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 1391 زیی/ پاتهران

 در حال طلوع است. دی آسمان، خورش ِیپس ِ خاکستر از

 دوزد. یروشن شهر چشم م یچراغها به

 شود. یثابت م الدیبرج م یرو نگاهش

 زهایچ یلیبار خ نیکرد. آخر ینم ییبرج وسط تهران خودنما نیار اب نیآخر

 فرودگاه،  ِکدس  تیخوش  گل و  یها یمثل حاال نبود؛ بزرگراهها، تاکس  

 آسمان خراش و پل... نهمهیا

 شود. ی مرت  ِ هتل باع  آرامشش م ِاتاق

اعت به چند س ازیکشد تا نور وارد نشود و بتواند راحت بخوابد. ن یرا م پرده

 باز  ِالیخ یدهد ب یاجازه نم یوس  واس موروث یدارد ول یخواب اس  اس  

 کردن ِ چمدانها شود.

 را هنوز نداده است. دنشیآورد خبر رس یم ادشیلباسها  یتاپ ِ رو لپ

کنار  یهتل، در منو یفا یکند. خدا را شکر اطالعات و رمز وا یم روشنش

 تلفن هست.

 شده. دهیمرت  چ یلباسها رود سر وقت ِ یکند. م یرا باز م پیاسکا
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سها را در کمد آو با شها را رد یم زانیدقت و تک تک، لبا  نییاپ فیکند و کف

 .ندیچ یم

 شود. یبلند م پیزنگ اسکا یصدا

 کند. یتخت و تماس را برقرار م یدهد رو یم لم

 .یگوش نیلبهاش را با آن رژ براق چسبانده به دورب ،یجس

 : برو عق !دیگو ین مزند و خندا یرا به گوشش م هدفون

 !کردمت سی: هنوز نرفته مدیگو یکشد و سرحال م یسرش را پس م ،یجس

 خندد. یم

 !؟یبر یخوا ی! کجا مداسیت پ افهیاز ق -

 کند. یساعتش نگاه م به

 ؟ییکجا ؟یدیرس یبا بچه ها... ِک  میریلباس بگ نیهالوو یبرا میرفته بود -

ست سته کند از چمدان ِ باز کنار ت یدراز م د و فندک را در  گاریس یخت، ب

 آورد. یم

 هتل. دمیساعته رس مین -
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، ! برو کنار پنجره؟یدیتهران رس یاالن الرد یعنی: دیگو یم جانیبا ه یجس

 .نمیاتاقتو بب یویو

 کند. یرا روشن م گاریس

 با لپ تاپم. سخته! -

 زند. یلبخند م طنتیکند و با ش یچشمهاش را جمع م یجس

 تنها؟! ! تنهاگارت؟یس -

 کند. یم اخم

 !دم؟یباز بهت خند -

 خندد. یم یجس

 منتظره. ؟ی! به مامانت خبر دادیهان یزیا تیا کی... تِ نیدیجاست ک -

 دهد. یتکان م سر

 !ی! تا روشن کردم مزاحم شدزم؟یعز یمگه تو مهلت داد -

 کند. یخودش را لوس م یجس

 یم یطونیش روقتیتا د رونیب رمیم نطورهی... حاال که ایمن مزاحمم؟! اوک -

 !یکنم! رفتم... با
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 زند. یصداش م بلند

 !یِجس -

 : جان جان!دیگو یبا مزه م شهیمثل هم ،یجس

 ب*غ*لش کند. نکهیا یکشد برا یپر م دلش

... قراره با مرینم رونیب گهیبابا!... د نیدی! کگهید یطونیش یخ  تو هم رفت -

 .میتماشا کن لمیف ییو جو تیِک 

 دهد. یزند، سر تکان م یپک م گاریس که به همانطور

 دوستات. شی... خوبه... حاال برو پیاوک -

 برد. یرا عق  م لشیموبا ،یجس

 ؟یدیبه مامانت خبر بدم رس یخوا ی... من؟یبب ستن،یهنوز ن -

 .گمینه... االن بهش م -

 تهران حرف نزن! ی! اصلنم با دختراسینا ی... پسر خوب باش... بیاوک -

 خندد. یم

 برو دختر! تو کار من دخالت نکن! -

 اندازد. یابرو باال م یجس
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تور  یدختر تو یخوا یم یگفت یم یبه کت یداش  ت گمیمنم به مامانت م -

 .یریبگ

 شود. یاش صدا دار م خنده

 نه، تور کنم. رمیتور بگ یتو -

 دهد. یم نیبه دماغش چ یجس

 !؟یاریخوبه از من اشکال درم تیفارس یلیخ -

 !یدیبهتره ک یلی تو خ ِیاز فارس -

 کنم. یلبهاش را جمع م یجس

 ت؟!همکار یپارت یپارتنرت بشم تو یدیام، چرا خجالت نکش یدیاگر ک -

ز ا شیب یشود. ول یوقت خسته نم چیشود از صحبت هاش؛ ه ینم خسته

 حوصله اش کرده. یساعت، ب رییساعت در راه بودن و تغ ستیب

ش ِیدیچون ک - س... چرا خجایمن طونی  شم؟! ج سته ام؛ یلت بک ! االن خ

 .میزن یبعد حرف م

 زند. یخندد و چشمک م یم یجس

 تا برم! یبگو دوستم دار -
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 کند. یرا به طرف سقف فوت م گاریس دود

 ... حاال برو!ویالو  -

 دهد. یم نیباز دماغش را چ یجس

 تو! ی... میو یبات ان ستیقبول ن ینجوریا -

ش نیاول مکالمه، دورب مثل ست تکان م یم را یگو صو ید؛ د  رشیدهد و ت

 رود. یم

 کند و کال. یم کی مادرش کل ِیدیآ یرو

 شود. یظاهر م رشیکه تصو چدیپ یهدفون م یبوق تو نیدوم

کند  یرا با دست پخش م گاریدود س عیکند.چه زود جواب داد! سر یم هول

 دهد. ی کنار تخت فشار م ِیگاریس ریرا در ز لتریو ف

 پسرم... -

 زند. یم لبخند

 سالم مامان! -

 خندد. یهم دلتنگ است، هم خوشحال. لبهاش م چشمهاش

 !؟یبه سالمت یدیسالم مامانم... رس -
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 دهد. یتکان م سر

 !؟یلپ تاپ بود یهتلم... پا -

 دهد. یهم سر تکان م او

 ؟ینشد تیاذ ؟یمنتظرت بودم... راحت رفت -

 منتظر؟! ینشست ی... از ِک دمینه؛ راحت رس -

 .ندیرا بب وارید یگرداند تا ساعت رو یسرش را م مادر،

 از عصر. -

 هنوز؟! ییتنها -

 کشد تا لبخند بزند. یلبهاش را م دوباره

 .. تازه ساعت دهه.ادیم -

سع دیبا سر تکان بدهد که  الیخ یکند ب یاو هم مثل مادرش  لبخند بزند و 

شده!" ول ری" آره! د  ید به چشمهامان یم رهیتواند. فقط خ یشود؛ نم ینم ین

قبل از پرواز دوباره با نامدار تماس گرفته و سفارش  دیآ یم ادشیمهربانش و 

 کرده مراق  مادرش باشد.

 تهران چطوره؟ سرد نشده؟ یهوا -
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 اندازد. یباال م شانه

 .فهیکث یلیخ ی... ولستیخوبه؛ سرد ن -

 شهر عوض شده؟! -

 .دید و نچسبش مهیکه نصفه ن یخواهد. اول یم گرید گاریس کی دلش

م ه کیاز شهر فاصله داشت... تار یلی... فرودگاه که خدمیند یادیز زیچ -

 یاحیکه با توض   الدهیبرج م دمیکه د یزیهتل... فعال تنها چ دمیبود رس  

 تمیچند تا رس  توران توش هس  ت و ق دونمیفرودگاه، حتا م یراننده تاکس  

 .نمیب یزنم، م یر مدو رمیکم بعد م هیشهر رو  ی هیغذاهاشون چقدره!...بق

 اول استراحت کن، بعد برو. -

 دهد. یتکان م سر

 .یعمه کت شیپ یرفت یکاش م -

 فهمد. یبودنش را کامال م یخندد و او، مصنوع یم مادر

 مگه بچه ام؟! -

 کند. یبح  را عوض م ند،یب ی صورت پسرش را که م ِتیجد و

 چشمات خسته س پسرم... برو بخواب. -
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که کنارش نبوده  ییوقتها یفر نگرانش باش  د؛ مثل همه تمام مدت س   دیبا

 .شتریاست و حاال ب

 کشد. یم یبلند نفس

 .یزنم شماره مو داشته باش یکارت گرفتم زنگ م می... سیاوک -

 .یکند مراق  خودش باشد و خداحافظ یسفارش م مادر،

 یبه س  قف دود م رهیو خ راندیگ یم گرید گاریس   کیدراز کش،  همانطور

 کند.

 شده. شتریپنجره ب رونی ب ِنور

سفر و برنامه ها یم یسع  و حال ِ مادر ییخودش فکر کند، نه تنها یکند به 

  نامدار. ِیشگیهم یها یالیخ یو ب

 برد. یفهمد چه وقت، همانطور با لباس و کفش خوابش م ینم و

*** 

 کند. یاندازد و روشنش م یم یکارت را در گوش میس
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فرودگاه خدمت برس  م... به  دیکن یرودتونو اعالم مپدرتون فرموده بودن و -

راهم اقامت و ف تی. مس  لولمیدیو آپارتمانتون رو هم م لیاتومب  یترت یزود

 ماست. یشما به عهده  یکردن امکانات رفاه

 .داردیبرم یدهد و چشم از گوش یم لشیتحو مداریلبخند ن کی

 لمیتحو نویماش  زودتر  ش  می... ممنون میملک یقهوه تون س  رد نش  ه آقا -

 کارها ندارم. ی هیبق یبرا ی... عجله الهی. عادت ندارم بدون وسدیبد

 چشد. یو قهوه اش را م دیگو یم یظی"چشم" غل ،یملک

 دارد، هم بد. یتملق و احترام، هم حس خوب نهمهیا از

کش  د و  یداند و به رخ م یرا م گاهشیو جا یخانوادگ تیچون موقع خوب

به خاطر ا ندیم نکهیبد،  با آنها  ییها یرانیاز ا یلیمخاطبش مثل خ دا که 

شته، فقط در ظاهر ا صم نطوریبرخورد دا صانه و از   احترام یقل  ادا میخال

 .ستندی" نیکیکنند و به قول ِ عمو جان، "ظاهر و باطن  یم

ارتا ک میس نی... انیو پر سرعت دار یشگی هم ِنترنتیدونم عادت به ا یم -

به نس  بت خوبه... به محآ آماده ش  دن ِ آپارتمان،  نترنتش  ونی... ادنیجد
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 یچ لیومبات دیی... فقط بفرمادمیاونجا هم م یپر س  رعتو برا نترنتیا  یترت

 مد نظرتونه؟

 گذارد. یرا کنار م یگوش

 .شهیم دایپ نجایبخوام ا یانگار هر چ دیپرس یم یطور -

 شود. یکامل باز م یملک شین

 د لحظه...چن دیشما بعله! اجازه بد یبرا -

 شود. یکشد و مشغول م یرا جلو م پدشیآ

س شیب سال ندارد.  یاز  سنگ کیو پنج  شتر  ستش  نیانگ ست را طال در د

ش کیدارد و  ش کیساعت طال هم به مچ چپ. ظاهر   یدارد. دلش م یپو

هنوز  ،یرانیا کیارتباط با  یداند برا یم یخواهد اسم کوچکش را بپرسد ول

 زود است.

 بدون انگشتر ِ خودش. یانگشتها شوم به یم رهیخ

اندازد و بعد مادرش،  یحداقل چهار انگشتر م شهیافتد که هم یم یجس ادی

 به انگشت دارد. شهی ازدواج را هم ِنیتک نگ یکه فقط همان حلقه 
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را  زشیداند چه چ یچش  د. طعمش را دوس  ت ندارد. نم یاز قهوه م یکم

 .ستیل ن آناب ِیشگیهم یمثل قهوه ها یپسندد ول ینم

 .زدیر یم یخودش چا یبرا ،یزند و از قور یرا کنار م فنجان

 چرخاند. یرا به طرفش م پدیآ ،یملک

ا مدال بش  ه ب نیفکر نکنم باالتر از ا گهیتهران موجودن... د یاالن تو نایا -

 کرد. هیسرعت براتون ته نیا

 ...ویام دبل یب ،یکند. پورش، بوگات یعکسها نگاه م به

 .شهینم دایپ نجایا یخارج ینایاشگفتن م یم -

 زند. یم یلبخند مغرور ،یملک

 !دیدار اریاخت -

 کند. یاشاره م پدیآ یچشم به صفحه  با

 !دیشما فقط انتخاب کن -

 نم.ک یم یرانندگ یخوام راحت باشم وقت ی: مدیگو یبه پورش ِ بژ م رهیخ

 خوام! متوجه منظورتون نشدم! یعذر م -
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 اش ش  هیتر از هم نییبا امکانات کم و پا یکش  ور در یزندگ یرا برا خودش

 آماده کرده است.

 کند. یم نگاهش

حت بتونم تو یعنی - باش  م، هم را حت  هاش را با ندگ یهم   یش  هر ران

 .ستمین یی قرمز و پورش ِ طال ِیکنم...اهل فرار

 زد. یفاحش در تهران حرف م یاز اختالف طبقات شهیهم مانینر عمو

س یملک نگاه فهمد. مثل خودش که  یکه طرف مقابلش را نمست  یمثل ک

 ریتقص   دی دو طرفه را ندارد. ش  ا ِدنینفهم نیا یفهمد! حوص  له  یاو را نم

س فهیوظ شد که با مد مزیج یاز اندازه  شی ب ِیشنا امدار کار او و ن تش،یریبا

 انیجراو را در  س  تیفقط کاف ،یهر موض  وع یرا انقدر راحت کرده که برا

 یببرد که او و نامدار راض شیرا چطور پ زیداند همه چ یگذاشت؛ خودش م

 باشند.

بردارد؛ هر چند با س  فارش  ات ِ  یو ش  ناخت ِ هم، قدم دنیفهم یبرا دیبا

 نامدار مطابقت نداشته باشد.

 !ه؟یچ کتیاسم کوچ -
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 شود. یم یچراغان یملک یسوالش، در چشمها از

 هستم. دیشما، وح کیکوچ -

 کند. یم تعج 

 !یباش کتریاز من کوچفکر نکنم  -

 کند نخندد. یم یسع یملک

 اصطالحا گفتم... -

 دهد. یتکان م سر

 هیهم  نم،یبب س  تونویهم آف ام،ی... بعد از ص  بحانه، همراهت مدیوح یاوک -

 رو تماشا کنم. ابونهایکم خ

س  رد  یو با اش  تها، قهوه  دیگو یم ظشیغل یدوباره از آن چش  مها ،یملک

 د.خور یبد مزه را م یشده 

 شلوغ. ابانهای***ساعت دوازده ظهر است و خ

نظم حاکم بر ش  هر؛ هم اس  ترس دارد، هم  ی ب ِی آدمها و ش  لوغ ِدنید از

 .جانیه
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عاد ی آزاردهنده، برا ِ یو آلودگ یعیطب ری غ ِ کیتراف نیا انگار  یمردم تهران 

 ست.

را وصل کرده  دشیخط جد سدینو یم شیداند مادرش خواب است. برا یم

 .ردیقت خواست، تماس بگو هر و

 دهد. یو بزرگراهها اطالعات م ابانهایخ یدرباره  یگاه د،یوح

شهر، به ا مین با شتن در  ش یم جهینت نیساعت گ سد که اهل ِ ما ه در ک ینیر

 .ستیتهران ، لوکس محسوب شود ن

 "باحال" است. د،یوح یبه گفته  یشلوغ ول یابانی بهداد، در خ ِدفتر

ف را متوق نیماش   د،یگردد که وح یم ابانیا حال" بودن ِ خ "ب ِلیدنبال دل به

 .دیکن ی: چند روز بگذره عادت مدیگو یکند و م یم

 !؟یبه چ -

 و شهر و... یشلوغ -

کجا و رفت و آمدِ  منهتن  یش  لوغ نیعادت دارم. ا یبه ش  لوغ دیگو ینم

 کجا؟!

 شود. یم یادار کیوارد ساختمان ش همراهش
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 است. فیو تعر حیر، مشغول توضبه دفت دنیتا رس د،یوح

دم و دس  تگاهو از پدرش  س  تیس  ال ن کی... دهیبهدادم رس   گهیاالن د -

 روزیماش   اال خوب تونس   ت جمع و جورش کنه... از د یگرفته ول لیتحو

شما رو کرده. م یلیخ س یسفارش  سر باحال یلی!... خگهید دشیشنا ... هیپ

پدرش امیایبا هم راحت کنار م که  کرد،  یدفترو اداره م نی... همون وقت 

شکوارد  شونیت نبود... پدرش گفت ُجرُبزه  رانیشدم... اون زمان بهداد ا الت

 ونکشیتا شر دمیمقدار سهام شرکتو خر هیکار... منم  نی... بمون تو همیدار

سطه  بردن جنس اتون تا آلمان بود... چند س ال با  یبش م... ش رکت ِ ما، وا

 ...میکرد یعموتون کار م

 "جربزه" و "باحال" مک  کرده. یکلمه ها یور ذهنش

کند و با احترام به او  یرا باز م یدر دیش  وند. وح یآس  انس  ور خارج م از

 قربان!" دییکند "بفرما یتعارف م

سپات رو ینورپرداز میکه مال یواریاز در و د نگاهش  چهیقال یشده و نور ا

 یم دهیت کشبه سمت راس یفیبا سالم ِ ظر وار،ید یکوچک و قاب شده  ی

 شود.



 21 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

ش یدختر ست، ا ِیکه احتماال من ، سرخ رنگش یلبها یو رو ستادهی دفتر ا

 نشسته. یمیلبخند مال

 است. دنی تنگ، راحت قابل د ِیمشک یدر مانتو کلشیه

بلوندش انداخته به عنوان پوش  ش.  یموها یرو ک،یبار دینوار س  ف کی

 دارد. ینیدلنش ییبایصورت برنزه اش، ز

 ... مهندس که اومده؟سالم خانوم -

 دهد. یهمان لبخند، سر تکان م با

 آوردن. فیس تشر قهیده دق -

 رود. یاز درها م یکیدهد و به طرف  یهم سر تکان م دیوح

 تعارف. یدستش برا یمحترمانه  یباز کردن ِ در و اشاره  دوباره

 شوند. یاتاق م وارد

 .دیآ یشود و خندان به طرفشان م یبلند م زشیاز پشت م بهراد

 ! ولکام تو تهران َمن!ریبخ دنیبه! رس -

 کند. یفشارد و تشکر م یرا م دستش

 کند. یرا تعارف م مبل
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 آلمان پروازتو عوض یخبر ورودت رو از پدرت بش  نوم؟! قرار بود وقت دیبا -

 استقبالت. انیبچه ها ب یبگ یکرد

 .ندینش یم

 تل اومدم.تا ه یبود. با تاکس ی. وقت بددمیساعت چهار صبح رس -

 !لطفا؟ دیکن یم ییرای: پذ دیگو یدارد و م یتلفن را برم یگوش بهداد،

 .ندینش یم دیاو و کنار وح یروبه رو دیآ یم بعد

و ده  یدیخانواده چطورن؟... س  فرت راحت بود؟... س  اعت چهار رس   -

 !؟یبهم؟ اصال استراحت کرد یزنگ زد

: چند دیگو یمدهد و فقط  یس  والهاش، س  ر تکان م یجواب همه  در

 .دمیخواب یساعت

ته  - با هف پار یبا فت  ته ر ناز... کم و ب شیپ سیگذش    انیدر جر شیبه

که افتاده هس  تم... انقدر س  فارش کرد که قبل از اومدن، امکانات  یاتفاقات

چند  هی تشی... گفتم نهامیاس  ترس گرفت دیباش   ه، من و وح ایاقامتت مح

 ...گهیشه دخودم تا خونه ت آماده ب شیپ یایم یروز

 هتل راحتم. یتو -
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 زند. یچشمک م بهداد

بد  بهت ذارمیبش  ه... نم لیخودم تا آپارتمانت تکم شیپ یایهتل چرا؟! م -

 بگذره.

 ود.ش یوارد م ینیس کیبا  بایخورد، بعد همان دختر ز یضربه به در م چند

به  یو قور ز؛ی برش خورده را وس  ط م ِ کیک ند؛یچ یم زیم یرا رو فنجانها

 کند. یشود فنجان ِ طرف او را پر م یت، خم مدس

که در هوا  یبلند یبلند قرمز ِ دس  ت او و گوش  واره ها یناخنها نیب نگاهش

 کند. یخورند رفت و برگشت م یتاب م

کوتاه  یزده، نگاه ملیر ی مژه ها ِانیو از م ردیگ یچشمهاش را باال م دختر،

 !دییبفرما: دیگو یکند و آرام م یبه صورت او م قیعم یول

 زند. یم لبخند

 .یمرس -

چرخد طرف بهداد  یکنم"؛ بعد م ی"خواهش م کیو  گرید قینگاه عم کی

 آنها را هم پر کند. یتا فنجانها دیو وح
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 یآدم گهیس  راغ کار... م می: پدرت س  فارش کرده زود نردیگو یم بهداد

 .یو دفتر تهرانو اداره کن یموندگار بش نجایکه ا یستین

 دهد: ی"ممنون" و ادامه م دیگو یم تر مدختر آرا به

 متفاوته. یلیتهران خ یتو یحق هم داره... زندگ -

وم دفتر تونم مثل عم یفکر کرده نم ای امینگرانه نتونم از پسِ  کار برب یعنی -

 تهرانو اداره کنم؟!

 کند. یهم آرام تشکر م دیوح

 د؟یندار اجیاحت یا گهید زیپرسد: به چ یو م ستدیا یم دختر

 .ردیگ یدستش را باال م بهداد

 نه، ممنون. -

 .یبمون نجایا یبتون ستی: مطملن ندیگو یبه او م و

ار ماندگ نجایا س  تیکند. قرار ن یدختر و راه رفتنِ  پر عش  وه اش نگاه م به

 شیست که در روند معمول کار پ یآمده ، به خاطر مشکل رانیشود. اگر به ا

دارد و  یحکمِ  ارض   اس حس کنجکاو شیموقت در تهران، برا یآمده؛ زندگ

 اثبات ِ خودش به نامدار.
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  ِی: س  کرتردیگو یش  ود، با لبخند م یکه پش  ت س  ر دختر بس  ته م در

 !یدار یخوشگل

 شود. یباز م ششانیدو ن هر

 .دهیوح ی قهیچشمتو گرفته؟!... سل دهی: نرسدیگو یم طنتیبا ش بهداد

 .ردیگ یم طنتیاو هم رنگ ش لبخند

 جذاب تره! یلی نامدار خ ِیاز سکرتر -

 کند. یخوشبو را مزه م یو قهوه  داردیرا برم فنجانش

 هوم! طعم قهوه ش هم خوبه! -

 کشد. یو بو م ردیگ یدماغش م ریهم فنجانش را ز دیوح

 قابل نداره! -

 چه. یعنیفهمد  ینم

 خندد. یم بهداد

 خان! دیوح یبخشنده شد -

 خندد. یهم م دیوح

 .زهیعز یلیخاطر جناب راد خ -
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 اندازد. یاو ابرو باال م یبرا بهداد

ر زنگ بزن فورچون یجان! به اس دیقهوه تو بخور، دفترو نشونت بدم... وح -

خواد ب نیبب ریآمار هم بگ هیمهندس باش   ه...  یپا ریفعال ز ارهیرو ب دهیجد

 بره. یآپارتمان برج افرا رو پر کنه چقدر زمان م

 یم کی. قهوه اش را بدون کدیگو یمخص  وم م یاز آن چش  م ها دیوح

 رود. یم رونیخورد و ب

. بعد دعوتش دیگو یشرکت م نیروت یو قهوه، از کارها کی خوردن ِ ک ِنیح

 دفتر را نشانش بدهد. یکند اتاقها یم

ا نگاهش س  ر ت نباریزند. ا یبه دس  ت، لبخند م ی آنها، گوش   ِدنیبا د دختر،

 کند. یم زیمرد جوان ِ تازه وارد را آنال یپا

سه ییجورا هی دفتره...  ِیامور داخل ری... مددهیکه اتاق وح نجایا -  آچار فران

 س.

 .ستدیا یدر م کنار

 آچار فرانسه؟! -

 شود. یخندد. دختر هم لبخندش پررنگ تر م یم بهداد
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 .دهیکارا رو انجام م یهمه  یعنی -

 دهد. یآنها تکان م یبرا یدر حال صحبت با تلفن، سر دیوح

 کند. یاشاره م گرید یبه درها بهداد

 هم کنفرانس. یکی نیو ا یگانیو با یاتاق حسابدار -

 شوند. یشود وارد اتاقها نم یم خوشحال

 توپ ببرمت. یجا هیخوام  یم م؟یناهار بخور میبر -

 اندازد. یباال م شانه

 دوست دارم با تهران زودتر آشنا بشم. یول ستمیاهل ناهار خوردن ن -

 .ستدیا یدختر م زیزند و کنار م یلبخند م بهداد

 ندارم؟ یامروز که قرار بخصوص -

 گردد. یرود و برم یاو و بهداد م نیدختر ب نگاه

 نه. -

 رود. ی"چند لحظه صبر کن" و به اتاقش م دیگو یم بهداد

به  یادیکار و دفتر، ز یبرا یول باستیزند. ز یرا م مشیدختر لبخند مال باز

 .دهیخودش رس
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 شود تا بهداد برگردد. یم قیدق وارید یش روتابلوفر به

م رو به جهینت دیوح دی. بگمیگرد یبرم گهیدو س   اعت د یکیخانوم! ما  -

 خبر بده.

*** 

 روند. یم کیرستوران دنج و ش کی به

، به از صبح شتری بهداد، باع  شده ب ِیمنش یآراسته  یکند چهره  یم فکر

 دخترها دقت کند!

ست بهداد ساب ِکیسرگرم خوردن ا صال دلش نم ی ح ست که ا  یپخته اش ا

 خواهد ازش بچشد.

 خندد. یم

 خوشگل هموطن روشن شده ها! یچشمت به جمال دخترا یحساب -

 زند. یم یمدارین لبخند

 هستن! ختیر هی! انگار همشون انیم یبه نظرم مصنوع -

 خورد. یاش م یدنینوش وانیاز ل یکم بهداد
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خوشگل ِ من؛ صدقه سر ِ پروتز و عمل   ِیمنش نیهست... هم نطورمیهم -

 انقدر دلبر شده. یقیتزر یو لبا ینیب

 زند. یم چشمک

سکا - س یکی! بذار شنیم دایپ ییخوب عرو  بگذره، مثل دنتیدو روز از ر

 .شنیعسل دورت جمع م

تهران  یافتد که س  فارش کرده با دخترها یم یحرف جس   ادیخندد و  یم

 حرف نزند!

 کند. یوتاه با بهداد صحبت مو ک ردیگ یتماس م دیوح

جمع و جور  هیدفتر... آپارتمان هم،  ارنیآماده س... م نتیتا عص  ر ماش   -

ه. طول بکش   یگفتم برات مبله کنن. فکر کنم دو، س  ه روز دم،یخر یتازگ

ان که در ش یزیچ هی... یکن یبعد عوضشون م ،یفتیچند وقت بگذره، جا ب

 نامدار خان باشه. یشازده 

 دهد. یتکان م یسر

 یهم تنها نم ،یمن. هم آزادتر یخونه  میبر م،یبردار لتویهتل، وس  ا میبر -

 .یمون
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 خواهد تا آماده شدن ِ خانه اش، در هتل باشد. یم

کند حداقل ش     مهمانش  یم ش  نهادیپ ند،یب یمخالفتش را که م بهداد،

 ش  اقامتش در تهران را دور هم بگذرانند. نیاول دیبا وح یباشد و سه نفر

 خواهد تا عصر استراحت کند. یم یکند ول یم قبول

 .ختهیباالنس بدنش را به هم ر ،ییساعت و جابجا رییتغ نیا

 رود. یرساندش و م یتا هتل م بهداد

 افتد. یتخت م یو کسل، رو خسته

ناش  ناختگ احس   اس با بهداد یم یغربت و  که چند س   ال  یکند. حتا 

 شناسدش. یو دوست دوران دانشگاهش بوده و م یهمکالس

 یشمال ، مهمان یایبه خاطر ندارد جز در یادیز زیچ ران،یسفر به ا نیاول از

 مادرش. یبرا یو دوستانشان؛ و دلتنگ مانینامدار و عمو نر یمردانه  یها

لواس  ان ِ  عیبود و اقامت چند روزه در باغ وس   یجوان لیس  فر هم اوا نیدوم

ند قرارداد ِ یهمراه مان،یعمو نر مدار در چ نا   ِ دنیبه رخ کش   ،یکار  

شنا ِیسوارکار شرکا و آ ستان و  سرش به دو  که امروز یبهداد نیبا هم یی پ

 ناآشنا شده. شیبرا
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به ا یبندد و فکر م یم چش  م  تازه ،یخاک یکره  گریدر طرف د نکهیکند 

 .ندیب یرا به خود م یصبحگاه کیمنهتن تراف یابانهایآفتاب طلوع کرده و خ

 و، دادن ِ جان، کار ِ من است ا ِدنی د ِی***از پِ 

 

 1360 زیی/ پاتهران

آفتاب کم جان ظهر  یتو وان،یا یبه دس   ت نش  س  ته بود کنج پله  کتاب

 بود اال درس. زی. حواسش به همه چیزییپا

انداخت،  یسر م یآمد و همانطور که چادرش را رو رونیب یاز درگاه مایس

 خانوم جون؟ رانیبلند گفت: ا

 از شد.ب ییاتاق روبه رو در

 جون دلم؟ -

 ؟یریم یگفت: دار د،یرا که د مایخانوم، س رانیا

 سر تکان داد. مایس

 .نی... کوپنهاتونو بدکهیفکر کنم نوبتمون نزد گهیآره... د -

 خانوم دوباره به اتاق برگشت. رانیا
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 انداخت. هیبه هان ینگاه مایس

شو  یسرما نخور - شظرفا بزن، درستم تمو نیآب به ا هیمادر؟ پا شد ب  نیم 

 خانوم کمک بده... حواستم به غذا باشه آبش تموم نشه. رانیبه ا

ا آب لکه دار ر یداشت لباسها هیخانوم اشاره کرد که کنار پاشو هیبه عال هیهان

 گریمنتظر اس  ت کار ِ او تمام ش  ود. رفت طرف د دیفهم مای. س  دیکش   یم

 .دیایخانوم ب رانیتا ا ستادیا وانیا یسه پله  یرو اط،یح

ما رو  یگوش  تا دونیم نییاز پا یآقا ص  ابر دم برگش  تن روزیگفت: د هیعال

شمام دستش بود، واسه شمام  یگفت خلوتم بوده. کاش کوپنها یگرفت. م

 گرفت. یم

 خانوم بود. رانینگاهش به در باز اتاق ا مایس

ساعته  هیغذا رو بار بذارم... فکر کنم  امیتا ب سادیقربون دستت... همدم وا -

 بتمون بشه.نو

 کوپنها را باز کرد. یخانوم کش ِ دور دسته  رانیا

 که اعالم کردنو سوا کن. ییخودت اونا -

 سرگرم جدا کردن کوپنها شد. مایس
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 ی... واس  ه دو مثقال گوش  ت از زندگرنیبچه ها برن بگ یذاش  تیکاش م -

 .نیافتاد

م خانو رانیرا به ا هیمرت  ِ بق یکوپنها را در مش  ت گرفت و دس  ته  مایس  

 برگرداند.

کارش تموم  هی... هانمیزحمت براتون دار یکاف ینه تو رو خدا... به اندازه  -

 کمک دستتون تا من برگردم... فعال با اجازه. ادیبشه م

 رانیش   د، گفت: زودتر برو کمک ا یرد م هیهان یهمانطور که از جلو بعد

 سوزن بزنم. هیخانوم، امروز وقت نکردم 

 در اتاقش  ان یفتنش را تماش  ا کرد. کتاب را بس  ت و جلوتکان داد و ر س  ر

 گذاشت.

سرهی. لباس ستادیا هیعال صدا تکاند و رفت طرف  ی ک صابر را در هوا با  آقا 

 .اطیح یبند رخت گوشه 

پله ها گذاشته بود. برد گذاشت کنار  یگوشه  ده،یهم چ یرو مایرا س ظرفها

 ژاکتش را تا زد و نشست. نی. آستهیپاشو ریش

 ... آمد.اایدر و بعد  یداص
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 .دیلرز دلش

 آمد. یم نطوریهم شهیهم

را  اطیدر ح یجلو یکرد، بعد پرده  یگفت، چند لحظه مک  م ی... ماای

 شد. یزد و وارد م یکنار م

 .دیپائ یچشم، در را م ی. از گوشه دیطول کش آمدنش

 تکان تکان خورد و کنار رفت. پرده

 شد. اطینفت، وارد ح یتریل ستیبا دو تا گالن ب یرعلیام

 زد. یم ن*ف*س ن*ف*س

 یو همانطور که گالن ها را به طرف بش  که  ریکه س  الم کرد، س  ر به ز هیهان

 برد، جواب داد. یم یکنار انبار

  آب، لرز به تنش افتاد. ِیبرد و از سرد ریش ریرا ز ظرفها

در، دس  تش را  یجلو یبه پرده  رهیرفت طرف در و خارج ش  د. خ یرعلیام

 گرفت. خیآب  ریزد و هر دو دست را ز ایت کرد. دل به درمش

 گذاشت. یاول یآمد و کنار دوتا گریدوباره با دو گالن د یرعلیام

 کرد. یگالن را در مخزن خال نی بشکه را برداشت و اول ِدر
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 قابلمه را آب گرداند. یتو هیهان

ک خش که دور کمرش بسته بود یچادر یخانوم، دستهاش را با گوشه  هیعال

صابون را برم شت و  ستت درد نکنه  یکرد و همانطور که ت شت، گفت: د دا

 آقا. ریام

 س... فهیکنم. وظ یپشت به آنها گفت: خواهش م ،یرعلیام

 شد. یم یبشکه با هم قاط ی نفتها تو ِختنیشرشر آب حوض و ر یصدا

 .دیکش یبه ظرفها م میحس شد و راحت تر س یکم دستش از سرما ب کم

 .دید یچشم ریرا ز یرعلیام حرکات

دوباره س  رش را  هی. هاندیهم چ یش  ده را کنار بش  که رو یخال یها گالن

 انداخت. نییپا

 .ستادیقدم آمد طرف حوض و ا کی یرعلیام

 یهمکالم نم ادیز یول دیدس  تش را بش  و دیایب دیخواس  ت بگو یم هیهان

 .دیکش یشدند. خجالت م

 بکشد. یتوانست نفس راحت هیرفت و هان رونیاو ب دید دانیاز م پاهاش
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 ی هیپر از آب کردش و رفت سر وقت بق مهیته گرفته بود. تا ن یحساب قابلمه،

 ظرفها.

 شناخت. یپاها را خوب م یپا آمد. خودش بود. صدا یصدا دوباره

 رانی. ادیکش   یم کهایموزائ یهاش را خرت خرت رو ییخانوم دمپا هیعال

... ،یرعلیام یکرد ول یم جادیا یص  دا نیزم یراس  تش رو یخانوم فقط پا

 شود. یم کیبفهمد نزد شدیبرخورد نرم کفشهاش باع  م یفقط صدا

 خالف انتظارش، رد نشد به طرف در برود. بر

 آب. ریکنار ش ستادیا

 سر بلند کرد. ی. کمدیدلش لرز باز

ست. هان یبا کم یرعلیام ش صله ن ست که د یبزرگ یتازه متوجه کتر هیفا ر د

 داشت شد.

 توجه، به کارش ادامه دهد. یکرد ب یسع

  آب. ِیدستات قرمز شده از سرد -

شقاب با لکه  رهیخ همانطور ستامبول ِینارنج یبه ب  یند مکه تند ت یو دل ی ا

 کند. یبا او صحبت م یخودمان نطوریبار است ا نیکرد اول یزد، فکر م
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 .یبرن خیآب  نیتشت، دستتو تو ا یتو زمیبرات آب داغ آوردم... بذار بر -

 به خرج داد، سر بلند کرد. جرات

 بود. هیبه بشقاب و دست هان نگاهش

 کرد. یتشت خال یآب داغ را تو یرعلیعق  رفت و ام یکم

ست رو ِبخار ش ستش خورد و لبخند ن صله هم به د  ی مطبوعش از همان فا

 لبش.

 بخوره. سیزودتر خ زم،یقابلمه بر نیا یکمم تو هیبذار  -

 یبود. محکم و مردانه ول نیینرم و پا شهیزد! صداش هم یحرف م میمال چه

 .میمال

 .یکتر یشد به لوله  رهیخ

رفت طرف  رشیمس   یش  د ول یوارد قابلمه م میجوش، اول م*س*تق آب

 قابلمه. رونیو بعد، ب وارهید

 . دوباره به صورتش نگاه کرد.دیرا نفهم یرعلیکار ام لیدل

اولش  یآب جوش به جا ریس  و م دیدزد هیچش  مش را از نگاه هان عیس  ر

 برگشت.
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ش ده بود به او و  رهیخ ر،یس ر به ز ش هی هم ِیرعلی! امهیش ده بود به هان رهیخ

س شده بود! انگار در دلش عرو سش از آب جوش و قابلمه پرت  به پا  یحوا

 شده بود!

 .ندیتا او لبخندش را نب دیرا محکم گز لبش

سرد، و یکتر شت را با آب  شت و آب ت  یلرم کرد. خودش ظرفهارا کنار گذا

 یم کاتیذره از اون ر هیرا در تش  ت گذاش  ت و گفت: حاال ش  د!...  فیکث

 دستم؟ یرو یزیر

جا یرعلیام نیا به  که  یخورده بود؟! در پنج س   ال ییبود؟! س  رش 

همکالم نش  ده  هیاز س  الم و خداحاف ، با هان ریم*س*تاجرش  ان بودند، غ

 بود.

 حاج خانوم! -

 .دیباز ل  گز هیاشاره کرد.هان کایبا لبخند به ر یرعلیبلند کرد. ام سر

 .ختیکف دستش ر عیاز ما یکم

 از آب ولرم تشت برداشت و مشغول شستن دستهاش شد. گرش،یدست د با
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ماند؛ به  رهیکه خم ش  ده بود، خ مرخشیکرد خودش باش  د. به ن ینم باور

 اش. یشگی هم ِشیو ته ر یمشک یابروها رش،یسر به ز شهیهم یچشمها

به او م نیاول یکه امروز، برا ییلبها س   اده و  اهیس   یموها د،یخند یبار 

 ...ختیر یم یشانیپ یصافش که کج، رو

 آب. ریش ریاش را برد ز یکف یدستها

 دستاتون... یرو زمیآب گرم بر دیگفت: بذار عیسر

 به دستهاش لبخند زد. رهیخ باز

 نیو اودت باش که تخ ی... شما فکر دستاشهینم میزیمن پوستم کلفته؛ چ -

شون ظلم م ینطوریسرما ا سخت یکتر هی... یکن یبه  یآب گرم آوردن چه 

 داره مگه؟! یا

 !دید یخواب م حتما

 لرزاند. ینبود که داشت با هر کلمه، قلبش را م یرعلیام نیا

 حوض تکاند و بلند شد. ی دستش را رو ِآب

 .یآب بکش ارمیبشور، دوباره برات آب گرم م -
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د که سب نیظرفها را شست. هم یِک  دیکرد. نفهم یا را احساس نمسرم گرید

 .وانیا یآمد رو یبا کتر یرعلیرا برداشت و بلند شد، ام زیتم یظرفها

 نگاه به صورت او. نگاهش مالمت گر بود. کینگاه به ظرفها کرد و  کی

 گفت: دستتون درد نکنه، تموم شد. دستپاچه

سر تکان شان ر عینخورد.  سر به طرف اتاق شت  شدن، به پ فت. قبل از وارد 

 کرد؟! ینگاه کرد. نبود. دلخور شد؟! امروز چرا به او انقدر توجه م

شه  سبد ستهاش را رو یظرفها را گو شت و د گرفت.  نیعالسالد یاتاق گذا

 خانوم. رانیرفت کمک ا یم دیبا

ست در  ی. چطور مرفتیم رونیب یرعلیام کاش ش کیتوان و  ندیاتاق با او بن

 کند؟!کار 

 یبه او، آب کتر رهیآمد چطور خ ادشیو باز  ستادیسر تاقچه ا ی نهیآ یجلو

 صورتش. یو گوشه  یبه روسر دی. دست کشختیر یقابلمه م رونیرا ب

 !"اد؟ی"ممکنه از من خوشش ب

به  یردر آشپزخانه س ن،ییرفت پا عیتصورش هم قلبش به تپش افتاد. سر از

 خانوم رفت. رانیاتاق ا آبگوشت زد و بعد با دلهره به طرف
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 خانوم آمد. رانیا یدر زد. صدا ی شهیضربه به ش چند

 بفرما تو. -

 داش ت پارچه یاطیکنار چرخ خ ،یزده به پش ت هیخانوم، تک رانیش د. ا وارد

با همان لبخند خوشگلش، خم شده بود صورت  یرعلیزد. ام یرا کوک م یا

 .دیب*و*س یمادرش را م

 !یشکن ی... دل پسرتو نمیریم تیا... رضزیعز یدیم تیرضا -

 ریلبخندش برود، راس  ت ش  د و س  ر به ز نکهیو بدون ا هیکرد به هان نگاه

 انداخت.

پرو  ادیخواد ب یجان... از ش   انس، امروز عص  ر حاج خانوم م هیهان ایب -

 .ستیلباسش، هنوز آماده ن

 چرخ. کیحواس، دو زانو نشست نزد یب

ا ت رمیس  ر م هیبرداش  ت و گفت: من را  حشیتاقچه تس  ب یاز رو یرعلیام

 ... خداحاف .گاهیپا

 ...تییگفت: پس چا عیخانوم سر رانیا

 برگشتم... یرا باال برد و گفت: بمونه وقت دستش
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 باز کرد. هیهان یخانوم لباس برش خورده را جلو رانیا

 مادر، باال تنه شو کوک شل بزن تا من دامنشو ببرم. ایدر پناه خدا... ب -

*** 

 1391 زیی/ پانتهرا

 سرگرم است. پدیمبل فرو رفته و طبق معمول، با آ یتو ،یدر الب دیوح

 .ستدیا یم عیرسد، سر یکه م کشینزد

 ن؟یسالم مهندس... خوب -

 !ستمیسالم... من مهندس ن -

 زند. یم یکج لبخند

 ُمده به همه بگن دکتر و مهندس! نجایا -

 زند. یم چشمک

 م؟یبر ست؟یهم که ن یحرف بد -

ست؛   یعج نجایحرفها و کارها، ا یلیدهد. خ یتکان م سر  نیهم شیکیا

 شبه! کیمهندس شدنش 

 .ستندیا یرنگ م اهیس یوتایتو کی یجلو نگ،یپارک در
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 شما. لیاتومب نمیا -

 .ردیگ یرا باال م موتیر

 نم؟یبش ای دیرون یشما م -

 شود. یو سوار م ردیگ یم

 .هیقشنگ نیممنون... ماش -

چه  دیفهم یبعد م د،یریبگ ی: حاال ازش س  واردیگو یم انجیبا ه دیوح

 .هیعروسک

 کند. یرا روشن م ابیراه

 .گمیم رویمن که االن کنارتونم، مس -

 خوام زودتر آشنا بشم. یم -

 دهد. یسر تکان م دیوح

صرهیول ابونیخ نیسمت چپ... ا می... برهیچهار راه پارک وِ  نجایا -  ... ازع

 ...ناییما نییه تا اون پاادامه دار شیتجر دونیم

ست قانون ا یدر تهران، چقدر ب یتا بفهمد رانندگ ستین یادیبه زمان ز ازین

 که بوده. یگرید یو جاها ورکیویو متفاوت از راندن در ن
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ه رخ ِ دس  ت فرمونتونو ب ای دیکن یط یالیخ یب دیبا ای ،یوقت رانندگ نجایا -

 !دیکن یو قلدر باز دیراننده ها بکش ی هیبق

 !؟یقلدر باز -

 خندد. یم دیوح

 !ادیدستتون م -

 خورد. یزنگ م لشیموبا

 تا بگم... جانم؟ میبر میراهو م*س*تق نیهم -

... 

 عروسک من چطوره؟! -

... 

 وقت. ریمهم دارم تا د یجلسه  هیامش  نه...  -

... 

 کنم. یقهر نکن موش موشم؛ فردا ش  جبران م -

... 

 .یهر جا تو بگ -
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... 

 عشقم. کترهیگردن من از مو بارچشم!  -

... 

 بده، برو! ییب*و*س به بابا هیحاال  -

... 

 آخ قربون ِ اون... -

 خندد. یم

 برو عروسک!... ب*و*س تا فردا. -

ه شناس، دوبار فهی متعهد و وظ ِدریتور ل کیکند و مثل  یم یعذرخواه کوتاه

 کنند. یشود که ازشان عبور م یم ییجاها حیسرگرم توض

 دهد. یرا نشان م ینابایخ

نج د ی... جامیکن یشما آماده م یبرا میکه دار هیآپارتمان ابون،یخ نیآخر ا -

 .دینگه دار دهیاون مزدا سف یراست...جلو دیچیرو بپ ی... فرعهیو باحال

 .ردیگ یآورد و شماره م یرا باال م یگوش

 درو بزن. م؛یدیالو، بهداد جان، ما رس -
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 !؟یارپرسد: مگه تو جلسه ند یم

 خندد. یم دیوح

 !چوندمینه بابا... پ -

 .چاندهیرا پ زیفهمد چه چ یرود و نم یم همراهش

 رو پدر بهداد ساخت... پنت هاوسش مال بهداده. نجایا -

 ندارد. یاو کاربرد یست؛ حداقل برا یدهد، اضاف یکه م یاطالعات

 .دیآ یشود و بهداد به استقبالشان م یدر خانه باز م میم*س*تق آسانسور

 !قیرف یخوش اومد -

 شود. یم یکیگرم خانه اش  یبه بهداد و فضا لبخندش

 .نیبش یهر جا راحت -

 .ندینش یاز مبلها م یکی یرو دیوح

خانه اش از هتل  یویرود. و یاندازد و پش  ت پنجره م یبه اطراف م ینگاه

 بهتر است.

 در رفت؟ تیخستگ ؟یاستراحت کرد -

 گردد طرفش. یبرم
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 بود.آره، خوب  -

 .ستادهیا ییرایبار کوچک ِ کنج پذ پشت

 زم؟یبرات بر یخور یم یچ -

 کند. ینگاه م یدنینوش یها یبطر فیشود و به رد یبار م کینزد

 .تیاسکاچ... ال -

 است. پدیکند که دوباره سرش در آ یهم سوال م دیوح از

ش همانطور شغول آماده کردن ِ نو ست، م یدنیکه م  بهتر از نجای: ادیگو یها

کباب توپ برات  هیخوام  یدارم... م ژهیو ی!... حاال برنامه س   ت؟یهتل ن

 .ی... ناهار که نخوردیدرست کنم، حال کن

 کند. یروشن م یگاریس

 خورم. یوقت ناهار نم چیممنون... ه -

 کند. یرا روشن م یصوت ستمیدارد و س یکنترل را برم بهداد

 راحت باش؛ حال کن! -

ستش را با ر یپا دیوح دهد. بهداد هم خودش را تکان  یآهنگ تکان م تمیرا

 کند. یدهد و کارش را م یم
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گار ج  را د ان گاه او تع مک م دهیدر ن نگ م یکه چش    یزند و همراه آه

 خواند.

 وقتشه عاقل شم وونم،ید هیمن  -

 حق بده عاشق شم ،یته خوب تو

 یش دایگشتم، تا که تو پ عمرمو

 ...یخوام باش یفهمم، فقط م ینم یچیه

 .ندینش یزند و م یم لبخند

 دهد. یرا به دست او م وانیر*ق*صد، ل یهمانطور که م بهداد

 آورد. یم تونیو ماست و ز پسیرود از آشپزخانه چ یم باز

پر از کف را با پس  ته  یجرعه از آبجو نیو اول ردیگ یرا م وانشیهم ل دیوح

 خورد. یبرداشته م زیم یکه از رو یا

 کند مثل آن دو خوش باشد. یم یسع یمدشان ولفه یکند نم یحس م باز

سد تعر یکه نم ییخندند، از دخترها یزنند، م یم حرف کنند،  یم فیشنا

 شود. یحال همراهشان م نیشود؛ با ا یکه متوجه نم ندیگو یم ییجوکها
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ه کند ک یدرس  ت م ییکهایش  لیروند و بهداد، ش   یتراس بزرگ و دلباز م به

ش دیگو یم دیوح صافا طعم خوب زیندشا کیشلیاز  ست و ان  یهم بهتر ا

 دارد.

که به  یکند. اندازه ا یدر ا*ل*ک*ل ندارد؛ فقط مزه م یرو ادهیبه ز عادت

و بهداد انقدر خورده اند که از ظاهر و  دیوح یقول نامدار، ش  نگول کند. ول

 بارد. یم یحرکاتشان، م*س*ت

 .زند یزنگ م لشیآن دو، موبا یم*س*تانه  ی خنده ها ِانیم

 تراس دور باشد. یشود تا از سر و صدا یاست. داخل خانه م مادرش

 الو پسرم؟ -

 سالم مامان. -

 !؟یسالم مامانم... خواب که نبود -

 زند. یلبخند م شهیو بهداد از پشت ش دیحرکات ِ وح به

 بهداد. ینه، اومدم خونه  -

 ؟یهنوز هتل گذره؟یخوش م ؟یخوب -

 ه.کن یکه بهداد برام آماده م یبرم آپارتمان گهیخوبه... قراره دو، سه روز د -
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 !؟یصدات چرا گرفته؟ سرما خورد -

 هوا. ی... فکر کنم به خاطر آلودگهینه... آلرژ -

 کند. یم یمکث

 ؟یبا پدرت تماس گرفت -

 : آره.دیگو یم فقط

ض سه چهار دق ینم حیتو سم قه،یدهد فقط  شک و ر چون گفته همراه  ،یخ

سرگرم گلف باز شه،  ست و نم یمو حرف بزند. انگار با  ادیتواند ز یکردن ا

شده و حاال راحت  یکه ازش حرف م یا ینگران یآمدن ِ او، همه  زد، تمام 

 اند را خوش بگذراند. کیتواند و یم

 ؟ییپرسد: هنوز تنها یمادرش م از

ساعت انجمن بود یسیامروز خونه نبودم. با تر - ... دلم هواتو کرد، میچند 

 بشنوم. زنگ زدم صداتو

 مبل. یدهد رو یم لم

 مونم، هم تو. ی. هم من تنها نمشمیپ ایپاشو ب رانم،یچند ماه که ا نیا -

 کند. یباز مک  م مادرش
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 و پنج سال؟! ستیبعد از ب -

... یپسرت هست شیهم پ ،ینیب یهم شهرتو م یایم ؟یدار کاریبه زمان چ -

 فهمم مامان. یرو نم ومدنین یاصرار برا نیا لیدل

 یرو م ییتهران دارم، نه جا یرو تو ی... نه کسستیشهر من ن گهیاونجا د -

 شناسم.

ستم! خودت هم - س ییجا یگیم شهیمن که ه صحبت کنن،  یکه همه فار

ساس م س ،یچه نخوا یهمه چه بخوا نجایوطنته... ا یکن یاح  یباهات فار

 .یایب یکن یم دایپ یحس خوب دونمیزنن... م یحرف م

 .ردیگ یمادر م یصدا

 ...یفعال صبر کن خودت م*س*تقر بش -

 مکیخوام نزد ی... فکراتو بکن؛ مش  هیکه گرفتم، خونه هم آماده م نیماش   -

 .یباش

 : قربون پسر مهربونم برم...دیگو یمحبت م با

ش بهداد ضربه م ی شهیبه  شاره کلشیزند و در حال تکان دادن ه یتراس   ا

 کند. یم
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 ساعته؟! هی یکن یم کاریچ -

 دهد. یدد و سر تکان مخن یم

 یدوستا یدو نفر میر یسر قبر پدر و مادرت... م میر یبا هم م ایمامان! ب -

 ی... دلت نمیدیهاتو بهم نش  ون م یبچگ ی... خونه میکن یم دایپ متویقد

فام یخواد بفهم  ینیبب یخوا یزنده؟ نم ایمردن، ک ایو دوس  تات، ک الیاز 

 شدن؟! یاالن چه شکل

 کشد. یم ینفس بلند مادر،

 بهم زمان بده فکر کنم... -

 .شمیپ یایهستم ب نجایتا من ا ریبگ می... فقط زود تصمیاوک -

 خندد. یم یسرسر

ست یمامان گهیحق داره م یپس کت - سیه خجالت  شه؛یسالت م ی! داره 

 گنده! یبکش پسره 

 خندد. یهم م او

ر نده... ه... پس  ر گیقبول... مامان یبگ یهر چ ش  م،یپ یایتو قول بده ب -

 !یچ



 53 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 ...یقرار شد زمان بد -

شت ی... مواظ  خودت باش. هر کاریاوک - ساعت  ،یهم دا زنگ بزن؛ به 

 توجه نکن.

 لرزد؛ مثل وقت ِ آمدن ِ او. یمادرش م یصدا

 تهران. دیایکند ب شیشود راض یکند و مسرتر م یم یخداحافظ

 هتل دنبالش. دیآ ی***ظهر است که بهداد م

 کرده که سردرد دارد. یرو ادهیقبل، انقدر ز ش 

ش ساعت شته هتل و آن دو، همچنان در حال نو ش ، خودش برگ و  دنیدو 

 حرف و خنده بودند.

 تشطنیش یول ستیاضافه ن حاتیاهل توض دیخدا را شکر، مثل وح بهداد،

 است. شتریب یرانندگ نیح

 کند. یچراغ قرمز توقف م پشت

 هستند. نشیدو دختر سرنشزرد رنگ است و  یکوپه  کی ،یکنار نیماش

 یو لبها  یغل کاپیاز دو طرف صورتشان؛ م زانیبلوند و آو یدو با موها هر

 خندان.
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را  ش  هیکند ش   یش  ود و اش  اره م یکند، متوجه او م یم یکه رانندگ یدختر

 بکشد. نییپا

انقدر بلند اس  ت که  نشیپخش ماش   یکند. ص  دا یهم نگاهش م بهداد

 شود. یشان م یینگران شنوا

کند و بعد، همانطور  یش  مار م هینگاه به چراغ قرمز و ثان کی راننده،  ِدختر

 زند. یچشمک م یبرد، با لوند یم نییرا پا یقیموس یکه دوستش صدا

 هست گل پسر؟! فتیک یپول ِ چهار تا قهوه تو -

 گردد. یرود و برم یخودش و دوستش م نیاو ب نگاه

 بله! -

 ند.ز یخندد. دختر لبخند م یم بهداد

 .یخوام افتخار بدم مهمونمون کن یت خوشم اومده، م افهیاز ق -

 دهد. یلبخندش را م جواب

 ت خوشم اومد. افهیمنم از ق -

: ما کار دیگو یکند و بلند م یخندد، سرش را خم م یهمانطور که م بهداد،

 خوشگال... میدار
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ما مهم ترم زند: کار از  یکند و داد م ی کنار راننده هم س  رش را خم م ِدختر

 هست؟!

 م؟یما جلو بر ایجلو  نیفتی... شما مشهی: االن سبز مدیگو یراننده م دختر

 شون؟یشناس یپرسد: م یبهداد م از

 دهد. یبه دستش م یدهد که نه و کارت یتکان م سر

 بده بهش. نویا -

 کند. یرا به طرف دختر دراز م کارت

 ... من ویشام ،یناهارفرصت مناس ؛  هی: باشه واسه دیگو یبلند م بهداد

 !میشینم ریدوستم با قهوه س

شمک لوندش را دوباره مردیگ یکارت را م دختر ش ی. چ را از جا  نیزند و ما

 کند. یم

 ما رو به قهوه دعوت کردن؟! -

 خندد. یباز م بهداد

 !یباحال یلی... خی! طلبه بودن مهمون ما باشن... پسر تو حرف نداررینخ -

 رود. یترش معجله به سمت دف بدون
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م ک هی... یپارت هیبرمت  یم ،یپنج ش  نبه ش   ، به عنوان مهمون افتخار -

 .انتخابشون یباال بره، دستت باز بشه تو تیتهرون یتعداد خاطرخواها

 اندازد. یابرو باال م ند،یب یلبخند او را که م بهداد،

 !ق؟یرف یکرد الیخ یچ -

 یش  هر یعنیتهرانه...  جانی: ادیگو یم کیتمیدهد و ر یم رییرا تغ ص  داش

 !هباع  ت*ح*ر*ی*ک ،ینیب یتوش م یکه... هر چ

*** 

ش ش دیسف یمانتو کی دفتر، امروز  ِیمن  رشیز  ِیکه تاپ نارنج دهینازک پو

 ست. یهم نارنج کشیاست. رژ ل  و شال بار صیکامال قابل تشخ

 کند. یزند و سالم م یرا م شیآشنا یبایز لبخند

 رود. یه بهداد به اتاقش مدهد و همرا یتکان م سر

آپارتمانت  یبرا نیکاتالوگ هس  ت، بب یس  ر هیکم کار دارم...  هیامروز  -

 نیهفتم هم ی. طبقه نجاس  تیدفترت هم ا یدای... کلیپس  ند یکدومو م

لت خواس   ت،  گاه هیمجتمع... اگر د مدن برا ین نداز... از ص  بح او  یب

 .ونشیدکوراس
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 .ستدیا یدر م کنار یخورد. منش یضربه به در م چند

 اومدن... ایپو یبازرگان ی ندهیمهندس! نما یآقا -

 رود. یکند و به طرف در م یکراواتش را مرت  م یگره  بهداد

 .ننیمهندس راد بب اریکاتالوگها رو ب -

 گردد. یرود و برم یدر را ببندد، همراهش م نکهیهم بدون ا دختر

من  ن،یبنداز یش  ما نگاه: تا دیگو یگذارد و م یم زیم یرا رو کاتالوگها

 رسم. یخدمتتون م

 زند: خانوم... یم شیصدا

 گردد. یدر، با عشوه برم کنار

 مقدم هستم. -

 !ن؟یاریبرام ب روزتونید یاز اون قهوه ها یکیخانوم مقدم! ممکنه  -

 .دیآ یکش م لبخندش

 .ارمیحتما! االن براتون م -

 شود. یورق زدن عکسها م مشغول
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جان قهوه م با که قهوه را رو ی. خم مدیآ یفن مانطور   یم زیم یش  ود و ه

 !؟دیندار اجیاحت یا گهید زیپرسد: به چ یم میم*س*تق یگذارد، با نگاه

صنوع ست، ز ،یم ستیعمل کرده، هر چه ه ! و انقدر نگاه و رفتار دخترها با

 شده. دارانهینگاه دختر، خر روز،یشناسد که بفهمد از همان د یرا م

سفارش کی سوالش م یدهد و به جا یم لشیوتح یلبخند  : دیگو یجواب 

 خوره. یبهتون م یرنگ نارنج

 شود. یتر م یخودمان یمنش لبخند

 !دینبود رانیمعلومه سالها ا -

 دهد. یتکان م سر

 .رانیو پنج سال گذشته، فقط دو بار اومدم ا ستیب یتو -

 گه؟ید دیکه قراره بمون شاالیا -

 فعال هستم. -

 کشد. یم یبلند نفس

 .هیباع  خوشحال -

 کند. یاو م یبه سر تا پا ینگاه ،یدارد. منش یرا برم فنجانش
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 .دیخبرم کن دیداشت اجیاحت یزیبه چ -

به ا یدر را ببندد، نگاهش م تا خوش  دیرس   د که وح یم جهینت نیکند و 

 است! قهیسل

ش   ، به  یش  ود، بهداد برا ی***همان روز که در آپارتمانش م*س*تقر م

 کند. یلش را داده، دعوتش مکه قو یپارت

 کند به اول هفته. یرا موکول م دنشید یهم آماده شده ول دفتر

 برود، ظهر شده. دیجد یبه خانه  تا

ست و آخر هفته  پنج شرکتش را تعطرانیا یشنبه ا رده، ک لی. بهداد هم ظهر 

 به آپارتمان او. دیآ یم

 یبه اتو کش   ازیلباس  ها ن یاس  ت. همه  ریگرمش درگ یچمدان لباس  ها با

 .نطوریمجدد دارند؛ کت و شلوارها هم هم

 کیکرد تا حتا  یم یافتد که با دقت، تک تک لباس  ها را وارس   یآنابل م ادی

 هم نداشته باشند. یچروک جزئ

 خندد. یم بهداد

 !؟یلباس دنبال خودت آورد یلیتر هیمثل زنا  -
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 کند. یباز وسط هال نگاه م یچمدانها به

 باشه. دایکنم ز یفکر نم -

 اندازد. یابرو باال م بهداد

 هم نیاز ا ریخاندان راد، غ ی دونهی یکی! از گهید یمامانت یدست پرورده  -

 .رهینم یتوقع

 گذارد. یمبل م یکت و شلوار را رو یکاورها

 اتو بشن. دیهمشون با نایا -

 محبوبش هم چروک شده. ی زهییپا اورکت

 .ییخشکشو میدیارن، بذار مبه اتو د اجیکه احت یی... اونهایاوک -

 یکاورها م یبه مارک رو یگذارد و نگاه یکت و ش  لوار را کنار م یکاورها

 کند.

