شده بود. 
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 چرا یا چطور، چه فرقی می کنه؟

 فرق نداره؟ واقعا  فرق نداره؟
شد و این یعنی همان چیزی که او می  ستش خارج می  صدا کم کم از د کنترل 

 خواست.
 

 ون یلدایی بود که من شناختم؟گریه ی تو برای کم آوردنت بود؟ این هم
بدتر از روز قبل  خوب نمیشبببه... خوب نمیشبببه... من دارم می بینم هر روز 

 میشه... 
 تو خدایی؟ چطور می تونی تعیین کنی که خوب میشه یا نمیشه؟

امیرآراد، داره می میره... دایی داره میمیره... من نمی تونم ببینم، من کم 
 آوردم... من بریدم..

 ضعیک بودی و من نمی دونستم.این همه 
 سخته. عذاب کشیدن عزیز سخته.

 آروم باش.
 آروم؟ چطور؟ چرا؟ دارم خفه می شم.

بغض چنگ انداخته به گلویش خیال رها کردنش نداشت. سرش در آستانه ی 
انفجار بود و درد بیچاره اش کرده بود. فشاری به سرش وارد کرد و از شدج در 

 چشمهایش را روی هم فشرد.
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 مسکن همراهت هست؟
 به گوشه ای خیره شده بود،گویی در عالمی دیگر سیر می کرد.

 
 یلدا جان، حواست هست؟ مسکن همراهت هست؟

 امیرآراد...
 جان امیر آراد؟

سببد مقاومتش شببکسببت و اشببک روی گونه اش روان شببد. میان این همه 
 آشفتگی، این جان گفتن ها عجیپ به جانش می نشست.

 
 باش. یلدا جان، آروم

 من می ترسم.... من تمام عمرم ترسیدم.
 آروم خانم، آروم باش .

میتونی بفهمی؟ میتونی بفهمی یه شپ و در عرض چند دقیقه پدر و مادرج رو 
 از دست دادن یعنی چی؟

 لبخند هیستریکی زد و سرش را میان دستانش گرفت.
 

 البته که نمی فهمی؟ تمام عمر من  با ترس لعنتی گذشت.
 چی؟ترس از 

 ترس، ترس... من هنوز هم می ترسم امیرآراد.
 یادج هست گفتم من هستم؟ یادته یلدا؟

 سرش را پایین انداخت.  
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 ترس از دست دادن تمام عمر با من بوده.

ست زندگی رو  سخت کردی. همه ما برای رفتن اومدیم، ولی قرار نی زندگی رو 
 به خودمون حروم کنیم.

با علی و  با یادی از  یادم نیسبببت، اما همین خاطراج من چیز ز مامان فهیمه 
 ،گاهی چنان چنگ میندازه به جونم که دلم رهایی می خواد.

 رها میشی، از این ترس و اضطراب رها میشی.
 کالمش محکم بود و پر امید، اما...

چطور رها میشببم؟ من هنوز خواب می بینم مامان فهیمه قراره برام عروسببک 
بیاره.من خسببته شببدم از بس به خاطر ناراحت نشببدن خان جون و باال نرفتن 
فشببار پدر جون و خم نیفتادن به ابروی عمه مونس لبخند زدم و دردم رو پنهان 

 کردم. 
 همه ی عمر برای دیگران زندگی کردی؟

 ه های من هستن.اونها تنها داشت
 پس منتی نیست.

امیرآراد من مامان و بابام رو می خوام؛دلم تنگه ؛دلم شببونه ی محکم بابا علی 
 رو می خواد.

می گفت و عجز کالمش، بی رحمانه آتش به جانش می انداخت. تا به حال 
 اینطورعاصی ندیده بودش.
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 من هستم. برای همیشه.
 تو... تو چکار میخوای بکنی؟

 یلدا... من... -
دیدش تار شبببده بود و از پشبببت پرده ی اشبببک نگاهش می کرد. از جایش 

 برخاست و کیفش را در دست گرفت. 
قدم از قدم برنداشته بود که در حجمی گرم فرو رفت. پلک هاش روی هم افتاد 

 و قطره اشکی از چشمش چکید.
 

 امیرآراد... 
 جان ؟ 

 بذار برم.
  نمیشه یلدا، من دوستت دارم.

دنیا همانجا ایستاد. تن خسته اش تحمل این اعتراف جانانه را نداشت. در این 
 حجم گرم گیر کرده بود و کنار گوشش از دوست داشتنش می گفت.

 
 آروم بگیر عزیزم، آروم.

 امیر... تو رو خدا...
 یلدا، لطفا   -

شرد. اینجا و در شتر در خود ف سش را بیرون فرستاد و این حجم ظریک را بی  نف
 این لحظه هیچ چیز به جز یلدایش مهم نبود.
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شش زمزمه می   ساعتی  قبل را در بر گرفته بود و در گو دخترک ترس خورده ی 
 کرد. از دوست داشتنش ،از حامی بودنش.

شاند. نفس گرم  سرش را پایین تر برد و لرزه ای بر جان دخترک ن برش گرداند. 
 به گوشش نرسیده، کلماج پیش دستی کردند.

 
 ستت دارم. دو

 امیرآراد... 
 خیلی وقته دلبسته شدم، راه گریزی نبود،تالشی نبود.

 گریه اش که باال رفت ،تنش را به خود فشرد.
 

 آروم ماه پیشونی، آروم عزیزم، من هستم.
 من تنهام...

 قول می دم تنهاج نذارم. برای من باش، تاج سرم باش. 
 تنش را آزاد کرد و روی زمین افتاد. 

 
 نکن، تاب ندارم یلدا.گریه 

 من...من گیا شدم... آخه.
 به من فکر کن، یلدا من صبورم ،اما در برابر این موضوع نتونستم.

 امیرآراد ، من االن تو این اوضاع چی می تونم بگم.
 مقابلش نشست و کک دستش را نشان داد. 
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 من صاف اومدم جلو. صاف ، فقط میمونه نظر تو.

 من کامال گیا شدم.
 که چیزی حس نکردی.یلدا این همه اشاره رو نادیده نگیر.نگو 

 اشاره دیده بود و به خیال خودش معمولی بود. چیزی برای گفتن نداشت.
 

 می خوام برم خونه.
 با این حال و روز،عمه مونس سر من رو می ذاره روی سینه ام.

ست. لبخندش آرامش را به ارمغان  ش میان آن همه بغض ،لبخندی روی لبش ن
 آورد و دستش را گرفت و روی مبل نشاندش.

 
 این آب رو بخور. آبی هم به دست و صورتت بزن تا ببرمت خونه

 معذرج می خوام. نباید اینجوری می شد.
 تو برای من متفاوتی. از روز اول و اون گره ی ابرو متفاوج شدی. 

 گره ی ابرو؟
 عطر تلخ و میگرن ... نسبتی دارند گویا.

شکه باال سیر می کند. خندیده  خنده ا شی در عرش  رفت، مرد مقابلش از خو
بود میان آن همه بغض و حسببرج. همین برایش کافی بود. دل می داد ،تا خود 

 جهنم هم همراهش بود.
 کاش یک کالم می گفت و خالصش می کرد.
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 آماده ای؟
 مقنعه اش را صاف کرد و سری تکان داد.

شده بود. در خواب هم دور تا دور آپارتمان را از نظر  گذراند. امروزش متفاوج 
نمی دید روزی در کنار مردی بدون هیچ اسببم و رسببمی باشببد. حاال اینجا در 
 این آپارتمان شیک، سرش هم تا شانه ی این مرد هم رسیده بود و این یعنی ...

 بر میگردی. خیلی زود.
 سرش پایین افتاد و انگشتانش را در هم پیچاند.

 ی بود .نگاه کارشناس
 البته خانم مهندس.

نگاهش را چرخاند و توجهی به لبخند نشببسببته روی لبش نکرد و از در بیرون 
 زد.

 
 ممنون بابت امروز.  

 کار دل بود؛ گفتم هستم، حرفم دو تا نمیشه.
شون هم عاجز  سنگینی می کنه. گاهی از فکر کردن به خیلی چیزها روی دلم 

 میشم.
 خودمون کمک کنیم ،در مونده میشیم. اگر این جور مواقع نتونیم به

 خان جون همیشه بود، اما درد مشترک مانع میشه .
 از این به بعد تنها نیستی.

 فکر نمی کنم..
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 ماشین را گوشه ی خیابان پارک کرد ،منتظر ادامه ی جمله اش ماند.
 

 فکر نمی کنی چی؟
 من... ببین... شرایط ما کامال  متفاوته. خانواده ی تو ... خانواده ی

 مشکل کجاست؟ لطفا  واضح بگو.
 من باید فکر کنم، یعنی باید بیشتر فکر کنم.

خپ، تا اینجا که بد نبود. فکر بیشتر بد که نبود خوب هم بود به شرطی که سر 
 از بیراهه در نمی آورد.

 
 نکنه به این موضوع فکر می کنی که ممکنه خانواده ی من...

 موضوع دقیقا  همینه.
من دست روی کسی می گذارم که یک در هزار ممکن باشه کسی  و فکر کردی

 بتونه ازش ایراد بگیره؟
 گل بی عیپ خداست.

 البته، اما من مستقل عمل می کنم.
 استقالل، آزادی به همراه داره؟

لبخندی روی لبش نشببسببت. این دختر در عین غم و ناراحتی می توانسببت با 
 کلماتش دلت را آرام کند. 

 
 انتخابم ایمان دارم.من به 
 بریم.
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 االن خجالت کشیدی؟
 چو دانی و پرسی خطاست.

سببرش را پایین انداخت و در برابر خنده ی بلند مرد کنارش، مقاومت کرد و تا 
 طرح لبخندی روی لبش نقش نبندد.

 
 مراقپ خودج باش.

 ممنون. شما هم .
 احتماال  فردا با مامان بیایم مالقاج دایی.

 العملی را نداشت.قدرج هیچ عکس 
 

 یک تیر و دو نشان.
 اما، این شدنی نیست.

 امیرآرمان به اندازه ی کافی خاندان تابان رو معرفی کرده.
 وای، خدای من.

 نگران نباش. من می دونم دارم چکار می کنم.
 سرش را تکان داد و با فکری مشغول از ماشین پیاده شد.

 
*********** 

 یلدا، چرا غذا نمیخوری.
 هش را باال آورد و قاشقش را در بشقاب رها کرد.نگا
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 میل ندارم زیاد، کمی هم خسته ام.

 چیزی شده؟
 نه، مثل همیشه.

 با دایی حرف زدی؟ بهتر بود؟
 فرقی نکرده. به نظرم داره بدتر هم میشه.

صاب می  ستراحت و تمدید اع شد. کمی ا شت میز بلند  شکر" ی کرد و از پ "ت
 توانست از التهاباج و شوک های امروز نجاتش دهد. 

شبانه ای به موهایش کشبید و در آینه خیره ماند. روزی متفاوج را سبپری کرده 
بود و با اعتراف امیرآراد کلکسببیونش تکمیل شببد . شببک کرده بود ،اما نه آنکه 

 ر بی محابا بگوید؛ هم خودش را بیچاره کرده بود هم او را.این طو
 روی تخت دراز کشید و با فکر فردا و رویایی با محتشم ها به خواب رفت.

 
 این بچه حال و روز درستی نداره. نذار بره بیمارستان.

 خواهر من چطور بگم نره. شدنی نیست.
 محمود.

سمت با ورود یلدا ،مجال ادامه دادن را پیدا نکر  شد. به  شت میز بلند  د و از پ
 یخچال رفت و بطری شیر را بیرون آورد و روی میز گذاشت.

 
بخور یلدا خانم؛ این روزها احتیاج به نیروی مضبباعک داری. دیشبببم شببام 

 نخوردی.
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 ممنون عمه. 
 دانشگاه داری؟

 نه. صبحانه بخورم میرم بیمارستان.
 د شد.لیوان خالی را روی میز گذاشت و از جایش بلن

 
 یلدا، کسی پیش  فهیم هست، تو نرو االن.

 کی؟
 وکیلش.

 روی صندلی نشست.
 

 وکیل برای چی؟
 کارهایی دارند و گمان می کنم کمی طوالنیه.

 نمیدونید چه؟
 نه. در ضمن مهندس هم زنگ زد امروز میان مالقاج.

شد. این روزها خبر زیاد بود. آخر هفته شغول بازی کردن با رومیزی گل آبی   م
 هم که عروسی بود. نفسش را کالفه بیرون داد و از آشپزخانه بیرون رفت.

 
 من باید برم خرید. تو میای؟

 نه آرزو،ظهر باید برم بیمارستان.
 چه ربطی داره؟ بعد از بیمارستان بریم. ما امروز می خوایم بیایم مالقاج.
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شده بودند  شهر جمع  ست. امروز چه خبر بود؟ همه ی  ش سر جایش ن صاف 
 برای مالقاج؟

 
 یلدا، من خیلی عمیق حرف می زنم؟

 یعنی چه؟
 میری تو فکر چرا؟ دارم با کی حرف می زنم من؟

 من برم آرزو،  ظهر میبینمت.
گوشببی را قطع کرد و به سببمت کمد لباس هایش رفت. مانتو دودی رنگ را 
بیرون کشببید. ذهنش پراکنده بود و این شبباخه، آن شبباخه می پرید. هر چه 

 ی کرد  باز هم از دستش در می رفت.جمعش م
صدای گوشی اش که بلند شد از سر و سامان دادن به افکارش دست کشید و 

 با دیدن اسمش ،لبخندی کم رنگ روی لبش نشست.
می دانست باید هر چه زودتر به خان جون بگوید،اما چه چیز و چطور را دقیقا  

 نمی دانست. تماس را برقرار کرد.
 

 .سالم، صبح بخیر
 سالم . صبحت بخیر.خوبی؟

 خوبم ، ممنون.
 دیشپ راحت خوابیدی؟

 تکه ای از موهایش را به بازی گرفت و دور انگشتش پیچید.
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 خواب و بیدار.
یاد بوده، برای همین کمی پردازش گر مغزج  حجم اطالعاج ورودی دیروز ز

 کند عمل کرده.
 شاید، نمیدونم.

 خوب نیستی؟
 نمی دونم.

 من حرف نمی زنی؟چی شده خانم؟ با 
 امروز پدر جون می گفت قراره وکیل دایی بره بیمارستان.

 خپ، مشکل کجاست؟
 چرا وکیل باید بره بیمارستان؟ چه کار مهمی داره؟

نفسببش را کالفه بیرون داد. چه می توانسببت بگوید؛ پای وکیل آن هم در این 
 شرایط به میان می آمد، مطمئنا  نشان از خبر خوبی نبود.

 
شون به کارها با  ضایی الزم بوده تا در نبود شرایط دایی اج ،احتماال  ام توجه به 

 رسیدگی بشه.
 من بچه ام؟

 لبخندی روی لبش نشست . 
 

 حرف های من این رو می رسوند؟
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ضای  مگه بار اوله که این چیزها رو می بینم. وکیل یعنی چی؟ برای هر کاری ام
ساس  ست و من اح شرح وظایفش این نی خوبی ندارم. می دونم دایی بگیره؟ 

 مریض هست من این رو می فهم، اما....
 بعد از ظهر میری و می پرسی.

 نفسش را کالفه بیرون داد و  بالش را زیر سرش تنظیم کرد.
 

 کال  حس خوبی ندارم. یعنی همه چیز به هم ریخته. 
 امروز با مامان و امیرآرمان میایم بیمارستان.

 ه. وای، این یکی واقعا  سخت
 چیزی برای نگرانی وجود نداره. تو می تونی از پس این قضیه بر بیای.

.  نمی دونم واقعا 
 نگران نباش، من دارم میرم بیمارستان.

 نیم خیز شد و چشمهایش را جمع کرد. 
 

 بیمارستان؟
 نگران نباش، میرم سری به پروژه ی بیمارستان بزنم. بعدا  توضیح می دم.

 متوجه شدم، موفق باشی.
 ممنون. با من امری نیست؟

 سالمتی. م...مراقپ خودج باش.
 لبخندی روی لبش نشست و با "خداحافظی" تماس را قطع کرد.

 



wWw.Roman4u.iR  464 

 

 یلدا مادر،اون صندلی رو بیار بذار این طرف.
شوره به جانش افتاده  شت. دل صندلی را کناری گذا از فکر و خیال بیرون آمد و 

چه می شببد نمی دانسببت. انگشببتان بود و راه آرام کردن خودش را بلد نبود. 
شد. آن  شیده می  سمت در ک ستش را در می پیچید و نگاهش گاه به گاه به  د
ست فراموشی  ستان آمدنش را به د شت که وکیل و دا سترس رویارویی دا قدر ا

 سپرده بود.
با صدای "سالم" سرش را باال آورد و با دیدن آرزو که همراه پدر و مادرش وارد 

 شد. بودنش می توانست اضطرابش را کم کند. شدند ،کمی آرام
 

 رنگت چرا پریده؟
دسببتی به صببورتش کشببید و نگاهی مردد به آرزو انداخت.کاش فقط رنگش 

 پریده بود. دلهره رویارویی با محتشم ها به جانش چنگ انداخته بود.
 

 چیزی نیست. حاال معلوم میشه.
 متوجه نمی شم.

عملیاج هوشببمندانه توسببط جناب خپ، در حقیقت شببماره ی من طی یک 
 سرگرد لو رفته و سر از گوشی ایشون درآورده.

 جناب سرگرد کیه؟ شماره اج چی شده؟
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جناب سببرگرد امیرآرمان محتشببم. اون روز تو بیمارسببتان گفت گوشببی ام 
خاموش شببده. میشببه یک تماس بگیرم؟ من هم در عین سببادگی گوشببی رو 

 تقدیم کردم.
 ی با معلوم شدن علت رنگ پریدگی من داره؟این هایی که گفتی چه ربط

 مرد ها دهن لق هستند؟ یا گزارش دادن کارهاشون از روی خود شیرینیه؟ 
. به این حرکاج  صال  معما طرح کردن های آرزو کالفه اش کرد. چه می گفت ا

 عادج داشت ،اما استرس امروز ....
دیدن زنی که  صببدای محکم "سببالم" دو برادر سببرش را باال آورد و نگاهش تا

 همراه شان بود امتداد یافت. 
فقط یک سببوال در سببرش تشببکیل شببد، مادرشببان بود؟ زن روبرویش برای 

 مادراین دو مرد بودن زیادی جوان بود.
 با ضربه ای که به پهلویش نشست از جایش بلند شد و سالم کرد.

 زحمت کشیدید.
سفانه... دیر ستم متأ شدم فهیوظیفه بود جناب تابان. من نمی دون م وز متوجه 

 خان بیمارستان هستد.
 اختیار دارید، راضی به زحمت نبودیم.

سنگینی  سرش پایین بود و  سی ها در جریان بود.  تعارفاج معمول و احوال پر
نگاه را حس می کرد ،اما جرأج نگاه کردن نداشببت.  همانطور با حفظ حالت 

 ایستاده بود و به صحبت هایشان گوش می داد.
 

 یلدا باشی؟ شما باید
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 سرش را باال آورد و نگاه خندان نرگس را که دید ،کمی از بار استرسش کم شد.
 

 بله. زحمت کشیدید خانم محتشم.
 عزیزم، دوست داشتم ببینمت

شناختش؟ درباره اش  شت، این جمله بدترش کرد. از کجا می  سترس دا کم ا
 صحبت کرده بودند؟

 
 شما لطک دارید. 

 بیا نزدیک تر عزیزم. 
به آرزو انداخت که بی خیال ایسببتاده بود و تماشبببا می کرد. قدمی  نگاهی 
برداشبببت و نزدیک تر رفت. قیافه ی جدی امیرآراد که مشببغول صببحبت با 

 محمود خان بود هم گویای چیزی نبود.
 

 تقریبا  با تصوراتم جور هستی؟
 شما من رو می شناسید، اما چطور؟

ز سعادتی شد تا از نزدیک با خانواده اج امیرآرمان زیاد از شما حرف زده. امرو
 آشنا بشم.

 لطک دارید شما.
شاند.  شی لحظه ای را به جانش ن ست ،آرام ش ستش ن ست نرگس که روی د د

 نگاهش را باال آورد و نگاه مهربان فهیمه به آنی در مقابلش نقش بست.
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 و شما خانم جوان، اسم شما رو نمی دونم.
 من آرزو هستم ، دوست یلدا.

 به. آرزو خانم زیبا. خوشحال شدم از دیدنت عزیزم.به 
 ممنون.

همه مشببغول حرف زدن بودند و حواس او پی "امیر آراد" ی که لحظه ای هم 
نگاهش نکرده بود و گوشببه ای ایسببتاده بود و گاهی لبخندی به حرف های در 

 گوشی امیرآرمان می زد، یا جواب های کوتاه به سؤاالج محمود خان میداد.
بود ،هر چند می دانسببت خشببک تر از این حرفهاسببت ،اما لحظه ای از  بعید

 ذهنش گذشت امیرآراد آپارتمان شخصی اش کجا و امیرآراد بیرون کجا؟
ساعت مالقاج هم با تمام استرس ناشی از آمدن محتشم ها گذشت و نفسی 

 به راحتی کشید.
 

انگاه این مهندس محتشببم همونه که پروژه ی سبباخت و سبباز مدرسببه و درم
 دستشه؟

 بله، ایشون هستند. 
 خوشم اومد ازش. جوان برازنده ای بود.

 ظرف غذا از روی میز گذاشت و و بطری آب را کنارش گذاشت.
 

 فردا از بیمارستان مرخص هستید. 
 از کجا فهمیدی؟

 من دکترم آخه.
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 لبخندی روی لپ فهیم نشست و قاشقی سوپ را به دهانش گذاشت. 
 

دکتر گفته چک نهایی انجام بشببه و مشببکلی نباشببه ،فردا  از پرسببتار پرسببیدم.
 مرخص هستین.

 راحت می شم از این بیمارستان و راحت میشی.
ما  بت شبب بازم جبران مح بدم  جام  کاری ان ید. من هر  دایی این حرف رو نزن

 نیست.
سه باران  شبش را بو شش می گرفت و موهای همچون  دخترکی که تنگ در آغو

 شده بود و باعث افتخارش.می کرد وامروز خانمی 
مام  هایش نمی کرد. ت ظه ای ر خت بود و لح ندا نگ ا مه و علی چ یاد فهی

زجرآور تر بود. لبخندی  روزهایش همین بود، اما این روزها گویی نبودشبببان
 تلخ روی لبش نشست، گویی لحظه ی دیدار نزدیک است.

 
 وکیلتون امروز چرا اومده بود؟

 داشتم . باید اونها رو انجام می دادم. یک سری کار های نقل و انتقال
 می تونم بپرسم؟

 چند روز دیگه خود عمادی براج توضیح میده.
 ترجیح می دم خودتون برام توضیح بدید.
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شد اما اجل  ست. دلش برای این دختر تنگ می  ست عمرش به دنیا نی می دان
زشکان پگوشه ای ایستاده بود و شانیه می شمرد. بیماریش پیشرفت کرده بود و 

 قطع امید کرده بودند.
 

 کی میری خونه؟
 فعال  هستم. چیزی الزم دارید؟

 دستش را دراز کرد و دست یلدا را گرفت.
 

 من نتونستم براج کاری انجام بدم. حاللم کن دایی جان.
 دایی این حرف ها برای ...

صبر کن یلدا، من متوجه هستم چی میگم. ای کاش می شد راحت حرف زد. 
 فانه شدنی نیست.اما متأس

 چیز مبهمی وجود داره؟
 ترس رو می شناسی؟ کابوس داشتی تا حاال؟

یار قدیمی اش رفت. ترس و  به دنبال دو  پایین انداخت و خیالش  سببرش را 
 کابوس.

 
 گاهی اوقاج با یک اشتباه نوزده نمیشی، صفر میشی.

 دایی دارید من رو می ترسونید.
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نترس دایی. زندگی من پر از اتفاقاج ریز و درشببته و در کمال صببراحت باید 
بگم خودم باعث این اتفاقاج بودم. یک روزی، یک جایی، تصببمیمی لحظه 

 ای می تونه آباد یا خرابت کنه. 
 دستش را رها کرد و فشاری به سرش وارد کرد.

 
 استراحت کنید دایی. بعدا  صحبت می کنیم.

که نمی ذاره حرف بزنی و من همیشبببه درگیر این  همیشبببه چیزی وجود داره 
ضافه کنی که  ضوع بزدلی رو هم به این جریانتاج ا ضوع بودم، حاال اگر مو مو

 عالی میشه.
هایش را نمی  کدام از حرف ید. هیچ  گاهش می کرد. نمی فهم ترس خورده ن

 .فهمید. مستأصل کنار تختش ایستاده بود و به دنبال ارتباط کلماتش می گشت
 

 برو یلدا. می خوام تنها باشم.
 حالتون خوب نیست. من می مونم. 

 نبودنت بهتره. برو دایی، برو.
 نگاهش رنگ بهت گرفت و پرده ای از اشک در چشمش نشست. 

 
 االن پرستار رو صدا می زنم.
 الزم نیست. خودج هم برو. 
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بال اصببرارش برای بیرون کردنش م گاهش کرد و و در ذهنش دن باور ن ی نا 
 گشت. نگاه خیره اش را جدا کرد و با خداحافظی از اتاق بیرون زد.

راهرو را طی کرد و خودش را به فضببای باز رسبباند. هوای تازه را به ریه هایش 
کشید. بغض چنگ انداخته بود بیخ گلویش. رفتنش بهتر بود؟ این سوال را زیر 

 لپ تکرار می کرد و بیشتر بغض می کرد.
 

 ی؟یلدا؟ چی شده؟ خوب
 می خوام برم... می خوام برم...

 نفسش را کالفه بیرون داد و دستش را گرفت و بلندش کرد. 
 

قراره هر موقع میای بیمارسببتان با حال زار روی زمین یا صببندلی پیداج کنم؟ 
 داری خودج رو از پا در میاری دختر.

 ریموج را زد و در ماشین را باز کرد و نشاندش. 
 

 ی؟تا این موقع چرا موند
.... 

یلدا با شببما هسببتم. من آالن یک سبباعته این پایین منتظرم. دیگه کم کم می 
 خواستم بهت زنگ بزنم. می دونی تا برسی خونه ساعت چند شده؟

 من رو ببر خونه.
 حتما  ،البته بعد از اینکه توضیح دادی چی شده.

 االن نه، نمی تونم.
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هد بود. می دونی که حال دایی یلدا، این روزها پر از استرس و فشار بوده و خوا
بدم کمی خودج رو جمع و جور کنی و قوی  مه توضببیح  بده. پس الز اج 

 باشی؟
 من نمی خوام قوی باشم ، من ...

 فریاد باال رفته بود و بی اراده این جمله را تکرار می کرد.
 

 آروم باش عزیزم. یلدا من رو ببین.
 ببینمت.نمی خوام. چی می خوای از جونم. نمی خوام 

 باشه عزیزم. شما آروم باش. 
 اشکش که چکید ،ماشین گوشه ی کوچه ای خلوج پارک شد .

 
 کمی آب بخور. 

 من رو ببر خونه. من خان جون رو می خوام.
 تا آروم نشی نمیری خونه. 

 به من گفت برو... بهتره اینجا نباشی.
 در سکوج نگاهش کرد.

 
 اصال  متوجه نشدم. اصال  امروز حرف های جدید می زد که من

 در مورد وکیل صحبت کردین؟
 آره . میگه یک سری نقل و انتقال اموال.
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 بطری آب را به سمتش گرفت.
 

 بهتر نیست ذهنت رو متمرکز کنی روی پرستاری از دایی؟ کی مرخص میشن؟
به احتمال زیاد فردا، ولی امروز زیاد حالش خوب نبود. با این حرفهایی هم که 

 نگرانی من بیشتر شد.زد دیگه 
 توجه مامان رو جلپ کردی.

 امیدوار بود با این حرف کمی حواسی را پرج کند.
  

 متوجه شدی؟
 سرش را با تأخیر به سمتش چرخاند 

 
 به محض اینکه پاشو از اتاق بیرون گذاشت ،شروع کرد. 

 چی گفتن؟
 صاف سر جایش نشست و به بیرون خیره شد.

 
بودنت به چشببم اومده. البته در برابر شببلوغی خانم  بیشببتر از همه آروم و متین

 احمدی این موضوع پررنگ تر شد.
وای خدای من. آرزو دیوانه ست. طوری رفتار می کنه که گمان نمی کنی اولین 

 دفعه ست کسی رو دیده.
 میدونستی امیرآرمان دلش لرزیده؟
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ضربه ا سرفه انداختش.  سینه ی بجرعه آب فرو نرفته میان گلویش پرید و به  ه 
 اش زد تا راه نفسش را باز کند.

 
 خودش گفت؟

 چند وقتی هست. تو هم که می دونستی.
 نه دقیقا، فقط از حرف های آرزو متوجه شده بود.

 فعال  که باید برن تو نوبت. 
ستش پیچاند لبخندی روی  شالش را در د شه ی  سرش را پایین انداخت، گو

انسببت به اندازه ی بوی خوش لپ مرد کناری اش نشببسببت. این دختر می تو
 دارچین زندگی اش را معطر کند.

اسببتارج زد و ماشببین را به حرکت در آورد. یلدا را به خانه می رسبباند، گویی 
 خودش به کمی فکر کردن نیاز داشت.

 
 
 
 
 
 

****************** 
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 امیر ارسالن، این دختر رو باید ببینی.

 نرگس، دل برده ازج؟
صه ی چهره اش که همون  می دونی، معلومه بی شاخ ست. اما  ست و پا نی د

گاه جذبت می کنه. گمان می کنم امیرآراد هم اسیر همین  آرامش باشه، ناخودآ
 حالتش شده.

 مگه اشاره ای کرده؟
 نگاهش را چرخاند و سری به معنای نه باال داد.

 
 حس مادرانه.
 اونم دو قلو.

 ...؟متوجه نمی شم، امروز شما رفتی مالقاتی یا 
 به گمانم که اون آرزوی آتش پاره هم دل این یکی رو برده.

 خودش را جلو کشید و مشتاق نگاهش کرد.
 

جالپ شبببد . انگار همچین بی کار هم نبودند. البته از امیرآرمان انتظار می 
 رفت ،اما امیرآراد؟

ست  ضافی کنم. ولی از اون د ارسالن ، این دختر ماهه. خوشم نمیاد تعریک ا
ییه که تو نگاه اول می تونه جذبت کنه. یک جوری که تا نبینی من هر چی آدمها

 بگم ممکنه حس کنی اغراق می کنم. 
 الزم شد ببینم این دختر خانم رو. 
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سی که بتونه توجه امیرآراد رو به خودش معطوف کنه قطعا  آدم جالبی خواهد  ک
 . پدر جون و مادربود. مهم نیست مرد باشه یا زن. کال  خانوادگی محترم هستند

 جونش هم بودند.
 همون جناب تابان معروف؟

 گفته بودم این تابان ها کم کم پررنگ میشن.
به فکر فرو رفته بود ،همین چند وقت پیش بود که توانسببته بود اطالعاتی از 
محمود خان تابان بدسبببت بیاورد. شببنیده بود از مرام و معرفتش که عده ی 

 د.زیادی را مرید خودش کرده بو
 
 

 می دونستی پدر و مادر یلدا تو یک تصادف فوج شدند؟
ستم ببینم این محمود تابان کی  شنیده بودم. نرگس، من الزم دون یک چیزهایی 

 هست. بنابراین یک تحقیق جزیی یک سری اطالعاج برام به همراه داشت.
 و این یعنی تو به امیرآراد ایمان نداشتی؟

برو خواسببتگاری فالن دختر و یا نه اصببال  دسببت اگر امروز امیرآراد بیاد و بگه 
دختری رو بگیره و بیاره تو این خونه و بگه این خانم چند روزی مهمان ماست، 

 چشم بسته قبول می کنی؟
 البته که نه.

پس من هم همین کار رو کردم. الزم باشببه بیشببتر از این هم انجام می دم تا 
 ازشون حمایت کنم.
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 ت و به فکر فرو رفت.سرش را روی شانه اش گذاش
 

امیر ارسالن احساس پیری می کنم. چند روز دیگه  با اومدن دو دختر جوان به 
 این خونه و آمدن نوه ،من کامال  پیر محسوب میشم.

 برای من شما هنوز همون نرگس بیست ساله هستی. 
 جدی میگم. امروز که یلدا رو دیدم یاد خودم افتادم. 

 اد حساسیت کنه.تکرار اسم یلدا ممکنه ایج
 سرش را باال آورد و با گوشه ی چشم نگاهش کرد. 

 
ست؛ هر چند این آرزو خانم هم به اندازه ی  ست خودم نی ستم، اما د متوجه ه
خودش خوش سر و زبان و با مزه ست. اهل جنوب هستند و ساکن اینجا. امیر 
سید یک روزی این جوری هر دو عروس احتمالی رو  سالن به خیالم نمی ر ار

 با هم ببینم. 
 ده.پسراج زیاد به فکرج هستند. یک تیر و سه نشان بو

خنده اش که باال رفت، دل امیر ارسالن را هم باال و پایین کرد و بیشتر در خود 
 فشردش.

 
 میبینم که باز هم ابراز عالقه می فرمایید جناب محتشم کبیر.

 امیرآرمان
 امیرآرمان محکمش هم امیرآرمان را ساکت کرد، هم دو کبوتر عاشق را.

 



wWw.Roman4u.iR  478 

 

 کی اومدید شما دو تا؟
 نباش نرگس خانم.همین االن . نگران 

قاج تالفی  گاهی او نه  یادم می مو خپ  ما  نداره، ا دلیلی برای نگرانی وجود 
 ،چیز به شدج جالبی خواهد بود.

 الحمدلله که ما از این موارد نداریم.
 با اون آرزو خانم زیبا که من دیدم، گمان نمی کنم دعاهاج زیاد طوالنی باشه.

دی به بهت امیرآرمان زد و بیخیال از خنده ی امیر ارسببالن که باال رف،. لبخن
شام را  جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت و با صدای بلند، آماده بودن 

 اعالم کرد.
 

 داشتیم نرگس خانم؟
 چیزی که عوض داره گله نداره.

 دیس برنا را جلو کشید و مقداری برنا در بشقابش ریخت.
 

 امیرآراد؟
 به مامان.

 یلدا چند سالشه؟
 ز حرکت ایستاد .دستش ا

 
 متوجه نمی شم. 
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 واضح گفتم ، مامان جان.
 من، یعنی...

 خنده ی بلند امیرآرمان، لبخندی روی لپ نرگس و امیر ارسالن نشاند.
 

 تا حاال ندیده بودم به لکنت بیفتی امیرآراد؟ 
 لکنت نیست . من فقط نمی دونم دلیل این سؤاالج چیه؟

 واقعا  نمی دونی یا اینکه...
.  امیرآرمان ، لطفا 

دستش به نشانه ی تسلیم باال رفت ،اما همچنان لبخند مرموزی روی لبش جا 
خشک کرده بود. حاال توپ را به زمینش انداخته بود و احتماال  شامش را حرام 

 کرده بود.
 

 دستت درد نکنه مامان. 
 نوش جان. چیزی هم که نخوردی.

 کمی خسته هستم. میرم اتاقم. شبتون بخیر.
 از جایش بند شد و به سمت پله ها رفت. 

 
سببؤال و جواب کردن های نرگس و تکه پرانی های امیر آرمان، کالفه اش کرده  

 بود. یک راست به سمت اتاقش رفت و گوشی و را از جیبش بیرون کشید.
 "میتونی صحبت کنی؟"
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ل اپیام را ارسال کرد و به سمت پنجره رفت. چشمش به باغ بود و ذهنش به دنب
شان می داد، امیدوارش  ساعت ده را ن ساعت که  شت. نگاهی به  جواب میگ

 می کرد که هنوز نخوابیده و دیر یا زود جواب می دهد.
 

 "سالم، بیدارم" 
 شماره را گرفت و گوشی را به گوشش چسباند.

 
 سالم. شپ بخیر.

 یلدا...
 چی شده؟ خوبی؟

 نه، یعنی کمی کالفه ام.
 بی دلیل؟

 مربوط به تو.
 ن دلیل کالفگی هستم؟م

نه، نه. منظورم اینه که امشببپ مامان حرفهایی زد که من رو کمی ... نمی دونم 
 چطور بگم.

دسببتی پشببت گردنش کشببید. گفته بود و حاال باز هم انگار بار اول بود که می 
 خواست حرف بزند. نگران عکس العملش بود.

 
 من نمی تونم بیشتر از این صبر کنم. 
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 متوجه نمی شم.
شبباید تو یا هر کسببی که بشببنوه بگه چرا با این عجله... اما واقعا  بهتره زودتر 

 تکلیک رو معلوم کنیم.
 تکلیک چی؟ من نمی فهمم.

 می خوام با مامان صحبت کنم تا با پدر جون صحبت کنه.
"نه" بلندش هر دو را شببوک زده کرد. می دانسببت دیگر. تمام آن روز خیالش را 

 جایش برخاست و پشت پنجره رفت. راحت نکرده بود. از 
 

 نه؟ و این یعنی تو مخالفی؟
پنجه در موهایش کشببید و کالفه طول و عرض اتاق را طی کرد.  نه چه بود؟ 
برای چه بود؟ تمام رفتارهایش را پای حجپ و حیایش گذاشببته بود ،نه جواب 

 منفی اش.
 

ت به ن ایا بدی می یلدا... متوجه نشبببدم. من اون روز چی گفتم. داری من رو 
 رسونی. 

 االن احساس می کنم عصبانی هستی.
صبانی  شحال یا ع سط ماجرا خو صحبت می کنیم و من عادج ندارم و داریم 

 بشم. صبر می کنم و بعد تصمیم می گیرم. 
 شرایط من و اتفاقاتی که برای دایی افتاده مانع میشه من بتونم...
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شما به دیده ی منت، و اما دایی ، میدونم شون  شرایط  شرایط بیماری و درمان
پیچیده سببت، اما قرار نیسببت ما کاری انجام بدیم. من فقط می خوام مطمئن 

 بشم. متوجه می شی عزیزم.
 در گذر از شرایط دایی ،ما خیلی با روحیاج همدیگه آشنا نیستیم.

شنیدن  سیم. ممکن بقیه بعد از  شنا ست که همدیگه رو می  یلدا، چند وقتی ه
ا چندان اهمیتی نداره. من و تو با عقپ انداختن این موضببوع بگن زود بود ،ام

 ،وقت و زمان رو از دست میدیم. بیا و من رو از این برزخ نجاج بده. 
 امیرآراد...

 جانم؟ 
این "جانم " گفتن هایش می چرخید و کنا دلش می نشببسببت. جانمی می  

زش امرو گفت و فکر عواقبش نبود که چه بر سببر دخترک آرام دیروز و محبوب
 می آورد.

 
یلدا، باور کن برای خودم هم کمی عجیبه. اما واقعا  م به کاری که دارم انجام  

 میدم مطمئنم.
 سکوتش خوشایند نبود و این کمی باعث استرسش می شد. 

 
 یلدا جان، حواست با منه؟

 بله، اما این موارد رو نمیشه سرسری و یک باره انجام داد. 
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نه من سببن کمی دارم که ندونم دارم چیکار میکنم نه با شببناختی که از تو و 
 خانواده اج دارم میدونم جواب سرسری و یک باره میدید. 

 من واقعا  شوک شدم.
دلش میخواسببت همین حاال کنارش بود و چشببم در چشببم اطمینان می داد و 

 این شک و دو دلی را از ذهنش پاک می کرد.
 

این رو بسببپار به من. یلدا امشببپ و اینجا رو یادج باشببه. چند سببال دیگه این 
 شپ و این تماس رو یادج میارم. 

سببکوج کرده بود و چیزی برای گفتن نمی یافت. گویی همه چیز قرار بود در 
کوتاه ترین زمان ممکن انجام شببود. همه چیز روی دور تند افتاده بود و این 

 کمی ترسناک بود.
 

 . من ..
 یلدا ،این تردید برای چیه؟ این نمی دونم و نه گفتن ها برای چیه؟

ستم که  شین ه سوار یک ما سریع اتفاق افتاده. حس می کنم  همه چیز خیلی 
 بدون راننده و با سرعت در حال حرکته.

 فردا ببینمت؟
 نه. این اصال  درست نیست. من همینجوری هم عذاب وجدان دارم. 

 زم؟عذاب وجدان از چی عزی
 من تا حاال چیزی از خان جون  پنهان نکردم. حاال ...
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من فردا باید برم تبریز؛  دو روزی نمی بینمت، حداقل بذار با خیال راحت برم 
 دختر.

 سکوج و سکوج.... این سکوج را چه تعبیر می کرد. 
 

 سکوتت رو بذارم پای رضا بودن دلت ماه پیشونی؟
پایین افتاد از این ماه پیشبببانی گفتنش و زبانش را که میرفت کالمی   سببرش 

 بگوید ،همانجا قفل کرد.
 