سر تو چایبابا زان -  یارقرار مالقات د دنتی! مگه با پرز؟یفکر کرد ی!*... پ

 !؟یآورد یلباس رسم نهمهیکه ا یبر یخوا یکجا م ای

ستر کت سپرت خاک شهم ق راهنهایو چند تا از پ یا  ی. مدستنین دنیابل پو

 کت و شلوارها. یاندازد رو
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 ه؟یامش  رسم یپارت -

 خندد. یم بهداد

 نه... راحت باش. -

 یکند، بهداد گوشه  یرا جابجا م لشیمدت که لباسها و کفشها و وسا تمام

 د.کن یبا تلفن صحبت م ایخورد،  یم زیم یرو لیاز آج ایکاناپه لم داده، 

 یش  لوار تک، کمربند و کراوات کنار م ،یمش  ک راهنیپ کیش   ،  یبرا

 خوب است. ده،یمات که از صبح پوش یگذارد. کفش هم، همان مشک

 دارد که برود. یشود، بهداد هم لباسها را برم یکه تمام م کارش

 امیفرس  تن خونه... ش   ، حدود هش  ت آماده باش، م یرو ش  نبه م نایا -

 دنبالت.

 چرخد. یاز رفتن بهداد، در خانه م بعد

سف ی کاناپه شش آمده بود را جلو دیبزرگ  شته گذا ونیزیتلو یرنگ که خو

 اند.

 خانه، از مال بهداد کوچکتر و جمع و جورتر است. تراس
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شپزخانه شپزخانه و هال،  یزیبه نظرش چ آ صل ِ آ سر ندارد. حد فا کم و ک

 دیکانترِ  بار جا گرفته که پر هم هس  ت و احتماال خوراک خود بهداد و وح

 د.شو یم

مادرش در  یرا برا یهم هس   ت که دوم گریاز اتاق خودش، دو اتاق د ریغ

 .ردیگ ینظر م

 داد. یبود تا خانه و اتاقش را نشانش م داریدارد ب دوست

 .ستیاز کتابخانه ن یخبر

شزد  بزرگ یحتما نبود کتابخانه  ند،یرا بب نجایکند اگر نامدار ا یم فکر را گو

  ِکیونی یچهارص  د جلد یش  تن ِ کتابخانه از افتخاراتش، دا یکیکند.  یم

کند از آن چهارصد  یوقت سوال نم چیه یاست و کس لندشیالنگ آ یالیو

 جلد، چند تاش را خوانده.

  ِیتیکه باع  نارض  ا یزیش  ود؛ چ یدلش، از نبود کتابخانه خوش  حال م ته

 نامدار است.

 کند. یفرانسه درست م وانیل کیرود و  یقهوه ساز م سراغ

 اما خوش طعمش.  یغل یافتد و قهوه ها یبهداد م ینشم ادی
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 زند. یباکسش م لیبوک و م سیبه ف یمزه کردن قهوه، سر سرگرم

 ِشر کرده. شیچند عکس برا یجس

 سنترال پارک. ی اچهیدوستانش، کنار در با

پ کا ینش  س  ته اند و جس   شیکه بارها با هم رو یمکتین یهم تنها رو یکی

 خورده، او قهوه. کیک

 لبهاش. یرو ندینش یلبخند م ،یشگیآشنا و هم مکتی ن ِیادآوردی از

 را در شیعاش  قانه ها نیش  ود که اول ی قدم به قدم ِ س  نترال پارک م ِدلتنگ

 .ویاون ف یخودش جا داده... دلتنگ قدم زدن در ف

 شود. یاقامت ِ چند ماهه، دودل م یبرا باز

 گذره!" ی" زود م دیگو یخودش م به

 تا فکرش راحت باشد. دیایاگر تنها نماند؛ اگر مادرش هم ب گذرد، یم زود

 !؟یکن یفکر م ی: هنوز دار سدینو یم شیدارد، برا یرا برم یگوش

س سو امیپ یج شته " برام عکس بذار  ست  تییگذا صال معلوم ه هارت... ا

 !"؟یکن یم کاریچ یتهران چند روزه دار یتو

 فرستد. یو م ردیگ یعکس از آپارتمان م چند
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هستم. هر روز  سیآپارتمانمه... امروز اومدم... سرگرم آماده کردن آف نجایا -

خوش  گل  یگرفتم. ش  لوغه. دخترا ادیرو  ییجاها هیگردم.  یش  هر م یتو

... اگر دوست دختر یو چشمک( امش  هم دعوت شدم پارت لیداره.)اسما

 !ذارمیکردم، عکسشو برات م دایپ

 کند. یرا روشن م ونیزیاپه، تلوکان یرو دهیبندد و لم یتاپ را م لپ

 دایپ ش  انیتار مو کیحتا  نکهیزنها با حجاب کامل، بدون ا یخدا! همه  ای

 کنند! یم یباز لمیهستند، هم در ف یباشد، هم مجر

هر ش   یابانهایکه در خ یزیبا چ ند،یب یاز زنها م ونیزیکه در تلو یریتص  و

 دارد. یادیهست، تفاوت ز

سان دیشا شته  حجاب نطوریکار کنند که ا ونیزید در تلوتوانن یم یفقط ک دا

 باشند.

 مارکس منیدر ن خها،یافتد که همراه ش  یم یعربس تان یمحجبه  یزنها ادی

خورد؛ که آمده بودند پول نفتشان را صرف  یبرگدورف گودمن بهشان برم ای

را  یکه حتا حق رانندگ یمعروف کنند و برگردند به کش  ور یاز برندها دیخر

 دهد. یمبهشان ن
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 همچنان ادامه دارد. ی***اواخر ش  است و پارت

کهیا با حال و هوا ن ها یپارت یجنس و  ته و داده،  ییبا آن حال رف به  تا  که 

و تازه خوش  ش   یغر یرفتارها و برخوردها نهمهیاز ا یمتفاوت اس  ت، ول

 کند. یم حیآمده و تفر

 

مان ن ی قهیده دق ه مد هداد آ نار اول، دو خواهر س  راغِ  او و ب هداد ک د و ب

 .ستیمنظورش چ دی!" نفهمشیاول نیگوشش گفت "ا

 َسم انداخت. ادیاو را   یشان، عج یکیچند دختر، هم ر*ق*م شد که  با

ست گ بعد سشیاز دو دور ر*ق*م، از او خوا سمش را  ال را پر کند و تازه ا

 کرد. یمعرف یو خودش را سان دیپرس

فت چ یوقت ظاهرش، او  یزیگ تار و   یدوس   ت دخترش م نیاول ادیدر رف

 اندازد، دمق شد.

 مقدمه لحنش عوض شد و لبهاش را جمع کرد. یب د،یرا که پرس لشیدل

 بشم. کیشر یعجقمو با کس ادیمن حسودم ها! خوجم نم -

 لحنش. رییمتوجه کلماتش شد، نه علت ِ تغ نه
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 !د؟یببخش -

 خو! یلوس گفت: ناناحت شدم از دوست دخترت گفت همانطور

 باال. دیپر ابروهاش

م خوا یکه م یکس   نیتا حاال دوس  ت دختر نداش  تم و اول یفکر که نکرد -

 !؟ییبدم، تو شنهادیبهش پ

 شد. یلحنش جد یناگهان باز

 افتیاز ق ه؟یچ یدون ی!... اص  ال م؟یخواهان دار یلیخ یبگ یخوا یم -

که مثال من  عیض   ا ی... با اون لهجه یهس  ت یتابلوئه چه دختربازِ  ماهر

 بودم. خارج

 نازک کرد و رفت. ییگذاشت؛ چشم و ابرو زیم یرا نخورده رو السیگ

 کردنش با سم، اشتباه بوده. سهیفقط نگاهش کرد و فکر کرد مقا متعج ،

س  ر ص  حبت را باز کرد، طناز بود که  دن،یر*ق*ص   نیکه ح یدختر نیدوم

 را از لندن گرفته و برگشته. کشیزی ف ِیتازه ام. د دیفهم

 یو غربت گفت. بعد چون م یی تنها ِیو از س  خت دیکش   ارگیس   همراهش

 و خورد. دیطناز رفت با چند نفر ر*ق*ص ند،یبنش یخواست کم
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آمد و او،  یدوباره س  راغش آمد، انقدر م*س*ت بود که لحنش کش م یوقت

 خودشان را ندانند و آنطور م*س*ت کنند، متنفر! یکه اندازه  ییاز دخترها

 

 یو به شانه اش م ستدیا یکشد که بهداد کنارش م یم گاریآزاد، س یهوا در

 زند.

 ؟یگذره؟ خسته که نشد یخوش م -

 خوبه... برام جالبه. -

 زند. یچشمک م بهداد

 تورت افتادن؟! یچند تا تو -

 اندازد. یباال م شانه

 بشم. دیکنن ناام یم یکار اد،یخوام ازشون خوشم ب ی... تا میچیه -

 خندد. یز ا*ل*ک*ل ما ی ناش ِیبا سرخوش بهداد

 ش  هیخواد  ی! م؟یانتخاب کن یزندگ کیشر یخوا یبابا!... مگه م یا -

 شدن نداره که! دیو ناام دواریام گهیباشه... د تیتا صبح باع  خوش
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ش    تا ص  بح باهاش  اد،یرو نش  ناس  م و ازش خوش  م ن یمن تا کس   -

 .گذرونمینم

 برد. یابروهاش را باال م بهداد

آپارتمان  یبود بر ی! چه کارگهید یموند ی  همون هتل م!... خالیخ یب -

 !؟یشخص

 آورد. یگوش او م کیسرش را نزد بهد

 یدونم چطور از شرمندگ یدو تا عروسک موندم. نم نیمنم تو برزخم... ب -

 .امیجفتشون درب

با ا یم فکر باط برقرار کردن  ند ارت طه ا نیک  یکه م یدخترها و جنس راب

 فهمد. ینم گرید یزهایچ یلیخواهند را مثل خ

 یو طناز برا یسوم ِ امش  برود؛ همان سان یخواهد سراغ تجربه  ینم دلش

 ییبایز نیا و ندیش ، بنش انیدهد تا پا یم حیهستند. ترج یکاف یپارت نیاول

 قابل فهم را فقط تماشا کند. ریغ یها

 رساند. ی***بهداد او را تا آپارتمان م

 د است.سر ینشستن در تراس، کم یبرا
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 یمحبوبش لم م یکاناپه  یکند و با لپ تاپ، رو یرا عوض م لباس  هاش

 دهد.

کش  مت اگر  یگذاش  ته و بعد نوش  ته " م تیش  کلک اخم و عص  بان یجس  

 سوئر!" ی... آیریدوست دختر بگ

ست م ی" چون م سدینو یخندد و م یم ستم را س ،یگیدون ست  یبا ک دو

 نشدم!"

 "پیاسکا یرو ایو "ب لیاسما کیدهد.  یهمان وقت جواب م یجس

 است در خانه مانده.  یحدود هشت ش  است. عج آنجا

هاش ند و دورب یرا جمع م لب ق  م یرا م نیک عد ع رود؛  یب*و*س   د؛ ب

 کند. یبا صورت او م شهیکه هم یهمان کار

 اونجا از تو کَمن. یدونستم دخترا یم -

 اشتباهش.هم حرف زدن ِ  دنش،ی د ِیخندد. هم به خاطر خوشحال یم باز

 ...ستنیکم ن -

 رود. یابروش باال م کی یجس

 !؟یانتخاب کن یکیاز همشون  یُس... نتونست -
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 .گاریرود طرف پاکت س یم دستش

 فهممشون. ینه... نم -

 است. دنیصورتش مشتاق شن یجس

 کن! فیتعر -

 .دیگو یو طناز را م یسان یماجرا کوتاه،

 خندد. یم یجس

 کیتر، پس  رهان که با   ی! و از اونا عجهس  تن یبیعج ی... دخترایجس   -

 دختره رو تا اتاق رنیگ یم میتصم ،یا قهی چند دق ِییآشنا هیدور ر*ق*م و 

 ازیچ نیا دیبا یتو از اونور اومد گهیخوابش  ون هم ببرن... دوس  تم بهداد م

شه... با ا یبرات معمول شت کایخودش امر نکهیبا  یل... وهدرس خونده و برگ

 ...یکیکنم... هر ش  با  یزندگ یمدل نیتونم ا یمن نم

هم مثل  یزند و جس   یم یجد یحرفها یجس   یدارد برا ش   هیهم مثل

دهد  یخورد و س  ر تکان م یکند؛ م یو س  اکت گوش م یجد ش  ه،یهم

 "اوهوم!"

 !؟یخور یم یچ -
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 آورد. یرا باال م ی صورت ِکیک کاپ

 ... مامانت برام آورده.یریبرام بگ یستیتو که ن -

 م اونجاس؟!مامان -

 دهد. یسر تکان م یجس

 زنه. یحرف م یبا کت رونیآره... ب -

 .ستیشود مادرش تنها ن یم خوشحال

 بمونه. شتونیاومد؟ اصرار کن ش  پ یِک  -

 ما. شیکار داشت، اومد پ یکینزد نیتازه اومد... ا -

 حالش خوبه؟ -

 دهد. یسر تکان م یجس

 آها... درباره ش نگران نباش. -

  قبل. ِیجلد جد یرود تو یگاه مناخودآ باز

 ادیکردم ب ش  نهادیتونم... همش نگران تنها بودنش هس  تم... بهش پ ینم -

 من. هنوز جواب نداده. شیپ رانیا

 گذارد. یخورده کنار م مهیرا ن کیکاپ ک یجس
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 ؟یاراحتن یهست رانی... تو چون تنها اادیشه ب یگفت نم یم یداشت به کت -

 کند. یم اخم

 من. یخودش خوبه هم برا یهم برا اد،یاگر ب یول ستمینناراحت  -

 اندازد. یشانه باال م یجس

 رگرد.ب ،یبمون رانیا ی... گفت اگر تو هم نتونذارهینم یی... داادینم یو یِان -

 دهد. یفشار م یگاریس ریرا با حرم در ز گاریس لتریف

کنم  یم شیتونم... راض   یبخوام، م یدونه من هر کار ینتونم؟! هنوز نم -

 نه شوهرش. رهیبگ میتصم دی... خودش باادیب

 کایسالها در امر نکهیمرد، با ا نیست. ا یاش عصب ینامدار و خود محور از

 یکرده، هنوز نتوانس  ته از رفتار و طرز فکر ِ مردس  االرانه  یو زندگ لیتحص  

 اش دست بکشد. یشرق

 بوده. نیهم شهیهم

ده؛ کر ی، او را دچار انزوا و افس  ردگکه با بردنش به غربت یبا دختر ازدواج

دور کردنش از  ه؛یریهمس  رش در انجمن خ یتهایفعال یبرا یریگ میتص  م
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و  انوی پ ِ یریادگیس   اکن بودند، حتا  ایفرنیکه همه در کال یلیهمان چند فام

 خودش بود، نه مادرش. یمورد عالقه  یکه هنرها ینقاش

همه  یکه به خودش اجازه داد برا یرانیبه عنوانِ  پدر، همان مرد مقتدرِ  ا و

مطالعه  و یلیتحص یکند؛ رشته  یریگ میپسرش تصم یزندگ یجنبه ها ی

که در آن درس خواند...  یو حتا دانشگاه نیمختلف و مدل ماش یکتابها ی

وقت هم جواب نداد و  چیکه ه ،ی پدر و پسر ِتیمی رفاقت و صم ِیبا چاشن

 کمرنگ کند. را انشانی روابط ِ م ِینتوانست سرد

 یمهمان یبرا جانشیاو، از ه یموض  وع برا نیا تیتوجه به اهم یب یجس  

آنکه به حرفهاش گوش کند، به  یکند و او، ب یم فیروز بعد تعر نیهالوو

صو ضاح ا رشیت سرعت افت  یبرا یکند و به دنبال راه ینگاه م نترنتیبا آن 

 گردد. ینامدار م میبا تصم میم*س*تق ریغ یمقابله 

*** 

 1360 زیی/ پاتهران

 !رانندیخبران ح ی ما، ب ِینظر باز در
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عه خت آو ی مقن به ر مانتو  ند را همراه  نه دار بل به  دیزد و چس  ب زیچا

ه نفتش بلند شده بود. ب یکرد و بو ی. شعله اش داشت پت پت منیعالسالد

 .شدینفتش داشت تمام م د؛یمخزنش سرک کش

 یاطیها بود و وزوز چرخ خغارغار کالغ یفقط ص  دا اط،یس  کوت ِ ح در

 خانوم. رانیا یدست

شت و لبه ها تیپ  یا غذ ِازداغیپ یهم آورد. بو یژاکتش را رو ینفت را بردا

 بود. دهیچیپ اطیدر ح ه،یش  عال

تاق ح از مال ا اط،یش  ش ا تاش  ناص  ر و  رانیدو  قا  تاش آ خانوم بود، دو 

سرش همدم، عمو و زن عمو س هیهان یاتاق در اجاره  کی ه،یهان یهم  مایو 

 و آقا صابر که سال قبل ازدواج کرده بودند. هیعال نشیبود و آخر

خودش  ان،  یهم س  ه آش  پزخانه درس  ت کرده بودند برا نیرزمیز یفض  ا از

 .هیآقا ناصر و عال یخانواده 

کرد. کنار  سیجورابهاش را خ اط،یح یها کیموزائ ینش  س  ته رو یبرفها

شکه  سرد بود و را از ب ییو دمپا ستادینفت ا یب شکه انقدر  رف تکاند. در ب

 سفت که مجبور شد باهاش کلنجار برود.
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 ... اجازه بده من برات پر کنم.ستیکار تو ن -

آمد، نگاهش را  یباال م نش   انیرزمیهمانطور که از ز یرعلی. امدیجا پر از

 چسباند به بشکه.

 بودش. دهیقلبش... چند روز بود ند یدست گذاشت رو هیهان

 را باز کرد. یفلز یحرکت، در بشکه  کیار او و با کن ستادیا

 ترسوندمت؟! -

 دهانش را قورت داد و به زحمت گفت "نه". آب

 هیگذاش  ت و تلمبه زد. هان تیرا در پ لنگیبدون نگاه و حرف، ش   یرعلیام

خواس   ت به  یقبل، نگاهش کند. دلش م یخواس   ت مثل دفعه  یدلش م

آب  یکتر کیقت ظرف ش  س  تن، به حرفش گوش کرده و و دیبگو یرعلیام

 برد. یجوش با خودش م

موتور آقا صابر آمد و چند لحظه بعد، چرخ ِ موتور، جلوتر از خودش  یصدا

 در وارد شد. یجلو یاز کنار پرده 

 بود. اهیدستهاش س شهیهم مثل
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سالم کردند. موتور را کنار در رو هر شت و جواب داد.  یدو بهش  جک گذا

 سر تکان داد. شیت در اتاق برالبخند به ل ، پش ه،یعال

 .دیکش هیبه طرف هان یکم ن،یزم ینفت را رو تیپ یرعلیام

 !؟یبلندش کن یتون یم -

ه" و گفت "بل یلب ریچرا دلخور ش  د. ز دینفهم هینگاه نکرد. هان هیبه هان باز

 را گرفت. تیپ یدسته 

 .ینخور زیگفت: مواظ  باش ل آرام

به اتاق، همانطور  دنشیهد. تا رس  باع  ش  د جوابش را ند یدلخور همان

 بود. ستادهیا

گذاش  ت و  نیمخزن عالسالد یدهانه  یرا رو فیاتاق را روش  ن کرد. ق برق

 را آرام کج کرد. تیپ

عه  ثل دف جد ی"چرا م باره  گاهم نکرد؟ چرا دو بل ن ش   ده؟ چرا لبخند  یق

من ِ احمق چرا فکر  ش ه؟ینداش ت؟! اگه مثل قبله، پس چرا باهام همکالم م

 کردم دوستم داره؟!"
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 وانیکرد. باز به ا ینفت م دیپر ش  د. چراغ والور ِ آش  پزخانه را هم با مخزن

 برگشت.

 کیگرفت. در تار یآن س  رما، داش  ت کنار حوض وض  و م یتو یرعلیام

به حضورش،  تیاهم یکرد ب ینگاه او به کجاست. سع دیروشن غروب، ند

 یقطع شد. حس کرد پاش رو برقها ن،یرزمیز یپله  نیدوم یبرود. رو نییپا

نقدر ا غشیج یکمرش. صدا یتو دیچیرفت و تا به خودش بجنبد، درد پ خی

 خطر گم شد. ریآژ یصدا انیم کهآرام بود 

 شد؟! ی! چه؟یهان -

س  رش.  ی باال ِیکیپله ها، س  رش خم ش  د رو به تار انیافتاده م همانطور

 بود. ستادهیپله ها ا یباال یرعلینشده بود. ام اهیآسمان هنوز س

 حالت خوبه؟! ه؟یهان -

که درد را  دیچیزد. انقدر ش  وق در دلش پ یبار بود اس  مش را ص  دا م نیاول

 فقط سر تکان داد. کلش،یه ی هیبه سا رهیفراموش کرد. خ

پا یرعلیام مد  به پ نییآ پاش خورد  نارش.  فت. ب تیک باره تیاهم ین  دو

 شد؟ حالت خوبه؟! یچ ه؟یگفت: هان
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شت شود طور ندیصورت او را بب یکید در تارکر یم یسع دا  شیتا مطملن 

 نشده.

 : کمرم...دیاو به صورتش، نال سیخ یبا خوردن ِ سر انگشتها همزمان

 عق  رفت. عیسر دستش

 ؟یبلند بش یتون یم -

به خودش داد. درد  ینگران حالش باش  د. آرام حرکت نطوریا ش  دینم باورش

 کمرش. یتو دیچیپ

 .دیرا شنناله اش  یصدا یرعلیام

 !؟یتون ینم -

به ح ریز له اال ا..."؛  مه کرد "ال ا گاه اطیل  زمز بذار  ین فت:  کرد و گ

 کمکت کنم.

 نشست. هیلباس هان نی دستش به آست ِنم

 نگفتم مواظ  باش؟! زه؛یپله ها ل نیا -

تا درد کمرش را. فقط م د؛یفهم ینم یزیچ  نگران،  ِ یرعلیام دیفهم یح

 باال برود.کند از پله ها  یکمکش م
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 !؟یلرز یم یاز ترس دار -

 .دیخطر را شن ریآژ یصدا تازه

 ...نجایا نیبش -

سد چرا وقت یچقدر مهربان بود! کاش م صداش  یرا نفت م تیپ یشد بپر

 کرد، نگاهش نکرد.

 ...یمادر؟ نترس یینجایا ه؟یهان -

 آمدند. نییاتاقشان پا وانیفانوس به دست از ا ما،یخانوم و س رانیا

 رفت فانوس را از مادرش گرفت. یرعلیسرما و لرز را حس کرد. ام تازه

 نشده باشه. شیطور دینی... ببنیخورده زم -

 نشستند. هیدو آمدند کنار هان هر

 شده؟ تیزیچ ن؟یزم یخورد یچطور -

شمهاش در نور فانوس  یفانوس را جلو ،یرعلیام شت. چ سه نفر نگه دا هر 

 بود. دهیرا در نگاهش ند یاننگر نهمهیزد و تا آن وقت ا یبرق م

 خورد. زیبود، ل کیبرق رفت، تار هوی -

 .دیکش هیهان یبه سر و شانه  یخانوم دست رانیا
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 ...اریآب قند براش ب وانیل هیجان،  مایخدا لعنت کنه صدامو... س -

 شده. نیآنطور پخش زم ،یرعلیچشم ام یجلو دیکش خجالت

 .ستین میزیباال... چ میکرد: بر زمزمه

 دو طرف کمکش کردند بلند شود. زا

تاقچه را روشن  یگردسوز رو مایفانوس تا در اتاقشان همراهشان بود. س نور

 کردند. یم یرا وارس هیخانوم در را بست. داشتند کمر هان رانیکرد و ا

 خواست باشد. ینبود، دلش م کشیکه نزد حاال

 پهن کرد. یقال یرختخواب را رو مایس

 تو سرم شده. یچه خاک نمیبب ادیب بخواب تا برقا ایب -

 .دهی. فقط ضرب دستین یزیکه چ شاالمیا -

را  شنی. نم آستدیکش یم ری. کمرش تدیچیپ یخطر در سرش م ریآژ یصدا

که کنار گوشش حرف زده بود،  یآرام یصدا یادآوریکرد واز  یهنوز حس م

 .شدیدلش به هم فشرده م

 1391 زیی***تهران/ پا
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 کرده. جمعه را فکر تمام

با تعر یم مادرش،  ند ت*ح*ر*ی*ک کردنِ    راتش،ییاز تهران و تغ فیدا

تا دل یرا عوض نم یزیچ مادرش ح ند.  مدنشین لیک نه در  ا ته؛  را هم نگف

آن را  لینامدار با آمدنش مخالفت کرده و دل دهیگذش  ته و نه حاال که او فهم

صا تواند با یجز امتحان کردن ِ او نم یزیچ یداند. ول یهم نم صو شد. مخ

 ییکذا یدو نفره ش  ان، قبل از آمدن، در همان کتابخانه  یبه مکالمه  یوقت

 کند. یاش فکر م

 

 زد. یاز وکالش حرف م یکیرفت و با  یدر اتاق راه م یعصب نامدار،

به کتابها قهیدق ده  یهابا عنوان سینف یبود او را خواس  ته بود و او، منتظر، 

 لند ِ نامدار در اتاق.ب یکرد و قدمها یطالکوب نگاه م

 بود. یو باب، در باشگاه سوار کار یعصر، با جس تا

را به رخ او بکش  د که تازه از  دشیخواس  ت اس    آخال تکه جد یم باب

؛ نه شود یدانست موفق نم یآورده بودند. خود باب هم م شیترکمنستان برا
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سوار س ی سهینه مقا ،یدر  س  عرب ِ  س  کهِر ترکمنش با ا  یول  او؛ ِاهیا

 کرده بود. قشیبه رقابت تشو یجس

 خوب بود. یباب با جس یخالف ِ او و نامدار، رابطه  بر

به موقع یجس   به عنوان  تیبدون توجه  کارگزار بزرگ بورس  کیپدرش 

صرار خانوادگ یعمه کت یو حرم خوردنها ورک،یوین  رفتار و یاش برا یو ا

 یبود و "کت دهیا دور دمحترمانه و اشراف مابانه، چشم مادرش ر یبرخوردها

 رفت. یکرد و از سر و کولش باال م یم قی" را تشویز اولد کابو

ش دیخند یفقط م شه،یهم مثل هم باب  یدخترش را م یها طنتیو جواب 

 داد.

احض  ار پدرانه تمام ش  ود تا  نیخواس  ت زودتر، ا یداد و م یاس    م یبو

 و استراحت کند. ردیدوش بگ

 نیاالن، ا نیاز هم مانی... نرس  نیج یبکن تالش  ت رو یخوام همه  یم -

 دادگاهو باخته...

 اشاره کرد. یگذاشت و با دست، به صندل بشیرا در ج یگوش

 !؟یسادیچرا وا -



 83 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 ه.برگشت یکند از سوارکار یادآوریهم با چشم به لباسش اشاره کرد تا  او

 صحبت کنند. یدر خانه، فارس دیبه تکرار تذکر نبود که با الزم

مادرش  یزد ول یحرف م یس  یانگل یبا نامدار، گاه یاز س  ر لجباز ل،یاوا

شت؛ مهرانه هم ز نیهم ا ست... پس  ینم یسیانگل ادیقانون را قبول دا دان

 شد. میتسل

 بزرگش. زینشست پشت م نامدار

 سارا و بچه هاش. یخونه  یبر سنیگفتم همراه ج ش ید -

 .لمهیامروز شنبه س... روز تعط -

 د.پوزخند ز نامدار

 !ل؟یروز تعط -

 .دیو خودش را جلو کش زیم یشد؛ دو دستش را گذاشت رو یجد

 !ده؟یرس نجایچطور به ا زنسیب نیا یدم و دستگاه و اسم ِ راد، تو نیپسر! ا -

ندگ یم با دو مت،  با زح با تالش؛  ته بود.  بار گف  ی... بیدانس   ت؛ ص   د 

 ... اما دوباره تکرار کرد.ی... سختیخواب

 ...دنی... با زحمت کشندیکش یبا سخت -
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 حرف نامدار را خواند. یذهنش ادامه  در

 " پدربزرگت از صفر شروع کرد."

 یچیه نجا،یو اومد ا ایدلش  و زد به در یوقت ش،یپدربزرگت چهل س  ال پ -

 نداشت.

بزرگ ِ فرش  یاز بازرگانها یکی ران،یا یذهنش جواب داد " داش  ت... تو در

 بود."

م ِ بود، زد تا اس   ختهیبراش ر نجایکه ا ییحایفرو ل*ذ*ت و ت التیاز تعط -

شو ادامه ب میداد تا بتون ادیبلد بود، به ما  یباال بره... هر چ نجایراد، ا  میدراه

 !؟ی... حاال چمیرو گسترده کن زنسیب نیو ا

پدر، که  ی ِِ  چش  مها ِیمثل نامدار، دوخته ش  ده بود به خاکس  تر نگاهش،

 زند. یاو، مو نم یگفت با چشم و ابرو یمادرش م

 یبرش داش  ته م االتیس  ال، خ س  تی الدنگ، که بعد از ب ِمانیاون از نر -

 از تو... نمیش پر بشه... ا سهیبکنه تا ک ی من کار ِهیتونه بر عل
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تادیا به پس  رش داده بود. هس   ته بود و  پدرش گرف ندش را از  قدِ  بل  لکی. 

ناس  بش، خبر از ورزشِ  منظم م هه  یداد و رد یمت جاه عمرش  یاز د پن

 نداشت.

شرا - ر بعد از من قراره به تو برسه... اگ ،یکمپان نی! ا؟یستین طیچرا متوجه 

دس  ترنجِ  تالش منو به باد  یهمه  ،یبا حماقت و خوش گذرون یخوا یم

دو  زویبکنه... همه چ ینتونه غلط مانینکنم تا نر یخ  بگو خرج الک ،یبد

هنوز  مانیر؟! انگار تو هم مثل نبهش بدم و خودم بکش  م کنار... ها یدس  ت

 خاک چقدر محکمه... نیا ی من، تو ِخیم یدینفهم

 .دیکوب زیم یهمزمان، سر ِ انگشت اشاره اش را رو و

"حماقت" و "  یدو کلمه  یبود ول یظاهرش در کمال خونسرد شه،یهم مثل

 کرد. یزبر و آزاردهنده عمل م یِنروش کم ی"، برایخوش گذرون

 نامدار خان؟ ستمین یاره امن که هنوز ک -

 در هم رفت. ابروهاش

 نامدار نه... بابا... -
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به چش  مهاش گفت: امروز، روز  رهیتوجه به تذکر ِ او، بدون حرکت و خ یب

با  دیکش  ور، امروز مال خودش  ون هس  تن... گفت نیمردم ِ ا یهمه  له؛یتعط

مانش رو نگفت یزن عمو، ول شیبرم پ س  نیج م تون ی... من هنوز نمدیز

 خودم عمل کنم... یم*س*تقل و با اراده 

 باز پوزخند زد. نامدار

 یوت یکه بفهم یس  تیس  وزه و نگران ن یکارمون دلت نم یهنوز انقدر برا -

و  ش  تریب تیوجود نداره... اونوقت مس  لول لیتعط ریو غ لیتعط ط،یش  را نیا

 !؟یخوا یاستقالل م

... پس میدون یخوب م ونینداره... حداقل من و شما ا یشانس مانیعمو نر -

گردن کلفت،  یلهایفهمم... اون وک یاس  ترس و نروس ش  دن رو نم نهمهیا

 !رن؟یگ یپول م یچ یبرا

 سر تکان داد. نامدار

 نیا یتو س  تیمهم ن هیو بق س  نیج یمن نباش  ه، برا تیو جد دیاگر تهد -

 برنده بشه. یپرونده ک
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که شما نه منو قبول  نهیه ااعتبار خودشون هم مهمه... اما مسلل یچرا... برا -

 رو... گهیکس د چیرو، نه ه یکمپان یلهاینه وک د،یدار

 داد. هیتک زیبه م نامدار

 قبولت داشته باشم؟! دیبا -

ت را برداش اهشیس یای برب ِپیپ ز،یم یجواب نگاهش کرد. نامدار از رو یب

 توتون پر کرد. ی سهیو از ک

و ر تتیتونم مس  لول یچطور م ،یفهم ی منو نم ِ یهنوز علت نگران یوقت -

رو اداره  دفتر تهران مان،یتر کنم و قبولت داشته باشم؟! سالهاست نر نیسنگ

 یندگینما یو همه  ینبآ کمپان نکهیخواد درک ِ ا ینم یادیکرده... هوش ز

شها شدن ِ فر سه... حاال نر یم رانیزنه که از ا یم ییهامون، با وارد   مان،یر

و  نجایبفرس  ته، خودش هم اومده ا یتا فرش   س  تین ندفتر تهرا ینه تنها تو

 یسو کردن از االن مشخصه... م نیا ی جهیکنه حقشو خوردم... نت یادعا م

  ِینگران ی... ولرمیس  ارا و بچه هاش  م ازش بگ یو زندگ ییدارا یتونم همه 

 وارد کردن فرشهاس... یمن، وقفه افتادن تو

 پشت هم، پک زد. و پیپ یدهانه  یفندک را گرفت رو ی شعله
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مه  - ها، نر نیا یه ها رو ته مانیس   ال هاش فرش   طه  کردن و  هیو واس  

ده دفتر تهران، کار س  ا یآدم قابل اعتماد، برا هیکردن ِ  نیگزیفرس  تادن... جا

 یو تور یهر فرش میتون یبفرسته... نم کیکه جنس درجه  ی. کسستین یا

 یتو مان،ینر یرو جا یکیبه زمان هس  ت تا  اجی... احتمیها بذار یندگینما

 کارمون بذارم... یپروسه 

 پس بهداد... -

کنن. واسطه  یما کار نم یدارن... فقط برا یبهداد و پدرش کار م*س*تقل -

سها یصادر کردن ِ همه  ی ستن... ما  یصادرات یجن  ینفرو م هیبه اروپا ه

 زکنه و بفرس  ته... اگر جنس ا نیکه مثل س  ابق، فقط فرش  هامونو تام میخوا

 ...میشیم فیخود به خود ضع نجاینرسه، ما ا رانیا

پر کرده بود. نامدار، نفس بلندش  شیخوشِ  توتونِ  بلک کاوند یرا بو اتاق

 نشست. زیفرستاد و پشت م رونیب  ،یرا با دود غل

 تونم حداقل یباش  م؛ نم نجایا دی... خودم به خاطر دادگاها بانهیا مینگران -

 رو مشخص کنم... رانیدفتر ا فیکلبرم تهران تا ت یچند ماه
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شد، گفت: من م نانیواقعا اطم نکهیا بدون شته با ن رو تونم برم دفتر تهرا یدا

 .شهیم یعاد نجایکنم تا اوضاع ا جیمن

 تو؟! -

پدرش تعج  و ب در نامدار  یاعتماد ینگاه  بود. لحنِ  کالم و رنگ نگاهِ  

 د،یترد یرد. بدون ذره اک یمرد ثابت م نیخودش را به ا دیمطملنش کرد. با

 سر تکان داد.

 زد. یزد. مثل همانها که در عکس م یمداریلبخند ن نامدار،

 !؟یچطور -

 نداره. یش کار هیکنم، بق هیفرشها رو ته یاگر بدونم از کجا و چه کس -

 پسرش را برانداز کرد. یکامل شد و نگاهش، سر تا پا لبخندش

هه هم  کینه... مس   افرت تهرا ،یزن یازش حرف م یکه دار ییجا - ما

... یش  یو از همه مهمتر، مادرت دور م لی. از خونه و دوس  تا و فامس  تین

 !ست؟یبرات سخت ن یمطملن

باور کند پس  رش هم مثل خودش فقط  ینامدار هنوز نم انگار خواس   ت 

 بخواهد تا بتواند. ستیکاف
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زد و اومد  ایدلش  و به در شیچهل س  ال پ یگفت: پدربزرگم هم وقت محکم

 .ستیدونست کارش راحت ن یم نجا،یا

 لیخودش را به خودش تحو ینامدار پررنگ تر ش  د. داش  ت حرفها لبخند

 داد. دست دراز کرد فندک را برداشت. یم

 فکراتو بکن... یبه هر حال، چند روز -

به فکر  یازیجواب داد: ن یتوتون نگاه کرد و جد یروش  ن ش  دن ِ دوباره  به

 .مریم د،ی... هر وقت بگستین

 یدانم چه سر دار ینم ؛یپرس ی***ز سامانم نم

 

 مایتازه بهتر شده بود و بعد از دو روز، توانسته بود به مدرسه برود. س کمرش

هنوز هم در  ،یرعلیبابت برخورد ام هیهان یکرده ول ییس  ر به هوا زدیغر م

 کرد. یم ریس ایهپروت و رو

باغچه،  یفقط تو آب و جارو ش  ده بود و اط،یح د،یکه به خانه رس   عص  ر

 کدر و مانده، تلمبار بود. یبرفها
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 یحرف م یپله ها بود و از در اتاقش  ان، ص  دا یخانوم، رو رانی گرد ِ ا ِمنقل

 آمد.

 داشتند که مجبور شده بود به اتاق برود. یمشتر حتما

شت؛ حتا وقت دو  کیآش آورده بود و  هیهان یبا محبت، برا یروز بود ذوق دا

 دبو که به کمرش بمالد.ب اهیروغن س یقوط

آن دو روز، غرق فکر ش  د. از همان  یو مثل همه  نیکنار عالسالد نش  س  ت

س یصدا یبودش. گاه دهیند گریش ، د  یم اطیاز ح مایحرف زدنش را با 

سفارش م دیشن صر، هر چه ن یکه  . دیدارند به او بگو ازیکرد در نبود عمو نا

 زد. یبلند حرف م شهیرا با آقا صابر که هم کشیسالم و عل ای

ت توانس یمگر با وجود مادرش م ینگاه نگران او تنگ شده بود ول یبرا دلش

بخواهد در غذا پختن کمکش کند که بتواند به بهانه  ایدس  ت به ظرف ببرد 

 سبز شود؟ یرعلیسر راه ام یا

ست ول یصدا صابر ا  باع  یرعلیا..." ِ ام ای" یموتور که آمد، فکر کرد آقا 

 .ستدیبلند شود و کنار پرده با عیدرد، سرشد با وجود 

 شد. اطیوارد ح یرعلیدر تکان خورد، بعد ام یجلو ی پرده
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 هم از اتاق خارج شدند. شانیو مشتر مایخانوم و پشت سرش س رانیا

 جان؟! یزده گفت: اومد عل جانیخانوم ه رانیا

 نشست کنار حوض. یرعلیام

 *و*س دنبالش. سد احمد اومدم... رفت دم اتوب ِنیبا حس -

شتر رانیا شت. م س یخداحافظ شانیخانوم به اتاق برگ هم  مایکرد و رفت. 

 .ختهینفت ر یزد به ذغالها تیخم شد، کبر

به  دیرا کش   س  شیکه دس   ت خ یرعلیام یثابت مانده بود رو هیهان نگاه

 در رفت. کیموهاش و تا نزد

 ینجره اه به پنگ کیکرد و بعد،  ماینگاه به س   کی یبرود ول رونیکرد ب فکر

 .هیو هان مایاتاق س

نکرد.  یحرکت ماند و خودش را مخف یهمانطور ب ییبا چه رو دینفهم هیهان

 .رفت رونیدر را کنار زد و ب یجلو یپرده  د؛ینگاهش را دزد عیسر یرعلیام

 کنار پنجره و پرده را در مشت فشرد. واریداد به د هیتک هیهان

 ا...". ایموتور و " یصدا دوباره



 93 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 یم ییانداخت و دمپا یس  ر م یخانوم، همانطور که با عجله چادر رو رانیا

 رفت. نییپا وانیاز ا د،یپوش

منقل را که ذغالهاش سرخ شده بودند برداشت و هر دو با لبخند به در  مایس

 چشم دوختند.

 کیبا س  اک و  یرعلیوارد ش  د، بعد ام یبا لباس فرم ِ س  رباز ررض  ایام اول

 .ینیریجعبه ش

 را ب*غ*ل کرد. ررضایخانوم با شوق جلو رفت و ام نرایا

 یذغالها و وسط ِ چرق چرق ِ اسفندها یرو ختیمشت اسفند ر کی مایس

 آتش، به دود فوت کرد. یرو

 کرد. یبا لبخند به برادر و مادرش نگاه م یرعلیام

 یخانوم عق  تر رفت ؛ به س  رتاپا رانیبودند. ا دهیرض  ا را ند ریام د،یع از

 .دیدو دست گرفت و ب*و*س انیکرد و دوباره صورتش را م ینگاه ررضایام

 آمده بود. اطیهم به ح هیهم چادر سر کرد و از اتاق خارج شد. عال هیهان

صدقه  رانی. استادیا وانیا یرو شت قربان  ضایام یخانوم دا رفت و  یم رر

 .دیخند یم ررضایام
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که اش  کهاش را  دل نازک، همانطور یمایکرد و س   یهم احوالپرس   مایس   با

 کرد، بهش خوش آمد گفت. یپاک م

سته  یرا حس کرد ول یرعلینگاه ام ینیسنگ هیهان سر گرداند، د اک ِ س یتا 

 یپله. نخ دور جعبه  یرا گرفت و برد گذاش   ت رو ررض   ایرنگ ام یخاک

 را باز کرد و به همه تعارف کرد. ینیریش

 سالم کرد. ررضایبود که به ام هینفر هان نیآخر

 "دیآمد. فقط گفت "خوش اومد یداشت به طرفش م یعلریام

سرحال، کاله را از سر ِ بدون موش برداشت، تشکر کرد و نشست  ررضایام

 به دست و صورتش بزند. یکنار حوض تا آب

را باال گرفت و بدون نگاه گفت:  ینیریش   یجعبه  وان،یا نییاز پا یرعلیام

 !دییبفرما

زبان.  یها ینیریش   فیگاه به ردن کینگاه به ص  ورت ش  ادش کرد و  کی

 ها. ینیریاز ش یکیدستش رفت طرف جعبه و 

 کمرت چطوره؟ -

 بود. رهیاو که به جعبه خ یباز نگاه کرد به چشمها هیهان
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 خودش گفت: بهتره. یآرام به

 نگاه کرد. هیبه هان باالخره

 زد و گفت: خدا رو شکر. یآرام لبخند

 کر کرد.تش یلب ریرا برداشت و ز ینیریش هیهان

 همانطور آرام گفت "نوش جان" و رفت. یرعلیام

ضایام ستش را تکاند و بلند گفت: آخ رر شده ی! دلم برایآب د  خونه تنگ 

 بود!

 منقل را ل  باغچه گذاشت. مایس

سالمت رانیخ  ا - شت. د یخانوم جون، به  سرتم که برگ  هی یتون یم گهیپ

عالم حرف  هی، هم راهه ی... ببرش باال که هم خس  ته ینفس راحت بکش  

 .دیهم دار یبرا

 لبخندش محو شد. یول دیکش یخانوم نفس بلند رانیا

 نفس راحت بکشم. هیجون... واال اگه بذارن  مایس یسالمت باش -

 .ررضایام یکرد و دست انداخت دور بازو یرعلیبه ام یزیت نگاه

 خانوم. هیجان... عال مایباال س دییباال مادر... هوا سرده... بفرما میبر -
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 یراکه ب ینیریهم با دو ش هیتشکر کرد و آمد سمت اتاق خودشان. عال مایس

 آقا صابر برداشته بود، به اتاقش رفت.

 استکانها گذاشت. ینیس یرا گوشه  ینیریکرد و ش زانیچادر را آو هیهان

 .نیعالسالد گریهم آمد نشست طرف د مایس

 نکرد؟ تتیکمرت بهتره؟ تو مدرسه اذ -

 داد.تکان  سر

 پره؟! یخانوم دلش از چ رانینه... ا -

به ام نگاهش به ماجرا زیدانس   ت چرا همه چ یبود. نم دهید یرعلیرا   یرا 

 .دادیربط م یرعلیام یپله ها و نگران یافتادنش رو

وم تم شیکه س  رباز ررض  ایام گهیخانوم م رانیبه ا یچند وقته ه یرعلیام -

 خوام برم جبهه. یبشه و برگرده، من م

 راه خروج را گم کرد. سشنف

 .دیرا جلو کش ینیدست دراز کرد، س مایس

ساله تنم لرز گهیخانوم م رانیا - سالمه  دهیدو  سرباز  ایبچم  نه... خ  اون 

 داوطل  بره. خوادیم یرعلیام یرفته... ول یبوده، اجبار
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 گه؟یم یخانوم چ رانی! ا؟یزحمت گفت: پس دانشگاهش چ به

 انریدوباره باز بش  ه که؟... ا یِک  س  تی! معلوم نفعال دانش  گاه کجا بود؟ -

تم از خواس یجد کرده بره... گفته م یرعلیانگار ام یول ستیخانوم که رضا ن

برگرده که خونه بدون  ررضایصبر کردم ام یهمون پارسال و اول جنگ برم ول

 مرد نمونه.

 .هیهان یجلو دیکش یقال یرا رو یو نعلبک استکان

درد کمر خوب  نینکرده ا یم دراز بکش... خدابعدش   ،یبخور گرم ش   -

 کنه. ینشه، تا آخر عمر ولت نم

حرصش گرفت.  یرعلیبود؛ هم از دست ام دهینگران شده بود، هم ترس هم

 دیخواست همان وقت برود در اتاقشان را بزند، صداش کند و بگو یدلش م

کار خودیب  یش مس  ر ییرفت... اگر بال یاگر م ینکن!... وا ثاریو ا یفدا

ثل پس  ر کبال مد... اگر م ثل برادر معلم ش   دیص   ادق کور م ییآ ... اگر م

 ...شدیپاهاش قطع م اتش،یادب

 را گاز گرفت. زبانش
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 دیخار به دستش رفته... اصال شا یرعلیام نمینب یول رمی" خدا نکنه... من بم

 نرفت." یرعلینداد، ام تیخانوم رضا رانیا

 وخت، هم به سرفه افتاد.. هم سدیداغ را سر کش یحواس، چا یب

 خم شد، چند بار به پشتش زد. مایس

 دختر؟! صبر کن خنک بشه خ ... یهول -

 شده بود. ریزور سرفه، اشکش سراز از

 نره." یرعلیکنم ام ی! سه تا شمع نذر مایجبهه نره... خدا یرعلی! امای"خدا

را خورد، چادر س  ر کرد و گفت: ش  ام املت  شیچا مایکه ش  د، س   آرامتر

 گردن. یهم برم نایکنم. احتماال فردا تا عصر عموت یرست مد

 .دندیغروب رس کی***آقا ناصر و همدم، نزد

 و جارو کند. یریآنها را گردگ یرا فرستاد اتاقها هیهان مایاز ناهار، س بعد

 .حتیدوباره شروع کرد به نص مایغر زد به ما چه؟ که س هیهان

تاق خودمونو دار - ته ا عمو  ی هیس   ا ریز یول میو م*س*تقل میدرس  

خرج خودمونو در  هیخانوم، چند س  ال رانی... نگاه نکن وردس  ت ِ امیناص  رت

سال، از وقت نیا ارم؛یم شد، ز امرزتیخداب یبابا یهمه  پر و  ریجوون مرگ 
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ها، تو ا  یچطور م کریدر و پ یش  هر ب نیبالمونو گرفت وگرنه منِ  زنِ  تن

ستم سفره بچه رم بزرگ کنم؟... حاال هی تون ستم تو  ته، خودم رف یشم که د

 ادیانصاف داشته باشه... خوشم نم دی... آدم بامیبکش یسخت ستیباز رضا ن

اس کن، من لب یریکنه، فقط گردگ ی... تو کمرت درد ممیچشم و رو باش یب

 زنم. یجارو م رمیکنم م یزن داداش ِ عصمت خانومو تموم م

ضایو ام یرعلیام یبود ول جمعه سخانه نبو رر راحت رفت کمک  مایدند که 

 خانوم. رانیا

 رانیو ا مایاتاقها که تمام ش  د، او هم رفت کمک س   یری جارو و گردگ ِکار

 خانوم.

با چرخ دس  ت رانیا که  مانطور  لدار ،یخانوم، ه باس گ دوخت،  یرا م یل

 کرد. یدرددل م مایس یبرا زیزریر

 امتیکنن، ق یمحمله که  گهیکنه... م یم فیتعر ایچ ررض   ایام نیبب ایب -

گردونن... گور به گور بشه صدام که  یبرم یو زخم دی... فوج فوج شهشهیم

ه داره خون ب یعل ریمملکته... ام نیا یپرپر ش  دن ِ دس  ته گال یباع  و بان
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حمله  سمخون خونمو خورد هر وقت ا ،یکنه... تو که شاهد بود یم گرمیج

 بشه. شیاومد، مبادا بچم طور

 تا پاره شود. دیو کش دیچیر، دور ِ انگشت پدو کی چرخ را  ِنخ

ندون گرفتم بزرگ کردم... تو هم  نیمن ا - به د چه رو  تا ب  یدار میتیدو 

ش یچ یفهم یم ،یکرد سوزن زدم تا دمیک صبح  ش  تا  ش ،  صبح تا   ...

شون، از وقتانیاز آب و گل درب نایا شاال به جون سبز  ی... ما شون  شت لب پ

ک کار کردن  به  تادن  ته ش   د، اف حت تر بش  م... دلم خوش بود رف ه من را

ش سر گاه،دان سه خودش  شه، وا سرا درب یدکتر ب  نیهم گهی... حاال مارهیتو 

 زخماشونو بدوزم... ایبلد شدم که آمپول بزنم  یکه خوندم، اونقدر یدو سال

 بغضش شکست. مایخانوم، س رانیاز ا قبل

ضای... دل خوش کرده بودم امگهیبه خدا طاقت ندارم د - صرفش  ادیم رر من

 یم فیبراش تعر نینشسته بود اون اتاق، همچ یتا ِک  ش یکنه... اونم د یم

 پسره تا نماز صبح خواب نداشت. نیکرد، ا

 داد. هیو کالفه تک دیاز کار کش دست
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ش گهیم - ضا نبا ضا ادتی ی... ولرمینم یتو ر شه به خاطر ر ز دل تو، ا یبا

 ینعوذبا... منو رودررو امرز،ی... پدر بدمیواج  و حکم خدا چش  م پوش  

 خدا گذاشته...

 کرد و دوباره مشغول شد. یمف مف مایس

 دی شا... اصالفتهیخودش بخواد، پسرت از صرافت ب دیتوکل به خدا... شا -

 جبهه از سرش بپره. یروزا، دانشگاها باز بشه، برگرده سر درسش، هوا نیهم

شم شه یکاره  مهی ن ِیخورد به بافتن هیهان چ س ی گو  مایاتاق. چند روز بود 

 د.به کمکش ژاکت بباف رد،یسر بازارچه، کاموا بگ یاجازه داده بود برود خراز

 یاخانه سق ینذر کرده را هم تو یرفتن تا شمها رونیب یوقت بود برا نیبهتر

 آمد. یخدا دلش به رحم م دیبازارچه روشن کند. شا ریز

 رم؟یبرم کاموا بگ گهیساعت د هیمامان؟  -

قهوه  نیکالفم از ا هیقربون دستت،  ،یگفت: اگه رفت مایخانوم قبل از س رانیا

 کم اومده. نشیواسه آست ؟یریگ یبرام م هیا
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شان  نکهیا یبرا ساعت چهار، کمک شود و مخالفت نکند، تا  نظرش عوض ن

س سط کار پ مایدرد. خود  سر شنهادیو ش ریبرو کاموا بگ عیکرد:  نه؛ تا هوا رو

 س و مشقت.بعدشم برو سر در

 گردم. یشد، گفت: درسامو صبح خوندم... زود برم یکه بلند م همانطور

شک نهی زم ِزیگل ر چادر سر کرد و همه  مایس یم شش تومن پولش را  یرا 

 رفت. رونیبرداشت و از خانه ب

 افتاده، تا سر بازارچه رفت. نییو سر پا عیسر یقدمها با

ت ژاک کینگاه کرد. دلش  یلزف یقفسه  یشده تو دهیچ یکامواها فیرد به

 یم یرعلیام یخانوم داش  ت برا رانیخواس  ت؛ مثل همان که ا یم یقهوه ا

 بافت.

ز شال و کاله ببافد. ا یرعلیام یهم گرفت تا برا یاز آن، سه کالف مشک ریغ

 لبهاش. یفکرش هم لبخند نشست رو

 شمع. دیخر یبرا یچادر برد و رفت طرف بقال ریکامواها را ز ی سهیک

 یکرد تو یم یرا خال زیتبر ریپن تیمغازه داش   ت آب پ یکاظم، جلو مش

 بود. دهیچیدر مغازه پ وشیراد یآب و صدا یجو
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 آقا ناصر هنوز شماله؟ -

 کرد. نگاهش

 بله، فکر کنم تا غروب برگرده. -

مغازه رد ش  دند و به مش کاظم س  الم  یو دو پس  ر جوان، از جلو یرعلیام

 کردند.

 یطوس   یبافتن ی قهیبه جل دیا داد؛ دس  تهاش را کش  کاظم جوابش  ان ر مش

 سر محکم کرد و وارد مغازه شد. یرا رو اهشیس یرنگش، کاله پشم

سالمت شاالیا -  یکارش دارم... چ شم،یپ ادیتوک پا ب هی... اومد، بگو یبه 

 بابا؟ یخوا یم

 هول کرده بود. یرعلیام دنید از

 سه تا... نه... پنج تا شمع. -

ش  ده در کاغذ  دهیچیپ یترازو گذاش  ت و ش  معها یکفه  یرو را یتومن کی

 زد. رونیرا گرفت و از مغازه ب یکاه

باره رف ط دیچیگرفته، رفت طرف گذر و بعد پ پیک یو رو ریس  ر به ز دو

 .مچهیبه ت ی منته ِیکوچه طاق
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ست، چادر و ک کیسقاخانه، با  یجلو شت و با  ی سهید کامواها را نگه دا

 مشبک، شمعها را روشن کرد. ینرده ها یاز ال گر،یدست د

به خاطر ا گمی! نمایخدا - به دلش بنداز  رانیبه خاطر من،  خانوم، خودت 

شمع د نمیبمونه... ا سالمتگهیدو تا  صال تو شی... نذر  نره،  کن یکار هی... ا

 خوام. یازت نم یچیه شم،یاگه قسمت ِ منم نباشه، الل م

 یپاش را م ید. خودش بود. صداسرش را بگردان یپا، باع  شد کم یصدا

 شناخت.

شمع د نیو آخر دیگز ل  شن کرد و کنار چهار  با چند  گر،یشمع را هم رو

 قطره از موم آب شده، به کف چسباند.

 کنارش. آرام سالم کرد. دیرس

 جواب داد و گفت: قبول باشه! یرعلیام

 ی مدهبرآ ی سهینگاه کرد به ک یعل ریجواب، چادرش را مرت  کرد. ام بدون

 چادر. ریز

 .ارمیبده برات ب نه؟یسنگ ؟یگرفت یچ -
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س زد به تپش افتاد. پر چادر را پ ش  تریبه فکر او بود، ب یرعلیام نکهیاز ا دلش

 باال برد. یرا کم سهیو ک

 ... کاموا گرفتم.ستین نیسنگ -

! ؟یرعلیرفت؟! کنار ام یهم قدم شد. کنارش راه م هیتکان داد و با هان یسر

 خورد. یگذر م ی باال ِیانقدر سبک شده که سرش به طاق کرد یحس م

 گذر پا شل کرد. سر

 محل باهات راه برم... زود برو خونه، مواظبم باش. یتو ستیدرست ن -

 تشکر کرد و پشت به او به طرف خانه رفت. یلب ریز

سرها ی همه شتند.  یخانوم را م رانیا یاهل محل، پ ست دا شناختند و دو

 دکتر" هم گرفته بود. یلق  "آقا ش،یرا که از سه سال پ یرعلیمخصوصا ام

شن بود و چند گون وارد صر رو شد، چراغ اتاق آقا نا  یبرنج، جلو یخانه که 

 در اتاق.