 من جوابم رو گرفتم. 
 امیر...

سو را تا عرش باال می  امیر می گفت و بیچاره می کرد. امیر می گفت و مرد آن 
 برد و دلش را پر از خوشی میکرد.

 فقط قول بده مراقپ خودج هستی .
 چشم.شما هم همینطور.

 گوشش نشست ،خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد. خنده ی ملیحی که در
 امیر آراد، بیداری؟

 بفرمایید داخل.
از روی صندلی بلند شد و به سمت در رفت. به در نرسیده در باز شد و نرگس 

 وارد شد.
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 نخوابیدی؟ مگه نگفتی خسته ای؟
 خوبم. باید کارها رو برای فردا هماهنگ کنم. دو روزی نیستم.

 رفت و آمد. کم کم سخت میشه
 رفتن و آمد سخت هست ،ولی چاره ای نیست. برای پیشرفت الزمه.

 جمله ی دو پهلویش را رد کرد و به روی خودش نیاورد.
 

 من یک حسی دارم و فکر می کنم حسم اشتباه نیست.
 چه حسی؟ من متوجه نمی شم.

م. تامیرآراد، امشپ چرا در برابر سؤالم دست و پاج رو گم کردی؟ انتظار نداش
 تو هیچ وقت این جوری نبودی.

 مامان، وسط شام از من سن دختر مردم رو میپرسی؟ خپ کامال  طبیعیه .
 سؤاالج ذهنی من زیاده. من چیزی نمی پرسم وگرنه که...

 کاش یک راست سر اصل ماجرا می رفت و خالصش می کرد.
 

 من چطور می تونم با خانواده ی  تابان بیشتر ارتباط داشته باشم؟
 ارتباط برای چی؟

باباج معتقده که من نباید در کار و زندگی شببما دخالت کنم، ولی من فکر می 
 کنم این دفعه باید خودم بگم. 
 این چه ربطی به حستون داره؟
 امیرآراد از یلدا خوشت میاد؟

 نه به آن همه دست دست، کردن و نه به این یکباره گفتن.
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 مامان، من ... یعنی...
سی که بتونه تو رو این طور به من خیلی  سم. ک شنا شتر ب شتاقم این یلدا رو بی م

 لکنت بندازه، قطعا  آدم معمولی ای نیست؛گمونم دلت بد جور رفته.
.  مامان لطفا 

 بری و برگردی من با حاج خانم صحبت کنم، یا قبل از رفتنت؟
ش تنفسش را کالفه بیرون داد و به سمت پنجره رفت. دستش را در جیپ گرم ک

 فرو برد و  به سیاهی شپ چشم دوخت.
 

 به نظرتون شرایط درسته برای این کار؟
ست. امیرآراد  ست خدا ست که عمر و زندگی د اگر منظورج بیماری دایی یلدا
، مامان تو اولین بار از کسببی خوشببت میاد. بذار خیال من هم راحت باشببه 

 عزیزم. یلدا همونی هست که با ایده آل شما هم خونی داره.
دستی به صورتش کشید و به سمتش برگشت. تجربه این جور حرف ها را حتی 

 با خودش هم نداشت. 
 

میدونم مامان. من خودم هم کمی شوک هستم. نمی دونم چرا برام پررنگ شد 
 اون هم بدون هیچ تالشی.

 لبخندی روی لبش نشست و به سمتش رفت. 
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شما دو تا منتهای آرزوی من و باباتونه. شبختی  شپ زنگ می زنم  خو من فردا 
 و کسپ تکلیک می کنم.

 فقط با احتیاط.
سامان می گیری. البته گمان می کنم هر دوتون  سر و  شه داری  فقط باورم نمی

 در یک راستا حرکت کردید.
 طرح لبخندی روی لبش نشست و سری به عالمت تأیید تکان داد.

 
*************** 

 کارهای ترخیص تمام شد؟
االن خونه هسببتیم. امشببپ آقای مهدوی گفت میاد پیشببش. تا  بله خان جون،

 فردا عصر بیام دنبالش و بریم پیش دکتر خودش.
 باشه مادر. مراقپ خودج باش.

 "چشم" ی گفت و تماس را قطع کرد. 
 

تن نحیفش با آن سر باند پیچی ،منظره ی رقت انگیزی را بوجود آورده بود. این 
،اما دریغ از ذره ای تغییر. به سمت آشپزخانه  چند روز حسابی به او رسیده بود

 رفت تا سری به غذایش بزند.
شده در آن ریخت و بعد از هم زدنش  شت و کمی قارچ خرد  سوپ  را بردا در 

 در ظرف را بست و پشت میز ،درون آشپزخانه نشست.
زندگی بازی دارد. اما گاهی چنان بازی می کند که تنت را کباب می کند. حال 

فهیم هم همین بود. هیچ وقت رنگ خوشببی را در زندگی این مرد ندیده و روز 
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بود. نه زندگی کرد و نه خوشببی. حاال هم که به مدد این بیماری روز به روز 
 بیشتر در کام مرگ فرو می رفت.

قطره اشببکی از چشببمش چکید و دسببتش دیگر قطراج را گرفت و زنجیره ای 
تا صببدای هق هقش به گوشببش پایین آورد. دسببتش را روی دهانش گذاشببت 

 نرسد و آزارش ندهد. 
صل  شکش را پاک کرد و تماس را و شی ،ا صفحه ی گو سمش روی  با دیدن ا

 کرد.
 

 سالم، فرودگاهی؟
 سالم عزیزم، آره. دیدم خبری ازج نشد بعد از پیام صبح، نگران شدم.

ببخشببید . درگیر کارهای ترخیص دایی شببدم، بعدم که آوردمش خونه و کمی 
 ا رو مرتپ کردم.کاره

 شپ اونجا میمونی؟
 نه دوست دایی میاد پیشش.

 و شما همون موقع از اونجا میری.
ستی این  شید و لبخندی روی لبش از غیرج زیر پو شمش ک ستمالی زیر چ د

 سوغاتی با اتیکت نشست .
 چشم.خیال شما راحت. 
 دلم براج تنگ شده یلدا
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گاه سش بند رفت و ناخودآ سرش در یقه فرو رفت. تاب  یا ارحم الراحمین. نف
این همه هیجان را نداشت و این مرد گویی جعبه ای از شیرینی های رنگارنگ 

 در دست داشت و هر دفعه یکی را با سخاوج تقدیمش می کرد.
 

 یلدا، پدر جون چرا همراهت نیست؟
لبخندی از سببر خوشببی از حرفش روی لبش نشببسببت. کوچه ی علی چپ را 

 ه بودند.تازگی ها نامگذاری کرد
 

 کمی حالش خوب نبود. 
 زنگ می زنم بهشون.

 "چاپلوس"ی ریز نثارش کرد.
 

 شنیدم، به این نمیگن چاپلوسی، این احوال پرسی از بیمار محسوب میشه.
 البته. لطک شما رو میرسونه.

شما مراقپ خودج  سعی می کنم زودتر برگردم ،ولی در هر حال  من باید برم. 
 هستی، درسته؟

 هم.چشم، شما 
 بهتر بود قبل از رفتن می دیدمت.

 
 چیزی از آخرین دیدار نگذشته استاد؟

 سوغاتی رو بیشتر دوست دارم.
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 لبخندی زد و تکه ای از موهایش را در دست گرفت و دور انگشتش پیچید.
 

 دیرتون نشه استاد؟
یلدا زودتر از خونه بزن بیرون تا بیشببتر به شببپ نخوردی، به من هم خبر بده 

.  لطفا 
 گمان کنم اون موقع شما در آسمان باشید.

 شیرین نشو ماه پیشونی.
خنده اش باال نرفته ،دسببتی در گردنش انداخت و همانجا نگهش داشبببت. 

 خداحافظی کرد و گوشی را روی میزگذاشت.
مد.  فت و کمی از بی رنگی در می آ نگ دیگری می گر هایش ر کاش روز

 رفتند و حالش بهتر می شد.صدایش را که می شنید ،غصه ها کنار می 
از پشببت میز بلند شببد. مقداری سببوپ در کاسببه ریخت و برشببی از لیمو را 
سمی فهیم آزار دهنده بود و  ضعک ج سمت اتاق رفت.   شت و به  کنارش گذا

 امیدوار بود این غذا خوردن ها کمی از ضعفش بکاهد.
 

 دایی .،لطفا  بلند شید این رو بخورید.
 ج نشه.زحمت کشیدی دایی، دیر

دلش گرفت از این قیافه ی رنجور. لبخندی روی لبش نقاشبی کرد و به  "نه" ی 
 کوتاهی اکتفا کرد.
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غذا و دارویش را که داد،  ظرفها را به آشببپزخانه برد و شببسببت. بعد از مرتپ 
شت و به  شپزخانه نگاهی به دور تا دور آپارتمان انداخت و کیک را بردا کردن آ

 اند تا تماس تلفنی اش تمام شود.سمت اتاق رفت و منتظر م
 

 پایینی؟ کلید که داری
 .... 

 یلدا داره میره، بیا باال.
گوشببی را روی تخت انداخت و نگاهش را تا نگاه یلدا که روی صببفحه ی 

 گوشی اش بود و چیزی تایپ می کرد باال آورد. 
دلتنگش می شببد . پوزخندی روی لبش نشببسببت، زیاد مطمئن نبود که او هم 

 خواهد شد یا نه دلتنگ
 

 من برم دایی.
 سری به عالمت استفهام تکان داد و با نگاه بدرقه اش کرد.

 نه محمود، یک چیزی گفته اما من می گم نه.
من قبول دارم. این حرفها زنونه ست حاج خانم عنوان می کرد رسمیت داشت، 

 ولی حاال 
ف حاج شوکت غیبت نمی کنم ولی حاج خانم زیاد هم مایل نبود ،اما روی حر

 هم نمی خواست حرف بیاره. 
حاال که چیزی نشببده، گفتند و منم گفتم به یلدا میگم. بعدم که تصببادف فهیم 

 پیش اومد و نشد با یلدا صحبت کنم.
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 درست میشه. من برم ببینم این بچه کجا موند. دیر کرده.
 یدستی به زانوی لرزانش گرفت و از جایش بلند شد. شماره گرفت و با خاموش

گوشی یلدا که مواجه شد، نفسش را بیرون داد و گوشی به دست به سمت مبل 
 برگشت. 

 
 جواب نداد؟

 خاموشه.
 میاد . نگران نبا...

صدای گوشی همراهش، کالم را برید و با دیدن شماره ی ناشناس ،ابروهایش 
کمی به هم نزدیک شببد. از این دیر آمدن ها و تماس های ناشببناس خاطره ی 

 ت. تماس را وصل کرد و ...خوبی نداش
 

 سالم از بنده ست.... بله خودم هستم.
 محتشم هستم، مادر امیر آراد.

 احوال شما سر کار خانم، خوب هستید؟ جناب محتشم خوب هستند؟
 همگی خوب هستند. خانواده خوب هستند جناب تابان؟

 سالم می رسونند.
 سالمت باشند، غرض از مزاحمت... عرض داشتم خدمتتون.

 اختیار دارید،بنده در خدمتم.
 کمی جابجا شد و گوشی را در دستش محکم کرد. 



 493 باورم شکست

 
 من نه اهل مقدمه چینی هستم، نه بلدم.

 لبخندی روی لبش نشست.
 

 احتیاجی هم به این کار نیست.
 من نمی دونم باید با شما صحبت کنم یا با حاج خانم؟

 موردی پیش اومده؟
 مربوط به یلدا جانه.

 ؟ چه چیز مشترکی این میان بود که...مربوط به یلدا
  
 حقیقتش، می خواستم ازتون کسپ تکلیک کنم و مزاحمتون بشیم. 

 اختیار دارید. منزل خودتونه؛ اما من واقعا  متوجه نمیشم.
 میخوام یلدا جان رو برای  امیرآراد خواستگاری کنم.

شانی پیصدای نفس راحتی که کشید را از همینجا هم می شد شنید. دستی به 
اش کشببید و در برابر نگاه پرسببش گر خان جون دسببتی به عالمت صبببر تکان 

 داد.
 

 جناب تابان هستید؟
 بله،  حقیقتا  کمی غیر منتظره بود.

و البته کمی با عجله. من به محض اینکه با امیرآراد صحبت کردم تماس گرفتم 
 خدمت شما.
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شیدف اما اجازه بفرمایید من مادر بزرگش رو شون سالمت با  صدا بزنم تا با ای
 صحبت کنید. 

 خواهش می کنم.
 گوشی را به دست مه لقا داد ، خودش از روی مبل بلند شد.

خواسببتگاری؟ آن هم امیرآراد محتشببم؟ حس کرده بود این مهندس جوان و 
فاقی  به این زودی ات ما گمان نمی کرد  متشببخص کمی نگاهش رنگ دارد، ا

ضوعی مطرح گردد. زودتر شت  بیفتد و مو از هر چیزی که فکر کنی اتفاقاج پ
ست ،جز وقار و  شوند. چهره ی امیرآراد که مقابلش نقش ب سر هم ردیک می 
متنانت چیزی نبود. باال و پایین که می کرد ایرادی نمی توانسببت از او بگیرد. 

 برازنده بود و مقبول.
را داشت اما ... یلدا را نمی دانست. نظرش چه بود را نمی دانست. آمادگی اش 

 را هم نمی دانست.
ست . انگار  همین دیروز بود که به دنیا آمده بود و  ش شمش ن نقش یلدا پیش چ
دلش را پر نور کرده بود. حاال  گذر زمان را حس می کرد و نمی کرد. حاال که 
سترس از آینده  شدن، نبود، التهاب و ا شدن یا ن شده بود و قراری بر  حرفی زده 

 پر رنگ تر شده بود. 
 

 سالم پدر جون، تو فکرید؟
 از افکارش فاصله گرفت و نگاهش را تا نگاه خیره و خندان یلدا باال آورد.
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 خاطره بازی؟
 به خاطره بازی زنده ایم. اما این دفعه خاطره بازی با تو...

شده را  سر این عادج ترک ن ستهایش را محکم به هم کوبید و نقش لبخند از  د
 بر لپ محمود خان نشاند.

 
 یر اومدی بابا.د
ترافیک و متأسفانه باطری گوشی هم تمام شد و دیگه این که االن کلی توضیح  

 باید بدم. خان جون کجاست؟
 داره با تلفن صحبت می کنه؟

 باشه، من برم لباس عوض کنم میام.
در اتاق را باز کرد و شالش را از سرش برداشت. خاموش شدن بی موقع گوشی 

 فه اش کرده بود. و ترافیک بی موقع ،کال
احتیاج به کمی استراحت داشت. بیشتر از جسمش ذهنش خسته بود. نفسش 
را بیرون داد و دستی به صورتش کشید. لباسش را عوض کرد و روی تخت دراز 

 کشید. 
فکر و خیال بیماری دایی فهیم کم بود ،پروژه ی خواسببتگاری عنقریپ برایش 

ال  معلوم نبود چه اتفاقانی خواهد بار فکری بیشببتری را به دنبال داشببت. اصبب
افتاد.خان جون کجا بود؟ با چه کسببی صببحبت می کرد و چه می گفت را 

 نفهمید.
نگاهی به گوشی در حال شارژ انداخت. ذهنش به دآشپزخانه ی خانه ی فهیم و 

 مکالمه مبسوطش با امیرآراد پرواز کرد.
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ین حجم از اطالعاج همه چیز به طرز عجیبی جلو رفته بود و آمادگی پذیرش ا
را نداشببت. ضببربه ای که به در خورد از فکر و خیال فاصببله اش داد و با دیدن 

 خان جون سر جایش نشست.
 

 سالم خان جون، دیر کردی.
 ترافیک دیگه.

سری به نشانه ی تفهیم تکان داد و در ذهنش کلماج را باال و پایین می کرد که 
 چطور میتواند سر حرف را باز کند.

 
 جون، چیزی شده؟ عمه مونس خوبه؟خان 

 آره مادر، نگران نباش. دایی فهیم چطور بود؟
 دلم میگیره با دیدنش.

دستان عزیز کرده اش را گرفت و خیره اش شد. کی این همه بزرگ شده بود که 
 خواستگار در خانه را بزند، آن هم سفت و سخت.

 
 یلدا، خانم محتشم رو که می شناسی.

 امیرآراد.بله، مادر 
انگشت اشاره اش را که گزید، لبخندی روی لپ خان جون نشست و نگاهش 

 رنگ فهمیدن گرفت. نگفته بود این عزیز کرده .
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 از کی تا حاال استاد شده امیرآراد؟
 وای خان جون،منظوری نداشتم.  یعنی...

 منتظرم.
 منتظر؟ آخه چیز خاصی برای گفتن وجود نداره.

 فرمایید.شما همون غیرخاص رو ب
دسببتش را آزاد کرد و کمی عقپ رفت. دیر یا زود باید تعریک می کرد . همین 
حاال هم دیر شببده بود. زبان باز کرد و صببد البته با فاکتورگرفتن از یک سببری 

 اتفاقاج، ماجرا را تعریک کرد.
 

 خان جون، می دونم باید زودتر می گفتم؛ ولی خودم هم کمی گیا شدم.
با این اوصببباف ، به پس  ید  با خان هسبببت و من  با این امیر  ما  دل شبب

 خواستگاریشون از شما، جواب بله بدم؟
 پایین موهایش را دور انگشت اشاره اش پیچاند و سرش را پایین انداخت.

 
یلدا، مادر جون، قبال  خواسببتگار داشببتی ،اما گمان می کنم این دفعه فرق می 

 کنه و این که خودج هم بی میل نیستی.
یده ی همراه با حیای دخترانه اش ،لبخندی روی لبش نشبباند و خان جون کشبب

 عزیز کرده اش را در بر گرفت.
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خجالت نداره مادر جون. به نظر من هر دو شما برازنده هستید  و با هم تناسپ 
دارید. این که امیرآراد جوان خوب و الیقی هسببت ،شببک نکن، اما این باعث 

 تند.نمیشه شما خیال کنی ایشون ارجح تر هس
وقار و متانت یک زن می تونه بهترینها رو براش به ارمغان بیاره. این رفتار          

تو بوده که همچین آدمی تو رو   کاندید کرده برای یک عمر زندگی مشببترک. 
 پس به ارزش های خودج واقک باش و بدون فکر جواب نده.

سببرش در خانم محتشببم با من صببحبت کرد و از سببخت گیری های پ         
انتخاب گفت . از داشببته ها ونداشببته ها،   از اخالق و رفتارش، از وضببعیت 

 شغلی و کارش.
اما یلدا من ، من می ترسببم مادر.، تو دسبببت ما امانتی. من هر چقدر براج 
مادری کرده باشببم، کمی از  جای فهیمه رو هم نمی تونم براج پر کنم عزیزم. 

 گوی علی و فهیمه باشم.دلم نمی خواد فردای مردن نتونم جواب
به ادا نرسببون که از رونق           ما کار رو  بدون عجله، ا پس خوب فکر کن، 

 میفتی.  متوجه شدی مادر؟
سش را آرام بیرون  شت. نف صدق کالمش ایمان دا شنونده بود و به  تمام مدج 

 فرستاد و ...
ست. به غی سبی نی شرایط دایی ،االن موقعیت منا از اون  رمن گفتم که به خاطر 

 هم من هنوز درسم تموم نشده.
ست. هم خودش، هم من و عمه مونس کمک  ضوع الینحلی نی ست که مو در

 می کنیم تا شرایط کم کم فرم بگیری و روی روال بیفتی.
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 عمه مونس من رو می کشه.
عمه می دونه، یعنی اون هم یک حدس هایی زده ،چون با تماس امروز شببوک 

 زده نشد.
 کشید و از جایش بلند شد.دستی به موهایش 

 
هم عمه و هم پدر جون و من مطمئنم دایی فهیم، متوجه ی شببرایط هسببتند و 

 حق انتخاب رو کامال  به خودج واگذار کردند. پس فکر کن و جواب بده.
جواب بده عمه جان که انگار این شاخ شمشاد ، به رغم چهره ی آرام و متینش 

 دل کم طاقتی داره.
برگشت ، از این بهتر نمی شد. امروز نصک وزنش از این  سرشان به سمت در

شود . اگر  شده بود و خدا خدا می کرد زودتر تمام  حرفها و خبر های تازه آب 
 با اغماض ،پدر جان و سؤاالج احتمالی اش را نادیده می گرفت.

 
من از اون روز وسببط راهروی خونه ی مشببهد که دیدم رنگ به رو نداری، یک 

 یرم شد. چیزهایی دستگ
 عمه اونطور که شما فکر می کنید نیست.

سم غیر از این بود ،عجیپ بود؛ اما  شنا ست. از دختری که من می  البته که نی
عمه جان ،عاشببق شببدن بد نیسببت قربونت برم. فقط قدر لحظاتت رو بدون 

 عمه.
 سرش را به سمت خان جون چرخاند و با نگاه خندانش روبرو شد.
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 مه لقا؟وقت قصه گفتن رسیده 
 رسیده.

 دست یلدا را گرفت و از اتاق بیرون برد.
ست. من اینجا یک چیزهایی دارم که دلم می  صندوقچه ا این کلید ، کلید این 

 خواد تو یکی یکی در بیاری و من بگم این ها چی هست.
 کلید را به دستش داد و روی صندلی لهستانی گوشه ی اتاق نشست.

 
راز این صببندوچه را بفهمد. ترس و اضببطراب  کلید در دسببتش بود و قرار بود

 گریبانش را گرفته بود و خودش هم  دلیلش را نمی دانست.
 کلید را در قفل چرخاند و در صندوقچه را باز کرد.

 ترمه ی زیبایی را بیرون کشید و باز کرد.
 

 قرار بود لباس عروسی م باشه، اما نشد. 
 عمه... 

 دل دخترکش را زیر و روکرد. قطره اشکی از چشم مونس فرو چکید و
 
ست پدر جونت. اولین بار برای ییالقی که رفته بودیم   صور بود و دو سمش من ا

 دیدمش. یعنی پدر جونت دعوتش کرده بود. 
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نگاه یلدا به سمت صندوقچه رفت و پاکت عکسی را بیرون کشید. عکس ها را 
 کم نمی کرد.بیرون کشید. رد زمان نشسته روی عکس ها، چیزی از ارزششان 

 این ها پر از خاطره بودند. هرچند یادآوریشان تلخی به کام می ریخت.
 

شده بود که دیدمش، که ای کاش نمی دیدم. اون موقع مثل  سالم  شونزده  تازه 
آالن که نبود، دختر و پسببر ها شببپ عروسببی همدیگه رو می دیدند ؛اما خدا 

مود هم خیالش راحت بود. رحمت کنه پدرم رو، آدم آزاده ای بود. با وجود مح
 محمود رو خیلی دوست داشتم، بخاطر اینکه من شر و شور رو مدارا می کرد. 

 عمه چه اتفاقی افتاده؟
 نفسش را بیرون داد و چشم از صندوچه گرفت.

 
شتم و این کار برای یک دختر اون هم در اون زمان  شور جوانی زیادی دا شر و 

زیاد نصببیحت می کرد ،اما من انگار نه  خیلی مقبول نبود. مادر خدا بیامرزم
 انگار.

توی یکی از سفرها به ییالق ،محمود از پدرم اجازه گرفته بود تا دوستش رو که 
 تازه درسش تموم شده بودو از فرنگ برگشته بود رو دعوج کنه .  

ما رفتیم و قرار شببد محمود و دوسببتش بعدا  بیان. یک روز که مادرم به دختری 
نه ییالق رو انجام می داد گفت که ظرف ترشببی رو از انبار بیاره که کارهای خو

،من پیشببدسببتی کردم و به انباری رفتم. از در که بیرون رفتم سببینه به سببینه ی 
کسی شدم ک با باال اومدن سرم و نگاه نه چندان جالبش ،سریع از جا پریدم و 

 به سمت داخل برگشتم.
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مشببغولی های خودم بودم و کاری به چند روزی که اونجا بودیم، من دنبال دل 
صدای پایی به  شتم می گشتم که با  شتم. تا اینکه یک روز توی باغ دا کسی ندا

 عقپ برگشتم و دیدم که منصور هم پشت سرم داره میاد.
کمی ترسببیدم، اما باز هم به روی خودم نیاوردم و به راهم ادامه دادم. کم کم 

درس خوندش تو فرنگ و اینکه نزدیک تر شببد و شببروع به صببحبت کرد و از 
قراره دواخونه بزنه و چه و چه گفت. سببر نترسببی داشببتم، ولی یاد گرفته بودم 
مراقپ خودم باشببم. اون روز حرف زیاد زد و تو نگاهش یک چیزهایی حس 

 کردم. 
کمی جابجا شببد و نگاهی به یلدا انداخت که خیره نگاهش می کرد و گویی  

 است و حاال جانانه پای قصه نشسته بود. اینجا بود و نبود. قصه می خو
 تا شما دو  فنجون چای بیاری برامون ،منم کمی نفس تازه کنم. 

فاق  بدترین ات ند شبببد. آوردن فنجان چای  مد و از جایش بل از خیال بیرون آ
 ممکن در این زمان بود.

فنجان ها را  به همراه قندان و ظرف توج در سببینی گذاشببت و به سببمت اتاق 
 رفت.

 
 بفرمایید مونس خانم، این هم چای. 

 دستت درد نکنه.
 حاال بگید بقیه اش رو.

 نگاهش مشتاق و صبرش کم. مدتها بود منتظر شنیدن قصه اش بود.
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شد.   صور هم به خونه ی ما زیاد تر  شتیم تهران، رفت و آمد های من وقتی برگ

 دوست محمود بود و به بهانه و با بهانه یک پاش خونه ما بود.
نقدر این رفت و آمد ها ادامه پیدا کرد که حس کردم اگر یک روز نیاد، انگار ای

چیزی گم کردم. محمود هم یک چیزهایی حس کرده بود، ولی نه به روی من 
می آورد، نه به روی اون .اما انگار زیاد هم خوشایندش نبود. یادمه تازه شونزده 

سر یکی از بازاری های سالگی رو تموم کردم که زمزمه ی خواستگاری کردن پ
 به نام تو خونه ی ما پیچید.

یدم،  باغ می چرخ که داشببتم تو همین  یک روز ظهر  که  ها بود  همون موقع 
صدای در خونه اومد. چادر روی ایوان رو سرم کشیدم و به سمت در رفتم و در 
شیدم و کمی در رو  شکم زد. چادرم رو جلو ک صور خ رو باز کردم. با دیدن من

اشببتم.بدون هیچ حرفی هل خورد داخل و من ترسببیده رو کشببید روی هم گذ
 کنار دیوار.

 عمه می خواین دیگه نگید؟
گفت شببنیدم خواسببتگار داری، اما یادج باشببه جواب اول و آخرج بهش نه 
باشببه، چون من دوسببتت دارم و آخر هفته با مادر و پدرم میام خواسببتگاری. 

ر ول کرد و در چشببم به هم گفت و من ویرون شببده رو همونجا گوشببه ی دیوا
 زدنی از خونه زد بیرون.

شت، همراه پدر و  شت و آخر هفته با قرار قبلی که با محمود و پدرم دا هفته گذ
 مادرش اومد. محمود چندان راضی نبود ،اما چیز خاصی هم نمی گفت. 
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اون موقع ها که از این رسببم و رسببوماج حاال نبود تا چشببم به هم گذاشببتم،  
 نفهمیدم کی عقدش شدم.

راضببی بودم از روز و شبببم. منصببور آدم خوبی بود و مهربون. ولی گاهی وقتا 
 یک چیزایی می شد که یک جورایی شک می کردم. 

ه پدرم گفت اون موقع مد نبود دختر عقد کرده و نامزد کرده بمونه. این شببد ک
 زودتر بساط عروسی رو به راه بندازه.

 نفسی عمیق کشید و سری به تأسک روزهای از دست رفته تکان داد.
 

عمه، چه اتفاقی برای منصببور خان افتاد. چرا هیچ وقت من اسببمی ازشببون 
 نشنیدم؟

 من قدغن کردم.
 چرا؟

سیم می کرد و   شت اموالش رو بین من و محمود تق صور اون روزها پدرم دا من
 عجیپ بی قرار بود.

 هی می پرسید چی قراره بهت برسه و ....
یک روز تو همین حرف زدن ها، محمود متوجه شد و منصور هم دست و پاشو 

 جمع کرد.
کم کم کارهای عروسی انجام می شد و استرس من هم بیشتر. چند روزی بود 

 حس می کردم محمود کالفه ست .
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پدرم دارند در مورد یادم نمیره اون روز رو، رفتم  یدم محمود و  که د تاق  تو ا
چیزی حرف میزنند. پدرم به شدج عصبانی بود. تا متوجه من شدند، سکوج 

 کردند و ادامه ندادند.
منم رفتم بیرون تا برم خیاط خونه برای آوردن لباسببم. رفتن من همانا و جهنم 

 شدن زندگی ام همانا.
مرور خاطراج تلخ، مثل زهر به  اشکش چکید و دستش را روی زانویش فشرد.

 جانش نیشتر می زد و دلش را خون تر.
 عمه، خوبید؟ این آب رو بخورید.

 لیوان آب را گرفت و جرعه ای نوشید.
 

 دیگه ادامه ندید عمه
سته و امروز  ش سینه ی من ن سالیانه رو  بذار این درد رو بریزم بیرون. این درد 

 باید بریزمش بیرون.
 آخه ...

قتی برگشببتیم خونه، مهمان داشببتیم. پدر و مادر منصببور و یک زن و اون روز و
 یک پسرچه که تو بغلش بود.

رفتم داخل و سالم کردم و به سمت مادر منصور رفتم ،ولی حس کردم شرمنده 
 است و فرار می کنه از نگاهم.

کنارشببون نشببسببتم و نگاهم به بچه ای بود که شببباهت زیادی اش به منصببور 
 ود. چشمم به پسر بچه بود و دنبال ارتباط خونی می گشتم.انکار ناپذیر ب
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با صببدای پدرم که خواسببت از اتاق برم بیرون ریالبه خودم اومدم و متعجپ 
نگاهش کردم. با دسببت مادرم که بازوم رو گرفت از جا بلندم شببدم و بیرون 

 رفتم. 
شت داخل اتاق ولی  ،مادرم گفت برو تو اتاقت و بیرون نیا و دوباره خودش برگ

شخص دیگه  شنیدم که زندگی ام روی زندگی  ستادم و  من نرفتم و همونجا ای
ای ساخته شده. شنیدم که اون زن، زن منصور بوده و اون بچه پسرش. شنیدم 
از شرمندگی پدر و مادرش. شنیدم از صدای گریه ی زنی که انگار بیچاره تر از 

ش داده تا به دسببت من من بود و شببنیدم از نامه ای که منصببور امانت به پدر
 برسونه.

بقیه ی اتفاقاج در سببیاهی و تاریکی فرو رفت و یادگاریش شبببد زخم روی 
سالها بعد هم اشرشون روی  شونیم که یادم بمونه زخم ها باقی می مونند و تا  پی

 تن و زندگی اج یادگاری میمونه.
 

با کسببی رو  نه جون حرف زدن  یک بود.  تار یام تنها و  به هوش که اومدم، دن
 داشتم، نه توان مقابله با این سستی و کرختی. 

آره یلدا جان ،طول کشید تا سر پا بشم و بشم این مونسی که حاال هستم.طول 
کشید تا با التماس من نامه ی منصور به دستم برسه و بعد خوندش کنار لباس 

 رمش و برای همیشه به خودم یادآوری کنم مونس تنها خواهد موند.عروس بذا
سرم اومد.  سها پاره نکردم تا یادم بمونه که چه به  صور رو همراه عک نامه ی من
شور بچگی  شر و  شیدریال ولی من خودم و  محمود هیچ وقت خودش رو نبخ
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صور که مرد متأهلی بود  شدم من شیدم. باعث  ستم داد رو نبخ به  وای که کار د
شتر مجذوب کنم و  شتر و بی سمتم رو بی سوسه و طمع شروج پدرم اومده بود  و
ست بیاره و  ست آوردن شروتم، دلم رو هم به د با خودش عهد ببنده بعد از به د
زن و بچه اش را رو رها کنه. ولی دسببت تقدیر امان نداد و دسببتش رو شببد و 

 و بعدها شیفته.رسوایی شد ته قصه ی مردی که یک روز رخ به رخش شدیم 
صندوقچه رفت و  شک را پاک کرد و به طرف  شید و رد ا صورتش ک ستی به  د

 تمام وسایلش را سر جایش برگرداند و قفل را بست و کلیدش را به یلدا داد.
 

یادج بمونه .  یک روز برای بچه هاج تعریک کن. این روز  قصبببه ی من رو 
و رسم امیر مطمئن نشیم یادج بمونه من و خان جونت و پدر جونت تا از اسم 

سی بود و بچه هاج  سمتت با هر ک شه ق ،نمیذاریم اتفاقی بیفته. تو هم یادج با
شه  شون بیاری که همی شون بگی و یاد صه رو برا دور زندگیت رو گرفتن ،این ق

 یک حامی هست.
 شانه ی دخترک را نرم فشرد و او را با دنیایی از فکر و خیال تنها گذاشت.

 
************* 

 یلدا، من به شما گفتم رسیدی خبر بده. 
 ببخشید، یک اتفاقی افتاد که من فراموش کردم.

 حوله را روی مو های نم دارش کشید و روی تخت نشست.
 

 چی شده؟ حالت خوبه؟
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 بله، حاال بعدا  می گم بهت.
 ماه پیشونی، تا من بر می گردم مراقپ خودج باش.

نمی گنجید روزی کنار گوشش لبخندی روی لبش نشست. در مخیله اش هم 
از ماه پیشببانی بودنش که هنوز متوجه نشببده بود چگونه به این لقپ نائل آمده 
بود زمزمه کند و یادش برود همان اسببتادی اسبببت که روز اول با آن جالل و 

 جبروج حشمتی حراف  را هم ساکت کرده بود.
 

 مامان گفت زنگ زده
 امیر آراد... 

 جان دل امیر آراد؟
شت. آخر نفس ح سیم خنکی از دلش گذ شد و پلک ها روی هم افتاد و ن بس 

زیر بار این عاشببقانه ها خم می شببد. دلش بیچاره شببده بود و این مرد قسببم 
 خورده بود .

 
 یلدا، خوبی؟ با منی هنوز؟

 ب... بله. در مورد تماس هم خان جون گفتن.
 یلدا، من بعد از برگشتن خودم با پدر جون صحبت می کنم.

شت. باید یک چیز هایی را همین سکو ست ندا صال  دو ج کرده بود و این را ا
 ابتدای کار توضیح می داد.
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شما یک چیزهایی  صل میذاریم، باید برای  سه ی مف شتم یک جل یلدا، من برگ
 رو توضیح بدم.

 و من قرار نیست شما رو ببینم.
 چی می تونه باعث بشه من نتونم ببینمت.

شما رو نمی بینم.  خودم . اون روز هم گفتم شه من دیگه  سمی ن تا همه چیز ر
 مگر در دانشگاه.

شدن هایش زد و"  شیرین  شت ،گوشه ی ابرویش را خاراند و لبخندی به  با انگ
 ای جانم "ی در دل نثارش کرد.

 
 پس با این اوصاف خودج رو زودتر آماده کن، وقت زیادی نداریم.

 م.من تا هر وقت بخوام می تونم وقت داشته باش
 و من این یک مورد رو کوتاه نمیام خانم جوان.

 امیرآراد... 
گمان کن این طنازی بتونه من رو سست کنه و خواسته ی نامعقولت رو اجابت 

 کنم.
خنده ی دخترک آرام دیروز و ماه پیشببانی امروز، دلش را پر از خوشببی کرد و با 

 "خداحافظی" کوتاهی تماس را قطع کرد.
 

سابی تحقیق کرد. آدم های اسم و رسم داری هستند. البته من تو این دو روز ح
 همین امروز هم یک مالقاج حضوری با پدرش داشتم. 

 کجا دیدیشون؟
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شون هم در کمال متانت قبول  شون. ای شرکت صالح ندیدم برم  ترجیحا  بیرون. 
 کرد.

 و نظرج؟
شتباهی رو که با زن شدیم. ا ستم و ریز توضیح دادم. قانع  گی دریز توضیح خوا

 مونس کردم یک عمر سنگینی کرد روی گردنم رو ،تکرار نمیکنم. 
شکش را درآورده  سته بود و حرف های یک دانه برادرش ا ش شه ای ن مونس گو

 بود و برای خوشبختی یلدایش از  صمیم قلپ آرزوی خوشبختی می کرد.
 

 حاال میمونه که با فهیم صحبت کنیم و با کسپ اجازه، کارها رو جلو ببریم.
 امروز که باید بریم عروسی. فردا باهاش صحبت کن.

 یلدا کی بر میگرده؟ ساعت چهار شد. کی می خواد آماده بشه.
 بچه ام مثل ماه میمونه. شما نگران خودج باش.

 قربون دست و پای بلوری...
 جمله اش تمام نشده بود که صدای یلدا ،خنده اش را بلند کرد.

 
 ای نیستم. پدر چون من اون موجود آشپزخونه

دسببتش را باز کرد و دخترک را به آغوشببش دعوج کرد و از تو به یک اشبباره، از 
 من به سر دویدن ،مصداق همین لحظه بود.

 
 حاال هم نمی اومدی؟
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 پیش دایی فهیم بودم. مبارک باشه آرزو جان، ان شایالله نوبت خودج.
 طی اطالعاج واصله نوبت شما در اولویت قرار گرفته.

صدای آرزو . این روزها کمتر لبخندی  ست از حرص پنهان در  ش روی لبش ن
حرف زده بودند ،اما حرف ها زده بودند و هر کدام از سر سپردگی این دو برادر 
چیزهایی گفته بودند و کم و بیش در جریان خواسببتگاری ضببمنی نرگس که 

 آرزو، با اعتماد به نفسی باال، مامان خطابش می کرد، قرار گرفته بود.
 

صه مخالک این افکار  شخ ستند . هر چند من خودم به  شم ها دعوج نی محت
ست. تا جنبه ی رسمی تری  پوسیده هستم ،اما مادر گرامی فرمودند درست نی

 پیدا نکرده، بهتره کمی آبرو داری کنم تا مرغ از قفس نپره.
خنده ی بلندش در صدای موسیقی گم شد و سری به تأسک برایش تکان داد و 

 اتاق تعویض لباس رفت. به سمت
 

 بهار جان خوبی؟
 من خوبم. خبرهایی شنیدم، مبارکه.

 ممنونم عزیزم. فعال  که خبری نیست.
 ان شایالله که خیره.

مهربانی ذاتی این دختر سببتودنی بود. خبرهایی هم این طرفی شببنیده بود که 
 دلش شببکوفه داده بود و باید تا رسببیدن اردیبهشببت روزگارش ،منتظر به شمر

نشستن شکوفه ها ی سفید می ماند و از صمیم قلپ آروز کرد تا این شکوفه به 
 بار نشسته، میوه دهد و طعم زندگی اش را عوض کند.
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عروس و داماد مم که خوشببحالی از وجناتشببان پیدا بود و گویی در این عالم 
 نبودند. سرشان گرم هم بود و کاری با کسی نداشتند.

ای لیلی و عاشقانه های امین و اشک چشم های عروسی هم با تمام سادگی ه
مادر ها و تکه پرانی های لیلی افکن آرزو گذشببت و عروس و داماد راهی کلبه 

 ی خوشبختی اشان شدند.
 
 

 صدای زنگ گوشی نگاهش را تا ساعت باال آورد.
 سالم. چرا بیداری؟.
 فقط برام حرف بزن.

 خوبی؟ کجایی؟
 بودی.خوبم . فقط خسته ام ؛ کاش کنارم 

لباس مجلسی اش را با احتیاط روی دسته صندلی گذاشت و سرشانه بلوزش 
 را صاف کرد و روی صندلی نشست.

 
 رسیدن بخیر. فکر کردم خوابی؟

 از خستگی بی خوابم. چشم که می بندم میای جلو چشمم. 
 من معذرج می خوام.

ستگی و دلتنگی این چند  وز را رکاش اینجا بود تا تنگ در برش می گرفت و خ
 جبران می کرد.
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 عروسی خوش گذشت؟

 مثل بقیه ی عروسی ها. یک عروس و داماد خوشبخت و عده ای مهمان.
یلدا، حرف بزن.این دو روزه نشببد زیاد باهاج صببحبت کنم. فقط برام حرف 

 بزن.
امیر آراد. میدونی از اسببم های ترکیبی خوشببم میاد؟ میدونی هیچ وقت فکر 

شی؟ سی تا این  نمی کردم این جوری با میدونی فکر نمی کردم یک روزی با ک
حد همصحبت باشم اون هم بدون هیچ ارتباط رسمی و قانونی. اینقدر عجیبه 
با تو  مه مونس گفتم  خان جون و ع به  به .من  خان جون هم متعج که حتی 
شم رو پیچوندند که زیاده روی  صیه اکید کردند و گو صحبت می کنم، ولی تو

 نکنم.
 