س ستادیخانوم ا رانیدر اتاق ا یجلو شتنش و کاموا مایو به   رانیا یخبر برگ

 خانوم را داد.

 آمد و پشت سرش همدم. رونیناصر ب آقا
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سال به سهر دو   یخانوم هم آمدند جلو رانیو ا مایم کرد و خوش آمد گفت. 

 در.

 انوم.خ رانیبرنج آمد سراغ ا ییلویک ستیب یها یاز گون یکیناصر، با  آقا

س مایس سالم همدم جون... ر صر...  سالم آقا نا ... خوش ریبخ دنیگفت: 

 خوب بودن؟ نایگذشت؟ آقات ا

خانوم  رانیار در اتاق ارا کن یش  د. آقا ناص  ر، گون فیمش  غول تعر همدم

 .یآن، سه تا اسکناس ده تومن یگذاشت و رو

طارم درجه  یگون هیماه و  نیا یخانوم... اجاره  رانیخدمت ش  ما ا نمیا -

 ... نوش جان.کی

 دیو به اتاقش  ان رفت. با دیخانوم را ش  ن رانیتعارف و تش  کر ا یص  دا هیهان

 بافت. یمکه مادرش در اتاق نبود، شال و کاله را  ییوقتها

 چه موج ِ خون فشان دارد! ا،یدر نی***ندانستم که ا

 

 دیبا وح دیکه نامدار آدرسش را داده، با یواسطه ا دنید یبرا دیگو یم بهداد

 بروند.
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 روند. ی او م ِنیماش با

 بازار. میبر دیبهداد گفت با -

 دهد. یتکان م سر

 یدس  تش م خواهد. کاغذ را به یکند و آدرس کامل را م یحرکت م دیوح

 دهد.

 !؟ینوشت یسیانگل -

 .هی... آدرس فارسیسیبا حروف انگل -

 زند. یم یلبخند کج دیوح

 !؟ینوشت یسیرو انگل یآدرس فارس -

 اندازد. یباال م شانه

 .ستیخوب ن ادینوشتنم ز یفارس -

س یخندد. نم یبلند م دیوح ضعف فار شتنش انقدر برا یفهمد چرا  او  ینو

اطرافش به  یص  فرِ  آدمها ری ز ِ یس  یکه انگل یخنده دار اس   ت، در حال

 .دیآ یچشمش نم
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باط برقرار  میکردم نتون یفکر م دم،یکه ش  ما رو د یروز نیاول - با هم ارت

 کردم. یکه فکر م یهست یباحال تر از اون یلیخ یول میکن

 دارد. دیوح یکشنریدر د یگسترده ا یداند "باحال" چه معنا یم گرید حاال

 !یبا حال : تو همدیگو یم

 خندد. یباز م دیوح

که آدم  یباحال یدارا هی... ناموسا از اون بچه مایفتیراه م یول! زود دار یا -

دووم  ش  شیبود، پ نیاز ا ری... غنطورهی... بهدادم همس  تیکنارش معذب ن

 بهت بدم. ی مشد ِیرانیناهار ا هیخوام  یآوردم... ناهار مهمون ِ من، م ینم

 .خورم یمن ناهار نم -

 کند. یگذرا نگاهش م دیوح

 .شهیبوش بهت بخوره، اشتهات باز م -

 کباب، اشتهاش ت*ح*ر*ی*ک شده. یلحظه، فقط با بو نیا تا

 کباب؟! -

 .یزینه، د -

 کند. یدوباره نگاهش م دیوح
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 تا حاال؟! یآبگوشت... خورد -

 دوست ندارم! یفکر کنم آره... ول -

کشن...  یهاش صف م یزیواسه د شناسم، یبازار م کیقهوه خونه نزد هی -

ش شهیمگه م شته با ست ندا شتر یبار امتحان کن هی! ؟یدو .. بذار .یشیم یم

 کشه. یکارمون چقدر طول م نمیبب

 ناهار. ینه برا یول دمیم حیکباب رو ترج -

 د.رو یم نییرا به سمت پا عصریول ابانیدهد و خ یفقط سر تکان م دیوح

تر  یمیرسند، شلوغ تر و قد یمرکز شهر مهر چه به  ،یو بافت شهر کیتراف

 شود و هوا آلوده تر. یم

 یو اس  م ها دانهایو م ابانهایخ ی خچهیش  ده و از تار دریدوباره تور ل دیوح

 انابیکدام س  فارت در کدام خ نکهی. از ادیگو یقبل و بعد از انقالبش  ان م

 داشته. یچه اسم میاست و هر منطقه، از قد

 .شوند یم ادهیکند و پ یم دایپارک پ یجا یختشلوغ، به س یابانیخ در

 دادن است. حیدر حال توض همچنان
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 یو در و پنجره ها یوارهایش  ده، با د یو بازس  از یامروز یفروش  گاهها

 و کیدارد. کوچه ها بار یادیفروش  گاهها، تفاوت ز ی طبقات باال ِ یمیقد

 یرو ادهیپدر  دیراه رفتن همراه وح یخواهد به جا یهستند و دلش م یمیقد

 شلوغ، به کوچه ها سرک بکشد و بافت کهنه و جال  آنجا را تماشا کند.

ض ،یطوالن بایتقر یرو ادهیاز پ بعد جال   شیکه برا دیوح حاتیهمراه با تو

 رسند. ی بازار م ِیشده، تازه به ورود

شلوغ که مردم به هم تنه م یداالن د. خود باز کنن یبرا یزنند تا راه یبزرگ و 

با چهار چرخ ها دیگو یم دیکه وح یکس   ان ند و  باربر" هس  ت  ،یفلز ی"

 کنند. یرا جابه جا م یاجناس

قس  متها هم پر  یص  نف اس  ت و همه  کیقس  مت از بازار، متعلق به  هر

 ازدحام.

سند که وح یم ییجا به سوق، بازار  نی... بعد ِ انجاسی" ا دیگو یم دیر چار

 ."شهیفرش فروشا شروع م

قا یحجره  د،یوح یپرس و جو با کنند که همه  یم دایرا پ یس  رپولک یآ

 زنند. یصداش م میحاج رح
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ساله، با شکم یمرد شت سبز دانه در حینسبتا بزرگ و تسب یحدود شصت 

 در دست.

 کند. یم یخودش و او را معرف دیوح

 زند. یکشد و لبخند م یم دشیکوتاه سف شیبه ر یدست یسرپولک یآقا

حالش  ون چطوره؟  ی! ماش  اال... ابود؟یتمهندس راد هس   یش  ما آقازاده  -

... نیی... بفرمان؟یآورد فی... تازه از خارج تش  رش  اال؟یخوبن ا نیمتعلق

شرکت ابونییبفرما س ی... َنقل ِ جمع کردن  شمون ر  قتیپس حق د؛یبه گو

 نبود؟

س یلبخند با  او، خنده اش ی افهی ق ِدنیکند که از د ینگاه م دیبه وح ده،یما

و پشت هم سوال کرده  عیانقدر سر یسرپولک یکرده. آقارا به زحمت جمع 

 کند. یم یجیاحساس گ ده،یرا گفته که او نفهم یو کلمات

 .دیآ یجلو م ،یچا یبلور یبا فنجانها یجوان پسر

مهندس  یبرادرزاده  ش  ونی: ادیگو یدارد، م یبرم یهمانطور که چا د،یوح

سر ِ نامدار خان، برادر بزرگ نر ستند... پ  نجایهم به ا ادیخان... ز انمیراد ه

 ...گهیاونور آبن د ی... بزرگ شده ستنیآشنا ن
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 گذارد. یبرد و در دهان م یفرو م یدر چا مهیقند را تا ن بعد

 خوردنش، با ی نش  س  تن و چا ِش  نیپوز نیکند. ا ینگاه م دیبه وح متعج 

 یدارد. نم ی، تفاوت آش  کار دهیو قهوه خوردنش را د یکه قبال چا یدیوح

س ایست  یواقع د،یوح نیاند اد حجره و بازار، رفتارش  نیاز ا رونیکه ب یک

 .دید یرا م

سه  هی: مهندس دیگو یم  میکن ارتتونیز میدیمهم دارن اما خدمت رس یجل

 .میو طبق روال گذشته، جنس سفارش بد

 زند. یلبخند م تینوشد و با رضا یرا م شیچا یسرپولک یآقا

س یآقا - شون مشن؟یملتفت م یمهندس فار اختالط  شهی! منظور با خود

 ن؟یهست لماجشونیشما د ایکرد 

 خورد. یم یاول ی وهیقند دوم را هم به ش دیوح

 نن.ز یرو حرف م یسیو انگل یمهندس ماشاال مثل بلبل فارس یبله... آقا -

 دهد. یسر تکان م یسرپولک یآقا
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ند که چ دییالسابق در خدمتم... فقط بفرما یاحسنت... چشم؛ من کما ف -

ش شه... خودم چله ابر یتخته و چه نق  یموجود س،یهر ی نقش ماه ِشمیبا

 .کنم یدر اسرع وقت براتون دست و پا م ن،یاونم، سفارش بد یدارم. سوا

 ی جنس و نقشه ها، مشکل ِتیشناخت ِ مرغوب یانواع فرش آشناست و برا با

ص شیچا دیوح نکهیندارد. قبل از ا رد مو یب یحبت هارا تمام کند و دوباره 

ته، هم چله دیگو یبکش   د، خودش م شیاش را پ یو طوالن : مثل گذش  

 مه ی. تعدادمیخوا یهم تابلو فرش م ز،یقم و تبر شمیتمام ابر شم،همیابر

چک  کیاوردرها رو از نزد یخوام همه  یقبل از قرارداد، م یمتراژ باال... ول

 کنم.

 دهد. یسفارشها را بهش م ستیل

 دهد. یزند و سر تکان م یلبخند مباز  یسرپولک

ستم...  - سه معامله و تحو نیایهفته بعد، آماده س ب کیدر خدمت ه  لیوا

 گرفتن.

گاه م دیوح به ند م ین ند و بل جان را رو دیش  ود. وح یک  یم زیم یهم فن

 .ستدیا یگذارد و م
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 مهندس. میکه؟... ناهار در خدمت باش نینخورد تونوییهنوز چا -

جلس  ه  هی... عرض کردم؛ مهندس یخدمت از ماس حاج: دیگو یم دیوح

 .ارهیفرصت بس شاالیدفتر... ا میبرگرد دیدارن، با

 کند. یشان م یدهد و تا کنار در همراه یبا هر دو دست م یسرپولک

 دهیهم چ یکه رو ییش  کل و تخته فرش  ها رهیدا ی بازارچه  ِیش  لوغ محو

 رفت و آمدند.فرشها در  یکه البه ال ییشود و آدمها یشده، م

 جلسه دارم؟! یبا ک -

 زند. یم یمداریلبخند ن دیوح

 کس! چیه -

 .ستدیا یم

 !؟یچوندیدوباره پ -

 خندد. یبلند م دیوح

 بود. ینبود!... بازار گرم چوندنیپ گهید نینه!... ا -

 فهمد. یرا هم نم ی بازار گرم ِیمعن چاندن،یهمان پ مثل

 ... سرت شلوغه.ادهیرت زرو بدم دستش که شما کا یخواستم گوش -
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 زار. با ِکیتنگ و بار یها یاست و نگاهش به فرع دیوح یبه حرفها گوشش

کنه... آدماش، بده بستوناشون، نشست و  یبا اون باال ماالها فرق م نجایا -

مثل  دیمعامله، با یبرا یباش  ن ها؟ ول یبد یبرخاس  تش  ون... نه که آدما

ان نباش... زبونش ونو من بلدم. ... ش ما نگریتا ض رر نکن یخودش ون باش 

 آدما رو خوردم. نیخودم کف ِ بازار بزرگ شدم. نون ِ هم

 افتد. یخوردنش م یمدل ِ نشستن و چا ادی

 .یاطراف رو بلد نیپس ا -

 برد. یابروش را باال م کی دیوح

شناسم... درسته چند ساله  یشهرو م یکف دستم همه  نی!عیدار اریاخت -

مادر و برادر  یجدا کردم و واس  ه خودم خونه گرفتم، ولخرجمو از خانواده م 

 .ننیش یم نییپا نیهنوز ا کمیکوچ

 .دیگو یم دیقدم بزند. به وح یمیقد یدر کوچه ها یخواهد کم یم دلش

 کند. یمتعج  نگاهش م دیوح
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جایا - نه... خونه  ن ها یمیقد یها یمرکز ش  هر تهرا  یو داغون و کوچه 

سه د یزیشلوغ... چ شت؛ ازش نگهدار یعنیاره... ند دنیوا نکردن...  یدا

 همش خراب شد.

کرد.  یم فیتعر ش   انیافتد که گهگاه عمو جان برا یم یخاطرات دور ادی

گو و  هی س  ن د ِیخورد و به قول ِ زن عمو، خوش   یکه دو ش  ات م ییوقتها

 افتاد. یم مشانیقد یمحله  ادیزد و  یدلش م ریمارکت ِ بزرگش، ز

 زند. یم در ذهنش جرقه یفکر

شان دایآوردن مادرش، پ یروش برا نیبهتر دیشا له از مح فیو تعر یکردن ن

گوش نکرده؛  قیوقت به خاطرات عمو جان، دق چیباش  د... ه مش  انیقد ی

نه ا خا غازه ا یمیقد یمگر  تاق، م ند ا  یکه در آن برنج و روغن م یبا چ

 یمس  ه بار، کل محله را پر  یاذانش، روز یکه ص  دا یفروخته؛ مس  جد

شان بوده و ه کیکه نزد یو کوچک یمیقد یسایکلکرده؛   یشباهت چیمحله 

 ی... خانه انداشته ایفرنیو کل کال سکویگو و سانفرانس هیسن د یساهایبه کل

 با ساواک، یکه کنار مسجد بوده و صاحبش، بعد از انقالب، به جرم همکار

 .شنیاست سیپل هیشب ییشده به جا لیاعدام شده و تبد
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 ینگفته اال س  خت یادیز زیچ س   ت؛یخاطرات ن فیهم اهل تعر مادرش

 از مادرش و جنگ... یاطیگرفتن ِ خ ادیدر آن سالها،  یزندگ

با  ش   هیهم در  ی خاطراتِ  جنگ، منقل  ش   ده و چند روز ِ یادآوریهم 

 خودش فرو رفته.

پدربزرگ و هم  نی آخر ِ آدرس مدار را، هم  نا با  بل از ازدواجش  نه، ق خا

بار فت گ یکه پدربزرگ م زابتیدر بلوار ال ییها گفته بودند. جاعموجان، 

مه  شیپ ی"آب کرج". ول مادرش، در مرکز  ِ یو نوجوان یکودک یاز آن، ه  

 سباش  د، آدر ادشیو اگر  ردیبا عمو جان تماس بگ دیش  هر گذش  ته بود. با

 را بپرسد. مشانیقد یمحله 

 تو فکر مهندس... یرفت -

 اندازد. یباال م شانه

 کرده. یم یمرکز شهر زندگ ییجا ،یدرم هم زمان بچگما -

 کشد. یم یزند و نفس بلند یلبخند م دیوح

... به خاطر پشتکار نیدیبوده، حاال شما کجا رس نجایمادر شما هم مال ا -

ور کش   هیآدم از مملکتش بکنه و بره  ش   هی... وگرنه مگه مگهیپدرت بوده د
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واسه ما  بابامون میا که شانس نداشتتازه بتونه خودشم باال بکشه... م  ،یغر

واسه  شیندگجاده رو صاف کنه... فقط حرصش واسه مادرمون موند و شرم

 ما...

و رفت و آمد ِ مردم، با او هم قدم  یکند در شلوغ یم یکند. سع یم نگاهش

 شود.

 پدرت چه کاره ست؟ -

 دهد. یزند و با مک  جواب م یپوزخند م دیوح

 کالنتر محل! -

 فهمد. یاش را نم یتیضانار لیدل

 ه.خوب یو خطر داشته باشه ول سکیر یکم دی... البته شاهیشغل خوب -

 خندد. یم دیوح

 نهیکه به س   ییکایامر یمهندس! نه از اون کالنترا یباحال یلیناموس  ا خ -

 کالنتر! گنیبه فضوال م نجایشون ستاره دارن که! ا

 کند. یم تعج 

 !ه؟یشغل پدرت فضول -
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 شود. یم یطوالن دیوح ی خنده

 آره! ییجورا هی -

 است، هم کنجکاو. جیگ هم

 مهندس! الیخ یبابا... ب یا -

باره با جا یم قیبه اطراف دق دو که کار و  ییش  ود. نوع پوش  ش مردم هم 

با  یم یزندگ ها  فاوت اس   ت. مرد مد کرده، مت فت و آ تا امروز ر ند و  کن

 .اهیبا چادر س انیدر م کیو زنها  یمعمول یلباسها

 گذاشته اند. یبرف پاک کن، کاغذ ریز ن،یماش یجلو ی شهیش یرو

 شانس! یبخشک ی: ادیگو یدارد، م یهمانطور که کاغذ را برم دیوح

 .ستیپرسد کاغذ چ یبندد و م یرا م کمربندش

 اندازد. یداشبورد م یبرگه را رو دیوح

 ی! طرف راه به راه خالف ممیهم ش   انس ندار نجایا ؟ینیب ی... ممهیجر -

نه،  حاال  ریبهش گ س   تیمامور ن هیک گه  هیبده...  پارک ممنون ن ما  بار 

 ...میداشت

 کند. یم حرکت
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دونم  یسوراخ سمبه هاشو بلدم. م یهمه  رم،یمادرم که م یخونه  یطرفا -

 کجا بذارم که به پست مامور نخورم. نویماش

ت، کرده. فقط در هر دو حال رییحرف زدنش هم مثل رفتارش، امروز تغ طرز

ست. اگر همراهش زنگ نم شترک ا  یخورد و دوباره مثل روزها ی"باحال" م

 طرف است. یگرید دیکرد با وح یکرد، شک م یقبل صحبت نم

 جانم جوجو؟ -

... 

 خندد. یم

 .شمینگو دلخور م ینجوریباور کن دنبال کارامم... ا -

... 

 خوشگل خانوم. ارمیچشم؛ امش  از دلت درم -

... 

 کشه. یطول م جلسه م تا عصر -

... 
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 طونکیبرمت. فقط لباس گرم بپوش ش   ی... بامم میاطاعت امر، خانوم -

 من.

... 

 ب*و*س تا ش . -

 زند. یچشمک م طنتیگذارد و با ش یرا کنار م یگوش

 ؟یرو ندار ی... کسی... نامزدیدوست دختر ؟ییشما اونور تنها -

 کند. یم نگاهش

گاه داشتم... رابطه م با دخترا خوبه دانش ینامزد، نه... دوست دختر هم تو -

 ...شمینم یمیباهاشون صم ادیز یول

 زند. یچشمک م دیوح

ال ح نجایا یبا دخترا ادیگفت ز ی! بهداد م؟یپس  ند یم ییکایدختر امر -

 .ینکرد

 زند. یم لبخند

رو  نجایا یبودن... هنوز دخترا ییکایدوس   ت دخترام امر یتا حاال همه  -

 شناسم. ینم ادیز
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که  ییها یها و مهمان یمراق  روابط و دوس  ت ینامدار از نوجوان دیگو ینم

به راحت دیگو یرفته بوده. نم یم به  یانقدر او را محتاط کرده که  حاض  ر 

با هر دختر باط برقرار کردن  مدار، طور س   ت؛ین یارت نا گار   یکه م یان

 .هتواسخ یرا گرفته که پدرش م یخواسته، او را فرم داده و حاال همان شکل

از اونور  یباحال یزای... بهداد چیاهل خوش گذروندن باش   ادیبهت م -

 و صفا و... یکنه... پارت یم فیتعر

رفه م یکه از طبقه  یکسان یو آزاد... مخصوصا برا یآنچنان یها یپارت بله؛

  ِیوقت نگذاش  ته اند آزادانه به هر پارت چینامدار و مادرش ه یهس  تند... ول

 د.برو یتیبدون محدود

هم که چهار س   ال قبل، بدون اطالعش   ان، همراه دو تا از دوس  تان  کباری

از حد در  شیمرز ِ روابط و افراط ب ی ب ِی برهنگ ِدنیدانش  گاهش رفت، از د

دلش نخواست دوباره تجربه  گریا*ل*ک*ل و مخدر، نه تنها ل*ذ*ت نبرد، د

 اش کند.

 ها... یتنه با اون مدل پار یگذرونم ول ی: خوش مدیگو یم فقط



 123 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 یکه مراقبش باشد، راض یو استخدام ِ کس ینامدار، بدون نگران نیهم یبرا

 .رانیشد او را بفرستد ا

ش رانیا یجامعه  دیجد طیشرا یساعت تذکر درباره  مین فقط  یها یو خو

و  دیبا نییآدم هستند و تع اری دست دراز کردن، در اخت ِیکه به راحت یواشکی

سالم ماندن ِ جسم و روحش" بهشان اصرار  ی" برا کرده دیکه تاک ییدهاینبا

 دارد.

 خندد. یم دیوح

که نیپس اهل ص  فا کردنِ  مردونه ا - ناهارخور  با بهداد  ؛یس  تی!  بذار 

 .میکلپچ ِ دبش بزن هیو  میکن ییصفا هی میجمعه بر م،یهماهنگ کن

 !م؟یکلپچ ِ دبش بزن -

 شود. یبلند و صدادار م د،یوح یخنده  باز

 برمت. یم یباحال ی... ناموسا جاادیخوشم نم یکه باز نگ هیچ گمینم -

شنا ینقطه  چی"کلپچ ِ دبش" ه شن نم ییآ  به نظرش یکند ول یدر ذهنش رو

 رسد. زدن ِ کلپچ ِ دبش! اسمش که جال  است! یم زیانگ جانیه

*** 
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از ص  بحهای س  رد و آفتابی س  ت. به همراه وحید به محل قرار گیری  یکی

 رسند. پیست دیزین می

 خاطر لغزنده بودن جاده و نا آشنایی اش، وحید رانندگی را به عهده گرفته. به

ینك ع نکهیکه به س  طح برف می تابد، انعکاس  ی آزار دهنده دارد . با ا آفتابی

مخصوم اسکی به چشم دارد، مشکل می تواند لباسهای رنگارنگی که از 

 فراز کوه به پایین سر می خورند را تشخیص بدهد.

مکان های عمومی که تا آن روز در ایران  یمتفاوتی س  ت ... با همه  نیاید

 رفته فرق می کند.

 روحیه ای شاد و سرحال دارند. همه

ضی با  دخترها سر، بع شی بر  ش شمی ، یا بدون هیچ پو با کالهای رنگی و پ

شلوارهای تنگ و چسبان ،که برجستگیهای بدنشان را به نمایش می گذارد و 

 کاماًل بر عکس، در لباسهای خود غرق شده اند.برخی دیگر ،

شور و حال متفاوتی را  چهره شان  صورت های زیبا ی سوخته و  های آفتاب 

 خلق کرده .

 چند دقیقه با رضایت خاطر به تماشای اسکی بازان می پردازد. برای
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بهداد هستند. او را می بیند که به سرعت به طرفش می آید و با چابکی  منتظر

 برابرش می ایستد. همراه با خودش یك توده برف هم می آورد. خاصی در

 به...باالخره اومدی ؟؟؟ -

دس  تش را به دس   ت او می زندوهمراه با لبخندی دو ردیف دندانهای  کف

 سفیدش را ، به نمایش می گذارد

 

 چطوری داش وحید؟ -

 

 سرش سه دختری که به دنبالش در حرکت بودند ،می رسند. پشت

 ها بالفاصله رو به اومی کند.از دختر یکی

 فکر نمی کردم اسکی باز باشی! -

 تر نگاهش می کند. دقیق

 

 ای می نشیند روی لبهای نارنجی رنگش خنده
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 خیلی تغییر کردم؟؟نشناختی؟؟؟؟........افسو نم! -

 

 یاد می آورد. ...درهمان پارتی به همراه بهداد ،او را دیده. به

 و عاشق ر*ق*م!""خنده رو ... باریك... بلوند 

 صبح به خیر!-

 

 ،یکی از دخترها رو به وحید می پرسد: ساناز

 مگه تو هم اسکی بلدی ؟! -

 وحید روی کمر باریك و رانهای تو پر او در گردش است. نگاه

نه ناموسًا .....من اسکی باز نیستم ....،فقط طرفدار صحنه های هیجانی  -

 ام!

 قهقهه دخترها بلند می شود. صدای

 ین طرف ها هم که پر از مناظر هیجان انگیز... نه؟؟؟ا -

 

 چوبهاش را از پا جدا می کند. بهداد
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 اینم ،کیاناست. -

هم عینك خودش را بر می دارد تا نش  ان بدهد از زیبایی چیزی کم از  کیانا

 دوستانش ندارد.

 خوشبختم. -

 رو به دخترها می کند. بهداد

 باشین ... بعد بیاین . نیم ساعت ....یه ساعت ...این اطراف -

 تکان می دهند و به طرف تله کابین حرکت می کنند. دست

 که به آنها پشت می کند، می پرسد: همانطور

 اسکی بازهای ماهری هستن؟! -

 بی تفاوت شانه باال می اندازد. بهداد

 متوسطن ،....جاذبه های دیگه ای دارن! -

 به همراه وحید می خندند. و

 هست که بتونم قهوه بگیرم؟ این اطراف جایی -

اینجا نه باید یه دور بزنیم .....رس  توران وس  ط.....از این می خوای گرم  -

 شی؟؟؟
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 درون کوله اش اشاره می کند. یقمقمه  به

 .ستیطور خودکار جواب منفی می دهد . نگفته می داند درون آن چ به

*** 

 ساعت از ظهر گذشته. دو

شان ج دخترها سکی را از پای ستاده اند. چوب ا دا کرده اند و به انتظارآنها ای

 کیانا بدون اینکه فرصتی به بهداد بدهد غر می زند.

 معلوم هست کجایین ؟؟؟....مردیم از گرسنگی. -

 به وحید چشمك می زندو با لحن مسخره ای می گوید رو

 بریم که مجبوریم ایتام را اطعام کنیم! -

 ناموسا؟؟-

 

 اه می کند.قدمهایش را با او همر افسون

 چه خوب که اومدی ....چه افتخاری! -

شوه  با شتش را به نمایش می  یع زنانه به زمین نگاه می کند و مژه های پر پ

 گذارد.
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 از همراهی او، تنها به گفتن "ممنونم "بسنده می کند. ناراضی

 سمت بهداد بر می گردد. به

 اون رستورانی که گفتی اسمش چیه؟؟؟ -

 کت کن، دنبالم بیا.نارنجستان ... حر -

 افسون به سمت ماشین است. یاشاره  انگشت

 اون عروسك مال توئه ؟! -

 پاسخ می دهد خشك

 بله!-

 پس منم با تو میام! -

 را به سمت وحید پرتاب می کند. ریموت

من کله پاچه دوس  ت ندارم..!!....،تو گفته بودی کلپچ ....از کجا می -***

 دونستم همونه!!!

 !شییتری متو بیا ...مش -

 شما برین من هستم.-

 رو به بهداد داد می زند: وحید
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 مهندس میگه میل ندارم! -

 به سمتش میاد. بهداد

لدوزر  - با ب پایین ... قول میدم  مگه نگفتی ص  بحونه هم نخوردی ... بپر 

 بکشیمت بیرون!

 دست می اندازد گردنش. افسون

....می مونم تو ماش  ین به خاطر من .....اص  اًل اگه تو نیای ،منم نمیرم  -

 پیشت.

شود. تنها ماندن با ا فوری سالها  نیپیاده می  دختر از تحمل بوی بدی که از 

 مشامش مانده سخت تر است! یپیش تو

 می خندد. بهداد

 ل  می پرسد: زیر

 اینا مگه از این جور چیزا هم می خورن؟! -

و هم  ستراز خودشون بپرسی که نود درصدشون جز بیف ...استیك ....الب -

خانواده هاش  ون چیزی از گلوش  ون پایین نمیره... ولی مفتی باش  ه ،خرو با 
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خور، مرده رو با گور می خورن... بعدم االن قیمت این، دس  ت کمی از اونا 

 نداره ،در نتیجه، اصل مهم که کالسشونه، حف  می شه!

 

رد اکوهستانی شیك و بزرگ، با محیط گرم و دکوراسیون زیبایی که د رستوران

 هیچ شباهتی به تجربه ای که سالها پیش با نامدار داشته، ندارد.

جای بوی بد کله پاچه، عطر نان تازه که در تنور فانتزی پخته می ش  ود  به

 مشامش را ن*و*ا*ز*ش می دهد.

سیلورهای پایه دار که توسط وارمر به گرم  به جای ظروف حلبی و بد قواره ،،

 میزها خودنمایی می کنند. نگهداشتن غذا کمك می کنند ،روی

های س  رتا س  ر قدی نمای فوق العاده ای از طبیعت را به نمایش  ش  یش  ه

 گذاشته.

 پیچیده از شاخه های نرگس و نارنج تازه ،اشتهایش را تحریك می کند. عطر

 اسکی بازان ،از هر طرف شنیده می شود. ی همهمه

 از نیم ساعت، میزی در نزدیکی پنجره خالی می شود. بعد
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بی معطلی س  رگرم س  فارش می ش  وند و از نوش  یدنی بهداد برای  دخترها

 خودشان می ریزند.

 

 آب می دهد. سفارش

او را با پاهاش حس می کند . به  یکنارش نش  س  ته . برخورد زانوها افس  ون

 آرامی ، بی آنکه واکنشی نشان دهد ، پای خودش را دور می کند.

ك براندازش می کند. در حالیکه می با نگاه آبی خود ،از ورای لبه عین افسون

او را تکیه گاه می کند و از جا بلند  یتواند بر لبه میز دس  ت بگذارد ، ش  انه 

 می شود، به طرف سرویس بهداشتی می رود.

 بوتهای کثیفی که به پا دارد ،با ظرافت خاصی قدم بر می دارد. برخالف

راه رفتنش  برگش  ت، همراه با ص  دای موزیکی که پخش می ش  ود ،به موقع

 حرکت ر*ق*م مانند می دهد.

شانه او  این ستش را به  ست چکار می کند؛ د شخص ا شیند م بار وقتی می ن

 می گذارد و تنگاتنگش می نشیند.

 شده... کالفه



 133 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

فاصله گرفتن بیشتر را ندارد. ...همه متوجه می شوند. ناگزیر در همان  امکان

 حال می ماند.

 ت می کند و جلوی او قرار می دهد.به روش خودش، تیلیت را درس وحید

 بزن روشن شی! -

 اول را با تردید به دهان می گذارد. قاشق

سرش  طعم شدن آن،  شود تا تمام  سنگی باع  می  جدید و مزه خوب و گر

 را بلند نکند. باز هم دلش می خواهد ... فقط اگر افسون مهلت دهد!

سرخ شده . حرکت نگاهی بهش می کند . صورتش از فرط نوشیدن زیاد  نیم

 پاهاش هم بیشتر شده.

نوع حرکات  نیخوردن ا*ل*ک*ل و ا نجا،یمات می ش  ود. ..مگر ا نگاهش

 !ست؟یآزاد، جرم ن

 به نظر می رسه پسر دست نیافتنی رو ،از راه به در کردم! -

 تواند جلوی خنده اش را بگیرد. بقیه هم همراه با او می خندند. نمی

 نداره!" اشاره می کند "ظرفیت بهداد
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رس  توران که خارج می ش  وند، برف خفیفی ش  روع به بارش کرده . وحید  از

 روی پا بند نیست... بهداد او را به طرف ماشین خودش می برد.

 

 در کناراو جا می گیرد. افسون

 مسیر، دستهاش روی بازوی او قرار دارد. تمام

اس گذارد.احس چراغ قرمز ایستاده اند . اینبار دستش را روی پای او می پشت

 می کند بیش از حد متعارف نزدیك شده.

 متعجبش را میگیرد. نگاه

از کنترل خارج شده او را بلند می کند و روی پاهای ظریف و دخترانه  دست

 اش قرار می دهد.

 اینجا تو مقررات راهنمایی و رانندگی نگفتند نباید مزاحم راننده شد؟! -

 را روی پای او می گذارد.پاسخ می خندد و یکبار دیگر دستش  در

 راهنمایی و رانندگی اشاره می کند حرکت کنند. مامور

پرت ش  ده . مطملن اس  ت که مامور متوجه پوزیش  ن غیر عادی  حواس  ش

 افسون شده.
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 حرم پدال گاز را فشار می دهد و به سرعتش اضافه می کند. با

یمی و یك برابر خانه ای که نش  انی آن را داده متوقف می ش  ود . خانه قد در

 طبقه که هیچ نوری از داخل آن بیرون نمی اید.

 ما! یاینم خونه  -

 ماشین پیاده می شود. از

 آخر ،خوبتر بود! یسواری خوبی بود... به خصوم دو دقیقه  -

دودی و کالهش را در دست گرفته و کمی سرش را به سمت خانه کج  عینك

 می کند.

 نه نیست.دوست داری یه سر بیای باال؟... کسی خو -

می شود. به افسون نگاه می کند که یك دستش روی ب*ا*س*نش  وسوسه

 است و با دست دیگر، عینك و کاله اسکی را تکان می دهد.

 استخاره می کنی ؟! میای یا نه ؟! -

 را کنار می گذارد. تردید

 شاید یه وقت دیگه... -

 خنده را سر می دهد. افسون
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 ترسو ! یگربه -

شین بر می گردد. طرف خانه می د به سمت ما ستد و به  ود . مقابل در می ای

زبانش را از دهانش بیرون می آورد و لحظه ای بعد، در میان س  اختمان تیره 

 گم می شود.

 

 به سمت خانه می راند. متفکر

دیگری از ایران  یدختر پس  ر هایی فکر می کند که امروز دیده. ....چهره  به

ست هم، انگار به ... کاماًل متفاوت و غری  با فر ست در د شان... که د هنگ

کنس  رت الیو لیدی گاگا آمده بودند و بعد از آن هم خدا می دانس  ت کجا با 

 هم ناپدید می شدند!

 حقیقتًا به فستیوال ریو نیازی نداشتند! نهایا

افس  ون فکر می کند. دختری که خیلی راحت حاض  ر بود خودش را در  به

 اختیار او قرار دهد.

 کند با شوخی ها و رفتار خارج از حدش از او عصبانی ست.می  احساس

 مایل نیست دوباره او را ببیند. ابداً 
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 آخر نامدار در گوشش زنگ می زند حرفهای

غیر کاری و غیر حرفه ای ،با دخترها  ی"حواس  ت باش  ه ، از هر نوع رابطه 

 دوری کن"

*** 

 را، دل ِ سرگشته در وطن باشد  یغر

 

 رود. یم نییگذارد و پا یم بشیاده را در جکه عمو جان د یآدرس

ا ندارد. بعد ازیکارکنانش را فعال او ن ی هیخواهد. بق یم یمنش   کی دفتر،

 یکرد، انتخاب و اس  تخدامش م نجاینامدار هر کس را مس  لول اداره کردن ا

 کنند.

زند  یلبخند آرامش را م ستد؛یا ی. مدهیپوش یمقدم، امروز هم نارنج خانوم

ر س نجایا گهیمهندس! دفتر خودتون آماده شده، د دیشد دای: کم پدیگو یو م

 .دیزن ینم

 یداند حس  اب یدهد که م یاو م لیهمان لبخند مخص  وص  ش را تحو فقط

 دوست دارد.
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 کند. یبه اتاق بهداد اشاره م یمنش

 .ارمیاسپشال هم م یقهوه  هیاالن براتون  د،ییمهندس تنها هستن... بفرما -

رود. نگاهش به لپ تاپ است.  یکند و به اتاق بهداد م یتشکر کوتاه م کی

 کند. یبا خنده سالم م ند،یب یتا او را م

 !؟ی! بهتر شدق؟یرف یچطور -

 کنم! یم ینیهنوز احساس سنگ -

 اش. یصندل یدهد تو یلم م بهداد

 ...ی... عادت نداشتهینجوریکله پاچه هم -

 اندازد. یباال م ابرو

از کله  تر ی! خوردنیببر آیکم از مناظر اطرافت ف هی ،یکم بخور هی دیبا -

 رستورانن! یتو یپاچه، آدما

 کردنه؟! تید یفهمم اونجا جا یمن نم -

 کند. یروشن م یکیکند و خودش هم  یبه او تعارف م یگاریس بهداد

هم عاشقانه  یلیخ ذارن،یکنن... قرار کله پاچه م یها باهاش حال م یلیخ -

 !هیو مقو
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 یو آراس  ته، م یآنچنان یبا ظاهر و لباس  ها ییترها و پس  رهاش   ، دخ مهین

سفندها را م یسر و پا یشهر، اجزا رونیب یجاده  یروند تو خورند و  یگو

 است.  یعج شیحس عاشقانه هم دارند! برا

 آورد. یمقدم دو فنجان قهوه م خانوم

 کند. یم باترشیز یرنگ نارنج دیخواهد بگو یدلش م دوباره

 شود. یاپ مشغول مبا لپ ت بهداد

 .ردیگ یرا م دیشود، سراغ وح یو قهوه اش که تمام م گاریس

رفته به اونا  م،یکار داش  ت یس  ر هی... گمرک ادیم گهیدو س  اعت د یکی -

 کنه. یدگیرس

 که عموجان داده ببرد. یخواهد او را به آدرس یم

 اس فارش ها ر س تیل ،یس رپولک یانجام دادن ندارد تا آقا یبرا یکار امروز

 آماده کند.

 بماند. دیدهد برگردد باال و منتظر وح یم حیترج

 سیدوستانش صحبت کند. فقط در ف ایمادرش  ،یکه با جس ستین یساعت

 کند. یخودش را سرگرم م لها،یمیگردد و با چک کردن ا یبوک م
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 .دیآ یباال م یسرحال و پرانرژ د،یوح

 م؟یاج رحح شیپ میسالم مهندس... من در خدمتم... قراره بر -

 شود. یبندد و بلند م یتاپ را م لپ

 چه خبره؟ نمیخوام برم بب یدارم، م یمیآدرس قد هینه،  -

 دهد. یآدرس را بهش م کاغذ

 ... محدوده شو بلدم.می!... بریسیبازم انگل -

 یاطرافش م یابانهایبازار، وارد خ یبه جا یس  ت ول یروزیهمان د ر،یمس  

 شوند.

 پارک. ینشدن جا دایشلوغ و پ یابانیخ دوباره

 شود. یم ادهیخندد و پ یم دیوح

ها - باره جر تشین بدون طرح گهیکنن د یم مهیدو تازه من طرح دارم...   ...

مال  ،یآدرس که ش  ما نوش  ت نیمحدوده ش  د... ا نیوارد ا ذارنینم ک،یتراف

 یچ مینیبب میو کوچه ها عوض شده... بر ابونای. االن اسم خشهیسال پ یلیخ

 .شهیم
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شا یم اهشهمر سرگرم تما سوده  یمیقد طیمح یرود و تمام راه،  و بافت فر

 شود. یکوچه ها و خانه ها م ی

سوال م یکی دیوح  یکوچه ا یروبه رو ت،یکند و در نها یدو بار از عابران، 

 .ستدیا یشکل دارد م یطاق یکه سقف

 م؟یبپرس یکیاز  یخوا ی... مستیآدرس ن یباشه... پالک تو نجایا دیبا -

 دهد که آره. یتکان م رس

 بود؟ یپرسد: اسمشون چ یم دیوح

محل  نیدر ا یکند مادرش، روز یتص  ور م ی" و به س  ختی"توکل دیگو یم

 کرده. یم یزندگ

س  وپر مارکت  یجلو ییدر حال جابه جا کردن جهبه ها یانس   الیم مرد

 ست. یکوچک

 رود. یجلو م دیوح

 ؟یمحل هست نیو اوقته ت یلی... شما خیسالم عمو... خسته نباش -

 کند. یآنها نگاه م یبه هردو مرد

 .شهیم یسال ستیب هیبله...  -
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 یخانواده به نام توکل هیکوچه،  نیپرسد: تو ا یاندازد و م یبه او نگاه م دیوح

 کردن... یم یزندگ

 خاراند. یکنار گوشش را م مرد،

 شناسم... کدوم خونه بودن؟ ی... نه... نمی... توکلیتوکل -

 اندازد. یاال مب شانه

 فالحت ی... فقط گفتن کوچه میدون ی: پالک و خونه رو نمدیگو یم دیوح

 .شهیپ

 شود. یدوباره مشغول کارش م مرد،

 .دمینشن یتوکل یشناسم ول یدونم... من اکثر اهل محلو م یواال نم -

 .میمحل بر یترها یمی: سراغ قددیگو یم دیوح به

 کند. یبه اطراف نگاه م دیوح

 تره؟ یمیاز کسبه، از همه قد یکی.. کدوم عمو. -

 کند. یدر مک  م یجلو یلحظه ا مرد،

 یتر نم یمیاز اون قد گهیداره... د ی... س  ر گذر عطاریآس   د مرتض   -

 شناسم.
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 روند که مرد، با چشم نشان داده. یم ییکنند و به جا یتشکر م کوتاه

 یعطاردهد، همان  یخش  ک م اهانیو گ یکهنگ یکوچک که بو یا مغازه

 گردند. یست که دنبالش م

سا یالغر، با کت یرمردیپ ست و کاله زشیکه بزرگتر از  شم یا شت پ ،یپ

 نشسته. یکهنه ا زیم

 سالم پدرجان. -

 دهد. یجواب م بلند

 .نهی: فکر کنم گوشاش سنگدیگو یآرام م دیوح

 کند که گوشهاش را پوشانده. ینگاه م رمردیکاله ِ پ به

 !؟یچ یعنی -

 برد. یکره!" و صداش را باال م یعنی"  دیوگ یم آرام

 پدر جان... خدا قوت. یخسته نباش -

 دهد. یسر تکان م رمردیپ

 یم یزندگ ینام یتوکل هی میقد ش  ه،یفالحت پ یکوچه  نیپدرجان؟ تو ا -

 ادته؟یکرد... 
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 بود؟ ی... اسمش چ؟یفالحت؟ توکل یکوچه  -

 کند. یبه او، پرسشگر نگاه م دیوح

 .یکند : ناصر... ناصر توکل یبلند تکرار م د،یر و وحناص دیگو یم

 بود؟ کارهی... کوچه فالحت... چیناصر توکل -

 اطراف مغازه داشته. نی: برنج فروش... همدیگو یم بلند

 کند. یبه آنها فکر م رهیچند لحظه، خ رمرد،یپ

کار  ...ستنین نجایساله ا یلی... خیها!... آقا ناصر... آره... آقا ناصر توکل -

 و کسبش رونق گرفت، رفتن باال شهر.

کوچه فالحت، کدوم  ادته؟یپدرجان... خونه ش  میدون ی: مدیگو یم دیوح

 خونه بودن؟

 کند. یفکر م یدوباره کم رمردیپ

خانوم  رانیا اطی... تو حادیخونه از خودش نداش  ت تا اونجا که خاطرم م -

ه بچ یه بود ولس  ال بود زن گرفت یلیش  د... خ ی... بچه ش نمش  س  تنیم

 ن؟یبود... ازش خبر دار ینداشتن... مرد خوب



 145 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

به... از ادیگو یم خانوم بودن؟ کدوم  رانیا یخونه  دیرفته... گفت رانی: خو

 خونه؟ پالک چند؟

 رفته. نجایخانومم از ا رانی... خود اشهیدونم... در دوم م یپالکشو نم -

 ست؟یاون خونه ن یتو یاالن کس یعنی -

ست کرا چرا... چند - ستن  هیساله خونه رو درب  ایداده اما خبر ندارم االنم ه

 گن. یبهتون م ن،ینه... از همساده ها بپرس

 .شهیفالحت پ یگردند به کوچه  یبرم دوباره

 .گهید شهیم نیدر دوم هم -

 زند. یدر م دیخراب است. وح زنگ

 .دیآ یم یزن یصدا

 ه؟یک -

 ر؟دم د نیایچند لحظه ب شهی: مدیگو یم دیوح

چادر رنگ یزن باز م یبا  که در را  مانطور  لدار، ه ند، م یو گ : دیگو یک

 امرتون؟ ن،ییبفرما
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 یخانوم را م رانیکند و س  راغ ا یاندازد؛ س  الم م یم نییس  رش را پا دیوح

 .ردیگ

شون ا رانیا - سال نمستنین نجایخانوم که خود سال تا  شونینیب ی...  ... م

جا آیمر به  گهید یاحوالن... خونه ش  ون  جاره رو  ماهم ا به  ماه  س... 

 .میزیر یحسابش م

 کند. یلمبرداریمادرش ف یو برا ندیخواهد داخل خانه را بب یم دلش

 م؟ینیداخل خونه رو بب قهیممکنه چند دق -

 کند. یمشکوک نگاهش م زن،

 انریکرده... االن ا یم یزندگ نجایسال قبل، ا یلیدهد: مادرم خ یم حیتوض

 کنم؟ یلمبرداریکم از خونه، براش ف هی دید ی... اجازه مستین

 کند. یاخم م زن،

 .شهینم ست،یاالن آقامون خونه ن -

 .هیدر هم کاف یجلو نی... از هممیشیمزاحم نم ادی: زدیگو یم دیوح

 کند. یدر را کامل باز م زن،

 .شهیم یشاک ادیدر... آقامون م یجلو نیاز هم -
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پنج، ش  ش  یر بچه اکه پس   اطیرود طرف حوض وس  ط ح یخودش م بعد

 کند. یم ینشسته و با آب حوض باز یسبز یساله، کنار سبدها

چه... خودتو خ یبش   لیذل یا - مه یکرد سیب گا؟ ه نت نم  ی... ن جو

 کنم وسط کوچه! یپرتت م یپهلو کن نهیورداشت... توله سگ! س

 ریتص و اهشیکوچک و بدون گ یو باغچه  اطیآورد و از ح یرا درم یگوش 

 یچوب یکوتاه اس  ت و اتاقها و پنجره ها یوانیا اط،یور تا دور ح. دردیگ یم

شه  یمیقد ست کرده اند  یالنه ا اط،یح یدارد. گو با تخته چوب و فنس در

 نیرزمیهم به طرف ز یچرخند. پلکان یو چند مرغ و خروس، در باغچه م

 رود که طاقش قوس دارد. یم

 اط،یکف ح یش  کس  ته کهنه و  یکهاییپله ها و موزا وان،یا یس  تونها از

رسد،  یمادر جال  م یباغچه و هرچه به نظرش برا یدرخت خشک شده 

 کند. یم یربرداریتصو

نگاهش به آنها، که از  کیاست و  ریها درگ یهمچنان با پسربچه و سبز زن،

 در، وارد نشوند.
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کند و باز  یم یلمبرداری سر کوچه هم ف ِیو کوچه و سقف طاق یدر ورود از

ص ست ت  یکوچه و خانه و اتاقها زندگ نیمادرش در ا یور کند زمانسخت ا

 کرده و خاطره دارد.

 نه. ایدارد  یخانوم آدرس رانیپرسد از ا یاز زن م دیوح

آقامونه... آدرس و  یش  ماره  نی: ادیگو یدهد و م یرا م یش  ماره ا زن،

 .نیریخانومو از خودش بگ رانیا یشماره 

 کنند. یم یکند و خداحافظ یم ویاش س یشماره را در گوش دیوح

ست دارد زودتر ا یساعت نگاه م به ست. دو  نیکند. مادرش هنوز خواب ا

صاو شا ریت شا کند،  شود ب یدلتنگ دیرا تما ، توجه به حرف نامدار یباع  

 .ندیمحله را دوباره بب نیا کیتا از نزد دیایب

 د وکن یم ی. خودش را معرفردیگ یکه گرفته، تماس م یبا ش  ماره ا دیوح

شاره م یخانوم را م رانیآدرس ا شماره را در گوش یپرسد. به او ا  بزند یکند 

 کند. یو تماس را قطع م
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ش رانیا یخونه  یشماره  نیا -  نیخانومه... معلومه اونم مثل مادرت باال ن

 کرد. جون یتوش زندگ شهینم گهی! دیخسته ا یشده... ناموسا عج  خونه 

 .یساز و آپارتمان دنیواسه کوب دهیم

و خراب کردن و برج ساختن  یمیقد یخانه ها یدرباره  ن،یبه ماش دنیرس تا

 زند. یحرف م

 نکرده اند. مهیرا جر نیماش نباریا

خاب انت ؟یزید ای: امروز کلپچ دیگو یم طنتیشود و با ش یسرحال م دیوح

 کن!

 کند. یروشن م یگاریخندد و س یم

 کدوم... کباب مهمون من! چیه -

 خندد. یهم م دیوح

نه! حاال که  یناموس   ا نگ ؛یکباب ش   د یبه قول بچه محالمون، طلبه  -

 . ینا میریم ییشام سه تا م،یچونیپ یامش  همه رو م م،ییمهمون شما

****** 
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رود س  راغ لپ تاپ تا با مادرش  یم کراس  تیگردد،  یرس  توران که برم از

 حرف بزند.

 کند. یماست و مطالعه  کاریانجمن نباشد، در خانه ب اگر

 دهد. یکند. جواب نم یم کیعکسش کل یکند و رو یرا باز م پیاسکا

 م؛داریکنم. ب زتیخواس  تم س  ورپرا یمامان؟ م یی: کجاس  دینو یم شیبرا

 .ریباهام تماس بگ

هد د یلم م گار،یس   یکند و با بس  ته  یس  ند م شیظهر را برا یویدیو لیفا

 کاناپه. یگوشه 

شده زیهمه چ یدهد. دلش برا یم آزار شتریو غربت ب ییتنها شبها، ؛ تنگ 

تاق س  ف ،ی کمپان ِ کیش   سیآف ا،یدر یمنهتن، تماش   ا یابانهایخ  و دیا

رکات به ح دنیو خند یخلوتش، رفتن به کالب با دوستانش، قدم زدن با جس

آهنگ  کی یبا باب، وقت یس  وار اش  تی ،یآزاد و کودکانه اش، س  وارکار

 یکباب م یماه و،یباربک یو رو خواند ینلس  ن م یلیاز و یمیقد یرکانت

ند؛ و ب ها ش  تریک مادرش، ب*غ*ل کردن مه،  گاه  یاز ه نه اش، ن قا عاش  
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اس  مش را  یو لحن ص  داش وقت دهیص  بح تا عص  ر، او را ند یمهربانش وقت

 کند... یتکرار م

 یم بفهمد پسرش دیاراده اش را سست کند. نامدار با ،یبگذارد دلتنگ دینبا

 تواند.

 ش . میکند؛ نه و ن یساعت نگاه م به

 .ردیگ یخانوم را م رانیا یخانه  یو شماره  داردیرا برم یگوش

 دهد. یجواب م یمردانه ا یاز چند بوق، صدا بعد

 د؟یبفرمائ -

 سالم... -

 .دیداند چه بگو ینم

 ...دیسالم... بفرماد -

 خانوم صحبت کنم. رانیخوام با ا یِام... م -

 ... شما؟!ستنین -

 کند. یفکر م یا لحظه

 شون هستم. یمیمن، پسر ِ دوست قد -
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 .شدن یبستر مارستانیکم کسالت دارن، چند روزه ب هیواال حاج خانوم  -

 .نمشونیبب کیخواستم از نزد ی! مست؟یحالشون خوب ن یعنی -

اگرنه،  مارستان،یب دیببر فیتشر د،یلیچرا... خدا رو شکر بهترن... اگر ما -

 خونه. انیم شن،یمرخص م گهیفکر کنم چند روز د

 لطفا؟ دیدیآدرس رو بهم م -

 فتون؟یحتما... اسم شر -

 خواهد. یرا م یفهمد اسم چه کس ینم

 !؟یاسم ِ ک -

 ...؟!یاسم خودتون! شما آقا -

دوس   ت بودن. امروز رفتم به  میخانوم از قد رانیراد هس  تم... مادرم با ا -

شون م*س* شه،یفالحت پ یکوچه  یشون تو یمیقد یآدرس خونه  تاجر

 شماره رو داد.

 .دیکن ادداشتیآهان...  -

 خانه اش. یو دوم مارستانیب یدهد؛ اول یتا آدرس م دو
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شکر س یم یو خداحافظ ت  یزند و به آدرس ها نگاه م یآتش م یگاریکند. 

سراغش  دیکند. با شت،  ست دا صحبت کند، بعد اگر او دو اول با مادرش 

 م حرف بزنند.مادرش را بدهد تا با ه یبرود و شماره 

 شود. یبلند م پیکند که آالرم اسکا یرا دود م گاریبه سقف، س رهیخ

 .ندینش یکند و راست م یرا خاموش م گاریاست. س مادر

 سالم مامان. -

 کند. یمهربان مادر، دلتنگ ترش م لبخند

 ؟یسالم مامانم... خوب -

 ؟یخوبم... خونه نبود -

رفته بودن... هنوز که ص   دات جش  ن گ هی هیریخ ی... بچه هازمینه عز -

 گرفته؟

 .شیآب و هوا و آلودگ نیکشه عادت کنم به ا یطول م -

 دکتر برو. شیپ ای ر؛یبگ یضد آلرژ یدارو هی -

 دهد. یتکان م سر

 با خودم دارو آوردم... -
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 ؟یره؟ دفترو راه انداخت یم شیکارا خوب پ ؟یکن یم کاریچ -

سم... قراره اوردر ل... با نامدار در رهیم شیآره، خوب پ - نم و ک هیته ستویتما

 .نشیبرات فرستادم، بب لیفا هیبفرستم... مامان! 

 شود. یمادرش پررنگ م لبخند

 بود؟! نیهم زتیهست؟! سورپرا یچ -

 آره... امروز رفتم برات گرفتم. -

 . صورتشششیشود به صفحه نما یم قیرود سراغ لپ تاپش. دق یم مادر،

رود... دس  ت  یزند، در هم م یکند؛ لبخند م یش  ود؛ اخم م یمتعج  م

 دهانش. یبرد جلو یم

گاه ند و آرام م یم یگوش   نیبه دورب ین جای: ادیگو یک جا پ ن  دایرو از ک

 !؟یکرد

 خندد. یم

 !کرتیئه س تزیا -
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سوالش  رهیساکت به لپ تاپ خ مادرش، صال منتظر جواب  مانده. انگار ا

سراز شکش  شد، قل  او را شود. حتا اگر از  یم رینبوده. ا شوق هم با سر 

 کند. یفشرده م

 !؟یکن یم هیمامان! گر -

 شنود. ینم

 زند. یصداش م دوباره

 کند. ینگاه م یگذرا به گوش مادر،

از  ی. کمندیب یرا نم رشیاست که او کامل، تصو ریانقدر به تصاو حواسش

 است. نششیدر کادر دورب منیو اتاق و سقف نش سشیصورت خ

 مو بده!مامان... جواب -

گه م یگوش   مادر، مل، ص  ورتش را م یرا درس   ت ن کا باره   یدارد و دو

 لرزد. ی.صداش مندیب

 !؟یکرد دایرو پ نجایچطور ا -

 !؟یخوشحال نشد -

 کند و باز به پسرش. یبه لپ تاپ م ینگاه
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 افتادم... میقد ادینداشتم...  دنشویانتظار د -

 .یخوشحال بش ینیبب تویبچگ یخواستم خونه  -

 کمرنگ است. ندشلبخ

 کنه؟ یم یخانوم توش زندگ نیهنوز مثل همون سالهاس... ا -

 اوهوم... -

 ...هیپس بق -

 گردد. یرود و برم یلپ تاپ م ریو تصو یگوش انیمادر، دائم م نگاه

 ینم یخودش اونجا زندگ یخبر ندارم... سراغ صاح  خونه رو گرفتم ول -

 کنه.

  پسرش. ِریبه تصو شود یم رهینگران و منتظر، خ چشمهاش

 کجان؟ حالشون خوبه؟! -

 اندازد. یباال م شانه

... م*س*تاجرش ش  ماره ش  و داد. زنگ زدم، گفتن گهید یجا هیرفته  -

 .مارستانیو بردنش ب ضهیمر

 !؟یک -
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 شما نبود؟! یخانوم... مگه اون موقع، صاح  خونه  رانیا -

 دهد. یتکان م سر

 کنه؟ یم ینها زندگچرا... حالش چطوره؟ چش شده؟... ت -

شو برات گرفتم. اگر دلت بخواد، م ینم -  یم زنگ ششیپ رمیدونم... آدرس

 .یزنم باهاش صحبت کن

 دهد. یآب دهانش را فرو م مادر،

 دونم... ینم یعنیآره...  -

و  نیش  ود به ص  ورت غمگ یم رهیخ قیکند و دق یرا جمع م چش  مهاش

 مادرش. یحرکات دستپاچه 

 .یایب یدلت تنگ بشه، بخوا ،ینیرو بب نجایا دیفکر کردم شا -

 کشد به صورتش. یدست م مادر،

 ...امیدوست ندارم ب -

 کند. یم اخم

 !ذاره؟ینامدار نم ای یدوست ندار -

 ...امیخواد ب یخودم دلم نم ی... ولستیپدرت هم موافق اومدنم ن -
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 کنه؟! یاومدنت، حال منو بهتر م یحتا اگه بدون -

 شود. یم نگران

 !ست؟یگه حالت خوب نم -

 با مادرش راحت بوده؛ برخالف نامدار. شهیهم

ساس بد - س یاح سم، نه جا یرو م یدارم... تنهام... نه ک  یرو... م ییشنا

 .یباش کمیخوام نزد

 کشد. یم ینفس بلند مادر،

هادیپ - به االن و ا ی... وقترانیا یخودت بود بر ش  ن فت کردم،  خال  نیم

 برگرد. نامدار هم... یشیم تیاذ یر دارکردم... اگ یفکر م طتیشرا

 کند. یمادرش را قطع م حرف

شده ول کنم... اگر ن ینم - مونم...  یهم تا آخرش م یایخوام کارمو تموم ن

اون  ؟یکنه کجا باش   یم ینامدار چه فرق یهم من تنهام، هم تو... برا یول

 .ستیوقت ن چیکه ه

 کند. یبه لپ تاپ م ینگاه
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ام... نه دلتنگ اونجام، نه دلم  یراض   بلیاس  ت طیش  را نی... من از ازمیعز -

 .زمیو فکرمو به هم بر امیب یخودیخواد ب یم

ش  ه؟! نبا بلیو اس  ت زهیبا اومدن به زادگاهت، فکرت به هم بر دیآخه چرا با -

 .یاز گذشته ت فرار کن یخوا یکنم م یمامان! فکر م

 پسرش. یناراض ریشود به تصو یم رهیخ متعج 

 کنم؟! یفکر مدرست  -

 !ه؟یمنظورت چ -

 ...شنیچوئی... از نظر سیداشت میکه قد یطی: شرادیگو یم فقط

و  یدوران کودک یکه امروز مادر اوس   ت، همه  یکالس   یمرفه و ها زن

 یش  لوغ و بدون امکانات، زندگ یس  خت و محله ا یطیرا در ش  را ینوجوان

 یبه آن پ ده،ید کیدخانه و کوچه را از نز یکه امروز، وقت یکرده. مس  لله ا

 برده.

گ الن یخانه ها نیاز بهتر یکیبزرگش،  یتابس  تان یالیکه امروز، و یزن

 یاز عمرش را در خانه ا یمیکند، ن یاس   ت و با راننده رفت و آمد م لندیآ

 کوچک گذرانده؟! ییمحقر با اتاقها
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سالها، نخواهد به شهرش برگردد  نیا یتفاوت، باع  شده همه  نیهم دیشا

 داشته. یچه گذشته ا اوردیتا خودش هم به خاطر بو ح

 فرستد. یم رونینفس بلندش را با مک  ب مادر،

ست ندارم ب - شتاقم از حال ا یلی... خمیدرباره ش حرف بزن شتریدو  رانیم

و حالش  ونو  دنشیبرو د ،یخانوم باخبر بش  م... اگر حوص  له و وقت دار

 بپرس... فقط...

 کند. یبه مادرش نگاه م منتظر

 .یدب حیبراشون توض ادیمن، ز یزندگ طیشرا یدرباره  ستین یازی... ن -

 اش. هیاثبات نظر یبرا گرید یهم نشانه ا نیا

عت خوبیاوک - هاش حرف  یبود، زنگ م ی. اگر س   ا با زنم خودت هم 

 .یبزن

 کند. یپسرش نگاه م ریحرف، به تصو بدون

 شد؟! یچ -

 دهد. یتکان م سر



 161 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

مانم... دلم نم - بازخوا یما خاطر لج به  پدرت، خودتو اذ ید   تیبا 

شها که قراره بگ نی...همیکن ست و برگرد... تو به تنها یریسفار و  ییرو بفر

 .یغربت عادت ندار

 زند. یم لبخند

 اومدم. ایشهر به دن نیهم یغربت؟! من تو -

 ماند. یکند و چند لحظه ساکت م یباز به لپ تاپ نگاه م مادر

 یبمون ش  م،یم تیاذ امیچش  ماته... پس  رم... ب یغم غربت تو یآره... ول -

 .دمی... برگرد... جواب نامدارو من میشیم تیاذ

 دهد که نه. یتکان م سر

 .رمیگ ی... نگران نباش... بازم باهات تماس مهیاوک زیهمه چ نجایا -

 زند. یلبخند م یزور مادرش

 مراق  خودت باش. -

 یم یبرد و خداحافظ یل*ذ*ت م دنشیاز ش  ن داندیکه م دیگو ی"چش  م" م

 کند.

 کشد. یم یگرید گاریرود و س یهوا، به تراس م یتوجه به خنک یب
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عت سا میاش برگردد. ن یشگیبه عادت ِ هم دیآمده، ورزش نکرده. با یوقت از

 .یسوارکار کباری ی صبح ها و هفته ا ِدنیدو

*** 

 لیوک خواهد. قبول کرده پس  رش با یم لیتهران، وک یندگینما یبرا نامدار

 بهداد صحبت کند تا وکالت ِ دفتر تهران را قبول کند.

 .دیآ یظهر م کینزد لیوک

و  خانه رفته کیاز ص  بح، طبق قرار ش    قبل با خودش، به پارک نزد امروز

 مفصل و آمدن به دفتر. یصبحانه  کی. بعد هم دوش و دهیساعت دو مین

گار خبر دارد هنوز منش   خانوم قدم ان که ب یم و در  دیآ یر مخب یندارد 

کند و در جواب ِ نگاه ِ  یاس  تفاده، قهوه درس  ت م یکامل اما ب یآش  پزخانه 

 !ارم؟یهم ب کیدونم عادتتون دادم! ک ی: مدیگو یمتعج  ِ او، با لبخند م

 کند. یدهد که نه و تشکر م یتکان م سر

 کنند. یم میرسند و قرار داد تنظ یبه توافق م لیوک با

 یم حیفرستد و توض ینسخه از قرارداد را م کیامدار، ن یاز رفتنش، برا بعد

 دهد.
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 است. کاریب

 خانوم برود. رانی ا ِادتیو ع مارستانیبه ب ردیگ یم میتصم

 یا دهیچیپ ریکند. مس   یرا س  رچ م مارس  تانیتهران، آدرس ب ینقش  ه  یرو

 پرسد. یساعت مالقات را م مارستان،یتلفن به ب کی. با ستین

 ساعت فرصت دارد. کی

 افتد. یشود، راه م یمعطل م کیداند چقدر در تراف یآنجا که نم از

در ش هر بگردد،  د،ی بهداد و وح ِییو راهنما یخودش، بدون همراه نکهیا از

 دارد. یاحساس خوب

س صح شنهادیپ ابیکه راه یریم ست ول حیداده،  شتن ِیبا رانندگ یا اک ِ  وح

 یجلو دنیچیردد. انگار پگ یرود و برم یمردم، چند بار تا تص  ادف کردن م

 یختبه س یساعته ول میدر تهران است. ن یاز رانندگ یجزئ گر،ید ینهایماش

 رسد. یبه مقصد م

 خوشبو. میدسته مر کیگل است.  دار،ید نیبه عنوان اول ه،یهد نیبهتر

  ِ یس   اعت تا ش  روع س   اعت مالقات مانده و او، با گل، در الب مین هنوز

 است. مارستانیب
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دهد امکان رفتن به بخش  ها هس  ت. از اطالعات،  یها نش  ان مو آمد رفت

 رود. یدوم م یو به طبقه  ردیگ یسراغ بخش قل  را م

 و هفت. ستیکند. اتاق دو یآدرس را چک م یبرگه  دوباره

تاق، پ در خت خواب یکی یرو یرزنیا  یرو دهیلم ،یو مرد جوان دهیاز دو ت

 یش ود و س وال یاو م اش مش غول اس ت. متوجه حض ور یکاناپه، با گوش 

 کند. ینگاهش م

شانه  یسر سد:  یدر و آرام م کینزد دیآ یدهد. م یسالم تکان م یبه ن پر

 .دیسالم... بفرمائ

 خانوم هستن؟! رانیا شونیا -

 بله. -

 با منزلشون تماس گرفتم... ش یمن د -

 راد؟! ی: آقادیگو یم عیسر

 بله. -

 زند. یآورد و لبخند م یجوان، دستش را جلو م مرد

 حاج خانوم. یهستم. نوه  رعطای... من امدیبا من صحبت کرد -
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 فشارد. یرا م دستش

 خوشوقتم. -

 گذارد. یم زیم یو رو ردیگ یرا م گل

 .دینیبش دیی... بفرمادیدیزحمت کش -

 .ندینش یهم کنار او م خودش

شکل قلبدهیمادربزرگم تازه خواب - ست م سالها  دتریشد نباریداره اما ا ی... 

 یمیقد یمادرتون با حاج خانوم دوس  تا دینگهش داش  تن... گفت ش  تریود؛ بب

 !اتن؟یح دیکه در ق شاالیهستن... ا

 شود. ینم رعطایحرف ام متوجه

 !دمی... سوالتونو نفهمدیببخش -

 زند. یم لبخند

 !ستن؟ین نجایمادرتون ا -

 کنن. یم یزندگ کاینه... سالهاست امر -

 گه؟ید دیکن ینم یزندگ رانیشما هم ا -

 بله... چند روزه اومدم تهران. -
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 .ردیگ یجان م رعطایلبخند ام دوباره

 فقط سفر؟ ای نیاومد یمنظور خاص یاز لهجه تون مشخصه... برا -

 بمونم. دیبا یکار اومدم... چند ماه یبرا -

 ...نیشما که به اونجا عادت دار ست؟یسخت ن -

ش  ناس  م... خ   یرو نم یدو تا دوس  ت، کس   یکیاز  ریغ نجایچرا... ا -

 سخته... یو تفاوت کالچر کم ییتنها

سر تا رعطایام شه  خچالیشود از  یکند. بلند م یم دییبا   وهیاتاق، آبم یگو

 کند. یآورد و به مهمانش تعارف م یم

با - نده... من  که ب دیش  رم مادرم  بال  تانیب ارمشیبرم دن ... االن مارس  

 .نهیکنم شما رو بب یم داریمادربزرگمو ب

 بشن. داریب شمیندارم... منتظر م ی: نه... من عجله ادیگو یم عیسر

 ...رهیآخه حوصله تون سر م -

 نه... راحتم. -

 دهد. یتکان م سر

 ... فعال...ذارمیتنهاتون م دیگردم. ببخش ی... زود برمکهیخونمون نزد -
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ست که در ِ ن هنوز سط اتاق ا سته، کامل باز م مهیو  شود و دو دختر وارد یب

 کنند. یو بعد، او نگاه م رعطایخانوم، ام رانیشوند. به ا یم

وست که با پ یمشک ییبلند دارد و چشم و ابرو یشان بزرگتر است. قد یکی

 یها یسرش بسته که مثل مجر یرا رو یروسر یتضاد دارد. طور دشیسف

 .ستین دایتار موهاش هم پ کی ون،یزیتلو

خندان. مثل ِ همراهش، سفت و و  دیسف یمتوسط دارد و صورت یقد ،یدوم

 یروشن و فرش را از جلو یقهوه ا یشود موها یرا نبسته و م یمحکم روسر

 .دید یروسر

 عطا؟! هیک نیپرسد: ا یرسد، آرام م یکه به نظر کوچکتر م همان

قدردیگ یآرام هم جواب م و تازه از  ِ یمی: پس  ر دوس   ت  بان جونه...   مهر

 اونجان. ساله یلیاومده... انگار خ کایامر

 پرسد: پسر کدوم دوست مهربان جون؟! یبزرگتر م دختر

 : پس طرف از آب گذشته س!دیگو یم کوچکتر

 خندد. یم زیر و

 کنند. ینگاهش م زیت رعطا،یبزرگتر و ام دختر
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 .ارمیرو ب نایبرم مامان ا ن،ی: باشدیگو یم رعطایام

 رود. یم و

 شوند. یوارد م کنند، بعد یمعذب به او نگاه م یدختر، لحظه ا دو

 یش  ود. با دقت او را برانداز م یم کیزند و نزد یکوچکتر، لبخند م دختر

 :دیگو یم یسیکند و به انگل

 سالم! اسم من نهاله. -

س ادیداند چرا  ینم س یکیافتد. به نظرش  یم یج سال از ج  کوچکتر یدو 

 جواب یس  یبرد و به انگل یزند؛ دس  تش را جلو م ی. او هم لبخند مدیآ یم

 دهد. یم

 .تییخوشوقتم از آشنا -

 ز،یکند و دختر بزرگتر، با همان نگاهِ  ت یمتعج  به دس   ت او نگاه م نهال

 کند. یبهش اخم م

 پررو! ی... پسره یخواد باهاش گپ بزن ینهال...نم نیبش ایب -

 خندد. یم زیدوباره ر نهال،
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ن بخوره به دردمو نجایا می!... اونهمه پول کالس زبان دادهیخ  خارجک -

 !گهید

به طرف او و بدون ا یبرم بعد ب اورد،یدس  تش را جلو ب نکهیگردد  باره  ه دو

 خواهرم نازنینه ن،ی: ادیگو یم یسیانگل

 دهد. یکند، تکان م ینگاهش م تینازنین ، که با جد یبرا یسر

 خوشوقتم. -

 د؟یاومد کایپرسد: شما از امر یم نهال

نهال...  اریدر ن یباز دیبد دیکند: ند یزمزمه م یزودتر از او، فارس   نازنین

 !؟یزبون نفهم هم صحبت بش ی بهیغر هیبا  هیچه اصرار

 "زبون نفهم"! دیگو یاو م به

 : بله، چند روز قبل.دیگو یم یسیزند و به نهال، به انگل یم لبخند

 : چه جال !دیگو یم جانیبا ه نهال

 یس  یرد! به انگلرا دوس  ت دا یباز نی! اس  تیبلد ن یکنند او فارس   یم فکر

 دهد. یحرف زدن ادامه م

 شما چند سالتونه؟ -
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 حرف شیتیکند روان و بر یبدش که تالش م یو لهجه  ییابتدا س  واالت

 چسباند به لبهاش. یبزند، لبخند را م

 و نه سال... و شما؟ ستیب -

 .میخون یو پنج سالشه... هر دو درس م ستیو خواهرم ب جدهیمن ه -

 !؟دیخون یم یواو! چ -

به خواهرش می، "نچ نازنین ند و آرام م ی"  چه مدیگو یک  نیا یدون ی: تو 

 !؟یکن یباهاش خوش و بش م یکه دار هیمرده چه جور آدم

هس  تم،  یدانش  گاه شیدهد: من پ یتوجه به خواهرش، جواب م یب نهال،

... شما کدوم شهر دهیرو م تیریمد یارشد رشته  یخواهرم داره تز کارشناس

 لس آنجلس؟! د؟یکن یم یگزند کایامر

 .ورکیوینه... ن -

 !ن؟یدید کیرو از نزد یآزاد ی: پس مجسمه دیگو یزده م جانیه نهال

 خندد. یم آرام

 بله! -

 کند. ینم ینهال توجه یزند ول یآرام و هشداردهنده صداش م نازنین
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 !ن؟یرفت وودیتا حاال هال -

 بله... بارها رفتم. -

 اسلحه دارن؟! همه کا،یامر یراسته که تو -

شمهاش، شمها چ س یمثل چ شور و ه ،یج ست. دلش  یزندگ جانیپر از 

 او را هم محکم ب*غ*ل کند. ،یخواهد مثل جس یم

 .ستین تیباشه که امن نطورینه! همه اسلحه ندارن... ا -

بدون لهجه و درست  لمها،یف ی! شما مثل توی: وادیگو یشگفت زده م نهال

 !د؟یمون یم رانی!... چند روز ادیزن یحرف م

 بمونم. یدونم... قراره چند ماه ینم قایدق -

 !ح؟یتفر ای دیکار اومد یبرا -

 کار. یبرا -

 !ت؟سیبلد ن یسیپرسد: خواهرت انگل یکند و از نهال م ینازنین اشاره م به

 خندد. یم نهال

 کم بلده! هی -

 کند. یبهش اخم م نازنین
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فرهنگش  ون با ما فرق  نای... اش  میهم ص  حبت نم یبا هر کس   یبلدم ول -

 ...شنیداره... زود با آدم راحت م

داره؟  کاری!... مادرش دوس  ت مهربان جونه... بعدش  م مگه چهیرانیبابا ا -

 زنه. یمودب نشسته حرف م

 ها! دهیمثل پسر ند یبراش باز کرد شتوین ینجوریزشته ا -

 زند. یچشمک م طنتیبا ش نهال

تورش کنم باهام ازدواج  یخوا یهم هس  ت! م یا کهیالمص    خوب ت -

 کنه، منم با خودش ببره اون طرف؟!

 شود. یم یجد نازنین

 نهال! -

: خ  بابا! چرا بهت برخورد؟! حواس  م نبود بزرگتر از دیگو یخندان م نهال

سته! االن تورش م نجایمن ا ش سه تو! بب ین  یه؟! اآخ هیچه جنتلمن نیکنم وا

 جانم!

 ست. یزیانگ نجای ه ِیکند نخندد. باز یم یسع

 برد. یزند و ابروهاش را باال م یباالخره لبخند م نازنین
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 ناشی! بهتر از اه؟یمنو تور کنه ،که تازه.!!.. مگه تور کردن ِ من الک دیبا نیا -

 .دمی... خارج رفته کم نددمیدنبالمن، محلشون نم

 شود. یم باتریلبخند ز با

 زند. یدوباره چشمک م نهال

که پور - خانوم ا یایمنظورت  ناز  مالزس   ت؟ین نایبه ند...  هم  ی! هر چ

 که شانستو نازی!! ی! اگهیخارجه د

 خندند. یم زیدو ر هر

 !رهشویرستوران ظرف م یتو ای هیاونجا راننده تاکس ستیمعلوم ن نمیا -

 نگا! سر تا پاش مارکه. پوینگو تو رو خدا! ت -

 زند. یم چشمک

 !کی! فنهیلباساش مارکه اما مال چ -

با او  یو خص  ومت یفهمد چه دش  من ی! نمک؟یفِ  دیگو یاو م یباس  هال به

 شناسند؟! یرا اصال نم گریدارد؟ آنها که همد

 شود. یم داریخانوم ب رانیحرف و خنده شان، ا یصدا از

 نازی جان... -
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 خانوم. رانیرود کنار تخت ا یم عیسر

 قربونت برم؟ یبهتر م؟یکرد دارتیجانم مهربان جون؟ ب -

 کند. یو سالم م ستدیا یتخت م گریطرف د هم نهال

 ومدن؟ین نایرفت؟ بابات ا ریخوبم... ام -

 نفر اومده مالقاتت. هی ی: نه... ولدیگو یم نهال

 کند. یبه او نگاه م بعد

 ؟شینیبب یخوا یشماس... م یمیپسر دوست قد گهی: مدیگو یم نازنین

 آره مادر... کدوم دوستم؟ -

 فا.لط نجایا دیای: بدیگو یبه او م یسیو به انگلرود کنار خواهرش  یم نهال

 کند. یخانوم نگاهش م رانیکند. ا یرود و سالم م یتخت م کنار

 اومده. کاینبوده. از امر رانی: مهربان جون! ادیگو یم نهال

 سالم کردنو بلده! یج       انم! فارس ی: ادیگو یآرام به خواهرش م و

 !؟ی. پسر کدوم دوست من هست: سالم پسرم..دیگو یخانوم م رانیا

 پرسن... ی: مادربزرگم ازتون مدیگو یم یسیانگل نازنین
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س یصحبت او م انیم سر ِ هاندیگو یخانوم م رانیبه ا یرود و به فار ... هی: پ

 فالحت. ی کوچه  ِیمیقد یخونه  ی... م*س*تاجرتون بودن تویتوکل

شمها یبه دو خواهر م ینگاه از  یکیشده و از تعج  گرد  شانیکند که چ

 دهد. یم لشانیمخصوم را تحو یآن لبخندها

 !؟یبلد ی: شما فارسدیگو یگزد و م ینهال ل  م یساکت است ول نازنین

 زند. یم چشمک

 !یبلد یسیاز اون اندازه که شما انگل شتریب -

ازدواج کرد  یِک  هی! مگه هان؟یا هی... تو پس  ر هانی: وادیگو یخانوم م رانیا

 داره؟! االن خودش کجاس؟ حالش خوبه؟! که پسر به سن تو

 ... خوبه.کاستیمادرم امر -

 کجان؟ اونا حالشون چطوره؟ نایمادرش و عموش ا -

 رفت. ایاز دن ش،یسال پ ستیب کیهستن... مادرش نزد کایاونا هم امر -

 شود. یگرفته م صورتش

 رفت؟! چرا؟! نیخانوم از ب مایس -

 هاش مشکل داشت. هیکل -
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کنه؟  یم کاریبود... خودش چ یو زحمت کش نی... زن نازنزشامریخدا ب -

 از تو هم بچه داره؟ ریغ ه؟یرانیرفت؟ پدرت ا رانیاز ا یِک 

 سواالتش جواب بدهد. یکند به همه  یم یسع

 میرفت شیو پنج س   ال پ س   تی... بهیرانیپس  ر داره... پدرم هم ا هیفقط  -

 .نرایا ومدهیوقت ن چیسالها، ه نیا ی... توکایامر

 کشد. چشمهاش پر از حسرت و غم شده. یم یبلند و مقطع نفس

... خدا براش حفظت میکرد یم یخانواده با هم زندگ هیاون س  الها، مثل  -

 هر جا هست، دلش خوش باشه و تنش سالمت. شاالیکنه... ا

س ادیآرامش، او را  یصدا ست که  یاندازد. زن مهربان و آرام یم مایمامان 

قل م  یآرامش وجودش عج ل  او منت کاش  یش  ود. آرزو م یبه ق ند  ک

 بود تا با هم صحبت کنند. داریمادرش ب

هال مت کش   نی: ادیگو یم ن ما زح قدرم خوش  بو و  ن؟یدیگالرم ش   چ

 خوشگلن!

 برد. یدارد و م یگلها را برم نازنین
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پرس  د و عمو جان و  یکند و دوباره حال مادرش را م یخانوم تش  کر م رانیا

 همسرش را.

 دهد. ینشانش م ،یمادرش را در گوش یاز عکسها یکی

 .باستیشده و هنوز ز مایمامان س هیشب دیگو یخانوم م رانیا

س یم فیمادر بزرگش تعر یبرا نهال و  ستیبلد ن یکند فکر کرده اند او فار

ند. خودش م یس  یانگل به او،  یخندد ول یحرف زده ا گاه  بدون ن نازنین ،

 کند. ین، جابه جا مو گلها را در گلدا ستادهیا یجد

 زند. یبچگانه چشمک م یطنتیبا ش نهال

. میکرد یم یش  وخ میها! داش  ت دیریبگ دهیما رو نش  ن یزحمت حرفا یب -

 جاست فور فان!

 یتفاوت خواهرش نگاه م ی" و به ص  ورت بی"اوک دیگو یزند. م یم لبخند

به نظرش هم عج ند.  ها و  یم  یک خاطر حرف به  تا  رس   د، هم مغرور. ح

 هاش، معذرت نخواست. یشوخ

 او... یول دیآ ینهال خوشش م از
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کنند. دوست دارد  یم یخانوم احوالپرس رانیو با ا ندیآ یم یخانوم چادر سه

 خواهد مزاحمشان باشد. یمهمان دارند و نم یکنارش بماند ول شتریب

کند به منزل  یکند؟ و دعوتش م یم یپرس  د االن کجا زندگ یخانوم م رانیا

 شود. یکند و از اتاق خارج م یقبول م آنها برود.

 تم."گرف یمامان، عکس م یافتد "کاش ازش برا یم ادشی مارستان،یب رونیب

 دهد یستاند و آنم نم ینم نمی***ا

 

 چپاند تا در مدرسه هم ببافد. فشیو کالف را در ک لیم

 زد. رونیو از اتاق ب دیرا پوش ژاکتش

س یتو ما،یس شت  صر، دا د. کر یصبحانه را جمع م یفره اتاق بزرگ آقا نا

ا ور کفشش ر یو پاشنه  دیاش را پوش یکت مشک ،یقهوه ا وریپل یناصر رو

ناهار همسرش را به دستش  ی. همدم از آشپزخانه باال آمد و ظرف غذادیکش

 داد.

 دشیسف یپله نشست تا بند کتان یناصر را داد و رو یجواب خداحافظ هیهان

 را ببندد.
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ضیو ام یرعلیام شان ب ارر که مثل هر روز به  یرعلیآمدند. ام رونیهم از اتاق

ر کا یش  ده بود، در نجار لیدانش  گاه تعط یرفت. از وقت یم یکارگاه نجار

 رود. یدانست کجا م یرا نم ررضایکرد اما ام یم

سر کی یرعلیام شغول پوش عیلحظه نگاهش کرد و  قهوه  یژاکت بافتن دنیم

 یخانوم رو رانیزد و س  الم کرد. ا یلبخند ررض  ایام یش  د ول دشیجد یا

 را گرفت. یرعلیام یو بازو ستادیا وانیا

 ارواح خاک آقات لج نکن مادر... -

 طایبه ح ررض  ایبه مادرش گفت و همراه ام یزیچ اط،یپش  ت به ح یرعلیام

 رفت.

 و کنار در گفت: من رفتم مامان... خداحاف  زن عمو. ستادیا هیهان

 آمد. ونریاستکانها ب ینیبا س مایس

 داره. ی... هوا سوز بدیانداخت یدهنت م یشال جلو هی -

به ح گفت به" و  چند لحظه قبل رفته  ررض   ایو ام یرعلیرفت. ام اطی"خو

 بودند.

 توانست پشت سرشان برود. یم ابانیسر خ تا
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 زدند. یرفتند و حرف م یراه م آرام

سر هم م نیهم شت  مثل  یروز شدیم یعنیسرحال بود.  دش،ید یکه از پ

 ترس راه برود؟! یو ب الیخ یکنارش ب ررضا،یام

س اگر سربه ز یآقا نیکردند، ا یم یبا هم عرو شوهرش؛  یم ریدکتر ِ  شد 

 کیخورد،  نیپله ها زم یمثل همان وقت که رو شهیزنش... هم شدیم هیهان

 "!هیگفت "هان یم یجور خاص

 گفتند "خانوم دکتر!" یبه او م همه

م قربان خانو رانیقبول ش  ده بود و ا یپزش  ک ،یرعلیام افتاد که تازه یوقت ادی

شدنتو بب شهیم یگفت " ِک  یرفت و م یدکترش م یآقا یصدقه  و  نمیداماد 

 خانوم دکترتو؟!"

بکشم، اونوقت  یگفت " من درس بخونم و سخت یو م دیخند یم یعل ریام

 خانوم دکتر!" گنیبه زنم م

 ... خانوم دکتر!هیهان

 غنج زد! دلش

 از هم جدا شدند. ابانیدست دادند و سر خ یرعلیو ام اررضیام
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صبونه  یجا یذاری! میجون یخند یج               ون! چه خوشگل م یا -

 بخورمت؟!

اخم  نگاه کرد و با د،یرس   یم یرس  تانیکه به نظر دب یبه پس  ر جوان متعج 

 گفت : خفه شو آشغال!

اخمتم و بلندتر گفت: ج       ون!  دیرفت، خند یهمانطور که م پسر،

 بخورم!

 بچه! نمیصبر کن بب -

م ه ررضایو ام دیگرد شد. پسر دو ررضایام یصدا دنیاز شن هیهان یچشمها

 پا تند کرد.

 با ترس نگاهشان کرد. هیهان

 گفت؟! یبهت م یچ -

که  یریبه مس    یغل یبا اخم یرعلیبا وحش  ت به کنارش نگاه کرد. ام نباریا

 رفت چشم دوخته بود. یم ررضایام

 ک گفت...متل -
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زد،  یراه برگش   ت و همانطور که ن*ف*س ن*ف*س م انیاز م ررض   ایام

 گرفتم. یگفت: شانس آورد در رفت وگرنه دهنشو ِگل م

 دماغ و دهانش. یرو دیبا همان اخم، دست کش یرعلیام

 نشه. رتونیاتوب*و*س، د ستگاهیا یتو دیشما بر -

 انابیتکان داد و از خ یسر هیزد. هان یحرف م بهیداشت مثل قبل ها، غر باز

 گذشت.

س ررضایبودند. ام ستادهیدو ا هر شاره م ریبه م سر ا  یم یزیکرد و چ یفرار پ

 اتوب*و*س بود. ستگاهیبه ا ینگاهش جد ،یرعلیام یگفت ول

ماند تا اتوب*و*س  رهیانداخت و انقدر به آس  فالت خ نییس  رش را پا هیهان

فاصله  یرعلیدو قدم از ام ضارریآمد. سوار که شد، دوباره نگاهشان کرد. ام

 س  تادهیهمچنان اخم کرده ا ه،یبه هان رهیخ یرعلیام یرفت ول یداش  ت و م

 بود.

 دیدانست چطور با ینم یتمام شده بود ول یرعلی ام ِی***شال و کاله مشک

 !؟یبهش بدهد. اصال به چه بهانه ا

 پشت پنجره. ایبودش مگر از دور  دهیآن روز صبح، ند از
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گ بزر یمجمعه  کی یو همدم نشسته بودند پا مایه برگشت، سمدرسه ک از

 مشکل گشا. لیپر از آج

غذا رو  یگرفت، گفت: برو قابلمه  یهمانطور که ُدم ِ کش  مش  ها را م مایس  

 چراغ گرم بشه. یبذار رو اریب

 به دهان گذاشت. ینخودچ کیرا آورد و  قابلمه

 صلوات بفرست! -

 بافته. مهیفرستاد و رفت سراغ ژاکت ن صلوات

حت کنم، را یم یاز اتاقارم خال یکی رم،یگ یبهش گفته بمون، برات زن م -

 ...نیبکن تونویزندگ

با وعده  گهیافته به س  رش  ون، د یجنگ و جبهه م یجوونا که هوا نیآخه ا -

 که! رهیزن گرفتن دلشون مالش نم ی

... کمک کرد ش هیدش من؟! از راه دور هم م ریت یبرن جلو دیمگه حتما با -

صدش کمکه، بره هم سجد  نیاگه ق س گاه،یپا ایم سه  لهیو ها رو آماده کنه وا

 فرستادن به جبهه.

 .دیخند مایس
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 زنونه س! یکه کارا نایا -

تهران... بره  یمارستانایب ارنیم یمجروح و زخم نهمهیدونم واال! ا یچه م -

 ابه؟!کجاش جهاد و ثو نیکنه... آخه درسته دل مادرشو خون کنه؟ ا یاریبه

شکر م یواال دارم روز - سر ن نیکنم ا یصد بار خدا رو   ییکه هوا ستیپ

 ش االیگرفته، رفته ثبت نامم کرده... ا مش ویتص م گهیهم د یرعلیبش ه... ام

 الشهدا حف  کنه... دیجوونا رو خودش به حق س نیا یخدا همه 

ستها صم گهیهم د یرعلی. "امستادیاز حرکت ا هیهان ید شویت فته گرفته و ر م

 ثبت نامم کرده"

 "رفته ثبت نام کرده؟!"

 رفت؟! یروزها م نیهم یعنی

 .یبافتن یلهایم انیم یمانده بود به دانه ها رهیخ

 ...گریبرود و د دیترس یم

 داشت به ادامه اش فکر کند. وحشت

 ... چته تو؟!هیهان -

 .مایکرد به س نگاه
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 ؟ی... خرابش کردنمی! بده بب؟ییکجا -

 تش گرفت و غر زد:را از دس یبافتن

ما  خانوم بگو کار رانیکه... پاشو تا درستش کنم، برو به ا یهمشو در کرد -

 تموم شده.

 یجا رخت یحرف، بلند ش   د، دس   ت دراز کرد چادر گلدار را از رو بدون

 .یبپوش سرما نخور زیچ هی... ستین اطیگفت: مرد تو ح مایبردارد که س

 فت.ر رونیچادر، ژاکت برداشت و ب یجا به

 یزو سب رینان و پن ینشسته در نگاهش، داشت لقمه ها یخانوم، با غم رانیا

 .دیچ یم لونیرا در نا

 .میداد : بگو کار منم تموم شده... بعد ِ ناهار بر غامیپ

و  مایغذا خوردن باز شد، نه حرف زدن. ساعت سه بود که س ینه برا دهانش

شدند.  نینصرالد دیس یاهر ،ینذر یسفره  لیخانوم، با وسا رانیهمدم و ا

 یم شهینذر کرده بودند و مثل هم هیحضرت رق یخانوم سفره  رانیهمدم و ا

س صرالد دیرفتند  شان م هینذر. هربار هان یادا ی* برانین رفت  یهم همراه

 .ردیبگ لیآمد تحو یم یآن روز، دو تا لباس آماده بود و عصر، مشتر یول
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 گذاشت و رفتند. هیهان شیخانوم لباسها را آورد پ رانیا

 ناهار. ینه شستن ِ ظرفها ،یدرس خواندن داشتف نه بافتن یحوصله  نه

  ِاطیو گرفته و ح ریپنجره و چشم دوخت به آسمان دلگ یهره  یرو نشست

 خشک.

فقط درخت خرمالو با  اط،یکوچک کنج ح یباغچه  یس  رس  بز یهمه  از

 آمد. یبه چشم م دهیو رس ینارنج یچند تا خرمالو

 "یرعلیو نوشت "ام شهیش یرد روک ها

 ...یرعلی... امیرعلی... امیرعلیکرد... دوباره ها... دوباره ام پاک

ش بغآ ستش را به  شت. کف د ش شهیدا شد تا تار دیک شده، ن کیو بلند 

 ظرفها را بشورد.

 منص  رف یآب گرم ببرد ول یکتر کیچند وقت،  نیطبق عادت ِ ا خواس  ت

 یدوباره حمله  دیبرقها قطع ش  د. ترس   که ظرفها را برداش  ت، نیش  د. هم

شد. پر ییهوا شکر خبر ویراد دیبا شن کرد. نه! خدا را  خطر  ریاز آژ یرا رو

 نبود.
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هم نبود وگرنه  هیرفت. عال اطیدر زدن آمد. چادر س  ر کرد و به ح یص   دا

 زند. یدر م یچه کس ندیبب دیکش یحتما از پشت پرده سرک م

شتر سها را ببرد که  یرد ولخانوم بود. تعارف ک رانیا یم شد. رفت لبا داخل ن

 وارد شد. شهیمثل هم ن،ییپا یبا سر ،یرعلیپرده تکان خورد و ام دید

همانها که  هیرنگ دس  تش بود. ش  ب یس  اک خاک کی. س  تادیلحظه ا کی

 م،یش  د. بدون نگاه م*س*تق هیآورده بود. متوجه هان یاز س  رباز ررض  ایام

 کرد و به اتاقشان رفت. یسالم

باس ها. معلوم نبود ِک  لیرا تحو ل بدیایبرق ب یداد و رفت س  راغ ظرف  دیا. 

 داد. یشستنشان را م  یزودتر ترت

 نشست. هیرا پشت گردنش گره زد و کنار پاشو یروسر

ا ر یخودش حواس  ش آنجا نبود. کتر ایص  دا آمده بود  یب یرعلیام دینفهم

 کنار حوض گذاشت.

 !شدیم داشیسر و صدا پ یجن، ب مثل

 کم حرف گوش کن! هی -
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 رونیسرش را باال ببرد؛ از در ب هیمالمت داشت. حتا منتظر نشد هان صداش

 رفت.

سوز را  یلجش به کتر از شت. گرد ست و به اتاق برگ ش ست نزد. ظرفها را  د

 و ترس، چند رج از ژاکت بافت. یحوصله و پر از نگران یروشن کرد. ب

 ی، کس  ل کننده و س  رد مدر آن خانه یرفت، چقدر زندگ یم یرعلیام یوقت

 شد.

صم یاذان مغرب م یصدا را گرفته برود، خدا  مشیآمد. دعا کرد حاال که ت

 باشد. یرعلیخودش مراق  ام

بغآ ِ مانده  دی... شاهیخواست؛ درددل با خدا، گر ینماز اول وقت م دلش

 شد. یدر گلوش، آب م

 یرا تا رو دیوضو گرفت و سجاده را وسط اتاق پهن کرد. چادر نماز سف رفت

 و قامت بست. دیصورتش کش

د مهر گذاشته بو یرو یشانیتمام شد. اصال تمام شد؟! پ ینمازش ِک  دینفهم

با همان بغآ لعنت به دور ،ییحرف و دعا چیبدون ه ،یو  و انتظار  یفقط 

 رو... شیسخت پ یکرد؛ به روزها یفکر م
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 در، باع  شد حواسش برگردد. ی شهیبه ش یمحکم یها ضربه

 ...هی!... هان؟یاتاق ی... توه؟ینها -

در  یرعلیکه س  ر از مهر برداش  ت، در اتاق هم با ش  دت باز ش  د و ام نیهم

 .ستادیچارچوب ا

تاق آنها چه م هیهان کرد؟!  یمتعج  چادر را عق  زد و نگاهش کرد. در ا

 ...نیباز او را صدا زده بود؟ با همان لحن خام و دلنش

انداخت و  یت. به چادر و س  جاده نگاهآرام گرف یرعلینگران ام یچش  مها

 .دیکش ینفس بلند

 !؟یشنو ینم رویآژ یدختر... پاشو... صدا یمنو ترسوند -

 و بلند شد. دیهمان لحظه صدا را شن تازه

 حمله کردن؟! -

 از در خارج شد. یرعلیام

 .نیزم ریز ایاومد... ب یم ییضدهوا یآره... صدا -

 رفت. نییپاپله را برداشت و جلوتر  یرو فانوس

 !ست؟یخونه ن یکس -
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 .ستادیا نیزم ریز یپله ها انیم

 .ییهاتن ایبرگشتن  نمیاومدم بب عیمسجد بودم. حمله که شروع شد، سر -

شت صدا نییسرش پا پ ست،  شد.ام ریآژ یرفت. در را که ب  ،یرعلیهم کم 

 گذاشت. واریکنار د ی هیچهارپا یفانوس را رو

ش هیهان ست بن ست برد چندیخوا سر بردارد تا کث. د شود ن فیادر نماز را از 

سر ریز یول شت. پا یچادر، رو صندوقچه  یچادر را جمع کرد و رو نییندا

 بزرگ نشست. ی

صورتش تار ستادهیدر ا کیهمانطور نزد یرعلیام صف   مهیبود و ن کیبود. ن

بود و  اطیروش  ن ِ فانوس، مش  خص بود. نگاهش به ح هیبا س  ا گرشید ی

 .یصورتش جد

گفت  یم ییو تنها یخواس   ت نرود. از دلتنگ یزد. م یبا او حرف مدل  در

 .دیتواند دهان باز کند و هرچه در دل دارد، بگو یدانست نم یم یول

خدا که مای" حاال  هایموقع نیبره، چرا از ا خوادی!  ! چرا فکر ؟یکن یجور م ت

ته، ام نیکنم ا یم ند وق که قبال نبود؟! حرف زدن  یطور یرعلیچ ش   ده 

 اون روزش..." یدزده، لبخندها یکه دائم م ییش، نگاها همانیصم
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نه نگاه م یمعمول قبال به ز یبود؛  نه توجه... س  ر   یرفت و م یم ر،یکرد، 

مد. ول زدن  خیروز نگرانِ   کیکرده.  رییکرد تغ یآن اواخر، حس م یآ

ت. گذش یتفاوت از کنارش م یو افتادنش، چند روز ب شدیم هیهان یدستها

... ش  دیتوجه رد م یچند روز ب ش  د،یم یعص  ب یمزاحمت کس  روز از  کی

 یدانس  ت. حاال هم که م یو دور ش  دنها را نم کینزد نیرفتار و ا نیعلت ا

 که سرتاسر خطر بود و خون. ییخواست برود؛ جا

سرباز بود، به اندازه  لینبودنش مثل آن اوا فکر حاال  سخت بود؛ یکاف یکه 

 ...شدیم یر زخمخورد؛ اگ یم ریهم جبهه... اگر ت

 آمد... یسرش م ییسرتا پاش نگاه کرد. اگر بال به

 به جنگ! لعنت

فت: کرد و گ یقینگاه دق دشی. باز به صورت و چادر سفهیطرف هان برگشت

 !؟یدیترس

 یانگش  تش که در دهانش بود ش  د. داش  ت تند تند گوش  ت گوش  ه  متوجه

 کند. یناخنش را با دندان م

 نگاه کرد. نیزم چادر برد و به ریرا ز دستش
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نه... همون  یعنیزنه...  ینترس! نم - بارون ک که جرات نکرده بم حاال  تا 

 دن،یمانور م انیفقط م ماهاش  ونیاول، فقط اومد، اونم فرودگاهو زد... هواپ

 مردمو بترسونن.

خواس  ت  یفقط م دیدانس  ت. ش  ا یراس  ت و دروغ ِ حرفهاش را نم ه،یهان

 رهایآژ نیگفتند، ا یا آنقدرها هم که مواقع دیاو را راحت کند؛ ش   ا الیخ

عراق  یماهایخطرناک نبود... اما الاقل آن لحظه، ترس  ش از بمبارانِ  هواپ

 نبود.

 ها! یلجباز یلیخ -

 کرد. لبخند کمرنگش محو شد و سرش را چرخاند سمت در. نگاهش

 کنه؟! خیدستات  ادی! خوشت م؟یچرا آب گرمو استفاده نکرد -

 .شورمیبا آب گرم م ن،یگفت یاز وقت -

 شد و برگشت طرف او. یراض یرعلیام نگاه

 !؟یپس چرا امروز نشست -

گفت؟ " چون با تو لج کردم؟! چون بدون  یش  انه باال انداخت. چه م هیهان

 !"؟یتوجه از کنارم گذشت
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ها ظه برق زد. خ ،یرعلیام یچش  م ند لح ظه، فقط چ ند لح به  رهیچ ند  ما

نگاهش کرد که تا آن  یو جور هیانپر ش  رم ِ ه یچش  مها یص  ورت و س  بز

 که صورتش داغ شد و قلبش تند زد. یوقت نکرده بود. جور

ورد و در آ حیتسب بشیشد. دست برد از ج ریسر به ز شهیمثل هم ع،یسر اما

 نشست. یخال یتهایاز پ یکی یرو

که از دورها داشت  یریبود و آژ حیتسب یچرق چرق ِ آرام دانه ها یصدا فقط

 .دیکش یزوزه م

 کرد. یاشتباه نم هیرنگ محبت داشت؛ قل  هان نگاهش

... رهیگیخواد بره؟ مادرش که گفته بود براش زن م ی"اگر دوس  تم داره، چرا م

دوس  تش دارم؟!  دیکنه؟ اونم از نگاهم فهم یمونه؟ چرا ازدواج نم یچرا نم

 خواد تنهام بذاره؟!" یپس چرا م

 !ن؟یبر نیخوا ی: چرا مدیرسچرا پ دینفهم ح،یاو و تسب یبه دستها رهیخ

. از سوال او تعج  دیهم نگاهش را باال کش هیکه بلند شد، هان یرعلی ام ِسر

 کرده بود.

 : چرا نرم؟!دیاز چند لحظه مک  پرس بعد
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 یعنی... که شما رو... گهید یها یلیخ ... آخه... مادر و... برادر و... خ -

ست شون مهم ه ه و جنگ خطرناکه... آدم ... جبهشنینگرانتون م د،یشما برا

 که ترسناک ترم هست. کیترسه... از نزد یم نهیب یم زونمیاز تلو

سب یشد و همانطور که دانه ها یجد صورتش کرد، گفت:  یرا نگاه م حیت

نامرد و مت*ج*ا*و*ز،  یها یترس  م که تص  ور کنم اون عراق یم یمن وقت

ارن و دس  ت ما بذ نیزم یرو فش  ونویکث یکنن؛ پا یش  رویخاک ما پ یتو

 هموطنم بخوره. یبه زنها و دخترها فشونیکث

 مشتش فشرد. انیرا م حیتسب

کردن؟! چطور خونه به خونه،  کاریهمون اول جنگ، با آبادان چ یدون یم -

ب مردم  کردن...  یبه  تن... ت*ج*ا*و*ز  کردن، کش    له  م ح گ*ن*ا*ه 

شهرو گرفتن و حاال دارن ُکر شهر و  میکن یم یشرویخونن که پ یم یخرم

وطن و  یآب و خاک، برا نیهم ی... اگر بچه هامیریگ یم رانویبه ش  هر ا

 شه،یبعدش ترسناک م ستن،یدشمن نا ینکنن و جلو سپر نهیناموسشون س

 نه االن...

 لبهاش ماند. یو انگشتش، رو دیکش ششیبه ته ر یدست
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 ...یا ینه عشق و دلبستگ ؛یتازه... من که اوضاعم خوبه... نه زن و بچه ا -

 قول داده تنهاش نذاره... ررضایکه ام زمهیعز مینگران یهمه 

 نگاه کرد که مات ِ حرفهاش بود. هیبه هان گذرا

ه ب یچش  م ِ کس   س  تن؟یجبهه، عاش  ق ن رنیآدم که م نهمهیا یکن یفکر م -

شون ن  ستادنیا یداره؛ ول یلیدل هیموندن،  ی... چرا! هر کس براست؟یراه

 تره. واج  زیدشمن، از همه چ یجلو

صو سب یرعلیام ریسر به ز ریت شت ت  یحرف م یگرداند و جد یم حیکه دا

 زد، تار شد.

رفت از وطن و  ینشسته بود، داشت م هیهان یکه روبرو ی جد ِیرعلیام نیا

 ناموسش دفاع کند.

 نداشت تا نگرانش باشد. یا یعشق و دلبستگ ،ی جد ِیرعلیام نیا

 اسش را.نه احس د،ید ینه او را م ،یرعلیام نیا

ش یبلند نفس  رینگاه نکرد. رفت طرف در، گفت "آژ هی. به هانستادیو ا دیک

 قطع شده" و باال رفت.
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دو دس  ت گرفت و گذاش  ت بغآ ِ در گلو  انیرا م س  شیص  ورت خ ه،یهان

 مانده اش بشکند.

 یسرده، سرما م نییشده... اون پا دیسف تیباال... وضع ایخانوم... ب هیهان -

 .یخور

 .شدیم سیوقفه خ یکه ب دیه چشمهاش کشرا ب چادر

نکه آ یو ب ،یرعلیص  دا باال رفت. بدون نگاه به ام یرا برداش  ت و ب فانوس

 پله گذاشت و به اتاق رفت. یمک  کند، فانوس را رو

وانست ت ینم یکه به کس ییسر سجاده تا با خدا حرف بزند... حرفها ستادیا

دانس  ت، خدا که  یس نماز دلش خبر داش  ت؛ هر ک گری. خدا که ددیبگو

 خوب از دلش خبر داشت.

بس  ت تا با خداش حرف بزند. تا فکرش بماند همانجا؛ کنار مهر و  قامت

شد کنار پنجره، ام شا دیرا د یرعلیجانماز. تا پر نک برود  ادشی دیبزند... تا 

 ندارد. یا یست که عشق و دلبستگ یکس یعاشق و دلبسته 

 ... اکبر.ا

 .دیلرز یاز بغآ م صداش
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 شد. ریانداخت. اشکهاش سراز نییرا پا دستهاش

 ست غمازم! یاز که کنم؟ خانگ تی***شکا

 

 یبه س   ه انبار مختلف م دیفرش  ها، همراه وح دیبازد یهفته بعد، برا کی

 روند.

قا روز به قول خودش،  دیآ یم یس  رپولک یبعد، آ تا قرارداد ببندند و  دفتر 

 .هم هست دیجد لیمعامله را جوش بدهند. وک

کل فرش  ها کم اس  ت. با  دیخر یدارند، برا رانیکه در ا یحس  اب یموجود

با یپرداخت معامله را م شیهمان، پ نامدار گفته  له  یبرا دیدهد.   یحوا

شت  مها،یدر دور زدن ِ تحر مانیکنند. نر دایپ یدیپول، راه جد صص دا تخ

با  هم دی جد ِلیاختالفات مشارکتش با نامدار است. وک ریکه او هم فعال درگ

 ست. یزمان بر یپروسه  یمراحل انتقال وجه آشناست ول

با بهداد قرارداد ببندد تا فرش  ها را به آلمان بفرس  تند. ش    ، به  دیبا بعد

سبت ِ اول شن  ندیآ یم دیقرارداد، بهداد و وح نیمنا سه نفره ج آپارتمان او تا 

 .رندیبگ
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 ندمچویوسکو پسه تا عر ،ی" ش  جمعه ا دیگو یم دیشنبه است و وح پنج

 !"میکه مردونه حال کن

رود تا راحت تر صحبت  یاست و مدام به تراس م ریدرگ یهم با گوش بهداد

 کند.

 کند. یزند و به تراس اشاره م یچشمک م دیوح

 شده! شیریدختره س -

اندازد و به  یاس کاچش م وانیل یتو خیتکه  کیفهمد.  یرا نم دیوح منظور

س ینگاه م دیوح سراغ   یبهش م یاس ب ویرود و  یم یصوت ستمیکند که 

 زند.

 یدهد، هم در پارت یگوش م نشیهمان آهنگ ِ آش  نا که هم در ماش   دوباره

 .دهیبارها شن

 با من، هماهنگه... نگاه ِ تو، تو چشمامه... دلت

 خواند. یدهد و م یتکان م تمیخودش را با ر دارد

 گردد. یبرم بهداد

 آهنگ... نیکنن با ا یمون م خفه م،یریما رو... هرجا م یکشت -
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 شود. یبلند م دیوح یصدا

... فکر کن االن س  تین یداداش!... جز آ*غ*و*ش  ت، پناه میما خالطور -

س؟یزد یبازم غر م ،یموش موشات بود شیپ لم د ره،یگ یم نهی!... نفس تو 

 کوبه... یواسه تو م

 کند. یروشن م یگاریو س ندینش یکنارش م بهداد

 ... واال!یکن یجنبه س... کار ِ درستو تو م یبخوب خوبه شونم  -

 زند. یم گاریبه س یپک

 اونو خفه ش کن! -

  آنها. ِکینزد دیآ یبرد و م یم نییکند؛ ولوم را پا یآهنگ را عوض م د،یوح

 ...یشد یمرغ زیچ ه؟یچ -

 کند. یرا پر م وانشیل بهداد

شون م - شون م ،یخند یتا به سر جمع، چهار بدارهیهوا بر  ده،یار منو د... 

دونه من مال ازدواج  یم کممیعاش  قت ش  دم... دوس  ت دختر ِ فابر گهیم

 خود داره. یکه جا نی... استمین

 خندد. یم دیوح
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 !ر؟یمنو بگ ایب گهیم -

 خندد. یحوصله م یهم ب بهداد

 !ییجورا هیآره...  -

 آورد. یرا جلو م وانشیل دیوح

 !نهیاماد که رفته گل بچ د ِیپس پنجاه درصد ِ اون حله! ... سالمت -

ا جواب دنبالم ت فتهیپاش کنه، ب یکفش آهن دی: بادیگو ی خنده م ِانیم بهداد

 دارم! لی... من قصد ادامه تحصرهیبله بگ

 کند. یبه او نگاه م بعد

 ارندیبرم یروشن فکر پیریهستن... اول ت یمدل نیهمه ا نجا،یا یدخترا -

ست سته مکم  هی ی... ولهیکه هدف منم فقط دو شت، واب ش شن،یکه گذ ق و ع

 .میازدواج کن گنیو م ندازنیراه م یعاشق

 ! حواست باشه!گهیدهد: راست م یسر تکان م دیوح

 خندد. یم خودیباز ب و

 .ردیگ یرا همراه انگشتش به طرف او م گاریس بهداد



 201 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

شون ... با رفتارتم نستمیمن اهل زن گرفتن ن یکن یسفت و سخت ط دیبا -

هم  گهیبا ص  د تا د کم،یاز دوس  ت دختر فابر ریمن غ ن،یم... واس  ه هیبد

ستم... با  ش یکیه خواد که فقط با منه... تعهد و  یخ  منو م گهیم ،یکه با

 دونم! یو... چه م یتیالیلو

 خورد. یم زیم یرو لیدهد و از آج یلم م دیوح

شون نم - شم که اهل ازدواج ن یحاال من مثل تو، از اول خط و ن ... ستمیک

شه، بعد خودش به ا هیذارم طرف  یم برسه که من به  جهینت نیمدت باهام با

 خورم! یکردن نم یدرد زندگ

 خندد. یرود. همراه آن دو م یباال م کدفعهیخنده شان  یصدا

 !ن؟یکن یم حتمینص نیباشم که دار یحاال قراره من با کس -

 زند. یبه پشت او م بهداد

چند ماه  یاریو س  وز نداره... طاقت م و زود داره، اما س  وخت ریباالخره د -

 !؟یتنها بمون

 زند. یچشمک م دیوح

 مهندس کارشو بلده! -
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سرشان را گرم کرده و ب باز ست که ا*ل*ک*ل،  خندند.  یم خودیاز آن وقتها

 .اورندیغذا ب شانیشود زنگ بزند برا یبلند م

 ن؟یخور یم یشام چ -

 : کلپچ!دیگو یبا خنده م دیوح

 د.خند یهم م بهداد

 ...دهیحال م گهید یزایم یدافها دنیکلپچ با د -

 اوردر بدم؟ یپرسد: چ یم دوباره

 کشد. یرا سر م وانشیل بهداد

 کشه... یعشقت م یهر چ -

 موندن شما، خوردن کباب باشه! لی! ناموسا نگرانم تنها دلگهیکباب د -

 یزنگ م لشیزند به رس  توران. هنوز کنارش  ان برنگش  ته که موبا یم زنگ

 ورد.شماره آشناست.خ

 الو؟ سالم عرض شد! -

 شناسد. ینم

 سالم... شما؟ -
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 حاج خانوم. یهستم. نوه  رعطایراد... ام یآقا -

 آها... حالتون چطوره؟ -

 مکه! یحاج یحاج نیرفت ن؟یشکر خدا... شما خوب -

 : خوبم؛ ممنون.دیگو یبدهد. فقط م یداند چه جواب ینم

شت یشماره ا - ره رو شما د،یاومد با منزل تماس گرفته بود مادی م،یازتون ندا

 احوالتون بشم. یایکردم... حس  االمر ِ حاج خانوم، خواستم جو دایپ

 شوخ و سرحال است. صداش

 : ممنون!دیگو یفقط م باز

 حاج خانوم مرخص شدن، سراغتونو گرفتن. -

 خوشحالم... حالشون بهتره؟ -

ست وهمه دور هم - شکر... فردا جمعه  ... زنگ زدم اگر افتخار میخدا رو 

 . منو مامور کردن شما رو دعوت کنم.میناهار در خدمت باش د،یبد

 شود. یخانوم خوشحال م رانیا ی دوباره  ِدنید از

 .نمشونیحتما... دوست دارم دوباره بب -

 ؟بگم ای نی. آدرسو دارمی! پس، فردا ظهر منتظرتون هستیهم عال یلیخ -
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 کرده و دارد. ادداشتی

خودش را همچنان تکان  ت،یکند و با آهنگ ِ ال یش  ام را آماده م زیم د،یوح

 دهد. یم

 خواند. یهم لم داده، همراه ِ َادل، م بهداد

 یکه م یکار و راه یخواهد درباره  یدلش م ش  تریخورند، ب یرا که م ش  ام

ساند حرف بزنند ول رانیبه ا کایشود راحت پول را از امر  دیبهداد و وح یبر

 دارند. حیو تفر یخوشگذران لایفقط خ

که ص   دا دیوح ماس کوتاه دارد  ند ت نگ را قطع م یچ تا جواب  یآه ند  ک

 بدهد.

 خندد. یکند و م یاو، "کار و جلسه" را تکرار م ی حرفها ِانیاز م بهداد

 !یجلسه ا یآره ارواح عمه ت! االن تو تو -

 .زهی! خاطرمون واسه شون عزگهید میچه کن -

عاون پرز گهیو م هچونیپ یم نیهمچ - گار م تهیتو جلس   ه ام، ان و داره  دن

 گردونه. یمملکتو م

 خندد. یبلند م دیوح
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اون  یحالل زاده  گهی! ناموس ا همش واس ه دوزار ثوابش ه! دگهید میچه کن -

جور  هیکنه واس  ه خدمت به خلق ا...! حاال باباهه  ی! س  رمون درد ممیبابا ا

 جور! هیکشه، ما  یدست ن*و*ا*ز*ش به سرشون م

سرش  - ست ن*و*ا*ز*ش ِ پ سه د شم خبر نداره دخترا وا شاپور کالنتر روح

 شکونن! یم یچه سر و دست

 پرسد: شاپور کالنتر؟! یم

ر ش  اپو یبگ یخراس  ون، به هر ک دونی!... تو مگهی: بابام ددیگو یم دیوح

ه منم وگرن التیتعط رهیم ادیز فیشناسدش... معروفه... فقط ح یکالنتر، م

 روفم!بچه مع

 پس خوشگذرونه. -

 خندد. یم

ص ای ادمهی یاوووه! از وقت - ش هیسفر...  ای هیمرخ صار،  اه م شیسال قزل ح

 .مید ی... خرجشم من و داداشم مییکچو

 با مادرتون؟! ای! تنها الت؟یتعط رهیبا پول شما م -

 شود. یاش تلخ م خنده
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 ...رهیتنها م -

ساکت م هر سرگرم حاتی. او هم تفرافتد ینامدار م ادیشوند.  یدو  ها  یو 

 خودش را دارد؛ بدون مادرش. یو سفرها

 د.انداز یکوتاه به او نگاه م یول قیکند و دق یرا دوباره پر م وانشیل دیوح

 !ینگرفت -

 رو؟! یچ -

 منو! یبابا فیشغل شر -

 ... کالنتره.دمیفهم -

 خندد. یخود م یهم ب باز

نه ول - قانو جاقانون خودش... از  یمامور  کت،  ییاون قانون ممل که  هم 

مادرم  ای... التیفرس  تنش زندان واس  ه تعط یمنو قبول نداره، م یقانون ِ بابا

ست به دامن ِ ما م ستنش آب خنک بخوره تا  میبد هیو د مهیجر شهید که نفر

 ش برسه. فهیبه انجام وظ

 زند. یزندان رفتن ِ پدرش با خنده حرف م یفهمد چرا درباره  ینم
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 یتو یخنده دار زیچه چ نکهینه ا ه،یش  غل پدرت چ قایدق دمیهممن نه ف -

 تو هست. یحرفها

 یکاناپه کج شده و با خنده به بازو یشود اما بهداد رو یمحو م دیوح لبخند

 زند. یاو م

ست ینیب ی... منو که مهیچارگیخنده م از ب - ستم، آ ش خودم.  سر نیکنارت ن

خودمه... س  ر و کله زدن و نون  یو تجربه  یاز زرنگ دم،یرس   ییاگه به جا

 یگرفتم... اگه بلد ش دم با کالس باش م، انقدر آدما ادیدرآوردنو، کف بازار 

بر من ز یاندازه  ،شدم... اون داداشم ینجوریگرفتم، ا نیذره ب ریبا کالسو ز

ضگ یو زرنگ نبود... داره نون ِ ب سادگ یعر مادرم تو  نیخوره؛ ع یم شویو 

همون  یکیمغازه الکتر هیبرقش  و که گرفت،  پلمی. دزبونه.. یخور و ب یس  ر

ست و پا کردم که اونم االن گرو یکاینزد طلبکاره... مادرمم  یخونه براش د

شد از بس به بابام گ سته  س  به خونه و زندگ فتکه بنده خدا، خ ... تیبچ

 دروازه... شیکیگوشش دره،  هیاما باباهه 

 دیوح یقدر با دقت به حرفهابار اس  ت ان نیکند اول یخودش اعتراف م به

 دهد. یگوش م
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 شویدردسر زندگ یراحت و ب ن،ییتونه سرشو بندازه پا ی... نمگهیفضوله د -

 تو خونش رفته. یبکنه... بزن بهادر باز

 !؟یبزن بهادر باز -

 زند. یپوزخند م دیوح

 کشد. یم یقیشود. نفس عم یلحظه ساکت م چند

بار دس  ت بکش  ه رو  هیچاه نش  ونم بده... بار راهو از  هیآرزو به دلم موند  -

، کنه... انقدر که واسه مردم وقت گذاشت تمیبار بزنه تو گوشم، ترب هیسرم... 