 را کمی باال آورد . بالش زیر سرش
 

شد تو اون  ست می دیدم. کاش می  شپ تو رو با اون لبا شد من ام کاش می 
 لباس می دیدمت و یک دل سیر نگاهت می کردم.

سرش به پایین افتاد و  ستد ، صور اینکه با آن لباس مقابلش بای خجالت زده از ت
 گرما تمام تنش را فرا گرفت.

 
 ا.حاال وقت هست برای این آرزوهای شم

 یلدا، کاش اینجا بودی. حرف بزن دختر.
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 چی بگم؟ از کجا بگم؟
 از هر جا که می دونی بگو ماه پیشونی.

 تکه ای از موهایش را پشت گوشش فرستاد و نگاهش به کلید روی میز افتاد.
 

عمه مونس چند روز پیش از قصبببه ی ناگفته زندگی اش گفت . براج تعریک 
می تونم خیلی براج حرف بزنم و تو قول می کنم. من فکر می کنم یک روزی 

 بدی که به حرفام گوش کنی.
 کمی خودش را باال کشید و دستش را زیر سرش گذاشت.

 
 گوش میدم عزیزم. چرا نباید گوش کنم؟

 امیرآراد...
 جان امیر آراد.

راز این جمله چه بود که هر بار با شنیدنش دلش پر و خالی می شد و سیاالتی 
 فرا می گرفت و در نهایت به عالم واقعیت هدایتش می کرد.عظیم وجودش را  

 
قول بده، قول بده مثل منصببور خان نباشببی. عمه یک کلید داده به من، میگم 
قصه ی این کلید و منصور خان رو... عمه مونس قول گرفته و من هم می خوام 

 از تو قول بگیرم.
 امیرآراد بیداری؟
 هوشیارم عزیزم.
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هام نمی  بده تن نه. قول  باره کمر خم ک پدر جون دو ذاری. من دلم نمی خواد 
نذار سببومی باشببم. پدر جون خودش رو عامل ازدواج بی نتیجه و اشببتباه عمه 

 مونس میدونه. قول میدی منصور زندگی من نباشی؟
 بغض نشسته در صدایش ،دلش را بی قرار کرد و با صدای آرامی صدایش کرد.

 
 تا من امضای بزنم.یلدا، تمام این حرفها رو بنویس 

امضای پای کاغذ به راحتی با یک حرکت مچاله میشه و روانه ی سطل زباله ، 
 اما خدا کنم قلبی مچاله نشه.

دختر تو کجای زندگی من نشسته بودی که حاال هویدا شدی؟ کی تمام میشه 
 این روزها.

من سببر جای خودم. خان جون میگه هر کسببی سببر جای خودش باشببه ،همه 
 درست انجام میشه. اتفاقاج 

شد ما بتونیم همدیگه رو  سر جای خودمون بودیم و البته تقدیر باعث  من و تو 
که  نه این ناسبببپ ببینیم. من دلم آرامش می خواد.  مان م جای خودش و ز در 
نداشببته باشببم. اما جنس آرامش ها متفاوته . مثل جنس لباس هایی که داریم، 

شیم بد شته با ضامن اون یکی ،هر  کتان یا حریر... هر دو دا ست. این یکی  نی
 چند نا متناسپ با همدیگه. حواست هست به من؟

از خوابیدنش بود. لبخندی روی لبش نشست   صدای نفس های آرامش نشان
 و تماس را قطع کرد و شبی آرام را برایش آرزو کرد.

 
************* 
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 خیلی خوش آمدید. چرا زحمت کشیدید؟
 بهتری؟چه زحمتی بابا، الحمدلله 

 از لطک شما و نگهداری های بی دریغ این دختر خیلی بهترم.
با تو خونه یکی بودیم، چرا  که  ما  کاش پیش خودمون بودی.  کاری نکردیم. 

 یهو غریپ افتادی فهیم؟
 سرش را پایین انداخت و سکوج کرد. روی نگاه کردن نداشت.

 
 این دوستت که میاد پیشت...

 کشور، این بنده ی خدا هم اسیر من شده.خانمش رفته سفر خارج از 
 اسیر چیه؟ تو که سر حالی، هر کسی کنارج هست برای اینه که تنها نباشی.

 نفسش را حسرج بار بیرون فرستاد و لیوان شربت را مقابلش گذاشت.
 

 فهیم جان، حرف دارم.
 در خدمتم.

 راستش مهندس محتشم رو که قبال  معرفی کردم بهت. 
 مدرسه و .... همون مهندسی که

بت را از روی میز  کان داد و لیوان شببر له ت مت ب به عال یان کالمش سببری  م
 برداشت و جرعه ای نوشید.
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مدج زیادی نیست که می شناسمش، اما تو این مدج خودش رو نشون داده؛ 
 از یلدا خواستگاری کرده.

 خیال گذشته رهایش نمی کرد و در هر فرصتی سر می کشید و دنیاش را ویران
 می کرد.

 
 فهیم، مادر باهاج حرف دارم.

 چی شده؟
گاری  مه رو برای علی خواسببت خان فهی خانم و محمود  قا  مه ل علی، یعنی، 

 کردند.

 مبارکه.
 همین؟  فهیم مسخره می کنی؟

نه مادر من، کی بهتر از علی؟ انقدر مردونگی ازش سببراغ دارم که می دونم 
 رکه فاطمه خانم.لحظه ای نگاه بد به ناموس کسی نداشته؛ مبا

 صدای آشنای فهیم گفتن کسی به عالم حال باز گرداندش.
 

 مبارکه. 
 همین؟ فهیم تو دایی یلدایی.

 شما تاج سر همه ی ما، حرفت حجته محمود خان.
 لبخندی روی لبش نشست. نفسش را راحت بیرون فرستاد.
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ی افهیم جان این پسببر به لحاظ خانواده تأیید شببده . یک شببرکت مهندسببی بر
 خودش داره و دستش تو جیپ خودشه و متکی به خود .

این روزها احوال تو زیاد مسبباعد نبود. ولی به رغم حرف ما که گفتیم قضببیه 
 بمونه برای مدتی دیگه، بازم اصرار کردن و این شد که من به تو گفتم.

ست. محمود خان اگر خیالت رو راحته این خانواده رو معطل  ست خدا عمر د
 ان شای الله. نکنید. خیرِ 

 دستی به آمین باال رفت و ذکری روی لپ .
************ 

 
امیر ارسببالن، نمیدونی وقتی به امیرآراد گفتم چطور به سببختی جلوی خودش 

 رو گرفت که تا خونه ی تابان ها پرواز نکنه.
 پسر کو ندارد نشان از پدر...

شده نگاهش کرد و بی مزه ای نثارش ک شم های ریز  رد. امیرآرمان نرگس با چ
چشببمکی به امیر ارسببالن خندان زد و به سببمت نرگس رفت و تنگ در برش 

 گرفت.
 امیرآرمان،همیشه وسط ماجرا می رسی.

 اول و وسط رو نمیدونم نرگس خانم، مهم اینه که به موقع می رسم. 
شانش نیافت. لیوان آبی ریخت و روی  شانی از ن شت و ن دور تا دور خانه را گ

 مبل نشست. 
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 داماد جان کجاست، رفت؟ از حاال؟
 بس کن امیرآرمان، اذیت کردی نکردی.

 اذیت چیه مادر من، بعد هم من مورد اخالقی ندارم که شما بخوای بهره ببری.
 آره خپ، آرزو جان میتونه منتظر بمونه.

آب که در گلویش پرید ،ابرو های نرگس باال و پایین شد و در کمال خونسردی 
 سرفه های پی در پی اش به سمت آشپزخانه رفت.و بدون توجه به 

 
 من از االن تا روز دامادی از این کلمه استفاده نمی کنم.

 من هم در مورد آرزو کمی فکر می کنم.
سرک چموش دیروز را پایین انداخت و برای  سر پ سالن ، خنده ی بلند امیر ار

 اولین بار خجالت کشیدن را تجربه کرد.
 

****************** 
 

 احوال عروس خانم؟
.  دایی فهیم، لطفا 

 من براج خیلی خوشحالم. 
 هنوز اتفاقی نیفتاده دایی.

شد. فنجان  شته با ستگار دا شد که خوا شده با شد این همه بزرگ  باورش نمی 
 نسکافه را روی  میز گذاشت و صندلی را عقپ کشید و روبرویش نشست. 

 خپ، از این داماد آینده چی میدونی؟
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 د من واقعا  چیز زیادی نمی دونم ،ولی پدر جون ...خپ، می دونی
صا  تحقیق می  شخ ست وگرنه خودم  گفت بهم. یلدا، من واقعا حالم خوب نی

 کردم، اما به حرف پدرجونت اکتفا می کنم. 
 دستش را دور فنجان حلقه کرد و سرش را پایین انداخت. 

 
ر بهت میرسببه. یک چیزهایی تو زندگی آدم هسببت که هر چقدر فرار کنی زودت

سته اتفاقاتی توی  زندگیت میفته که خودج هم خبر دار نمی  یک وقتایی ناخوا
 شی. روزی متوجه میشی که کار از کار گذشته.

 گویی با خودش حرف می زد و در این عالم نبود.
 

ست حدس زدم از  ش سته ،روی چهره ی علی ن میدونی از روزی که اخم ناخوا
 اون چیزی گفت و نه من به روی خودم آوردم. فهیمه خوشش میاد؛ اما نه

شد. علی رفیق بود و  سرم می  شور جوونی بودم ،اما حرمت رفیق  شر و  پر از 
یار. شبببی که مادرم گفت    حاج  خانم خواسببتگاری کرده ،احسببنتی به نگاه 

 تیزبینم گفتم.
فهیمه ی سبباده و مهربون من هم انگار چند وقتی بود دل داده بود . خوشببحال 

ودم براشببون. هر دو عزیز بودن. ادای این برادرهای جو گرفته رو در نیاوردم و ب
به احسبباسببشببون احترام گذاشببتم. شبببی که فهیمه عروس خونه ی علی شببد 

 ،چشمم اشک بود و لبم خنده. 



 521 باورم شکست

آرزوی خوشبختی داشتم براشون. روزهاشون می گذشت و به خوشی هم می 
که یک روز تصادفی حرف زدن  گذشت. چند ماهی از ازدواجشون گذشته بود

شنیدم که از باردار نشدن فهیمه می پرسید. کمی این پا و اون  مادرم و فهیمه رو
شکل از  شده م شنیدم که فهیمه گفت رفته دکتر و متوجه  پا کردم و تا اونجایی 

 خودشه.
 پتو را تا گردنش باال کشید و دستهایش را در هم گره زد.

 
سرم چرخی ست داره، علی اون روز دنیا دور  ستم علی چقدر بچه دو د. می دون

 الخصوص دختر. آرزو داشت دختر دار بشه و اسمش رو بذاره یلدا.
نگاهش را تا یلدای متفکر باال آورد. چند وقتی به این منوال گذشت تا یک روز 

 تصمیم گرفتم با علی حرف بزنم.
ما هیچوقت چه حرفی؟ دایی اصببال  چرا دارید این ها رو تعریک می کنید؟ شبب

شدید ؛اون هم بدون  اهل حرف زدن نبودید، حاال این دفعه خودتون پیش قدم 
 هیچ حرف و اعتراضی؟ 

 کم کم متوجه میشی. 
 من رو نگران می کنید. 

 نگران نباش . بعضی حرف ها بهتره با آدم به گور بره، اما آدم داریم تا آدم. 
 توجهی به نگاه ترسیده یلدا نکرد و ...

شد. گاهی  روزها می سر حرف رو باز کنم نمی  ستم  شت و هر بار می خوا گذ
شده  ضی نمی کنه و ایراد نمی گیره؟  شک می کردم که چرا علی اعترا وقت ها 

 بود برام سؤال.



wWw.Roman4u.iR  522 

 

نه می تونسببتم بپرسببم ،نه می تونسببتم بیخیال از کنارش بگذرم. گاهی افکار 
 .مسموم مغزج رو به زوال میبرن و امان از پر و بال دادن

یک روزکه از بیرون اومدم ،صببدای گریه ی فهیمه چنگ انداخت به سببینه ام. 
نفهمیدم چطور خودم رو رسببوندم بهش و یک سببیلی محکم به صببورج عین 

 برگ گلش زدم.
یال بیرون  عالم خ فت از  هانش گر که جلوی د لدا و دسببتی  وای خفیک ی

 کشاندش.
 

دیوونه شببده بودم و  زدم به صببورتش و تمام عمر دلم آتش گرفت از این کار.
یاد ،دلم میسببوزه از  یادم م که  مه سبببال  عد این ه جه نبودم. هنوز هم ب متو

 مظلومیتش. 
شونه هاش رو  ست و  ش ست . مادرم کنارش ن ش شه ای ن هیچی نگفت و گو
شنیده  صدام رو بردم باال و هر چی  ساژ میداد. لیوان رو روی میز کوبیدم و  ما

 ره تعریک کردم.بودم و ریخته بودم تو دلم رو یکبا
 شما چکار کردید دایی؟

شت و جرعه ای  ست و لیوان آب را از روی میز بردا ش زهر خندی روی لبش ن
 نوشید.

 
گریه ی بی صببداش بیشببتر دلم رو می سببوزوند. یادمه با دادی که زدم مادرم 
سرم فریاد زد که چرا این کارها رو می کنم. من از اینکه فهیمه  شد و  صبانی  ع
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شببه و از اینکه شببک کردم به علی که چرا اعتراضببی نداره به این بچه دار نمی
موضببوع گفتم. با هر کلمه ای که می گفتم چشببمهای فهیمه گرد و گردتر می 
شببد. اونقدر حرف زدم که خودم از نفس افتادم. اون روزها حال روحی خوبی 
نداشببتم و رفتن پیش روانشببناس هم ممد نبود. انگار اختیار حرف و حرکاتم 

ت خودم نبود. یک وقتی به خودم اومدم که دیدم فهیمه از خونه زده بیرون و دس
 مادرم با چشم اشکی به گوشه ای خیره شده. 

سمتش رفتم؛ ولی در کمال ناباوری دیدم  شدم و به  طاقت نیاوردم ،از جا بلند 
 توجهی به من نکرد و از جا بلند شد و به سمت اتاق رفت. 

از اون بود که برم دنبالش و دلجویی کنم، که اگر  تنم خسببته و ذهنم آشببفته تر
 جونی داشتم اول باید می رفتم سراغ فهیمه.

شببپ مثل جهنم گذشببت و تا خود صبببح جون دادم. اگر لحظه ای هم خواب 
 می رفتم با کابوس از جا می پریدم و هیچ صلواتی هم آرومم نمی کرد.

 کافیه دایی، دارید اذیت می کنید خودتون رو.
 این چند سال در عذاب گذشت . تمام

حاال که همه چیز تموم شببده. شببما فعال  باید به فکر درمان باشببید ،نه مرور 
 خاطراج.

خونسرد بودن آدمها تا وقتی خواهد بود که پای منافع و حقوقشان وسط نباشد. 
ست رفته ی یلدا در همین  سردی از د ست از خون ش لبخندی تلخ روی لبش ن

 روزها که خیلی هم دیر نبود. 
 

 قرار خواستگاری رو که گذاشتید به من هم خبر بدید تا بیام.
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 پریده.امروز حالتون زیاد خوب نیست. کمی رنگتون 
ضعیک  ست که تقریبا  هیچ اشری هم ندارند، فقط  خوبم. به خاطر این داروها

 تر و بی حس تر می شم.
 کی باید برید برای آزمایش.

 نفسش را بیرون داد و پیشانی دردناکش را فشرد.
 عمرم به آزمایش بعدی کفاف نمیده.

 این چه حرفیه دایی؟
 کنه؟ سرطان خون با کی شوخی کرده که با من شوخی 

به  یه  باز کن، ببین حال و روز من رو... حال من شببب هاج رو  لدا،  چشببم ی
 آدمهاییه که رو به بهبودند؟

بی رحمانه می گفت و توجهی به یلدای گریان نداشت. سرش را فشاری داد و  
 از جایش برخاست.

 
 شما بشینید . من میارم داروهاتون رو.

 الزم نکرده. 
ا لبه ی میز گرفت تا از سببقوط احتمالی اش بهت زده نگاهش کرد و دسببتش ر

 جلوگیری کند.
 

صله ندارم. فقط دارم روزها  صال  حو ست و ا زیاد نیا اینجا، من حالم خوب نی
 رو میشمارم.
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 دایی...
 دایی ندارهریال امروز یا فردا رو نمی دونم، اما رفتن نزدیکه.

ودش رفت و خ کیفش را برداشت و در کسری از صدم شانیه از آشپزخانه بیرون
 را به در وروی رساند و از آن جهنم ساخته شده بیرون زد.

 
 باید متنفر بشی.

صدای در از جا پراندش و جای خالی یلدا به صورتش سیلی زد. باز هم زیاده 
 روی کرده بود بدون آنکه بخواهد.

فنجان دست نخورده را درسینک ظرفشویی گذاشت و تن دردمندش را به چند 
 کرد و پا کشان به سمت اتاق رفت و روی تخت دراز کشید.مسکن مهمان 

قاب عکس دهن کجی می کرد و او که مصببرانه قصببد آزار خودش را داشببت، 
 نگاه نگرفت.

 
شت  شتمش پ شه که انگار گذا ست بگیر، میخوام این گل جوری با داداش در

 گوشم.
 این کارها چیه دختر؟

 خوبه داداش، آخه حیفه از شاخه بچینمش.
 من نمی دونم تو چرا این همه رویایی هستی؟باشه، 

 رویایی نسیتم. حاال لطفا  عکس.
صدای فلش دوربین که آمد او هم به اتاق نه متری برگشت. دلش برای یک گل 

 می سوخت و از شاخه جدایش نمی کرد در حالی که او بیرحمانه ...
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ه نی کدستش از دردی که به جان خودش انداخته بود فمشت شد. درد بی درما
به جانش افتاده بود از درد بی درمانی که خودش به جان خودش انداخته بود 

 کمتر بود.
چشببمهایش را بسببت ،برای دقیقه ای خواب جان داد و هزاران بار آرزوی مرگ 

 کرد.
 
 

باره زنگ زد و اصببرار کرد زودتر تکلیک رو معلوم  یلدا، امروز نرگس خانم دو
 کنیم.

 خودتون صالح می دونید. نمی دونم خان جون، هر طور
 چی شده؟

 قطره اشکی که از چشمش فرو افتاد، پا تند کرد و یلدا را در آغوش گرفت.
 

 چرا هر دفعه میری خونه ی فهیم و بر میگردی حالت بد میشه؟
یک چیزهایی رو  ما انگار من  کاری نمی کنم ؛ا دایی یک جوری شبببده، من 

مهربون و در آن واحد پرخاش  یادش میارم. این روزها بیشبتر عصببانی میشبه.
 گر. امروز یک چیزهایی رو تعریک می کرد که یک باره حالش بد شد.

ضربه های ریز به کمرش می زد و سعی داشت با سکوج اجازه دهد تا حرفش 
 را بزند.
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 یادج باشه فهیم مریضه. آدم مریض هم رفتارش دست خودش نیست.
 می اذیت می شم.من متوجه هستم، اما وقتی بیرونم می کنه ک

سته در  ش ست چروکیده اش گرفت و از غم ن ستانش را در د صله گرفت و د فا
 چشمان خیس عزیز کرده اش، دلش فشرده شد.

 
شببما به خاطر خود دایی اج و بعد هم به خاطر مامان فهیمه داری این کار رو 

 می کنی. پس باید صبور باشی خانم مهندس.
ی خواسببتگاری کردن دیگه خارج از  همه چیز به هم ریخته، این وسببط قصببه

 ظرفیت من بود.
 امیر آراد خان شما، با این کار می خواد بار ذهنی تو رو کم کنه.

 ظاهرا  فکر درستی نیست.
 لبخندی زد و نفسش را بیرون فرستاد.

 
یک مرد دلش می خواد حامی و پشتیبان باشه. زن هر چقدر هم قوی و مستقل  

وجود یک حامی. نه برای خریدن نون و تخم مرغ، زن ها باشه ،ذاتا  نیاز داره به 
لطیک هسببتند و مردها هم این رو می دونند؛ حاال اینکه زیاد عنوان نمی کنند 

 بماند.
ست. حس میکنه با وجود ما باز  ستثنی نی این امیر آراد خان هم از این قاعده م

نه که از ایهم تنها هستی. خپ البته اشتباه هم نیست.  ولی چیزی که پیداست 
شما به من  سوزی و ترحم. حاال  شته، نه دل سؤولیت پا پیش گذا شق و م سر ع

 بگو، دلت باهاش هست یا نه؟
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دسبتی به موهایش کشبید و از جایش بلند شبد، به سبمت پنجره رفت. پرده را 
 کنار کشید و تکه اش را به دیوار داد

 
برنامه ریزی  کسببی از فردا خبر داره خان جون؟ به جز یک سببری کارهایی که

شیم، از چیزی خبر نداریم.  شته با شون هم ندا صت انجام شاید فر کردیم که 
 قصه ی عمه مونس یا قصه ی مامان فهیمه کی می دونست این طوری میشه.

از پنجره فاصببله گرفت و به سببمتش برگشببت. امیدوار بود  بهترین تصببمیم را 
 گرفته باشد.

 
 امیدوارم از انتخابم پشیمون نشم.

  که عزیزم. الهی خوشبخت بشی عزیزم.مبار
در آغوشش کشید و قطره اشکی از چشمش چکید و برای خوشبختی و عاقپ 

 بخیری اش و از صمیم قلپ آرزو کرد.
 

ستت داریم؟ میدونی هر اتفاقی که بیفته ما ازج حمایت می  میدونی چقدر دو
و تنها دل علی ر کنیم؟ یلدا تو برای ما نوه نبودی. از روزی که به دنیا اومدی نه

 پر از خوشی کردی، که چراغ این خونه شدی.
از االن غصببه ی رفتن تو روی دلم سببنگینی می کنه. یک روز هم دور نبودیم ، 

 من این دوری رو چطوری تاب بیارم.
 خان جون ناالنش اشک هر دو را در آورد و بیشتر در آغوش هم فرو رفتند.
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لقا خانم. سن و سالی ازتون گذشته و باید  ناله و زاری تمام نشد؟ گرسنه ایم مه

 زودتر شام بخورید.
 سرشان به سمت مونس برگشت که در آستانه ی در ایستاده بود و حرف می زد.

 
 قوم شوهر رو هر کاری کنی قوم شوهره.

 جلو بچه این چیزها رو نگو، بد آموزی داره زن داداش.
 به سمتشان رفت و هر دو را در آغوش گرفت .

 
صاحبش. مال خودمونی و این امیر خان هم  گریه نکن عمه. مال بد بیخ ریش 

 کاری از پیش نمی بره.
عمه مونس بلندش گل لبخندی رو لبشببان کاشببت . داشببته هایش را دوسببت 

 داشت با همه ی اندک بودنشان.
 

 رو کردی؟ جوابت چیه بابا؟ فکرهاج
 ب... بله پدر جون.

 و جوابت؟
 هر چی شما صالح بدونید.

یلدا، فکر می کنم مه لقا همه گفتنی ها رو گفته و ناگفته ای نمونده. ببین بابا،  
من تحقیق کردم ، پرسببیدم، شببنیدم،اما در نهایت تو تصببمیم گیرنده ای. این 

 پسری که من دیدم از هر لحاظ مناسبه، پس توکل کن و زندگی اج رو بساز.
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 انگشتانش را در هم پیچید و نگاهش را باال آورد.
 

من دوسببت ندارم اگر اتفاقی هم افتاد شببما خودتون رو مقصببر بدونید. این 
 زندگی منه و من باید از پسش بر بیام. تمام تالشم اینه ِکه بسازم و آباد کنم.

 امیدوارم عاقبت بخیر باشید.
روی سببرش بوسببه ای کاشببت و عطر علی که زیر پینیش پیچید، حسببرج 

 یلدا بیشتر در دلش رسوب شد.نبودنشان آن هم در این روزهای مهم 
 
 

*************** 
 سالم حاج خانم.

تمام بی تفاوتی اش را در چهره ریخت و تالش کرد و نگاهش را کنترل کند که 
شان داده بود هم بیش از حدش  شپزخانه نرود.  همین قدر که ن دنبال نرگس تا آ

ه ت و حاال یکباره ببود. نه آنکه مغرور باشد ،اما از این ارتباطاج و عالیق نداش
 ازدواج فکر کرده بود.

پایش را روی پایش انداخت و به لبخند کش آمده ی امیرآرمان و نگاه متفکر 
 امیر ارسالن توجهی نکرد و نگاهش را به مجله ی مهندسی داد.

بتن آرمه و میلگرد ها روبرویش بودند و ذهنش در به در یلدا . چند روزی بود 
احترامش صبببر می کرد. هر چه بیشببتر تالش میکرد از ندیده بودش، اما به 

 مکالمه ی تلفنی بفهمد ،کمتر می فهمید.
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گویی می شنید و نمی شنید. کاش خودش به یلدا زنگ زده بود و می پرسید. با 
این فکر در جایش تکانی خورد و مجله را روی میز گذاشببت و از جایش بلند 

 شد.
 

، شما هم سالم برسونید.  حتما 
 ر نداشته سر جایش ایستاد.قدم ب

 کجا میری مامان؟
 کاری دارم، برمی گردم االن.

 انگار زیاد مایل به شنیدن جواب نیستی.
چرخید و نگاه به ظاهر بی تفاوتش را به نرگس داد . ابروهای باال رفته و نگاه 

 پرسشگرش راه هر حرفی را می بست. 
 

 من چرا باید دنبال جوابم باشم؟!
 واب رو می دونی.احتماال  چون ج

 حدس می زنم و شما لطک می کنید و حدس من رو به یقین تبدیل می کنید.
لبخند نرگس پررنگ تر روی لبش جا خوش کرد و با شببوقی وصببک ناشببدنی 

 نگاهش کرد.
 

 خان جون یلدا بود، گفت دوشنبه شپ باشه وعده ی دیدارمون.
 نفسی از سر آسودگی کشید و روی مبل نشست. 
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سی رو ندارند به غیر   صی نداریم اینجا و اونا هم  مثل اینکه ک ما که فامیل خا
ضیه  رو تمام کنیم؟البته  شپ ق ست همون  از چند عمو زاده و عمه زاده. بهتر نی

 با اجازه ی شما ارسالن جان.
 بابا، شما نگران نباش. مامان این وسط یک اسمی هم از شما آورد باالخره.

ارسالن به نرگسش بود و مهم نبود که اسمی هم از او آورده یا نگاه خیره ی امیر 
 نه. می دانست نرگس عاقل است و کاردان، اما...

 
 من فکر می کنم این طور درست نیست.

 چطور؟
سه نفر بریم و یلدا و امیرآراد حرفهای  صله یک روز هم باید ما  شده حتی با فا

 م بدیم.آخرشون رو بزنند، بعد خواستگاری رسمی رو انجا
ند و در سببکوج  مت نرگس و امیر ارسببالن متفکر چرخا به سبب سببرش را 

 تماشایشان کرد.
 

 باشه . پس دوشنبه رو می گذارم برای رفتن خودمون و پنا شنبه با بقیه میریم.
 اینطوری بهتره. 

شور و مشورج که تمام شد، از جایش بلند شد و با شپ بخیری به سمت باال 
 رفت.

 
*************** 
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 کجایی یلدا؟ 
 دانشگاه، تو کی میای؟

 من پنا دقیقه ی دیگه کنارج هستم. آرزو جان تنهاج نمیذاره.
خداحافظی کرد و گوشببی را روی حالت سببکوج تنظیم کرد و درون کیفش 

 گذاشت. کارش تمام نشده آرزو نفس زنان وارد شد.
 

 ارزش داشت زنگ بزنی؟
 داد.تابی به گردنش داد و رویش را به سمت دیگری 

 من نمی دونم این سوغاتی به چی تو دل خوش کرده اومده خواستگاری؟
 شما نگران نباش. 

 خدا وکیلی با این...
کالم آرزو با آمدن استاد قطع شد و کالس در سکوج فرو رفت. در کالس بود، 
اما تمام ذهنش پی اتفاقاج افتاده و در حال وقوع بود. از درس که چیزی متوجه 

 حداقل این اتفاقاج را به سالمت رد می کرد.نشد، کاش 
 

خپ الحمدلله این اسببتاد خیلی بهتر از طاهری تدریس نکنه حداقلش این 
 هست که کمی انعطاف داره. چی بود اون طاهری .

 این عادج ترک نمی شه؟
 باید در موردش...



wWw.Roman4u.iR  534 

 

صببدای گوشببی اش رشببته ی کالمش را پاره کرد و با دیدن صببفحه ی گوشببی 
باره درون جیپ مانتوش هل ابروهایش ب اال رفت و شانیه ای بعد گوشببی را دو

 داد.
 

 این چه کاری بود؟
 البد کسی بود که نباید جواب می دادم. بریم؟

 بریم.
آخر هم سببر از کار این دختر در نیاورد. دسببتش را گرفت و به سببمت بیرون 

های  رفت. فکر و خیال این روزهایش به اندازه ای بود که دیگر ریز و درشببت
 آرزو در درجه ی چندم اهمیت قرار بگیرد.

 
 دایی من خودم میام دنبالتون.

الزم نیسبببت. مگه نمی گی برای آشببنایی اومدن،پس بودن من لزومی نداره. 
 عالوه بر اینکه حالم هم زیاد خوب نیست.

 اگر حالتون خوب نیست ،خان جون زنگ میزنه و قرار رو کنسل میکنه.
ست  سم الزم به این کار نی صله ام ،بذار برای مرا دختر خوب. من کمی بی حو

 اصلی. همه می دونند اوضاع من خرابه. یه معارفه ی ساده ست عزیز من.
 "باشه" ای گفت و بعد از خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد.

اسببترس داشببت و طعم دهانش تلخ بود . حرف زدن با آرزو و امیرآراد هم به 
 را خشک کرد و باالی سرش بست. دادش نرسیده بود. موهایش 
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یا  تا آمدنشبببان نمانده بود او هنوز در ابهاماج ذهنی خودش و نوع رو چیزی 
 رویی با آنها دست و پا میزد. 

صببدای گوشببی اش که بلند شببد به سببمت میز رفت و با دیدن اسببم سببوغاتی 
 .،لبخندی نرم روی لبش نشست

 
 .امیرآراد

الو گفتن مرسوم، اسمش را این طور جانش پر از خوشی می شد وقتی به جای 
 صدا می زد

 جان . خوبی عزیزم؟
 .بدون خجالت بگم که استرس دارم

 لبتاپ را خاموش کرد و از جایش برخاست.
 

 چی باعث شده استرس داشته باشی؟ مگه اولین باره من رو میبینی؟
 .می دونم. من کال  آدم آرومی هستم، ولی امروز استرس امانم رو بریده

 .انگشت شستش را روی لبش کشید
 

ضمن من اینجا  شما فقط بابا رو ندیدی، در  سترس وجود نداره.  دلیلی برای ا
سته  شی. قول دادم و به خوا شته با ساس بد ندا ستم برای اینکه هیچ وقت اح ه
اج احترام گذاشببتم و ندیدمت، اما حرف که میشبببه زد. االن چند روزه من 

 ی بی قرارم؟برگشتم و تو رو ندیدم؟ می دون
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شرم صورتش را گلگون کرد، روی تخت نشست و پاهایش را جمع کرد و چانه 
 اش را روی زانویش گذاشت.

 
مان  مدج ز چه  که گفتم حرف بزن و تو حرف زدی، نمی دونم  اون شبببپ 

 گذشت ،ولی هر چی بود حال من رو خوب کرد.
 لت رو یکهمیشببه تو زندگی ما باید یک آدمی وجود داشببته باشببه تا بتونه حا

 جور متفاوج بهتر کنه.
 من خیلی از مامان و باباج ممنونم.

 مامان و بابای من چرا؟
به خاطر وجود تو، من ذاتا  آدمی نیستم که بی جهت تعریک کنم، اما به شدج 
ضی ها به طرز حیرج آوری و بدون هیچ تالشی حال آدم رو عوض  معتقدم بع

 می کنند. مثل باد خنک وسط دل گرما.
 را بیرون داد و انگشتان را به پیشانی اش کشید. نفسش

 
 نگران نباش. ما کم کم راه میفتیم، تو هم آماده شو.

 باشه. ممنون با من حرف زدی. کمی بهترم.
 شما جون بخواه. مراقپ خودج باش.

تشکری کرد و تماس را قطع کرد. بهتر بود برای رهایی از این استرس آماده می 
 گرم می کرد. بهتر از فکر و خیال بود.شد و سرش را به نحوی 
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 فهیم راضی نشد؟
صلی  سم ا شلوغی اذیتش می کنه. گفت اگر اجازه بدید برای مرا سفانه.  نه متأ

 بیاد.
 ایرادی نداره بابا. امشپ در حد معارفه ست.

 "بله" ای گفت  از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت.
 

 یلدا بیا این شربت به لیمو رو بخور.
 ممنون عمه. طعم تلخ دهنم کالفه کننده شده.

 نگران نباش، طبیعیه.
لیوان را به دهانش نزدیک کرد و جرعه ای نوشببید. به نیمه ی لیوان نرسببیده بود 
که صدای زنگ در بلند شد. لیوان را روی میز گذاشت و مستأصل سر جایش 

 ایستاد.
 

 یلدا، همینجا باش تا صداج نکردم بیرون نیا.
 خان جون.

 جونم، چی شده؟
 سکوتش را که دید ،دستش را گرفت و صاف نگاهش کرد. 

 
 چیزی برای نگرانی وجود نداره. فقط آوردن چند فنجون چایه.

 شما پیش من بمونید، باشه؟
 من همیشه هستم. االن هم برم که زشته اینجا ایستادم.
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مه چیز بازار سببالم و احوال پرسببی داغ بود و او آرزو می کرد هر چه زودتر ه
سا بود. ای  شه ی اتاقش پناه ببرد. هیجاناج امروز طاقت فر شود و به گو تمام 

 کاش زودتر تمام می شد.
شود  صدایش می کرد به خود آمد و تا از جایش بلند  صدای خان جون که  با 
ندازه  به این ا مدن کسببی  به حال از آ تا  نه دید.  ،مونس را در درگاه آشببپزخا

 خوشحال نشده بود.
 

 چای میریزم ،لباست رو مرتپ کن و شالت رو درست کن.تا من 
 چشم.

 چه حرف گوش کن شدی شما.
 شالش را روی سرش تنظیم کرد و به سمت مونس رفت.

 
 من همیشه حرف گوش کردم، غیر از این بوده؟
 گاهی با اعمال شاقه البته از روش نرم و خزنده.

چای خوش عطر و  به رغم استرس ،خنده اش را پشت لبش پنهان کرد و سینی
 بو را از دست مونس گرفت و با استرس به سمت سالن رفت.

 
 سالم.

سالمش سر امیرآراد را باال آورد و نگاهش گیر ماه پیشانی اش شد. چهره اش  
 مهتابی و مثل همیشه آرام و باقار بود. 
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نگاه پر تحسببین نرگس و امیرارسببالن نشببان از رضببایت تمام از این انتخاب 
 خیره اش را به سختی گرفت و سرش را پایین انداخت. داشت. نگاه

چای را تعارف کرد و با اشبباره ی خان جون کنارش نشببسببت و طبق عادج  
 همیشگی اش، سرش را پایین انداخت.

 
 خوبی یلدا جان؟

صدای نرگس سرش را باال آورد با حفظ لبخند "تشکر"ی کرد و بیشتر به سمت 
 خان جون کشیده شد.

شت. نگاه خیره ی  سرش را ندا سنگینی می کرد اما جرأج بلند کردن  امیرآراد 
سپرد به مراتپ بهتر از آن بود  صحبت های معمول                می  شش را به  گو

 که اسیر نگاه خیره اش شود.
 

 اگر اجازه بفرمایید بچه ها صحبت های نهایی رو انجام بدن.
 اختیار دارید .  یلدا جان، بابا.

صدای محمود سترسش که به  با  سرش را باال آورد و نگاهش در نگاه پر ا خان 
 سختی سعی در کنترلش داشت، نشست.

 
 امیرآراد رو راهنمایی کن اتاقت بابا.

جایش  گاه پرتحسببین نرگس از  نادیده گرفت و زیر ن ند کوتاه امیرآراد را  لبخ
 برخاست و به سمت اتاقش رفت.
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اق داد و با نگاهش سبرتا پای یلدا را در اتاق که بسبته شبد، تکیه اش را به در ات
 اسکن کرد.

 
 امیرآراد.

 بیچاره کردی امیرآراد رو با این صدا زدنت. داری چکار می کنی یلدا؟
به سببمتش برداشبببت و  قدمی  ند.  ندی روی لبش نشبببا گاه متعجبش لبخ ن

 روبرویش ایستاد.
 

و راحت من پیشببنهاد میدم االن از اتاق بریم بیرون و خیال خودمون و اونها ر
 کنیم.

 متوجه نمی شم.
 انگشت شستش را گوشه ی لبش کشید و کمی نزدیکتر شد.

 
 امروز بی نظیر شدی. 

صل  ستأ شتانش را در هم پیچید. م سرش را پایین انداخت و انگ خجالت زده 
همانجا ایسببتاده بود که امیرآراد دسببتش را کشببید و روی تخت نشبباندش و 

 خودش هم کنارش نشست.
 

 آماده ی شنیدنم.یلدا، من 
 من... من... 
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 استرس امروز اذیتت کرد و من متوجه هست. پس خودم حرف می زنم.
 نگاهش را باال آورد و ....

 
 جلسه ی امروز اگر با اختیار من بود به این شکل برگزار نمی شد. 

 چرا؟
شنهاد  شخص می کردم. مامان پی شپ تکلیک همه چیز رو م اگر با من بود ام
داد فاما بابا رد کرد و من هم به احترام ایشون سکوج کردم، و گرنه امشپ جور 

 دیگری برگزار می شد. 
تا اگر نکته ی مبهمی وجود داره براج حل کنم. اینجا  امشبببپ اینجا هسببتم 

ستم تا بگم قولی رو که اون روز تو  ست دارم ه ست. دو ستان دادم پابرجا بیمار
 تکیه کنی و مطمئن باشی هرگز تنهاج نمی ذارم.

 حرف هایش همچون آفتاب تموز دلش را گرم می کرد و ذهنش را آرام.
 

 لطفا  کمک کن از این تالطم به سالمت بیرون بیام.
اینجا هسببتم تا اطمینان بدم تالطمی وجود نداره و اگر هم تالطمی باشببه من 

 تم. قبول؟ هس
 قول داده بود به این خونه پا نگذارم، مگر برای این کار.

 لبخندش پررنگ تر شد و از جایش برخاست.
 

 بریم بیرون.
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به تأکید سری تکان داد و از جایش بلند شد و دوشادوشش از اتاق بیرون رفت 
. 

 
 باالخره شما دختر من میشی ؟

 هر طور پدر جون صالح بدونند.
س که به سببمت محمود خان چرخید لبخندی به چهره تکیده نگاه مشببتاق نرگ

 اش نشست و "مبارک" ی  ضمیمه ی لبخندش کرد.
تا آخر وقت چه گفته شببد را به یاد نداشببت. ذهنش هر دقیقه سببؤالی طرح می 
کرد و پرنده ی خیالش آن را به نا کجا آباد می برد و در نهایت بی جواب و گاها  

 چندین جواب برمی گرداند.
ستگی ت شید. خ ساند و پتو را تا زیر چانه اش باال ک سته اش را به تخت ر ن خ

ناشببی از فشببار اتفاقاج این چند وقت و به خصببوص امروز به قدری بود که 
 خواب به راحتی  میان چشمهایش نشست و او را به خوابی عمیق فرو برد.

 
***************** 

 حاال قرار شد چکار کنی؟
. کاش همه چیز دیشبپ تمام شبده بود و باز هم یک من کار خاصبی نمی کنم

 بار دیگه این پروسه رو طی نمی کردم.
 رفتار مامان نرگس چطور بود؟

 مامان شماست، از من می پرسی؟
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 خنده ی بیخیال آرزو بیشتر از آنکه کمکی کند کالفه اش  می کرد.
 

 آرزو کاری نداری؟ من باید برم بیرون کار دارم.
رسببیده خواسببتگار داری. ایشببون هم آرزوی خوشبببختی به گوش حاج خانم 

 کردند.
 حاج خانم ؟

 حاج خانم شوکت.
 با انگشتش  روی میز خطوط درهم و نامفهومی را کشید و...