 یبرا ینکرد... ول ینداش  ت... واس  ه ما که پدر تیخانواده ش براش اهم

 کالنتر... پورگذاشت... شا هیما شیو اون محله، از جون و زندگ قاشیرف

 کند "شاپور کالنتر..." یم ل  تکرار ریخودش ز با

 هی ی: هر کدیگو یزند و م یآتش م یگاریخندد. س   ینم گریهم د بهداد

 بابا! الیخ یداره... ب یجور باهاشون بدبخت

. دیگو یراس   ت م ینه؟ ول ایدارد  یداند بهداد هم با پدرش مش  کل ینم

 نامدار هم کم مادرش را عذاب نداده.

 .خلوت ابانهای***ظهر جمعه است و خ
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 کند. یم یرانندگ شهیدردسرتر و کم خطرتر از هم یب

ظرش که به ن ینیریجعبه ش کیدسته گل و طبق سفارش مادرش،  کی دوباره

دهد،  ینشانش م ابیکه دارد و راه یو به آدرس ردیگ یرسد، م یخوشمزه م

 رود. یم

 زند. یزنگ اول را م مردد،

 .دییراد... بفرما یسالم آقا -

 .رعطاستیام یصدا

 یاندازه که فض  ا کی یس  رس  بز با انبوه درخت و گل و ش  مش  ادها یاطیح

باز  ،یرنگ یروش است. برگها شیقسمتها جدا کرده، پ ی هیرا از بق نگیپارک

س  اختمان س  ه طبقه  کیاندازد. خانه،  یس  نترال پارک م یدرختها ادیاو را 

 .یسنگ یاست با نما

آشنا و گرم سالم  یلبخند و با دیآ یم رونیساختمان ب یاز در ورود رعطایام

 کند. یم

 .دیبه به! سالم عرض شد... خوش اومد -
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ستش شکر م یرا م د شارد و ت  یول دریگ یرا م ینیریش یکند. عطا جعبه  یف

 دسته گل را نه.

ست، در با شانش م یرا در همان طبقه  ید دهد و خودش کنار در،  یاول ن

 .دیگو یا... م ایبلند  بایتقر

و  یجو گندم ییموها ،یمش  ک یو ش  لوار دیس  ف راهنیپ با انس  ال،یم یمرد

 .دیآ یجلو م رعطایام هیشب

بدون کفش ِ  یاندازد و پاها یخانه م یبه کفِ  تماما فرش ش   ده  ینگاه

نه م زیفرش تم ادیمرد.  تاق مهرا که ه یا تد  با کفش  چیاف ندارد  قت حق  و

 ود.ش یآورد و وارد م یروش راه برود. بدون سوال، کفشهاش را درم

 .دیگو یکند و خوش آمد م یمودبانه سالم م مرد،

 هستم؛ پسر حاج خانوم. ررضایراد... من ام یآقا دیخوش اومد -

 گذارد پشت او. یدست م رعطایام

 پدرم هستن. -

 رود. یدهد و جلو م یاو هم دست م با
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ش  ک بافت کاش  ان  یکه ب یالک نهیزم یدارد. فرش  ها یجالب یفض  ا خانه،

ستند و کرک. م شت  گر،یطرف و در طرف د کیشده در  یخراط یبلهاه ه

 جفت شده اند. واریکنار د ستاده،یو ا دهیکه به صورت خواب یپشت

 پسرم. یخوش اومد -

 گردد. یطرف صدا برم به

دس  تش را گرفته، از اتاق  نیکه نازن یگلدار، در حال یخانوم با چادر رانیا

 شود. یخارج م

 دارد. یرود. آهسته قدم برم یطرفش م به

د دان یم گریپرس  د. د یکند و حالش را م یاو را نگاه م یلبخند س  رتا پا با

ستش را جلو ببرد. نازن دینبا سالم م یبا لحن نید شک  خانوم  نرایکند. ا یخ

 کند. یو تشکر م ردیگلها را بگ دیگو یبه او م

 یرا قاب گرفته نگاه م نیرنگ که صورت نازن یو شال آب یسرمه ا یمانتو به

با یقبل هم رفتارش دوس  تانه نبوده ول داریافتد در د یم ادشید و کن ره دو

 رود. یو م ردیگ یطلبکارانه گلها را م



  212 

 

سد و همانطور که آرام، به کمک ام یخانوم حال مادرش را م رانیا ضایپر  رر

ماش  اال  ؟یدیرو د هی: رض  ا جان! پس  ر هاندیگو یرود م یبه طرف مبل م

 داشته باشه. یبزرگ نیبه اپسر  هیاصال باور ندارم هان

 پرسد. یزند و او هم حال مادر را م یلبخند م ررضایام

. هنوز کند یهم تعارفش را تکرار م ررضای. امندیکند بنش یتعارف م رعطایام

 .ستدیکند دوباره با یسالم، وادارش م یننشسته که صدا

 یول دهیپوش   یروپوش و روس  ر ن،یش  ود. مثل نازن یاس  ت که وارد م نهال

 اش را اطراف صورت رها کرده. یفرفر یهم آزادانه موها نباریا

 یش  وخ به دس  ت او همراه م یو نگاه یبا احوالپرس   طنتشیپر از ش   لبخند

 دهد. یمتقابل جواب م یفهمد و با لبخند یشود. منظورش را م

کم  یکه موها یش  ود و پش  ت س  رش مرد یوارد م یباز، خانوم مهیدر ِ ن از

 دارد. یزیمرت  و تم یشهایزده و ر یفیظر نکیعست.  یپشتش خاکستر

... کمی"س  الم عل دیگو ی همراهش، بدون نگاه به ص  ورت او، فقط م ِخانوم

مد نار ا ی" و مدیخوش او قت و  یخانوم. ول رانیرود ک با د تازه وارد،  مردِ  
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شکافانه نگاهش م ستش را هم پ د،یآ یکند و همانطور که جلو م یمو  شید

 آورد. یم

 .دیخوش اومد یلی.. خسالم. -

 کند. یم تشکر

 خانوم. هیراد، پسر هان ی: عمو! آقادیگو یم رعطایام

 زند. یفشارد و لبخند م یرا م دستش

 ... حال خانواده چطوره؟دنتونیخوشحالم از د -

 .دنینش یخوب هستند و با تعارف دستش م دیگو یبار م نیچندم یبرا

 من هستن. زیعز یهم زن عمو شونیا -

 من! زی: و مامان عزدیگو یم نهال

 زند. یم یتازه وارد، لبخند مهربان خانوم

 .ردیگ یو دستش را م ندینش یکنار پدرش م نهال

 نکن! ی! حسودیمن زیعز یشمام بابا -

صلوات پدرش شانه ها دیگو یم ی" ایبا ل*ذ*ت، "پدر  ست دور  نهال  یو د

 اندازد. یم
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او  گریپر محبت پدرش، طرف د یو با اش  اره  دیآ یبا گلدان گلها م نینازن

 .ندینش یم

 کند بلند شود. یسالم، وادارش م یصدا باز

س گرید یخانوم چادر کی ست، خوش آمد م یچا ینیکه  و او  دیگو یدر د

 کند. ینگاهش نم میهم م*س*تق

 کند. یم یدوباره معرف رعطایام

 مامان گل من هستن. شونیا -

 کند. یاش را خنده دار م افهیق نهال

 ! مادرم، عمو، زن عموم...ه؟یچه طرز معرف نیا -

 زند. یبه مهمانشان لبخند م یمیصم یلحن با

 کنم؛ یم یمعرف -

 دهد. یبا دست نشانشان م کیبه  کی

 زن عمو بهار، عطا ،پسرشون... ررضا،یمهربان جون، عمو ام -

 !رعطایکند: ام یاصالح م رعطایام

 کند. ینگاهش م طنتیبا ش نهال
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 یو ش  کوه خانوم، مامان خودم، ناز یخوش  گل، بابا عل یآقا نیعطا...ا -

 دل همه، نهال خانوم! زیخانوم، خودمم که عز

 : زن عمو خسته شد دختر!دیگو یبا لبخند م پدرش

 رود. یو سراغ نفر بعد م ردیگ یاو م یرا جلو ینیس بهار

 با خانواده آشنا بشن. نیمارت ی: خ  خواستم آقادیگو یم نهال

 زند. یبرق م طنتیشاز  چشمهاش

 !ن؟ی: مارتدیگویمتعج  م رعطایام

 اندازد. یابرو باال م نهال

 باشه! نیخوره اسمشون مارت ی! حس کردم بهشون مگهیبعله د -

 !ن؟یاسم من؟! مارت -کند. یهم تعج  م او

 خندد. یم ررضایام

 !طونهیکم ش هینهال خانوم ِ ما  -

 .داردیفنجان برم کی و

 خندد. یهم م نهال

 افته! یم نیمارت یکیر ادیهم با کالسه! آدم  یلیمگه بده؟ خ -
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 کنند. یشان را جمع م افهیق ن،یو نازن رعطایام

 آَه! -

 زند. ینهال چشمک م به

 هستم. یرعلی... امستین نیاسمم مارت یول -

از پش  ت ِ بهار، س  رش را متعج  به  دارد،یبرم یهمانطور که چا پدرش،

 گرداند. یطرف او برم

 !؟یرعلیام -

 !ه؟یرعلی! اسم شما ام؟یرعلیکند: ام یهم تکرار م رعطایام

 دهد. یکند و سر تکان م یمتعجبشان نگاه م یها افهیق به

 بله! -

 کند. یو تعج  کرده به پدرش نگاه م طانیش یبا چشمها نهال

 چه جال ! -

 هنکیو ثابت ِ زمان ورودش را دارد. به نظرش ا قیدوباره همان نگاه دق پدرش

سالم کرده و ب ستیب قه،یر عرض ده دقد ال بار به تک تکشان از ح ستیبار 
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ش   ان را داده،  ییبار جواب تعارف و خوش آمد گو س   تیمادرش گفته و ب

 تر از اسم خودش است!  یعج

 زند. ینهال با همان نگاه کنجکاو، لبخند م پدر

 .هیرعلیاسم منم ام -

شحال خو شتریدش روبرو شده، بهم نام خو یبار، با کس نیاول یبرا نکهیا از

 است تا متعج .

 خندد. یم نهال

 !نجایشده ا یریدر ام ریچه ام -

 چشد. یم شیاز چا یکم رعطایام

 !رخان؟یراد... خ        ... اصل حالتون چطوره ام یرعلیپس ام -

 هست. طنتینگاه او هم ش در

 .رخانیزنن نه ام یصدا م یرعلیهمه منو ام -

 یو شکالت را جلو ینیریش یظرفها رعطایو ام ررضایام ند،ینش یکه م بهار

 .رندیگ یهمه م

 دارم. یتونم بخوره... هر وقت خواستم برم ی: همه شو نمدیگو یم یرعلیام
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 .دیی... بفرمادیکند: تعارف نکن یاصرار م ررضایام

 کن پسرم. نیری... دهنتو شستی: قابل دار ندیگو یخانوم هم م رانیا

 هیخانوم از هان رانیخورند، همچنان ا یرا م ینیریش   و یمدت که چا تمام

ض یرعلیکند. ام یسوال م سته و بدون تو لش که حا دیگو یفقط م حیسرب

با یاش راحت. و فکر م یخوب اس   ت و زندگ مادرش بگو دیکند   دیبه 

ها هم تغ یاوض   اع زندگ فاه کنون ازیکرده و ن رییآن هان کردن ر اش  یبه پن

 .ستین

سا الشیر خخانوم انگا رانیا شده.  یکی یزندگ شیاز آ از فرزندانش راحت 

 تواند بفهمد چقدر مادرش را دوست داشته. یاز رفتار و حرفهاش، کامال م

قا ناص  ر و همدم  مایحرفهاش، مدام از س   انیم  یکند و زندگ یم ادیو آ

 که آن سالها با هم داشته اند. یو جمع و جور یمیصم

 یراب یجانیاست، مادرش ه هیگرفتن از هان خانوم مشتاق خبر رانیکه ا انقدر

 خانواده ندارد. نیارتباط برقرار کردن با ا
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گفت، مادرش فقط گوش  مارس  تانیخانوم در ب رانیا دنیاز د شیبرا یوقت

 اقیتو اش یو بدون کنجکاو یسکوتش طوالن یول دید یرا نم رشیکرد. تصو

 بود.

کند،  یچه فکر مهر  یدهد ول یگذش  ته آزارش م یادآوریاس   ت  مطملن

  گذشته و حالش. ِینکرده جز همان تفاوت سطح زندگ دایپ یدرست لیدل

ش  وند، کارش  ان  یم یالتار یکند؛ برنده  یم رییش  ان تغ یها زندگ یلیخ

 هانیا یکنند ول یم ش  رفتیکنند، پ یش  غلش  ان را عوض م رد،یگ یرونق م

 .ستیگذشته ن یها تیفرار از واقع یبرا یلیدل

ست دارد؛ از تعارف ها رانیا یگرم خانواده و  یمیصم جمع  یخانوم را دو

 ندارد. یاز حدشان که بگذرد، کنارشان احساس بد شیب

بدون حرف نش  س  ته اند. فقط نهال با  بایخانوم، تقر رانیاز ا ریغ خانومها،

 مثل دختر بچه ه،ی بق ِیجد ی حرفها ِانیبار، م طنتیش یلبخندها و نگاهها

ست که ت یب یا س کجایحمل طاقت ا ست مثل ج ستن را ندارد. در ش  ،ین

صرار عمه کت یوقت  دعوت هیریانجمن خ ای یرسم یو نامدار، به مهمان یبه ا

 شود. یم
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رباره د دیداند با یکشاند. نم یم کایصحبت را به اوضاع کار در امر ررضایام

 نه؛ ایحرف بزند  اطیمامان، با احت یو کار نامدار هم مثل زندگ یکمپان ی

 دهد. یم یکل یکند و جوابها ینم یحرف ها را شخص ادیز ن،یهم یبرا

 دهد. یگوش م شتری بزرگ، ساکت تر است و ب ِیرعلیام

شانده  ابان،یمثل خ نطوریخانومها، در خانه هم ا نیداند چرا ا ینم خود را پو

 گلدار. دیسف یاند. دخترها با مانتو و شال و مادرها با چادرها

 ... ساعت دو شد.دیط کباب رو آماده کنآقا! کم کم بسا ریام -

 شود. یو بلند م دیگو یخانوم چشم م رانیبه ا رعطایام

 ده؟یشکوه جون! برنج دم کش -

 د؟یدار لیم گهید یچا هیکنم...  ی: االن نگاه مدیگو یم شکوه

 دهد: نه نه! یجواب م عیسر

 خندد. یم نهال

 !ییارن نه چاهستن! عادت به قهوه د یخارج نیبابا م*س*تر مارت -

 خندد. یاز کنار در م رعطاهمیام
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دوس   ت  دهیراد؛ کباب کوب یبنده خدا رو... حاال آقا میکش کرد ییچا -

 ن؟یدار

 دهد. یلبخند سر تکان م با

 زند. یچشمک م نهال

 درست کردنشو چطور؟! -

 زنند. یم شیبا اعتراض صدا ررضایو ام یرعلیام

 نهال خانوم! -

 ندازد.ا یشانه باال م یرعلیام

 تا حاال امتحان نکردم. -

 شود. یبلند م نهال

 .میامتحان کن میبر دیایب -

 ... نهالدیی: بفرمادیگو یم یرعلیکند اما ام یاس  تقبال م ش  نهادشیپ از

 چند سالشه. رهیم ادشی یخانوم گاه

 کند. یمظلومانه به پدرش نگاه م نهال

 براش جال  باشه. دیگفتم؟ خ  شا یمگه چ -
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 زند. یش لبخند مبه یرعلیام

 اتفاقا دوست دارم. -

 شود. یم طانیدوباره ش نهال

 !نیول م*س*تر مارت یا -

 رود. یکند و همراه بهار م ینگاه م زیبه نهال ت نینازن

 رود. یم اطیاندازد و به ح یشانه باال م نهال

 رو به او. ندینش یکج م ررضایام

 د؟یمون یم رانیچند وقت ا -

 یتهران رو اداره کنم؛ بعد برم سیباش   ه آف ازین یقت... تا وس   تیمعلوم ن -

 گردم.

 !د؟یکن یزندگ نجایا دیدوست ندار -

 "نه!" دیگو یمک  م بدون

 .یونبم شتریب یخواست دیوطنته... شا نجای: باالخره ادیگو یم یرعلیام

نگه داشتنش  یبرا یزیچ نجایگذرد. ا یچند ماه هم سخت م نیداند هم یم

 ندارد.
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 دهد. ین مسر تکا فقط

 زند. یلبخند م ررضایام

 کم؟ ای ادهیوقت آزادت ز -

شکل - شم، کارم ز یاگر م شته با س ادی... فقط زستین ادیندا  نجایا مستیبه 

گار ان یکنم ول جیتونم کارها رو من یم ییکردم تنها ی. فکر مس  تمیآش  نا ن

 کردم. یتر از اونه که فکر م دهیچیپ

 زد.اندا یم یبه برادرش نگاه ررضایام

 رعطای. اممیدیبرات انجام م اد،یاز دس  تمون برب ی. هر کمکمیما هس  ت -

تونه  یش  رکت... م یکارا وارده. دس  ت راس  ت منه تو نجوریبه ا یحس  اب

 دهیاگه خدا طلب شهیسفر در پ هی... میدار ادیآشنا ز یکمکت کنه... من و عل

 شا ازهست... مادرت مثل خواهر ماست. درسته ساله رعطایام یباشه، ول

 .میکن یبراتون م ادیاز دستمون برب یهر کار یول میخبر بود یب

 یست؟ بلند م یبه برادرش ناراض یرعلیکند نگاه ام یداند چرا حس م ینم

: تا ناهار دیگو یزند، م یرا باال م راهنشیپ ینهایش  ود و همانطور که آس  ت

 آماده بشه، برم باال.
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 م حس کرده.خانوم ه رانیست که در ا یوجودش آرامش در

برو  ی: منم برم نمازمو بخونم... ش  مام اگه دوس  ت داردیگو یم ررض  ایام

 .میکن یکار صحبت م یبچه ها... بعد از ناهار، درباره  شیپ اطیح

 رود. یزند و م یرا باال م نشیهم آست او

 رود. یپشت پنجره م یرعلیام

سرگر یسکو یرا رو یو نهال، منقل رعطایام شته اند و  م باد زدن باغچه گذا

 رعطایکه ام یزیو به چ ستادهیدرخت ا کیدر باغچه، کنار  ن،یهستند؛ و نازن

شود. شکوه، همانطور که با  یزنگ تلفن بلند م یخندد. صدا یم دیگو یم

با  یم زیم یکه در دس  ت دارد را رو یا ینیکند، س   یص  حبت م لشیمو

 گذارد.

 جون. ییسالم از ماس خانوم سما -

... 

 ... من در خدمتم!نیدار اریاخت -

... 
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 دشییکه ش  ما تا ینداره... کس   یمن با باباش  م ص  حبت کردم... مخالفت -

 فکر و شک نداره. یجا ن،یکرده باش

... 

 پس همون سه شنبه ش ... -

... 

 ...میندار یزیاز زحمت، واسه شما چ ریهم خوبه... ما که غ یلیخ -

... 

خت بش  ن... خدمت از جوونا خوش  ب یبه حق فاطمه زهرا همه  ش  االیا -

 ...شاالیماست حاج خانوم... ا

 دارد. یرا برم ینیکند و س یم یخداحافظ

 !ن؟یاوا! شما تنها موند -

 گردد. یبرم

 است. شکوه

 رفتن نماز بخونن. -

 شده است. خیپر از کباب س ینیس
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 درست کنن؟ دیرو با نایا -

 دهد. یسر تکان م شکوه

 ببرن. انیزنم ب یبله، االن صدا م -

 .ردیگ یرا م ظرف

 برم. یمن م -

 گزد. یل  م شکوه

 نه... شما چرا؟ -

 دوست دارم کمک کنم. -

 زند. یم لبخند

 .نیافت یتو زحمت م -

 رود. یم رونیدهد و بدون حرف ب یلبخندش را م جواب

 .ندیب یزودتر از همه او را م نهال

 !نیسالم بر برادر مارت -

 رسول خدا! شما چرا؟! ای: دیگو یو با خنده م ردیگ یظرف را م رعطایام



 227 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

حرفش را  یمعن یرعلیزند. ام یفقط لبخند م نینازن یخندد ول یهم م نهال

 فهمد. ینم

 گذارد. یآتش م یها را رو خیس عطا

 .شهیم یلباساتون دود نجا،یا نییم*س*تر! بفرما -

 یبه لباس  ها ینگاه د،یآ یم رونیهمانطور که با چند انار، از باغچه ب نینازن

 .هی: نگران نباش... لباساش تقلبدیگو یکند و آرام م یاو م

 کند. یفقط اخم م یخواهد جواب او را بدهد ول یدلش م دوباره

 .ندینش یم یرعلیکنار ام نهال

 کنم؟! یم یباهاتون شوخ نیشیناراحت م -

 کند. یم نگاهش

 نه! -

 زند. یلبخند م نهال

ها م - چه  عادت  گنیب به اخالق من  ما  که ش   بهتون  دیش   ا ن،یندارنه 

 بربخوره.

 خندد. یم
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 یم ادشی نمت،یب یم یتوئه. وقت هیش  ب یلیدختر عمه دارم، خ هینه...  -

 افتم.

نازدیگو یم طنتیآرام و پر ش   نهال بکن  گهیمثل مامانا همش بهم م ی: 

 نکن.

 زند. یم چشمک

 کچل هم هست؟! ،یاز بداخالق ریغ یمامان ناز -

 : کچل؟!دیگو یخنده م انیخندد و م یبلند م نهال

 دهد. یکنند. سر تکان م ینگاهشان م همه

بفهمه  ش  هیبنده که آدم کنجکاو م یم نجایرو تا ا یروس  ر یجور هیآخه  -

 هست! یچ رشیز

شده. برم از سرخ  صورت نهال  صدا م نیگردد و نازن یشدت خنده،   یرا 

 زند.

 او. یشانه  یگذارد رو یدست م عیسر یرعلیام

 !شهیکه هست بداخالق تر م ینیاز انه! نگو...  -

 دست او، بعد چشمهاش. یشود رو یثابت م نینازن نگاه
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فهمد.  ینم یرعلیدارد که ام یبیحالت عج شیو عص  ب یناراض   یچش  مها

باره به نهال ت  رهیهمانطور به او خ ینگاه کند ول زیمنتظراس   ت مثل قبل، دو

 *ز شده.که به قلمرو اش ت*ج*ا*و یریمانده. درست مثل ماده ش

زند. فقط دستش را از  یآورد و خونسرد به چشمهاش زل م یکم نم یرعلیام

 دارد. ینهال برم یشانه 

با از گاهش  بد و منف دین که هم براش  نیا یول ردیبگ یحس  ها  چش  م

 دهد. یمثبت م یانرژ ن،یریش یدژاوو کیمثل  به،یآشناست و هم غر

 شنود. ینهال را کنارش م یتک سرفه  یصدا

 !ه؟یدختر عمه تون چ اسم -

 .ارهیب سید هیتون بره نون و  یکی. شهی: کبابا داره آماده مدیگو یم رعطایام

 .ی: جسدیگو یمعترض، م یبه چشمها رهیخ همانطور

 .ارمیم رمی: من مدیگو یکشد و م یم ینفس بلند و ناراض نینازن

 !هو؟یشد  یپرسد: چ یم رعطایرود، ام یکه م نیهم

 خندد. یم زیر نهال

 شود! یم یرتیکچل غ یناز -
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 دهد. یسر تکان م رعطایام

 کن وروجک! تشیکم اذ -

 کنه! یم یدفعه قاط هیبه من چه  -

 راد. یآقا میخواهر ندار میمن و شما شانس آورد -

 : با من راحت باش.دیگو یم

 زند. یچشمک م نهال

 منم راحت باشم؟! -

 : ِاهه!دیگو یمعترض م رعطایام

 پرت شود. رعطایکند تا حواس ام یمان اشاره مبه ساخت عیسر نهال

 .نایعطا ا یسومش خونه  یماست؛ طبقه  یخونه  نجایدوم ا یطبقه  -

 خندد. یم رعطایام

 امان از دست تو! -

 .دیآ یم رونیب یسیبا د ررضایام

 سفره رو انداختن. کبابا در چه حالن؟ -

 .گذارد ینانها م انیآماده را در ظرف، م یخهایس رعطایام
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 دستپخت عطا خان! نمیا -

 راد. یناهار آقا دیی: بفرمادیگو یم ررضایام

به  هیو همراه بق داردیباغچه جا مانده. برش  ان م یس  کو یرو نینازن یانارها

 رود. یخانه م

 پهن کرده اند. نیزم یبزرگ رو یشده، سفره ا دهیها چ یکه پشت یسمت

 گذارند. یرند در سفره مآو یم یزیروند و چ یدائم به آشپزخانه م خانومها

 شود. یو بلند م ندیچ یرا در سفره م یکوچک سبز یسبدها ن،ینازن

 .ردیگ یرا به طرفش م انارهاش

 .دیرو جا گذاشت نایا -

 رود. یو به آشپزخانه م ردیگ یانارها را م ،یرعلینگاه به ام بدون

 ت.سا اریو ساالد و ماست و خ یو سبز یپر از ترش ن،یکامل و رنگ ی سفره

 دهد. یرا نشان م ییبا دست، جا ند،ینش یخانوم همانطور که م رانیا

 بفرما پسرم... بفرما باال. -

 .یرعلیگذارد پشت ام یدست م ررضایام

 .دییبفرما -
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صم هنوز شقابش پر از برنج م کینگرفته کدام  میت  یاز غذاها را بخورد که ب

 شود.

 .دیی... بفرماستیقابل تعارف ن گهید -

طایام گال رع باب فرو م یچن ند و رو یدر ک قاب م یک خل بش    یبرنج دا

 گذارد.

 .داردیاو نگه م یظرف خورش را جلو ررضایام

 شکوه خانوم معروفه! یفسنجونها -

 کدام را بخورد. داندیشده که نم جیگ انقدر

 خندد. یم نهال

 !یرانیا یعادت نداره به غذاها نیم*س*تر مارت -

 نوشابه؟ ایوغ پرسد: د یبا لبخند م یرعلیام

 کند. یخانوم باز تعارف م رانیا

 .ستیبفرما پسرم... قابل تعارف ن -

 ...دیببخش دیبا گهی: ددیگو یم شکوه
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توجه به خودش و ظرف  نهمهیاز ا یفهمد ول یمعذرت خواستنش را نم لیدل

 شود. یمعذب م شتریغذاش، ب

ندارد و فقط غذا یتوجه چیکه ه یکس   تنها خورد،  یخودش را م یبه او 

 است. نینازن

 یها اض  افه ش  ده و غذا با همه  یس  خت ی هیهم به بق نیزم یرو نش  س  تن

 چسبد. یتازه اش، بهش نم یو طعمها یخوشمزگ

کند  یرا مجبور م رعطایبش  قاب او را دارد و ام یهوا میم*س*تق ریغ بهار

ست او بگذارد ول زیهمه چ ش یرا کنار د ساالد را  یشکوه، تک تک تر ها و 

 ازشان بچشد. یکند کم یآورد و اصرار م یجلو م

ها در مه چ یمجبور م تین باب کوب زیش  ود ه ند. ک حان ک  ی دهیرا امت

ش رعطا،یام ساالد  شکوه،  سنجان  شک بادمجان ِ بهار، خورش ف  ،یرازیک

 و آخر ِ همه، چند قاشق شله زرد به عنوان دسر. جاریو هفته ب یبندر یترش

به  یحال یعنی س  ت،یاهل ناهار خوردن ناو که اص  ال  یبرا نها،یا یهمه  و

 دیکه آن ش    ، با بهداد و وح یکله پاچه ا یمرات  بدتر از خوردن همه 

 خورده اند.
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سکوت و احترام و ظلم به معده را کنار  گریآورند، د یم یاز ناهار که چا بعد

ش یگذارد و در مقابل ِ چا یم صفهان و  "نه" قاطع  کی ،یخانگ ینیریو گز ا

 .دیگو یم

ستقبال م دیگو یرا بهش م رعطایام یهمکار شنهادیپ ررضایام سرش ا  یو پ

. ردیرار بگکارها ق انیدر جر شتریتا ب دیایشود روز بعد به دفتر ب یکند. قرار م

 ند.فکر ک شتریب دیو خانواده اش دو دل است. با رعطایهنوز بابت کمک ِ ام

 آرام ِ دوست یندارد درد ِ ب ی***آرام

 

 .کرد یم فرار

 ...یرعلیکرد از خودش، دلش، ام یفرار م دیبا

 است. زیهمه چ یرعلیام شیاست. تا نفهمد برا چیاو ه یباور کند برا تا

 ی خانه و محل و مدرسه را؛ نگران ِی عاد ِیبشنود. زندگ ند،یخواست بب ینم

  خودش را. ِیو سرخوردگ ییو تنها
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 یاش؛ دلدار یاطی ِچرِچر چرخ خ ِ انیخانوم را م رانیمف مفِ  ا یص   دا

 یص   دا ؛یاطیمف مف و چرخ خ ی ص   دا ِ انیو همدم را م مایس   یها

 .وانشانیا یو پله ها اطیسنگفرش ح یرا رو یرعلیآرام ام یقدمها

 یدانست خانه، آن روز، بو یخواست به خانه برگردد. م یمدرسه آمد. نم از

 دهد. یرفتن م

 آمد.باال  نیرزمیاز ز ،یبزرگ ترش یکاسه  کیبا  همدم،

مد - باس   اتو عوض کن ب هیهان یاو تاق ا ایجان؟ ل مانتم  رانیا ما خانوم، 

 اونجاس.

 .ستادیپله ها ا انیم

 !؟یاونجا واسه چ -

 .میخانوم رانیا شیرفت، گفت: ناهار پ یهمانطور که م همدم،

 چقدر عاشق کتلت بود! یرعلیآمد. ام یکتلت م یبو ن،یرزمیز از

شان رف ینم ست برود. به اتاق سبخوا سهاش را عوض کرد و چ ه ب دیت؛ لبا

 .نیعالسالد

 در، ضربه خورد. ی شهیچقدر گذشت که به ش دینفهم
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 خانوم... هیهان -

 بود. ررضایام یصدا

 چادر سر کردن نداشت. یدر را باز کرد و پشت در رفت. حوصله  یال

 بله؟ -

 .میناهار بخور دیایب میسالم... منتظر -

ست بگودشید ینم شما بفرما لی"م دی. خوا ش ی" ولدییندارم؛  د. ش مانیپ

 قرار شد. یب یرعلیام دنید یدلش برا

 .امی: االن مگفت

 رفت. ررضایام

 ،شیروس  ر نیو به خودش نگاه کرد. بهتر س  تادیتاقچه ا یرو ی نهیآ یجلو

سال قبل، ا خانوم براش از مشهد آورده بود. همان وقت  رانیهمان بود که دو 

 پاب*و*س امام رضا رفت. ،یرعلیما ینذر قبول یادا یکه برا

 وند.تا مرت  ش دیپستو برش داشت و سر کرد. به ابروهاش انگشت کش از

که حتا نگاهش  ی مسافر ِیرعلیداد؟ ام یوسواس به خرج م ،یچه کس یبرا

 کرد؟! یهم نم
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 سر انداخت. یبرداشت و رو یرا از چوب رخت چادر

 در اتاقشان مک  کرد و در زد. پشت

 خانوم آمد. رانیا یصدا

 جان. هیبفرما تو هان -

 زد و جواب سالمش را داد. یخانوم لبخند آرام رانیپهن بود. ا سفره

 .اریرضا جان! قابلمه رو ب -

ضایام ست یبا لبه ها رر شت نیعالسالد یبزرگ را از رو یقابلمه  ن،یآ و  بردا

 چند تکه نان سنگک گذاشت. یکنار سفره، رو

شت ن یرعلیام س یم زیانها را رنبود. همدم دا نان لواش  کی یرو ما،یکرد و 

 تا لقمه درست کند. دیچ یکامل، کتلت م

 .ختیر یکاسه ها، از قابلمه آبگوشت م یخانوم تو رانیا

سرش که به اتاق کنار دیپر یرعلی..." اماای" یصدا از شت  ان ش یو به در پ

 راه داشت نگاه کرد.

 بود. سرحال

 سفره نشست. گریلبخند سالم کرد و طرف د با
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 خانوم گفت: قبول باشه. رانیا

 !زیشده عز یقبول حق... به! عج  آبگوشت -

 خانوم هم لبخند زد. رانیا

 نوش جونت مادر. -

 .دیآبگوشت را بو کش یکاسه  یرعلیام

شت دورهمش م - صال آبگو س یا سبه...  ست به کتلتا  مایچ خانوم! اجازه ه

 ناخونک بزنم؟!

 نتطیو ش یحرکاتش، شاد یکرد ول یلند نمخوشحال بود! سرش را ب چقدر

 داشت.

 دستش گذاشت. یظرف کتلت را جلو مایس

 .رمیگ یهمش واسه شماس. دارم برات لقمه م -

 نگاه کرد. مایبزرگ کنار دست س یبا ل*ذ*ت به دو لقمه  یرعلیام

شما درد نکنه... فقط اگر چ - ست  شه  یزید سه!... بوش بلند ب به خودم بر

 خواد. یدلشون م هیبق
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که  یآبگوش  ت و مش  ت نان یافتاد. به بخار ِ کاس  ه  نییپا هی غمدار هان ِنگاه

 .ختیهمدم توش ر

 واسه خودتم تهش بمونه. ،یتعارف بزن یکنم اگر خواست یدرست م ادیز -

 کتلت به دهان گذاشت. کی یرعلیام

 اوم! حرف نداره! -

 .دیوبک یم یقابلمه را با گوشت کوب چوب اتیداشت محتو ررضایام

ش رانیا شته با .. .هی... راه طوالنیخانوم گفت: نوش جونت... بخور جون دا

 .گهید یبخور یچ ،یکجا بر ستیمعلوم ن

 بلندش، مقطع و پر بغآ شد. نفس

 و کنار گذاشت. دیچیپ لونیلقمه ها را در نا ما،یس

 به چشمهاش. دیرا کش شیخانوم، پر روسر رانیا

 به دهان یتکه گل کلم ِ ترش   کیز کرد دس  ت درا دن،ی کوب ِانیم ررض  ایام

 گذاشت.

من!  زیبار هزارم... مادر ِ من! عز یبا همان لحن س  رحال گفت: برا یرعلیام

. نه قراره رمیبرم خط مقدم که؟ بعدش  م من به عنوان امدادگر م س  تیقرار ن
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 تانممارسیب ی... تورمیتوپ و تانک دشمن باشم، نه اسلحه دست بگ یجلو

 !نیرسم. هم یو به مجروحا م

گاهش کم رانیا فت: ا یخانوم، ن مدم گ  رتیخدا خ ش   االیآرام گرفت. ه

 ؟یخور یچرا نم ه؟یگفت: هان مایبده.س

 ! کتلتم هست.؟ی: دوست نداردیخانوم پرس رانیا

 لحظه نگاهش کرد. کی یرعلیام

 خورم. یگفت: چرا... م هیهان

 کم من بکوبم، آبگوشتت سرد شد. هیگفت: بده  یرعلیام

چهارزانو نشست و  د؛یکش یرعلیگوشت کوب و قابلمه را طرف ام ررضایام

 برداشت و خورد. یباز از ترش

 یرعلیام یغذا خورد و فقط به حرکت دس  تها ر،یو س  ر به ز لیم یب ه،یهان

و خودش هم  ختیرا آماده کرد، در بشقاب ها ر دهینگاه کرد که گوشت کوب

 مشغول خوردن شد. همانطور سرحال و شوخ.

ش هیزودتر از بق نچو ست هیخانوم گفت: هان رانیا د،یکنار ک ت جون، قربون د

 ؟یزیریم ییمادر، چا
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 .ختیر یو چا یکنار سماور نفت نشست

ال باز ... حازیو گفت: دستت درد نکنه عز دیبه شکمش کش یدست یرعلیام

 تونم نفس بکشم. یبگو بعد از غذا نماز بخون... انقدر خوردم که نم

کرد.  تش کر یرلبیز یرعلیگذاش ت. ام کشیرا نزد ینیبهش، س  نگاه  ِبدون

 .دید یسالها که انگار اصال او را نم نی ا ِیرعلیباز شده بود همان ام

 رانیو همدم ظرفها را جمع کردند. ا مایهم تمام ش   ده بود. س   هیبق یغذا

 رنگ ِ کنج اتاق. یخانوم لقمه ها را برداشت، رفت طرف ساک خاک

  یج یساکت... نقل و توت خشک و کشمشم تو یرو ارمذیلقمه هاتو م -

 کنارشه... لباس گرماتم...

همچنان  اررضیکرد. ام یسفره را پاک م هیبود. هان هیشد. پشتش به بق ساکت

 آورد. یرا درم هایداشت ته ترش

ستکان چا ،یرعلیام شد، رفت کنار ا یقال یرا رو شیا شت و بلند   رانیگذا

 د.خانوم، از پشت ب*غ*لش کر

 !؟یکن یم هی! باز که گرزیعز -
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هوا گرم و  ش  هینگاهش  ان کردند. مگر جبهه س  رد بود؟! جنوب که هم همه

با خودش  دادیافتاد. کاش م یرعلیام یش  ال و کاله ِ آماده  ادیبود.  یش  رج

 ببرد.

 دلم خون شد. یجون... انقدر غصه نخور... دم رفتن زیعز -

 .ستی.. دست خودم نخانوم لرزان گفت: دل منم خونه. رانیا

ضایام ش یتکه  نیآخر رر شت و گفت: عز یتر  مدی! قول مزیرا در دهان گذا

 گرده. یسالم و سالمت برم گهیچند وقت د

 خم شد، صورت مادرش را باال گرفت. یرعلیام

 ها! یزیاشک بر ینطوریشگون نداره پشت سرم ا -

 به سر او و بلند شد. دیخانوم دست کش رانیا

 بلند شود. عیسر ررضایاع  شد امدر زدن ب یصدا

 باشه. نیگفت: فکر کنم حس یرعلیام

 گذاشت. ینیخانوم از سر تاقچه، قرآن را برداشت و در س رانیا

 را نگاه کرد و سر تکان داد. رونیاز کنار در، ب یرعلیام

 خودشه... برم معطل نشه. -
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 برداشت و چادر سر کرد. یخال یکاسه  کیخانوم  رانیا

و کفش  ش را به پا کرد. راس  ت که  دیرنگش را پوش   یورکت خاکا ،یرعلیام

و همدم گفت: دس  ت ش  ما درد نکنه... به آقا ناص  رم س  الم  مایش  د، به س  

سون ش زویعز یهوا شه،ی... اگه مدیکن یو دوباره خداحافظ دیبر شته با  دیدا

 غصه نخوره.

 دوباره اشکش راه افتاده بود. مایس

 .میذاریآقا، تنهاش نم یعل گفت: خدا به همراهت... چشم همدم

 بود. ستادهیچهارچوب در ا یتو هیهان

 .اوردمیبه آن دو زد و گفت: آخ... ساکمو ن یزیلبخند تشکر آم یرعلیام

 براتون. ارمیگفت: من م هیهان

ساک را به طرفش گرفت و بغضش را پس زد  یخش داشت. دسته  صداش

را گرفت و گفت  سوخت. بدون نگاه، ساک یاما چشمهاش از فشار اشک م

 "ممنون".

 ...دیحالل کن گهینگاه کند، گفت: د چکدامشانیآنکه به به ه یب بعد
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و همدم، همانطور که همراهش به  مایحرکت مانده بود. س   یب هیهان یپاها

 رفتند، جوابش را دادند. اطیح

را  یرعلیداد و ام مایرا به س ینیخانوم کاسه را از حوض پر کرده بود. س رانیا

 .دیدر آ*غ*و*ش کشسخت 

شانیدیتار م هیهان شد شت م دی. چادر را ک شمهاش. کجا دا رفت؟!  یبه چ

رفت؟ پس چرا  یگفت؟! جلو نم یواقعا جاش امن بود آنطور که خودش م

 !د؟یجوش یو سرکه م ریدلش آنطور مثل س

 کرد؟! یها چه م یدور با

س رانیآرام با ا یرعلیام سرش را ب*و* سراغ بعد  د،یخانوم حرف زد و  رفت 

ضایام شتش م رر  یکه کنار در بود. او را هم ب*غ*ل کرد و همانطور که به پ

 گفت. یزیزد، با لبخند چ

فت. ام رانیا باال گر رد ش   د، قرآن را  رشیاز ز یرعلیخانوم، قرآن را 

س شده بود.  یبود که همانجا تو هیروش به هان د؛یب*و* شک  چارچوب خ

را  یوقت افتاد که داش  ت آب داغ کترآن  ادیلحظه نگاهش به او افتاد.  کی
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وس  ط ِ  ن،یرزمیکرد. آن وقت که در ز یو نگاهش م ختیر یقابلمه م یتو

 چشمهاش مهربان شدند. قرمز، ریآژ

 رفت. رونیو از در ب دیخم شد، قرآن را ب*و*س دوباره

ست. اما گر یدل م دیکرد. نبا یم هیگر دینبا س یم هیب بود  یکرد و دلتنگ ک

 کوچکش بود. یایدن یکه همه 

در را کنار زد،  یجلو یخانوم پرده  رانیروش  ن ش  دن موتور آمد. ا یص  دا

خواند را گرد، پشت سرش  یکه م ییو دعا دیپاش نیزم یآب را رو یکاسه 

 فوت کرد.

 دی؛ باگشت یباالخره برم یبفهمد... سخت بود، ول یگذاشت کس یم دینبا

 گشت! یبرم

 91زیی*** تهران/ پا

 

مده آ هیگرفته است. حاال هان یانرژ یکل ،یجس دنیصحبت و د قهیده دق از

را  او و حالش ریبا همان لبخند و نگاه دلتنگ، زل زده به تصو پ،یاسکا یرو

اکثر ش  نبه ها، با موش  ه و دوس  تانش رفته  یپرس  د. نامدار، طبق برنامه  یم
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 والهحگفته مشکل  یرعلیست. ام یپسرش راض یگلف. از سفارشها نیزم

خبر  بهم یکن؛ اگه نتونست دایپ یراه هیدارد. نامدار فقط جواب داده "  پول ی

 بده."

بح   ،یرفتن به س  وارکار یآن ش  نبه افتاده که برا ادیباز  یرعلی! و امنیهم

 گفت. یکار م تیکرد و از اهم یم

امروز هم پس  ر  م،یجلس  ه دار هی لمیکنم... فردا با وک یم شیکار هیخودم  -

 کنه. یآشنا داره، کمک مخانوم گفت  رانیا

 .دیگو ینم یزیچ یکند ول یچشمهاش را جمع م هیهان

 زنگ زدن، دعوتم کردن برم خونه شون... ظهر رفتم. ش ید -

 یزده بش  ود و حالش را بپرس  د ول جانیخانوم ه رانیش  ود مثل ا یم منتظر

 "خ ...؟!" دیگو یفقط م هیهان

 یانگار مدتهاس  ت منو م هس  تن. یگرم و مهربون یخوب بود... خانواده  -

 شناسن.

 کند. یلبهاش را تر م هیهان

 کنه؟ یم یخانوم با بچه ها زندگ رانیا -
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 دهد. یتکان م سر

 یاوله و دو تا پسراش طبقه ها یخونه شون سه طبقه ست. خودش طبقه  -

 باال.

 برد.. یماتش م یلحظه ا هیهان

 بخورم! یزیچاالن نتونستم  نیانقدر به زور بهم غذا دادن، تا هم -

 دزدد. یکند و نگاهش را م یم یدستش باز یتنها انگشتر ِ تو با

 پس بهت خوش گذشته... -

 بود؟! ادتیدونستم... تو  یاوهوم... پسر بزرگش هم اسم منه... نم -

 تواند؟! یشود؟ مگر م یمگر م یبزند ول یعاد یکند لبخند یم یسع

به صدا و حالش مسلط کند  یم یبا تک سرفه سع یدو رگه شده ول صداش

 شود.

 اومد... یآره... از همون موقع از اسمش خوشم م -

 .ردیگ یم نفس

 ...یرعلیخواست پسر داشته باشم و اسمشو بذارم ام یدلم م -
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ستن... حتا تو یوریلیب ی... خانواده شونینیبب دیبا - ومها خونه هم خان یه

... داره یاختمونشرکت س ررضایپزشکه... ام یرعلیچادر سرشون بود... ام

 سازه... یدولت پروژه م ی... براتکتهیآرش

 یب نطوریاطالعات را نداشته... ا نهمهیکند. انتظار ا یم سیلبش را خ دوباره

س شتریزند ب یدل دل م یمقدمه. ول  یب یپرده  نیا دهیبداند. انگار وقتش ر

 کاذب. ی از دست رفتن ِ آرامش ِمتیشود؛ حتا به ق دهیدر ،یخبر

 دوشون... بچه دارن؟ هر -

زبانش که بپرس  د "هر دو ازدواج  یگنجد نه رو یتواند؛ نه در فکرش م ینم

 کردن؟!"

.. .رعطاستیپسر... اسمش ام هی ررضایدو تا دختر داره، ام یرعلیآره... ام -

 ازش خوشم اومده...

 ...یرعلی... پس امدهیاول را شن یجمله  فقط

 ادش  وش  نهیپ لیم کنه... راس  تش دلکمک تونهیگفت زرنگه... م یپدرش م -

 یهنوز نم یول نیکه با هم دار یمیقد یفهمم... گفت به خاطر دوس  ت ینم

 نه... ایقبول کنم  دیدونم با
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 ظاهرش را حف  کند. دیراه نفسش باز شود. با دیکشد شا یم یبلند نفس

ما - کارس  تنین یبد یکمکش  ونو قبول کن... آد تا هم هر   یم ی. اون وق

ستن، بر شناها م یاتون س نیکردن... تو به قوان یآ شنا  انریا یکارها ستمیو  آ

 نفر که سررشته داره کمکت کنه. هی. خوبه که یستین

 برد. یباال م ابرو

 براشون داره؟! یتیآخه چه پراف -

روش نش  س  ته... با  شیپ یرعلیش  ود به ص  ورت پس  رش. ام یم رهیخ هیهان

 ...یفرار  ِاهیناچار... درمانده... نگاه ِ س ینگاه

ند است. لبخ اشیدن یمرد جوان که همه  نیفکر و قلبش را بدهد به ا دی! بانه

 زند. یم یمهربان

 .یستیکه باهاش آشنا ن هیاز فرهنگ یجزئ نمینباش مامانم... ا نیبدب -

ا با . فقط سوالش ردیداند چه بگو ینم یرعلیپرسد. ام ی پسرش م ِییتنها از

 دهد. یسوال جواب م

 !؟یایب یخوا یهنوز نم -

 د.کن یاز سکوتش استفاده م یعل ریاو. ام ریماند به تصو یم رهیخ هیهان
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صت دارم ا یهمه  نجایا - ست. منم فر با هم  شتریچند ماه ب نیامکانات ه

 .میباش

باز هیهان با حلقه اش  باره  : دیگو یم یطوالن یکند و بعد از مکث یم یدو

 شده... ادیانجمن ز یکارا یتازگ

 :دیگو یحوصله م ی. بستیشکل مادرش انجمن نم داندیم

 .ستمین نجایا شهیمن هم یهست ول شهیهم ی... اون انجمن کوفتتیَدم ا -

فهمد که  یداند؟! چه م یپس  ر چه م نیانگش  ترش. ا یماند رو یم نگاهش

 .یرعلیکند به ام ی. نگاه مردیگ ی. صداش مرانیاصرار دارد او را بکشاند ا

 .روقتهیانم... برو بخواب دمواظ  خودت باش مام -

 ش  هیکند که مثل هم ینگاه م هیهان ریدهد و س  اکت به تص  و یتکان م س  ر

به هم فش   ار م یوقت هاش را  عذب م یبغآ دارد، لب هد. م  ریش  ود ز ید

 .یرعلیسکوت و نگاه ِ ام

 ...یرعلی: امدیگو یم عیسر هیکند که هان یخواهد خداحافظ یم

 کشد. یم یقیعم نفس

 پسرم. دوستت دارم -
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 زند. یهم به زحمت لبخند م یرعلیام

 منم دوستت دارم. -

و باز نامدار و  گاریبرد س  مت پاکت س   یکند؛ دس  ت م یرا قطع م تماس

 شود. یاش در ذهنش پررنگ م یخودخواه

 کند ی***قسمت، حوالتم به خرابات م

 

 91زیی/ پامنهتن

 

 یهاانگشت انیرا م نیتک نگ یساده  ی"دوستت دارم پسرم". حلقه  دیگو یم

براش  ،یرعلیحال و قش  نگ ام یگرداند. لبخند ب یش  ص  ت و س  بابه م

شمها ست. چ شنا ستر یآ س مشیمغرور و نگاه م*س*تق یخاک سال  یرا 

 .ندیب یاست در صورت نامدار م

او، به نظرش دل  یحوص له  یبم و ب ی"منم دوس تت دارم". ص دا دیگو یم

 .دهیکه شن ستیمردانه ا یصدا نیتر نینش
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ند " ام یم فکر به  ِ یرعلیک جذا قدر  عا ان نه و  ای من، واق مادرا چش  مِ  من، 

 !"ندش؟یب یعاشقانه کامل م

. نشده؛ دلش تنگ است ریشود. هنوز از نگاه کردنش س یبسته م رشیتصو

سرش را باال بگ ست که  صورت او را بب ردیتنگ ا ست بک ند؛یتا  شد به که د

 مرد شد؟!" یزرگ شد؟ ِک ب یبار فکر کند "ِک  نیهزارم یموهاش و برا

 یم شصیهزار نفر هم تشخ انیبو بکشد عطر تنش را که چشم بسته، از م و

که از خودش اس  ت؛ مال خودش  یوجودش را؛ مرد یدهد. عطر تن ِ همه 

 هم دورتر برود، مال خودش است. لومتریاست. هزار هزار ک

به  دهیچند روز اس  ت دوباره با لجاجت برگش  ته و چس  ب یبغآ لعنت نیا

با  یازنه ب رد،یگ یآرام م انویامان که نه با نواختن پ ی ب ِ یدلتنگ نیگلوش. ا

 سال... ی! بعد از سیزندگ نیرنگها و بوم. و حاال... لعنت به ا

 ..."ستیحقم ن نیخدا... ا ستیحقم ن نی"ا

 لپ تاپ. یدکمه ها یخورد رو یُسر م اریاخت یب انگشتش

 ... نه!"هی"نه هان

 اش. نهیزند به س یهق، ضربه م نیش نشده، اولپخ ر،یتصو هنوز
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که شک دارد  یاتاق یسرد، در و پنجره ها ی... سنگفرشهایمیقد اطیح کی

که  یوانیا یفرسوده... ستونها یباشد. پله ها ادشانیاو را  یها دنیسرک کش

شان به هوا شم به در؛  یدرس خواندن، م یکنار شم به راه... چ ست چ ش ن

 ر.د یجلو یکهنه  یپرده 

 یکه همه  یحماقت اس  ت... مثل دل بس  تن به نگاه ر،یتص  او نیا دنید

شم به هم زدن، از آدم م کی یرا تو یجوان س ِیواه دی... مثل امردیگ یچ  ی 

 سال حماقتش. یس یساله... مثل همه 

 اشتباه نکن... حماقت بسه!" گهی... دهیهان یستیجوون ن گهی"تو د

 کشد به چشمهاش. یم دست

 حماقت هام!" یهمه  یوهم ر نی" ا

گفت. چش  مش به کبود ِ  یوقت دیبزرگ ش  و!" نش  ن یچه گفت؟ "هان نامدار

 .حیکبود تسب یدانه ها یال ادشیبود و  هیانگشتر ِ هد نینگ

تا سرش را صاف نگه دارد؛ تا چشم برندارد  زیم یکند رو یرا ستون م دستها

 در ِ بدون پرده... اط،یاز ح ر،یاز تصاو

 از در ِ دوست اوریب یغبار ،دهید ی***برا
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 61/ زم*س*تان تهران

سته ش شته ها وان،یا یپله  یبود رو ن شمهاش به نو سرش،  یچ کتاب بود و 

 .وانیبه ستون ا دهیچسب

 ست. یاش چقدر خال یزندگ دیتازه فهم ،یرعلیرفتن ِ ام با

ها گل ،یرعلیام خال یتن که  ها ِ یبود   یدرم یاش را از پوچ یزندگ ی دس  ت

 آورد.

طرفه و احمقانه  کیعشق  نیدانست از چه وقت عاشقش شده. اگر هم یمن

سه  یا زهیو انگ دیام چیگرفت، ه یرا هم از خودش م شت. درس و مدر ندا

 .شدیتمام م گریهم تا چند ماه د

در فکرش هم  مایش  وهر کنه". س   دیگفت " اول و آخر دختر با یناص  ر م آقا

هم  یادب پلمید نیبه نظرش همدخترش بخواهد دانش  گاه برود.  دیگنج ینم

ست فقط ام یبود. خودش هم دلش م یعال یلیخ شد، کنارش  یرعلیخوا با

 !نیباشد... هم
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ش    و روزش ش  ده بود  یبدون هدف که همه  یدختر هجده س  اله  کی

 انتظار.

و اخبار جنگ گوش  ویخانوم مدام به راد رانیهم که س  رباز بود، ا ررض  ایام

آش  نا  ی نگران ِیتازه با مفهوم واقع ،یرعلیرفتن ام بعد از ه،یهان یکرد ول یم

ز خانوم، ا رانیروشن ا شهی هم ِیقوه ا یویراد یوقت شدیم زیشد. گوشهاش ت

 گفت. یجنگ م

 بود، مدام دهیخر یکه آقا ناص  ر تازگ ی قرمز رنگ ِ دیس  ف اهیس   ونیزیتلو

صاو شان م ریت س دادیجنگ را ن صاو ِیبا آن مارش حما  ری حمله... غرق ت

 کند. دایرا پ یرعلیرزمنده ها، ام ی هیبق انیتا مگر از م شدیم

سا دیس یزد خانه  یزنگ م کباری یهفته ا معموال به  وارید ی هیاحمد، هم

 مسجد. وارید

وچکشان، پسر ک ،یرفته بود جبهه. مصطف یرعلیپسر بزرگشان با ام ن،یحس

 زد. یخانوم را صدا م رانیآمد ا یم

سر مخانوم با ذوق و  رانیا شان تا وقت دیدو یکرد و م یشوق چادر   یخانه 

 دوباره زنگ زد، آنجا باشد و معطل نشود. یرعلیبعد، ام قهیچند دق
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 .اوردیخبر ب یرعلیماند تا برگردد و از ام یچشم به در م ه،یهان

سرش برم یاز در وارد م یوقت شت، برا یشد و همانطور که چادر را از   یدا

زد، از  یکه در ص  دا و چش  مهاش موج م یجانیو همدم، با ذوق و ه مایس  

 زیو گفته س  الم اس  ت و اطرافش همه چ دهیگفت که مدام خند یپس  رش م

 ش  هیفرس  تاد و هم یم رونینفس ِ حبس ش  ده را راحت ب هیخوب و آرام، هان

 گرده؟!" یبرم یکه "نگفت ِک  داشتیرا پشت لبها نگه م شسوال

 ود.آدم ِ آن خانه ب نیتر الیخ یناصر، ب آقا

 رشیمحل درگ یکه همه  یش  گیجنگ و اض  طراب هم یآن بلبش  و یتو

 بود. شرفتیو پ یبودند، فقط فکر کاسب

 یگرفت و گوش م یرا م یس   یب یو ب لیاس  رائ ویبا مکافات، موج راد اگر

حمله ها و وج  کردن خاک  ی جهی نت ِینگران ینه از رو و،یچس  باند به راد

شده  شغال  شمن تو یا ست د ضاع  یذهنش، که برا یوطن به د اطالع از او

 مملکت بود. یاقتصاد

ضع  ن؛یرزمیآن چند متر ز یشدند تو یشد، همه جمع م یکه قرمز م تیو

 ندارد. یگفت عشق و دلبستگ یجد ،یرعلیهمانجا که ام
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 پدرش. یجمع کنند بروند شمال، خانه  یزد همگ یغر م همدم

 !؟یگفت: پس مغازه چ یم ناصر

 کرد. ینگران نگاهش م همدم

مغازه اجاره کن،  هیآقا جانم،  کینزد میتنمون بلرزه... بر دیهمش با نجایا -

تاقم م تا ا ه راحت المونیخ یول میخواب یگرد م م،یخور یکم م م،یریگ یدو 

 که جامون امنه.

گاه م هر هانِ  عموش ن به د بادا  یبار، نگران  ند. م ند برو بادا قبول ک کرد م

 دور کند. یلرعیبدهد و او را از ام تیرضا

 .شدیتمام م یجنگ لعنت نیگشت، باالخره که ا یبرم باالخره

ا اوضاع، ج نیاالن تو ا یگفت: هر ک یلبخند مطملن م کیآقا ناصر، با  اما

 بارمو ببندم. دیوانفسا با نیپاشو محکم کنه، برد کرده... وسط هم

 پول؟!" ایکرد که " جونمون مهمتره  یبغآ م همدم

 ینم یغلط چیگفت: عراق ه یمطملن تر از لبخندش م یناص  ر با لحن آقا

ده پشت پرده چه خبره؟! ب دیدونی... شما چه ماستهیهمش س نایتونه بکنه... ا

ستونا سرائ کایو امر سیانگل یب سه لهیو ا ست اوناس... وا صدام د سار  ... اف
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 وگرنه ص  دام نخوان مردمو بترس  ون یم نامی... اارنیاز پا درب رانویکه ا ؟یچ

 !اد؟یباشه بتونه تا تهرون ب یکسگ 

رو  ماهاشیهر وقت هواپ دمیگفت: قول م یآمد، م یهمدم کوتاه نم یوقت و

 دارم. ینگهتون نم نجایساعتم ا هی دن،یسر تهرون رس

 یزیکه چ ییبه ظاهر خواندن درس  ها از؛یش  ده بود دعا و نذر و ن هیهان کار

کرد و روش  ن  یمکه آرامش  ییها ی خط خط ِدنیکش   د؛یفهم یازش  ان نم

 .یرعلیام یکردن شمع، نذر سالمت

خوب گوش  اتو باز کن مامان جان! دقت کن هر چی میگه به خاطرت -***

شاخه به اون  شه از این  ست با سپاری... بعدًا نتونه زیر حرفش بزنه.....حوا ب

 شاخه نپره...

 جلز ولز کردن و به همراه آن، عطر سیر داغ ،نعنا داغ بلند می شود. صدای

 ! گوشت با من یا نه ؟!نینازن -

 عمیقی می کشد، سرش را از روی لپ تابش بلند می کند. نفس

 می شنوم مامان جان ...چشم. -

 مشغول کشیدن آش رشته توی ظرف می شود. شکوه،
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ببین! خانم سمایی تو جلسه قبلی می گفت بهتره اول از خواستگار بخواین -

 خودشو کامل معرفی کنه.....

 می کند. نیه نازننگاهی ب نیم

اینا که میگم مهمه ها! حاصل یه عمر تجربه بزرگتر هاست... این که لطف -

 می کنن و مفت و مجانی در اختیار من میذارن، رو حساب دوستی قدیمیه...

 می کشد، ادامه مي دهد: آهی

وگرنه این روزا با این درد بی درمون بی ش  وهری، آدما انقدر بخیل ش  دن،  -

ی که  کار  که نمی راه  قاپن  یدن هیچ، کیس خوب ببینن همچین می  ادت نم

 فهمی از کدوم ور بردنش.

یاورد آخرین جمالت  س  رش به خاطر ب ند می کند و س  عی می کند  را بل

 مادرش راجع به چی بود.

شفته که  همان شه با موهایی آ شود و نهال طبق معمول همی وقت، در باز می 

 می شود. دور تا دور صورتش را احاطه کرده، وارد

 واااای ...مردم از سرما خدا.-
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خانه می اندازد و یك راست  یسرسری به سر و وضع به هم ریخته  نگاهی

 به سمت یخچال می رود.

 باز چه خبره؟! -

 علیك سالم! -

 سمت مادرش بر می گردد. به

 اوا... خدا مرگم بده شکوه جون، ندیدمت... و رحمت ا... و برکاته ! -

 از می چرخوندرا به سمت گ سرش

 ه    وم ... چی بار گذاشتی ؟!....به به! چه عطری...چه بویی...-

سرش  نینازن یبه قیافه  نگاهی شان باالی  سیاهش را پری می اندازد. موهای 

بس  ته، پاهاش را توی ش  کمش جمع کرده و بی حواس، زل زده بهش. ادامه 

 می دهد:

 وه چه دمی .....عج  پایی....!-

ی ش  ود، دمپایی رو فرش  یش را در می آورد و با حرم به متوجهش م نینازن

 سمتش پرتاب می کند.

 با عصبانیت بر می گردد سمت سینك. شکوه
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 به درست شدن تو یکی شك دارم ... عاقبت ، بیخ ریش خودم بسته ای. -

 باز می شود. نیشش

یه! نگران من یکی نباش؛ از پس خودم بر  - پس قض  یه ،بازم خواس  تگار

 غی رو دریاب که از قافله عق  نمونهمیام... زا

 می کند. نیحواله نازن چشمکی

 ظرف آش را روی میز می گذارد، نگاه سرزنش باری به نهال می کند. شکوه،

صد بار گفتم همدیگر رو سبك صدا نزنین ... اول دستاتو بشور، بعد هم  -

 زنگ بزن مهربان و امیرعطا بیان. بگو آش اول ماه پختم.

سمت در می رود .در حالیکه دکمه  کاهو را مغز سینك می قاپد و به  از توی 

 های پالتویش را باز می کند ،می پرسد:

 بهار جون نیست؟ -

 جوابش را نمی دهد. شانه ای باال انداخته و اس ام اس می زند: کسی

یار!س  فره  پایین ...س  ر راهت ،عش  ق منم کول کن ب  ینهار پهن م ی"بپر 

نص  یحت های  یی ها تمام می ش  ود ... ولش  ود... خوردن یش  ود،جمع م

 شکوه،
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 !نه

شق به نازن مهربان، سری قاب  نیبا ع سط رو صورت مهتابی زیباش که تو و 

 گرفته شده ، نگاه می کند

خجالت و کالفگیش از بح  پیش آمده هس  ت. جهت خاتمه می  ،متوجه

 گوید:

 انشاال که خیره ... هر چی صالح خداست.-

 هد:بی توجه ادامه می د شکوه

سمایی می گفت بیوگرافی اول از همه !... دیگه - سفارش نکنما! خانم  دیگه 

 ماشاال تحصیل کرده ای مي دونی ...

 تو جیبیش یك نفس می خواند: یروی دفترچه  از

شامل این موارد میشه: نام ، نام خانوادگی ، شغل ، سن ،شغل پدر و مادر -

ر کدوم از افراد ،میزان تحص  یالت هر کدوم ،وض  عیت ش  غلی و س  نی ه

خانواده و این که در چه خانواده ای و با چه ش  رایطی بزرگ ش  ده و مس  ائل 

 خاصی که در زندگیش داشته و ...
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با ورق زدن ،نفس  ی هم تازه می کند و نگاهی به س  مت جمع می  همزمان

 اندازد که با چهار جفت چشم حیرت زده مواجه می شود .

 و با مکثی می گوید : زودتر از بقیه به خودش آمده مهربان

ش  کوه جان! من نگرانیت رو درم می کنم خانوم . مطملنم که ش  ما هم  -

ایش  ون ، قرار این جلس  ه رو  یبدون تحقیقات اولیه و ش  ناخت از خانواده 

 نذاشتی..

که مشغول ریز کردن دستمال توی دستش است، اشاره می  نیبا سر به نازن و

 کند.

. نفس عمیقی می کش  د و ش  رمزده رو به فهمد قدری زیاده روی کرده  یم

 مهربان می گوید:

با  - های پس  ره رو  ما میگین .فقط می خوام جواب  که ش   همین طوره 

 تحقیقاتی که کردم ،کنار هم بذارم، به یه جمع بندی مناس  برسم .

 نگاهی به عزیز دردانه اش می اندازد. نیم

 می خوام از صداقتش مطملن بشم .-
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قه زده در راه گلویش را  بغآ هان کردن اش   كِ  حل ندد . برای پن می ب

 چشمهاش ،به قصد ریختن چای ، رو به سمت گاز بر می گرداند .

از جایش بلند می ش  ود و کنارش می ایس  تد. به ص  ورت خیس از  امیرعطا

 اشك او نگاه می کند.

 شکوه جون ،بدین من بریزم .شما خسته شدین ،بهتره استراحت کنین .-

 به عطا می اندازد.قدردانی  نگاه

 

 تغییر جو پیش آمده را به عهده می گیرد. یمیان ،نهال است که وظیفه  این

سی  - سا به جای این حرف ها ،مامانم ....،بیا یه تدبیری کن ،دو تا حرکت ا

 یاد این دخترت بده،

 پسره خر شه ! بلکه

به اتکای لبخندی که رو یچش  م غره  به ل   یش  کوه توجه نمی کند و 

 ن جا خوش کرده ، ادامه مي دهد:مهربا

بده  - های نرم تری از خودت نش   ون  تار یا و رف خواهرم ..عزیزم ... ب

....ناس  المتی زنی !...یه نازی ...یه ادایی...حتمًا که نباید همون اول بفهمن 



 265 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

تو هیچی بلد نیستی و از جذاب بودن سر در نمیاری! آسه آسه شیر فهمشون 

افتاده تو  ماهیهم دیگه کار از کار گذش  ته و خر کن ... ایش  اال تا اون موقع 

 تور ...

 

سر زیر انداخته و خودش را  اخم شود. مهربان  شکوه باز نمی  شانی  روی پی

مش  غول خوردن چای نش  ان می دهد. امیرعطا ، فکش را محکم روی هم 

با حالتی تهدید آمیز نگاهش می  نیفش   ار می دهد که نابجا نخندد. و نازن

 کند.

 متوجه میشود که تا حدودی موفق بوده و حواسش پرت شده. نینازننگاه  از

 گوید: یرا از زرورق خارج می کند و با نگاه به اون م شکالتی

 از این شکالت یاد بگیر... نصف توئه... از زرورق که در بیاد، چه خوردنیه!-

شل کنی واال جای دوری نمیره ...  یجان، یه خورده گره  بابا سری را  اون رو

 ه لبخندی، یه عشوه ای، یه پا رو پا انداختنی...ی

 معترضانه حرفش را قطع می کند شکوه

 نهال! حواست به حرف زدنت باشه . -
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 دروغ میگم مهربان جون!؟ شما بگو! -

 رو به جمع اضافه می کند: بعد

خدا این گوهر طنازی و دلبری رو که همینطوری، س  ر تفریح و بیکاری  -

 نیافریده...

 بابه اش را بلند می کند.س انگشت

ید ازش  - با حتما هدفی در خلقتش بوده دیگه! هان !؟... دروغ می گم ؟! 

 استفاده بهینه را کرد یا نه؟!

 تأثیر حرفهاش در چهره تك تکشان نگاه می کند. به

سرش را با تاسف به چپ و راست تکان می دهد. عطا با دست جلوی  شکوه

خندیدنش نشود. شانه های مهربان از فرط دهانش را گرفته ، تا کسی متوجه 

مهر تاییدی  ن،یبلند نازن یخنده تکان می خورد . و نهایتًا ص   دای قهقهه 

 ست بر نتیجه بخش بودن کارش. استرس از جمع رخت بسته.

 این بار نه با جدیت قبل ولی همچنان معترض می گوید: شکوه

سوس تفاهم میشه می خوای بگن دخترشون خله؟! نکنی مادرا؟! ... یدف - عه 

 ، بد برداشت می کنن.
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" نخیر این مامان شکوه دست برادر نیست....تا از استرس این دختره را نیمه 

 جون نکنه....بی خیال نمی شه"

شود،  همانطور شکالتی دیگر از روی میز به جلو خم می  شتن  که برای بردا

 آهسته می گوید: نیرو به نازن

 ری، بذاری تو طبق اخالم و ...پیشنهادم اینه که هر چی دا -

 باقیمانده از شکالت را از کف دست فوت می کند. کاغذ

 آه! -

 چشمکی حواله اش می کند. و

صورت نازن چای سرفه می افتد.  رط از ف نیتوی گلوی امیرعطا می پرد و به 

نازنین،بر خالف خواهرش، در جمع کم حرف  خجالت س  رخ می ش  ود.

 است و خجالتی .

وبی داش  ته، ولی هر بار با پیش آمدن بح  خواس  تگاری و های خ موقعیت

شده،  سب  نگرانی های مادرش بهش وارد می سترس هایی که در پی آن به  ا

بیشتر به خاطر ترس از شکست، حاضر به قبول خواستگار و شروع و ادامه 

 این ماجرا نیست
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د، نبارها سعی کرده دوستانه این مسلله را به عروس بزرگش گوشزد ک مهربان

 اما او هیچگاه توجیه و توضیح کاملی در قبال این رفتارش ندارد.

سنتی بودن بیش از حد عروسش باع  شده به جای وقت گذاشتن  متاسفانه

شتر به  سی دخترهایش و حل آنها، بی سا شکالت و نیازهای ا شخیص م و ت

اتکای دانس  ته های اش  خام دیگر با آنها برخورد داش  ته باش   د و تمام 

با آنها خالص  ه در جریانات و اتفاقاتی باش  د که در جلس  ات و مکالماتش 

 زنانه می گذرد. یدورهمی ها

 همین امر، این مادر بزرگ با تجربه و دنیا دیده را نگران تر می کند. و

عطا ترجیح می دهد ادامه بح  را در کنترل خودش بگیرد ، در غیر این  امیر

انش تا کجاها پیش این دختر عموی چموش و ش  یط س  تیص  ورت معلوم ن

 برود!

 بر می گردد. نیمهربانی به سمت نازن با

جان، معیارهات برای ازدواج چیه؟ مطملنم مش  خص  اتی رو برای  نینازن -

 همراه آینده ت در نظر گرفتی...

 سردرگمش را به عطا می دهد . نگاه



 269 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 دقیقًا نمی دونم ... معیاری ندارم ... أصاًل فکر می کنم آمادگیشم ندارم.-

 نیبچگی با هم بزرگ ش  ده اند. کمابیش با روحیات و خلق و خوی نازن از

شرم و حیای ذاتی اش اجازه نمی دهد که إظهار  ست. میداند تا حدی  شنا  آ

نظری کند. ولی به هر حال بیست و پنج سالش است و کم کم باید جدی تر 

 با این مساله برخورد کند .

 را در مسیر درست قرار دهد .سعی می کند غیر م*س*تقیم فکرش  امیرعطا

 به نهال می کند. رو

 نون زیر کباب! یه قلم و کاغذ ردیف کن ببینم می تونی؟!-

 زبانش را در می آورد. نهال

 اگر می خوای بدونی وقتش شده، باید بگم مدتی هم هست که گذشته....-

 خنده به سمت اتاقش می رود. با

 می اندازد.به سمت امیرعطا  زینگاهی شیطنت آم مهربان

 !اییتو تا أبد هم از پس زبون این وروجك بر نم-

سمت  صدای صدا بر می گردد و قلم و کاغذ را به  سرو  شنیده. با  مهربان را 

 عطا می گیرد و رو به مادربزرگش می گوید:
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 مهربان ج        ون ... نگفتی چی شد پسر پرست شدی؟! -

 :در حالیکه مشغول نوشتن شده، می گوید امیرعطا

 تا کور شود هر آنکه نتواند دید!-

 ادامه می دهد: نیبه سمت نازن رو

هایی برای خودت داری ...  - یارها و ارزش  خ ، ببین عزیزم! مطملنم مع

فقط کافیه ذهنتو سر و سامون بدی . اونها رو به ترتی ، اولویت بندی کنی و 

شون امتیاز بدی ... بعد اونها را ب سبت اهمیت شخص موردبه هر کدوم به ن  ا 

ست ... خ ؟ اگه من و قبول  ساده  نم ای داری،نظرت تطبیق بدی ... خیلی 

 قبول کن اگه حقیقتًا از صد امتیاز، هفتاد تا رو هم داشته باشه ایده آل ترینه .

 

 سرش را پایین انداخته. از تك تك افراد خانه خجالت می کشد . نینازن

 ش می کند.نگاهی به انگشتان در هم پیچیده ا امیرعطا

شاره  نگاه سوس و ا سنجش، تأیید نامح  آرام ِ مهربان را می یتیزبین و نکته 

 گیرد و باع  می شود بح  را ادامه بدهد.
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شنی  با صمیم می گیرد کمی مزاح را چا ستپاچه اش ت در نظر گرفتن ظاهر د

 صحبتهایش بکند.

 مثاًل خود من ... شرایط پذیرشم عبارتند از...-

 سد.همزمان می نوی و

 تحصیالت عالیه ...مثل خودم ...پنج امتیاز! -

 سن باال تر از هجده و کمتر از بیست و پنج؛ -

 آن قرار می دهد: پنج امتیاز! مقابل

قد و باال ... رعنا... کمتر از صد و شصت و پنج نباشه! ... نردبون دزدا هم  -

 نباشه... پنج امتیاز!

 ش شده اند می اندازد.به دخترها که سرو پا گو یشیطنت بار نگاه

 می گوید: نینگاه به نازن با

 ... یافراد خیلی ترکه ا-

مک  رو به نهال ادامه می دهد: و زیاد چاق قابل پذیرش نیس  تند ،... من  با

 رژیم چاقی و کالس الغری ندارم . یحوصله 

 تهدید أمیز نگاهش می کند. نهال
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...دیزی... کله پاچه  غذاهای مورد عالقمو خوب بلد باش  ه که عبارتند از-

 ... کوفته تبریزی ... اشکنه...

شده  یچهره  به دخترها نگاه می کند و تیر خالم را می  یاز چندش جمع 

 زند.

 تازه با کلی سیر ترشی و پیاز!-

 دو همزمان فریاد می زنند:َا َاه! هر

 بدجنسی اضافه می کند: این یکی ... ده امتیاز! با

 هم به نام ا... یکی ! نفقه که عمرًا ... مهریه-

 عصبانی می گوید : نازنین

 نه بابا؟ چه خوش اشتها!! -

درهم رفته از عص  بانیت و حرم نهال که خیره ش  ده  یمی کند به چهره  رو

 بهش .

 زبون دراز، چشم دریده ... ابدا!... اینم پنج امتیاز! -

 به موهای خوشرنگش که قرار ندارد، می اندازد. نگاهی
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شن رو ترجیح میدم ... اما مثل این ،موهای وزوزی و در پایان - ، موهای رو

 نباید داشته باشه!... نکته !داشتن حجاب اسالمی الزامیست!

ا دست نهال بود ،سرش ر یبه امتیاز دهی نرسیده که نصفه سیبی که تو هنوز

 نشانه می گیرد .

 چشمی نازم می کند. پشت

 بشین تا از راه برسه! -

زیر خرمن موهای مواجش می کش   د و پا روی پا می  با افتخار به دس  تی

 اندازد و در تالفی می گوید:

 میرزا جون ! یادداشت کن!-

 داشتن ماشین شاسی بلند، تر جیحًا بی ام و ... پنج امتیاز.-

 لطیف و رمانتیك ....پنج امتیاز. یداشتن روحیه -

 پقی می زند زیر خنده. رعطایام

 خ  زن بگیر! -

 شده رو به عطا ادامه می دهد:چشمهای تنگ  با
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نداشتن روحیات مارموذ، آب زیر کاه و رند... به همراه ماشین شاسی بلند  -

 ...پنج امتیاز!

 فکر می کند. کمی

 ه     وم... استفاده از پرفیوم های تلخ ...-

را می بندد و با تنفس  ی نمایش  ی هوا را به داخل ریه هاش می  چش  مهایش

 مش می گوید:فرستد و همزمان با بازد

 علی الخصوم تو ماشین شاسی بلند ، پنج امتیاز!-

 شعور و کماالت...-

 حرفش را نیمه قطع می کند. عطا

 چه عج  !!! این یکی به ذهنت رسید! -

 بد جنسش را از عطا می گیرد. خنده اش را کنترل می کند. نگاه

موقع داش  تم می گفتم ،ش  عور و کماالت ، در حدی که به قول مهربان ،به -

 غی  شه و سر وقت ظاهر شه... پنج امتیاز.

 به این ترتی  راه اعتراض شکوه را هم می بندد. و

 زیر ل  زمزمه می کند: مهربان
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 ای پدر صلواتی.... -

نکته ! نداش  تن تعص  بات خرکی ،به همراه اون ش  اس  ی بلنده الزامی س  ت -

 ....پنج امتیاز!

 ادآوری می کند.شکوه ،حد و حدودش را ی یهشدار دهنده  صدای

 

با لبخند نگاهش می کند. عصبانیت رفته و شیطان با تمام وجود در  امیرعطا

 چشمهاش خانه کرده.

سکه  - ست و چهار هزار  صد و بی شأن .... مهریه به تعداد پیامبران عظیم ال

 ناقابل ازادی ...اینم پنج امتیاز.

گم !ماش  ین زیبایی در حد تحمل... مرد خوش  گل مال مردمه! ... بازم ب -

 شاسی بلند نقش حیاتی داره... پنج امتیاز!

 می شود و شروع به راه رفتن می کند. بلند

 و در پایان ،داشتن قد بلند و هیکل ورزیده ... -

 آرزومندی به خودش می گیرد. سرش را به سمت آسمان بلند می کند. قیافه

 دیگه تکرار نکنما !ماشین شاسی بلند ... پنج امتیاز!-



  276 

 

 کرده و با تاکید بیشتر ادامه می دهد: مکثی

سوب  - شن ... امتیاز ویژه مح سیکس َپك با شکم  ضالت  صورتیکه ع در 

 میشه ...بیست امتیاز!

 بار شکوه هم نمی تواند خودداری کند. این

به  یبا انفجار خنده  همزمان پا  باز می ش  ود و امیر علی  جمع ،در منزل 

 داخل می گذارد.

 یبه صفحه  رهینتخاب رشته روی زمین نشسته و خ***نهال سردرگم میان ا

 لپ تاپ، به فکر فرو رفته.

او امید بس  ته ،خودش  یمی کند به همان اطمینانی که پدرش به آینده  آرزو

 هم می توانست خوشبین باشد.

ست ولی باهوش بودن ،تنها این امتیاز را دارد که مطملنش  می داند باهوش ا

د کاری از پیش ببرد و هوش ِتنها، تض  مینی کند با توس  ل به هوش نمی توان

 برای آینده اش نیست.
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مریم فکر می کند ،یکی از همکالسي هاش که به سختی می تواند معدل  به

پانزده بگیرد ولی در ریاض  یات نابغه اس  ت و قادر به حل مس  ائلی که گاهی 

معلمها هم از حل آن عاجز می مانند.......اس  تعدادش مش  خص اس  ت... 

 د به کجا می خواهد برسد .می دان

اس  تعدادهای مختلف ولی نارس و نپخته ای دارد ....در نتیجه رش  ته  نهال

 مشخصی را نمی تواند انتخاب کند

ست دارد ولی طبیعت بدی که دارد باع  می  مباح  سی را دو شنا ست  زی

 شود با هر بار نگاه کردن به عکس های مرتبط با آن ،حال تهوع بگیرد.

سه در ستعداد ن یتار ب نواحتن  نبوده که خودش انتخاب  یساز یول ستیا

شا شد.  شت تاریگ ای انویاگر پ دیکرده با شت یشتریب اقیبود، ا شکل  یول دا م

 نیست. یست که اهل ساز سنت نجایا

شد و مکالمات  در شته با یاد گیری زبان هم تا حدی که نمرات قابل قبول دا

 دست و پا شکسته ،موفق است

می دهد .....متن هایی را که ترجمه می کند .....ش  اهکار را فری  ن خودش

 برجسته ای نیستند
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 به طور قطع این استعداد را دارد که مورد توجه و عالقه دیگران باشد. ولی

معلمهاش است ،اما حس  ی دهیخوب می داند چرا دانش آموز برگز خودش

 می کند محبوب دیگران بودن امتیاز ویژه ای نیست.

شه سن را دارد که به عط همی سر بودن این ح سودی میکند ، به نظرش پ ا ح

 هیچوقت نگران ارزیابی دیگران نباشی.

فوق العاده زیباس  ت.....زیبا تر از بس  یاری از هنرپیش  گان  نینظرش نازن به

س  ینما که می ش  ناس  د و این موهبتی س  ت که برای هر زنی کافی س  ت 

 همه را جذب خودش می کند......جدای آن، رفتار باوقار و متانتی که دارد 

 صحبت می کند ...آرام غذا می خورد..... آرام

خس  ته و عمیقی می کش  د ......در برابر این همه ض  عف، احس  اس  نفس

درماندگی می کند.........مض   اف بر آنکه هنوز برنامه ای برای آینده اش 

 ندارد و میان آن همه رشته و شاخه سرگردان است.

 

 م دیگه!!!خ  من با عطا بر -***
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گفتم نه !!!.....دیگه هم تکرار نمی کنم......عطا جان ....الهی فدات ش  م  -

 .....یك راست بری حجبرها!

خواس  تگاری می خوای ،خودش  یمن فرس  تادمت .....تاکید کن میوه  بگو

 میدوند چی بده.

مامان ؟؟.....مامان !!...آخه من بمونم چیکار؟؟؟.....خوب حوص  له ام -

 ..بعدشم برای یکی دیگر داره خواستگار میاد....سر میره ...

 التماس به عطا نگاه می کند. با

ست میگه !!!.....هر کی این و ببینه....از خیر نازن - هم می  نیشکوه جون را

 گذره!

 امیر عطا هم نمی گیرد. ی حقه

نه عزیزم ......باید باشه چهار تا چیز یاد بگیره.... دو روز دیگه نوبتش شد  -

هم که نمی تونه هی دوال راس  ت ش  ه ....حاال اگر احترام  نینمونه....نازنوا 

 خانم می اومد یه چیزی .....این بمونه کمك من پذیرایی کنه.

 تیرش را هم می زند. آخرین

 من روسری سر بکن نیستما.....همینطوری میام ....گفته باشم!!!-



  280 

 

 صورتش را جمع می کند. شکوه

ازی آخه.....همش مثل جنگلی ها دورته ........با به چيِ  این موها می ن -

 همین موها از دروازه های جهنم آویزونت می کنن!!

شاره به پیچ و تاب موهایش  با شانده ،با ا سی ن صور اینکه حرفش را به کر ت

 می خندد.

 مادر من! زیبایی ،نیاز به ظهور و عروج داره -

مونده رو هم می ندازی س  رت انقدر با من یکه به دو نکن نهال .....اون وا -

 کافی بی آبرومون کردی! ی......به اندازه 

 روی دیوار ،ده و نیم ش  را نشان می دهد. ساعت

پیتزا وارد می ش  ود  یدر حالیکه با جعبه های روی هم چیده ش  ده  امیرعطا

 ،صدای شکوه را می شنود.

ما - کاس  تی  باالخره کم و  ته نیس  تی ...  که فرش   جان تو هم  مان  ل ما

آدمیزاده....از قد و باال و س  ر و تیپ که هیچی کم نداش   ت .... ماش   اال 

 تحصیل کرده هم که هست.

 اولین جعبه را از رو دست امیرعطا بلند می کند. نهال
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 مردم از گرسنگی......واااای خدا چقدر روده درازی کرد!!! -

شغول خواندن زیارتنا مهربان شاره می کند که نمی خورد و م ست ا مه از با د

 روی کتاب دعایش می شود.

 می گیرد. نیبعدی را به سمت صورت خسته نازن ی جعبه

 چی می گفت این همه وقت .....گپ های عاشقانه ؟؟؟؟ -

 دهد : یحرم جواب م با

آره خیلی .....همش یا راجع به تحقیقات ناس  ا حرف می زد ....یا حواد  -

 بعد از انتخابات!

 تزا با شوق می گوید:با امتناع از خوردن پی شکوه

 عج  آدم روشنفکری!!!! -

 با نگاهی به آن دو می خندد. عطا

خ  این یکی رو که حق داش  ته ....با این قیافه ای که ش  ما دو تا ظاهر  -

 شدین، حتمًا فکر کرده یکیتون از فضا اومدین....اون یکی از تظاهرات
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که  یبهمچنان در س  کوت گوش  ش به آنهاس  ت و نگاهش به کتا امیرعلی

پیدا ست که نخواسته ....بنابرین ،لزومی به  نیدستش گرفته....از ظاهر نازن

 ...ندیبیشتراین موضوع نمی ب یصحبت و ادامه 

سته، ادامه می  شکوه ش شش آنها به دلش ن که خیلی ظواهر خانواده و نوع پو

 دهد:

 عج  قد و باالیی داشت!! -

شمی برای مادرش نازم می کند، اولی نهال شت چ ن گاز را به برش پیتزاش پ

 می زند.

 جستجو گری داشت ! یعج  چشما-

 زیر ل  غر می زند : و

 هیز... یمرتیکه  -

 می پرسد: نیکتاب دعایش را می بندد و از نازن مهربان

 خوب خوشگل خانوم ،تعریف کن بدونیم ....نظرت چیه؟؟؟ -

 نهال دهان باز می کند: ن،یاز نازن قبل

 !زیادی گل درشت بود! -
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 براق می شود به طرفش. شکوه

 آخه تو خجالت نمی کشی ؟! -

 از خشم ناگهانی شکوه تصحیح می کند: متعج 

 رفتارش رو میگم!-

....همین نییه خورده خانومی رو از اطرافیانت یاد بگیر .....نمی گم نازن -

دختر خانم س  مایی ....آدم حآ می کنه اون از حجابش ...اون از .وقارش 

ه متین و س  ر به زیره، از در و دیوار براش خواس  تگار می ریزه ....از بس ک

 ....خسته شدن بس که جواب رد به فامیل و دوست و آشنا دادن

می خواهد بگوید "اون بنده خدا که مرض اعص  اب گرفته از بس هیچ  نهال

مادرش زبانش را می  یگداخته  یکس طرف دخترش نمی ره " ولی چهره 

 بندد.

سی تو رو به فامیل و اطرافیاش معرفی حاال من چطور  - شم ک شته با توقع دا

نه،  یا و دیگرا کار از دن که طلب ته ...دختری  یت حجاب که وض  ع نه ...اون  ک

چطوری می خواد یه ش  وهر مناس     پیدا کنه ....وقتی هنوز با هم جنس 
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شوهر  ست ارتباط برقرا کنی ...چطوری می خوای  خودت هم نمی تونی در

 کنی؟ ریدا

س شکوه ضعفش. و با تحقیر، آن را در د شته م*س*تقیم روی نقطه  ت گذا

ص  ورتش زده ....هیچوقت نتوانس  ته ارتباطی ص  میمی با کس  ی  یجمع تو

محیط مدرس  ه، این موض  وع بیش  تر از هر چیزی در طول  یبرقرار کند و تو

 دوازده سال تحصیلی اش آزارش داده.

 می گوید: عصبی

 حاال کی خواست شوهر کنه؟! -

 شوهرش می کندبه  رو

 می بینی؟؟ ....یکیو جواب نده ،الل می شه... -

 در سکوت نگاه مالمت گرش را از شکوه می گیرد. امیرعلی

دیگر حرفی نمی زند....اشتهایش را از دست داده ....می رود گوشه ای  نهال

می شیند ...لپ تاپش را در دست می گیرد و خودش را مشغول آن نشان می 

 دهد.
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می داند که نهال به خاطر خالص  ی او از  نیش  ده ....نازن س  نگینی س  کوت

 جواب پس دادن به مادرش ،خودش را میان انداخته ...عذاب وجدان دارد.

خس  ته از فعالیت زیاد آن روز و گله مند از نگاه امیرعلی ، مش  غول  ش  کوه،

 جمع کردن وسایل می شود و ِشکِوه می کند

ض  ی آدما از روز اول پیش  ونی پیش  ونی ... من و کجا می ش  ونی ....بع-

 نوشتشون خوبه....اصاًل بند نافشون رو با خوشبختی بریدن...

 گذارد. یکتاب دعایش را کنار م مهربان

نداره....هر کی  - قدیمو  نگ و روی  ها هم ر مادر ....این روزا ارزش  ای 

تر.....از بزرگ یگوشی تلفن بهتری داشته باشه.....ماشین مدل باالتر و خونه 

ضافه کنی دی شوهر پولدار هم ا شتن ها،  شبخت تره ....به این دا د مردم خو

به دهن بزی  د...دیگه میش   ه نور علی نور. .....زمان ما می گفتن علف بای

 شیرین بیاد.

بال الهه  االن بایی و وجاهتن ...دخترا هم که در انتظار  یهمه پس  را دن زی

 اکتور های سینما.

 تازه می کند نفسی
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جان ....مادر ش  ما حواس  تو جمع کن ....این آقا ظاهرش که  نیولی نازن-

به نظر آدمهای خوبی می رس  یدند .....مجموع  موجه بود؛ خانوادش هم 

 حرفها و رفتارش رو بسنج .....کسی تو رو مجبور به کاری نمی کنه

حرف می زند ولی حواس  ش پی نهال و س  کوت و ص  ورت غم  نیبه نازن رو

اهد با او هم حرف بزند و ازش دلجویی کند گرفته اش اس  ت .دلش می خو

شود ..ادامه  شکوه می  سوس تفاهم و دلگیری  سب   ،ولی می داند که اینکار 

 می دهد

شنگتر- شه ،چند  نیاز اون طرف هم بدون ق چهره ها هم به مرور عادی می 

ماهی که از زندگیتون بگذره و ت  و تاب یك سری مسائل دیگه تون فروکش 

مونی و کنار اومدن با اخالق آقا.... زمان اختالف ،چش  م و کنه .....تو می 

شه  ادیابروی طرف به کمکت نم شه که باع  می  ....زیبایی اخالق و رفتار

 از بحران بگذرین.

دانگ حواس امیرعطا به نهال است که بی هدف و بی حواس روی لپ  شش

 تاپ خم شده.

 به چی زل زدی دکتر؟؟؟ -
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 ایش بغضی نشسته.تاپ را می بندد ، ته صد لپ

 هیچی! -

 با محبت نگاهش می کند. امیرعلی

 پشیمان از رفتار تندش می پرسد: شکوه،

 مگه گرسنه ت نبود؟ .....پس چرا غذا نخوردی؟؟؟-

جواب بلند می ش  ود پش  ت می کند و به س  مت اتاقش می رود ....یك  بی

 لحظه بیشتر ماندن مساوی ست با شکستن بغضش.

را می بندد ،نفس خس ته ای می کش د و س رش را به  علی کالفه کتابش امیر

 پشتی صندلی اش تکیه می دهد.

 

تواند راحت  یاست. به موقع م  یبراش جال  و عج رعطا،یام طنتی***ش

صم سم یمیو  شد و هر جا الزم بداند، مودب و ر صفش  یبا کلمات یبا که ن

 فهمد! یرا هم نم

 ی" حرف میو لوت یبازاربه قول خودش   ان " یافتد، با لحن یکه م دیوح به

 دیکند ش  ا یش  ک م یرعلیش  رکت، انقدر مغزدار که ام لیوک شیزنند. پ
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سم یوکالت خوانده، و در مالقات ها سالت بار ِ اتاق بازرگان یر  کی ،یو ک

 .یمتفاوت و جد یرعطایام

رسد، اول  یشده. تا م یزود خودمان یلیخ رعطایندارد. ام یهنوز منش دفتر،

ارها ک ی هیکند، بعد به بق یساز را روشن م یزند و چا یمبه آشپزخانه  یسر

 کند. یم یدگیرس

 یرعلیام یبرا ،یو حتا دوس  ت یهمکار یبرا ت،یاعتماد کردن و رض  ا گرید

 .ستیسخت ن

وتاه، . سربسته و کستیک ،یدوست خانوادگ نیکند ا ینم یبراش فرق نامدار

شام، از هان ست قد دهیشن هیآن هم وقت  سر دو ست و معمو یمیپ  یجان ا

 تواند به روند کارها کمک کند.

نار مراق  باشد در ک نکهیگفته. ا یرعلیرا شخصا به ام یشگیهم یسفارشها

از  ریروش ندارد، غ یتا شناخت درست نکهیکمک، ازش سوساستفاده نکند. ا

 باهاش رفاقت نکند. ،یهمکار

شنا ،یرعلیام یول ادرش سفارش مداده به  حیبا عطا، ترج شتری ب ِییبعد از آ

  نامدار. ِیتمام نشدن یاطهایدر اعتماد کردن عمل کند تا احت
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نه اش دعوت م کیاز  بعد به خا به دفتر، او را   یهفته کمک و رفت و آمد 

 کند.

ستند. ام دیبهداد و وح شه،یهم مثل شان گرم م رعطا،یهم ه سه نفر  یبا هر 

 پیه یاهل آهنگها ادیز دیگو یکند. نم یبگو و بخند م ش  انی. پا به پاردیگ

س یهاپ و رپ ها  آبجو بهش وانیل کی یوقت یول ستیسر و ته ن ی ب ِیفار

 ."دیش... شما راحت باستمی"اهلش ن دیگو یکنند، محترمانه م یتعارف م

 را. یرعلیام یو مزه کردنها ندیب یو بهداد را م دیوح افراط

 "چاندنیش "پدانند تنها جواب یدارد که همه م ییتماس ها شهیمثل هم دیوح

س  وال و جواب کرده، حاال  یرعلیاس  ت! همانطور که چند وقت قبل، از ام

 .رعطاستینوبت ام

کانتر  یپولش، گوشه  فیو ک چیاو که کنار سوئ لیزند و به موبا یم چشمک

 کند. یاست، اشاره م

! بهی مهندس راد؟! سکوتش عج ِیگوش یتنه ش خورده به تنه  ،یگوش نیا -

 !؟ینیعزلت نش یرعلیمنکنه شمام مثل ا

 زند. یلبخند م رعطایام
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 دمیم حیترج نی. واس  ه همس  تمین چوندنیمثل ش  ما هم اهل پ ینه... ول -

 ندم! یشماره به کس

 کشد. یرا سر م وانیل یکف رو بهداد،

 ...یخوره دختر باز یعطا نم یبه گروه خون -

 خندد. یم یبا لودگ دیوح

 !م؟یما دختر باز یعنی -

س یم رعطایجواب او، از ام یبه جا بهداد سللتن!...  سد: حاج آقا م  گاریپر

ش یکه نم س ی... رابطه ت هم که با دافهایکن یهم که تر نم ی... لبیک نه ح

 خراب شده؟! نیخوشه تو ا ی!... د ِ المص ! پس دلت به چستین

ا در ت ردیگ یفکرش را م ی! جلو؟یکشد. دل خوش یم یقینفس عم رعطایام

ش ِادی شود. لبخند،  کی  ِزیآم طنتی برق  صان، گرفتار ن شم ِ ر*ق* جفت چ

 لبهاش. یرو ندینش یدوباره م اریاخت یب

 !ستیو ا*ل*ک*ل ن گاریکه فقط س یدلخوش -

 زند. یبشکن م دیوح
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 فی!... داداشمون از جنس لطن؟یشد!... شمام گرفت یه    ا! گرفتم چ -

 فاکتور گرفت!

 کند. یاخم م زیبا لبخند، استفهام آم یرعلیام

 !؟یچ یعنی -

 اندازد. یابرو باال م دیوح

 !یدار ولی!... خوشم اومد آقا عطا!... ایعنیکه  یعنی -

 خندند. یم هیبق ،یرعلیام جز

 !... بعله!یدارن و دلدار یهم دل شونیا یعنیدهد:  یم حیبهش توض دیوح

 !نیکن ی: نه اون جور که شما فکر مدیگو یکوتاه م رعطایام

 خورد. یدر جا تکان م با آهنگ، دیوح

 باشد! یکه مشترک مورد نظر موجود م نهی... مهم استیچه جورش مهم ن -

 زند. یآتش م یگاریس بهداد

 !؟یالو برداشت پیریت -

 خواهد درباره اش صحبت کند. یخندد. نم یدوباره م رعطایام

 زند. یم یپک محکم گارشیبه س بهداد
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 پس پنجاه درصد ِ تو حله! -

هه مهمراه د،یوح ند. ام یش قهق مد ول یمنظورش   ان را نم یرعلیز  یفه

چند س  اعت،  یدوس  تانه، برا یجمع ِ چهار نفره  نیکند. ا یم ش  انیهمراه

 کند. یو خالسها را ُپر م یدلتنگ

 روقت،یکند. عادت ندارد تا د یقص  د رفتن م رعطایخورند، ام یکه م ش  ام

 از خانه بماند. رونیب

 رود. یگذارد و م یقرار م یرعلیشنبه با ام یبرا

سطه ا صبح، رفته اند دنبال وا ضایکه ام ی***از    ِقیکرده تا از طر یمعرف رر

 برسانند. رانیبه ا کایسفارشها را از امر ی نهیبتوانند هز ن،یچ

 ییباال یمبلغ دالل ،یروند. اول یس  ت که س  راغش م یکس   نیدوم ن،یا

سته و نامدار نه با مبلغ موافقت کرده، نه ر  یدب قیانتقال پول از طر سکیخوا

 را.

 آمد. یدور زدنها برنم نیکند بدون ِ عطا، از پس ا یاعتراف م یرعلیام
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سطه، همان وقت جواب  ستین یساعت شورت کند. وا که بتواند با نامدار م

دودل  یعل ریس  ت. ام یقبل یکه گفته، نص  ف ِ واس  طه  یخواهد. مبلغ یم

 است.

سطه ض وا سه معامله از چدهد: جور کردن ِ مدا یم حیتو  کا،یبا امر نیرک وا

سرها شو داره...  یخطرها ودرد درزش  یکه مو ال یصور یمعامله  هیخود

تازه  نینره... ا عدش  ماجرا... ب جایتا ا نیاز چ گهیدور زدنِ  د هینص  ف   ن

 دهها نز ینینمونده که چ یخودش ص  ادر کننده س... جنس   نی... چمیدار

لم َع  بتهیهونگ و گوش  ت کوب!...مص  تا دس  ته  ریباش  ن... از زعفرون بگ

ه ب دهیتا پول ِ رس   نیص  ادر بش  ه چ رانیجنس که بخواد مثال از ا هیکردن ِ 

 اره،یبخواد هزار دالر از اونور برات ب یتو حساب ِ شما... بابا صراف ادیب ن،یچ

 م،یجا گاف بد هی...هیونیلی... حرف ِ ما، مرهیگ یتا حق الزحمه م ص  دیس  

 َپر! م،یدار هیسرما یهرچ یعنی. ..شهیحساب بالک م

 شود. یخورد. از اتاق خارج م یعطا زنگ م لیموبا

صداقت خ - سراغ هرک یلیمهندس  شما رو کرده...  کمتر  ن،یبر یسفارش 

 .دهینم متیبهتون ق یکس ن،یاز ا
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ر جواب من تا عص ن؟یصبر کن نیستی: چرا موافق ندیگو یرا م دشیترد لیدل

 .رمیتونم تماس بگ یشبه، نمنصفه  کای. االن امردمیم

 زند. یلبخند م مرد،

شناهیمحکم کار - ست ی! آ صداقت ه ست... ول د،یمهندس  اگه مامور  یدر

 من دستم به کجا بنده؟! د،یراپورت داد دیرفت د،یدراومد

 کند. یم تعج 

 من مامور باشم؟! مامور ِ کجا؟! -

زدنش هم حرف  یمهندس صداقت، فارس یآشنا نیزند. ا یپوزخند م مرد،

 .ستیگرید ی کارش جا ِریگ یمشکل دارد، چه برسد به مامور بودن! ول

 .ندینش ینم یگردد ول یبرم عطا

ستم یچ - شما که پاک ما رو جلو یشد ر  سکه لمونیفام نیا یجان؟! بابا 

 !یپول کرد هی ی

 خاراند. یچانه اش را م مرد

 س  کیر ش  هی... اوض  اع خرابه... نمیانیواال مهندس! خودت که در جر -

 کرد...
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 زند. یلبخند م عطا

 .میکن یجبران م شاالیبرادر من! ا ایباهامون راه ب -

 .دهیکه منتظرش بوده، رس یزند. به حرف یهم لبخند م یرستم

شمم هم - سه دادا سه خاطر یروالو داره... ول نیجان بچم وا شه... وا ... با

 مونم... یپدرت، تا عصر منتظر خبرتون م یگل رو

 گذارد. یم یرعلیام یشانه  یرو دست عطا

 .میدیحتما تا عصر جواب م -

 شد... ریکه د می: بردیگو یم یرعلیبه ام بعد

 شود. یمتعج  بلند م یرعلیام

 شد؟! رید -

 دهد. یدست م یبا رستم عطا

 ... تا عصر...میایاز خجالتت درم -

 زند. یخروج از اتاق، عطا را صدا م هنگام

مس  کن مهر  یمناقص  ه  یما رو تو یبگو هوابه مهندس س  الم برس  ون،  -

 داشته باشه!
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 یاس  ت. از منش   عیرود. قدمهاش س  ر یم رونیو ب دیگو یم ی"حتما" عطا

االن زنگ زد...  نیدهد: نازن یم حیتوض   یرعلیکند و به ام یم یخداحافظ

 ه.بود بشیتو ج شیمونده... شانس آورده گوش ابونیزدن؛ تو خ فشویک

ف ینم درس   ت چه ات مد  ها یاقفه له  که همراه او از پ مانطور  تاده. ه  یاف

 شده؟! یپرسد: چ یرود، م یم نییساختمان پا

 گرداند. یسر م عطا

 ...دنیدزد فشوی... کفشیک -

 رود. یدر هم م یرعلیام یاخمها

 نم؟یمن بش یدیم چویسوئ -

 .ردیگ یم رعطایرا به طرف ام موتیدهد و ر یتکان م سر

 کرده. دنیبه بارشروع  ،ی از صبح ابر ِآسمان

رود که نه  یم یو خلوت یفرع یرهایو از مس   ندینش   یپش  ت فرمان م عطا

 دهد. ینشان م ابیبلد است، نه راه یرعلیام

نازن در با  بار  ماس م نیطول راه، دو  باری. ردیگ یت ه ک ییجا قیآدرس دق ک

 باران نماند. ریکند ز یهم سفارش م کباریپرسد،  یم ستادهیا
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ذره  هیزده و رفته... شکوه جون  فشویک یموتور هیدانشگاه،  رفته یداشته م -

 کردن. یزد، شلوغش م یحساسه... به خونه زنگ م

 .ندیب یرا م نیرو، نازن ادهی رفت و آمد ِ پ ِانیم در

 .ارمشیپشت فرمون، برم ب نی... بشناهاشیا -

نازن یرعلیام  ب*غ*ل برده و دو طرف ریکند که دس  تها را ز ینگاه م نیبه 

 کند. یرا جستجو م ابانیخ

 راننده. یصندل یکشد رو یازش چشم بردارد، خودش را م نکهیا بدون

 

 رود. یم نیطرف نازن عطا

 ...رعطای: امدیگو یشود، با بغآ م یکه متوجهش م نینازن

 .ردیگ یاش را م شانه

تا  هی ری! مگه نگفتم ز؟یش   د سی! چرا خن؟ینازن یخوب - باش  ناه  س  رپ

 برسم؟!

 شود. یم ریازسر اشکش

 ...فمیک -
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 ...یخور ی... سرما منیماش یتو میبر ایفعال ب -

 دنیآورد. بعد با د یاول س  ردر نم ند،یب یرا که م یمش  ک نیماش   ن،ینازن

 کند. یم یکشد و اخم آرام یم سشیبه صورت خ یراننده، دست

 !ر؟یام یومدیچرا تنها ن -

 کند. یدر عق  را باز م عطا

 .می... با هم دنبال کارامون بودیلرز یم یدار نیبش -

 کند. یو سالم م ندینش یم

 کند. یدهد و حرکت م یهم جوابش را کوتاه م یرعلیام

 .ندینش یبه عق  م لیمتما عطا

 سردته؟! -

عطا س  ر  یکند که در خودش جمع ش  ده. برا یبه او نگاه م نهیاز آ یرعلیام

 کند. یم دترایرا ز نیماش یبخار یرعلیام یدهد که نه، ول یتکان م

 م؟یکجا بر -

نه هول م ینطوریا - جا ب میکنن... بر یبره خو حالش  هم  اد،یدفتر، هم 

 بردارم، برسونمش. نویماش
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هره اند و توانس  ته چ دهیرا دزد فشیکجا ک قایدق نکهیا یدرباره  یدو بار یکی

 یجواب م یکوتاه و اش  اره ا نینازن یکند ول ینه، س  وال م ای ندیش  ان را بب

س یمدهد.  ش دهیفهمد هم تر ساکت ستیراحت ن یرعلیام نیو هم در ما  .

 به آرامش برسد. یکم ن،یمطبوع ماش یدهد در گرما یشود و اجازه م یم

ر به دفت نیرود س  راغ بهداد و عطا و نازن یم یرعلیرس  ند، ام یدفتر که م به

 .یرعلیام

 .اتوریکشد کنار راد یرا م یصندل

 .یگرم بش نجایا ایب ار،یکاپشنتو درب -

 .اتوریچسبد به راد یدهد و م یکاپشن را به دست او م نینازن

 .یخور ی... سرما مسهیمقنعه تم خ -

 سرش. یکشد رو یم دست

 شوفاژ، خشک بشه؟! یذره بندازمش رو هی رون،یب یبر شهیم -

 یرود س  راغ چا یاندازد و م یم گرید اتوریراد یکاپش  ن نمناک را رو عطا،

 ساز.

 .دیآ یآب از آشپزخانه م یرود. صدا یال مهم با یرعلیام
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 شود. یهوا وارد اتاقش م یب

آن تض  اد  زانند،یطرف ِ گردن ِ او آو کیکه از  اهی س   ِیش  میابر یموها آن

قابل  یروس  ر ریعنوان از ز چی ص  ورت و موها، به ه ِیدیو س  ف یاهیس  

 .ستین صیتشخ

 .کند یو مف مف م اتوریراد یدستش را چسبانده به بدنه  دو

 نامه ت... انی... پایناز ینالد: بدبخت شد یم

 دید یکند. دوس  ت ندارد متهم ش  ود به پنهان یبه آش  پزخانه نگاه م یرعلیام

 ! اخمو و بد اخالق.نیآن هم نازن ؛یزدن ِ دختر

ش به به نظر یول ست،یکننده ن رهیاندازد. هرچند خ یبه او نظر م گرید کباری

 .ندینه ها ببصح نیاز ا گریتواند د ینم یراحت

 هم دارد! ییبایز نیبه ا یموها ست،ینه تنها کچل ن پس

. دستیا یدر ِ آشپزخانه م یکند. در آستانه  یزند و عق  گرد م یم یلبخند

 .زدیر یخشک م یساز را شسته و در آن چا یچا یعطا قور

 چسبه. یداغ م یچا وانیل هیهوا،  نیا ی... تو؟یبرگشت -
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ش  ود، مقنعه را همانطور  یبلند م عیش  نود، س  ر یاو را که م یص  دا ن،ینازن

 رود. یم رونیکند و از اتاق ب ینمدار، دوباره سر م

شپزخانه نگاه م کیخورد. نزد یتقه به در م چند ست. مردد به آ  اندازد یدر ا

 کند. یو در را باز م

رود و  یابروش باال م کیش  ود.  یمحو م نینازن دنیلبخندش با د ،یمنش  

 س کجان؟!پرسد: مهند یم

 !دیی: بفرمادیگو یاز چهارچوب آشپزخانه م یرعلیام

 ن،ی. نگاهش به نازنیرعلینگاه به ام کیکند و  یم نینگاه به نازن کی ،یمنش

 ست. یو ناراض یطوالن یکم

 ...دیدونستم مهمون دار ینم -

که به چش  مش  یزیچ نیکند و اول یهم نگاه م کیبه دو دختر ِ نزد یرعلیام

 ت فاحش ظاهرشان است.تفاو د،یآ یم

س کیبا تون یکی صورت یبافت طو شال  امل، ک شیبلند و آرا یچکمه  ،یو 

 یورترژ ص کیو تنها  ،یکتان ن،یشلوار ج ،یمشک یبا مقنعه و مانتو یگرید

 محو.
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 اومدم. یشگیکار هم ی... برادییفکر کردم تنها -

 یزیچ گردد طرفش. در نگاهش یبرم ن،ی نازن ِ یرنگ و مهتاب ی ب ِ ص  ورت

 لبش. یپوزخند ِ محو، گوشه  کیخواند و  یتاسف م هیشب

 زند. یم یزیلبخند تشکرآم یفهمد. به منش یحالت نگاه او را نم لیدل

 قصد رفتن به اتاق را دارد. نینازن

 .میکن یممنونم... خودمون درست م -

 زند. یهم لبخند دلبرانه اش را م یمنش

ست  یونم برات یبه هر حال، من تعارف ندارم... م - مهموناتون هم قهوه در

کند و  یاس  ت که به اتاق رفته. لبخندش را تکرار م نینازن شیکنم.فکرش پ

 .داردینگه م یمنش یدر را برا

 ...دیخودتون برس یممنونم. به کارا -

 رود. یاتاق برم به

 پنجره و باران است. رونیو نگاهش به ب اتورینشسته کنار راد دوباره
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هد چ یم جا م ینم یول دیبگو یزیخوا مان فه ه چه! کال ند  تدیا یدا . س  

از س  رش گذش  ته که پوزخند بزند و مس  خره  یپوزخند زد؟! چرا؟! چه فکر

 هم دارد؟! یکند؟! ... اصال مگر مهم است؟! مگر تفاوت

صال" ول دیگو یم عقلش س ی"نه... ا صرار دارد حرف  یح سواس گونه، ا و

 بدهد. غرور و تمسخر را نیجواب ا کباریبزند و 

 یم قهوه درس ت ادی... منهییپا یطبقه  س شی دوس تم بود که آف ِیس کرتر -

 کنه...

تفاوت  یکند و ب یگذرا نگاهش م ن،یاس ت. نازن یو ص داش جد ص ورت

 نداره! ی: به من ارتباطدیگو یم

به اداندیهم م خودش  ،یتفاوت یب نیا یندارد! ول یدخترِ  اخمو ارتباط نی! 

 بدهد؟! حیست براش توض یزایکند. چه ن یم تشیاذ

 شود. یوارد اتاق م یبا سه فنجان چا عطا

 تازه دم. یچا نمی! ادی... بفرمائکهیفنجونا کوچ یهمه  -

گذرا به  ن،ینازن یدهد ول یلم م یص  ندل یکند و رو یتش  کر م یرعلیام

 زند. یکند و پوزخند م یفنجانها نگاه م
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مدت، کم  نیدر ا  ،یعج یش  ود. آدمها و رفتارها یکالفه تر م یرعلیام

 فرق دارد. هیدختر، با بق نیا یول دهیند

س فرق شته. و همه  یدارد؟! ک سه بار باهاش برخورد دا ه ک یزیچ یکه فقط 

شمها نیداند، ا یازش م ست که چ ش یمثل آهو اهش،یس یا ست؛  یوح

که س  هم  یکند. خنده ا یم باترشیخنده، ز یمغرور اس  ت و بد اخالق؛ ول

 .ستیها ن بهیغر

چا ن،ینازن جان  به  یم زیم یخورده رو مهیرا ن یفن جه  بدون تو گذارد. 

 برم خونه؟ یریگیآژانس برام م هی ر؟ی: امدیگو یبا اخم آرام م ،یرعلیام

 چرا آژانس؟! -

 کند. ینگاه م یرعلیچشم، گذرا به طرف ام یاز گوشه  نینازن

شدن. به ا دهیند نهمهیشود از ا یم یکفر سد عالوه ب یم جهینت نیگرفته  ر ر

 لجباز هم هست. ،یبداخالق

س یحرف بلند م بدون و  دارد یبرم زیم یو فندک را از رو گاریشود، پاکت 

 رود. یم رونیاز اتاق ب

 .دیآ یحرف زدنشان م یصدا
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سر جاش ب هیصبر کن  - ش اد،یکم حالت  ست ی... اگه میگرم ب  نیا اب یخوا

 اصال؟! یخونه، چرا به من زنگ زد یحال بر

 خوام برم خونه. ی... مستمیراحت ن نجایا -

 بود؟ مدارک هم همرات بود؟ یچ فتیک یتو -

 نامه م... انیپا یپول ... مقاله  فیک -

ند. "نکنه فکر کرده من و س  کرتر یانگش  تها م انیرا م گاریس     ِ یچرخا

 بهداد..."

 ."ستیکرده... مهم ن یزند. "هر فکر یم یکالفه ا پوزخند

وشد پ یکاپشن م نیشوند. نازن یاز اتاق خارج م نینو پشت سرش، ناز عطا

 .ستادهیکند که وسط سالن ا یو عطا به او نگاه م

 رو برسونم و برم دفتر. نی... نازنمیریبا اجازه ت ما م -

 ندهد. تیکند به حضور او اهم یم یدهد. سع یتکان م سر

 دهند. یهم دست م با

.. .میخبر بد یرس  تم روای نیحتما با پدرت مش  ورت کن، تا عص  ر به ا -

 س... هیمنصف تر از بق
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باره و در را باز  دیگو ی"خداحاف " م یرلبیز نیدهد. نازن یس  ر تکان م دو

 کند. یم

 بندد. یکند و در را م یم یبا عطا خداحافظ فقط

 .ستدیا یکنار آسانسور م نینازن

 !؟یانقدر بهش لطف کن یمجبور -

 شود. یمتوجه نم عطا

 !؟یبه ک -

 کند. یدفتر اشاره م یدر ِ بسته به  فقط

 : اشکالش کجاس؟!دیگو یزند و آرام م یلبخند م عطا

 شود. یآسانسور باز م در

 یتش  کر خش  ک و خال هی س  تی: بلد ندیگو یش  ود م یکه وارد م همانطور

 !رینشو ام یباهاش قاط ادی... زهیجور هیکنه... اصال 

 خندد. یآرام م عطا

 .هیپسر خوب یکنه... ول یراه به راه تشکر نم کنه... مثل ما یمدلش فرق م -

 کند. یفرو م بهایزند و دو دستش را در ج یپوزخند م نینازن
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 کند "َدم..." یزمزمه م یرعلیام

منتظر بماند نامدار از خواب  دیرود. با یزند و به اتاقش م یرا آتش م گاریس

 شود. داریب

باز ش   ده و توانس  ته از عهده ی***به نظرش گره  . دیایکارها بر ب ی کار 

 یکردم راه بهتر یفکر م یدادن، با گفتن ِ "ول تیهرچند، نامدار با وجود رضا

 یراب یکه توانس  ته راه نیدر کل، هم یرا کم کرده. ول شی"، خوش  یکن دایپ

 دارد. یکند، احساس خوب دایانتقال پول پ

اد دبا به دیش  ود. بعد با یتمام م یکه برس  د، معامله با حاج س  رپولک پول

ا رساندن فرشه  یبردن سفارشها تا آلمان. و نامدار، ترت یهماهنگ کند برا

 دهد. یم کایرا از آلمان تا امر

ا عط شه،یاو را گرفته. مثل هم نیرساند. آن روز، بهار ماش یرا به خانه م عطا

مه  د،یزند و او، برخالفِ  وح یحرف م هاش گوش م یبه ه هد.  یحرف د

 وقت بگذراند. دیشده کمتر با بهداد و وح شدن با عطا، باع  یمیصم

 دهد. یکند و جواب م یم یزند. کوتاه معذرت خواه ی عطا زنگ م ِیگوش

 وروجک؟! هیچ -
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 خندد. یم

 رسم. یم گهیربع د هیراد هستم؛ تا  ینه... با آقا -

... 

 به به! دست شکوه جون درد نکنه! -

... 

 بگو چشم! جون بخواد، کشک که کشکه! -

... 

 نه؟ ایدوست داره  نمیذار اول ببب -

 کند. ینگاه م یرعلیام به

 !؟یبرادر! اهل آش رشته هست -

 خندد. یم ند،یب یمتفکر او را که م ی افهیق

 بذار کنار. یظرف سفارش هیآره...  -

 روند. یخرد و به خانه م یراه، کشک م سر
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... : شکوه جون آش رشته پخته... آشهاش رو دست ندارهدیگو یدر م یجلو

سرد م ست م شه،یهوا که  صبر کن برم برات ب یراه به راه آش در  ارم؛یکنه... 

 هوا. نیچسبه تو ا یم

 کند. یآش و سوپ دوست دارد. مهرانه هم گهگاه آش درست م اصوال

 او هم تنگ شده. یبرا دلش

 گردد. یبرم یرود و دست خال یم عطا

بان جون دس  تور دادن دعوت کنم تش  ر - ال در خدمت با دیاریب فیمهر

 .میباش

تا حکم ت ای: بدیگو یم عیخواهد مخالفت کند که عطا س  ر یم  رمویباال 

 نداده!