 
 کی گفته؟  اصال  هنوز چیزی رسمی نشده چرا باید حاج خانم بدونن؟

 دختر پل و مردم رهگذر. موردی نداشت شنیدنش.
بگیری یک سببری چیزها نباید تا قبل از اطمینان جایی آرزو کی می خوای یاد 

 گفته بشه؟
حاال شببما حرص نخور. در عوض شببما یک گام به امر خیری که طرح ریزی 

 کرده بودید نزدیک تر شدی.
 انگشتش از حرکت ایستاد و چشمهایش را تنگ کرد.

 
 چیزی گفت؟

 ز قافله عقپتصببمیم گرفتند زودتر امیرحسببین خان رو داماد کنند تا مبادا ا 
 بمونند.

 خنده اش را پنهان کرد و منتظر ادامه ی حرفش شد.
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 هستی؟
 می شنوم.

بله. دیگه مامان من و خاله هم دنبال حاج خانم از این جا به اونجا . این شببد 
شتر کردند. بهار هم که  سین خان رو بی صک امیرح که حاج خانم توضیح در و

 اشتباه نکنم ...انگار بیشتر از حد حسش پیش رفته و 
 بهار ،دختر خوبیه و حقشه که بهترین ها رو داشته باشه.

 ما که بخیل نیستیم، فقط من باب اطالع گفتم؛ وگرنه که من رو میشناسی.
از کنترل خنده اش عاجز شببد و در نهایت با صببدای بلند خندید . به قدری 

د راحت و بی خیال حرف می زد که اگر کسببی نمی شببناختش مطمئن می شبب
 حق با اوست. 

میان خنده اش خداحافظی کوتاهی کرد و تماس را قطع کرد. میان این سببختی 
 بیماری فهیم ،شاید وجود آرزو نعمتی بود تا کمی حال و هوایش را عوض کند.

 
آماده شبببد. زودتر می رفت و برمی گشبببت بهتر بود. حال و روز فهیم هم که 

شد. حاال شتر نگران می  شت و او بی  هم که مرور خاطراج انرژی تعریفی ندا
 بیشتری از او می گرفت. خدا خودش بخیر می کرد.

 عاجز کردی خودج رو با این رفت و آمد ها.
 تکرار این موضوع بیشتر اذیت کننده  ست.
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 قرصی را بیرون آورد و همراه با لیوان آب میوه مقابلش گرفت.
 

 فهیمه هم به همین اندازه مهربون بود. 
 روزها زیاد از مامان من حرف می زنید.دایی، این 

من تو خلوج خودم هم با فهیمه حرف می زنم. دلم براش تنگ شببده، دل می 
 خواد زودتر ببینمش.

 فکر می کنم بازم دلتون خاطره بازی می خواد.
خاطره... میدونی یلدا روزگاری که من گذروندم سببخت بود. پر از اشببتباه و 

ی که ناخواسته به صورتش زدم، شکی که به خطا. شکستن دل فهیمه و سیلی ا
 علی کردم و ....
 شک چی دایی؟

 لیوان را روی میز گذاشت و تشکری کرد.
 

فهیمه چند روزی بود که می اومد و فقط به همون سببالم اکتفا می کرد و چیز 
تدبیر  ندم ،ولی خود کرده را  گه ای هم نمی گفت. این بیشببتر می سببوزو دی

 نیست.
صمیم گرفتم با  صررفتم دنبالش و با هم زدیم بیرون.کلی ت علی حرف بزنم. ع

حرف رو این طرف اونطرف کردم و در نهایت بهش گفتم که قضببیه بچه دار 
 نشدنتون رو می دونم و من به این سکوتش شک دارم. 

 بابا چی گفت؟ عکس العملش چی بود؟
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ی که نچند دقیقه ای فقط نگاهم کرد و بعد گفت که فکرج اشببتباهه،  تو میدو
من فهیمه رو دوسببت دارم، حتی اگر نتونیم بچه دار بشببیم. من امیدوارم و از 
امیدم رو بر نمی گردونم و راجع به شبببک تو هم متأسببفم که بعد از این همه 
رفاقت من رو اینجوری شببناختی. بعد هم بلند شبببد و من رو مثل همیشبببه 

 شرمنده ی خودش کرد.
 ی نحیفش کشید.صورتش از درد جمع شد و دستی به پاها

 
 اجازه بدید من پاهاتون رو ماساژ می دم.

 درد تمام نمیشه مگر با مردنم.
نیش اشک که در چشمش نشست، سرش را پایین انداخت و به کارش مشغول 

 شد.
 

شتی. هر نذر و نیازی  شد که تو پا به زندگی ما گذا چیزی بعد از اون اتفاقاج ن
بعد از گذر سختی و مراقبت های مادرم و هر دوا و درمانی که بود جواب داد و 

 و خان جون ،تو اون شپ یلدای سرد به دنیا اومدی.
شحال بود.  شتر از همه علی خو شحال و بی شپ رو . همه خو یادم نمیره اون 
شدی .  شیرین تر و محبوب ترمی شت و تو هر روز  شت و می گذ روزها می گذ

طک. روزهایی که تو باغ تک نوه ی هر دو خانواده بودی و از همه طرف مورد ل
شون از این طرف به اون طرف می رفتی، ذوقی که علی  می چرخیدی و جیغ ک
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داشت و نگاه شکرگزار فهیمه رو ،همه می دیدند. اما چشمی دنبال زندگیشون 
 بود.

 دایی هدف شما از این حرف ها چیه؟
چند وقتی بود با کسببی آشببنا شببدم به اسببم سببودابه. دختر خوبی بود. پدرش 

تمول بود و سودابه از هر لحاظ مورد اطمینان پدر. من اون موقع با سرمایه ای م
که آقا جون داده بود تونسببته بودم پول رو پول بذارم و خودم رو بکشببم باال و به 
سودابه  سرها در بیارم.کم کم با پدر  سری توی  قول معروف در حرفه ی خودم 

 آشنا شدم و رفت و آمدم باهاش بیشتر شد.
 ن دایی که...ولی ز

شد و با قدمهای لرزان خود را  ست  و از جایش بلند  ش زهر خندی روی لبش ن
 به آشپزخانه رساند. 

 
 چیزی میخواستین می گفتین من ...
 می خواستم کمی پنجره رو باز کنم.

 سرما می خورید.
 بدتر از سرما به سرم آمده، این که چیزی نیست.

شید و رو به پنجره  شم دوخت به تک درخت صندلی را عقپ ک ست و چ ش ن
سال.  شت با این درخت کهن ست خلوتی دا روبروی پنجره. وقتایی که می توان
شدن در خاطراتش  شت و نگاه خیره اش گویای غرق  ستش را لبه ی میز گذا د

 بود.
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سببودابه خوش برخورد و خوش رفتار بود. بخاطر کارم و رفت و آمدی که پیدا 
یک حساب هایی روی من باز کرده بود. رفت و  کرده بودم، کم کم پدر سودابه

آمد ها انقدر زیاد شببد که یک روزی به خومون اومدیم و دیدیم به هم وابسببته 
 شدیم.

 شما قبل از زن دایی، همسر دیگه ای داشتین؟
 نگاهش را از بیرون گرفت و به سمتش چرخید.

 
من می  سببودابه خاص بود و توجه هر کسببی را جلپ می کرد و این باعث آزار

 شد. من اون موقع حال روحی خوبی نداشتم و زیر نظر پزشک بودم.
 نگاه سؤالی یلدا را نادیده گرفت .

 
روانشببناس معتقد بود باید بد بینی رو بذارم کنار و اگر محیطی آزارم میده دور 

 باشم. دلیلی برای عذاب دادن خودم وجود نداره، اما نشد.
فگی های روزمره و اتفاقاج ریز در زندگی چرا زیر نظر روانشببناس بودید. کال

 همه وجود داره. موضوع شما اینقدر بغرنا بود؟
من از سببودابه خوشببم اومده بود. از لحاظ مالی کمتر از اون ها نبودیم ،اما از 
لحاظ فرهنگی متفاوج بودیم. این راحت بودن سببودابه برای من سببخت بود. 

رو از بین ببرم. خودم رو محق می من زیر نظر روانشبببانس بودم تا این بدبینی 
 دونستم و اصرار داشتم که تمام فکر و ذهنش متعلق به من باشه.

 مگر این طور نبود.
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در مخیله اش نمی گنجید روزی اینطور از اتفاقاج ریز و درشببت زندگی اش 
 برای کسی تعریک کند اما حاال...

 
ساس بودم. اولین باری که  شت، من ح سنجیده ای ندا ه بهش ابراز عالقرفتار ن

کردم متوجه شببدم اون هم با این موضببوع مشببکلی نداره. وقتی تو خونه عنوان 
کردمریال آقا جون تفاوج فرهنگی رو بهانه کرد و زیاد تمایلی نشببون نداد ولی 

 مامان و فهیمه خیلی خوشحال شدند. 
صحبت کنه و خبر بده.  صحبت کردم و اون هم قبول کرد با پدرش  سودابه  با 

روزی خبری نشببد تا یک روز صبببح زنگ زد و گفت با پدرش صببحبت  چند
 کرده و موافقند.

 من گیا شدم. شما که میگی...
 دستش را به نشانه ی سکوج باال برد و ادامه داد.

 
به  یدا بود، اما خوب سببودا جلسبببه ی اول که رفتیم ،کامال تفاوج فرهنگی پ

شون بده و حتی نظر آقا جون رو هم ست خودش رو ن با خودش همراه کنه.  تون
شه همراهم بود  شدیم. ولی یک ترسی همی تا به خودمون بیام دیدیم محرم هم 

 که خوشی رو به دهنم تلخ می کرد.
شه  سرتا پا ایراد یادج با شون باال و پایین زیاد دارند، اما از من  آدم ها تو زندگی

 دگی روهیچ وقت چیزی رو پنهان نکنی. دروغ گفتن و پنهان کاری دودمان زن
 بر باد میده.
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نفس را بیرون داد و از جایش بلند شبببد. لیوانی آب ریخت و یک نفس سببر 
 کشید.

 
روزهامون می گذشت. تو بزرگتر شده بودی و شیرین تر. سودابه خیلی دوستت 
داشببت. تازه شببروع کرده بودی حرف زدن. علی که رو ابرها بود و به داشببتنت 

 راضی.
دا هم به دنبالش. به سببمت اتاق رفت و از کمد از آشببپزخانه بیرون رفت و یل

 ،آلبوم عکسی را بیرون کشید و روبرویش گرفت.
 

 عکس سودابه اینجا هست . عکس خیلی ها اینجاست.
آلبوم را گرفت و روی زمین نشببسببت. آلبوم را ورق زد و عکس ها یکی بعد از 

 دیگری خاطراج کم رنگی را مقابل چشمهایش رقم زدند.
 

 ست. زیبا اما...این سودابه 
صر به  صویر زن مقابلش چیزی ورای تعریک فهیم بود. زیبایی خاص و منح ت

 فردش می توانست هر کسی را به سمت خودش بکشد.
 

قا جون محرم بودیم. هر چند برای خانواده ی  به اصببرار آ نامزد کرده بودیم و 
ساس بود. رفت و  ضوع ح شت، اما آقا جون به این مو آمد سودابه اهمیتی ندا
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سخت گیری هم  شتند ، شکلی با من ندا های ما زیاد بود و چون خانواده اش م
 وجود نداشت.

سی به غیر از  شناس بودم ،ولی از این ماجرا ک تمام اون مدج هم زیر نظر روان
 ما سه نفر خبر نداشت.

 من، علی و فهیمه.
شده بود. تا جایی سودابه حالم خیلی بهتر  شته بود و من با بودن  ه ک مدتی گذ

شتری روی من داره، خودم  ستم ازدواج اشر بی شک می گفت اگر می دون روانپز
 زودتر تشویقت می کردم. 

چیزی که من رو بهتر کرده بود ازدواج نبود، سببودابه بود. به قدری دوسببتش 
داشببتم که اگر می گفت حاال بمیر، می مردم. از عشببق به جنون رسببیده بودم. 

ی می تونسببت مشببکل زا باشببه و توصببیه ی برای من بیمار، شببروع هر ارتباط
 روانپزشک به من همین بود، اما نادیده گرفتم و عاقبت شد این که می بینی.

شکست زندگی شما سخت بوده با توجه به عالقه زیادی که به سودابه داشتید. 
 من حق میدم بهتون. ولی سودابه چرا رفت؟

 رای یک وقت دیگه. اونقصه ی رفتن سودابه کمر شکن و خانمان سوزه، بذار ب
 قصه به نوبه ی خودش آغاز همه چیز بود.

سرش را تکانی داد و اصراری برای ادامه نکرد. مطمئن بود دیر یا زود این قصه 
 هم تمام می شود و کنار مابقی قصه ها قرار می گیرد.

 
 پس استراحت کنید. من هم کم کم، میرم خونه.

 چند روزی اینجا نیا. 
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 اج دارید کسی مرتپ کنارتون باشه.چرا؟  شما احتی
 می خوام تنها باشم. احتیاجی به اومدن تو نیست.

دلگیر شببده شببالش را از روی مبل برداشببت و روی سببرش کشببید. کیفش را 
به تن رنجورش کرد و قبل از آنکه بغضببش  برداشبببت و قبل از رفتن نگاهی 

 بشکند با خداحافظی کوتاهی از خانه بیرون زد.
 

**************** 
 

 امیر ارسالن، من میخوام پیشنهاد عقد رو مطرح کنم.
 موافقم، با توجه به شرایط بیماری دایی یلدا، بهتره تکلیک معلوم بشه.

در سکوج شنونده بود و نگران از عکس العمل یلدا. به خودی خود از این همه 
 سریع بودن اتفاقاج ترسیده بود، حاال ...

 
 قبول کنند. ممکنه ایجاد شبهه کنه. گمان نمی کنم این پیشنهاد رو

 چه شبهه ای؟
ما از خودمون مطمئن هسببتیم. درسببته که امیرآراد رو می شببناسببند ،اما دلیل 

 نمیشه به چشم خواستگار همون قدر اعتماد وجود داشته باشه.
حرفت درسته. اما من نگران وضعیت جسمی دایی یلدا هستم. حداقل این دو 

 .بتونن رفت و آمد کنند تا خیالشون راحت باشه تا
 حاال میشه بعد از چند روز پیشنهاد داد، اما همون روز زوده.
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 حاال شما اجازه بده ما بریم . اگر نرگس ساربونه که میدونه...
ابروهای باال رفته ی امیرآراد ،صبببدای خنده ی امیر آرمان را باال برد و در پی 

 اش خنده ی دیگران.
 

*************** 
 ین دیگه دایی. خان جون تأکید کردن ناهار، نه شام.زودتر بیا

 چشم.
 بیام دنبالتون.

 نه. دارم راه میفتم.
 "خداحافظی" کرد و حوله را روی موهایش کشید.

شت. دو بار با  سرش بر نمی دا ست از  سترس به جانش افتاده بود و د دلهره و ا
توانسببته بود از آرزو حرف زده بود وشببوخی و               خنده های آرزو هم ن

 استرس درونش کم کند.
با شنیدن صدای گوشی همراهش به سمتش رفت و با دیدن اسم روی صفحه، 

 لبخندی سنجاق صورتش شد.
 

 سالم. خوبی؟ 
 سالم عزیزم.خوبم؛تو خوبی؟ 

 باز هم استرس، البته این دفعه در حجم بیشتر.
می دونی قراره اسببترس نداشببته باش. امروز هم مثل بقیه ی روزها؛ فقط چون 

 اتفاقاتی بیفته کمی هوشیار تر داری رفتار می کنی.
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 می ترسم، یعنی نمی دونم چرا دلم شور میزنه.
به این فکر کن که چند  من بهت حق می دم. کمی از این اتفاق طبیعیه ،ولی 

 ساعت دیگه همه چیز تمام شده و چیزی برای نگرانی وجود نداشته.
 امیدوارم.

من قبل از اومدن تماس می گیرم. االن هم اگر اجازه بدی کمی استراحت کن. 
 چند تا کار کوچک رو انجام بدم و برم خونه.

 مراقپ خودج باش. من هم خوبم؛ یعنی بهترم.
آروم باش چون دلم نمی خواد امشببپ براج خراب بشببه و بعده ها با حسببرج 

 ازش تعریک کنی.
 چشم. شما هم به کارتون برسید مهندس سوغاتی.

نم "ی نثارش کرد که خنده ی ماه پیشبببانی اش را باال برد و تماس را قطع "جا
 کرد.

گوشی را روی میز گذاشت و سعی کرد کمی تمرکز کند و کارهای عقپ افتاده 
 را انجام دهد . وقت تنگ بود و کار بسیار.

 یلدا مادر آماده ای؟
 رفت.در اتاق را باز کرد و با دیدنش زیر لپ ذکری گفت و به سمتش 

 
 هنوز وقت هست خان جون.

 یلدا،با دایی فهیم سر سنگین بودی؟!
 انگشتش را روی میز کشید و سرش را پایین انداخت.
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 دختر من عاقله و درست رفتار می کنه. اومدی بیرون مراقپ رفتارج باش. 

 کمی دلگیرم. بعضی وقتها انتظار یک چیزهایی رو ندارم.
دسببتی به موهایش کشببید و تکه ای از سببری به عالمت تفهیم تکان داد و 

 موهایش را در دست گرفت.
 
 

 پدر جونت گفت پسر مردم رو با این موها بیچاره کردی.
سه ای روی موهایش  شاند و بو سبتا  بلندش ،لبخندی روی لبش ن خان جون ن

 زد و از اتاق بیرون رفت.
 

 یلدا، یه لیوان آب به من میدی؟
د ،اما خپ کامل هم نبود. به سببمت خپ، اگر قصببد دلجویی داشببت بد نبو

 آشپزخانه رفت و لیوانی را پر کرد و در بشقاب گذاشت و بیرون رفت.
 

 باورم نمیشه یلدا،انگار همین دیروز بود تو باغ می دویدی و جیغ می کشیدی.

 دسته ای از موهایش را پشت گوشش فرستاد و لبخندی نرم صورتش را پوشاند.
 

 امروز بهترید؟
 بهترم.

 رو شکر. خدا
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دروغ که شبباخ و دم نداشببت ،حال زارش را می دید و می پرسببید و او هم به 
 راحتی جوابش را می داد.

 
 ما هم به خلوتتون راه داریم؟

 اختیار دارید خان جون، بفرمایید.
 سالمت باشی مادر. فهیم جان، می خوام امشپ پدری کنی برای یلدا.

سر به ست که  ش شتانش را  نگاه بهت زده اش روی یلدا ن زیر انداخته بود و انگ
به بازی گرفته بود. علی                                 می شد،آرزویش هم محال بود. او 

 کجا و علی کجا؟
 دستی به صورتش کشید و نفسش را بیرون داد.

 
 

 تا محمود خان هستند ،من حرفی نمی زنم.
 محمود جای خودش ، شما جای خودج.

 نه.
را باال آورد و نگاهش را تا نگاه فهیم باال کشببید و منتظر  نه محکمش سببرش

 نگاهش کرد.
 

نه اینکه نخوام، نمیشببه. من نمی تونم جای علی باشببم. من خود فهیم رو هم 
 نصک و نیمه هستم خان جون.
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 نگو مادر جون.
شد و در نهایت خودم  شم ن عین واقعیته. من هر چقدر تالش کردم مثل علی با

 خوِد فهیم رو.رو هم گم کردم؛ 
 من که همیشه همون فهیم رو دیدم. حاال تو چی گم کردی من نمی دونم.

شده ،آن هم بدجور. گم  ست گم  سک تکان داد . خودش که می دان سری به تأ
 شده بود و آخر نفهمید در کدام دنیاست.

 گم شدنی که آتش کشید به زندگی اش.
 

 یلدا گوشی اج زنگ می خوره؟
لند شببد. اما ذهنش در همان نه ای که  فهیم گفته بود، باقی با تأخیر از جایش ب

 ماند و سالنه سالنه به سمت اتاقش رفت.
 

 امیر آراد.
 یلدا من خودم به اندازه ی کافی کالفگی دارم؛ من رو بیچاره تر نکن دختر.

 این یعنی دیگه صداج نزنم؟
 ت.گوشی را میان شانه و گوشش محکم کرد و دکمه ی سر آستینش را بس

 
 من همچین حرفی زدم؟

 دوست ندارم بیچاره بشی استاد.
شی را به  شد و گو ست ،لبخندش پررنگ  ش شش ن خنده ی ریز یلدا که زیر گو

 دست گرفت.
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 بهتری؟ آروم تر شدی؟

 بله. شما خوبی؟
خوبم، زنگ زدم بگم تا یک ربع دیگه راه میفتیم و من تا بحال همچین تجربه 

 التهاب شدم.ای نداشتم و کمی دچار 
شببیشببه ی عطر تلخ را برداشببت و با خاطره ی گره ی ابروهای یلدا، لبخندی 
روی لبش نشست. باورش نمی شد همان دختر ابرو گره کرده ،روزی این چنین 
شببیرین در دلش بنشببیند که بعد از مدتی کوتاه تصببمیم بگیرد برای همیشببه 

 انیسش باشد و محرم اسرارش.
 

 ما نمی چرخه؟میگرن که در حوالی سر ش
نه ی کوتاه یلدا که در خنده اش گم شببد، از مرد درون آیینه چشببم گرفت و با 

 برداشتن کت جیر مشکی اش از اتاق بیرون رفت.
 فعال  کاری نداری؟

 مراقپ خودج باش.
"چشم" ی گفت و تماس را قطع کرد و گوشی اش را درون جیپ کتش که روی 

 رفت. ساعد دستش بود، گذاشت و به سمت پایین
 الهی رخت دامادی تنت کنی عزیزم.

 این رخت دامادی نیست خاله؟
 این با اون فرق داره؟
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 من تازگی ها احساس می کنم سؤاالتم در این زمینه زیاد شده.
امیرآرمان اخطارگونه اش ،شانه های امیر آرمان گوشی به دست را باال انداخت 

روی لبش نشببسببت و و با نگاه کردن به صببفحه ی گوشببیش لبخندی کمرنگ 
 بیرون رفت.

 
 مامان، شما با من میاین یا با ماشین خودتون.

 شما با امیرآرمان برو، خاله ناهید اینا هم با ما.
 عمه خانم چی؟ میریم دنبالشون.

 سری تکان داد و با خداحافظی کوتاهی به سمت بیرون رفت.
 

 یادته یه روزی از آخر پاییز براج حرف زدم؟
 یره. من چیزی یادم نم

 یادم هست امیرآرمان های کوبنده ی شما رو.
شت و لبخندش را پنهان کرد. زیاد از پاییز و آخرش  شتش را روی لبش گذا انگ

 گفته بود. شم پلیسی اش خوب کار می کرد.
 
 

 حاال چرا ارکیده؟
 جدا  دایره ی سؤاالتت وسیع شده.

 شانه ای باال انداخت و دستش را لپ پنجره گذاشت.
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 شد مأموریت نرفت.کاش می 
 چی شده؟

 آرزو با شغل من مشکل داره، چند روزی هم هست که بیشتر بهانه می گیره.
امیرآرمان، اگر قرار بر موندن گذاشببتید ،رسببمی کن و دختر مردم رو وابسببته 

 نکن. ممکنه ضربه ی وارد شده قابل جبران نباشه.
 نفسش را کالفه بیرون داد و دستی به صورتش کشید.

 
 ارم بتونم راضیش کنم.امیدو

 یعنی میگه کال  این حرفه رو بذاری کنار؟
 هم آره، هم نه. خودش هم درگیره.

شده بود ذهنش درگیر  سری تکان داد و نیم نگاهی به برادرش انداخت. متوجه 
چیزی شببده، اما به خوبی توانسببته بود اضببطرابش را پنهان کند و همان امیر 

 آرمان همیشگی باشد.
 

 . از پس این موضوع هم بر میای.نگران نباش
 باید دید. سالح خانمها به شدج قویه، نمیشه زیاد مانور داد.

 خنده اشان اتاقک ماشین را پر کرد و ای کاش همیشه عمر شادی ها بلند باشد.
************** 

 یلدا،  شما بیا کنار من بایست.
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ند. سببعی کرد آرامش چهره اش را بر خالف اسببترس درونی اش کنترل  ک
 لبخندی روی لبش نشاند و کنار مونس ایستاد.

 اگر حس کردی داری غش می کنی به من تکیه بده.
 من غش نمی کنم. خیالتون راحت.

 چشمی برایش چرخاند و خیره سری نثارش کرد
 
 

 سالم بر همگی.
نرگس و زنی هم قواره ی خودش ،در حالی که دسبببت خانم مسببنی را گرفته 

از آنها امیر ارسالن محتشم دوشادوش مردی دیگر وارد  بودند وارد شدند و بعد
شببد. امیرآرمان در آن کت و شببلوار شببیک در کنار مردی که این روزها حال و 
هوای زندگی اش را بهاری کرده بود وارد شدند و به سمت محمود خان و فهیم 

 رفتند.
 

 این هم یلدا خانم زیبا که براتون تعریک کردم عمه فخری.
 و خانم بودنش شکی نیست وگرنه انتخاب امیرآراد شما نبود.در زیبایی 

قدمهای  لرزانش را به سمت یلدا برداشت و در آغوشش کشید و بوسه ای روی 
سری به عروس تازه انداخته بود،  سر شت و با کمک ناهید که نظری  سرش کا

 سالمی کوتاه داده بود  با مشایعت خان جون به سمت مبل رفت.
 

 خوبی مامان؟
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ک در چشببمش نیش زد و نگاه امیرآراد کماکان خیره بود. مامان؟ سببال ها اشبب
بود این اسببم را از زبان کسببی نشببنیده بود. در آغوش نرگس که جای گرفت ، 
شش برد و  سرش را نزدیک گو ضالتش را به خوبی حس کرد.  شدن ع منقبض 

 آرامش را سرازیر دلش کرد.
 

 من مامانت هستم؛ تا روزی که هستم.آروم باش مامان، یادج نره از این به بعد 
شوک حرف نرگس در نیامده بودکه   شد. از  شش جدا  شد و از آغو بدنش آزاد 

 امیر ارسالن با اجازه ای گفت و بوسه ای پدرانه روی روسری اش نهاد.
 

 خوشحالم که می بینمت عزیزم.
 ممنون.

 و سببعید سببرش پایین افتاد و مونس همچنان کنارش ایسببتاده بود. امیر آرمان
 خان هم سالمی دادند و به بقیه ملحق شدند.

 
سبببد ارکیده ی  سببفید که روبرویش قرار گرفت، سببرش را باال آورد و نگاهش 

 اسیر سیاهی هایش شد.گفته بود با اتیکت است؟
با جذبه بود و دلش را همین جذابیت و متانت  با اتیکت و  سببوغاتی جانش 

 کرده بود و امیر دلش شده بود. لرزانده بود و کم کم جای خودش را باز
 

 خوبی ماه پیشونی؟
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 ممنون . 
سبد  سالن رفت و  سمت  ست، قبل از امیرآراد به  ش ستش ن سبد گل که در د
شاره ی مونس در  شت و با ا ارکیده های محبوبش را روی میز ناهار خوری گذا

 مبل کناری اش جای گرفت.
بود، اما حال همه مشببغول  تمام روز نگران نگاه خیره یو آزار دهنده ی دیگران

حرف زدن و خبری از نگاه خیره ای نبود، اال نگاه سببیاهی که مدج ها بود بی 
به  با اشببباره ی مونس  باره اش میکرد .  یدار دو تاق د قرارش می کرد و مشبب

 آشپزخانه رفت و نگاه کش دار امیرآراد را دنبال خود کشاند.
 

 گمان کنم وقت خوردن چای پاییزه ست.
 گاهش کرد و سرش را کوتاه تکان داد.خونسرد ن

سالم و احوال پرسی با  سیر نمی کرد.  شانی اش بود و در اینجا  دلش پی ماه پی
محمود خان و دایی یلدا را هم به زحمت از سببر گذراند. این تپ و تاب بعید 

 بود. کافی بود امیرآرمان ذره ای شک کند، بیچاره اش می کرد.
،کمی در جایش جابجا شببد و سببرش را کمی یلدا سببینی به دسببت را که دید 

 پایین آورد تا نگاه خیره اش یلدا را معذب نکند.
 آخرین فنجان را که تعارف کرد سر جایش نشست و سرش را پایین انداخت.

 
 مونس خانم هم مثل من عمه  هستند؟

 بله. من عمه ی پدر خدا بیامرز یلدا هستم.
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خدا رحمتشببون کنه، بفرمایید کنار من بنشببینید این نرگس خانم پیش عروس 
 خانمش بشینه. 

 لبخندی روی لپ جمع نشست و در شانیه ای جای نرگس و مونس عوض شد. 
 

 خیلی خوشحالم یلدا.
 من، من ...

چیزی نگو عزیزم. تو باعث شببدی این پسببر کله شببق که لحظه ای نگاه ازج 
 اج بشه.نمی گیره راضی به ازدو

 سرش در یقه فرو رفت و دست نرگس روی دستش نشست.
 

 جناب تابان، اگر اجازه بفرمایید بریم سر اصل موضوع.
 اختیار دارید جناب محتشم.

سرش پایین بود و دستش در دست نرگس. سنگینی نگاه گاه و بی گاه امیر آراد 
 روی شانه اش سنگینی میکرد.

می شد و بغضش سنگین تر می شد. غم می شنید و بغض می کرد. نظری داده 
نبودن پدر و مادرش چنگ بر جانش انداخته بود و راه نفسببش را تنگتر میکرد. 
 قطره اشکی که چکید ،نرگس را به سمتش برگرداند و فشاری نرم به دستش داد.

 
امیر ارسببالن شببما حرفهاتون رو زدین و من هم دلم میخواد در مورد دخترم یه 

 ذارم.سری شرط و شروط ب
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 به دیده ی منت.
لبخند خان جون و مونس بود که از تدبیر نرگس روی لبشان نشست و سر عمه 
فخری که به تأیید نرگس باال و پایین شد، اما کسی ندید. دل بی قرار یلدا که در 

 حسرج مادر می سوخت و حاال زنی از جنس مادر در کنارش نشسته بود.
رها نکرد و مهریه اش را طبق سلیقه تمام مدج شرط و شروطش دست یلدا را 

 ی خودش تعیین کرد و به هیچ کس هم اجازه ی تغییرش را نداد.
 

یادم نمیره روزی که رفتیم خواسببتگاری نرگس. اون روز به مادر امیر ارسببالن 
 گفتم عروسی بشه که مانندش رو پیدا نکنی. حقت حالل نرگس جان.

 کر گشود. لبخند شیرینی روی صورج نشاند و لبی به تش
 

جناب محتشم من با شما هستم و مادر یلدا، با امیر آراد هم که صحبت کردید 
 اگر اجازه بفرمایید من این بار به عنوان مادر شوهر یلدا رو ببوسم.

با اقتداری که در کالمش داشبببت، حسببن ختام حرف هایش مبارک باشببد  
چرخاند محمود خان و هلهله ی عمه فخری و ظرف شببیرینی ای که مونس 

 بود.
نفسش حبس شده ی امیرآراد آزاد شد . چشم مونس و خان جون تر شد و این 

 بار به نوبت در آغوش عمه فخری و ناهید فرو رفت.
شش چیزی زمزمه  شید و کنار گو شش ک شد ،نرگس در آغو تبریک ها که گفته 
کرد و یلدا را در بهت فرو برد و  خودش هم به سمت عمه فخری رفت.  با کمی 

کث ،نگاه سؤالی اش را به سمت امیرآراد چرخاند، اما نگاه خیره و تپ دارش م
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منصرفش کرد و سرش را پایین انداخت. گویی تنها بودند و هیچ کس هم نمی 
 دیدشان.

 
جناب تابان اگر اجازه بدید  بچه ها به محرمیت هم در بیان ممنونتون میشببم. 

 اینطوری تا مقدماج ازدواجشون آماده بشه شرعا  به هم حالل هستند. 
 حقیقتش انتظار این مورد رو نداشتم.

 اجازه می فرمایید کمی خصوصی تر صحبت کنیم.
 در خدمتم.

و همراه با محمود خان به آن دسببت مونس را گرفت و با صببدا زدن خان جون 
 طرف سالن رفتند.

ضیه  را نمی  صی بودن ق صو ست. خ این دیگر چه بود را خودش هم نمی دان
ضمیمه ی نگاه  فهمید. حتی االمکان تالش کرد به امیرآراد که لبخندی مرموز 

 مرموز ترش کرده بود نیندازد و  همانجا کنار نرگس و ناهید بنشیند.
 
 

 محرمیت مشکلی نداری؟ یلدا، بابا شما با
قدرج تصببمیم گیری اش را از دسببت داده بود و دلش کمی خلوج و فکر می 

 خواست.
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شتاق گمان نمی کنم  شه . این داماد م یلدا جان، دایی، بهتره بینتون محرمیت با
شما زیاد خونه ی پدر جونت بمونی. پس بهتره برای انجام کارهاتون  تاب بیاره 

 محرم باشد.
 اما دایی...

 دستش را باال آورد و کالمش را قطع کرد.
 

شبباید درسببت نباشببه این حرف. اما عمر من زیاد به این دنیا نیسببت. بذار 
 خوشبختیت رو ببینم دایی.

ست  آتش به دلش افتاد و به طرفه العینی خودش را در آغوش فهیم انداخت و د
 دور گردنش حلقه کرد.

 
.  دایی، لطفا 

کن" ی ، آرام کنار گوشش زمزمه کرد و روی  محکم در خود فشردش و "حاللم
 مبل نشست.

 
یلدا جان، عمر داییت طوالنی عزیزم ، اما این کار به نفع همه سببت. بیا اینجا 

 کنار امیرآراد بشین تا پدرجونت صیغه ی محرمیت رو بخونه؛ بیا مادر.
با اشبباره ی خان جون به سببمت امیرآراد قدم برداشببت و کنارش جای گرفت. 

ال عجیبی داشببت. گویی زندگی اش روی دور تند افتاده بود ،ولی هر دلش ح
 چه بود جای خالی پدر و مادرش در چشم بود و آزار دهنده.
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 من هستم.
ستهای قدرتمندش  شتیبان بود اما د سرش را چرخاند و نگاهش کرد. هر قدر پ
شد. هر قدر قرار بود مهربانی خرجش کند ،ذره  ست های بابا علی اش نمی  د

 ی از مهر مامان فهیمه اش نمی شد.ا
 مامان و بابا هم هستند و تو قرار نیست نگران چیزی باشی.

سبت های جدید که قرار بود جای خالی پر کنند  دلش کمی آرام گرفت از این ن
 و آرام جانش باشند.

 
 یلدا این چادر سفید رو بنداز سرج تا من قرآن رو بدم دستت.

روی سرش انداخت و قرآن را در دست گرفت و چادر را از خان جون گرفت و 
 میان نگاه خیره ی دیگران کنار مرد آینده اش جای گرفت.

 
 مثل ماه میمونی یلدا، مثل ماه.

لبخندی نرم روی لبش نشست و شروع به خواندن سوره ی یاسین کرد.کلماج 
 گفته می شد و روحش ذره ذره آرام و او همچنان یاسین می خواند.

 
 . امیدوارم عاقبت به خیر باشید.مبارک باشه

شده  صاف ن سرش را باال آورد و گردنش  ست و هلهله که باال رفت ، صدای د
شانیش  سه ای نرم روی پی صورتش را قاب گرفت و بو ستان قدرتمند مردش  د

 نشاند. اولین ها ماندگارند.



 569 باورم شکست

 امشبه آنی بعد از خواندن آیاج دلش آرام گرفت و حاال در کنار امیرآراد این آر 
دو چندان شده بود. به حساب اعجاز کالم گذاشت و بس. تبریک ها گفته شد 

 و دیده بوسی ها انجام. نگاه ها خیس و لپ ها خندان.
 

امیرآراد، امانت علی رو سپردم بهت. یادج باشه این دختر عزیز این خونه بوده 
 و هست. امیدوارم خوش بخت بشین.

 راقبش هستم.خیالتون راحت پدر جون. مثل چشمهام م
خان جون را بغل کرد و اشببکش را آزاد کرد. مادر بود و محرم اسببراش. این زن 

 تمام جانش بود.
 

 یلدا مادر، تا من و عمه مونس پذیرایی می کنیم، امیرآقا رو ببر اتاقت رو ببینه.
لبخندش را پشت لبش پنهان کرد و دست یلدا را گرفت و در برابر نگاه خیره ی 

 سمت اتاق رفت تا اتاق را برای دوم ببیند.امیرآرمان به 
 

در اتاق که بسته شد، چادرش از سرش کشیده شد و در حجمی گرم فرو رفت 
 و دستی روی کمرش کشیده شد. 

سرش که در موهای یلدا فرو  شید و موهایش را آزاد کرد.  سرش ک شالش را از 
 رفت، چشمهایش بسته شد و نفسی عمیق خود را مهمان کرد.

 
 راد.امیرآ

 جون دل امیر آراد.
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...  لطفا 
 بذار آروم بگیرم یلدا، این مدج سخت بود. سخت بی انصاف.

شت. محرمش بود اما حجپ و حیای  سینه اش گذا ستش را باال آورد و روی  د
 دخترانه اش مانع از ...

 
ستم  شپ من از دقیقه ی اول که دیدمت نتون شونی من بودی، ام شپ ماه پی ام

 چشم بگیرم.
 بیشتر در موهایش فرو برد و دستش را محکمتر دورش پیچاند.سرش را 

 
 بوی عطرج رو دوست دارم.

 گره ی ابروهاج شد عالمت سؤال و قول دادم تا نفهمم چرا، کنار نکشم.
 لبخندی روی لبش نشست و صورتش را در سینه اش بیشتر مخفی کرد.

 دوستت دارم یلدا.
 ین دوست داشتن ته دلش رسوب کرد.قبال  هم گفته بود، اما این بار شیرینی ا

 
 

 منم دوستت دارم.
 از خود جدایش کرد و سرش خم کرد تا هم قدش شود.

 
 می دونی چرا مرد قد بلندتر از زنه؟
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 نمیدونم.
سر فرود  شه و باید در برابرش  ستای تا یادش بمونه که زن با تمام ظرافتش قابل 

 .بیاره. خواه این زن، مادر یا همسر یا خواهر باشه
 امیرآراد...

شهدی  سرش نزدیک تر و  صورتش کرد.  ستش را قاب  "جانم "ی نثارش کرد د
 از گل صورتش چشید و کامش را شیرین تر از عسل کرد.

جدا که شببد هوا را با ولع به ریه هایش کشببید و دسببتی به گونه ی تپ دارش 
 کشید. این حجم از اتفاقاج برای یک روز زیاد بود.

 
 ت؟شکالج داری تو اتاق

 تو کشوی میزه.
شکالج را باز کرد و در  شاندش. زرورق دور  ستش را گرفت و روی تخت ن د
ست گرفت و با لبخندی  ستش را در د ست و د ش شت. کنارش ن دهانش گذا

 نگاهش کرد.
 

 این طوری نگاهم نکن.
 من جوری نگاهت نمی کنم.

 امیرآراد.
مش بود. متفاوج خنده اش باال رفت و تنش را در بر گفت. این دختر خود آرا

 بود و این متفاوج بودنش را دوست داشت. 
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 اذیتت کردم؟
اتفاقاج امروز فشار زیادی داشت. در عرض چند ساعت یک عده آدم جدید و 
شون نداری و بعد  سری اتفاقاج و حرفهایی که تا به حال ذهنیتی در مورد یک 

 هم تو ...
پیشانی اش را به سر یلدا تکیه داد . هرم نفسهایش سر دخترک را کمی خم کرد 

 و بیشتر به سمتش متمایل شد. 
 

 نگران این موضوع نباش. کم کم درستش می کنم.
 امیرآراد.

 چه خوب که دیگه نمی گی استاد. کابوسی بود این استاد گفتن ها.
 شد؟امیر، به نظرج این قدر همه چی سریع پیش رفت بد ن

 از خود جدایش کرد و سؤالی نگاهش کرد.
 

 پشیمونی؟
 ن... نه. منظورم اینه که ممکنه...

 کالمش را قطع کرد و ...
 

ضیح بدیم که چطور زندگی می کنیم. اقوام من اکثرا   سی تو ست به ک ما قرار نی
سالی  ستند تقریبا چند  ستند و همین عده ای هم که ایران ه شور ه خارج از ک
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نمشببون. شببما هم که این جور. پس گمان نمی کنم الزم باشببه یک بار می بی
 ذهنت رو درگیر کنی.

تمام مدج توجهش به صببدای مرد روبرویش بود که بدون غرور، اما با اقتدار 
 صحبت می کرد.

 
 

 درست، اما من بیشتر منظورم خودمون بود.
عا  اقاگر با من بود همین امشپ می بردمت . دور بودن از تو خیلی سخته. من و

 از دایی ممنونم که پیشنهاد ما رو قبول کرد و تو رو تشویق به این کار کرد.
 امیرآراد.