 خواهد برود خانه، چکار کند؟! یکند. م یدل، به کوچه نگاه م دو

 کند. یرا پارک م نیدهد و ماش یتکان م یسر

 .دهیچیداغ در خانه و راهرو پ رینعنا داغ و س یبو

شت نیزم یوحال، ر یخانوم، ب رانیا سته و به پ ش ات داده. مثل دفع هیتک ین

 کند. یاحساس آرامش م دنشیقبل، از د
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 .ندیگو یو خوش آمد م ندیآ یجلو م ،یرنگ یو بهار، با چادرها شکوه

 پرسد. یو حالش را م ندینش یخانوم م رانیا کینزد

 ...گهیروز بد... آفتاب ل  بومم د هیروز خوب،  هی... یا -

 کنند. یعتراض مو عطا ا عروسها

 پرسد. یرا م هیخانوم حال هان رانیا

 !ی! هانی! م*س*تر مارتنجاسیا یک نیبب -

 در دست، وارد خانه شده. یخال یکند که کاسه ا یلبخند به نهال نگاه م با

 کند. ینگاهش م زیت شکوه،

 شود. یتنگ م یجس یدلش برا دوباره

 پرسد: خونه بودن؟ یخانوم م رانیا

 .ندینش یدهد و کنارشان م یرا به بهار م یظرف خال نهال،

 یهم س  الم رس  وند... خ ! م*س*تر! ما رو نم یآره مهربان جون... کل -

 !؟یخوش ینیب

 خوشم! شتریب نمیب یدهد: االن که م یبا همان لبخند جواب م یرعلیام
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 رونیب یاز در ت،یو جد یشگیبا اخم هم ن،یزند هر لحظه نازن یحدس م و

 .دیایب

 .دیآ ی آش م ِیسفال یکاسه ها با شکوه

 مهربان جون... براتون کم نمک جدا گذاشتم. -

 !ه؟یپرسد: اسم شما چ یمقدمه م یب یرعلیام

 زند. یخانوم لبخند م رانیا

 .رانیا -

 پس مهربان... -

 کند. یم یآش خال یظرف سرکه را رو عطا

 کند. یخانوم با ل*ذ*ت به او نگاه م رانیا

تا قبل از ا -  ایدن رعطایبودم... بعدش که ام رانیگل پس  ر، همون ا نیواال 

شت ِجد  ...رانیو ا زیبگه مادر بزرگ و عز میشد ارشیاومد و زبون باز کرد، ک

 کرد بگه مهربان...

 گذارد. یآش به دهان م یقاشق عطا

 از بس مهربانه! -
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 خندد. یخانوم م رانیا

فتن بهم گ رعطایاصالحش کنن، خودشون مثل ام هیبق نکهیبعدشم عوض ا -

 مهربان...

 ب*و*سد. یخانوم را م رانیا یشود محکم گونه  یخم م نهال

 مهربان برم! نیآخ قربون ا -

باریهم دوس   ت دارد  یرعلیام ند ول ک ندیم یاو را ب*غ*ل ک آرزو،  نیا دا

 محال است!

 کنند خوشمزه است. یم فیرشته واقعا همان اندازه که همه تعر آش

صورت و لبخند  یرعلی. امدیگو ی عطا م ِیات کودکخانوم از خاطر رانیا به 

 دیبگو هیبه او، مثل بق ردیگ یاجازه م ت،یماند و در نها یم رهیخ نشیریش  

 "مهربان جون".

صم یم حس ست. خودش را گول  یزیو گرم، چ یمیکند در آن جمع  کم ا

بار  ریز یکنند. ول ی ذهنش را پر نم ِیخال یمهربان، جا یزند. پس  رها ینم

 همان خالس جمع باشد. ن،یرود نازن ینم
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ند و ز یآتش م یگاریکند، کالفه س یساعت بعد که خانه شان را ترک م کی

ست خودش حرم م خورد که اجازه داده آن دختر مغرور و اخمو، به  یاز د

 فکرش نفوذ کند.

کند دو  یدهد، اول فکر م یکوه رفتنِ  روز جمعه را م ش  نهادی***عطا که پ

ت . مدتهاسستندین حاتینوع تفر نیاهل ا دیداند بهداد و وح یست. م ینفر

صبح  ِدنیساعت دو کیاز آن  ریدور مانده. غ نیروت حاتیاز ورزش و تفر  

 ،یبلد اس ت، نه اس تخر مجتمع مس کون یس وارکار یبرا یها، نه باش گاه

 کند به شنا. یم بشیترغ کبار،ی یاز هفته ا شیب

 "؟یو نفرشود بپرسد "د یباع  م یموذ یفکر

 خندد. یم عطا

 اگه بتونم از دست نهال ِ فضول فرار کنم، آره! -

شد، ب یم فکر ش یخوش م شتریکند نهال که با س طنتهاشیگذرد.  ت را دو

 ...دی... شادیدارد. و شا

خواهد روز  ینباش  ند! م چکدامی. همان بهتر که هردیگ یفکرش را م یجلو

 شود! یکفر حرم بخورد و نکهیکند نه ا حیرا تفر لیتعط
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 ...نهیبراش سنگ یالبته کوهنورد -

 بندد. یشکل م نینازن فیظر کلیو در ذهنش، ه دیگو یم

ندو م یحرفه ا یمنظورم کوهنورد - عدش  میریکه نبود!... درب  هیباال... ب

 ؟ینفر دو ای یپیاک ؟یدوست دار شتریب یاستراحت و صبحونه... تو چطور

 یکه توش اون دختر عمو یپینه اک یلو یپی"معلومه که اک دیخواهد بگو یم

 بداخالقت باشه!"

 یعص  ب دیخوش گذش  تن، فقط با یبه جا اد،ی"اگر اون ب دیخواهد بگو یم

 بشم."

 م*س*تقل خودش را دارد! به عقلش  ِیزبانش خود مختار ش  ده! زندگ یول

 کند. ینم یهم توجه

 !یپی: اکدیگو یاندازد و م یباال م شانه

 !یعتراض و اخطار به بود ونبود ِ کس ادامه! بدون ا ِبدون

 کند. یعطا، کامال موافقت م یبا برنامه ها و قرار صبح جمعه  و

*** 

 گذارد. یسر به سر عطا م ن،یتوجه به سکوت نازن یب نهال،
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ساعتش نگاه م یمجتمع که توقف م یجلو  لیکند و به موبا یکنند، عطا به 

 زند. یزنگ م یرعلیام

 .ندیکند تا ساختمان را کامل بب ین خم مکشد و گرد یسوت م نهال

 کند. یاخم م نینازن

 سوت نزن زشته! -

 یبذره معطل کنه، حسا هی! بگو ی: َدَدم وادیگو یم یتوجه به او، با شگفت یب

 ...میبزن دیخونه شو د

 کند. یمنتظرند و تماس را قطع م نییپا دیگو یبا خنده م عطا

دربون اض  افه تر از خونه  هی! حاال گهیآبرومونو جلوش نبر بابا! خونه س د -

 ما داره. ی

 زند. یچشمک م نهال

! میبش باال منتظر میاگه حاضر نشده، بر یگفت ی. ممیدیزود رس قهیده دق هی -

 بوک! سیتو ف میذاریم میریگ یعکسم م هی

 یخندد و س  رش را به دو طرف تکان م یعطا م یکند ول یاعتراض م نینازن

 دهد.
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 !؟یدانشگاهم قبول بش یخوا یاونوقت م ،یبوک سیکله تو ف هی -

 خندد. یم زیر نهال

المص    ِ  نیاون ماش   یگفت یمنحرف نش  و! حداقل م یاز بح  اص  ل -

لند دارم! ب یبه شاس یکه چه ارادت یدون ی! ممیبا اون بر ارهیبلندشو ب یشاس

 عکس گرفت! شهیم نشمیبا ماش

 پنجره. یدهد به لبه  یم هیآرنجش را تک عطا

 !یریعکس بگ نمیبا ماش ذارمیثبت نام کن، نوبتت که شد، م -

 دهد. یکند و ابروهاش را باال م ینگاه م نیبه اطراف ماش نهال

 باور کنم؟!! یعنیجان ِ من؟!!  -

 خندد. یدوباره م عطا

 !یبزن دمیم نکممیع -

 آورد. یدر م ییادا نهال

! ؟یدار نیلت خوشه ماش! دم؟یعکس به باد بد هیاونم با  م،یدوزار آبرو دار -

 !شهیلگن نم نیسوار ا یبوق بزن رزنمیپ یجلو
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 یتواند ب یهم نم نیخندد. نازن یرود و نهال م یعطا باال م یابروها نبار،یا

 تفاوت بماند.

 و حاضر! یح رزن،یبپرس! پ نیاز نازن شهیباورت نم -

 زند. یاو م یخنده به شانه  انیم نینازن

 عمه ته! رزنی! پیاو -

ساختمان خارج م یرعلیام صو یاز  را  دنیب ینگاه م نیکه در اول یریشود. ت

 ... خنده؟!نیکند. نازن یباور نم

گاه لبخند رو ستدیا یپله ها م انیم  .ندینش یلبهاش م یو ناخودآ

و  نیخندد، چقدر دل نش   یم یدختر نگفته وقت نیبه ا یبه حال، کس   تا

 شود؟! یم یخواستن

ش ستن نیدلن شدیگو یکه نامدار م یات... کلمیو خوا  یل... ودیشا نی... دلن

 ...؟!یخواستن

 شود. یکند جد یم یشود. سع یم یرعلیمتوجه ام نهال،

 اوخ اوخ! بچه ها صاحابش اومد! -
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: بپر دیگو یدهد و به نهال که کنارش نشسته، م یاو تکان م یبرا یدست عطا

  من لگنه؟! ... باشه! ِنیعق  وروجک... که ماش

 یمگه برا نیم*س*تر مارت نی!... اپویجان! ت یتلخه مهندس!... ا قتیحق -

سه همه چران؟یا ومدهیچند ماه ن ! یلباس آورده؟! بابا خارجک ی! پس چرا وا

 کنم! یماچش م یبرادر یپرم جا یسوار شه، اگه عطر تلخم زده باشه، م

 زبونتم داشته باش! یزند: برو عق ، هوا یتشر م عطا

 دهد. یدر هوا تکان م یدست شود. یم ادهیپ نهال

 !نیم*س*تر مارت یها -

 .ندینش یم نیکند و کنار نازن یعق  را باز م در

 !رمیعکس بگ هیواج  شد با کمدشم  -

سالم م یسوار م یرعلیام ش یکند. بو یشود و  . چدیپ یم نیعطرش در ما

طا از آ گاه م نهیع نده م یبه خواهرها ن با خ ند و  : ص  بحکم ا... دیگو یک

 !هیو العاف ریبالخ

 خورد. یگزد و خنده اش را م یرا م نشییل  پا نهال
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باره در هم م نینازن اخم با او و فکرش  یم یس  ع یرعلیرود. ام یدو ند  ک

 سد.پر یشود و با لبخند از نهال حالش را م یم لیمقابله کند. به عق  متما

 یکش  د و م یم یقیکند. نفس عم یبه عطا نگاه م نهیاز آ طنتیبا ش   نهال

 خوب نبود؟! شهیمطبوع، مگه م یهوا نیا ی: تودیگو

 ... آلوده ست.ستیهوا مطبوع ن -

 کند. یم ینهال جواب دهد، عطا تک سرفه ا نکهیاز ا قبل

چس  به تا گرم  یم یآهنگ مش  د هیلگن،  ی... توس  تین یتا دربند راه -

 !میبش

و گذارد  یپاش م یها را از داش  بورد رو ید یس   فیش  ود و ک یخم م بعد

 شود. یمشغول گشتن م

نگ که پخش م کیتمیر آه نازن یمورد نظرش  هال  ن،یش  ود،  ج ، ن متع

 کنند. یبه او نگاه م جیگ یرعلیخندان و ام

آورد. بعد ُلنگ  یرا درم ولنینواختن ِ و یکند و با آهنگ، ادا یرا رها م فرمان

سب یرا دور گردنش م ست  یلهایاندازد و به  شت، د شت انگ شته اش با پ ندا

 کشد. یم
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 خندد. یزند و م یدست م نهال

 خواند. یزند و همراه خواننده م یبشکن م عطا

 ...یپرنده م، آرزو دارم، تو باغم باش هیمن  -

 دهد. یبه دماغش م ینیچ نهال،

 ! چندش!ییاَ  -

 ...یچراغم باش ،یایتو ب یکاشک کم،یتنگ و تار یخونه  هیمن  -

سر ِ هم م د،یست که با وح ییخواندنش مثل وقتها لحن گذارند.  یسر به 

 ،یعلریتوجه به ام یهم ب نیدارد که نازن یدخترها تازگ یحرکاتش انقدر برا

 خندد. یم

... اگه به      ارم... تو رو دوس زمیی... اگه روشنم... اگه پاکمیاگه تار -

 دارم... تو رو دوس دارم... تو رو دوس دارم!

 کند. ی خنده، اخم م ِانیم نهال

س یب یلیخ - سره  ادهی! نگهدار من پیکال آهنگ به  نیجواد! هم یشم... پ

 خوره! یدرد لگنت م

 گردد. یرود و برم یم نینهال و نازن انیم ،یرعلیام نگاه
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 چرا؟! قشنگه که! -

ستهاش را با ر عطا : دیوگ یزند و بلند م یاش م یشانیآهنگ، به پ تمیمچ ِ د

 رسه! یعقلشون نمها  فهیضع نی!... ارخانیام یشوما اهل دل

 خونده؟ عاشقانه ست... نویا یک -

 کند. یبه نهال نگاه م نهیاز آ عطا

 نهال! یمراد خونده برا نویا -

 مراد؟! -

 : دوست پسر نهال!دیگو یزند و آرام م یچشمک م عطا

شم، از آ یلبهاش را جمع م یشنود. حرص یم نهال  دشیتهد نهیکند و با چ

 کند. یم

مه آره م*س*تر! دوس   ت  - نده... مراد حنجره طال رو ه پس  رم برام خو

سنیم س هیاول  نم،یشیکه م ششی! پشنا زنه،  یکنه و حرف م ینگام م ریدل 

 کنم. تونیباشه به هم معرف ادمیخونه...  یعاشقانه ها برام م نیبعد از ا

 .شمی: حتما... خوشحال مدیگویم یرعلیام

 خندند. یم نیو نازن عطا
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 کند. یاطراف نگاه م یهانیو ماش ابانیبه خ نهال

 ! آبرومون رفت!گهیخ  عقل کل! بسه د -

صدا اما ش یآهنگ را باال تر م یعطا  شدن ِ آهنگ. بعد با   طنتیبرد تا تمام 

 کند. یبه نهال نگاه م نهیاز آ

 لگنه؟! نتیماش یگیبازم م -

صو یبه کل کل ِ آن دو گوش م یرعلیام  در نیصورت خندان نازن ریدهد و ت

 !یو... خواستن نیشود. دلنش یار مذهنش تکر

 ست. یزده و برف خی ،یکوهستان ییو سر باال کی***راه بار

ست. فروشنده  یدنیکنار راه، براش جال  و د یرستورانها و مغازه ها فیرد

صبحانه  یها و خدمه  ستوران، عابران را به داخل و خوردن  گرم دعوت  یر

 کنند. یم

خودش هم  نکهیعطا با ا یخواهد ول یم یاز عطا خوردن طنتیبا ش   نهال

ترش و براق لک زده، قص د ندارد اول ص بح، براش از آن  یآلوها یدلش برا

 .ردیبگ یزیچ ،یهمه ترش

 شود به دست عطا. یم زانیآو
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 !اد؟ی!... دلت مییعطا... عطا -

 باشد. یکند جد یم یسع عطا

 !ادیراحت دلم م یلیخ -

 اطیآرام و با احت یاس  ت و قدمها نیزم یزدگ خیبه  یرعلیحواس ام ی همه

که دو  یکند و قاطر ی" آقا بپا!" به عق  نگاه م دیگو یبلند م ی. کس  نینازن

ست متعج  ا وانیبا ح یباربر ییکند. از روش ابتدا یکپسول گاز را حمل م

صدا ه خورد نیمز نیکند نازن یپراندش. فکر م یاز جا م یکوتاه غیج یکه 

 کنار راه چسبانده. ی وارهید و خودش را به ستادهیا یول

نازن یو نهال هم برم عطا خندد و عطا  ینهال م نند،یب یرا که م نیگردند. 

 دختر! ای! بالیخ ی: بدیگو یم

شمها نینازن ذرد و گ یکند که از کنارشان م یبه قاطر نگاه م ده،یترس یبا چ

 .ستدیا یاز رستورانها م یکی یباالتر، جلو یکم

 ود.ش یم کشینزد یرعلیام

 افتاده؟! یاتفاق -

 !ساد؟یچرا وا نی: ادیگو ینگران م وان،یحواسش به ح یهمه  ن،ینازن
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 گردد. یرود و برم یقاطر م یرو یرعلیام نگاه

 صاحبش نگهش داشته خ ! -

 دارد. یبرنم وانیچشم از ح نینازن

 نگهش داره؟! نجایخواد هم یم یعنی -

 یمتعج  م س  ت،یش  ت چترس و وح نهمهیا لیفکر کند دل نکهیا یجا به

 ست. یشگی هم ِیشود از لحن ِ او که بدون اخم و دشمن

 متشکر باشد! وانیح نیاز ا دیچسبد به لبهاش. با یم لبخند

 روند. یشوند. عطا و نهال هم راهشان را م یاز کنارشان رد م مردم

 !؟یترس یپرسد: م یرود و متعج  م یسر راه کنار م از

ررنگ پ یرعلیش  ود و لبخند ِ ام یم نییباال و پا ن،وایبه ح رهیخ ن،ی نازن ِس  ر

 تر.

توجه بهش، مغرور از کنارش  یتواند ب ی. میتالف یس   ت برا یخوب وقت

 باهاش کرده. نیتمسخر کند. هر دو کار را، نازن ایبگذرد. 

 ش  هیهم نیکند و مردد اس   ت چطور از خجالتِ  ا ینگاه م نییباال و پا به

 !دیدر آ دهی حاال ترس ِیاخمو
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 کم، آزار دهنده است. یاز آن فاصله  وان،یبدن ح یبو

 باال؟! میبر یحاال چطور -

شده  یصورت ِ ب نیکند. ا ینگاهش م دوباره رنگ، انقدر کودکانه و مظلوم 

 یم یآزارش بدهد. لبخندش رنگ کمک و همدرد ش  تریب دیآ یکه دلش نم

س زانیکه از دوشش آو یکوله پشت یگذارد رو ی. دست مردیگ  ت و به جلوا

 دهد. یهلش 

 من مراقبم. م،یبر -

 کند. یمقاومت م نینازن

 نداره! ی... کاررنیو م شنی! همه دارن رد منیبب -

 کند. یم شتریدستش را ب فشار

 حتا نگاهتم نکنه! دمی... قول مایطرف ِ من ب نیاز ا -

کش  د، انگار از چنگال  یم یگذرند، چنان نفس راحت یکه م وانیکنار ح از

دهد دس  ت ِ  یببر، جان س  الم به در برده. مغزش به دس  تش فرمان م کی

 کند. یمقاومت م یبه کوله را بردارد ول دهیچسب

 !"میدور نشد وونی"هنوز از ح
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 زند. یدل، پوزخند م در

 !"یزن یخودتو گول م ی"دار

خوش  حال اس  ت.  یکیو نزد تیحما نیکند. از ا یاو نگاه م مرخیبه ن مردد

 !ستیاش مهم ن هیبق

 در آتش بس بود! نطوریا شهیهم کاش

 خندند. یهر دو م ن،ینازن دنیاند. با د ستادهیراه ا یکناره  ییو نهال، جا عطا

 !یکرد ری! فکر کردم گ؟یایب یتونست -

 ! دست و پاتو نخورده؟!نمتی! بب؟یشو نگاه!... سالم افهیق -

باره دیخواهد بگو یم یرعلیکند. ام یهر دو اخم م نبهینازن  یاخم!" ول "دو

 شود. یُپر ِ او م یمتوجه چشمها

 !ده؟یانقدر ترس یعنیکند؟!  یم هیگر

 شتری ب ِیشود. جرات همدرد یعطا و نهال دلخور م یو خنده  یتفاوت یب از

 یم رونیرا ب یکوچک آب معدن یکنار کوله اش، بطر  یندارد. فقط از ج

 .ردیگ یم نیکند و به طرف نازن یکشد، درش را باز م
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 یم یو کم ردیگ یرا م یکند بغض  ش را پس بزند. بطر یم یس  ع نینناز

 یکند و پش  ت س  ر نهال و عطا به راهش ادامه م یتش  کر م یرلبینوش  د. ز

 دهد.

مه  در نازن یراه، حس خوب یادا قل م یدارد ول یاخم آرام نیدارد.   یحدا

رود و دس  تش،  یبه او راه م کی. همچنان نزدس  تیاو ن یاخم، برا نیداند ا

 است. تیحما ینوز آماده ه

 یرو یاراد ریفوکوس کردن ِ غ نیمس خره... از ا یفکرها نیاس ت. از ا جیگ

حرف، احساس  ی ب ِیهمراه نیا یاست ول جیدختر چموش و مغرور. گ کی

ش س یخو سبت به پ یتر یقو اریب سطه  داین ه انتقال وجه دارد ک یکردن ِ وا

ساعت بعد، آفتاب ب نیا شته.دو  را  نکوهستا ز،ییجان اواخر پا یچند روز دا

 یتخت یاز رس  تورانها، رو یکیرا برگش  ته اند و در  ریپوش  انده. همان مس  

ر از ذغال پ یشده و منقل دهیپوش میضخ یها لونینشسته اند که اطرافش با نا

 است. انشانیسرخ، م

 .یو چا یرسد. املت، عدس یسفارشها م ینیخدمت، با س شیپ
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کند  یجمع م رشیپا را ز کیخورد. نهال،  یا مو ساکت غذ لیم یب ن،ینازن

بزرگ از املت  یگذارد. همانطور که لقمه ا یرا س  تون بدنش م گرید یو پا

 :دیگو یکند، م یو به طرفش دراز م ردیگ یم

بهت بچس  به!  ر،یلقمه بگ ی! کارگر؟یزن یهمش م ینجوری! چرا ایآبج -

 آ... آه! بفرما!

 یلقمه را رد م نیخندد. نازن یدنش مبه مدل ِ نش  س  تن و حرف ز یرعلیام

ر د یبه سخت کجا،یلقمه را  یکند؛ همه  ینازک م ییکند. نهال چشم و ابرو

 غمتو! نمی: نبدیگو یدهد و با دهان ِ پر م یم یدهان جا

 کند. یبه خوردن او اخم م عطا

 !ینخور اشتهامونو کور کرد ی! حاال کارگریحالمو به هم زد -

 !؟یته ا زبون بس ِوونی: هنوز تو فکر اون حدیگو یم نینبه ناز طنتیبا ش بعد

 کند. یبهش اخم م نینازن

  شمام! ِیمعرفت ینه... تو فکر ب -

 !گهینجاتت داد د یرعلی!... امایبابا! کوتاه ب یا -
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کند. نهال لقمه را به زحمت قورت  ی"نجات" تعج  م یاز کلمه  یرعلیام

خواهر ِ  نی: م*س*تر! ادیگو یکش  د و م یس  ر م یچا یدهد. جرعه ا یم

و نرم تنان و حشرات و سگ سانان و  انیکه از بندپا ان،یما، نه فقط از چهارپا

 ترسه! یگربه سانان هم م

 کند. یاز محوطه اشاره م یبه طرف کبارهی عطا

 .دمیتخت د کیگربه سان،... االن دوتاشونو نزد یگفت -

 دهد. یم هیکند و به عق  تک یخودش را جمع م نینازن

 بابا! نیکردم!... بش ی: شوخدیگو یم عیخندد، سر یهمانطور که م عطا

 گری. ددهیتخت ها را د نی سرگردان ب ِیگل باقال یهم از دور، گربه  یرعلیام

ازش  یکند. وقت ِ آمدن، جس   یآواره عادت م یگربه  نهمهیا دنیدارد به د

سته و چند بار سراغش را گرفته. اما در یپرژن کت خوا تهران، جز گربه  هم 

 .دهیند یگریدهند، نژاد د یآشغالها جوالن م انیولگرد که م یها

 دهد. یم حیتوض شیهمچنان برا نهال

 ترسه! یکال از همه مدل جک و جونور م -

 کند: به جز مراد! یاضافه م عطا
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 دوست پسرت؟! -

 خنده. ریزند ز یم یپق نهال

 آره... خود ناکسش! -

 !گهینشو د تیترب یدهد: ب یخنده تذکر م انیم عطا

 نگاه کند و مردد بپرسد: نیبه نازن یشود لحظه ا یباع  م شیکنجکاو حس

 ؟یتو هم دوست پسر دار

 زند. یچشمک م طنتیکند و نهال با ش یمتعج  نگاهش م نازنین

 فیود! حکار درست ب یلیبود به از شما نباشه، خ یکیآره بابا!... البته قبال  -

 که رفت خارج!

 !گمیبهناز خانومو م یای: پوردیگو یو آرام م نیشود طرف نازن یم خم

 دهد: االن با مراد بلبل دوسته! یشود و ادامه م یراست م بعد

 شده. جیگ یرعلیام

 مراد؟! دوست پسر ِ تو؟! -

 دهد. یکند و با تاسف سر تکان م یمدل نشستنش را عوض م نهال
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بود  کیشد، نزد یرتیعطا غکه  یسر هیرو...  یخواد، هم ناز یهم منو م -

به خاطر خواهرم  یدوس  تش دارم؛ ول یلی... درس  ته خنهیبال و پرش  و بچ

 حاضر شدم کنار بکشم.

نهال را  یکند که حرفها ینگاه م یرعلیو متعج  ِ ام یبه ص  ورت جد عطا

 باور کرده.

کنه... طرف، اص  ال  یم تتیجان! داره اذ یرعلینکن! ام ینهال! مردم آزار -

 بابا! وونهی... حتسیآدم ن

 خطرناکه؟! یعنی -

 زند. یآن دو لبخند م یهم به حرفها نینازن

 یبس  ه! منظورش کاس  کو یطونیترس  ه!... ش   یکه از مورچه هم م نینازن -

سمش مراده... تنها ح شو نم نیکه نازن هیوونیمهربانه... ا س  یش  کاب*و*

 !نهیب

 خندد. یم نهال

ه از نداره ک یلدیکاپرف دیویقدرت د قفس   ه و یتو دونهیالبته اونم چون م -

 ها رد بشه! لهیم
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که دوباره معذب و  نیکند و ص  ورت نازن یآن دو نگاه م یبه خنده  یرعلیام

 شده. ریسر به ز

 فهمد. ی نفس راحتش را خودش هم نم ِلیدل

که خنده  نیترسه... ا یم زیچ هی: خ  هر کس از دیگو یزند و م یم لبخند

 نداره.

 .ندیب ینم نیندر ناز یرییتغ

 ترسم. یباد م یمنم از صدا -

 خندد. یدوباره م نهال

 باد؟! یصدا -

 اندازد. یباال م شانه

 اوهوم! -

 زند. یچشمک م عطا

 !یچه ترس دخترونه ا -

نه...  ایداند خنده اش با تمس  خر اس  ت  یزند. نم یهم آرام لبخند م نینازن

 درآمده. یتیباالخره از آن اخم و نارضا یول
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 کیکه کم دارد،  یزیخورد. تنها چ یعادت، ص  بحانه اش را کامل م طبق

 قهوه است. وانیل

 !"ستین یمال یقهوه نداره، داشته باشه هم قهوه  نجای"ا دیگو یم عطا

بعد از ص  بحانه،  یکند: پس قهوه  یم ش  نهادیداند چرا بدون فکر پ ینم

 .دیمهمون من هست

 کند. یاستقبال م عیسر نهال

 شاپ؟! یکاف ایشما  یکجا؟! خونه  -

 کنند. ینگاهش م زیو عطا ت نینازن

 زند. یلبخند م یرعلیام

شما بخوا - شه نم یکه قهوه  یمن کافه ا ی... ولدیهر جا  شته با  یخوب دا

 شناسم.

 دهد. ینم هیمجال ِ اظهار نظر به بق نهال

 !گهید میخونه مزاحم بش میپس مجبور -

 دهد. یبا تاسف سر تکان م عطا

 شد! مونیاومدن و گردش با تو پش رونیکال از ب یلرعیام -
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 ...شمی: نه... خوشحال مدیگو یم عیسر یرعلیام

... می: بردیگو یپوشد، م یزند و همانطور که کفش م یرا کنار م لونینا عطا

 شده... نیذغاال منو گرفته؛ سرم سنگ نیگاز ا

 !شهیخوب م یخور یدهد: قهوه م یجواب م طنتیبا ش نهال

 رود. یم نییسرش پاپشت  و

 تا مهمانهاش وارد شوند. ستدیا یعق  م یکند و کم یآپارتمان را باز م در

 و عطا. نیرود و پشت سرش نازن یداخل م یتعارف و با کنجکاو یب نهال،

 ییکش  د. تنها جا یم یکند. نفس راحت یمرت  نگاه م یبه خانه  یرعلیام

 ص  بح و لپ ریش   وانیو ل یگاریس   ریکانتر اس  ت. ز یرو خته،یکه به هم ر

 !ستیهم مهم ن ادیتاپ باز. خوب است! ز

ش یکاناپه م یو عطا رو نینازن با  سالن، انیم ستادهیو نهال، همانطور ا نندین

 کند. یم یگوشه و کنار را وارس یچشم همه 

 خلوته! یادیکم ز هیم*س*تر! خونه ت خوشگله ها! فقط  -

ه و ب داردیرا برم یخال وانیو ل یگاریس   ریزندو ز یفقط لبخند م یرعلیام

 رود. یآشپزخانه م
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رود، با  یبار کوچک ثابت ش   ده. نهال اما به طرف بار م یرو ن،ینازن نگاه

ش  ود تا  یزند و خم م ی واژگون ش  ده م ِالسیبه گ ینگیپش  ت انگش  ت، د

 ها را بخواند. یبطر یرو

 !نیبش ایزند: نهال! ب یتشر م نینازن

نقش مامان  یزند: دار یکند و غر م یش مچش  م نگاه یاز گوش   ه  نهال

 !؟یکن یم یشکوهو باز

ندتر تکرار م و نه  یبل ج  خو ند: ع مه خوش یدار یخوش  گل یک ! معلو

 !یا قهیسل

 ".ی"مرس دیگو یکند و فقط م یقهوه ساز را روشن م یرعلیام

زدن  رونیب یکند. ص   دا یش*ر*ا*ب را باز م یدرِ  بطر طنتیبا ش   نهال

ا ب ال،یخ یش  ود عطا "نچ" کند. نهال، ب یباع  م ،یبطر در ِ  یچوب پنبه 

شاره اش را به طرف عطا خم م شت ا شاره اش به عکس  یلبخند انگ کند و ا

 یرا بو م یخندد؛ بطر یصدا م یشود. نهال ب یم زیمخیگرفتن است. عطا ن

باره م یبه دماغش م ینیچ ،کش   د و  نینازن انیبندد. م یدهد و درش را دو

 کند: یو خنده زمزمه م طنتیو با ش ندینش یعطا م
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 داره! یعالم زهرمار هی -

 شوند. ی" گفتن ِ شکوه میاش به "زهرمار هیدو متوجه کنا هر

رنگ  یها ی: زهرماردیگو یاندازد و همانطور آرام م یچپش را باال م یابرو

 وارنگ خوشگل!

بادام  کیو  لیظرف آج یکند تو یدس   ت م ز،یم یش  ود رو یخم م بعد

 دارد. یبرم یهند

 د؟یگوش بد دیدوست دار یچ یقی: موسدیگو یاز آشپزخانه م یرعلیام

 پرنده م"! هیجز "من  ،یدهد: هر چ یجواب م نهال

س یرعلیام شنش م داردیکانتر برم یرا از رو یصوت ستمیکنترل  کند.  یو رو

کش  ف کرده، با  یجالب زیس  ت. نهال انگار چ یس  یآرام انگل یقیموس   کی

 دارد. یبرم زیکوتاه کنار کاناپه خ زیشوق به طرف م

 ! ِجنگو!یجانم -

هم عاش  ق  یرود. جس   یزند و س  راغ قهوه ها م یدوباره لبخند م یرعلیام

 جنگو ست.
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 قطعات دنیرود، نهال در حال چ یو شکر که کنارشان م ریقهوه و ش ینیس با

 هم است. یرو یچوب

 !؟یکن یم یم*س*تر! باز -

 دهد که آره. یرد و سر تکان مگذا یم زیم یرا گوشه  ینیس

 اندازد. یم یشده نگاه دهیبه ستون ِ چ نهال

 !نیشیمن م فیکدومتون حر نمیبب نیایب -

 کشد. یم رونیقطعه را ب نیخودش اول بعد

شود  یگذارد. عطا خم م یستون م یدارد و رو یبرم یهم قطعه ا یرعلیام

: دیگو یاب کند، مکند تا انتخ یم یو همانطور که قطعات را با دقت بررس  

 !؟یطلب یم فیجوجه! واسه من حر

 برد. یابروش را باال م کی طنتیبا ش نهال

 امتحانش ضرر نداره پسرعمو جان! -

 کشد. یم رونیقطعه را ب کیزند و با سرعت،  یم شخندین عطا

 دخترعمو جان! هیکارم چ ستیانگار حواست ن -

 خندد. یم نهال
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 !یی! تویزبچه معمار! هنوز اولشه!... نا -

از قطعات با س  ر  یکیبه  یرود. به آرام یقبل از آخر م فیس  راغ رد نینازن

 کند. یم قشیکشد. عطا تشو یم رونیب اطیزند وبا احت یانگشت ضربه م

 !نیکارت درسته نازنین جان! آفر -

 شود. یم کینزد یرعلیبه ام نهال

 م.!... من و م*س*تر با هم، شما دو تا با ه؟یکن یم یکش اری -

 زند. یچشمک م یرعلیام به

 که حالشو ببرن! میکن یسوسکشون م نینهال جنگو! همچ گنیبه من م -

 !؟یسر ِ چ -

 !؟یپرسد: سر ِ چ یم یرعلیهم از ام نهال

 م؟یکن یشرط بند یعنی -

 آورد. یم رونینوک زبانش را ب نهال

 !نی نازن ِیسر خواستگار بعد -

 خندد. یکج م عطا

 !ش؟یسر ِ چ -
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 اندازد. یابرو باال م نهال

 حرفاشونو مشروح و کامل برامون بگه! یکه همه  -

 ینهال م لیمهربان تحو یاخم ینهال خوش  ش آمده ول یهم از ش  وخ عطا

 دهد.

 داره؟! یو پرفسور به ما چه ربط نی نازن ِیخصوص یحرفا -

 دی: هر کس باخت، س  ه س  اعت نبادیگو یبه نهال م رهیبا حرم، خ نینازن

 حرف بزنه.

 آورد. یدرم ییادا نهال

برات س  خت  ی... تو که س  ه روزم حرف نزنیو خودت باخت میاهه! اومد -

 !ستین

 خندد. یم عطا

 !ستنی! همه که مثل نهال وروره نگهیراست م -

 کند. یبه هر دو، چپ نگاه م نهال

صو یهر چ دیبازنده ها با - ستن انجام بدن... ت شد! حاال   یبرنده ها خوا

 !نیکن فیهمه تعر یبرا نیبر ،نینیحرکتو بب
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 یلرعیام یکش   د. برا یم رونیبرداش   ه بود، ب نیکه نازن یفیاز رد یا قطعه

شمک م ستون،  یلبخند م یرعلیزند. ام یچ سط   نرویقطعه ب کیزند و از و

 کشد. یم

 یم یرعلیقطعات هس  تند تا دوباره نوبت به ام یس  اکت و متمرکز رو همه

 رسد.

 : قهوه تون سرد نشه...دیگو یکند م یستون نگاه م به

ش یرا برم وانشیل شکر ازش م ریدارد؛ بدون  شد و همانطور نگاهش  یو  چ

 رود. یم نییستون، باال و پا یرو

 !ختنیجا داره واسه ر یلیشد برادر؟! هنوز خ یچ -

ات از قطع یکی یو دوباره رو ن؛یاندازد و پوزخند نازن یلبخند عطا نگاه م به

 شده. یرفش خالکه دو ط نییپا کینزد

کند. دستش که به طرف قطعه  یاز قهوه... نفسش را حبس م گرید یا جرعه

 !... اون نه!یرعلی: نه امدیگو یم عیرود، نهال سر یم

رود  یم یگرید یقطعه  یرو یدهد. دس  تش لحظه ا یم رونیرا ب نفس  ش

 کشد. یم رونیگردد و تک قطعه را ب یبرم نییبالفاصله پا یول
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 یول رود یم نییپله پا کیشود. ستون،  یبلند م نینهال و نازن" ِ عی"ه یصدا

 ماند. یپا بر جا م

قهوه... و حاال وقت ِ لبخند زدن به  یگذارد؛ جرعه ا یستون م یرا رو قطعه

 آن پوزخند محو است.

 بابا دمت گرم! -

 رفت! می! گفتم باختیوا -

را  رگید وانیلو سه  ردیگ یم نیهمان لبخند، چشم از صورت متعج  نازن با

 دهد. یبه مهمانهاش م

 

 یشتریقطعات، با مک  ب دنیرا ندارد و کش هیاستحکام اول گری***.ستون د

 همراه است.

 حرکتش را تکرار کند. گرید کباری یرعلیکند ام یاصرار م نهال

 شد! ی: اون دفعه هم شانسدیگو یم نینازن

باره  یوس  وس   ه م یرعلیدهد. ام یبا دقت، حرکتش را انجام م و ش  ود دو

 امتحان کند.



  342 

 

 کند. یهم حرکتش را م نهال

 بود؟! یپرسد: شرطمون چ یرسد، م یکه م یرعلیام نوبت

 برنده بخواد. یهر چ -

 .یرعلیچهار جفت چشم، به ستون است و دست ام هر

"  دیگو یم ن،یص  ورت نازن یرود رو یلحظه م کی طنت،یبا ش   نگاهش

سر؟یهرچ شد. دوبار یم رونیستون ب نییتک قطعه را از پا کی ع،ی!" و  ه ک

  عطا. ِیو شگفت نیلبخند نازن نباری نهال و ا ِعیه

 ها! یهست یحرفه ا یلیتو خ -

 یم هیخورد. به پش   ت مبل تک یقهوه اش را م یجرعه  نیخندد و آخر یم

 .دیآ یاز پس ِ ستون ِ لغزان برنم گریداند عطا د یدهد و م

 یدست م جانی. نهال با هزدیر یم کشد، ستون فرو یکه قطعه اش را م عطا

 زند.

 !نی!... سوسک شدمیجانم! برد -

آرام، گوش  ه  یبا لبخند ن،یکند. و نازن یخندد و قطعات را جمع م یم عطا

 کند. یلبش را با دندان م ی
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 یم یگاریو س ستدیا یشود، کنار در بالکن م یکرده. بلند م گاریس ه*و*س

 .راندیگ

 درست کنم؟! یچا هی... اجازه هست دیکه نچسب نی: ادیگو یم عطا

 !د؟ینچسب ی: چون باختدیگو یم طنتیبا ش نهال

 کند. یدهد و با دست، به آشپزخانه اشاره م یسر تکان م یرعلیام

 زند. یچشمک م یرعلیبه ام نهال

 !م؟یازشون بخوا یحاال چ -

س یمحکم پک سرش م یم گاریبه  همون  نینازن میگذرد " بخوا یزند و از 

 کرد، حرف بزنه و بخنده!" شنهادیکه خودش پ یعتسه سا

هتر ب یلی. امروز خس  تیکار ن نیبه ا یازی. نه! نردیگ یفکرش خنده اش م از

 از دفعات قبل بوده.

ند. ک یانگش  تهاش نگاه م نیب گاریو س   یرعلیگردد به ام یهم برم نینازن

 کنه؟" یم تیپرسد " دودش اذ یم عیسر یرعلیکه ام یطور

 دهد "نه". یواب متفاوت ج یب

 زند از باز بودن ِ در، سردش شده. یم حدس
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 !م؟یازشون بخوا یپرسد: چ یدوباره م نهال

 رود. ی" و به بالکن میتو دوست دار ی"هر چ دیگو یم

 گردد. یکند و برم یرا دم م یچا عطا

 شد؟ یخ ... چ -

 من بگم. یگفت هر چ یرعلیبگم... ام یکنم چ یدارم فکر م -

 .هیحرفه ا یرعلیقبول نبود... ام یباز نیا -

باره قطعات را رو نهال  هی ای: بدیگو یو در همان حال م ندیچ یهم م یدو

 .یی... دوتامیکن یباز گهیدست د

 خورد. یزنگ م یرعلیام لیموبا

 .امیتا من ب نی: تو بچدیگو یم نهال

 خندد. یم طنتیکند و با ش یدارد، پشت و روش را نگاه م یرا برم یگوش

 !ییکایبابا امر -

 کند. یاخم م عطا

 نکن... ببر بده بهش. یفضول -

 .ردیگ یرا م یسپاسگزار،گوش یدر، با لبخند یاز ال یرعلیام
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کند آن وقت روز  ی. تعج  میکمپان یها ندهیاز نما یکیاس   ت؛  چاردیر

 تماس گرفته.

مربوط به دفتر، به اروپا س  فر  یکارها یفهمد برا یدهد، م یجواب م یوقت

 ده.کر

شسته، به او نگاه م نهال، ص یاز همانجا که ن  ی وارهیبه د یکند. با ژست خا

 کند. یداده و صحبت م هیبالکن تک

 : المص  آخر ِ کالسه!دیگو یم طنتیپر ش یزند و آرام ول یم لبخند

ه! !... نگایبرادر یکند: جا یاض  افه م عیس  ر ند،یب یآن دو را که م زیت نگاه

 زنه! یمحرف  یسیبلبل انگل نیع

 زند. یم یمداریلبخند ن نینازن

 حرف بزنه! یفارس ستیمراد هم بلد ن نیع یول -

 .ندیچ یل  ورم نهال

 کنه... یصحبت م یقشنگ نیبه ا -

 کن ب   چه! ی: ب        ازدیگو یکشدار و آمرانه م عطا

 کشد. یم یقیعم نفس
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 کنم پسرعمو جان! یدوباره سوسکت م -

 یزیریدو تا م هی... دیدم کش یی: چادیگو یم نینازنزند و به  یپوزخند م عطا

 ...یزهرمار یقهوه  نیتلخ شد با ا گرمیتا ج ؟یاریب

 خندد. یم یباز نیح نهال

 بود؟! یقهوه ش زهرمار یِا... تو -

هایل ینیرود. س   یبهش چش  م غره م نینازن به  یقهوه را برم یوان دارد و 

 رود. یآشپزخانه م

 کند. ینم دای. قندان را پزدیر یم یکند، چا یک مشورد ، خش یرا م وانهایل

را  یشکر و قهوه و چا یسرک بکشد. کنار ظرف ها نتهایدوست ندارد در کاب

از  یکی یا ش  هیدر ش   یرنگ قرم، رو یورق فس  فر کیاندازد.  ینگاه م

 ینه که نوش  ته  ایداخلش قند اس   ت  ندیتا بب داردیظرفهاس   ت. برش م

 کند. یمقرم، خشکش  ی رو ِیسینگلا

 ! قرم اکس؟!ِاکس؟

 شود. یصحبتش را تمام کرده و وارد م یرعلیام

 !د؟یکن یم یدوباره باز -
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 دهد. یسر تکان م نهال

 شکستش بدم. یخوام انفراد یم ندفعهیاوهوم... ا -

 باشد. ییدستشو نیزند نازن ی. حدس مندینش یم کنارشان

د افت یپدرش م یرهاهشدا ادیقرم،  یورقه  یبه رنگ سبز رو رهیخ ن،ینازن

صها یدرباره  قرم ها و  یبایو ز بندهیظاهر فر یروان گردان... درباره  یقر

 عوارض مخربشان...

عمو  ی... حرفهادهیاکس د یقرص  ها یکه درباره  یونیزیتلو یبرنامه  ادی

کس قرم  چیعنوان در دانشگاه، از ه چیمادرش که به ه یها هیرضا... توص

 .دیاگر از دل درد و سر درد، کارش به دکتر کش حتا مسکن... حتا رد؛ینگ

 کند؟! معتاد است؟! یقرم اکس مصرف م یرعلیام یعنی

سبز رنگ را  یم لیو بهتش، به خشم و اخم تبد تعج  شود. با نفرت، ورق 

و  یاعتماد یکش  د. ب یاش م یش  انیبه پ یکند و دس  ت یرها م نتیکاب یرو

سبت به ا ینیبدب س لیدل یمرد جوان، ب نیش ن کند  یباور م ینبوده... چه ک

 هجنتلمن مابانه و مودب، ب یمرد خوش ظاهر و موجه، با آن ژس  ت ها نیا

س شد؟  شد، م*ش*ر*و*ب که م یکه م گاریروان گردان معتاد با خورد،  یک
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آن هم از رفتارش با دخترها... اول که ب*غ*ل کردن نهال، بعد هم آن دختر ِ 

" آمده بود... حاال هم که یش  گیکارِ  هم" یدر دفتر کارش... که برا گولیژ

 قرم اکس...

 .دیآ یخواندن نهال و عطا م یکر یصدا

و   یع ینهال... عطا... نهال که بچه اس   ت و احمق... گول ظاهر ب یوا

تاد روان نینقص ا که ا یمع طا هم  هاش خ نیرا خورده. ع با  یلیاواخر 

 شده، حتا خانه اش هم آمده... یمیصم

 !؟ییچا نیشد ا یپس چ خانوم! نینازن -

را به عطا  زیهمه چ دیروند... با یخورند و م یم ی... چادیآ یخودش م به

 .دیبگو

 یدر هم م شتریاو، اخمهاش ب دنیرود. با د یم رونیدارد و ب یرا برم ینیس

 دهد. یفشار م ینیرود و انگشتهاش را دور ِ س

 معتاد! مردک

 .دونم قند کجاست ی: نمدیگو یم یجد همانطور

 نهال. کینزد ندینش یم
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 شود. یبلند م یرعلیام

 هست. ینیریش ینه!... ول ایاصال دارم  دونمینم -

 ...ینیریش یکشد. نکند بخواهد تو یسرک م یرعلیآشپزخانه و رفتن ام به

ست؛ چ چاردیشود. باز هم ر یدوباره بلند م لشیزنگ موبا یصدا ا ر یزیا

 فراموش کرده.

 گردد. یها را م نتیابزند، ک یکه حرف م همانطور

 یم الخچیسراغ  یرعلی. امستدیا یشود، مردد کنار کانتر م یبلند م نینازن

 آورد. یم رونیرا ب ینیریش یرود و جعبه 

 زند. یم یصحبت، لبخند آرام انیم ن،متعج ینازن دنید با

  یرا فر یکند؟! چه کس   یرا مخف یزیخواهد چه چ یلبخندها م نیا با

 بدهد؟!

دوباره به ورق س  بز  ن،ی. نگاه ِ نازنندیچ یها را در ظرف م ینیریش  انبر،  با

 جود. یافتد. لبش را م یرنگ قرم م

دهد. نه احمق است،  یم رونیشود. نفسش را با حرم ب یآشپزخانه م وارد

 کنار او. ستدیا یاحمق فرضش کند. م یدهد کس ینه اجازه م
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 .یزن یاکس م ؛یدونم معتاد یفکر نکن نم -

کند و سردرگم  یشنود. متعج  به او نگاه م یرا نم چاردیر یصدا یرعلیام

 : وات؟!!دیگو یم

کند دوباره ش  ده همان ماده  یکند. حس م یس  اکت، فقط نگاهش م نینازن

را  ی. گوش  ردیگ یبعدا تماس م دیگو یم چاردیبه ر جی! گنیخش  مگ ریش  

 کند. یگذارد و انبر را رها م یم نتیکاب یرو

 !؟یگفت یچ -

 متعج . یرعلیو ام یعصب نینگاهشان دوباره شروع شده. نازن لدوئ

 !؟یچ یپرسد: به من گفت یباز م یرعلیشود، ام یم یکه طوالن سکوتشان

 !؟یزن ی!... روان گردان نم؟یستیمعتاد... ن -

 !ه؟یچ گهید نیروان گردان؟!! ا -

 به حال انقدر در عمرش تعج  نکرده. تا

خواهد رد  یجنباند و م یهد. با تاس  ف س  ر مد یچانه اش را باال م نینازن

 .داردینگهش م یرعلیشود که ام

 !نمیصبر کن بب -
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 شده؟! یزیچ -

 .یو پشت سرش نهال با کنجکاو ستادهیپر سوال، ا یبا اخم عطا

 کند. یدستش را آزاد م نینازن

.. .یکن یبهش م یتون یم یکه هر کمک یکس   نیراد بپرس... هم یاز آقا -

 خودمون... یخونه  شیاریخونه ش؛ م یای... میدون یمخودتو دوستش 

 شود. یتر م  یعطا غل اخم

 !؟یرعلیشده ام یچ -

 اندازد. یشانه باال م یرعلیام

 !دمیمن خودم هم هنوز نفهم -

 هیقض   نمیپرس  د: درس  ت حرف بزن بب یم نیطاقت از نازن یکالفه و ب عطا

 ...هیچ

 آقا معتادن... -

 زند. یشکشان مو عطا هم از تعج  خ نهال

 زنه. یقرم روان گردان م -

 برد. یسردرگم شانه هاش را باال م یرعلیام
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 ...یچ یعنیدونم روان گردان  یمن اصال نم -

 او. یشود به صورت مرت  و اصالح شده  یم رهیخ نهال

 !!؟یزن یاکس م -

 کند. یهر دو نگاه م به

 !ستمیمن معتاد ن -

 کانتر. یکوبد رو یزند و م یورق قرم را چنگ م ،یحرص ن،ینازن

مص  رف  نایهس  ت... فقط از ا یدونه روان گردان چ ی... نمس  تیمعتاد ن -

 کنه. یم

 کند. یدارد و نگاه م یورق قرم را برم عیسر عطا

شد و ک یکند؛ دو دستش را به صورتش م یکالفه، نفسش را فوت م یرعلیام

 دهد. یسر تکان م

 َلکس" -کس خشاب قرم، فقط نوشته "اِ  ِیفسفر یرو

 کند. ینگاه م قیپشت و روش را دق عطا

 اکس لکس؟! -
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شد. با یم قیدوباره نفس عم یرعلیام ستش را به  دیک شد! دو د سرد با خون

 شود. یم رهیخ نیزند و به نازن یکمر م

به حال قرم روان گردان را از نزد عطا  ده،یهر چه ش  ن یول دهیند کیتا 

 هستند. کیانقدر شو  یکارخانه ا یقرصها، بدون بسته بند

 و نهال، منتظر عکس العمل او هستند. نینازن

 !؟یخور یرو م نایپرسد: ا یم مردد

 شود. یم دهیدهانش کش یرود و معذب رو یباال م یرعلیدست ام کی

 ...ستین یاکستاز یآره... ول -

کم بوده. دوست ندارد مسلله را بازتر کند  ح،یتوض نیسه ساکتند. انگار ا هر

 ابر سه جفت چشم پر از سوسظن، مجبور است.در بر یول

 "خدا لعنتت کنه دختر!"

شکلش را برا نیهم شت که م شرح دهد... حالش مخلوط یرا کم دا  یهمه 

 ست از حرم و خجالت و تمسخر.

 .وهیلکست نایا -
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... کار کردنِ ... یدهد: برا یادامه م لیم یب ند،یب یآنها را که م جیگ نگاه

 شکمه...

 !ن؟یمل یعنی -

 شتریب یرعلی. امردیخنده اش را بگ یدهد تا جلو یلبها را به هم فشار م نهال

 خورد. یحرم م

 ...شهیم یدونم چ ینم شیفارس -

 ند.ک یاندازد. عطا با مالمت بهش نگاه م یم نییشرمنده، سرش را پا نینازن

 کند. یلبخند کنترل شده خالصه م کیخنده اش را در  یهمه  نهال

 شکمتون سفت شده! ن،یمهربان، آب به آب شد خ ... به قول -

طا نار م یم لشیتحو یاخم ع هد. قرم را ک : دیگو یگذارد و مردد م ید

 شوکه شدم. نیلحظه از حرف نازن هیمتاسفم... 

سر به ز ن،ینازن شته  دمی: ددیگو یآرام م ر،یهمانطور  شم نو شرنگه... رو خو

 اکس...

سر بلند کند.  یباع  م یرعلیام سکوت شمهاش دشود  ش گریچ  ریماده 

 . خجالت زده است و نادم.ستیحمله ن یآماده 
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 بهتون تهمت زدم... متاسفم. دیببخش -

حالتش را  نیپس  ندد؛ هر چند، ا یم ش  تریاز غرور را ب ی خال ِ نینازن نیا

 اش! یمتفاوت تهران باشد و اختالالت گوارش یآب و هوا ونیمد

 دهد. یسر تکان م آرام

 .یاوک -

 کند جو را عوض کند. یم یسع عطا

 سرد شد. ییعقلشو بده دست دخترا!... چا دیآدم نبا گنیراست م -

 آورد. یرا م ینیس نهال

باخت،  ی مهیم*س*تر! چطوره به عنوان جر یکنم... راس  ت یمن عوض م -

 ببرنمون توچال؟ میازشون بخوا

 توچال؟! -

احاله... عطا؟ ب یلیخ نشیگن تله کاب یباالس... دوس  تام م نیاوهوم! هم -

 توچال. مونیببر دیبا

 دارد. یبرم ینیریش کی عطا

 .میامروز کوه بود -
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 کند. یاصرار م نهال

 جون من! م؟یبر گهید یهفته  یتوچال فرق داره... جمعه  -

 زند. یلبخند م عطا

 موافقن، هی!... اگه بق؟یخور یجونتو قس  م م ن،یتله کاب هیواس  ه خاطر  -

 .میریم

 .کشد یم غیج نهال

 بچه ها؟! نیموافق -

 زند. یلبخند م یرعلیام

 .میریم یهر جا تو بخوا -

زند. هنوز احس   اس  یلبش را دندان م یکند. گوش   ه  ینگاهش م نینازن

 کند. یم یشرمندگ

 خانوم! مییلنگ ِ شما -

 ینهال م یاهویه یشود. صدا یاندازد و از آشپزخانه خارج م یباال م شانه

کند  شانیهم همراه یرعلیخواهد ام یا. دلش مو سر به سر گذاشتن عط دیآ

 تا باورش شود سوستفاهمش را فراموش کرده.
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 ... کاش زودتر برگردند خانه.آخ

*** 

 و ببردند قرارم یقرار دادند

 

ماتش به روی امیر علی س ت که تکیه به یك زانو داده و مش غول بس تن  نگاه

 بند پوتینش است.

 کند و نهال یك ریز حرف می زند. رفته صورت حساب میز را پرداخت عطا

 چطوره؟؟؟ -

 سوال نهال، بر می گردد. فکر می کند دارد راجع به امیر علی می پرسد. با

 خزه... -

 هان؟! -

 :دیگو یچشمی نگاهی به امیر علی می اندازد و آرام م زیر

 بوتاش رو می گم.....خزه! -

 سر می کشد تا نگاهی بندازد. نهال
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شنیده ، نگاهی به بوتهاش می اندازد ،هر چه دقت  شانیعلی حرفها امیر را 

 می کند، حتی قسمت کوچکی از آن ،از جنس خز نیست !

 دوباره می پرسد : نهال

 باالخره می گی این یارو پرفسوره چطور بود یا نه؟! -

که  - عدم  ناب پرفس  ور ...... ب یه؟ ......ج یارو چ هان پرفس  ور.....اواًل  آ

 خوبه....

 بح  بازدارد. یچشم و ابرو، نهال را از ادامه  یا اشاره می کند ب سعی

سش شن می کند  حوا سیگاری که رو ست و امیر علی و  سمت ا هنوز به آن 

 ....بدون اینکه بخواهد، روی همه حرکات این تازه وارد حساس شده ....

 

نامدارا س  ت !...خیلی وقت اس  ت که س  نگینی این نگاه ثابت را حس  پس  ر

 کرده ....

را کنار می زند و تکیه برآارنج ،روی ص  ورت نازنین که مدتی س  ت  ظرفش

 بهش خیره شده ،دود سیگارش را بیرون می فرستد..

 روش، هول زده ادامه می دهد: دیآ یامیر علی در میان هاله دود ،که م نگاه
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 یعنی خیلی خوبه !!! -

 می چرخد سمت امیر علی و با شیطنت می خندد. نهال

 ی خوبه ....حاال چی می گفت؟!موافقم.....خیل -

 می کند کاش نهال لحظه ای خفه شود! آرزو

چشمهای امیر علی را روی خودش حس می کند ......انگار او هم  سنگینی

منتظر جواب است .......سعی می کند حضورش را نادیده بگیرد .....آسان 

 نیست!

 کمی بلند می شود. صدایش

 ....معلومه که خیلی اصیلن! صحبت هامون خیلی جدی بود ..اوووم -

تالش می کند خص  وص  یات موجه تر و بارز تری پیدا کند....یک  درمانده

 چیز خام، که به خواستگارش نسبت به شخص روبرویش برتری بدهد.

که هیچ ش  انس  ی نداش  ت،دقیقًا همانی بود که نهال پیش بینی کرده  ظاهری

 بود.

 شدت گشاد و لباسهایی.....بلند والغر....پوست قهوه ای و دهانی به  قد
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به  اووووووف یادی  هت ز با تًا ش   فت ...حقیق هال راس   ت می گ ......ن

 پرفسورهای عهد قجر داشت!

 می خندد . زیر زیر نهال

 اصل و نسبش را که خودم دیدم! پرسیدم چی می گفت؟ -

 حرم نگاهش می کند و توی دلش هزار خط و نشان می کشد. با

 ف می زد.خیلی مودب و با احساس حر -

 راجع به چی؟! -

دیگر مطملن ست نهال اشاره هایش را گرفته و برای اینکه سر به سرش  حاال

 بگذارد، بی خیال نمی شود.

باال  نیم ظار جواب  های او هم در انت ندازد ،ابرو به امیر علی می ا گاهی  ن

 مانده.

 ای از چای داغ را به زحمت فرو می دهد. جرعه

سفرش به ایتالی - شتر راجع به جزیره راجع به  ی که مومیایی های یا و .....بی

 تازه اونجا کشف شده..
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ساد  لبش شود..."..کی راجع به اج ضاح تر نمی را گاز می گیرد .....از این افت

 مومیایی مودب و از اون بدتر با احساس حرف می زد؟!"

 دیگر چشمهای امیر علی حالتی از تمسخر گرفته اند . حاال

 حترام خاصی برای مرده ها قائلن!معلومه ایشون ا -

چش  مهاش به خاطر لبخندی که پش  ت لبهاش مخفی کرده ،تابدار  حالت

 شده.

 عالی به نظر میاد ، تبریك می گم! -

انقدر از توصیف نازنین تعج  کرده که اگر نازنین عصبانی نبود ،حتمًا  نهال

 می زد زیر خنده.

ساس صورتش از فرط خجالت اح سرخ  حماقت می کند ،.... صبانیت  و ع

 شده ......فنجانش را کنار می زند .

 من االن میام ! -

 به سمت دستشویی می رود. سریع

 

*** 
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 که صورتش را به سمت آسمان نگه داشته، می پرسد: همانطور

 نهال!..خز یعنی چی ؟! -

 نهال بلند می شود. ی قهقهه

 ای ناکس! شنیدی ؟!-

 ایید می کند.نگاه بهش می اندازد و با تکان سر ت یک

اونقدر ها هم که به نظر میاد، از مرحله پرت نیس  تیا.!.....پس برای همین  -

 تالفی کردی ؟؟

 حدس می زنم چیز خوبی نباشه ،نه؟! -

ست ...اوووم ...خز یعنی  - ستش انقدرها هم که فکر می کنی بد نی خ  را

 جواد!