 "جانم" ی گفت و دستش را در دست گرفت.
 

 می دونم درست نیست االن بگم، اما...
 بگو عزیزم. چی شده؟

شده بودم ، اما این اواخر  حالت های روحی دایی تناقض داره. من قبال  متوجه 
 شده.بیشتر 

 فکر نمی کنی به خاطر بیماریش و داروهای قوی ایه که استفاده می کنه؟
نه، یک جوری رفتار می کنه که گاهی فکر می کنم این همون آدمه؟ تازگی ها 

 شروع به تعریک از گذشته کرده و من حس خوبی به این حرکت ندارم.
شنونده ی حرف هایش  سکوج  شید و در  ستش ک شت د ستش را پ ش شت  انگ

 بود.
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فقط داره روزها رو می شببماره و اصببال   امیدی نداره. این  بیشببتر از همه آزار 

 دهنده ست
 یک امشپ رو بهش فکر نکن. میشه ؟

سببری تکان داد و تکیه اش را به امیر آراد داد. سببر بر شببانه اش گذاشببت و 
 پلکهایش را روی هم نهاد. آرامش نرم نرمک زیر پوستش نشست.

 
ستم بر شه ه شی و قوی. اون من همی ای تکیه دادن ، اما دلم می خواد محکم با

یلدایی که من دیدم در عین لطافت و ظرافت محکم بود و همین من رو جذب 
 کرد.

 توی دانشگاه چی؟ 
 لزومی به گفتن ما نیست.کم کم همه چیز معلوم میشه.

 ضربه ای به در خورد و هر دو صاف سر جایشان نشستند.
 
 

 امیرآرد... یلدا...
 بفرمایید.

 از روی تخت بلند شد و به وسط اتاق نرسیده در باز شد و نرگس وارد شد.
 

 وای یلدا، چه موهایی داری.
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 از خجالت رنگ به رنگ شدو با لبخندی ادامه داد
 

 فقط دست و پا گیر هستند.

 دختر این مو ها بی نظیرند.
شید. گویی تا به حال همچین چیز ستی به موهایش ک دیده ی نجلوتر رفت و د

 بود. سر در گوشش فرو برد 
 

 میگم این پسر از اتاق بیرون نیومد، بگو در کمند زلک یار اسیر شده.
 نرگس جون...

 مامان؛من مامان هستم.
 سری تکان داد و نگاهش به امیرآراد افتاد که با حظی وافر تماشایش می کرد.

 
 بذار ناهید و عمه فخری رو صدا بزنم.

 می کشم. وای ، نه . من خجالت
 بی تفاوج به حرفش صدا زنان از اتاق بیرون رفت.

 
 از پشت در آغوشش کشید و کنار گوشش زمزمه کرد.

شمند  سیرتت برای من به مراتپ ارز می دونم زیبایی چهره ی مهمه، اما زیبای 
 تر از زیبایی چهره اج بود.

ه من زیبایی خاصببی ندارم. خان جون میگه شبباید آرامش چهره ام باعث میشبب
 اینطور به نظر بیام.
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 حرف خان جون هم درست ، اما تو ماه پیشونی منی.
 صدای پر شور نرگس که به اتاق رسید ،رهایش کرد و تمام قد کنارش ایستاد.

 
 ماشای الله عمه، ماشای الله... فتبارک الله احسن الخالقین.

 .تعریک عمه فخری سرش را پایین انداخت و لبخند امیرآراد پررنگ تر شد
 

 امیرآراد این دختر رو چجوری پیدا کردی خاله.
 لبخندی زد و دستهایش را جیپ شلوارش فرو برد. 

 
 اذیت نکن ناهید. بچه ام خجالت می کشه؟

این که سببرش باالسببت و لبخند هم روی صببورتش. از حالش هم که معلومه 
 حسابی خوش گذشته بهش.

 یلدا رو میگم وگرنه که امیرآراد امشپ حسابی...
 مامان محکمش ،خنده ی همه را باال برد؛ حتی یلدای سر در یقه فرو رفته را.

 
تا آخر شپ لبخند از روی لبش پاک نشده بود و آرزو کرد خوشی هایش پایدار 
باشند. کنار امیر ارسالن که جای گرفت ،لحظه ای دلش برای نبودن های علی 

را به دلش سببرازیر گرفت؛ اما جمله ی "من بابا هسببتم" امیر ارسببالن خوشببی 
به رغم اشببباره های امیرآراد از کنار امیر ارسببالن تکان  تا وقت رفتن و  کرد. 

 نخورد. یک امشپ را دلش پدر می خواست.
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**************** 
 تعریک کن ببینم.

 فقط بگو امیرآرمان چی نگفته تا من همون رو بگم.
 از وقتی رفتی اتاقت رو نشون امیرآراد بدی؟

.آرزو   لطفا 
 بسیار خوب، شما حرص نخور. نوبت من هم میشه.

 و خیالم راحته که نپرسیده توضیح میدی.
 صدای خنده ی بلند آرزو تا سر کوچه هم می رسید.

 
 حاال باید دید این جناب محتشم با شغلش چه  می کنه؟

 آرزو تو می تونی قبول نکنی؟
 شغلش کناره بگیره.و اگر می خواد نشون بده من رو دوست داره، باید از 

 بی منطق.
 به سمت آشپزخانه رفت و لیوانی آب پر کرد و به سمت اتاقش برگشت.

 
کمی بیشببتر فکر کن. اگر می بینی نمیشببه ارتباط تلفنی و پیام بازی رو تعطیل 

 کن.
 من رو که می شناسی، بی جهت کاری نمی کنم. پس صبور باش. 
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 امیدوارم. من برم که واقعا  خسته هستم.
 یست که االن می خوابی؟ن

 این موقع شپ برای خواب نیست؟
شه. آخ آخ من می میرم  سوغاتی جانتون زنگ می زنند و خواب تعطیل می االن 

 برای این بی خوابهای پای تلفن.
سک تکان داد و با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد. این دختر  سری به تأ

 با فانتزی های عجیبش را درک نمی کرد.
 گوشی اش از فکر و خیال آرزو بیرون کشاندش.صدای 

 "خیلی خسته ای، فردا باهاج صحبت می کنم. آروم بخوابی ماه پیشونی."
شی را روی  شید و با لبخندی گو شی اش ک صفحه ی گو شتش را نرم روی  انگ

 میز گذاشت و به سمت تخت رفت.
 

سته کننده  شت. روز خ شمهایش را روی هم گذا سید، چ  وتنش که به تخت ر
شش نقش  در عین حال پر هیجانی را گذرانده بود . چهره ی محکم امیر آراد پی
شته  شد و رفتاری در خور دا ست در جمع خود دار با ست. به خوبی می توان ب
شق بود  باش. تمام مدج بعد از بیرون آمدن از اتاق همان امیرآراد مهربان و عا

 . خاص هایش برای خلوج بود و در جمع محکم.
شه همراهش خواهد بود و  وقت رفتن ست و همی در مقابل همه گفته بود تنها نی

خان جون و  یال  جان را قرص کرده بود و خ پدر  یپ دل  نانش عج این اطمی
 مونس را راحت و فهیم در سکوج تماشایش کرده بود.
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 خیالش بیشتر از این پرواز نکرد و در خوابی عمیق فرو رفت.
 

های  یام  با پ فاوج را  عه ای مت تا ظهر جم نانی امیرآراد شببروع کرده بود.  آنچ
خوابیده بود ، اما خسببتگی همچنان خودنمایی می کرد. روزش به مرور دیروز 

 و حرف زدن با امیر آراد و آرزو گذشته بود.
 
 

 لیوان شیرج یادج نره.
 امروز نه، سرم کمی درد میکنه.

 میگرن؟
 سرش را کوتاه باال و پایین کرد.

 
 روز نرو دانشگاه.خسته شدی دیروز؛ ام

 نمیشه. یک کالس بیشتر  ندارم. 
 امیر امروز دانشگاه؟

 بله. با خودش کالس دارم.
 مراقپ خودج باش . من زنگ میزنم بهت.
 تا من آماده میشم میشه زنگ بزنین آژانس.

 ماشین خرابه؟
 نه، امیر آراد دیشپ گفت برگشتن من رو میرسونه.

 بلند شد.موشکافانه نگاهش کرد و از پشت میز 
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 حاال احتماال  دور دوری هم خواهید داشت.

ستی؟  شما به فکر دور دور ه شم  سر درد عذاب می ک عمه مونس، من دارم از 
 این اصطالحاج جوان پسند از کجا میاد؟

 دروغ می گم؟ در ضمن مگه غارنشینم.
شتن  سمت اتاقش رفت و با بردا ساب. به  تعابیرش جالپ بود، حرفش هم ح

 الن برگشت و منتظر آمدن آژانس نشست.وسایلش به س
 

************ 
 استاد ،این تحقیق چقدر در نمره ی آخر ترم تأشیر داره؟

 به قدری تأشیر نداره که شما دیگه درس نخونید جناب حشمتی.
 بله استاد ممنون.

تمام مدج نگاهش به گره ی ابروهای یلدا بود. ساکت بودن که طبیعی بود ،اما 
 احتماال  خستگی دیروز کار خودش را کرده. گره ی ابرویش؟

 سرش را برنگرداند و تمام مدج فرمول نوشت و نوشت.
 

 خسته نباشید استاد.
 ممنون.

شت یک ربع  شمی فاکتور گرفت. تعجپ هم دا شده ی ح شم های گرد  از چ
 زودتر تعطیل کرده بود دیگر.



 581 باورم شکست

احمدی تشببریک تحقیق برای جلسببه ی آینده آماده باشببه. خانم تابان و خانم 
 بیارید دفتر من برای کاری که جلسه ی قبل فرمودید.

نگاه بهت زده ی آرزو را نادیده گرفت و مشببغول جمع کردن وسببایلش شببد. 
امیدوار بود متوجه شببده باشببد و به دفترش نیاید و گرنه که قطعا  به امیرآرمان 

 شک می کرد.
نتقل کنید ، من بعد اسببتاد من کاری برام پیش اومده. شببما به خانم تابان م

 میپرسم.
 بسیار خپ.

 وسایلش را برداشت و بیرون رفت.
 

 خوشمان آمد. ایشون هم بله؟
 آرزو من سرم درد می کنه. بیرون منتظر باش تا تو رو هم برسونیم.

 خودم میرم. ولی جایزه ی گیرایی باال و آویزون نشدن، باید برام تعریک کنی.
 مت دفتر امیر آراد راه افتاد.نفسش را کالفه بیرون داد و به س

 
ضربه ای به در زد و در را باز کرد. در را کامل نبسته بود که دستش کشیده شد و 
در جایی پر از عطر تلخ فرو رفت. گره ی ابروهایش بیشببتر شبببد ،اما عقپ 

 نرفت.
 

 دلم براج تنگ شده.
 آرام سر جایش ایستاد و سرش را کمی جابجا کرد.
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 امیر آراد

 خوبی؟ سرج درد میکنه؟  جان دلم.
 خوب رو نمی دونم، یعنی سرم درد میکنه.

ستگی به خوبی  سته اش انداخت. اشراج خ شمهای خ شد و نگاهی به چ جدا 
 پیدا بود. به سمت میزش رفت و بطری آب را برداشت.

 کمی آب بخور تا بریم.
 پس سؤاالج من در مورد تحقیق با خانم احمدی چی میشه؟

ش داد و لبخندی به شیطنت ریزش زد. وسایلش را برداشت بطری آب را به دست
 و همراه هم از اتاق بیرون زدند.

 
 راه خونه رو اشتباه نمیری؟ 

 نه، راه خونه ی ما همینه.
 من حالم خوب نیست و خسته ام.
 شما زنگ میزنی خان جون یا من؟

 امیرآراد، من واقعا  خسته ام.
 گوشی را برداشت و شماره گرفت.

 
 خان جون، وقت بخیر.سالم 

.... 
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 سالم دارند، خان جون من یک عرضی داشتم.
... 

یلدا کمی سببرش درد میکنه. اجازه بفرمایید سببباعتی پیش من بمونه ممنون 
 میشم.

.... 
 خیالتون راحت.

.... 
 مزاحم نمیشم.

... 
 اطاعت امر، با اجازه تون.

ی اخته بود. گوشتمام مدج نگاهش کرده بود و او بی تفاوج به مکالمه اش پرد
شرد و با  ضیحی پایش را روی پدال گاز ف شته بود و بدون تو سر جایش گذا را 

 سرعت به سمت آپارتمان رفت.
 

 من این آپارتمان رو دوست دارم.
 من هم تو رو.

 امیرآراد.
ساده  سمتش رفت. با این تیپ و قیافه ندیده بودش.  "جانم" ی نثارش کرد و به 

هایش را د یک. مو ما شبب یک کرد. پوش ا به بینی اش نزد ر دسبببت گرفت و 
 چشمهایش را بست و عطرش را  نفس کشید.
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 موهاتو کوتاه نکن.
 شما هم؟

موهاج رو دوسببت دارم. اون روز که موهاج رو دیدم، نمی گم تا حاال ندیده 
 بودم ،اما این موها یک چیز دیگه بود.

روی  روی مبل کنار خود که نشبباندش ،دسببتش را دورش پیچید و سببرش را
 سختی سینه اش محکم کرد.

 
 من خسته، تو هم خسته. نظرج چیه کمی بخوابیم. 

 اینجوری؟
 با ابروهای باال رفته نگاهش کرد. کمی اذیتش می کرد به جایی بر می خورد؟

 
 راست میگی . اینطور اذیت میشی. بهتره بریم تو اتاق.

ت و بیشببتر به "امیرآراد" خجالت زده اش خنده ی پرصببدایش را به دنبال داشبب
 خود نزدیکش کرد.

 
با  لدا بپیچد.  تا کمتر بوی عطر تلخش زیر بینی ی لباسببش را عوض کرده بود 

 همان دستی که دورش پیچیده بود موهایش را به بازی گرفت.
 
 

 چرا به من میگی ماه پیشونی؟



 585 باورم شکست

 لبخندی زد و بوسه ای روی سرش نشاند.
 

 پیشونی بلند و روشن. 
 زشته؟

 کی گفته زشته؟
 اصال  همه ی لقپ های زیبا مختص شما خانم هاست. 

 لبخندی به تعبیرش زد و دستش را روی سینه اش گذاشت.
 

 امیرآراد.
 جانم.

دسببتی که روی سببینه اش بود را در دسببت گرفت و مهری داغ پشببت دسببتش 
 گذاشت.

 
 انقدر میگی جانم، دو روز دیگه بحثمون بشه باز هم میگی جانم؟

قد بدی همین  ر نرم بگی امیرآراد ،منم همین جانم رو خرج می کنم. اگر قول 
 قبول؟

انگار برای هر حرفی جواب عاقالنه داشببت. لبخندی روی لبش نشببسببت و 
 سرش را باال و پایین کرد.

 
 سرج بهتر شد؟

 امروز درد شدیدی نداشت، وگرنه االن اینجا ننشسته بودم.
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 تا این حد؟
 گاهی چنان ضربان دار میشه که نفسم میره.

 دستانش را محکم تر دورش پیچید و بوسه ای روی شقیقه اش گذاشت.
 

 تا روزی که هستم نفس بکش.
ست و مهری  ش خوشی زیر پوستش چرخید و چرخید و در نهایت روی لبش ن
ست و خود را به خوابی آرام دعوج  شمهایش را ب شت و چ سینه اش گذا روی 

 کرد.
 

 یلدا
نش بود و این خیالش را راحت کرده صدای نفس های آرامش نشان از آرام گرفت

بود. کنارش که بود ،انگار خیالش راحت تر بود. با مسببکنی که در ماشببین 
 خورده بود کمی دردش التیام پیدا کرده بود.

تکانی که یلدا خورد ،دسبتش از حرکت باز ایسبتاد. سبرش را آرام پایین آورد و 
 بالش را از روی مبل کناری برداشت و زیر سرش گذاشت.

آرامش چهره اش رنگ باخته بود و اشراج دردی که کشببیده بود پیدا بود. پتو را 
 رویش کشید و شقیقه اش را نرم بوسید و به سمت آشپزخانه رفت.
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کتری برقی را به برق زد و ماگ سببفید رنگ را از کابینت بیرون آورد و تکیه اش 
اگ که آماده شد ،م را به کابینت داد و منتظر به جوش آمدن آب ایستاد. نسکافه

 را برداشت و به سالن رفت.
دستش را دور ماگ پیچید و خیره ی چهره ی در خوابش شد. دو ساعتی بود که 
به خوابی عمیق رفته بود. زیبایی اساطیری نداشت ،اما در نوع خودش چهره ی 

 دلنشینی داشت.
وب جذدر خانه که یکسره حرفش بود. پدر و مادرش را انگار بیشتر از خودش م

 کرده بود. جرعه ای را نوشید و باز هم نگاهش کرد.
به این  تا آرامش کند ،گمان نمی کرد  به اینجا آورده بودش  چند روز پیش که 
شگاه را قبول کرده بود  شنهاد تدریس در دان شود.  از این که پی زودی محرمش 
شدن امیرآرمان و محمود تابان هم می  سفر  شاید هم شحال بود؛ هر چند  خو

انست سبپ آشنایی شود. حاال که هر دو پیش آمده بود و این دختر ابرو گره تو
 خورده اما آرام همسرش بود.

شد. اما حاال که قرعه به   ست انتخاب اول و آخر با سی می توان یلدا برای هر ک
نامش افتاده بود ،تمام قد پای تعهدش می ایسببتاد. اینکه چطور در مرکزیت 

اما هر چه بود پر از حس خوب بود . ماگ را با ذهنش نشست را نمی دانست ،
با  باال آورد  که  گذاشبببت. سببرش را  خالی کرد و روی میز  خاطراج  مرور 

 چشمهای بازش روبرو شد. 
 خوب خوابیدی؟ بهتری؟

 سر جایش نشست و پتو را محکم تر دور خودش پیچید. 
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م و خیلی خوب خوابیدم. با اینکه جای خوابم عوض شببده بود اما عجیپ آرو
 عمیق خوابیدم.

 با لبخند نگاهش کرد و از جایش بلند شد. 
 

 آبی به دست و صورتت بزن ،من یه فنجون چای براج میارم.
 ممنون.

دستی به صورتش کشید و موهایش را دور دستش پیچید و باالی سرش بست. 
 پتو را جمع کرد و به سمت اتاق رفت.

 
 خجالتم در میاد.خیلی خوابیدم. االن برسم عمه مونس از 

 نگاهش به حرکاج ریز و مرتبش بود.
 

 نگران نباش. تقریبا  حدس زده که امروز پیش من هستی؟
 صبح که زدم بیرون اشاراتی کرد، ولی من توجه نکردم.

 لبخندش پررنگ تر شد . انگار قصه ها داشتند با این عمه مونس.
 

 .یلدا چای رو بخور کم کم بریم. نمی خوام بد قول باشم
 چشم. االن آماده میشم. 

 عجله نکن. با آرامش به کارج برس.
 دستی روی شانه اش گذاشت و از آشپزخانه بیرون رفت.
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 تو آماده ای امیرآراد.
 آره. آشپزخونه رو چک کردی؟

 آره. بریم؟
 دستش را کشید و هر دو دستش را روی کمرش قفل کرد.

 
 چند شانیه دیرتر .

 فاقی...و قراره تو چند شانیه چه ات
مابقی کلمه اش میان نفسببهای گرمی گم شبببد. پلک هایش روی هم افتاد. 
دستی که در موهایش نشست چیزی در دلش باال و پایین شد و دستش چنگ 

 پیراهن سفید شد.
راه تنفسببی اش که باز شببد، سببرش روی سببینه اش افتاد و گل لبخندی روی 

 صورتش جای گرفت.
 

 حاال بریم یا آب قند الزمی؟
 "امیرآراد" آرامش دلش را زیر و رو کرد. 

 
 به هیچ صراطی مستقیم نمیشه دلم وقتی اینطور صدا میزنی.

لبخندی روی لبش نشست و جدا شد. صاف سر جایش ایستاد و مقنعه اش را 
 روی سرش کشید . دستش را گرفت و با هم از آپارتمان بیرون زدند.
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 خوش گذشت؟
 رسوندند.  شما چرا نخوابیدی؟ممنون، سالم 

 سالمت باشند، خوابم نمی بره مامان.کی میری برای کارهای عقد؟
شببناسببنامه ی یلدا رو گرفتم تا کارها رو فردا انجام بدم؛ برای پس فردا با یلدا 
شما. پروژه کمی درگیرم کرده، برای  سری کارها هم با  هماهنگ می کنم. یک 

 برم. پروژه ی پدر جون هم که نتونستم
سری کارها اون هم به این مهمی  شه دیرتر انجام بدی، اما برای یک  کار رو می

 باید کنارش باشی.
 روی مبل نشست و دستی به گردنش کشید. 

 
 این روزها سرم کمی شلوغ میشه. من خودم با یلدا صحبت می کنم. 

خانم ها روی یک سری مسائل حساسند. ممکنه به روی خودشون نیارند، اما 
 جایی ته دلشون باقی میمونه. یک

 یلدا متوجه هست، اما من هم رعایت می کنم. ممنون مامان.
 نگران چیزی نباش، حل میشه.

 "شپ بخیر" ی گفت و به سمت اتاقش رفت. 
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ستگی امروز به بودن با یلدا   سش را عوض کرد و تنش را به تخت رساند. خ لبا
دماج عقد زودتر انجام شود. می ارزید. با محمود خان صحبت کرده بود تا مق

 بودن میان تابان ها را دوست داشت.
فسنجان ترش مونس شد اولین مشترکش با یلدا. امیدوار بود سرش بهتر شود و 

 شبی  آرام را سپری کند. پلک هایش را روی هم نهاد و کم کم به خواب رفت.
 

 یلدا.، فردا صبح زود میام دنبالت بریم کارهامون رو انجام بدیم.
 باشه.

 مامان دیشپ یه چیزهایی می گفت. من باید یه چیزهایی رو توضیح بدم بهت.
 چیزی شده امیرآراد؟

نه عزیزم، چیزی نیست. ببین یلدا، این روزها پروژه ی بیمارستان و پدر جونت 
حسابی وقت من رو گرفته. میشه یک مقدار از کارها رو با مامان هماهنگ کنی 

 و من نباشم.
ش شمهایش را کمی جمع کرد. امیدوار بود همین اول کار سکوج حاکم  ده چ

 ناراحتش نکرده باشد.
 

من متوجه هسببتم تو سببرج شببلوغه. ولی اصببرارج برای اینکه کارها به این 
 سرعت انجام بشه رو نمی فهمم.

 عالقه کافی نیست؟
 همه چیز انقدر با سرعت جلو رفته که من کمی گیا شدم.

 از پشت میز بلند شد و به سمت پنجره رفت. دستش را لبه ی میز گذاشت و
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 آروم باش عزیزم. من فقط گفتم کمی از کارها رو با مامان هماهنگ کن.

من درک می کنم امیرآراد. نگران اون مسببئله نیسببتم. اینجوری با مامان نرگس 
 هم بیشتر آشنا می شم.

 نگران چی هستی ماه پیشونی؟
 ی هیجانی رو نگی؟میشه وقتی جدی حرف می زنیم این اسمها

 هیجان زده میشی؟
 حاال شما سوی استفاده نکن. حرف من چیز دیگه ای بود.

 حرف شما متین، اما من برای تو روشن کردم جریان چیه. درسته؟
کاری  تا غروب بر میگردم.  له، چشببم. متوجه شبببدم.. من میرم پیش دایی  ب

 نداری؟
 نه، مراقپ خودج باش و سالم برسون.

و گوشببی را روی میز گذاشببت و به سببمت کمد لباس هایش خداحافظی کرد 
رفت. مانتو مشببکی رنگ را بیرون کشببید و روی تخت گذاشببت. نگاهی به 

 ساعت انداخت و با دیدن عقربه ها کمی به کارهایش سرعت داد.
 

 الزم نیست هر روز بیای اینجا، خودج رو اذیت نکن.
 کاش می شد و می موندم کنارتون.

 هستم و می تونم از عهده ی خودم بر بیام.من هنوز سر پا 
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 ظرف میوه را روی میز گذاشت و روبرویش نشست.
 کی گفته نمی تونید. من فقط اینجا هستم تا تنها نباشید.

 امیرآراد خوبه؟ 
 سالم رسوند. قبل از اومدن باهاش صحبت کردم.

 قرار عقد چی شد؟
شبوهر دادن من عجله  اصبرار شبما بدتر از خودشبه. خوبیت نداره انقدر برای

 کنید.
 گوشه ی لبش باال رفت و خیره نگاهش کرد.

 
 چی شد باالخره؟

 فردا می ریم آزمایش.
 خیلی هم خوب. فقط ...

 چی شده؟
 با وکیلم هماهنگ کردم.

منتظر نگاهش کرد. حس بد، به آنی تمام جانش را گرفت. دلش شببنیدن نمی 
 خواست. کاش ...

 
 وکیل چرا؟ 

 توضیح میده.برو پیشش، خودش 
چرا فکر می کنید نیسببتید؟ اصببال  این حرف ها چیه؟ خیلی ها بدتر از شببما 

 بودن و تا مدج ها زندگی کردند.
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 صدایش ناخواسته باال رفته بود و نگاه بی تفاوج فهیم آزار دهنده بود. 
 

دایی با شببما هسببتم. یه بیماریه، اصببال  بدتر از این بیماری نیسببت، قبول. ولی 
خودتون هم برید به استقبالش. این اوج نا امیدیه و من اصال  متوجه  دلیل میشه

 نمیشم.
 کار از این چیز ها گذشته. دو روز دیگه برو دفتر وکیل من. 

دایی من دارم از چیز دیگه ای حرف می زنم. وکیل قراره اموال شببما رو به من 
ه گم شببما بمنتقل کنه؟ قراره وکالت بگیرم برای کارهای خیرخواهانه؟ من می 

 فکر درمان محکم تر باشین، شما به من میگی وکیل؟
 اولین بار می بینم صداج از حد نرمال باالتر رفته.

شد. حال و هوای خانه به قدری   سش را کالفه بیرون داد و از روی مبل بلند  نف
 سنگین بود که عرصه را برایش تنگ کرده بود.

 
 ببخشید، اما مسیرتون اشتباهه.

 ته از صراط مستقیم خارج شدم.من خیلی وق
 و حرف من هم همونه. من پیش وکیل نمیرم.
 در هر حال مهم نیست. دیر یا زود باید بری.

سته تر از آن بود که بخواهد برای  سمت اتاق رفت. خ ست و به  از جایش برخا
 کاری که دیر یا زود انجام می شد ،چانه بزند. 
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 این پتو رو بنداز رو خودج داداش.
درد نکنه، هوای این فصببل سببال عالیه. من این موقع سببال رو خیلی دسببتت 

 دوست دارم.
 نشستن تو ایوان و لم دادن زیر آفتاب نیمروزی حس خوبی داره.

 دخترک چطوره؟
 پیش خان جون موند. من اومدم سری بزنم و برم.

 مراقبش باش. این دختر خیلی دوست داشتنیه.
 ای کاش خودتون ...

 سرش را به پشتی صندلی تکیه داد 
 

ای کاش خودتون زن و زندگی داشببتید، شبباید به خاطر اون ها هم که شببده 
امیدوار تر می شببدید. من که ارزشببی ندارم، حداقل به خاطر من کمی تالش 

 کنید.
 دیگه کار از این حرف ها گذشته.

شما  سنی ندارید. من متوجه بیماری  شما هنوز  ست؛  ستم این بی رحمانه ا ه
 ولی حرف من تالش نکردن شماست.

وقتی سودابه رفت، زندگی من دست خوش تغییراج شد. تغییراتی که هم حال 
 و هم آخرتم رو خراب کردم. 

 باز هم به عالم خیال رفته بود ،دلش گفتن از ناگفته ها می خواست.
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ضاع خوب  شنبه. او شاوره رو می رفتم. هر هفته روزهای دو سه های م من جل
 و دوست داشتن سودابه باعث شده بود روند بهبودم بیشتر باشه.بود 

شده بود. با بهانه و بی بهانه از من دور  سودابه مدتی بود که رفتارش عوض  اما 
می شد. وقتی کسی و دوست داری دلت نمی خواد دور باشه، دلت نمی خواد 

 ایناز حال و روزش بی خبر باشی و در یک کلمه دوست داری همیشه باشه و 
 نبودن من رو اذیت می کرد. 

کالفه که می شببدم به خودم تلقین می کردم اتفاقی نیفتاده و خودم رو آروم می 
کردم. این اتفاقاج انقدر ادامه پیدا کرد که دوباره برگشتم به حالت قبل ، همون 

 آدم بد دل و شکاک.
شک داره و نمی تونه با خ شون می داد  هم  ودشسودابه بد نبود ،ولی رفتارش ن

 کنار بیاد. هر چقدر سؤال می کردم جوابی نمی داد. 
سر خونه و  صرار من برای این که بریم  شت و در برابر ا سر نازگاری گذا کم کم 
که  جایی  تا  کار.  نه می آورد. از من اصببرار و از اون ان ندگی خودمون بهو ز
پا داشبببت و به  خانواده اش هم بهش خورده می گرفتند ،ولی مرغ خانم یک 

 هیچ صراطی راضی به نمی شد.
صوص آقا جون. یک روز  سته بود، علی اخ ش تو این مدج مهرش به دل همه ن
قرار گذاشتم تا باهاش حرف بزنه. به احترامش پای حرف نشست ،ولی باز هم 
حرف خودش رو زد. "یک کالم ، ختم کالم فهیم رو دوسبببت ندارم. اشببتباه 

 کردم." 
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چی به سرم اومد بماند. تا چند روز می نشستم دنیا رو سرم آوار شد. اون روز 
و خیره می شببدم به یه گوشببه. حرفهای بقیه هم اشر نکرد. علی با دکترم حرف 
زده بود، قرار بود  من رو راضببی به رفتن کنه، اما نرفتم که نرفتم. شبباید اگر می 

 رفتم و دوباره زیر نظر دکتر قرار می گرفتم این جور نمی شد.
تصببمیم گرفتم برای یک بار دیگه هم که شببده باهاش حرف  طاقت نیاوردم و

بزنم. زنگ زدم خونشببون و با مادرش هماهنگ کردم و خواسببتم چیزی هم به 
 خودش نگه.

لیوان آبی را به سببمتش گرفت و دلش از این همه عجز آتش گرفت. اصببرارش 
 برای نبش قبر کردن چه بود آن هم بعد از این همه سال.

 
با دیدنم شببروع کرد به سببر و صببدا کردن، اما اهمیت ندادم و وقتی رفتم اونجا 

دسبتش رو گرفتم و بردم تو اتاقش. چنان با سبرعت پرتابش کردم که اگه تخت 
به دادش نرسببیده بود، محکم با زمین برخورد می کرد. "دیوانه" اولین جمله ای 

ستم شتم. د شکل دا شدج با این جمله م رو  بود که از دهنش در اومد و  من به 
باال بردم تا روی صورتش فرود بیارم که دستم وسط راه ایستاد. دوستش داشتم 

 و جون می دادم براش ،اما اون بی انصاف رحم نداشت.
 کافیه دایی. اذیت نکنید.

 این درد چند ساله توی تنم نشسته و کم کم وقت بیرون کشیدنش رسیده.
تخت رفت. به پهلو  از پنجره دل کند و از روی صببندلی بلند شببد و به سببمت

 روی تخت دراز کشید و دستش را زیر سرش گذاشت.
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دستم که پایین افتاد، انگار نیرو گرفت و شروع کرد به داد زدن و گفتن چیزهایی 
 که نباید می گفت.

 چی گفت مگه؟
نمی دونم از کجا و چطور، اما فهمیده بود که من زیر نظر دکتر هستم. " تو یک 
باهاج زندگی کنم. از زندگی  دیوانه ی دروغگو هسببتی و من دلم نمی خواد 

 کوفتی من برو بیرون." 
جمله اش عین پتک به سرم خورد و گیا همون جا نشستم. چیزی که تمام این 

نی شبببده بود، اما از کجا و چطور؟ حرف مدج پنهان کرده بودم به راحتی عل
مگویی که حتی پدر و مادرم ازش خبر نداشتند، حاال کک دست سودابه بود و 

 شده بود برگ برنده .
 فهمیدین از کجا فهمیده؟

 پلک هایش را روی هم فشرد و سرش را به نشان تأسک تکان داد.
 

سؤال کردم از کجا فهمیدی زبون شوک که در اومدم ،هر چی  ش رو قفل زده از 
بود و کلمه ای حرف نمیزد. اون روز جهنمی ترین روز زنگی من شبببد. انقدر 
صرار کردم تا باالخره دهن باز کرد و گفت علی بهش گفته و اونجا بود که دور  ا
شوکه بودم و کنترل  شد علی این کار رو کرده.  سرم چرخید. علی ، باورم نمی 

،ولی محکم ایستاد و پای حرفش  حرکاتم دست خودم نبود. گفتم دروغ میگی
موند . گفت علی دلش براش سببوخته و درسببت ندیده که این حرف رو نزنه و 

 زندگیش رو خراب کنه.
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شت. چطور ممکن بود  شوک زده همانجا مانده بود و قدرج هیچ حرفی را ندا
بابا علی اش با همه ی حرفهایی که در موردش شببنیده بود این چنین زندگی 

 م ریخته باشه. هر چه فکر کرد کمتر پیدا کرد.فهیم را به ه
 

گفت علی گفته و قسببم  داده نگم؛ اما من می گم بهت تا بدونی چطور زندگی 
من رو تباه کردی . من دوسببتت داشببتم ولی با این وضببع بیماری و تحت نظر 
بودنت و بدتر از اون پنهان کردنت نمی تونم دیگه بمونم. حاال هم برو و هیچ 

 د. شوک زده نگاهش کردم و چیزی برای گفتن نداشتم.وقت برنگر
 باور کردید دایی،آره؟

 چشمهایش را باز کرد و دوباره روی هم فشرد. تاب نگاه کردن را نداشت.
 

سی غیر از من و مامان و  شده بودم. هر چی هم فکر می کردم می دیدم ک کور 
شت. هر چی التماس کردم فای ضوع خبر ندا سی از این مو شتباباج ک  ده ندا

که نداشببت. به گریه افتادم و دلش به رحم نیومد. فقط کینه بود که تو سببینه ام 
 بزرگ و بزرگ شد و قسم خوردم تالفی کنم.

دسببتش را روی دهانش گذاشببت. باورش نمی شببد که این طور زندگیشببان به 
 تباهی کشیده شده باشد.

 
 به همین راحتی باور کردید؟ از بابا نپرسیدید؟

 برم با علی حرف بزنم و بفهمم چرا، اما سودابه نذاشت.میخواستم 
 و شما هم گوش دادی؟
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آره، گفت علی گناهی نداره و من شببک کردم و علی هم دیده آینده ی من با تو 
 تباه می شه، اینه که تعریک کرده. ولی بازم یک جای کار ایراد داشت.

 کجای کار؟
را همون اول نکرد؟ درسته بهش گفتم اگر علی می خواست این کار رو بکنه چ

 به قول تو دیوانه ام، ولی باید بفهمم که چه خبره؟
 و عکس العملش؟

 نفس را آرام بیرون داد و کمی در جایش جابجا شد.
 
ست   ستش دارم و هر چی بگه گوش میدم و همین رو د ست چقدر دو می دون

م و به آویز قرار داد و قسمم داد به جون خودش که هیچ وقت به علی چیزی نگ
همین راحتی من مشکل دار رو قانع کرد. اون روزها حال من خوب نبود و عین 
بچه ها به هر چیزی راضببی می شببدم. بهم گفت اگر بگی بیشببتر خجالت زده 
می شی؛ تو که دوست نداری کسی بفهمه مریضی و زیر نظر دکتر . تو چیزی 

ر تا سراغی ازم نگی نگو من هم بیشتر فکر می کنم، اما تا روزی که فکر می کنم
 بتونم خوب فکر کنم.

 و شما اصال  شک نکردی بهش که چرا  یکباره تغییر موضع داد؟
دکتر گفته بود تا وقتی تحت درمانی درگیری عاطفی با هر کسببی ممنوع و بعد 
ندادن و  ما گوش  کاری نکن. ا یدا نکردی  باج پ تا ش ماه  ند  تا چ مان هم  از در

شکل و  سودابه با اون  شمایل و عالقه ی زیاد من که تا مرز جنون رفته اومدن 
بود و وابسته ی محبت هاش بودم، باعث می شد هر چی بگه رو باور کنم. این 
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شد که عین بچه ای که آبنباج بهش داده باشن راضی شدم و به حساب خودم 
 کار رو درست کردم و از خونه زدم بیرون و منتظر سودابه موندم.

 ترسونید.بعد چی شد؟ من رو می 
به فکر مراسببم عقد باش که من  به این چیزها فکر نکن.  ترس هم داره. فعال  
به فکر  به عنوان آخرین خواهش فقط  ها رو آرزو دارم، پس  براج بهترین 
تا آخر هفته برمی  باش. من چند روزی میرم بیرون شببهر و  کارهای خودج 

 گردم.
 نگاه بهت زده اش را گرفت و به سمت سالن رفت.

مد. هر  تاه می آ چه بیشببتر حرف می زد کمتر اشر می کرد. بهتر بود کمی کو
وسببایلش را جمع کرد و به سببمت اتاق رفت؛ ولی با دیدن فهیم که به خواب 

 رفته بود آرام از اتاق خارج شد و از آپارتمان بیرون رفت.
 
 

 یلدا، بلند شو، دیرج میشه.
ش را روی بالش نیم خیز سببر جایش نشببسببت و با دیدن مونس دوباره سببر

 گذاشت.
 

 ساعت چنده؟ 
 پاشو، تا کارهاج رو انجام بدی، امیرآراد هم رسیده.
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سر جایش نشست و دستی به موهایش کشید. تکیه اش را به پشتی تخت داد و 
گوشببی را چک کرد و با دیدن سبباعت ،گوشببی را روی میز گذاشببت و از جا 

 برخاست.
 

 آزمایش دادی یک چیزی بخور، ضعک می کنی.
 سرم درد می کنه و امروز که مجبورم چیزی نخورم ،دلم یه لیوان شیر می خواد.
نگاه چپ شبده ی مونس را با لبخندی رد کرد و از جایش بلند نشبده، صبدای 

 پیام گوش اش بلند شد.
 

 "من جلو در منتظرم."
 از مونس خداحافظی کرد و با برداشتن وسایلش بیرون رفت.

 
 سالم و صبح بخیر.

 هم بخیر، خوبی عزیزم؟صبح شما 
 خوبم، کمی سرم درد می کنه؟

 کامل به سمتش برگشت و منتظر نگاهش کرد.
 

 چیز خاصی نیست، یعنی...
 چی شده یلدا؟

 شما راه بیفت من توضیح میدم.
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ستارج زد و حرکت  ست، ا ش سر جایش ن صاف  شگرش را گرفت و  س نگاه پر
 کرد.

 
 سرج چرا درد می کنه؟
 من واقعا  از آخر این ماجرا می ترسم.دیروز پیش دایی بودم. 

 دستش را گرفت و روی دنده گذاشت. 
 

 بازم چیزی تعریک کرد؟
ستم از فکرش در  صبح نتون شپ تا  شدج تکان دهنده بود. دی تعریک کرد،  به 

 بیام، امیرآراد...
 جانم، چی شده عزیزم؟

 دایی میگه بابا عامل به هم خوردن نامزدی اولش بود.
 رد.منتظر نگاهش ک

 
می گفت سودابه بهش گفته و بعد هم قول گرفته که چیزی نگه و من اصال  باور 

 ندارم بابا علی همچین کاری انجام داده باشه.
 و بعد؟

 چیزی نگفت اما ذهن من تماما  درگیر این موضوع شده که چرا؟ و چرا االن؟
ستگی از تنهایی اذیت کرده و حاال احتیاج به درد دل  ضی و خ ردن کشاید مری

 داره.
 بعد از این همه سال؟
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 فشاری نرم به دستش وارد کرد و ادامه داد
 

ما  ته سبببت،  گذشبب به  به این چیزها فکر نکن.هر چی بوده مربوط  حاال  آره،
 کارهای مهم تری داریم.

شده که دیگه مغزم یاری نمی کنه معما  سعی می کنم. انقدر همه چیز پیچیده 
 حل کنم.

 چیزی نباش،کمی استراحت کن.من و مامان هستیم. نگران 
سیدن به  شید و تا ر ست و شانیه ای بعد پر ک ش سترس روی لبش ن لبخندی پر ا

 مقصد چشم هایش را روی هم نهاد.
 
 

 استرس داری؟
 یه سرنگ باریک موجپ استرس نمیشه.

لبخندی روی لبش نشببسببت و تکیه اش را به صببندلی داد و منتظر نشببسببت. 
نگرانش بود، اتفاقاج این چند وقت و شببوک هایی که وارد شبببده بود کمی 

 ضعیک ترش کرده بود. 
نیمرخ خسته و گره ی ابرویش، نشان از درگیری ذهنی اش داشت. امیدوار بود 

 شود.همه چیز درست پیش برود و بار فکری جدیدی درست ن
 

 مشکلی که نداری؟
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 نه، خوبم. بریم؟
 بریم، ما به بقیه ی ماجرا کاری نداریم.

خجالت زده سرش را پایین انداخت و دستش که در دست امیر آراد قرار گرفت 
 ،به سمت بیرون کشیده شد.

 
 میام دنبالت.

 نه، الزم نیست. خوبم ،بعد از کالس خودم میرم.
 نشد بیشتر کنارج بمونم. دیدی که...باهاج تماس می گیرم . ببخشید که 
 نگران نباش. با احتیاط رانندگی کن.

 یلدا یادج باشه من دوستت دارم و برام مهمی.
لبخندی نرم روی لبش نشست و با تکان دادن دستش از ماشین فاصله گرفت. 
جدید بود. بودن  های  مدیون بودن  هاری بود و این را  حال دلش این روزها ب

انسببت حالش را خوب کند؛ هر چند به قدر یک صبببحانه ی هایی که  می تو
نصک و نیمه مانده به خاطر یک تماس کاری و صدایی که بیخ گوشش نشست 

 و وعده ی جبران این صبحانه ی نصفه مانده را داد.
 

 امروز لیلی می گفت کاش یلدا یه روز می اومد اینجا؟
 جزوه اش را در کیفش گذاشت و از جایش بلند شد.

 
 شده لیلی خانم یادی از من کرده؟چی 

 نمی دونم و من هم نپرسیدم چرا؟
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 شما هنوز در اوهام به سر می بری؟
 خیلی هم اوهام نیست؟

 تغییر نکرده بود هیچ، رهایش می کردی تند و تیزتر رفتار می کرد.
 

، ولی فعال  که می دونی چه خبره؟  بهش بگو فرصت کنم حتما 
 م نیومدی.آره، می دونم. حاال نیومدی ه

خنده اش را پشت لبانش پنهان کرد و دستش را روی کتفش گذاشت و به بیرون 
 هدایتش کرد.

 
 خسته نباشی، خوبی؟ سرج؟

 خوبم خان جون، فقط خسته ام و گرسنه.
 مگه صبحانه نخوردی؟

 خوردم، اما بازم گرسنه هستم.
 تا من غذاج رو آماده می کنم لباست رو عوض کن و بیا.

 چشم.
 "پایدارباشی" ای چاشنی لبخندش کرد و زودتر از او به سمت آشپزخانه رفت.

 
 کارها درست انجام شد؟

 لقمه اش را فرو داد و جرعه ای آب نوشید.
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 آزمایشگاه مال پسر دوست باباست، یعنی...
 درسته قربونت برم، باباج میشه دیگه.

 قاشقش را درون بشقاب گذاشت و دستش را روی میز گذاشت.
 

می دونی خان جون، من نمی دونم چرا حس می کنم خیلی وقته اونها رو می 
 شناسم. یعنی رفتارشون یه جوریه  که احساس غریبی ندارم باهاشون.

ستند.  شد چطور آدم هایی ه شپ و حرکتی که نرگس خانم کرد معلوم  از اون 
 امیدوارم خوشبت بشی مادر.

در که مهربون باشببند ،باز هم ممنون خان جون. من می دونم که اونها هر چق
 نمی تونند جای شما رو برای من بگیرند. 

 هرکسی جای خودش، یادج که نرفته.
 "نه "کشیده ای گفت و مشغول خوردن غذایش شد.

 
 قرار شد جواب رو کی بدن؟

 فردا امیر آراد میره و می گیره. 
 امان از دل بی قرار. دلیل از این واضح تر؟

هان  خان جون تالشببش برای پن گاه خیره ی  نداد و زیر ن ندش شمر  کردن لبخ
شی را  ساده که حجم زیادی از خو صیک  شد از این تو ،لبخندش پر رنگ تر 

 روانه ی دلش کرد.
 

 دستتون درد نکنه. خان جون کمی بخوابم. 
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 باشه مادر جون. فقط با امیر صحبت کردی؟
 زنگ زدم سرش شلوغ بود، گفت خودش تماس می گیره.

ی دونم خودج عاقلی ، اما حواسببت باشببه کاری که زبون نرم و رفتار یلدا، م
درسببت انجام میده، هیچ صببدای بلندی انجام نمیده. سببرش شببلوغ بود، کار 
شما مدارا کن . مرد نیاز به آرامش داره و اگر این آرامش رو  سته بود،  شت، خ دا

 از خونه نگیره...
 "چشم" ی گفت و متفکر به سمت اتاق رفت. 

سته، سه وار بودن اتفاقاج و  خ سل شید. ذهنش خسته بود از  روی تخت دراز ک
در جسببتجوی لحظه ای آرامش چرخ میخورد. امیدوارم بود بتواند با تمام این 
ستگاری و مابقی  شگاه ، بیماری فهیم، خوا ضوعاج کنار بیاید. درس و دان مو

ست رفتار می ک و این به  رداتفاقاج کمی نیرویش را تحلیل می برد، اما باید در
 نوبه ی خود کاری بود دشوار .

شد و به عالم خواب  ستولی  ستگی م شته بود که خ چیزی از فکر و خیال نگذ
 فرو رفت.

 
 سالم، خان جون یلدا اومده خونه؟

 سالم مادر، آره همون ظهر، چی شده؟
 نفسش را آرام بیرون داد و "شکر"ی زیر لپ ادا کرد.
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م خودم تماس می گیرم اما تا االن درگیر بودم. بیرون بود ،به من زنگ زد و گفت
 االن که گوشی اش خاموشه ، نگرانش شدم.

 یادش رفته گوشی رو شاژکنه. فعال که خوابه، کمی بی حال بود.
صبح  سش را کالفه بیرون داد. اگر تماس بی موقع مهندس ابطحی نبود و از  نف

 درگیر نمی شد، بیشتر به یلدا می رسید.
 

 رمایید من بیام یه سری بهش بزنم و برگردم. اگر اجازه بف
 آدم برای اومدن به خونه ی خودش اجازه نمی گیره، خوش آمدی منتظرم.

 تماس را قطع کرد و پایش را روی پدال گاز فشرد.
 

 خوش آمدی، بفرما.
 پدر جون کجا هستند؟

 کاری داشت. برمی گرده.
 برداشت.سری تکان داد و فنجان چای خوش عطر را از روی میز 

تا من نمازم رو می خونم، شببما هم یلدا رو بیدار کن. شبببپ دیگه نمی تونه 
 بخوابه.

سته بود همراه با  ش شت لبش ن شیطنت خان جون را که پ لبخندی از درایت و 
جرعه ای از چای فرو داد و فنجان نیمه خرده اش را روی میز گذاشبببت و از 

 جایش برخاست.
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ام فرو رفته بود. سببیاهی موهایش چهره ی اتاقش مرتپ و خودش در خوابی آر
 مهتابی اش را قاب گرفته بود و چهره اش را زیباتر می کرد.

به سمتش رفت و با انگشت اشاره اش ،طره ای از موهایش را که روی صورتش 
افتاده بود کنار زد. پلک هایش لحظه ای کوتاه تکان خورد، اما خوابش شببیرین 

 تر بود و پایدارتر.
شست و انگشتانش را میان تارهای مشکی اش رقصاند. دوستش روی تخت ن

داشت و نمی دانست این دوست داشتن ازکی شروع شد. شاید از گره ی ابرو 
کنجکاو شببد و در سببفر مشببهد پر رنگ و در بیمارسببتان اوج گرفت و عاقپ 
مهرش روز به روز مانند اکسببیری شببفابخش بر روح و تنش نشببسببت و حال 

 د.خوبش را خوب تر کر
توجه بیشببتری طلپ می کرد و امیدوار بود بتواند از پس کارهایش به خوبی 

 برآید و وقتش را تنظیم کند تا دل ماه پیشانی اش نگیرد.
لبخندی روی لبش نشست و لبهایش را روی پیشانی سفید و بلندش فرود آورد 

 و عمیق بوسید.
 

 امیرآراد...

 جون دلم.
بیدار؟ تکانی به خودش داد و سببر جایش با گنگی نگاهش کرد. خواب بود یا 

 نیم خیز شد.
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 سالم، کی اومدی؟
 سالم عزیزم. یه ربعی هست رسیدم، نگرانت شدم.

 چرا ؟ ما که حرف زدیم.
 یلدا ،محض رضای خدا گوشیت رو چک کن. خاموش بود ، نگران شدم.

لبخندی روی لبش نشببسببت. دیوار کوب را روشببن کرد و صبباف سببر جایش 
 نشست. 

 ببخشید، به قدری خسته بودم که فراموش کردم.
 االن بهتری؟ من بابت امروز معذرج میخوام. نباید تنها می موندی. 

شی  شه کنار من با شه همی شتی دیگه، تازه اگر قرار با چی میگی؟ خپ کار دا
 ،تکلیک اون یه لقمه نون حالل چی میشه؟

 کند.دستش را دورش محکم کرد تا خستگی اش را از تن بیرون 
 نفسی از عطر تنش گرفت و رهایش کرد. 

 
 خونه نرفتی؟

 وقت نکردم برم خونه، یک راست اومدم اینجا.
از جایش بلند شد زیر نگاه کش دارش به سمت آینه رفت و دستی به موهایش 

 کشید.
 

 می خوای کمی استراحت کنی؟
 بیا پیش من، چرا رفتی؟

 موندن جایز نیست.
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 خوابم نمی بره اینجوری.
اه مشتاق امیر آراد را نادیده گرفت، ابرویی باال داد و موهایش را باالی سرش نگ

 جمع کرد و به سمت بیرون رفت.
 

 یلدا، من حافظه ی قوی و روح ستیزه جویی دارم.
 این یعنی تالفی می کنی؟

لبخندش را قورج داد و با همان صالبت روی تخت دراز کشید و ساعد دستش 
 گذاشت.را روی پیشانی اش 

 
 چراغ رو خاموش کن موقع رفتن.

خنده ی پر صدایش اتاق را پر کرد و با خاموش کردن دیوار کوب از اتاق بیرون 
 رفت.

 امیرآراد کو؟ کفشش بود، خودش نیست.
 خسته بوده انگاری، تو اتاق یلدا خوابه.

 نگاه خندان مونس را نادیده گرفت و به سمت یخچال رفت.
 

 هم این همه پاستوریزه؟تو چرا اینجایی؟ آدم 
 عمه مونس...

 کی خوابیده ؟ کی باید بیدار بشه؟
 ظرف میوه را از یخچال بیرون آورد و روی میز گذاشت. 
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 یلدا کم کم بیدارش کن، شپ نمی تونه بخوابه؟

 اینجا میمونه امشپ؟ 
 من نمی دونم، اما با شناختی که ازش دارم ،بعید می دونم اینجا بمونه.

شببت لبش پنهان کرد. اگر می فهمید این سببوغاتی در خلوتشببان لبخندش را پ
 چطور آتش می سوزاند ،قطعا  حرفش را پس می گرفت.

 
 یلدا صدا کن امیر رو تا من و خان جونت وسایل شام رو آماده می کنیم.  -
 چشم، ولی تا شام وقت زیاده که.  -
ی بیرون گمونم کم حاال تا شما بری و  ایشون رو از خواب بیدار کنی و بیای  -

 طول بکشه.
 عمه مونس نسبتا  بلندی گفت و از آشپزخانه بیرون رفت.

 
شتر  شن کرد. چهره ی غرق خوابش بی در اتاق را آرام باز کرد و دیوار کوب را رو

 از هر وقتی برای دلنشین بود. بودن باعث آرامشش بود.
ودش و بعد هم انگار همین دیروز بود که برای اولین بار از پشببت سببر دیده ب

لقپ سوغای اهدایی از امینه را به سینه اش سنجاق کرده بود و شناسه اش شده 
 بود.

به سببمتش رفت و روی تخت نشببسببت. نگاهش گیر چهره ی آرام در خوابش 
شببد. چهره ای معمولی اما پر جذبه. موهای مشببکی و چشببمهای سببیاهش 
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غرق شببدن مشببخصببه ی چهره اش بود. چشببمهایی که خیره ماندن همانا و 
 همانا.

دسببتش بی اختیار به سببمت صببورتش رفت و با نوک انگشببتش مژه هایش را 
 لمس کرد. مشکی بودنش را دوست داشت.

 دستش را باال کشید و شانه وار در موهایش فرو کرد. 
 
 امیرآراد،امیر.  -
 هوم.  -

 لبش را محکم به هم فشرد تا خنده اش از "هوم" مبهمش باال نرود.
 
 نمیشی آقا؟ امیر...بیدار   -
 خوابم میاد.   -
 شپ نمی تونی بخوابی ، پس بلند شو.  -

 دستش را روی عضالج بازویش کشید و نرم حرکت داد.
 
 نکن یلدا.  -
 و کی می خواد مجبورم کنه ادامه ندم.  -

 دستش را به پهلوی ماه پیشانی اش گذاشت و فشاری خفیک وارد کرد.
 
 قپ کارج بر بیای ،ادامه نده.وقتی نمی تونی از پس عوا  -
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دستش از بازویش کنده شد و باز هم حرکاج نرم انگشتان را این بار روی سینه 
 اش ادامه داد.

 
دختر خوبی نیسبتی شبما و اگر اتفاقی افتاد من اصبال  مسبئولیتی قبول نمی   -

 کنم.
 مرد تهدید بودی من نمی دونستم.  -

رکاج رقصان انگشت ها بار و بنه مچ دستش اسیر پنجه ی مردانه اش شد و ح
 جمع کردن و دور شدند.

 
 من تهدید نمی کنم. من هشدار میدم که شما مراقپ عواقپ کارج باش.  -
 عواقپ چی؟ حرکاج نرم انگشت؟  -

چشببمهای خندانش نشببان از خوشببی حالش بود دیگر. نگاهش را مسببتقیم به 
دستش همچنان  مردمک های سیاهش دوخت و کم کم سرش را پایین برد، مچ

 اسیر بود، اما نه به قدرج قبل.
شد. پلک  سیر  شد و این بار تمام تنش ا سش که نشاند، مچش آزاد  نفس در نف

 روی پلک افتاد و دل هایشان یکی شد .
نفس که کم آمد ،جدا شد و سرش پایین افتاد. دستش را عمود سینه اش کرد و  

 ...زیر نگاه خیره اش رنگ عوض کرد، بعید بود دیگر
 
یلدا تو بی نظیری. من نمی دونم تو از کجا و چطور وسببط زندگی من پیدا   -

 شدی.
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مت   - به خلقتم ه ند  خداو حال تو  قا  برای خوب بودن  و فکر می کنم دقی
 گماشت.

به مرد متین این  نه اش گذاشبببت و خودش را محکم تر  سببرش را روی سببی
 روزهایش نزدیک کرد.

 
 دوستت دارم.  -

 سرش که کمی باال آمده بود ادامه دادبدون توجه به 
 

خوشحالم که دیدمت، خوشحالم که شناختمت و خوشحالم که حاال و اینجا 
 کنارج هستم.

 
شرد. حاال و  شتر ف ستان قدرتندی تنش را بی ست و د ش سرش ن سه ای روی  بو
به رنگ  یایش رنگی شبببده بود و این رنگ   یا بود . دن همینجا بهترین جای دن

 ی باز پذیرا بود.شدن را با آغوش
 

 کارها خوب پیش میره؟
 کاسه سوپ را نزدیک تر برد و قاشق را درونش چرخاند.

 
 امروز به مشکل خوردند و تا همین دو ساعت پیش اونجا بودم. 

 خسته نباشی.کار خوبی کردی اومدی اینجا. از مدرسه و درمانگاه چه خبر؟
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 یقیه.کارها در حال انجام شدنند . مهندس محبی مهندس ال
 معلومه کی تموم میشه؟

 تا قبل از عید تموم میشه.
 توکل به خدا.

 سری تکان داد و مشغول شد. 
 

 یلدا جان مامان، امیر زنگ زد؟ من هر چی زنگ می زنم جواب نمیده.
بله، صبح به من گفت که جواب آزمایش رو گرفته، ولی بعد از اون دیگه خبری 

 ازش ندارم.
 مونده،نگران نباش. زیاد از این کارها انجام میده. احتماال  گوشیش تو ماشین

 من زنگ می زنم بهش.
شه مامان، فقط پیداش کردی به من هم خبر بده و اینکه بعد از ظهر من میام  با

 دنبالت بریم برای یک سری از کارهامون.
 بذارید خیالم از امیر آراد راحت بشه، زنگ میزنم بهتون.

سر خوش نرگس، لبخندی  شاند و با خداحافظی کوتاهی خنده ی  روی لبش ن
 تماس را قطع کرد.

 
گوشی را به چانه اش فشرد.  یادش رفته بود بپرسد از کی جواب نداده. استرس 

 به جانش چنگ انداخت و دلش نا آرام شد. 
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تماس گرفت و صدای بوق آزاد انقدر در گوشش تکرار شد تا قطع شد. دوباره 
هیچ. گوشببی را روی تخت انداخت و نفسببش را کارش را تکرار کرد و باز هم 

 کالفه بیرون داد، دستی به صورتش کشید و از اتاق بیرون رفت.
 

 چی شده یلدا ؟ با کی صحبت می کردی؟
 نگاه گیجش را باال آورد و سرش به معنای هیچ باال داد.

 
 چیزی نیست. مامان بود گفت آماده باشم عصر قرار شده بریم تا جایی.

 چرا نگرانی؟باشه. فقط 
 چیزی نیست پدر جون، نگران نباشید .

 از فهیم چه خبر؟
 نفسش را محکم بیرون داد و سری به تأسک تکان داد.

فعال  که رفتن جایی و گفته تا آخر هفته خودش رو میرسونه. در گذر از حرفهای 
عجیبی که می زنه این که اصال  به فکر درمان درستی نیست بیشتر نگران کننده 

 ست.
 چی میگه مگه؟

 کمی خودش را جمع و جور کرد. هر توضیح اضافه ای کار را بدتر می کرد. 
 

 کمی از خاطراتش میگه و دلتنگ میشه. 
 مریض شده و دل نازک. این دیگه چه دردی بود که به جون این مرد افتاد. 
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 هر روز هم داره بدتر میشه و متأسفانه به حرف من گوش نمی ده.
 ظورج چیه؟متوجه نمی شم، من

 درمان خارج از ایران، یا یه پزشک دیگه؛ نمی دونم ، واقعا  گیا شدم.
توکل به خدا. در مورد دکترش هم که دیدی یکی از به نام ترین پزشبببک های 

 کشوره، ولی دیدی که نظرش چی بود.
غم نشببسببته بر جانش را هیچ چیز نمی توانسببت از بین ببرد. دلش برای تمام 

کاش روزگارش جور دیگری رقم خورده بود. حسببرج  تنهایی هایش گرفت.
شته دردی را دوا نمی کرد و به قول معروف ،آبی که رفته به جوی بر نخواهد  گذ

 گشت.
 

 یلدا گوشیت.
از جایش بلند شد و به سمت اتاقش پا تند کرد. با دیدن اسم آرزو روی صفحه 

 آه از نهادش بلند شد. 
 

 سالم آرزو؟ خوبی؟
 جواب آزمایش معلوم شد؟خوبم، چی شد، 

 آره. مشکلی نبود ولی من االن نگرانم، امیرآراد جواب نمیده. 
 از کی؟ خپ زنگ برن مامان نرگس.

 یعنی خوشم میاد ازج ، تو این شرایط هم یادج نمیره مامان نرگس گفتنت.
صله  ست لبش را کش دهد. کالفه بود و حس و حو خنده ی بلند آرزو هم نتوان

 و را نداشت.ی خنده های آرز
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 مامان نرگس هم خبر نداشت.
 حاال نگران نباش، پیداش میشه دیگه. 

 ممنون از دلداری دادنت.
 خپ چی بگم، االن هر چی بگم استرس ایجاد می کنم.

 پر بیراه هم نمیگفت. حس خوبی به این جواب دادن ها نداشت.
 از خرید چه خبر؟ من هم میام باهاج.

 چیزی نگوید. چشمهایش را روی هم فشرد تا 
 

 آرزو جان تو چرا بیای؟
 من باید باشم.

خپ شببما بشببین فکر کن ببین با شببغل امیرآرمان کنار میای ،بعد بیا خودی 
 نشون بده.

خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد.حرف حساب جواب نداشت. قیافه ی بق 
صور کن ست ت د. الزم بود تا کرده ی آرزو را از اینجا هم                         می توان

 کمی به خودش بیاید و تکلیک خودش را معلوم کند.
 

 یلدا چی شده؟ نرگس خانم چی می گفت؟
 آرزو بود. 

 تو چته؟ پدرجونت میگه پکر بودی از اتاق اومدی بیرون؟ چیزی شده ؟
 نه خان جون. یعنی امیرآراد...
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احتی رکالمش با صدای گوشی بریده و با دیدن اسم روی صفحه نفسش را به 
 بیرون داد.

 
 امیرآراد...

جانم، ببخشببید. گیر افتادم جایی، گوشببی تو ماشببین مونده بود. معذرج می 
 خوام.

 مردم از نگرانی. دلم هزار راه رفت.
 قربونت دلت برم، ببخشید. 

 قطع کن من به مامان خبر بدم نگران نباشه، بعد باهاج تماس می گیرم.
 مامان تماس گرفت. اون نگران تو بود.نمی خواد. تا اومدم تو ماشین 

سری به عالمت هیچ برای نگاه  ستاد و  شش فر شت گو تکه ای از موهایش را پ
 پرسشگر خان جون باال داد .

 
 باشه. االن خوبی؟ کجا بودی؟

 سری به پروژه زدم ،ولی متأسفانه گوشی رو فراموش کردم.
 خدا رو شکر که خوبی، خیلی نگران شدم.

صبببح  که میرم بیرون تا بعداز ظهر ممکنه باالی جرشقیل هم  نگران نشببو. من 
 برم 

 چرشقیل چرا؟ امیرآراد از این شوخی ها نکن با من.
 خنده ی بلندش گره ی ابرو هایش را محکم تر کرد .
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 چشم، ببخشید. حاال با مامان هماهنگ کردی؟ 
 نه دیگه، نگران تو شدم اصال  متوجه نشدم چی گفتم.

، خودم میام دنبالت. اگر بشبببه کارمون رو امروز جمع کنیم  کارم تموم شبببده
 خیلی بهتر میشه. من تا دو، سه روز آینده خیلی شلوغم.

چشببم. چیز خاصببی نمی خوایم که . ترجیحا  امروز خریدهای دوتایی و تکی 
 های من بمونه بعدا  با مامان میرم.

ود د. گفته بدسببتش را لبه ی پنجره گذاشببته بود و شببنونده ی حرف هایش بو
 دوستش دارد؟

 
 باشه خانم. من باهاج هماهنگ می کنم. اجازه مرخصی می فرمایید؟

 اجازه ی ما دست شماست، مراقپ خودج باش .
 یلدا خیلی ماهی.

 تازه اول ماجراست، جبران می کنی.
 خدانگهدارش در خنده ی  پر صدایش گم شد و تماس را قطع کرد.

 
 خسته نباشی.

 و کمی در جایش جابجا شد. سرش را باال آورد
 

 سالمت باشی، تو خوبی؟
 هستم دیگه. کارها انجام شد؟ مامان که حسابی خوشحاله.
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آره، تا جایی که تونسببتم بودم ،ولی بقیه ی کارها رو با مامان و آرزو خانم رفت 
 انجام داد.

 یک چیزهایی گفت آرزو ،ولی نه کامل.
 کنار اومد.

 رو بلدم. داره حل میشه.من رو دست کم نگیر. من کارم 
از صببمیم قلپ برایش خوشببحال بود. میدانسببت از پس راضببی کردن امینه بر 

 خواهد آمد . 
 

امیرآراد، باورم نمیشببه. یعنی می دونی یه جوری حس می کردم چطور ممکنه 
 تو از کسی خوشت بیاد و به این سرعت بهش پیشنهاد ازدواج بدی.

نده ای برای حرفش نداشببت، به جز در سببکوج نگاهش کرد . جواب قانع کن
 حرف دلش که عقل هم به مددش آمده بود و عاقپ شد این.

 
 خیلی خوشحالم براج. تمام روزهایی که همراهم بودی و حمایتم کردی. 

 قراره از کنارتون برم یا من رو چیز دیگه ای تصور کردی؟
 خیلی دخترونه شد؟ 

ست. امیدوار بود  خنده اش ،امیرآرمانی را که باال رفت لبخندی ش روی لبش ن
 بتواند آرزو را کامال  راضی کند.

 
 من برم بخوابم که خسته  ی خسته ام.

 شپ بخیر.
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 دستی تکان داد و از اتاق بیرون رفت. 
 مبارک باشه خانم.

 ممنون . ولی خودم راضی به این همه خرید نبودم.
 از بس تو... من بودم دو برابر این ها رو خریده بودم.

 که بله. با امیرآرمان چه کردی؟شما 
 بازی با کلماج و چرخش رفتار خوبی داره.

 چرخش رفتار چرا؟ مگه چی شده؟
من بهش میگم بذار کنار ،میگه نه. میگم پس من نمی تونم بمونم ،بازم میگه 
نه. یلدا من با این شبغل مشبکل دارم. چند روز پیش زنگ زده که دارم اسبتعفا 

سم برای ضی کنم که هم  میدم، ازش می پر چی؟ میگه وقتی من نتونم تو رو را
تو هم شببغلم ،همون بهتر که اسببتعفا بدم. منم گفتم هر کاری دلت می خواد 

 انجام بده.
 حاال حرص نخور. آروم باش.

نه میخوام شببغلش رو بذاره ،کنار نه میتونم خودم رو راضببی کنم. اگر اتفاقی 
 بیفته؟

 فاقی بیفته.این همه نظامی، مگه همیشه قراره ات
شد مامان نرگس به جای تفنگ، خط کش تی یا چه می دونم،  حاال چطور می 

 پنس پزشکی می داد دست این بچه.
 صدای خنده اش اتاق را پر کرد و او همچنان نق می زد.
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 انقدر که میگی مامان نرگس، مامان خودج رو صدا نزدی.
 خپ حاال.

 باالخره به نتیجه رسیدید؟
 تونست من رو راضی کنه.آره. در نهایت 

شان بود و  ستنگاه موهایش باال رفت. تا یک دقیقه پیش خط و ن ابروهایش تا ر
 حاال...

 
 و چطوری راضی شدی؟

 این دیگه مسئله ی خانوادگیه .
 سری به تأسک تکان داد و مشغول جمع کردن وسایلش شد.

 فردا ساعت چند عقد کنونه؟ آخ یلدا من می میرم تا فردا.
 ه. اصال تو بمون همینجا.عصر دیگ

 درست نیست یلدا.
شکلی نداره بریم خونتون  ست؟ زنگ برن به مامان بگو که اگر م مگه کی اینجا

 وسایلت رو هم بیار.
 من من کنان نگاهش را پایین انداخت و ...

 
شاید موندگار  سیله ها رو با خودم آوردم ، گفتم  ستش ، من ... می دونی، و را

 ی کنم، میبینم چه کار خوبی کردم.شدم. حاال که نگاه م
له ای کوتاه هم نبود.  به گفتن جم قادر  گاهش کرد و حتی  مدج خیره ن مام  ت

 لبخندی به با نشاطی اش زد و از جایش بلند شد.
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**************** 
 سالم آقای مهندس.

 سالم عزیزم، خوبی؟ کارهاج رو انجام دادی؟
 بله،همه چیز تحت کنترله.

 ژ داد . خمیازه ای هم چاشنی اش کرد.چشم هایش را ماسا
 

 مامان راه افتاده ،شما آماده شدی؟ 
 بله، به خودم هم زنگ زد. چقدر صداج خسته ست.

ستراحت احتیاج دارم سته ام. این یکی دو روز بگذره، چند روزی به ا شما  .خ
 قراره کجا بری؟ اون  هم این موقع روز.

 موهاج دست نخوره یلدا . متوجه که هستی؟
 چشم. من برم؟

 مراقپ خودج باش. خداحافظ.
 خداحافظی کرد و تماس را قطع کرد. 

 مانتو اش را به تن کشید  و با برداشتن شال مشکی اش از اتاق بیرون رفت.
 خسته نباشی خانم.

ممنون،کار خاصببی که نداشببتیم، در جوار دو خانم جوان و زیبا بودن خوش 
 گذشت بیشتر، تا خسته کننده.

 انم جوان کی بود؟اون یکی خ
 آرزو خانم و گمان می کنم عروس بعدیتون.
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 پس انگار قضیه جدی شده؟
 از امیرآرمان بپرس.

سری اش و  شتن رو شگرش را نادیده گرفت و با بردا س سالن و نگاه پر امیر ار
 کشیدن دستی در موهایش به سمت اتاق رفت.

************* 
 یلدا کم کم بلند شو که کار زیادی داریم.

له را دور موهایش پیچید و از جایش بلند شبببد. از صبببح که بلند شبببده حو
 بود،انقدر  این طرف و آن طرف رفته بود که سرگیجه گرفته بود.

 استرس های  آرزو هم بیشتر آزارش می داد.
 

 آرزو من کار خاصی ندارم. آرایشگاه هم که قرار نیست برم.
 از بس بی ذوقی، مثاٌل امروز عقدکنونه.

 باس را روی تخت گذاشت.کاور ل
 

با من بود عروسببی هم نمی گرفتم. مدتی هسببت که حس می کنم این کارها 
 جذابیتی خاصی نداره.

من نمی دونم سوغاتی از چی تو خوشش اومده. من هر چی میگم تو یه چیزی 
 میگی. 

 دیروز چرا انقدر ساکت بود؟
 یلدا خیلی تغییر کردی به خدا.

 خیره نگاهش کرد.ابرو هایش را باال داد و 
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ربطی نداشبت؟ خپ، منظورم این بود که سبؤالت بی مورد بود. سباکت بودن 
 من چیز تازه ای نیست. می دونی که.

 آره ساکت شدن تو علت داره.
لبخند کش آمده ی آرزو را با لبخندی جواب داد و لباسببش را از کاور بیرون 

 آورد. 
 

 انتخاب لباست با کی بود؟
 امیرآراد. چطور؟خودم و تأیید 

هیچی، رنگش مالحت خاصی داره و با رنگ پوستت هارمونی جالبی پیدا می 
 کنه.

 آره، عمه مونس هم همین رو گفت.
 به سمتش رفت و دستش را در دست گرفت.

 
 خیلی خوشحالم براج و امیدوارم که خوشبخت باشی.

 آرزو، باورم نمیشه از این حرفها هم بلد باشی.
 اد و از اتاق بیرون رفت.بی ذوقی تحویلش د

 
 به نظرم آب و هوا بهتون اشر کرده و حال و روزتون بهتر شده. 

 آره، هوای آلوده ی اینجا رنگ و ریخت آدم رو هم عوض میکنه. 
 خودش را جلوتر کشید و دست های رگ زده اش را در دست گرفت.
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 خیلی خوشحالم که تا زنده هستم سر و سامان گرفتنت رو می بینم.

 بیشتر هم خواهید دید. و
 امیدوارم. تو هم کم کم باید آماده بشی. وقتی نمونده دختر جان. 

 چشم، شما هم تا اومدن بقیه کمی استراحت کنید تا سر حال باشید.

 لبخندی که روی لبش نشست ، دستش را نرم فشرد و از جا بلند شد.
 وای امشپ این امیرآراد خان شما چی بکشه.

 ضربه ای به کتفش زد و خنده ی  بلندی سر داد. 
 

 به چی می خندید؟
 وای مونس جون، خوب شد اومدید. 

 چی شده دختر آبادانی؟
 بیاید ببینیدش.

 برقی در چشمش نشست و لبخندی از سر ذوق روی لبش. 
 

 خوِب عمه مونس، ببین لباسم چه خوشگله.
 آره عمه قربونت بره، آره عروسک عمه.

شت . نمیخوام نه عمه،  سک رفت و برنگ سک نه، مامان فهیمه گفت عرو عرو
 شما هم بری و برنگردی.

 دخترک را در آغوشش فشرد و دلش پر شد از ذهن کودکانه اش.
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 عمه مونس؟ خوبی؟ 
 از یلدای کوچک دل کند و به سمتش رفت، در آغوشش کشید .

 
 خوبم عمه، تو آماده ای؟

 بله، ولی استرس دارم.
که ط باش ؛ چون چیزی برای نگرانی اسببترس  ما نگران ن یه دختر خوب، ا بیع

 وجود نداره.
سری باال و پایین کرد و به سمت صندلی رفت. دلش شور می زد و این را نمی 

 دانست به چه چیزی ربط دهد.
ست آرزو  شی را از د شد و گو شی که روبرویش قرار گرفت، از خیال کنده  گو

 گرفت.
 

 امیرآراد.
 جانم. خوبی؟

 بم. تو خوبی؟ خستگیت رفع شد؟خو
 آره، امروز شرکت نرفتم و تمام مدج خونه بود. 

 خوِب پس، نگرانت بودم. دیروز خیلی خسته بودی.
 و چرا احساس می کنم حالت خوب نیست؟

شتش خطوط نامفهومی روی  ستاد و با نوک انگ شش فر شت گو موهایش را پ
 میزکشید.
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 اده نیستم.استرس دارم. من ... یعنی حس می کنم آم

آروم باش. ما یک بار این مرحله رو طی کردیم و حاال قراره رسببمی کنیم. چیز 
 دیگه ای هم بوده که من نمی دونم.

 نه هول زده ای گفت و ادامه داد.
 

 شاید حس و حال این لباس باعث شده استرسم بره باال.
 اس ببینم.لباون لباس که بی نظیر بود و من بی صبرانه منتظرم تا تو رو تو اون 

 سرخی گونه اش رنگ گرفت و گوشه لبش اسیر دندان شد.
 

 امیرآراد، زودتر میای؟  دلم براج تنگ شده.
 سکوج بینشان چند شانیه ای بیشتر طول نکشید، اما گویی ساعتی گذشت.

 
 امیرآراد...

 جانم یلدا، جان دلم، دارم میام عزیزم. تا یه ربع دیگه اونجا هستم.
 تماس را قطع کرد.باشه ای گفت و 

 
 یلدا، مادر.

سمتش قدم تند  ست و به  ش شمش ن شک در چ شت، نیش ا سمتش که برگ به 
 کرد. در آغوشش کشید و قطره اشکش فرو افتاد.  

 خان جون، من خودم االن آمادگی گریه دارم. تو رو خدا گریه نکنید.
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 از خود جدایش کرد و بوسه ای روی سرش گذاشت. 
یه نمی کنم، حاال  که همه منتظرند و گر تا بریم  نداز روی سببرج  چادر رو ب

 امیرآراد بی قرار تر از بقیه. چنان نگاه خصمانه ای به عمه مونس داره که نگو.
 چرا، امیر آراد و نگاه خصمانه؟

شت بیاد  ستاد و نگذا سربازها جلو در ای شدی چرا نیومد داخل؟ مثل  متوجه ن
 داخل.

دستش گرفت و دوشادوش هم از اتاق بیرون خنده اش را خفه کرد و چادر را از 
 رفتند.

 
 این هم از یلدا خانم. بیا عزیزم ،بیا پیش من مامان.

 به به یلدا خانم زیبا، خوبی عمه جان؟
زیر نگاه خیره و پر تحسببین بقیه سببالمی داد و به سببمت عمه فخری و نرگس 

 رفت.
 

 سالم عمه خانم.
 کنار من بشین. سالم به روی ماهت. زنده باشی عزیزم. بیا 

میان نرگس و عمه فخری که قرار گرفت، سرش را پایین انداخت . ضربه ای که 
 به کتفش خورد ،نگاهش را به سمت نرگس باال آورد.
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بیچاره کردی این پسر رو . تا خواست بیاد طرفت عمه مونس جلوش رو گرفت 
 و گفت شگون نداره. بعد از مدج ها نگاه مستأصلش رو دیدم.

 اصال  متوجه نمیشم چرا عمه این کار رو کرده.من 
 لبخندش را قورج داد و تالش کرد نگاهش در نگاه کالفه ی امیرآراد ننشیند.

 بفرمایید حاج آقا،بفرمایید.
از جایش بلند شد و دست نرگس را گرفت. جانش پر از استرس بود و گلویش 

 خشک.
 

 خوبی یلدا؟ چی شده؟
 نمی دونم. استرس دارم.

 را نرم فشرد و گذاشتن پلک هایش را به نشانه ی آرامش روی هم فشرد.دستش 
 

 بیا مامان، بیا بریم اونجا بشین.
 م...من...

 یلدا، این رفتارج نگران کننده ست. آرزو بیا اینجا.
کت و  گاهش می کرد.  ما عمیق ن که آرام، ا مد  باال آ گاه امیرآراد  تا ن گاهش  ن

ر ود و برازنده ترش کرده بود. دستش دشلوار مشکی اش خوب بر تنش نشسته ب
 دست آرزو نشست و پایش بی فرمان به سمتی که ایستاده بود کشیده شد. 

میانه ی راه که رسید، دستش در دست دراز شده ی امیرآراد نشست و آرامش به 
سید بود. نگاهش را نگرفت و خیره به  شنه ای بود که به آب ر جانش ریخت. ت

 یش نشست. مردمک های سیاهش سر جا
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 مبارک باشه آقای تابان. به سالمتی و مبارکی. 

 سالمت باشید حاج آقا.
.  شناسنامه ها لطفا 

 شناسنامه ها را گرفت و مشغول شد.
 

 استرس نداشته باش.
دسببتش را فشبباری داد و در سببکوج نگاهش را پایین انداخت و دلش بی تاب 

 شد. 
 یلدا، آروم باش و بخون.

ت و نگاهش را روی آیاج چرخاند تا آرامش از دست رفته قرآن را از نرگس گرف
 اش برگردد.

 
 به سالمتی و میمنت. عروس خان سرکارخانم یلدا تابان...

شمش چکید و "بابا"ی زیر لبی اش ،گره ی ابرو های امیرآراد  شکی از چ قطره ا
شتنی اش که در  ست دا ساده اما دو سفره ی عقد  را محکم کرد. نگاهش روی 

ار های نرگس، همین را انتخاب کرده بود چرخید و در نهایت نگاهش برابر اصر
 به آینه و مرد کنارش ختم شد ،چشم فرو بست و ...

 
 بابا من نمی خوام عروس بشم.
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 تو همین االن هم عروس منی، ولی چرا نمیخوای عروس باشی؟
 نمی خوام از پیشتون برم.

در هوا چرخاندش و صدای خنده ی مستانه ای به شیرین زبانی دخترکش زد و 
 خنده ی سر خوشش باغ را پر کرد.

 
 برای بار سوم می پرسم ،وکیلم؟

با صدای آرزو که زیر لفظی می خواست به خود آمد و نگاهش به جعبه ای که 
مقابلش قرار گرفت ،کشببیده شببد. نگاهش تا نگاه امیرآراد باال آمد و لپ زد 

 "بابام نیست"
ش، دل امیر آراد را خون کرد. چشمهایش را بست نگاه به اشک نشسته اما آرام

 و قطره اشکی فرو ریخت.
 

 با اجازه ی پدر جون و مادر جون بله.
شد و دلش از این بله ی آرامی که داد بود  ست و هلهله گم  ضش در میان د بغ

 ،قرار گرفت. با انگشت اشکش را گرفت.
ست و بار دی ش شش ن صدای هلهلهبله ی محکم و پر اقتدار امیرآراد به گو  گر 

 بلند شد. 
 مبارک باشه. 

شت. حلقه ها  بی قراری یلدا کالفه اش کرده بود و راهی به جز حفظ ظاهر ندا
که مقابلش قرار گرفت، دسببت پیش برد و حلقه را در انگشببتش گذاشببت و 

 دستش را باال برد و بوسه ای نرم پشت دستش نشاند. 
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 شد بوسه ی محمود که بر سرش نشست، بغضش تنگ تر 
 

 پدر جون ، کاش بابا علی ...
 جمله اش  اشک در چشم ها نشاند و در آغوش محمود خان بیشتر فشرده شد.

 
 آروم باش. بابا و مامانت اینجا هستند و می بیننت .آروم عزیزم.

ضربه ای نوازش گونه به کمرش زد و جدا شد. جدا که شد ،نگاهش در نگاه پر 
 برد. این بار یاد مادرش پررنگ تر بود.بغض فهیم نشست و به آغوشش پناه 

 
 اجازه می دید من این دخترم رو بغل بگیرم.