 دیدن حالت استفهام آمیز درون چشمهاش دوباره می خندد. با

 چطوری بگم ...یعنی زشت ...بد ترکی  ...ِدموده! -

تعج  نگاهی به بوتهایش می کند ...اگر جس  ی بفهمد چه توهین بزرگی  با

 سه هزار دالریش شده ،قطعًا طوفان به پا می کند! یبه هدیه 
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ست که این ملکه یخی از چه چ یتو شش آمده؟ حتمًا  ِزیفکر ا سور خو  پرف

د که نازنین را جذب کرده .....با به یاد وجودش باش   یباید خص  وص  یتی تو

آوردن مومیایی ها ، لبخندی روی لبش نقش می گیرد ...یك لحظه یاد تریلر 

شده روی گوشی لبخندش پر رنگتر میشود سون میافتد ....خم   ؛مایکل جک

....بازی ای که  دیس  رش را تکان می دهد. بیش  تر به نظرش یک بازی مي آ

 برایش جال  شده .

 

رس  توران بیرون می اید و در جس  تجوی نهال، نگاهی به اطراف می ***از 

 اندازد.

سرگرم ور  نه ستاده و  ست که ای ست و نه ازعطا. تنها امیر علی  از نهال اثری 

سردی  سمان را ابر گرفته و باد  سر آ سرا ست.  ستش ا شی توی د رفتن به گو

 شروع به وزیدن کرده.

ومنتظر  ندیهمانجا بنش   رس  توران هم خلوت ش  ده. ترجیح می دهد محیط

 بماند.

 امید اینکه نهال هر جا باشد ،بیاید. به
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علی موزیك مورد عالقه اش را پیدا می کند ، هندزفری را درون گوشش  امیر

 می افتد. نیمی گذارد که چشمش به نازن

 سمت او حرکت می کند. به

 بریم؟؟؟ -

 ته.نگاهش می کند انگار که مسخره ترین جمله دنیا را گف طوری

 نهال کجاست؟؟ -

 با عطا رفتن .....،تا ایستگاه یك مسابقه گذاشتن. -

جاش بلند می ش  ود ،س  عی می کند عص  بانیتش را کنترل کند. تنها می  از

 گوید:

 واقعًا که! -

 را پایین می اندازد و عصبانی حرکت می کند. سرش

ست نهال و بچه بازیهاش  صد صد فرار و بر قرار ترجیح داده .از د  کفریدر 

 شده ،...از عطا بیشتر که عقلش را دست او داده.
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صله اش با امیر  انقدر ست ...فا ست که متوجه اطرافش نی غرق در افکارش ا

علی زیاد شده.....با فریاد "مواظ  باش " امیر علی بر می گردد که با پسری 

 قوی هیکل برخورد می کند و بالفاصله نقش زمین می شود.

 عجی  و غریبی به کنارش می آید. یبا قیافه  که همراه اوست، دختری

 طوریت نشد عزیزم؟؟؟ -

نازن نگاه ها س   ت " ا یرو نیمتعج   با اون جبروت مگه طوری هم  نیآن

 میشد؟!"

 حواست کجاست خانم؟؟؟ -

رو بر می گرداند و به دقت مشغول بررسی ِ پسر می شود...با چهره  نینازن از

 افتن خراشی جستجو می کند.ای ع *و*س، همه جای او را در پی ی

متوجه دختر اس  ت که به جاهایی که الزم نیس  ت هم  ن،یمبهوت نازن نگاه

،دس  ت می کش  د ....وقتی مطملن می ش  ود همه چیز س  ر جاش اس  ت و 

 موردی برای اعتراض پیدا نمی کند، با طعنه می گوید :

 به چی زل زدی ؟؟؟نمی بینی صاحاب داره؟! -

 و حرفی نمی زند.را پایین می اندازد  سرش
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 علی کنارش رسیده ....صدای بگو مگو را از دور شنیده. امیر

 طوریت شد؟؟ -

 دراز می کند که دستش را بگیرد و کمکش کند از جا بلند شود. دست

 عصبانیت دستش را پس می کشد. با

 به من دست نزن! -

شکش ست  خ صبانی  ست خودش ع صدش کمك بوده .....از د می زند ،ق

 عت دخترهای ایرانی را درم نمی کند.....این جما

به زور دست روی پاهاش می گذارد ،دیگری دست کمکش را پس می  یکی

یك چش  م او را د به  ند هر دو  باز و  دهیزند...فرقی هم نمی ک ند: "دختر  ا

 ه*ر*ز*ه"

شغول پایین رفتن  دیگر سرش هم نگاه نمی کند. با جدیت م شت  حتی به پ

 می شود.

پایین آمد مه ه و دیدش را کم می کند ،س  رعت قدمهاش را کم می رقیقی 

کند،در همین حین ص  دای هق هق فرو خورده ای را از پش  ت س  رش می 
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سر بر می گرداند......نازن سته ....مچ یك پاش را محکم در  نیشنود.... ش ن

 دست گرفته و گریه می کند.

خاطر !!!....هی ......چی ش  ده ؟چرا گریه می کنی؟؟.....نکنه به  نینازن -

 حرفهای اون دختره ست؟؟؟؟؟؟

 شدت گریه اش افزوده می شود. به

 زمین کنارش می نشیند. روی

ستم اینطوری  - سفم ....باور کن من نمی خوا از من ناراحتی ؟؟؟؟.....متا

 بشه ....می دونم از من بدت میاد ..قول....

 من به خاطر اون گریه نمی کنم. -

ره می شود ،ناگهان متوجه می شود به چشمان درشت و سیاهش خی زمانیکه

 که گریه اش به بد خلقی ها ربطی ندارد.

تواند نگاهش را بگیرد ....در عمق چش  مهاش ،نیرویی او را به طرف  نمی

 خودش می کشاند.

 سرش را بر می گرداند ،نمی داند راجع به چی صحبت می کردند. نینازن
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وباره توی جیبش قرار موبایلش می اندازد .....کالفه د یبه ص  فحه  نگاهی

 می دهد.

 لعنتی آنتن نمی ده. -

 عمیقی می کشد .... نفس

 فکر کنم پام ضرب دیده ....میشه برین پایین ..بگین امیر بیاد؟ -

از جاش بلند می ش  ود ...قدم اول را برنداش  ته، یادش می افتد تا  بالفاص  له

صله  ستگاه یك فا ست امیر عطا ،کجای  یای ست و معلوم نی سیرزیادی   م

باشد.....نگاهی به آسمان می اندازد ...ابرهای سیاه و متراکم ،خبر از شروع 

 برف سنگین می دهند...

 دودلی می پرسد: با

 می خوای من کمکت کنم؟؟؟ -

 سرش را به چپ و راست تکان می دهد. آهسته

ستهایش را از دو طرف به کمر می زند .....با  نفس شد ....د کالفه ای می ک

 ناست ،با آدمها هم.محیط نا آش

 رهگذری که رد می شود راهنمایی می خواهد. از
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شمو نمی بینه  - شم چ ساعت دیگه ،چ شده ....تا نیم  شروع  برف رو قله 

 ...موندنتون اینجا خیلی خطرناکه.

 می اندازد. نیبه وضعیت نازن نگاهی

 سریعتر برسونش به تله کابین تا اونم تعطیل نکردن. -

 ابین راه بیای؟؟؟می تونی تا تله ک -

 دارد ولی می گوید: درد

 میام! -

 سختی از جا بلند می شود. به

 چوبی بهش می دهد تا از آن به عنوان تکیه گاه استفاده کند ..... تکه

مراق  است و با تعج  نگاهش می کند که با چه تقالیی سعی در  امیرعلی

زن بدنش روی یك پا و راه رفتن دارد....یك پاش را باال نگه داشته و با دادن و

 تکه چوب راه می رود.

ی راه م نیشروع شده و هر لحظه شدیدتر می شود....با سرعتی که نازن برف

 به موقع برسند. ستیآید ،مطملن ن
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ده قدم بر نداش ته اند که تکه چوب خش ك ش ده می ش کند و اینبار با  هنوز

 صورت زمین می خورد.

شیند. از ماندن در کوالم و درد پا، تو ترس سعی می کند بن انش را گرفته ....

 دستهایش را حائل صورت می کند.

 آهسته و آمیخته با نگرانی امیرعلی را از کنارش می شنود. صدای

 ...خوبی؟....ببینمت؟!!! نینازن -

صه و  نه سرش را با غ می تواند نگاهش کند و نه می تواند حرف بزند...فقط 

شد درد تکان می دهد...از اینکه در چنی ضعیتی گیر کرده خجالت می ک ن و

 ،....صداش بغآ دارد.

گه نمی تونم.....فکر کنم بهتره بگین ام - یا  ریدی یاد .... هر جور ش   ده ب

 امداد...

 

چوب را به نرمی و آهستگی از میان انگشتهاش  یشکسته  یحالیکه تکه  در

 بیرون می کشد، زمزمه می کند

 راه دیگه ای هم وجود داره! -
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 که دستش را از روی صورتش بردارد منتظر می ماند.این بدون

 از زمین بلند می شود ناگهان

زده و در کمال ناباوری چش  مهایش را باز می کند و به او خیره می  ش  گفت

 شود.

معلوم هس   ت دارین چیکار می کنین ؟؟؟؟منو بذارین زمین ........مگه  -

 اینجا کویته ؟؟؟

ی کند. تمام تمرکزش روی مس  یری علی توجهی به ش  لوغ بازیهاش نم امیر

 ست که باید تا تله کابین بروند....آهسته و محکم قدم بر می دارد.

به امیر علی نزدیك است که صورتش با صورت او تنها چند سانتی متر  انقدر

 فاصله دارد ....صدای نفسهایش را می شنود.

 دشکوه و نگاه مواخذه کننده اش ،لرزش تنش را بیشتر می کن تصویر

پایش را فراموش می کند ....ناباور س  رش را تکان می دهد ......قادر به  درد

 هضم شرایط موجود نیست.

 می کند: التماس

 منو بذارین زمین ....تو رو خدا .......زشته ....یکی می بینه -
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 می کند: تهدید

 اگه همین االن نذاریم پایین، انقدر جیغ می کشم همه بریزن سرت ! -

 اندر سفیهی بهش می کند.عاقل  نگاه

مداد گرم .....برای ارامش بیش  تر ،میتونی  - ند ،فکر کن من ا ماتو بب چش  

 تصور کنی پرفسورم...

 و با احساس! مودب

شود ...نازنین لجوج خودنمایی  فکر شکوه و ترس از گ*ن*ا*ه کمرنگ می 

 می کند

 متاس  فم ش  ازده ! هر کاری می کنم نمی ش  ه ،یعنی اص  اًل امکان نداره-

 ...پرفسور خیلی منطقی و مهربونه!!

 

علی از زیر چشم نگاهش می کند ،خوشحال از فرصت پیش امده ،سر  امیر

 بسرش می گذارد

پس با این حساب جذب تفاوتها شده این اقای پرفسور .....چقدر دلم می -

 خواد از نزدیك ببینمشون..
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شمهای صورت نازنین می چرخند و  چ ستریش یك دور کامل روی  در خاک

 اخر ،ثابت شده روی شالش با شیطنت ،زیر ل  زمزمه می کند

شده را به مرده ها - شِف زنده های باند پیچی  .هر چند ،حق با توِس ....من ک

 ،ترجیه می دم..

 

شکوه  شروع به فعالیت می کند ،حرفهای  "خوشش اومده؟؟!"ذهنش دوباره 

 توی سرش رژه می روند

ش امیر علی را با گرمای اتش جهنم "ل*ذ*ت گ*ن*ا*ه " ...گرمای آ*غ*و*

 مقایسه می کند...ترس تمام وجودش را گرفته

زده و عص  بانی از لبخند عجیبی که روی لبهای امیر علی جا خوش  هیجان

 کرده ،با مشت به سینه اش می زند

 من و بزار زمین !!!حاضرم بمیرم ،تن به این خفت ندم..-

شده معنی سش پرت  سنگی  جمله اخر را نمی فهمدحوا ...پاش روی تکه 

 می رود و لیز می خورد ....نزدیك است با هم سقوط کنند.
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که  ن،ینازن ته  قدر امیر علی را محکم گرف فه ای می کش   د .....ان جیغ خ

شانه های پهن او  ستهاش را بدور  سبیده و نا امیدانه د سینه او چ صورتش به 

 حلقه می کند ..

 

 ند.کابین هست یچشم باز می کند که تو وقتی

 به بیرون می اندازد. نگاهی

شان می دهد... درون جعبه ای با دیواره نازم آهنی،  کوالم شدید و باد تکان

میان زمین و هوا معلق ش  دند ، جرات بازگو کردن یا نش  ان دادن ترس  ش را 

 ندارد

نگاه ،حواسش می رود سمت امیر علی و موزیك مالیمی که از موبایلش  بی

 پخش می شود

شه ممی کند  سعی سوق بدهد ،نهال همی سمت دیگری   دیگویذهنش را به 

 "سعی کن به چیزای خوب فکر کنی"

 را می بندد و به موسیقی گوش می سپارد چشمهاش
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سه کوچك طنین انداز و  صدای گرم و ارام امیر علی به همراه خواننده ،در قف

 ارام بخشه

" ببرد ...."لیدیمی کند از میان کلماتی که می شنود، به مفهوم آنها پی  سعی

 بارز ترین آنهاست.

 

ضا را  با شان می آید و به دنبال آن نوری که ف سر صدای تقه ای که از باالی 

 یکامل روش  ن کرده ، آهس  ته پلکهایش را باز می کند ....لبخندی گوش  ه 

 امیر علی ست که مفهوم آن را نمی فهمد . یلبها

اینکه نهال و امیر عطا را علی می خواهد کمکش کند.....با اطمینان از  امیر

هم می رود....خودش را آهس  ته به س  مت در می  یمی بیند ،اخمهاش تو

 کشد .

 دست، محترمانه می گوید: یباز می شود و امیر علی همراه با اشاره  در

 بفرمایید! -
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خندان نهال و امیر عطا روبرو می ش  ود  یکه بیرون می گذارد، با چهره  پا

س  ت .....از دس  ت خودش و دس  تپاچگی اش  ....از دس  تش  ان عص  بانی

 عصبانی تر .

علی توضیح می دهد که پاش آسی  دیده ...با کمك نهال به ماشین می  امیر

رسند .در را باز می کند و بعد از آنکه پا درون ماشین می گذارد، برای خالی 

کردن دق و دلی اش، در را طوری محکم پشت سرش می بندد که از صدای 

 از جا می پرد . آن، خودش هم

شمهاش را می بندد و به اتفاقهای  تمام سکوت می کند ....چ سیر را  طول م

 آن روز فکر می کند .

توقف ماش  ین می فهمد که به محل س  کونت امیر علی رس  یده اند ....به  با

 همان حالت می ماند ....روی دوباره نگاه کردن به او را ندارد.

هال خداخافظی می کند ،مکثی می کند آهس  ته از عطا و بعد هم ن ،یرعلیام

 و از ماشین خارج می شود.

 

 به چی زل زدی ؟؟؟ -***
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 هیچی! -

که نخوردی ،اینطوری ولو  - پاش  و خودتو جمع کن ....زخم ش  مش  یر 

 شدی....دو ساعته دارم پاتو ماساژ میدم .

 درد میکنه. -

 پس یاال تعریف کن ! -

شدم هیچی تو اون کل - ست ....همینطوری منو دیوونه .....مطملن  ه ات نی

 ول کردین به امون خدا و رفتین؟؟؟

 به امون بنده خدا...؟! -

 خیلی خری !!نمی دونی چطوری دوبار جلوی اون پسره خوردم زمین! -

 نه!!!!چه جال  ....تعریف کن ،باید خیلی خنده دار باشه!-

 چپ نگاهش می کند. چپ

پام پی - یارو و  یه  به  که خوردم  به دفعه اول  که چو بار دوم هم  چ خورد.....

 شکست و با صورت اومدم زمین.

 ریز می خندد. نهال

 چه با مزه ....خ  خ  ؟؟ -
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 زهر مار و خ  ...می بینی که آش و الش شدم! -

 حساسش می رسه! یاااا....اذیت نکنا!!!!!تازه داره به نقطه  -

 "نقطه حساس"

 ادامه می دهد : نهال

 ن چوب مهیج بوده باشه ...تصور کن !!!شکست یباید خیلی صحنه  -

شه و  یاد ست دختره ول می  ستالونه افتادم .....اونجا که د صخره نورد ا فیلم 

 سقوط می کنه ......واقعًا مردا !!!!!

ش  کوه جون میدید می گفت "اینم از عاقبت دس  ت تو دس  ت نامحرم  اگر

 گذاشتن"

 خنده نهال بلند می شود. یقهقهه  صدای

 دست تو دستش گذاشته بودم! ای کاش فقط-

 به نهال نگاه می کند درمانده

های اش  ك بی امان روی ص  ورتش راه می گیرند و ص  ورت زیبایش را  قطره

 مرطوب می کنند

 نگران از وضعیت پیش امده ،کنارش می نشیند نهال
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 چته بابا!!! طوری نشده که...از چی می ترسی؟.-

 ه انداولین بار احساساتش دچار اشفتگی شد برای

 اش شدت می گیرد گریه

سه - دیوونه ای به خدا ....یه بارم که به زور هلت دادن وس ط بهش ت ،تو وا

 خودت جهنمش کن.

 هق هقش می پرسد میون

 گ*ن*ا*هش به کنار ،اگه شکوه جون بفهمه؟؟؟؟وای خدا ابروم میره ..-

شه فراری بوده از ست ،از بحثی که همی ضعیت کالفه   دیدن نازنین تو این و

...بی اراده تص ویر زنی میاد جلوی چش مش ..که اولین بار وقتی پنج س اله 

بود ،موقع دیدن کارتون پلنگ ص  ورتی ..اومده بود خانه ش  ون .ص   دای 

ته بود ... از  های گره کرده برایش گف با ابرو  خدایتلوزیون را کم کرده و ،

ش جهنم ...از منتقم ......از خدای قهار ....... از عذاب ....از هیزم ها و ات

اینکه فرشته های عذاب با سیخ داغ ،در انتظار کسانی هستند که به موسیقی 

گوش سپرده اند...سالها کاب*و*سی شده بود میون خواب و بیداریش ...در 
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تمام جلس  اتش ش  رکت می کرد ،تا اینکه یك روز ایس  تاد در برابر ش  کوه و 

 اعتقاداتش وپشت پا زد به همه اون باورها .......

رهایی از اون افکار س  رش را چند بار تکون میده....حاض  ر هر کاری  برای

 بکند ولی نازنین را اونطور اشفته نبیند

 می کند از میان شنیده هایش بهترین را انتخاب کند سعی

نازی ،ببین من و ...مگه خود خدا نمی گه اگر روزی تو بیابون گیر کردین -

نین گوش  ت برادر مرده تون رو هم و داش  تین از گرس  نگی می مردین می تو

 بخورین هیچ اشکالی هم نداره

 نفس ها و گریه منقطعش ،با لبخندی فشرده می گوید میون

 یعنی شکوه جون حق داره ....از کجات یه همچین حکمی در اوردی؟؟؟-

 حاال شاید عین حکم خدا نباشه ....یه خورده پس و پیش که اشکال نداره!-

 اشه ،چه ربطی به کار من داره اخه!!بر فرضم که اینطور ب-

 انکه بخواد نگاهش رنگ شیطنت می گیرد بدون

 خوب یه تفاوتهای ناچیزی داره که از نظر من قابل گذشته..-

 مثاًل؟-
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خوب تو بجای بیابون تو کوه گیر کردی....نگو نه که مطمسنم بعد از انهمه -

ولی ن زنده بوده .....فعالیت گرسنه هم بودی ...فقط تفاوتش اینه که برادرمو

 تو که نخوردیش ! پس این به اون در....

 روی گونه نازنین که خنده تمام صورتش را پوشانده ب*و*سه ای می زند به

 وااای نهال با اون حرفها و تهمتی که من بهش زدم ...عذاب وجدان دارم -

ست انتظار هام فدارد نهال بابت انهم عذر موجهی بیاورد،که با سکوت و نگاه ا

 امیز او مواجه می شود

 حاال نظرت چیه؟؟؟-

 خ  ....قلبمان به درد آمد! -

 همین؟؟ -

 خ  متاسف هم شدیم ...سلطانم! -

 عصبانیت بلند می شود. با

 گمشو بیرون ! -

 نخوابم پیشت؟؟؟ -

 الزم نکرده! -
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 نازی!!-

 گفتم نه-

 

" لیدی وقت کامپیوتر می رود .. ص  دای امیر علی و تکیه اش به کلمه س  ر

 "هنوز توی گوشش است .

لبخندش می نش یند در ذهنش .....لبخندی که ص ورتش را جذابتر  تص ویر

 می کرد

تص  ور نمی کرد در اعماق وجودش چنین حس  ی مهار نش  دنی وجود  هرگز

 داشته باشد .

به اون  تالش ند افکار مربوط  ند فکرش را از ب بد ولی نمی توا می کند بخوا

 روز رها کند .

رون بالش فرو می برد و فشار می دهد ،شاید از یاد اون آ*غ*و*ش را د سرش

 رها بشود...

 های ش  نهال اهسته می خزد زیر پتو .... نیمه

 نمیهزاران رخنه در د یکرد هیچشمان ِ س به
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رفتن ندارد. هم س  بک اس  ت، هم  الیانگار خ ،یحس گرما و خوش   نیا

 کند. یاش حس م نهیس یرا رو یزی چ ِینیسنگ

ند برا ینم به آهنگ ال یدا دهد. تمام  یگوش م یچیر نلیبار چندم، دارد 

 شود و دوباره از اول... یم

 کاناپه لم داده. یرو

Lady, for so many years I thought I'd never find you 

You have come into my life and, made me whole 

Forever let me wake to see you each and every morning 

 

 

س رهیخ سقف، به دود  و  روای د ِیدیسف یشود؛ تو یکه در هوا گم م گاریبه 

 ها... هیسا یاهیس

 

In my eyes I see no one else but you 

There's no other love like our love 

Oh yes, I'll always want you near me 

I've waited for you for so long 
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س ِیدیسف مثل شمها ِیهای برف و  ش ی چ شده یوح ... انگار دلش هم گم 

 ...یاهیو س یدی سف ِانیم

 

Let me hear you whisper softly in my ear 

Oh, Lady, your love's the only love I need 

And beside me is where I want you to be 

'cause,'cos, my love, my love, there's somethin' I want 

you to know 

You're the love of my life, of my life, you're my lady 

You're my lady 

 ...گاری آتش س ِی... سرخگاریبه س ی... پکیدنیاز نوش یا جرعه

 سرش آمده؟! ییبال چه

 دارد و دوباره از اول... یشکمش برم یرا از رو یگوش

 

Lady, I'm your knight in shining armor and I love you 

You have made me what I am and I'm yours 

My love, there's so many ways I want to say I love you 

Let me hold you in my arms forever more 
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ست شود، برود انقدر بدود تا برا دو صبح  پش  دل و ت ِیقراریب یدارد زودتر 

 کند. دایپ ی درست ِلیقلبش، دل

 

You have gone and made me such a fool 

I'm so lost in your love 

And girl oh, we belong together 

Won't you believe in my song? 

 

 ...یدیکند: ل یآهنگ زمزمه م با

ص یم شد تو ی! مد؟یشود با او ر*ق* شمهاش؟...  ِیاهیس یشود غرق   چ

 الو"؟! وری نیشود کنار گوشش زمزمه کرد " آم سو الست ا یم

 زند. یم پوزخند

 ...یدیل -

 رفتن ندارد؟! الیخ یگرما و خوش نیسرش آمده که ا ییبال چه
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س یآالرم لپ تاپ بلند م یصدا ساعت  یشود. حتما باز هم ج ست. دو 

حالش را پرس   بل،  تا عکس از اول دهیق ند   ورکیوین نیبرف س  نگ نیو چ

 گذاشته.

 کند. یبلند م سر

 نوشته: حالت خوبه پسرم؟ دلتنگتم. هیهان

 نگاه مادرش...  ِانوسی.. دلتنگ است... او هم دلتنگ است... دلتنگ ِ اق.آخ

که انگار با دلش قرار گذاش  ته تا قرارش را  یتازه وارد یو ش    ِ چش  مها

 .ردیبگ

ش یم شت مندین سرانگ شانگر ماوس را با  نام مادرش و تماس  یبرد رو ی. ن

 .ردیگ یم

 .بندد یآهنگ را م یکند و صدا یرا خاموش م گاریس

 .دیآ یم هیهان ریتصو

 مامانم؟ یخواب بود -

به کودک دلش ته  مادر را کرده و ن*و*ا*ز*ش  ی... هوایبرگش   آ*غ*و*ش 

 موهاش.



 387 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 سرش آمده؟! ییبال چه

 !اد؟ی... صدا مکهیتار یلیخ رتی!... تصو؟یرعلیام -

 : سالم... صبر کن چراغو روشن کنم مامان.دیگو یم

ا ر یرعلی ام ِیمشک یو رکاب ختهیربه هم  یشود. موها یروشن م رشیتصو

 پرسد: یدوباره م ند،یب یکه م

 کردم؟! دارتیپسرم؟ ب یبود دهیخواب -

 کشد به موهاش تا مرت  شوند. یم دست

 ؟یبودم... خوب دارینه... ب -

 دهد. یتکان م سر

 ... خوبم و دلتنگ.زمیخوبم عز -

 امدهیال سرش نب نیسه روز قبل، ا یروز قبل با هم صحبت کرده اند. ول سه

 شدت نبود! نیاگر آمده بود، به ا ایبود 

 نگران شده. چشمهاش

که  نجایاونجا هم هوا سرد شده؟ ا ؟یشد آی! نکنه مررم؟یشده ام یزیچ -

 .دهیبار ینیبرف سنگ



  388 

 

 برف؟ -

که  ییآن باال... توچال... همان جا ی... سرد شده... ولدهیهم برف بار نجایا

نازل ش   ده. ها س  رِ  دلش  نه برف نهیدر س   یول بال نه  یاش،  هس   ت، 

 یتو ی...انگار هنوز دو تا دس  ت دور گردنش گره خورده و ص  ورتییس  رما

 اش گرم است. نهیس یرو ییاش پنهان شده... گرم است... جا نهیس

 آره... قراره بازم بباره. -

 ه.بش شتریهوا ب ی... فقط سرما باع  شده آلودگستین یخبر نجایا -

اظ  کنه... مو یم شتریب تویآلرژ ،ی... آلودگیر یشهر نم یتو ادیتو که ز -

 باش.

 دهد. یتکان م سر

 هستم! -

 کند. یم مک 

 مامان! -

 دهد. یهم با مک  جواب م هیهان

 جانم؟ -
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 گرفته. شیدل ِ تنگ که امش  باز نیبه ا لعنت

 .یبود نجایخواد ا یدلم م -

زند...  یش دل دل مامش   ، نگاه ِ پس  ر یحرف ِ هر بار ِ اوس  ت... ول نیا

 .ستیحواسش هم هست و هم ن

 زند. یانگشتها را در هم گره م نگران،

 !ست؟ی... حالت خوب نه؟ی... مامان... چیرعلیام -

 زند. یم یرنگ یب لبخند

 خوبم... فقط... -

 شود با همان "فقط..." یم زیاز نگاه ِ سبزش سرر ،یدلواپس

 !؟یفقط چ -

  خودش. ِشود به حال یپوزخند م لبخندش،

 زدم. یراحت تر باهات حرف م ،یبود نجایاگر ا -

 !؟یاز چ -

 تونم... ینم ،یاز فکرم... حسم... دور -

 شود. یم کینزد نیبه دورب یکم
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 ! مامان، مامانه... چه کنارت باشه، چه دور ازت...رمیام -

ند ن*و*ا*ز*ش آرام دس  تهادیگو یم راس   ت  یاو را رو ی... حتا اگر نتوا

 ست. یشگیهم یکند، مامان، همان آشناموهاش حس 

 دهد. یتکان م یسر

 .زمیپس با مامان حرف بزن عز -

ست ست که رگ و ر یم د شت موها و گردنش. از آن وقتها شد به پ  ی شهیک

ما یرانیا گاهش رو یم ییش، خودن ند! ن  ریخورده و ز مهین السیگ یک

، ثابت صورت منتظر مادر یرو ت،یچرخد و در نها یم لیو موبا یگاریس

 شود. یم

 دختر آشنا شدم... ازش خوشم اومده... هیبا  -

اس  ت که تا وس  ط ِ برفها، خوش  ش آمده بود؛ بعد از آن، ش  ده  نیتر ا قیدق

 الو... ی... شده مایدیل

 .ندیآ یکش م ه،یهان یبه هم فشرده  یلبها

 .دهیجمله را نه سال قبل هم از پسرش شن نیا هیشب
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با ن هنوز، با  نیندیمکِ  اص  ورت آن دخترِ   به خاطر دارد. گفت  را خوب 

شش آمده... نامدار مخالفت کرد.  یدختر شده و ازش خو شنا  شگاه آ در دان

شت.  هیهان سخت گذا شروط  شرط و  سرش را گرفت. نامدار براش  طرف پ

مد و که آ دیسال نکش کیچند ماه، محدود و کنترل شده، مراقبشان بود... به 

 ".می"برک آپ کرد گفت

 سالش است. یس کیسال داشت و حاال، نزد ستین زمان، بآ اما

 !یچه دختر خوش شانس -

 زند. یم یمداریلبخند ن یرعلیام

 !ستین بهیغر -

 رود. یباال م ابروهاش

 شناسمش؟! یم -

 ...ومر یدختر ک دیشود. شا یم یدر لحظه، مغزش مشغول بررس و

 خانواده ش رو چرا... یخودش رو نه... ول -

 .ستی... پس او ندهید یسفر ِ سال گذشته، در پارس را در بهناز

 دهد. ینم شتریفکر کردن ب یاجازه  یرعلیام
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 خانوم... رانیا ینوه  -

سر  کیکه فقط  ررض ایخانوم؟ ام رانیا یش ود. نوه  یجمع م چش مهاش پ

 !؟یرعلیاز دو دختر ِ... ام یکی یعنیدارد... 

 لرزد. یپشتش م ی رهیزند. ت یم خشکش

 ...شیسال پ یخوشش آمده که س یدختر کساز  پسرش،

 ...نهیاسمش نازن -

 ماند. یم رهیپسرش خ یلبها یلبخند ِ سبک ِ نشسته رو به

 کنه. یفرق م دم،یکه تا حاال د ییدخترا یبا همه  -

 !ستیجمله هم تکرار نیا

 !یزد یحرفو م نیاون دوست دختر ِ دورگه ت هم ا یدرباره  -

  مادرش. ِیو اخم ِ ناگهان یشود از لحن ِ جد یم متعج 

 کنه... یفرق م یلیخ نیمامان... نازن یول -

گاه م لبخند،  لبهاش. یرو ندینش یدوباره ناخودآ

شباهتش با اِ  -  شیپ شهیهم نی!... هر چند... نازناهشهیس یموها ،یمیتنها 

 من حجاب داره.
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 ست... یرعلیخانوم و دختر ِ ام رانیا یست! نوه  یعیطب

 !ن؟ی... نازنیلرعی ام ِدختر

ست ساس خفگ یگذارد رو یم د ساس خفگ یم یگلوش. اح از  یکند. اح

 حسرت.

ش ینم س ندیتواند بن سرش با دختر ِ ک شاهد گره خوردن ِ دل ِ پ ه شود ک یو 

 کند. یسالها به دنبالش بوده و حاال ازش فرار م

ش کیاز  شیب -دیعنوان نبا چیبه ه -دیو دخترش نبا یرعلیام  ند...خاطره با

 شده. یگریسهم ِ زن د دهیسال، فهم ینه حاال که بعد از س

 ساله اش. ی... و حماقت و حسرت ِ سیلرزد؛ از ترس... نگران یم صداش

 یتار کن... بهتره عاقالنه رفیستیساله ن ستیپسر ب هی گهی... تو که دزمیعز -

 ...یریبگ میو تصم

 خندد. یآرام م یرعلیام

 رم!ب یدوستت نم یخانواده  شید ساله تو پچن ینگران نباش مامان! آبرو -

 نشده. ریرا برگرداند تا د یرعلیام دیکند... با دایپ یراه دیفکر کند... با دیبا

 ...ینیب یرو هم م نینازن ،یمن هست شیپ نکهیاز ا ریغ ،یایاگر ب -
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 یزند وقت ینامدار مو نم یکند. با چشمها یوحشت م ،یرعلیبرق نگاه ام از

سر تاز شان را در آ*غ*و*ش گرفت و گفت "خانوم تو ایه به دناو و پ ! ییآمده 

 "؟یپسرمون انتخاب کن یبرا یدوست دار یچه اسم

 ..."یرعلیسرش گذشت "آخ... ام از

 دونم". یزمزمه کرد "نم و

 دونم پسرم... یدونم... نم یکند: نم یم زمزمه

 .ندینش یو هم غم، در دلش م یهم شاد باز

 دارم مامان. ازیاز قبل به بودنت ن شتریاالن ب یباشه... ول -

 داد بزند؟! ایشود  یکند بهتر م هیسوزد. گر یاش م نهیس

خواهد به اتاقش پناه ببرد تا چش  م م*س*تخدمها به حال و روزش  یم فقط

 .فتدین

 کنم... یبا پدرت صحبت م -

 زند. یجرقه م دیام ،یرعلیدل ام ته

 ... منتظرم.یاوک -

 دهد. یتکان م سر
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 اال برو بخواب مامانم.ح -

 "منم دهیبهش گفته دوس  تش دارد؟ جواب ش  ن ش  ه،یمثل هم دیآ ینم ادشی

 نه؟ ایدوستت دارم" 

ضش را خال دیفکر کند... با دیدرد گرفته... با سرش د فکر کند، بع یاول بغ

 کند.

 1391 زیی***منهتن/ پا

 

ون بد کش  وری که قری  به بیس  ت و پنج س  ال قبل از آن بیرون آمد، ایران،

شت، و نگاهی به  شد و بعد از آن، حتی برنگ نگاه کردن به عق ، از آن دور 

 آن نینداخت ولی کوچکترین جزییات آنرا در حافظه نگه داشته.

بیش  تر دلش می خواهد امیر علی را ببیند یا ایران ... یا ایران خانوم...  اینکه

 ...ای

 که با لجاجت از پاسخ به آن طفره می رود. سوالی

اینکه حتی حاال هم امیدهای خود را از دس  ت نداده و تس  لیم نش  ده ،  ولقب

 واقعیتی ست که در عین شیرینی، طعم زهر می دهد.
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سالها پیش و قبل از جنگ تعلق داشت ، صد  خاطرات تلخ و شیرینی که به 

 باره به ذهنش هجوم آورده اند.

نه با نوم انگش  تانش لمس می کند ... می بو دا ید ...می های تس  بیح را 

 ب*و*سد.

شود. هرگز واقعیت اینکه تهران را به  قطرات سرازیر می  شمانش  شك از چ ا

 نیویورم ترجیح می دهد ، برای نامدار یا امیر علی فاش نکرده.

 هانیه؟ -

 از دستش رها می شود و با صدا بر روی کف پوش پارکت می افتد. تسبیح

س در ست و نامدار در میان آن ای شك ، دیدش اتاق خواب باز ا تاده. قطرات ا

 را تار کرده ، باع  شده نتواند صورتش را خوب ببیند.

سبیح را از زمین  با ست دراز می کند و ت سمتش می رود . د قدمهایی آرام به 

 دارد. یبرم

می کند علیرغم تالطم درونیش ،آرامش ظاهری خود را حف  کند که  س  عی

 نامدار غیر ممکن است. یآنهم زیر نگاه خیره 
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را روی میز آرایش هانیه قرار می دهد. ص  ورتش بی حرکت اس  ت و  تس  بیح

 عضالت آن سفت و کشیده.

 صبحانه حاضره. -

 نمی پرسد. عق  گرد می کند و از اتاق خارج می شود. سوالی

یدا کرده ، مجالی برای دقت در امور  درگیری با نریمان پ که  کاری و ذهنی 

شده و درب سخت منزوی  صحبت  یاره دیگر نمی گذارد.  ضوعی  هیچ مو

 نمی کند.

سی حرفی  ِکی شکالتش با ک صحبت کرده ؟!.... حتی یکبار هم در مورد م

 نزده و در بدترین شرایط از کسی تقاضای کمك نکرده.

شبانه روز است که هانیه به طور م*س*تقیم و غیر م*س*تقیم ، موضوع  سه

ا جوابی که س  فرش را مطرح کرده. از هر چیزی، دس  تاویز س   اخته و تنه

 شنیده، یك "نه" قاطعانه بوده.

سرزنش می  از شورت با او، به امیرعلی قول داده ، خودش را  اینکه قبل از م

 کند.
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تعج  است که چطور همه آشنایان و دوستان نامدار، او را منطقی ترین،  در

 در همه امور می دانند و در هر مشکلی با او مشورت می کنند.

که دارد ، باز هم گذراندن ماههای طوالنی و س  رد  وجود کارهای زیادی با

زم*س*تان در نیویورم کس  الت آور اس  ت ،به خص  وم که امیرعلی هم 

 نیست. و با تعریفهایی که می کند، بی قرارترش کرده.

 

*** 

 

 مامان ... پس میای دیگه ... قول دادی.-

نامدار بفهمد، ولی از  امیرعلی بایس   ت از قیافه س  رد و بی روح  فرط می 

 هیجان، متوجه او نمی شود و با خوشحالی ادامه می دهد:

 ... تا اپریل هم باید بمونی.یایم -

خودش را سرگرم خوردن صبحانه نشان می دهد. روزی که با او ازدواج  هانیه

سلیم  شه ت می کرد ، فکر کرده بود بدلیل عالقه ای که نامدار بهش دارد ،همی

 .نظرات و خواسته های او خواهد شد.
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مواقعی پیش می آمد که با وجود تمام اصرار ها ، با خونسردی تمام فقط  ولی

 به او نگاه می کرد. این بار هم یکی از آن موارد است.

 به آرامی در حالیکه گره کراواتش را محکم می کند می گوید: نامدار

 رمتاسفانه امکان نداره... دلیلی نمی بینم که مادرت اونجا بیاد؛ اونهم انقد -

 طوالنی مدت.

 خوردن امیر علی را می بیند. یکه

 چرا؟!! -

زندگی در اونجا رو نداری ... و من  یبه دلیل اینکه تو به قدر کافی تجربه  -

 هم اجازه نمی دم مادرت مدت طوالنی از من دور باشه.

 مسافرت سال پیش مامان با عمه بیشتر از یکماه طول کشید. -

 تکرارش نمی کنم!اشتباه کردم ... دیگه هم  -

 اما... -

 صبورانه تکرار می کند: نامدار
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ماس  ت ... من اینجام  ینه ... چند بار برات توض  یح دادم ... اینجا خونه  -

جا  مادرت این به وجود  که من  نه. بعالوه این جا می مو مادرت هم همین  ...

 احتیاج دارم.

 سمت آینه بر می گردد و مشغول شانه زدن موهایش می شود. به

 برای خودداری بیشتر نمی بیند. دلیلی

یه  - نه و بق که قباًل هم مهرا نداری ... همونطور  یاج  مان احت ما به  ما  ش  

 احتیاجاتت رو برطرف کردن، اینبار هم می کنن.

 خاکستری و سرد خود را از داخل آینه به امیرعلی می دوزد. چشمهای

 منظورم غذا نیست! -

 ع  سرخ شدن صورت هانیه می شود.لبخند تمسخر آمیزی می زند که با و

 دلخور ل  تاپ را به سمت خودش بر می گرداند. هانیه،

 امیر علی دیگه بسه..تمومش کن! -

 را قطع می کند و بالفاصله بغضش سر باز می کند. ارتباط

نامدار از حرکت باز می ماند. به س  متش می رود و دس  تش را در  دس  تهای

 دست می گیرد.
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 خواد اینجا باشی ؟؟؟ چی شده؟! دلت نمی -

 ندارد. جوابی

 دلت برای امیرعلی تنگ شده ؟!.... چی شده هانی؟! -

 چیز مهمی نیست. -

 مو شکافانه اش در پی یافتن جواب است. نگاه

 هیچی؟!-

 دیدن آن همه رمز و راز و تعجیل برای رفتن، به فکر فرو رفته. از

و پنجه نرم کرده و ماه ِ گذش  ته ،هر روز با نگرانی بابت پس  رش دس  ت  یك

 هانیه باشد. یحاال باید نگران رفتن شتابزده 

 هانیه .....اتفاقی افتاده ؟! -

 نه... یعنی ... -

 صندلیش صاف می نشیند در

 .فکر می کنم به کسی عالقه پیدا کرده.-

 و ناباور اخم می کند. متحیر

 "در این مدت کم؟!"
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 خ  ؟!... کی هست؟! -

 شتر از این پیش بره ... می ترسم دیر شه.باید برم ... نباید بی -

می کند دست نامدار از دور دستش رها می شود. سرش را بلند می  احساس

 کند . تعج  در تك تك خطوط صورتش هویداست.

 اشکالش کجاست ؟!... مگه تو اون دختر رو می شناسی؟! -

 خودشو نه ....خانوادشو... -

 یت وجود داره ؟!خ  ؟! ... دلیل خاصی برای این نگران -

نگاههای ریزبین ِ نامدار نمی تواند ادامه بدهد ... س  رش را به س  مت  زیر

 مخالف می چرخاند.

شه و  - شنا ب ست ... امیر علی باید با یکی همینجا آ صل این کار درست نی ا

 ازدواج کنه... فرهنگ اون خانواده خیلی متفاوته...

نامه هایی که دار متفکر، د را از روی میز بر می دارد و تعدادی از اس  ناد و 

 داخل کیف دستی اش قرار می دهد.

شق روی آن  از شکر، با قا شم به هانیه نگاه می کند که خیره به ظرف  زیر چ

 خطوطی طرح می کند.
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 سمتش می رود، ب*و*سه ای به روی گونه اش می گذارد. به

 راجع بهش فکر می کنم. -

 

 ***نیویورم!

ع و پیوند فرهنگ ها و تمدنهای مختلف ... ش  هری جهانی و محل تقاط ابر

اصلی ثروت، قدرت ، سیاست  یمهمترین قط  تجاری و مالی دنیا ، هسته 

 و جاه طلبی و بلند پروازی.

ست که  مظاهر شهر به قدری فریبنده ا صادی در این  زندگی اجتماعی و اقت

که اس  اس  ًا یك فکر و هدف را  س  تییامال همه مهاجران ماجراجو ینقطه 

 بال می کنند:دن

 "یك شبه، ره صد ساله رفتن"

خیال باطلی که در کمتر از یکس  ال جای خود را با طوفانی موس  می  امنیت

 عوض می کند!
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شهر رفاقتی با بیگانه ندارد. در روزگاری که سرمایه داران کهنه اش با یك  این

خبر تلفنی ورش  کس  ت ش  ده و با یك خبر میلیونر می ش  وند، جایی برای 

 م تازه واردین وجود ندارد.عرض اندا

این شهر، با داشتن آسمانخراشهای سر  یمنهتن، بخشی از نقاط پنجگانه  و

شهر می  ست که چون نبآ در قل  این  شانی  شیده ، نگین درخ به فلك ک

 زند.

فوقانی یکی از همین آس  مانخراش  ها، مردی که روزگاری لبخند  یطبقه  در

ست شت، متفکر ای شده. شوخ و مالیمی بر ل  دا اده و به هوای بارانی خیره 

لبخندی که این روزها به ندرت بر ل  می آورد و بیش  تر ش  بیه پوزخندی 

 عاریه ای و مصنوعی شده.

گاه  از با دیدن ن جه دادگاه، نگران بوده و آن روز  ظار آن روز و نتی بل در انت ق

 هم شده. شتریخیس و گریزان هانیه نگرانی اش ب

فدرال و ظاهرًا وکالش اطالعات  - یار دقیقی از پیچ و خمهای قوانین  بس  

 قوانین ایالتی دارن.

 می کند. مکثی
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 متاسفانه حکم مسدود شدن حساب بانکی تون صادر شده. -

 او ادامه می دهد: یترس زیر نگاه صامت وخیره  با

 در خواستی هم برای ممنوع المعامله شدنتون ارسال کرده. -

 نتیجه...؟! -

 ...یا داریم همه فعاًل هیچی ....م -

 شکایت من به کجا رسید ؟! -

ید هنوز مراحل اولیه اش را هم  نگاهش را می دزدد. جرات آنرا ندارد که بگو

 طی نکرده.

گاه هستن. -  ما کانتر سو کردیم ... ولی ... وکالش خیلی خبره و آ

 خودش فکر می کند "جماعت وکیل!" با

 ونها حتمًا پیداش می کنن.فکر می کنیم اگر یه راه فرار هم باشه ،ا -

دهانش نگاه می کند که فوق العاده بزرگ ست و فوق العاده فعال. احتمااًل  به

چیزی به نام مغز در س  رش وجود ندارد. که اگر داش  ت، این اراجیف را در 

 برابرش ردیف نمی کرد.

 نافذ و خاکستریش، حالتی از تحقیر به خودشان گرفته. چشمان



  406 

 

ستفورد!...  - شته جناب ا سی به حد کفایت دقت نظر دا در قوانین ... اگر ک

باش ه، حتی اگر چندین راه فرار وجود داش ته باش ه ....با درایت اونها رو می 

 بنده... به عالوه اینکه در قوانین ِ من، راه فراری پیش بینی نشده.

گاه  مالیم ترین توبیخ برای ش  خص  ی که به امور حقوقی و ش  خص او نا آ

 است.

 زمان مطرحه. یاد عزیز! مساله آقای ر -

متاسفم که بگم مشکالت زیادی وجود داره و من زمان ِ مورد نظر شما رو  -

 ندارم!

 کمال ادب از جای خود بلند می شود. در

 منو ببخشید ... در صورت لزوم با شما تماس می گیرم. -

شار می  با شی اش را ف صال به من شی را بر می دارد و دکمه ات صبانیت گو ع

 هد. تقال می کند که بر صدای خود مسلط باشد.د

جیسن رو پیدا کن ... اگه شده تا ش  اینجا بمونی ، پیداش می کنی، می  -

 گی هر گوری که هست، تا آخر هفته خودشو می رسونه اینجا.

 "حسابهایش مسدود شده....مردتیکه احمق"
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سل  صورت ممنوع المعامله شدن، امکان فروش کلیه مایملکش، ازش  در

 می شود. و این یعنی تمام!

ضع صدمه نزده  و شور ثبات ندارد. البته بحرانها به او مانند بقیه  صادی ک اقت

ولی علت نگرانیش، کاهش ش  دید قیمت یکی از س  هامهایش اس  ت که در 

صورتیکه طی دو ماه آینده به جای خودش برنگردد ، خسارت حاصل ازش، 

اگیری تحریمها علیه ایران که جبران نشدنی ست و از طرف دیگر، دست و پ

 روز بر تعدادشان افزوده می شود. ره

را از پا انداخته و نابود کرده.  مانیبی ثباتی، در آن طرف کره زمین، نر همین

 حاال با هدف و با حرم آمده و مدعی نیمی از دارایی های او شده.

 با فنجانی قهوه وارد می شود. امیلی

له فاص   ند کمی از حجم آن را بر می دارد.  بال مك قهوه بتوا به ک ید  ش   ا

 سردردش را کم کند.

 چی شد جیسن؟! -

 هر چی تماس می گیرم ،تلفنش رو جواب نمی ده. -
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 ریکوبد که چند تکه ش  دنش را ز یم ینعلبک یبا حرم، فنجان را رو چنان

 کند. یانگشتها حس م

 اولین بار کنترل خود را از دست داده. برای

ست که او را به میان تیرگی که جلو از ستهای امیلی  ی چشمهاش را گرفته، د

 سمت صندلی هدایت می کند.

 حالتون خوب نیست ... می تونید تا رسیدن آمبوالنس صبر کنید؟! -

ستش م نگاهش سمت د ست  یبه  سرازیر ا ستش  رود. تازه خونی را که از د

 سر، حرفش را تایید می کند. یمی بیند. با اشاره 

ست ا امیلی شار مالیمی به مچش وارد می همچنان د ست دارد. ف و را در د

 کند و لبخندی به ل  می آورد.

ند ک یشنود که درخواست آمبوالنس م یصحبت کردن ِ کوتاه او را م یصدا

شرایط سخت و متالطم تنها نیست ،احساس آرامش می  نی....از اینکه در ا

 کند.

 

*** 
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 ش  نمی تواند بخوابد. آن

برابرش خودنمایی می کند و این میان، تص  ویر متعددی که در  مش  کالت

 هانیه ... بودنش...

های ش  ،مهرانه او را در کتابخانه ،سرگرم تماشای البوم عکس ها پیدا  نیمه

 می کند.

 ای به در می زند و وارد می شود تقه

 اقا!؟..شما که هنوز بیدارین..حالتون خوب نیست؟؟ درد دارین؟؟؟-

ست ، درد هم د حالش ارد....اما علت بی خوابیش تنها از زخمها و خوب نی

 دردهای جسمیش نیست...

 خوبم مهرانه...تو چرا نخوابیدی؟-

س  وال را در حالی می کند که نگاهش روی تص  اویر درون البوم ،خیره  این

 مانده....تصاویری که در سال شصت و یك گرفته شده بودند.

ند ،از س  ی نفر کس  انی که به جش  ن عروس  ی انها دعوت ش  ده بود تعداد

 ت*ج*ا*و*ز نمی کردند.
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یا زندگی می کردند و تنها در  اقوام خودش که هر کدام در گوش   ه ای از دن

هنگام عزا و عروس  ی دور هم جمع می ش  دند .،و البته در مورد ازدواج انها 

شنی  صدا ج سرو  شت .خانوم ترجیح داده بود بی  ،این امکان هم وجود ندا

 مختصر برگزار کنند.

دمهای اهس  ته و لنگ زنان پیِر زن مهربان و همراه همیش  گی اش ق ص  دای

 ،تفکراتش را بهم می ریزد..

ش  ما به این روز باش  ی و من بخوابم ! خدا ذلیل کنه باع  و بانیش رو -

 ....نگذره ازش که از پر قنداق پی دردسر بود !

شیدن او را  با شود ،هیچوقت تحمل درد ک صورت نامدار خیره می  صه به  غ

 شته ...رِد نگاهش را می گیرد ..ندا

 که روی صورت مادر، ثابت شده ... نگاهی

خدا رحمت کنه خانوم رو ،اگر زنده بود ،اقا نریمان به خودش اجازه غلط -

 اضافی نمی داد!

 به صورت خسته و نگران مهرانه می زند لبخندی
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ندازه خودش قدرت دار- به ا نه ،من خوبم ....روح خانوم  ه برو بخواب مهرا

 ...خاطرت جمع ،نمیذاره اقا نریمان غلط اضافی بکنه...

کردن با نامدار فایده ای ندارد ،مهرانه این و از زمانی که پس  ر بچه ای  بح 

ده دوازده ساله بود ،فهمیده بود .همان زمان که متوجه ترس و وحشت مهرانه 

 از روح شده بود و گاهی سربسرش می گذاشت.

 ن ،صدام کنین.من تو اتاقم ،کاری داشتی-

 استانه در مکثی می کند... در

 در ضمن من دیگه از روح نمی ترسم!-

 لرزانش ،فقط برای لحظه ای لبخند نامدار را پررنگ می کند. صدای

ساکت  دوباره صورت زن و مردی نگاه می کند که هر کدام در گوشه ای ، به 

 ی نیستندو با چهره در هم ایستاده بودند.پیدا بود که از ان وصلت راض

شه نگاهش مطمسن و تابنام  به شمهای مادرش نگاه می کند ،زنی که همی چ

بود،با وجود انکه پا به سن گذاشته بود ،هر کسی که برای بار اول او را میدید 

 ،می ایستاد و محو تماشای اقتدار او می شد .

 روز ،توی ان عکس ،نگاهش فروغ همیشگی را نداشت. اون
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 او و زمزمه می کندمی کشد روی صورت  دست

 خانوم !....مادر! .. دل پسرت تنگ شده !-

شنگ پدرش نگاه می کند که همواره با محبت  به شوخ و  شه  شمهای همی چ

 و تحسین به دنبال مادرش بود ....انگار که اولین بار ست او را می بیند.

سر  نگاهش سته در کنارش ، ش سی از هانیه ،ن سد به عک می چرخد و می ر

شت و به رنگ  سفره عقد.، شمانی در شکل و چ ضی  صورتی ظریف و بی با 

زمرد....با وجود لبخندی که به ل  داشت ،به طور حتم ان چهره یك عروس 

 در روز عروسی نمی توانست باشد.

نظر می رس  ید نگاهش از ورای دوربین به نقطه ای در دوردس   ت خیره  به

 شده..

 رای هانیه شیرین تر کندزمان هر کاری می کرد تا خاطره اون روز را ب ان

تص  ویر خودش نگاه می کند،مردی که روزی به طور غیر منطقی و دیوانه  به

 وار عاشق شده بود.

 دیگر ،متعلق ست به عکسی سه نفری از خودش و هانیه و نریمان! عکس

 می کشد اهی
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 "نریمان"

 را می بندد البوم

 می توانست این دردها را التیام ببخشد!؟ کی

 شتی صندلی راکی اش تکیه می دهدرا به پ سرش

 می کند در مورد دختری که دل پسرش را برده ،بیشتر بداند. ارزو

از بین می رود. آنچه مس  لم اس  ت، هانیه را باید از این آش  فته  تردیدهایش

 بازار دور کند.

 آن ش ، تصمیمش را هنگام خروج به اطالع هانیه می رساند. فردای

 ... برای یکماه، نه یك روز بیشتر!یم بربرنامه هات رو ردیف می کن -

شخیص بدهد، از حرف  از صدایش ت ترس آنکه نامدار هیجانش را از روی 

 زدن خودداری می کند و تنها با تکان سر تایید می کند.

 

 نمیهزاران درد برچ مارت،یکز چشم ِ ب ای***ب

 1360/ تهران
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آخر هم،  یزد اما همان تالش  ها یآخرش را م یداش  ت زورها زم*س*تان

 نگه داشته بود. یو برف یمحله و شهر را زم*س*تان یهنوز چهره 

شده بود. م امتحانات شروع  ست ا یثل  دوم  ثل ، بدتر از ثل  اول  نیدان

 از درس بود... ریغ یزیحواسش به چ یهمه  یآورد. وقت ینمره م

 یوبود، داشت لباس آقا صابر را ت دایاش پ یبرآمدگ گریکه د یبا شکم هیعال

 زد. یتشت چنگ م

 سالم کرد و به اتاق رفت. کوتاه

 یو گوش  ه  دیجوش   یم زیزریاش  کنه داش  ت ر یقابلمه  ن،یعالسالد یرو

ناصر که آورده  ی هیشده بود. سرما دهیهم چ یبرنج، رو یها یاتاقشان، گون

 گهیگفت " چند ماه د ی. مندیدر مغازه نب یو اتاقها تا کس   نیرزمیز یبود تو

 ."شهیبازار چند برابر م یتو متشیق

 ،یاطیگفت و دلش خوش بود با درآمد کم خ یاس  تغفرا... م یرلبیز مایس  

 پول ِ شک دار ِ برادر شوهرش را سر سفره بگذارد. ستیمجبور ن

 یدانس  ت و در دل پوزخند م یرا م لشیدل هیاواخر خوش  حال بود. هان نیا

 زد.
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 !"لهیبد پ خواستگار سمج و کی"دخترش خواستگار داشت! آن هم 

باال م رانیا نداخت و حرفها یخانوم ابرو  کش  ور خانوم را  یفهایو تعر یا

 کرد. یدوباره و سه باره تکرار م

شتر چند سرش،  یسال م  سر گذر یاز آن، گاه شیرا پ ییحیشان بود اما پ

 .دید یم

ستگار یماجرا مایس یبار، وقت نیاول شور خانوم را گفت، هان یخوا  یب هیک

 اهش کرد.حواس فقط نگ

 ... واسه خاطر باباش معافم شده...ییحیداد:  حیتوض مایس

 لق لقو؟! ییحیگفت:  متعج 

 .دیل  گز مایس یول دیهوا خند یخانوم ب رانیا

 !؟یذاریمردم اسم م یرو یچ یعنی -

 لق لقو! ییحی گنیمحل بهش م یهمه  -

 خانوم بلند شد. رانیا یخنده  یصدا

 ال اله اال ا...! -

 بود. یجد مایس اما
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سود - شاال  شه،یم شونیمردم به قد بلندش ح شتن... ما سم گذا سه ش ا وا

 سر و گردن بلندتره. هیجوونا  یمحل از همه  یتو

 .هسادیو عالف، سر گذر وا کاریپوک!... صبح تا ش  ب یقد ِ دراز و کله  -

 پشت چشم نازک کرد. مایس

 باباشو داره... نیورام ینای زم ِیدیعا -

 وم دوباره مشغول دوختن شد.خان رانیا

صل کار دهیمادره بر - شه و هان یو دوخته؟ ا سر صلش اهیپ  دیکه با نانی... ا

 نه. ایهستن  گهیدهن همد یمزه  ننیبب

خانوم جون! تو  رانیگفت: ا یمیبا اخم مال ه،یحضور هان تیبدون رعا مایس

فردا رس  ه؟ پس  یم زایچ نیمگه عقلش به ا نینکن... ا ادیرو خدا روش  و ز

 ور دل من سوزن بزنه؟ نهیخواد بش یم ره،یگیم پلمشوید

صال ست، آن هم ام ینفر را م کی هیبه فکر نبود! هان ازین ا ... بود یرعلیخوا

 بزند؟! یتوانست حرف یاما مگر م

 یاربود خواس  تگ یکرد... کاف یگش  ت... فقط ل  تر م یفقط برم یرعلیام

 ...ییحی یکرد! ول یلحظه هم تامل نم کیکند. 
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 یرا م هیکشور خانوم، سر گذر که هان یخواستگار یهم بعد از ماجرا ییحی

دو بار هم جرات  یکیبه او.  ش   دیم رهیزد و خ یم یلبخند مس  خره ا د،ید

رش خانه تا مدرسه را پشت س ریو مس فتدیکرده بود سالم کند و دنبالش راه ب

 برود.

صله شت. مثل هم ی حو  رانید به اتاق ادا یم حیترج شهیدرس خواندن ندا

بش  نود؛ س  رش هم به  یرعلیاز ام یحرفها، خبر یخانوم برود، مگر البه ال

 .شدیگرم م یاطیخ

شان رفته بود. عج ه،یعال سته بود و به اتاق ش سهاش را  ص  یلبا  یدابود نه 

مادرش و ا نه چرچرِ  چرخ خ یخانوم م رانیحرف  مد،  . فکر کرد یاطیآ

 خانوم تنهاس." رانی"حتما ا

 خانوم را صدا کرد. رانیبه در زد و ا یتقه ا شهیمه