سالن باال آمد. به  شت و نگاهش تا نگاه امیر ار شانه ی فهیم بردا سرش را از 
 سمتش رفت و نرم در آغوشش قرار گرفت.

 قرار بود جای پدرش را پر کند و برایش پدری کند.
ذشت و شیرینی خورده و امضا زده بود ، اما تمام تبریک ها میان گریه و خنده گ

 مدج نگاه بی تاب و نا آرام امیرآراد به دنبالش کشیده.
 

 یلدا... 
صببدای محکمش کمی بوی دلخوری نداشببت؟ به سببمتش رفت و دسببت در 

 دستش نهاد و به سمت اتاق رفت.
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 یک کلمه بگی من می دونم و تو.
 امیرآراد...

آغوشش گرفت. چادرش از روی شانه اش سر خورد دستش را کشید و تنگ در 
 و زیر پایش جمع شد.

 
 دیدی با خودج چه کردی؟ آخ یلدا من با تو چه کنم؟

 دست خودم نبود. مامان و بابام نبودن و جای خالیشون خفقان آور بود.
 می دونم عزیزم، می دونم.  

 دستش را از زیر کت رد کرد و دور کمرش حلقه کرد.  
 

 تونستم خودم رو ...ببخشید. ن
 می دونم و الزم به توضیح نیست. آروم تری االن؟

 آره خوبم. 
دسببتش را قاب صببورج مهتابی اش کرد و بوسببه ای عمیق روی پیشببانی اش 

 نشاند. چشمهایش را بست و باز هم به خود فشردش.
 

 بیا برو کمی آب بزن به صورتت تا حالت جا بیاد.
 خوبم.

 رام چند ضربه روی سینه اش زدروی تخت نشست و با دستش آ
 

 پس بیا اینجا بینمت.
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سرش که از عقپ  شید.  ستانش ک ست و خود را میان د ش لبخندی روی لبش ن

 روی سینه اش نشست ،چشمهایش را بست و نفسی عمیق کشید.
 

 گریه میکنی طاقت نمیارم.
 گریه ام رو در نیار.

شت و   شیطنتش زد، بوسه ای روی موهایش گذا ستانش رلبخندی به  ا حلقه د
 محکم تر کرد.

 
 بریم بیرون. درست نیست اینجا موندیم.

 می ریم ،اما امشپ تو با من میای .
 امیرآراد.

 همون که گفتم.
 اما...

 یلدا امکان نداره قبول کنم. 
 پدر جون اجازه نمی ده.

راضی کردن پدر جون با خان جون. در ضمن تو االن همسر منی و هیچ منعی 
 داره؟وجود نداره. 

 لبش را تر کرد و سری به معنای نه تکان داد. 
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 از خود جدایش کرد و برگرداندش.
 یلدا اگر یک درصد مطمئن نبودم، پیشنهاد نمی دادم. 

 امیر آراد ما تازه عقد کردیم.
 اینکه امشپ رو پیش من باشی ،کجاش ربط به عقد کردنمون داره؟

 سرش را پایین انداخت و سکوج کرد.
 

 گیر باال  و من رو نگاه کن.سرج رو ب
 سرش را با تأخیر باال آورد .

 
 فقط بگو خودج مشکلی نداری؟

 لبش را تر کرد و "نه" ی کوتاهی گفت.
 

 پس بقیه اش با من و نگران چیزی هم نباش.
 باشه. بریم بیرون.

 دستش را گرفت و از روی تخت بلندش کرد.
 

 موهاج رو مرتپ کن.
مرموزش نکرد و روبروی آینه ایسببتاد و شببانه ای به توجهی به نگاه خندان و 

موهایش کشید، دستی زیر چشمش کشید و  با مرتپ کردن لباسش به سمتش 
 چرخید.
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نگاه خیره اش را با ابرویی که باال انداخت خندان کرد و دسببتش را گرفت و به 
 سمت بیرون برد.

 
 تو چرا هی هر دفعه باید بری تو اتاق؟

 توجه میشی.وقتی موقع شما شد م
 حاال قبل از اون نمیشه متوجه ام کنی؟

سرش نگاهش در  شیده اش ،لبخند آرزو را کش داد و با چرخاندن  "آرزو"ی ک
 نگاه امیرآرمان قفل کرد. 

 
 غرق نشی. 

 غریق نجاج روبرو ایستاده ،ساحل امن.
 خنده اش را مهار کرد تا جلپ توجه نکند.

 
 اتاق؟ یلدا،میشه چند دقیقه با من بیای توی
 از جایش بلند شد و به سمتش رفت.

 چیزی شده؟ حالتون خوبه؟
 خوبم ، نگران نباش. فقط ...

 چیزی الزم دارید؟
 نه، این پاکت پیشت باشه.
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پاکت زرد رنگ انداخت ، اما همچنان دسببتی برای گرفتنش دراز  به  نگاهی 
 نکرد.

 
 این چیه دایی؟

 این پاکت رو بگیر ، خودج متوجه میشی. 
را گرفت و با باز کردن در پاکت و دیدن چند سند نگاه بهت زده اش را به پاکت 

 او دوخت.
 

 دایی؟
 این سند ها مال توئه، یک سری هم تو نامه توضیح دادم .

 از اتاق بیرون رفت و یلدا را در بهتش تنها گذاشت.
 

 مامان، کار داشتم باهاتون.
 جانم، چیزی شده؟ یلدا کو؟

داییشببه. مامان لطفا با خان جون صببحبت کنید من میخوام یلدا تو اتاق پیش 
 یلدا رو ببرم امشپ.

 نگاه بهت زده اش را نادیده گرفت و دستی به گردنش کشید.
 

 ببری؟ مگه به همین راحتیه؟ 
 مامان، لطفا  

 حداقل االن که کارج گیر افتاده کمی مالیم باش.
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 دستش را جیپ شلوارش فرو برد و منتظر نگاهش کرد.
 
 رم ببینم چه میشه کرد.ب

 جبران می کنم.
 ابروهای نرگس باال رفت و با گفتم "امیدوارم" ، از کنارش گذشت.

 یلدا حواست هست چی گفتم؟
 چشم خان جون، اصال اگر اینجوری نگرانی نرم؟

 نگران نیستم پدر جونت هم مشکلی نداره، اما سر بسته گفت...
 داخت.لبش را به دندان گرفت و سرش را پایین ان

 
 حالل، طیپ و طاهر، اما احتیاط شرط عقله.

 چشم.
 حاال بلند شو که یک لنگه پا ایستاده.

 خنده اش به هوا رفت و آویزان گردن خان جون شد.
 

 از سد عمه مونس چطور گذشتید؟
عمه مونس به روزتر از این حرفهاسبببت. در کل بگم ما سبببه تا خیلی آپدیت 

 هستیم.
ضای اتاق شان ف ستی کوچکی از  خنده ی بلند شت کیک د را پر کرد و با بردا

 اتاق بیرون آمد.



 643 باورم شکست

 
 

 خوش آمدی.
ست  شدند. عجیپ این خانه را دو ستش را دور بازویش پیچید و با هم وارد  د

 داشت. حس آرامشی که در خانه بود برایش ملموس بود. 
دسببتی دورش پیچید و درگرمایی دلچسببپ  فرو رفت. سببرش که به سببینه اش 

 شل شد و ساک از دستش رها. چسبید ،دستش
 امروز اذیت شدی؟ خسته شدی؟

 بیشتر استرس و ترس داشتم. بغض داشت خفه ام می کرد.
 شالش را کشید و چانه اش را روی سرش شابت کرد.

 
 چی باعث شده استرس بگیری نمی دونم. در هر حال هر چی بود ،تموم شد.

 امروز موندم. آره، تموم شد و تو حاال مال منی و من چقدر منتظر
خنده اش را رها کرد و دسببتش را روی دسببت های قفل شببده ی دور کمرش 

 گذاشت.
 

 تموم این انتظار جانکاه ، سه ماه هم نشد.
 همون هم زیاد بود.

 امیرآراد...
 بوسه ای روی مویش گذاشت و "جانم "ی نثارش کرد. 
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 یک سؤال تکراری
تا من نسببکافه آماده می  نه، زود نبود و هیچ عجله ای هم نکردیم. حاال هم 

 کنم، لباست رو عوض کن و بیا.
دسببتانش را آزاد کرد و رهایش کرد. کتش را در آورد و روی مبل انداخت و به 

 سمت آشپزخانه رفت.
 

 زحمتتون میشه مهندس.
 امشپ، شپ شماست. 

 ابرویی باال انداخت و ساک دستی را برداشت و به سمت اتاق رفت.
 

 بگو. یلدا، چیزی خواستی
 چیزی الزم ندارم. ممنون.

لباس را با تاپ قرمز و شببلوار مشببکی عوض کرد و موهایش را باز کرد و روی 
 شانه اش ریخت. دستی به موهایش کشید و از اتاق بیرون زد.

 دستش را دور کمرش حلقه کرد و صورتش را روی کمرش چسباند. 
 

 امیرآراد.
 از روی شانه نیم نگاهی انداخت و سرش برنگشته شابت ماند. 

 
 جونم
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 سرش را جدا نکرد و همچنان سر بر کتفش نشانده بود.
 

 گفته بودم دوستت دارم.
 قفل دستش را از دور کمر باز کرد و تن ظریفش را در آغوش کشید.

 
حان تدفعه ی بعد که تصمیم گرفتی دل من رو به باد بدی، روش دیگه ای رو ام

 کن.
 این یعنی این دفعه موفق نبودم.

 موفق بودی ، اما ذاتا  در این جور موارد تعدد تجربه رو می پسندم.
سیبک گلویش را  سه ای  شد ،بو صدا به عقپ پرتاب  سرش که از خنده ی پر 

 نرم، نوازش کرد.
 

 نسکافه آماده ست؟
 آماده ست. تا من لباس عوض کنم بیار.

 چیز هست. انتخاب با خودج.کابینت کنار یخچال همه 
سببری به عالمت فهمیدن تکان داد و به سببمت کابیت رفت. صببدایش را کمی 

 باال تر برد.
 

 یادم باشه دارچین بیارم بذارم اینجا.
 میگیرم.

 خودم میخرم. از این به بعد خرید اینجا رو با هم انجام میدیم.
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 لبخندی روی لبش نشست و سری به عالمت تأیید تکان داد.
 
 

سببینی را روی میز گذاشببت ، دسببتش را در دسببت دراز شببده اش گذاشببت و 
 کنارش نشست. 

خسته شدم امروز، دلم کمی خواب می خواد ، اما با این ماگ نسکافه بعید می 
 دونم بتونم بخوابم.

 می خوابی ، نگران نباش.
 ماگ را برداشت و به دستش داد.

 
 بود.امروز دایی یه پاکت بهم داد که پر از سند 

 جرعه ای نوشید و با دست آزادش بازویش را نوازش کرد.
 

 سند چی؟ و چرا به تو داد؟
سند چی بودن، اما چندتایی بود. می گفت همه  صال نگاه نکردم  سند ملک، ا

 به نام من شده و تصمیم گیری با خودمه که چیکار کنم.
 پس انقدر پیش وکیل نرفتی تا خودش اقدام کرد.

 ولی تصور نمی کردم این کار رو انجام بده.گفتم که نمیرم، 
 پس دادی؟
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نه، گذاشببتم پیش پدر جون تا ببینیم بعد چه میشببه کرد. رسببما  دسببت از دنیا 
 شسته و هیچ  امیدی نداره.

 نسکافه ی نیم خورده را روی میز گذاشت و سر یلدا را جابجا کرد.
 

 بعدا  بهش فکر کن، ولی حاال نه.
 و نگاهش کرد. سرش را به عقپ برگرداند

 
 من روم نمیشه فردا برگردم خونه.

 چه بهتر ، همینجا میمونی و من رو خوشحال میکنی.
 امیرآراد، من جدی می گم.

 تنش را باال کشید و دستش را دورش حلقه کرد.
 من هم جدی گفتم. تا به حال دیدی من از سر مزاح حرفی زده باشم؟

 نه، ولی فردا...
نه تو مجبور به توضببیح هسببتی. پس به این چیزها  نه پدر جون چیزی میگه و

 فکر نکن.
 تنش را آزاد کرد و روبرویش نشست.

 
 کال  ازج بعید می دونم این حرکاج رو.

 کدوم حرکاج؟ یادج رفته من آدم هستم، نه رباج.
 با اون خشک بودن تو و زهر چشم گرفتن هاج ،شبیه رباج بودی.

 بودم ،ولی نه برای تو.
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 سوغاتی فرنگ بودی.برای من که 
ستش چنگ  شمهایش روی هم افتاد. د شد و چ ساکت  خنده ی بلندش در جا 
شیرین فرو  سه ای  صورتش هجوم آورد و در خل سمت  شد و خون به  بازویش 

 رفت.
تکه ای از موی افتاده روی صببورتش را پشببت گوشببش فرسببتاد و سببرش را به 

 بازویش تکیه داد.
 

 ماه پیشونی...
 جانم.

لین ها ماندگارند و حاال اولین "جان" ی که نثارش کرد، تنگ دل گفته بود او
 خودش هم چسبیده بود.

 
 خسته ام یلدا، خوابم میاد.

 باشه، تا تو بری اتاق، من هم اینا رو جمع می کنم. بمونه رنگ می گیره.
 زودتر.

 مچ دستش را فشار ی داد و از جایش بلند شد.
 

 یلدا...
 اومدم.
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،زمان زیادی برایش نخریده بود. در آغوشببش رفته و دو دور شببسببتن ماگ ها 
 بوسه هایش را تجربه کرده بود، اما این مقوله کمی استرس زا بود. 

سمت اتاق راه افتاد. کلید برق را زد و در  شپزخانه بیرون رفت و به  با تعلل از آ
 نیمه باز اتاق را کامل باز کرد و وارد شد.

 
 تو چرا نخوابیدی؟

تاج تخت داد و خیره نگاهش کرد. معطل کردنش ناشببیانه ترین تکیه اش را به 
حرکتی بود که می توانسبببت انجام دهد. لبخندش را دزدید و به حالت اولیه 

 برگشت و سرش را روی بالش گذاشت.
 

 یلدا، چراغ رو خاموش کن. من خیلی خسته ام.
 االن. 

آرام  شت.به سمت کلید برق رفت و چراغ را خاموش کرد و به سمت تخت برگ
 روی تخت دراز کشید و پتو را تا زیر گلویش باال کشید.

 امیرآراد.
 جانم.

 االن من اینجام، به نظرج مامان نرگس چه فکری می کنه؟ 
به این چیزهای بی ارزش فکر نکن. من رو  لدا  مان هیچ فکری نمی کنه، ی ما

 هم کالفه نکن.
 ببخشید، نمی خواستم ناراحتت کنم.

 کرد و صاف سر جایش نشست.آپاژور را روشن 
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 بلند شو.

 چی شد؟ گفتم ببخشید که.
.  بلند شو لطفا 

 پتو را کنار زد و روبرویش نشست.
 

یه چیزی رو براج روشببن می کنم و دیگه هیچ وقت راجع بهش حرفی نمی 
 زنم.

 امیرآراد.
 دستش را به نشانه ی سکوج باال آورد. 

 
تأکید می کنم ،هیچ وقت برای کار به افراد هیچ وقت،  هایی که انجام میدی 

شدن تو هیچ  ستن و بلند  ش ضیح نده. اومدن اینجا، رفتن به اونجا، ن شتباه تو ا
ایرادی نداره و من اصال  دوست ندارم تو فکرج مشغول نوع تفکر دیگران بشه. 
تار تو ایمان دارم و می دونم هرگز حرکتی نمی  به رف بار آخر بود که گفتم، من 

برداشت بشه ؛ وگرنه با کمال صراحت بهت میگم انتخاب کنی که باعث سوی 
 من نمی بودی.

شید و بوسه ای  "امیرآراد" لرزانش، دلش را باال و پایین کرد و نرم در آغوشش ک
 روی سرش نهاد. 
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 م... من... 
شانه  سه ای روی  ستهایش را دورش حایل کرد . بو شید و د روی تخت دراز ک

 اش نشاند. 
 

خانوم. من فقط توضببیح دادم تا خودج رو اذیت نکنی. حاال آروم عزیزم، آروم 
 هم بخواب که هر دو خسته ایم.

 شپ بخیر.
 شبت بخیر ماه پیشونی.

چشببم روی هم نهاد و در جایی جدید، اما  امن، خودش را به خوابی عمیق و 
 آرام دعوج کرد.

 
******************** 

 دیشپ چطور گذشت؟ راحت خوابیدی؟
ته بودم که نفهمیدم چطور خوابم برد. با اینکه یه لیوان نسببکافه آره، انقدر خسبب

 هم خورده بودم ولی راحت خوابیدم.
 جای خوابت عوض شده بوده برای همین راحت خوابیدی.

با یادآوری دیشببپ ،لبخندی روی صببورتش نقش بسببت. صبببح که از خواب 
دیدن بیدار شببد از دیدن فضببای جدید گیا شببده بود؛ اما لحظه ای بعد با 

کان را  ته بود و م یده بود چشببم بسبب به سببمتش خواب که روی پهلو  امیرآراد 
 تشخیص داده بود.
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 انگار زیادی رویایی و شمع و پروانه بوده؟
 عمه مونس دارید اذیت می کنید؟ 

نه عمه جان، نه قربونت برم. الهی که همیشببه با یاد آوری اتفاقاج گل لبخند 
 روی صورتت بشینه.

 محکم در آغوشش گرفت.  یه سمتش رفت و
 

شتید  شما نذا ستتون دارم ؟ با اینکه بابا و مامان نبودن ،اما  می دونید خیلی دو
 من احساس کمبود کنم. برای تمام کارهایی که انجام دادید سپاسگزارم.

 دستی روی دستش کشید و لبخندی از سر رضا روی لبش نشست.
 

 دایی شما چرا لا می کنید؟
 یلدا!

 میرآراد. من نمی فهمم برای چی یه بار امتحان نمی کنید دایی.اجازه بده ا
ند. آخر ماجرا  به این تالش عبثش دل می سببوزا با لبخند نگاهش می کرد و 
آرزوی مرگش را خواهد کرد. این را به خود قول داده بود و پای قولش ایسببتاده 

 بود.
سته بود و به ح ش رف های دردانه نگاهش را به داماد جدید انداخت که با وقار ن

لدا از این مرد تمام عیار  اش گوش می داد. لبخندی از سببر عاقبت بخیری ی
 روی لبش نشست.
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دایی؟ حواستون هست به من؟ من دارم حرف می زنم شما با لبخند به امیرآراد 
 خیره شدید؟ خدای بزرگ از دست شما مردها.

 یلدا قباٌل انقدر نق نمی زدی ، چطور عوض شدی دایی؟
سند به  قبال   شما مریض نبودی؟ قبال  شما بیخیال نبودید، قبال  یه پاکت با چند 

 دستم نرسیده بود.
اینها باعث نق زدن می شببه دختر جان؟ نه تو همون دختر بچه ی چهار سبباله 
ای، نه من همون فهیم سالم؛ وگرنه جاج رو دوشم بود و قلمدوشت می کردم 

 ی بگی.تا انقدر بخندی که یاد بره چی میخواست
 آب دهانش را با بغض فرو داد و اشک در چشمش نشست.

 
 دایی من می خوام برم خونه ی خودمون.

 خان جون رفته جایی ، فعال  اینجا می مونی؟ 
 دایی شما زور میگی، من باید برم، کار دارم.

 چه کاری؟
 نمی تونم بگم.

 صببورتشلبخندی صببورج را پر کرد و بابت شببیرین زبانی اش بوسببه ای رو 
صدای خنده اش تمام خانه را گرفت  شت و قلمدوش آنقدر چرخاندش تا  گذا

 و دلش را جال داد.
 

 من فردا میام دنبالتون با هم بریم. تو این چند وقت کمی غافل شدم ازتون.
 یک ماهی هست عقد کردید؟
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 بله.
 و خوش گذشته؟

ر که د لبخندی روی لبش نشببسببت و نگاهش قفل نگاه با اقتدار امیرآراد شببد
 سکوج تماشایش می کرد.

 
 دروغه اگر بگم نگذشته، ولی فکر و خیال بیماری شما اذیتم می کنه.

 این هم تموم میشه
 "دایی" فریاد گونه اش ،لبخند روی صورج رنجورش را پررنگ تر کرد.

 زیاد مطمئن نیستم تا روزی که زنده هستم همین قدر مهربون باقی بمونی.
 چرا باید تغییر کنم؟

مان گفتنش د ما فکر می کنم ز هت بگم ،ا لم نمی خواسبببت این رو خودم ب
 نزدیکه.

 پلکهایش را روی هم فشرد و نفسش را کالفه بیرون داد.
 

 کاش یک باره بگید و راحت کنید خودتون رو
 اون موقع که بگم اول اسارته.

 سرش به پشتی مبل تکیه داد و چشم هایش را فرو بست. 
 

 التون .من فردا عصر میام دنب
 باشه. منتظرج می مونم.
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 فنجانهای چای را از روی میز برداشت و به سمت آشپزخانه رفت.
 

سی می دونم. چند ماه  ست، خودم بهتر از هر ک امیر جان، من عمرم به دنیا نی
 پیش دکتر گفت سه ماه ،ولی از اون گذشته و من هنوز زنده ام اما...

 تون.خپ این رو بگذارید به حساب روند درمان
 سری به تأسک تکان داد. 

 
 نه، ملک الموج رو میبینم، ولی یه خواهشی دارم ازج.

 بفرمایید.
 من باید یه ماجرایی رو برای یلدا بگم و بعد بمیرم. 

 در سکوج نگاهش کرد و منتظر ادامه ی جمله اش ماند.
 

 احتیاج دارم روزی که می خوام حرف بزنم، تو هم اینجا باشی.
 قراره شما چه حرفی بزنید که من باید باشم؟ در خدمتم، اما

 متوجه میشی پسر جان، فقط ازج یه تقاضا دارم.
 تنش را کمی جلو کشید و با صدای آهسته تر ادامه داد

 
 شنیدن حقایق سخته، امیدوارم پشت و پناه خوبی باشی و تنهاش نذاری. 

 استرس ناشی از کالمش را پنهان کرد  و در سکوج شنونده ماند.
 

 عذاب روی دوش من باید پایین گذاشته بشه تا راحت بشم. 
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 و حتما این عذاب با گفتن به یلدا تمام میشه؟
 متأسفانه همینطوره.

شد  شان خاتمه یافت، اما ترس از رازی که باید گفته می  با آمدن یلدا مکالمه ا
گرانی نتا عذابی از دوش برداشته شود ،ذهنش را درگیر کرده بود و این میان تنها 

 اش یلدا بود.
 بریم؟

 از خیال بیرون آمد و از جایش برخاست.
 

 مراقپ خودتون باشید. من بهتون زنگ می زنم.
حد  یک وا مان  پارت مده تو این آ ما او باش . از وقتی این رفیق شببفیق  نگران ن

 خریده ،من تنها نیستم. مرتپ به من سر میزنه.
 به هر حال من سر می زنم. فعال کاری ندارید؟

 به سالمت.
 خداحافظی کردند و از خانه بیرون زدند. 

 
 خوبی؟ چیزی شده؟

 نه، چیزی نیست. فقط کمی ذهنم مشغوله.
 نگرانی؟ مشکل کاری یا ...

 چیزی نیست یلدا؛ حل میشه.
 سری تکان داد و دیگر چیزی نگفت.
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حاال باید ببینم چی میشببه؟ من به مامان گفتم ؛ولی تا وقتی امیرآرمان حرفی 

 نزنه که نمیشه تو خونه عنوان کرد.
نگران نباش حاال، من یه جوری از مامان می پرسببم ببینن برنامه ای هسببت یا 

 نه. هرچند، اگر چیزی بود حتما می گفت.
 االن خواستی یادآور بشی عروس محبوبی؟

سمت  سبکوج بهترین جواب اسبت دیگر. نگاه خندانش را نادیده گرفت و به 
 بیرون از کالس رفت.

 
 با امیرآراد میری؟ 

 نه، امروز کالس نداره. ماشین آوردم بریم.
 نه، قرار شد با امیر آرمان برم حرف بزنم.

 "باشه" ای گفت و با هم به سمت خروجی رفتند.
 

 یلدا ، بابا جان تکلیک این سند ها چی شد.
ها ولی دایی من رو توی  به اون ندارم  یاجی  خه من احت عا نمی دونم. آ من واق

 نجام شده قرار داد.عمل ا
حاال که فعال   خبری نیسبببت. من هم اگر گفتم برای این بود که کمی در این 

 مورد فکر کنی ؛ا گرنه که عجله و نیازی نیست. 
 یک فکراهایی دارم ،ولی فعال  تصمیم نهایی نگرفتم.حل میشه.
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صدای گوشی اش وقفه ای میان کالمشان انداخت و با دیدن اسم روی صفحه 
 هایش در هم گره خورد.،ابرو

 
 سالم فهیم جان خوبی؟ 

... 
 شما هستی؟ چیزی شده؟

..... 
کمی در جایش جابجا شد و به سمت جلو خم شد. دستی به پیشانیش کشید 

 و از جبیش بلند شد.
 

 کدوم بیمارستان؟ چطور یهویی ؟ چی شد؟
.... 

 من االن میام.
 .به صرافت چگونه گفتن افتادتماس را قطع کرد و نگاه خیره ی یلدا را که دید، 

 
 چی شده پدر جون؟ دایی بیمارستانه آره؟

خودج رو کنترل کن، ما آمادگی این موضببوع رو داشببتیم . چند ماه هسببت که 
 این موضوع آوار شده روی سرمون و می دونستیم قراره آخرش چی بشه.

 وای پدر جون، چرا انقدر زندگی من بیچاره با مرگ عزیزانم عجین شده؟
 مستأصل دور خودش می چرخید و با خودش حرف می زد.
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 یلدا به خودج بیا، من دارم میرم بیمارستان ،اگر میای سریعتر.

 قطره اشک افتاده را پاک کرد و به سمت اتاقش رفت.
 

 امیر آراد...
 امیرآراد ناالنش ،دلش را زیر و رو کرد و به قدم هایش سرعت بخشید.

 
 یلدا عزیزم کجایی؟

 ه ی دوم، من تو راهرو هستم.بیا طبق
تماس را قطع کرد و بدون توجه به آسانسور که طبقه ی سوم را نشان می داد به 

 سمت پله ها رفت.
 

 یلدا...
به سببمت صببدا برگشببت و بی هیچ وقفه ای خودش را در آغوشببش انداخت و 

 صدای گریه اش را در سینه اش رها کرد.
 

 گریه نکن عزیزترینم. آروم باش خانمم.
 امیرآراد... 

 جون دل امیرآراد، چیزی نشده که، تو این شرایط این اتفاقاج طبیعیه.
 وای اگر ببینی ... من دلم داره میترکه از درد.

 دستی به کمرش کشید و تالشی برای آرام کردنش.
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 بیا اینجا بشین ببینم. قرار شد آروم باشی. پدر جون کجاست؟

 تو اتاق دکتر.
شده را زیر چشمش کشید و برنداشته دوباره صورتش دستمال کاغذی مچاله 

 خیس شد.
 

 سر درد میاد سراغت و اون موقع ست که دیگه من مثل االن ساکت نیستم.
سردرد  ستگاه جون میده، تو نگران  میگی گریه نکنم؟ دایی داره زیر اون همه د

 منی؟
ستانه ضمن اینجا بیمار ست. در  ستم و لزومی به داد زدن نی ش  و من کنارج ن

 الزمه مراعاج کنیم.
سر بزنم. هر  ستم بهش  ست. یه دیروز نتون ست خودم نی شید. د میدونم ، ببخ
شی و تو خونه نمونی گوش نکرد و این  ستری ب چی اول هفته دکتر گفت باید ب

 شد نتیجه اش.
 نفسش را کالفه بیرون داد و دستی به صورتش کشید.

 
 گریه نکن یلدا؛ اتفاقی نیفتاده. 

 باال رفت ،دستش را دورش پیچاند و به خودش نزدیکش کرد.هق هقش که 
 

 گریه کن، اما آروم، از پا میفتی دختر خوب.
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 بی صدا اشک ریخت و ذهنش از چهره ی زرد و نزار فهیم جدا نشد.
 
 

 خوابید؟
 آره، امیر آراد پیشش موند.

یز به چتا میاد یه ذره مزه ی زندگی بره زیر زبونش ،یه اتفاق جدید میفته و همه 
 هم میریزه. 

 حاال خدا رو شکر تو این اوضاع وانفسا این پسر کنارش هست.
 چه جانانه هم هست. مه لقا انصافا  جوون الیق و آقاییه .

شوکت رو دیدم کمی گالیه کرد  شکر. دیروز که حاج خانم  خدا رو هزار مرتبه 
 ه؟که چرا بی خبر؟ مگر حاجی نگفته بود برای امیر حسین خیاالتی دار

 تو چی گفتی؟
گفتم حاجی به محمود یه چیزهایی گفته، ولی چیزی هم مسببتقیم نگفته بود؛ 
هر چند که یلدا از قبل هم جوابش منفی بود. حس کردم کمی دلخور شبببد، 

 ولی کاری هست که شده و الحمدلله امیرآراد مرد الیق و محترمیه.
انده اید کمی جوشسر مونس به تأیید باال و پایین شد و از جایش برخاست. ش

 ی گل گاو زبان اعصاب به هم ریخته اشان را تسکین می داد.
 

 اوضاع فهیم چطوره؟ محمود چی میگه؟
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حال و روز خوبی نداره. محمود میگه دکتر قطع امید کرده بوده چند ماه پیش و 
اون سببری بعد از تصببادف هم آب پاکی رو ریخته رو دسببتش ،ولی به خاطر 

 یلدا...
هم خیری از زندگی ندید. مه لقا دیدی جوون مرگ شبببدن علی و این بیچاره 

 فهیمه چطور همه چیز رو به هم ریخت.
خیره بودن نگاهش حاکی از مرور خاطراج بود و دلش برای علی از دست رفته 
اش داغ شد. تقدیر بود، سر جنگی نمی شد داشت. قسمت نوشته شده بود و 

 ن بود.مرگ نصیپ عزیزانش و حسرج، ارمغان مرگشا
 

 دایی، کمی سرج رو بیار باالتر تا بالش رو بذارم زیر سرج.
 بالش را کمی مرتپ کرد و از تخت فاصله گرفت.

 
 امروز چند شنبه ست؟

 دوشنبه، چطور؟
هیچی، از بس گوشببه ی خونه و بیمارسببتان افتادم ،ایام هفته هم از دسببتم در 

 رفته.
 .لبخندی تلخ روی لبش نشست  و به سمت یخچال رفت

 
 آب میوه یا کمپوج؟

 بیا اینجا میخوام باهاج حرف بزنم.



 663 باورم شکست

 باشه، حرف هم میزنیم.
پاکت آبمیوه را از یخچال برداشببت و به سببمت تخت رفت. لیوانی را پر کرد و 

 نی را درونش گذاشت و به دستش داد.
 

 آب میوه ی طبیعی،  زودتر باید بخورید تا خواصش رو از دست نداده؟
 پس چرا تو پاکته؟

 ماندگاری بهتر.
 به سختی لبخندش را کش داد. 

 
 نمی دونم چرا حس می کنم دیگه نمی بینمت.

شید،  ستان می مونید و مرخص می  ضای خدا .  چند روز بیمار دایی محض ر
 این دفعه میام پیشتون.

 پوزخندی به رویاییش زد و جرعه ای از آب میوه را فرو داد.
 

 ینم.این دفعه جدی تر دارم بقیه رو می ب
 کی رو جدی تر می بینید؟

 خانواده ام رو.
 لبش را تر کرد و تکه ای از موهای بیرون زده اش را زیر شال فرستاد.

 
 امیرآراد میاد؟ 
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ید امروز  له، زنگ زدم تو راه بود. ولی من متوجه نشبببدم چرا اصببرار داشببت ب
 ببینیدش.

 باید باهاتون حرف بزنم و باید اون هم کنارج باشه.
 دنبال کرد که میان پنجره و در اتاق در رفت و آمد بود.نگاهش را 

 
 منتظر کسی هستید؟

 نه،دارم از آخرین لحظاج استفاده می کنم.
 سرسختانه تالش می کرد ذهنش را از این موضوع فاصله دهد.

 
 کسی از زمان مرگ خودش خبر نداره.

با این  زندگی ای که من برای خودم خواسببتم ،با یه دروغ به هم ریخت و حاال
 مریضی پیشرفته چه فرقی داره کی بمیرم. چند روز زودتر و راحت تر.

 چه دروغی؟ انقدر مهم بوده؟ منظورتون اینه که حرف...
 غرق در خاطراج بود و از این دنیا کنده.

 
شدم، ولی وقتی قول داد میمونه  سودابه بهم گفت علی بهش گفته دیوانه  وقتی 

شد به بودنش. قرار شد منتظر بمونم تا خبر بده. و از دروغم می گذره، دلم گرم 
 خبری که مدتها بعد به من رسید، اما نوشدارویی بود بعد مرگ سهراب.

وقتی اومدم بیرون ته دلم از خودم و رفتارم راضی بودم که تونستم راضیش کنم. 
صبانی بودم  ستند. انقدر از باباج ع وقتی اومدم خونه دیدم فهیمه و علی هم ه
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ر کاری که کرده بود که بدون سببالم و احوال پرسببی جلوی چشببمهای به خاط
حیرون همه رفتم تو  اتاق. تنها دلیلی که کاری نکردم این بود که سببودابه قول 

 داده بود میاد و کنارم زندگی می کنه. زمان خواسته بود.
مدتی که گذشببت و هیا خبری از سببودابه نشببد، خیال زد به سببرم که نکنه 

اشببه؛ برای همین رفتم سببراغش که ای کاش قلم پاهام می پشببیمون شببده ب
 شکست و نمی رفتم.

 چی شده بود؟ مرده بود؟
 لیوان آب میوه را روی میز کنار دستش گذاشت.

 
کاش مرده بود. وقتی در زدم مادرش گفت دیگه نیسببت و ازدواج کرده و رفته. 

شببد چیزی رو که دنیا دور سببرم چرخید و با زانو روی زمین افتادم. باورم نمی 
شنیده بودم. ازدواج کرده بود، اون هم در عرض دو هفته؟ چیزی نفهمیدم. یک 
وقتی متوجه دور و اطرافم شدم که دیدم بیمارستانم و باباج باالی سرم ایستاده. 
با دیدنش دنیا دور سببرم چرخید .دلم میخواسبببت دق دلم رو در بیارم، ولی 

 . فقط گفتم از اینجا برو.رمقی نداشتم که بخوام از جا بلند شم
شببوک زده نگاهم کرد، اما بیرون نرفت . سببُرم که تموم شببد، با التماس فهیمه 
شتم و نه توانی برای مقابله، نه  شون برم خونه. اما نه جونی دا شدم باها ضر  حا

 حرفی زدم، نه گله ای کردم 
بزرگ  و "کینه" ، تنها چیزی که وجود داشببت کینه بود و کینه. کینه ای که بزرگ

شدنش بودم. با  شاهد بزرگ  شد و مثل پدری که بچه اش رو بزرگ می کنه  تر 
 لذج به بزرگ شدنش نگاه می کردم و پر و بالش می دادم.
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 سالم

سرش به سمت در برگشت و امیرآراد را که آستانه ی در دید، لبخندی تلخ روی 
 لبش نشست. به موقع آمده بود.

 
 خوب هستید دایی؟

 پسر جان. دمل چرکی سر باز کرده و داره تخلیه می شه.راحت می شم 
خنده ی هیسترکی که کرد، یلدا را یک قدم به عقپ راند، اما نگاه ترسیده اش را 

 جدا نکرد.
 

تو اون مدج هر چقدر فهیمه گفت برو دنبال درمانت ،اهمیت ندادم که ندادم. 
سیدم آرو سرم می چرخید و تا به اون نمی ر  م نمی گرفتم. منفقط یه چیز توی 

ندادن روند درمان و اون اتفاقی که افتاد ،کم کم حس  با ادامه  مریض بودم و 
 کینه و انتقام رو در من تقویت کرد.

 دایی شما چکارکردید؟ چرا درست حرف نمی زنید. اصال  این حرفها چیه؟
مردمک های لرزانش، دلش را به درد آورد و یک لحظه از گفتن پشببیمان شببد 

 اما...
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اون روزها گوشه ی اتاق افتاده بودم و با افکار بیمارم کینه روی کینه می گذاشتم 
و دل خودم رو آروم میکردم. رفتن سببودابه تقصببیر علی بود و حاال علی باید 

 تاوان می داد.
 لبخند مرموزش، اشک یلدا را روان و دست امیر آراد را دورش محکم کرد.

 
شمال و کاری داره. فهیمه گفته بود می خواد باهاش  شنیده بودم علی قراره بره 

 بره ،ولی تو گریه کرده بودی که میخوای پیش خان جون بمونی.
صت از این بهتر می  شه. فر سل می صمیم رفتنش کن فهیمه هم طاقت نمیاره و ت

 شد؟ اون روز بهش لقپ فرصت طالیی دادم .
شیدم و رفتم خونه ست بره ،خیلی عادی لباس پو ی محمود  روزی که می خوا

خان. تعجپ تو چهره ی همه بیداد می کرد، نقابم رو گذاشببته بودم و از در 
صببلح وارد شببده بودم. اون روز به بهانه ی بازی کردن با تو به باغ رفتم و یک 

 راست سراغ ماشین علی رفتم
نگاهش بهت زده و تنش لرزان تر شببده بود. صبباف نگاهش می کرد و قادر به 

 پلک زدن هم نبود.
 
به ظن خودم ب با جون یک آدم. آدمی که  بازی کردن  ازی کرده بودن ،اون هم 

عذاب  بدون هیچ  کارم رو می کردم ،پس  ید  با باد داده بود.  به  زندگی ام رو 
وجدانی کارم رو انجام دادم و با فرسببتادن تو به خونه ،خودم هم خداحافظی 

 کردم و زدم بیرون.
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که فهیمه ی عزیز من هم تصمیش رو  بیچاره شدن من دقیقا  از وقتی شروع شد
عوض کرد و همراه علی راهی شببد. راهی شببد و دیگه هیچ وقت برنگشببت. 

 خواهر عزیزم رو با دست خودم به کام مرگ فرستادم.
 

شنید  شید. چیزی را که می  ست و جیغ خفه ای ک ستش را روی دهانش کجا د
درد می در باورش نمی گنجید. اشببکهایش روان و لرزش تنش بیشببتر شببد. 

سوخت از داغ کینه ای که روزگارش را  شت. تنش می  شید و راه به جایی ندا ک
 به تلی از خاکستر تبدیل کرده بود.

ستهایی را روی تنش حس می کرد ،اما حجم اطالعاج دریافتی اش به  شار د ف
سی  شد ک ستانه ی جان دادن بود. باورش نمی  قدری بود که که هر لحظه در آ

 حال نزار افتاده، قاتل جان باشد.که اینجا و در این 
سش  ست. نف صان علی و فهیمه روبرویش بود و دلش رفتن می خوا صویر رق ت

 تنگ و تنگ تر و رنگ چهره اش به کبودی رفت.
 

لدا نفس، نفس بکش  نت برم. ی لدا ... عزیزم... نفس بکش قربو لدا، ی ی
 المصپ...

 نشست. دنیایش در سیاهی فرو رفت و دستش در دست علی و فهیمه
 

 مامان، من می خوام برم اونجا.
 اونجا جای تو نیست. برگرد پیش خان جون.
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 چرا نرم؟ 
 دختر خوبی باش و برگرد.

 مامان...
 رفت و یلدا را بر جای گذشت.

 
 مامان...

 یلدا، عزیزم، یلدا... خدایا شکرج. 
سید. تنش را روی کاناپه شقیقه اش را نرم بو اال ب نفس را به راحتی بیرون داد و 

کشببید و به خودش چسببباند. جانش در آمده بود . لحظه ای کبود و چشببمش 
 روی هم افتاده بود، دنیا برای خودش هم سنگین شده بود.

 
 دختر کشتی من رو. ای خدا... نفست که رفت، نفسم رفت.

 سکوج و سکوج. گویی در خلسه فرو رفت و بود.
 

 یلدا دایی...
 ،سرش پایین افتاد . نگاه تیز امیرآراد که رویش نشست

اگر جای من بودید، شببباید حق می دادید؛ ولی اون روز خودم هم حق رو به 
شدم مادرم پیرتر  خودم ندادم. اون اتفاق همه چیز رو به هم ریخت. من باعث 
و آقا جونم از غصببه ی نبودن فهیمه درمان رو ول کنه و زودتر به کام مرگ فرو 

چشم خان جون و عجز و البه های عمه بره. کمر محمود خان خم شد و اشک 
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مونس و در نهایت عذابی که به جون خودم نشست، کمر شکن بود. عذابی که 
 تا حاال چنگش رو برنداشته و بیچاره  ام کرده.

شببما جوری حرف می زنید انگار محق بودید. از دسببت دادن یک زن باعث 
 میشه کمر به قتل ببندید؟

نبودم اما چیزی به این سببمت هدایتم می  برای من که مریض بودم آره، محق
 کرد.

نگاهش را تا یلدا باال آورد، سبکوج مرگ بارش دلش را خون کرد و اشبکش را 
 روان.

 
 یلدا می شنوی؟ میخوام بلندج کنم و ببرمت . حواست با منه ؟

سکوج و نگاه خیره اش را که دید،عاصی و کالفه دست زیر زانوش انداخت و 
 رسیده ...دستش به زیر گردن ن

 
 صبر کن، نبرش... این آخرین باریه که می بینمش.

 به خدا که حق داره اسمتون رو هم نیاره. چطور تونستید این کار رو بکنید؟
 بذار بمونه، تو رو جان یلدا...

نگاه تیزی که به سببمتش رفت، لپ فرو بسببت و سببرش را محکم روی بالش 
 فشرد. 

 
 یلدا.
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 در دست گرفت .روی کاناپه نشاندش. دستش را 
 

بریم، چرا حس می کنم متوجه هستی، اما سکوج کردی؟ یلدا عزیزم حواست 
 هست؟

 نگاه خیره اش حرف داشت ، اما عاجز بود از رمز گشایی کالم نگاهش.
 

بدبختی وقتی شببروع میشببه که دلت بعد از کاری که می کنی آروم نمی گیره. 
 حال من هم همین بود.

ونه ها پناه برده بودم به داروهای آرام بخش. اون ماه ها گذشبببت و من عین دی
 روزها درد زیاد بودو بدترین درد پشیمونی بود که فایده ای نداشت.

روزگارم سببیاه بود و اگر محمود خان و آقا جونم نبود همون روزها تموم بودم و 
 ای کاش کمک نمی کردند و با درد خودم میمردم.

،دلم مرگ می خواسببت و روی نگاه کردن  یلدا و بی تابی هاش رو که می دیدم
ست خودم زندگی دو نفر رو تموم کرده بودم و  شتم. با د سی رو ندا شم ک تو چ

 یک عده رو عزا دار و خودم رو بیچاره ی دو عالم کردم.
سرش را چرخاند و یلدای مغموم و در بهت فرو رفته، دلش را پاره پاره کرد. می 

 هتر از این نخواهد بود ،اما ...دانست بعد از شنیدن حال و روزش ب
 

روزها می گذشت و کم کم حال یلدا هم بهتر میشد. خان جون و محمود خان 
به این دختر دادند و شبببد همه ی جون و  ند ،دل  که داشببت با وجود شببوکی 

 عمرشون. انگار قرار بود یلدا زندگی رو بهشون برگردونه.
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سیده و من ر شون ر سالگرد سیاه نه راه پس دارم و نه به خودم که اومدم دیدم  و 
بار می  یادم نمیره. من هر سبببال تو این روز دو قت  راه پیش. اون روز هیچ و

 شکنم.
اون روز همه خونه ی محمود خان بودند و من برای فرار از جمع به خونه پناه 

 برده بودم. در رو که باز کردم صدای تلفن باال رفت و گوشی رو برداشتم.
بون زنی که پشببت خط بود، تمام محتویاج معده ام تا با شببنیدن اسببمم از ز 

حلقم باال اومد. دیوانه شببده بودم و نعره می کشببیدم و بد و بیراه می گفتم.تا 
شد" دروغ گفتم فهیم، دروغ گفتم،  شی رو قطع کنم جمله اش مانع  اومدم گو

 با علی و فهیمه کاری نداشته باش"
ستم انجا ساب این سکوج تنها عکس العملی بود که تون م بدم و اون هم به ح

 گذاشت که می خوام بشنوم. 
شد و  شتر فرو می ریختم.  دنیا تنگ و تاریک می  هر جمله ای که می گفت بی

 قدرج حرکت نداشتم.
شتم. خدا لعنت کنه جالل رو.  ستت دا شتم، بخدا دو ستت  دا "فهیم ، من دو

شد و من اهمیت  شدم، پا پی ام  شنا  شم روزهای اولی که باهاج آ ندادم. خو
اومده بود ازج و دلم باهاج خوش بود. تا نامزد کردیم ، جالل باز هم سر راهم 
اومد. یک روز سببر راهم رو گرفت و گفت می دونی فهیم مشببکل عقلی داره؟ 
وای فهیم دنیام سببیاه شببد وقتی این رو گفت. نامرد می دونسببت روز دوشببنبه 

بود که حس اینکه دروغ گفتی و  میری دکتر و من رو آورد و دیدمت. بعد از اون
بهم نگفتی مریضی عقلم رو ازم گرفت و اون اتفاقاج افتاد. تو این مدج هم از 
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بس جالل مهربونی کرد و هی گفت فهیم گناه داره، آزارش نده و انقدر مهربونی 
شده آخر بیچارگی.  سمتش رفتم.روزگارم  شدم و به  خرج کرد که خام خودش 

ش شنهاد ازدواجش جواب مثبت دادم. اینقدر خودش رو خوب ن ون داد تا به پی
حاال تموم دردم از سر باز کردن تو بود که اون پیشنهاد جالل به نظرم بهترین راه 

 حل بود.
 تنها چیزی که تونستم بگم یه جمله بود."چه پیشنهادی؟" 

"گفت باید بهت بگم که میدونم مریضببی و این حرف رو از علی شببنیدم، ولی 
بگی بقیه هم می فهمند مریضببی و تو به این موضببوع به شببدج اگر بخوای 

حسبباسببیت داشببتی . نمی دونم از کجا فهمیده بود که فقط فهیمه و علی می 
دونند و به من گفت برای اینکه برای همیشه راحت بشی باید بگی علی این کار 
شه. و  ست خودج رو می سمش بدی به علی چیزی نگه، و گرنه د رو کرده و  ق

صببت به ما می داد و می تونسببتیم کارهای آخر رو انجام بدیم و بریم. این فر
کارها انجام شبببد و بعد از ازدواجی که هیچ کس دعوج نبود، از ایران خارج 
شبببدیم. همه چیز خوب بود ،ولی کم کم رنگ عوض کرد و بد اخالقی هاش 
 شببروع شببد. روزگار رو سببیاه می کرد و راه به جایی نداشببتم. ذره ذره هر چی

ست خالی فرستادم خونه ی پدرم. فهیم من  شتم رو ازم گرفت و در نهایت د دا
 پشیمونم، تو رو خدا من رو ببخش. من اشتباه کردم، بیا از اول شروع کنیم."

دنیا دور سببرم می چرخید. از رو دسببتی که خورده بود، از حماقتم، از علی که 
بیدم تلفن رو به دیوار کورفیقم بود و به یک زن و اوهاماتش فروخته بود. گوشی 

 و از شدج حرص روی زمین افتادم.
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شتم نه روز. جون دادم و هر روز مردم و زنده  شپ دا شد کابوس . نه  روزگارم 
شدم. علی و فهیمه رو فدای چی کرده بودم. اگر گوش داده بودم و بعد از رفتن 

من سببودابه تحت نظر می موندم ،افکار مالیخولیایی ام رشببد نمی کرد و دشبب
 پنداری نمی کردم و دنیا و آخرتم رو خراب نمی کردم.

شدن یلدا و  شد و من هر روز با دیدن بزرگ تر  صل ها عوض  زمان چرخید، ف
سرگرم کردم.  جفایی که در حق پدر و مادرش کردم جون دادم. خودم رو با کار 
که دارم می  تا امروز  نداد . همونطور موندم  جاتم  حتی ازدواج تحمیلی هم ن

 زم. سو
بدون هیچ  بدون هیچ سببؤالی؟  یه حرف؟  شببما چکار کردید؟ بر اسببباس 
ستید چی  شما تحت درمان ه شما می فهمیدند  تحقیقی؟ مثال اگر پدر  مادر 

 می شد؟
شاوره   سال ها م شکل من حادتر از این چیزها بود. این که می بینی نتیجه ی  م

به قتل عزیزانم رفتن و دارو خوردنه ،وگرنه که من همون فهیمی بودم که ک مر 
 بستم.

روزی که فهمیدم سببرطان دارم تا شببپ تو خیابون راه رفتم و خندیدم. جواب 
 گرفته بودم و  دیر و زود داشت، اما سوخت و سوز نداشت.

 چطور این همه سال با این عذاب وجدان کنار اومدید؟
گرنه وکنار نیومدم. من رو تو خودش حل کرد. فقط خدا از سر تقصیراتم بگذره 

 که بنده ی خدا ...



 675 باورم شکست

سرش را باال آورد و نگاهش کرد. تمام این سال ها از دیدنش شرمنده بود . می 
دانست بخشیده نخواهد شد ،اما باید می گفت. این راز سالها خاری در چشم 

 و دلش بود و امروز اعتراف کرده بود.
 

شنوی. دایی، نمی خوام حاللم کنی، فقط بدون که  من مریض یلدا، میدونم می
ستی بنا  س شتباهم این بود که پایه ی زندگیم رو روی پایه ی  بودم و بزرگترین ا

 کردم و خودم و بقیه رو دستخوش حوادث کردم.
نگاه یخ زده اش را باال آورد و خالی از هر حسببی نگاهش کرد. حاال دیگر چه 

 فرقی می کرد. تنها یک جمله در سرش می چرخید" باورهایم شکست"...
 ایش بلند شد و به سمت بیرون رفت.از ج

 
یلدا می دونم آخرین باره می بینمت. دایی حاللم کن ،حتی اگر صد سال دیگه 

 باشه. من بد کردم، من در حقت ظلم کردم. حالل کن.
به نفس نفس که افتاد و خس خس سینه اش راه تنفسش را تنگ کرد ،چشم فرو 

 بست و از اتاق بیرون زد.
 

 خوابید؟ 
.  ظاهرا 

 دستی به صورج کشید و نفسش را بیرون داد.
 اگر محمود خان بفهمه...
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نباید بفهمن، همین قدر که یلدا فهمید کافیه. مرد و زنده شبد. مامان برای چند  
 لحظه حس کردم از دست دادمش.

 خدا نکنه مامان. غم نگاهی که داشت بی علت نبوده پس. چطور تونسته؟
و زنگ زدم بیمارسببتان. گفتند حالش خوب خدا به داد برسبببه. تاب نیاوردم 

 نیست و تحت مراقبت های ویژه ست.
 با این اوضاع معلوم نیست چه اتفاقاتی بیفته.

 فشاری به پیشانیش وارد کرد و با انگشت شستش، شقیقه اش را ماساژ داد.
 

فعال  یلدا اینجا بمونه بهتره، من یک سری به یلدا بزنم بعد زنگ بزنم به محمود 
 ببینم چی شد؛ قرار بود برن بیمارستان.خان 

 باشه مامان، نگران یلدا هم نباش. 
 تشکری کرد و از جایش برخاست.

 
 مامان...

شت .  شانیش گذا ستی روی پی ست. د ش سمتش رفت و روی تخت ن آرام به 
 تبش کمی پایین آمده بود، اما باز هم هذیان میگفت و ناله می کرد.

زد و پتو را باال کشید و با ذهنی مشغول بیرون موهایش را از روی صورتش کنار 
 رفت.

 
 پدر جون..
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 سالم بابا، خوبی؟ یلدا خوبه؟
 خوبه، خوابیده، شما بیمارستانی؟

 امیر...
 بفرمایید، پدر جون.

 به کمکت احتیاج دارم، یلدا متوجه نشه، فهیم... یعنی... فهیم تمام کرد..
 نشست.پلکهایش را روی هم فشرد و دستی پشت گردنش 

 
 سکته کرده و تمام. من نمی دونم چطور این اتفاق افتاده ولی...

 من دارم میام پدر جون. 
 تماس را قطع کرد و به سمت اتاق رفت.

 "نگاه یخ زده ی یلدای همیشه آرام قلپ فهیم را از کار انداخت"...
 

 خسته نباشی. 
 ممنون، یلدا بیداره؟

صر به آرزو گفتم بیاد  اینجا، اونم با کلی خواهش و التماس که آره، اما هیچ. ع
نمیشببه و نمیام و یلدا رو بیارید باالخره راضببیش کردم، شبباید این دختر بتونه 

 کمی کمک کنه، اما...
 هیچی؟

 سری به طرفین تکان داد و هیچی زیر لپ زمزمه کرد.
 

 این طوری ادامه پیدا کنه باید ببرمش زیر نظر روانشناس.
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فکر و خیال. کاش بهش می گفتیم دایی اش تموم کرده و دارم دیوانه می شم از 
 خاکسپاری هم انجام شده. شاید بدونه و بره این بغض بشکنه و راحت بشه.

نه مامان ،فعال  صببالح نیسببت. دیروز هم که خان جون و عمه مونس اومدند، 
شنیدن خبر مرگ  من خدا خدا می کردم چیزی نگن. اونها هم فکر می کنند از 

 دا اینجوری شده.دایی  یل
 باشه، تو کمک حال اونها باش تو این روزها. من مراقپ یلدا هستم.

 ممنون مامان، به خاطر همه چیز. خیلی زحمت کشیدید این چند روز.
 کاری نکردم عزیزم. برو استراحت کن. شپ بخیر.

 با گفتن شپ بخیری به سمت اتاقش رفت.
 

روی صندلی گذاشت و به سمتش وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد. کتش را 
به جز چند  رفت. چهره ی رنگ پریده اش دهن کجی می کرد. این چند روز 

لقمه غذا ،آن هم با ضببرب و زور چیزی نخورده بود. خم شبببد و گوشبببه ی  
 ابرویش را بوسید.

ند.  ما ته می  مده بود و این راز سببر بسبب یا یان ن به م قت حرفی  کاش هیچ و
 سال نفعی که نداشت هیچ، تماما  آشوب بود.فهمیدنش بعد از این همه 

لباسببش را عوض کرد و کنارش دراز کشببید. دسببت چپش را روی زیر سببرش 
 گذاشت و صورتش را با نگاه وجپ زد.
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شیطنت  صورتش کنار زد. دلش برای  شاره ،تکه مویی را از روی  شت ا با انگ
از  های ریزش تنگ شده بود. ساکت و مغموم گوشه ای نشستن هم خودش را

 پای در می آورد، هم اطرافیانش را نگران تر میکرد.
 

 کی خوب میشی عزیزترینم؟
ندی روی لبش  یال لبخ تادر که اف ما بی فروغش  باز ا های  به چشببم گاهش  ن

 نشست لپ زد "سالم"
 

نمی خوای حرف بزنی؟ خسببته نشببدی ؟ من خسببته شببدم یلدا. میدونی چند 
 ارم. من  دارم کارم میارم.روزه صداج رو نشنیدم بی انصاف؟ دارم کم می

 و باز هم سکوج جوابش بود.
 

من حرف بزنم؟ تو حرف نمیزنی خانم خانما؟ امروز رفتم خونه ی پدر جون. 
 خان جون میگه یلدا نمیخواد برگرده خونه؟ گفتم فعال  روزه ی سکوج گرفته.

 دستش را در دست گرفت و انگشتش راپشت دست هایش کشید. 
 

ست، ست، هیچ چیز برای من خوب  هیچ چیز خوب نی وقتی حال تو خوب نی
نیسبببت. تمرکز ندارم رو کارم، فکرم درگیر توئه. قرار ندارم، روزی ده بار زنگ 
شی، به امید اینکه به  سم به امید اینکه تغییری کرده با میزنم و حالت رو می پر

 مامان گفته باشی امیرآراد رو می خوام. 
 د و لبخندی تلخ  روی لبش نشست.اولین قطره اشک از چشمش فرو چکی
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که  یه کن و این سببنگینی رو از دلت بردار قربونت برم. چرا عذاب، حاال  گر
فهمیدی چی شده به غیر از اینکه عذاب بکشی چی عایدج شد؟ چرا به دایی 
اج نگفتی چیزی نگه؟ برای این که حالت بشببه این؟ یلدا... عزیزم... داییت 

 امش برسه.رو ببخش و بذار روحش به آر
 مردمک هایش لرزان شد و فشار دستش بیشتر.

 
ببخش تا هم اون به آرامش برسببه ، هم تو. ببخش ماه پیشببونی. ببخش و نذار  

 کینه تو سینه اج بشینه عزیزم.
 لبش لرزید و اشکش فرو ریخت. 

 
 حرف بزن عزیزم. حرف بزن یلدا...

 امیر آراد.
کشید. بوسه ای روی سرش طرح لبخند روی صورتس کش آمد و در آغوشش 

 کاشت و گذاشت اشک و بغض را در سینه اش خالی کند.
 

************** 
 یلدا... نامش هم با سیاهی عجین شده بود...

 یلدا که نامیده شد ،با سیاهی شپ عجین شد. 
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روزهای سببختی را پشببت سببر گذاشببته بود و حاال اینجا، باز هم روبروی آینه 
 شبش را شانه می کشید.نشسته و تارهای همچون 

سش را تنگ کرده بود . به  سرج و کینه چنگ انداخته بود بر گلویش و راه نف ح
 سختی در باورش گنجیده بود.  

شببنیده بود و شببوک بزرگ ناشببی از شببنیدن ،مدتها زندگی اش را دسببتخوش 
شت اطرافیانش نبود ،از  تغییراج کرده بود. تغییراتی که اگر حمایتهای ریز و در

در می آمد و هرگز کمر راسببت نمی کرد. حجم اطالعاتی که در یک روز پای 
به مغزش سرازیر شده بود هولناک بود و تا مدتها مغزش را از کار انداخته بود و 

 حاال ...
 یلداجان؟ خوبی؟

 سالم، بیا تو...
 اومدم سری بهت بزنم. چه خبر؟

ص شم برای ترم جدید. با این مرخ صیلی کخوبم. کم کم باید آماده ب می ی تح
 عقپ افتادم. 

 لبخندی تلخ روی لبش نشست. 
 

تا بتونی این موقعیت رو رد کنی. خودم  فعال مرخصببی تحصببیلی می گیری 
 هستم و کمکت می کنم.  نمی خوام نگران چیزی باشی.

شوک خبر انقدر بود که مدتها گوشه ای خیره بماند و خاطراج همچون زهرش 
کشببنده در جانش نشببسببت. انقدر گوشببه ای  را مرور کند. مرور کرد و زهری
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نشست تا مجبور به گرفتن مرخصی تحصیلی شد ،آن هم با تدبیر مرد روزهای 
 سختش که اگر با خودش بود درس را می بوسید و گوشه ای می گذاشت.

 امیرآرمان چطوره؟
 خوب، امروز عصر بر میگرده.

 به سالمتی. 
زو راضببی و خرسببند عروس و باالخره کش مکش هایشببان خاتمه یافته و آر

شان  شده بود و در آرزوی مامان نرگس گفتن نمانده بود. جفت شم  خاندان محت
 جور بود و پای شابت شلوغی های خانه بودند

 
که  فاقی  به چهره اج ببینم. ات قت غم  مان دلم نمی خواد هیچ و ما جان،  لدا  ی

ه، اما شافتاده به اندازه ی کافی سخت هست حتی با گذشت زمان فراموش نمی
 یادج باشه من و بابا همیشه هستیم.

تلخی که به جانش نشببسبببت مدتها خودش را هم فراموش کرد و اگر کمک 
محتشم ها نبود، به این زودی ها قد علم نمی کرد. در دلش آشوبی بود و بودن 

 های جدید مرهمی بر زخمش شد و التیامی بر روحش.
 

د ،از پا در میان. تو که این رو یلدا یادج باشببه، پدر جون و مادر جون بشببنون
 نمی خوای؟

بودن های خان جون و پدر جون و مونس به اندازه ی تمام عمرش پر رنگ بود 
،اما هرگز نگذاشت بویی از ماجرا ببرند تا با خیال همان تصادف ساختگی که 



 683 باورم شکست

بعد ها خان جون برایش تعریک کرد زندگی کنند. به اندازه کافی از غصببه اش 
 ه بودند حال اگر می شنید که دیگر...خمیده تر شد

 
 

 امیرآراد نیومده امروز؟
 نه، کار داشت. شپ می بینمش.
 یلدا... این چند وقت امیر آراد...

 میدونم زیاد اذیت شد، من مدیونشم.
دستی به موهایش کشید و از مقابل آینه برخاست. لبخندی روی لبش نشست 

خالصببانه و  با مدارا به جانش و ذهنش گیر به محبت های ریز درشببتش که 
تزریق می کرد. گفته بود هسببتم و جانانه ایسببتاده بود. بعد از آن روز که طوفان 
به زندگش اش زده شببد و هر تکه از وجودش را گوشببه ای انداخت تنها مردش 
بود که هر تکه را از گوشببه ای جمع و دوباره به هم متصببل کرده بود. همچون 

 چینی بند زده
مانده بود تا تمام حسرج هایش را از  .و کمک کرده بود تا سر پا شود مانده بود

مانده بود تا برپا  .نبودن هایی که به اجبار در طالعش نوشببته بودند جبران کند
کند پیکرشکسته شده اش را. مانده بود و ساخته بود بدون آنکه ذره ای منت یا 

 تحقیر در کالمش باشد.
گره به ابروهایش نشبباند، امروز پای شابت  سببوغاتی فرنگی با عطر تلخش که

 روزهایش بود
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 باز اسم امیر آراد اومد رفتی فضا؟
 روزی که دیدیمش یادته؟

 آره، همون روز بود که به لقپ سوغاتی نایل اومد.
 لبخندی روی لبش نشست.

 
 چند روز پیش مامان نرگس می گفت نگرانته.

ه اینکه نباشببه، اما سببعی می نگران چی؟ من که دیگه فکر و خیال نمی کنم. ن
 کنم فکر نکنم. 

 کاش هیچ وقت وقت حرفی زده نمی شد.
یه وقتهایی فکر می کنم دایی فهیم هم در گیر یه لحظه کینه شببده، ولی باز هم 

 میگم؛ اگر به این بود که روزانه خیلی ها کشته می شدند.
 درسته. این راز که فاش نشده بود ، کاش همونجورمیموند.

 عالجی نکرد، ولی حداقلش این بود که اون گفت و راحت مرد.گفتنش 
 مامان نرگس میگه که امیر آرادگفته از غصه ی نگاه یلدا سکته کرد.

 نفسش را کالفه بیرون داد و به سمت پنجره رفت.
 

هنوز هم با یادآوری اون روز منقلپ میشم. اون لحظه حس کردم سه نفر رو از 
 دست دادم.

 تی خودج رو کنترل کنی.به نظرم خوب تونس
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سیدم.  شاید به جنون می ر شماها و امید به زندگی با امیرآراد نبود ، اگر کمک 
 شاید هم مرگ دایی کمک کرد .

شون فکر کنم،  سختی بود و من دلم نمی خواد به ممکنه. در هر حال روزهای 
 تو که دیگه جای خودج داری.

 سری در تأیید حرفش تکان داد و به سمتش برگشت.
 

 از بهار خانم چه خبر؟
خوب. البته امیرحسببین خان هنوز ابرو محکم کرده ،ولی انگار کم کم داره راه 

 میفته .هواش بهاری شده.
غیر از این بود عجیپ بود، بهار دختر با درایتیه و مهربونی ذاتی اش هر کسببی 

 رو به سمت خودش می کشه. خوشحالم که باالخره به خواسته اش رسید.
 بله قربان گو.زیادی هم 

 صالح در اینه البد.
.  احتماال 

شوکت  سین خان  سایل با امیرح انگار دیروز بود که بهار را به بهانه ی خرید و
سین وزیده بود و به قول آرزو  سیم بهار در زندگی امیرح شنا کرده بود .حاال ن آ

 حال و هوای امیر حسین خان شوکت را بهاری کرده بود.
 یلدا کی بریم؟

 دونم، باید ببینم بقیه کی آماده می شن.نمی 
 خپ بپرس بابا جان، دیر شد.

 سری تکان داد بیرون رفت. این دختر تغییر ناپذیر بود.
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**************** 
 

 خیلی خوش آمدید. 
 زحمت افتادی نرگس جان.

این حرف ها چیه خان جون، خوشببحالم کردید. کاش خانم احمدی هم بود 
 ،حسابی خوش می گذشت.

 درسته. اما بنده خدا اون هم با این اتفاق مجبور شد.
 بله درسته، یلدا. بیا بریم آشپزخونه مامان جان.

به سببمتش رفت و به عادج این مدتش دسببتش را دور کمرش انداخت و به 
 خودش نزدیکترش کرد.

 
 امروز بهتری؟ از اون هفته دیگه کابوس نداشتی؟

 که هست...نه، همیشگی نیست ؛ولی همون دفعاتی هم 
 تموم میشه، کم کم که برید سر خونه و زندگی خودتون اوضاع بهتر میشه.

 سرش را پایین انداخت و موهایش را پشت گوشش فرستاد.
 

 تو هنوز هم مثل روز اولی، از آرزو یاد بگیر.
 مامان لطفا.

خنده ی نرگس آشپزخانه را پر کرد . سینی چای را به دستش داد و با هم  بیرون 
 د.رفتن
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 زنگ زدی به امیر؟
 جواب نداد. امروز فقط همون صبح که زنگ زد باهاش حرف زدم

 البد بد جوری سرش شلوغ بوده.
 احتماال  

گفته بود احتماال  ،اما ته دلش دلگیر بود و خودش هم دلیلش را نمی دانسببت. 
عادتش داده بود دیگر. از جایش بلند شبببد و زیر نگاه متفکر امیر ارسببالن و 

 سمت آشپزخانه رفت. نرگس به
 

 سالم. ببخشید دیر اومدم؛کارم کمی طول کشید.
ستگی در  ضیح می داد. خ صدایش بود که دلیل دیر آمدنش را تو سش پی  حوا

 صدایش بیداد می کرد. قدمهایش را به سمت سالن کشاند.
احوال پرسببی گرمش در این مدج ذره ای کم نشببده بود و در این وانفسببای 

 ان ها شده بود.تنهایی مرهم دل تاب
 

 مامان، یلدا کجاست؟
 تو آشپزخونه. میاد االن.

 آشپزخانه چه می کرد؟ قدم برنداشته ،ماه پیشانی اش از آشپزخانه بیرون آمد.
 

 سالم. خسته نباشی
 سالم عزیزم، خوبی شما؟ چرا رنگ پریده؟
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سمت اتاقش  شیدی به  شلوغی جمع با ببخ ستش را گرفت و بدون توجه به  د
مای دستش آرام زیر پوستش نشست و گره انگشتانش را محکم تر کشاندش.گر

 کرد. 
 

 منتظرم
 خوبم؟ چیزی نیست.

 خواب دیدی؟ چیزی شده؟
 چی قرار بوده بشه به غیر اینکه تو...

 زبانش را روی لبش کشید و ادامه حرفش را برید.
 غیر از اینکه من چی؟

 ببخشید. من کمی عصبانی هستم.
 ه؟و من منتظرم بگی چی شد

 مردد نگاهش کرد و به سمتش رفت.
 

 قضاوج.
 نداریم.

 تو امروز به من زنگ نزدی.
 به زحمت لبخندش را کنترل کرد و در آغوشش کشید.
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ستم  شلوغ بود و تنها دلیلی که زنگ نزدم این بود که می خوا سرم  شدج  من به 
 از نزدیک باهاج حرف بزنم.

 کمی فاصله گرفت و نگاهش را باال کشید.
 

 که از من خسته نشدی؟ من رو که تنها نمیذاری؟تو 
 عجز کالمش آزار می داد.

 
 چرا این فکر به ذهنت خطور کرده ؟ از زنگ نزدن من؟

 نه. ولی این کار تشدیدش کرده.
 میدونی از چی خوشم میاد؟

 خیره منتظر ادامه حرفش ماند.
 از اینکه انقدر راحت حرف میزنی و چیزی رو توی دلت نگه نمی داری

 قرار شد بگیم، ولی قضاوج نکنیم.
 درسته عزیزم. هنوز ناراحتی؟

 نه، ولی ترجیح میدم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
 دستی دور شانه اش پیش و به خودش نزدیک ترش .

 
 چشم، حاال بریم بیرون.

 سری تکان داد و دوشادوش هم از اتاق بیرون رفتند.
 

 یک کمی هم به من یاد بده؟
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 و که خودج استاد بزرگی.چی یاد بدم؟ ت
 "ملعون"ی نثارش کرد و سکوج کرد.

 
 امیرآراد جان ،هفته آینده سالگرد فهیمه

 بله پدر جون، حواسم هست .
سته  ش سبیده به آرزو ن شده ی یلدا که چ ضالج منقبض  سش بود اما به ع حوا

 بود .
 

 شما نگران چیزی نباشید پدر جون، من و امیرآراد کارها رو انجام میدیم.
خدا خیرتون بده، همون روزها با اون اوضبباع روحی اگر شببما نبودید، معلوم 

 نبود چی میشد
 دست امیر ارسالن روی دستش نشست .

 
 انجام وظیفه بوده، کاری نکردند.

لطک داشببتند؛من حقیقت رو گفتم. تو اون روزها و دسبببت تنهایی من ،اگر 
 نبودند معلوم نبود کارها چطور انجام می شد.

بلند شد و با ببخشیدی به سمت باال رفت. این حرفها تیشه به ریشه  از جایش
اش میزد و او حتی شبنیدن هم نمی خواسبت. دلش پر بود هنوز و خیال خالی 

 شدن هم نداشت.
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کاش آن روز به بیمارسببتان نمی رفت و آن وقایع شببوم برایش بازگو نمی شببد. 
 دستی به صورتش کشید.

 
 یلدا،چی شد؟

 را اومدی باال؟چیزی نیست. تو چ
شده، پس متوجه تغییر حالتهای رفتاریت  یلدا، اینجا تقریبا  همه می دونن چی 

 هستند. 
 دست خودم نیست آرزو؛ بهتره بریم پایین. کم کم وقت شامه.

 به سمت در رفت و آرزوی نگران، پشت سرش روان شد.
 

 با این اوصاف بهتره کم کم کارها رو انجام بدیم.
ر این اتفاق نیفتاده بود که زودتر از اینها سببر خونه و زندگی توکل به خدا. اگ

 اشون بودند. 
حاال هم چیزی نیست. کارها انجام بشه دو هفته تا یک ماه دیگه همه چیز حل 

 میشه.
 سری تکان داد و از پشت میز بلند شد. 

 
 سالم، چی دو هفته تا یک ماه دیگه حل میشه؟

 عروسی شما.
 مامان گفت؟
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خانتون مثل اینکه طاقت نداره. همین قدر هم که مونده خیلی حساب بله. امیر 
 میشه.

 لبخندی به حرف مونس زد و به سمتش رفت.
 

 انقدر عجله نکن عمه خانم، بعدا  خودج پشیمون میشی، از من گفتن بود.
 نگران نباش. شما هم کم کم برو خریدج رو انجام بده.

دلش را بی قرار کرد. روزهای روی صببندلی نشببسببت و تصببور رفتن از خانه، 
 خوبی را اینجا سپری کرده بود و گوشه گوشه اش خاطره داشت.

 با صدای گوشی سریع خود را به سمت اتاق رساند و تماس را وصل کرد.
 امیر آراد.  

 سالم، عزیزم خواب که نبودی؟
 نه بیدارم. 

 یلدا بیرون منتظرم. 
 االن، خپ بیا داخل.

 منتظرم .
لش گرفت و به صببفحه ی سببیاهش نگاه کرد . به ناچار مانتو و گوشببی را مقاب

 شالش را برداشت و بیرون زد.
 

 بازم؟ 
 بله، من کلید دارم. شما بخوابید، شبتون بخیر.
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دسببته کلید را برداشببت و در حین راه رفتن، مانتو و شببالش را پوشببید و بیرون 
 رفت.

 
 سالم

 سالم به روی ماهت.
 من شبگردی رو دوست دارم.

شید. تغییر د ستش را به هم کوبید و نگاه خیره ی امیر آراد را به دنبال خودش ک
 حالش را دوست داشت و امیدوار بود دیگر رنگ غم به زندگی اش ننشیند. 

 استارج زد و حرکت کرد.
 

 چیزی نمیخوای؟ 
 نه، خسته بودی، می شد شپ گردی رو گذاشت برای یه شپ دیگه.

 باید صحبت کنیم.
 نگاهش کرد و ترجیح داد اجازه دهد تا خودش بگوید.موشکافانه 

 
 یلدا تصمیم گرفتی؟

 نمی تونم خودم رو راضی کنم.
 سرش را کوتاه به سمتش چرخاند و بازنگاهش را به روبرو داد.

 
 امشپ خوب فکر کن.

 چه فکری، ما قبال  هم صحبت کردیم و من نتونستم خودم رو راضی کنم.
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 کنیم.آروم باش عزیزم، حل می 
 دستش را لبه ی پنجره گذاشت و انگشتانش را تکیه گاه سرش کرد.

 
وقت اون رسببیده که خودج رو رها کنی و این کار رو بهتره فردا انجام بدی.  

حاال که قراره زندگیمون رو شروع کنیم ،بهتره همه چیز رو به خاطره بسپاریم و 
 تمام کنیم. 

ست برای عذاب خودج؟  سال کافی نی ستم، تا هر موقع این یک  من کنارج ه
شو عزیزم. یلدا حداقل کاری که  صبح که نیاز داری فکر کن. ببخش و رها  از 
شتیم که  سالگرد قرار گذا می تونی انجام بدی کمک به خودته. ما برای بعد از 

 بریم دنبال کارهامون، پس بذار با خیال راحت بریم.
 صورج خیسش را به سمت خیابان چرخاند.

 
 ...امیرآراد

 جان دلم.
 نمیتونم خودم رو راضی کنم برم اونجا.  اتفاق ساده ای نبوده، متوجه هستی؟

 ماشین را کنار خیابان پارک کرد و به سمتش چرخید.
 

 تا کی؟
نمی دونم، شاید هیچ وقت. دایی فهیم به خاطر یه زن پدر و مادر من رو کشت 

 تا به حساب خودش چه کاری انجام بده؟
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 که هنوز هم از لفظ دایی استفاده می کنی.جالپ اینجاست 
 انگشتانش را نرم زیر چشمش کشید و اشکش را پاک کرد.

 
سال  شه. یک  ست،  دلم می خواد از این تالطم بیرون بیام اما نمی سته  ذهنم خ

 گذشته و من هنوز نتونستم خودم رو راضی کنم.
 د.ردستش را در دست گرفت و با انگشت شستش، پشت دستش را نوازش ک

 
امشببپ فکر کن، به این فکر کن که این کار رو برای خودج انجام میدی. بذار 

 روح اون مرحوم هم آروم بگیره.
 سرش پایین افتاد .

 
 به خاطر من.

 امیرآراد... 
 خودج رو نجاج بده، بخاطر من به خودج رحم کن.

خودش را آغوشببش انداخت و سببر که بر سببینه اش گذاشببت، پیراهنش را در 
 گرفت و بغضش را آزاد کرد.چنگ 

 
 آرومی؟

 سرش را تکان خفیفی داد و بیشتر در خودش جمع شد. 
 اگر بیام، تو کنارم هستی ؟

 بوسه ای روی سرش گذاشت.
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 من هستم، تمام مدج کنارتم. 

 کمک کن ، مثل همه ی این یک سال که کمکم کردی، وگرنه که نابود بودم.
 ش را قاب گرفت.از خود جدایش کرد و صورج خیس از اشک

 
یادج هسببت تو بیمارسببتان گفتم نگران چیزی نباش؟ حاال که همه چیز مرتبه 
،بهتر نیسببت با دل صبباف زندگی کنی. تو که کینه نداری و بخشببیدی . فقط 

 جرأج بیان کردنش رو نداری.
 زیاد متکی شدم بهت؟

انگشببت شببسببتش را روی صببورتش کشببید و "نه" ی محکمی تحویلش داد و 
 حویل گرفت.لبخندی ت

************************** 
 

 آماده ای؟
 آماده ام.

دست در دست مردانه اش گذاشت و از ماشین پیاده شد. تمام مدج در ماشین 
نشسته بود و پیاده نشده بود. از دور شاهد بود. کسی را نداشتند به غیر از همین 

عهده دار بردن دوست و فامیل های اندک. مراسم که تمام شده بود ،امیرآرمان 
ستاده بود که قاتل جان و  شده بود و حاال اینجا در چند متری مزاری ای تابان ها 

 آرزو بود.
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 من کنارج هستم، اما کمی عقپ تر می ایستم تا تو راحت باشی.

سری به تأیید تکان داد و همقدم با هم به  ست ،  ش شمش ن شک که در چ نیش ا
 سمت مزار رفتند.

 
سنگ ، شده بر  شمش فرو  نام حک  شکی از چ شاند و قطره ا لرزی به جانش ن

چکید. قدمی پیش نهاد و با دیدن تاریخ وفاج ،قطره اشبکی دیگر از چشبمش 
 فرو چکید. 

 سد مقاوتش شکست و کنار قبر زانو زد.
 

تا می تونسببتم رو در رو ازج بپرس  دایی کاش زنده بودی، کاش زنده بودی 
خاطر اشببتباه شببما نبوده، به خاطر  چرا؟ کاش می گفتی همه ی این کارها به

 یک زن زندگی دو نفر رو تاه نکردی.
تمام قد در چند قدمی اش ایستاده بود. گوشه ی بالتو را کنار زد و دستش را در 
جیپ شببلوارش گذاشبببت. هق هق بلندش روحش را می آزرد، اما الزم بود 

 محکم شود و دلش را صیقل دهد.
 

بیشببتر توضببیح می دادی. کاش این کار رو دایی چرا؟ کاش می تونسببتی و 
نمیکردی.کاش به من نمی گفتی تا تصببویرج همون دایی فهیم مهربون باقی 

 بمونه که می گفت تو یادگار فهیمه هستی و عزیز دل من.
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هق هقش که آرام شببد و حرفهایش که زده شببد ،به سببمتش رفت . دسببت دور 
 شانه های نحیفش کشید و از روی زمین بلندش کرد.

 
 بهتری؟

دلم سببوخت برای خودم ، دلم سببوخت برای تمام کسببانی که ندارمشببون. من 
 دیگه تحمل از دست دادن ندارم.

 و بعد؟
 به سمت مزار برگشت .

 
 دستش از دنیا کوتاهه و من هم دل ندارم بیشتر از این. حالل کردم، حالل.

 
 

شلوغی ها و تنش ها عاقبت ه آرام گرفت تنش را به تخت رساند و بعد از همه ی 
بود. حالل کرده بود و بند دلش را از کینه ای که ممکن بود گریبانش را بگیرد، 
آزاد کرده بود. سندهای اهدایی دایی فهیم را هم گذاشته بود شاید بتواند کاری 

 کند که روحش قرین رحمت گردد.
شدن در و   ست و با باز  ش سر جایش ن ضربه ای که به در خورد ، نیم خیز  با 

 دیدنش، لبخندی عمیق روی صورتش نشست.
 

 امیرآراد.
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 جان دل امیرآراد؟
دسببتانش را باز کرد و دخترک مانند تشببنه ای به آب رسببیده در آغوشببش پنهان 

 نش.شد؛ دوستش داشت. این مرد آمده بود تا پشتیبانش باشد و آرام جا
 

 بهتری؟
 خیلی خوبم. ممنون که همراهم بودی.

 من همیشه کنارج هستم، این رو قول داده بودم.
 بوسه ای روی سرش نشاند و از خود فاصله اش داد. 

 
 چیزی نمونده تا انجام کارها و رفتن به آپارتمان.

 لبخند کش آمده اش نشان از یادآوری آپارتمان محبوبشان داشت. 
 

 خونمون؟فردا بریم 
 فردا می ریم خونمون.

 امیرآراد...
حاال  تاب آورده بود و  گاهش کرد و در دل تحسببین اش کرد. خوب  منتظر ن

 محکم رو به رویش ایستاده بود.
تا  نارم بودی  که ک قایقی  مام د هاج. ممنون برای ت مه ی بودن  ممنون برای ه

 خودم رو پیدا کنم. خوشحالم که هستی.
 باز هم در سیاهی چشمهایش گم شد.دستش را در دست گرفت و 

 خوشحالم که کنارمی 
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 هستم.
 و حاال آماده ای  برای یک زندگی مشترک؟ 

آمده بود تا زندگی اش را تغییر دهد. آمده بود تا در این طوفانی که به ناگاه به 
زندگی اش افتاده بود، همراهش باشببد. آمده بود تا آرامش از نوعی خاص را به 

 سوغاتی فرنگش بود.ارمغان بیاورد. 
شت و عطر تلخش را با ولع به ریه هایش فرستاد،  سینه اش گذا سرش را روی 

 دستش را دور کمرش محکم کرد و لبخندی عمیق را سنجاق صورج کرد.
 "هستم" و "خواهم ماند".

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز mina.n ازبا تشکر   ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور


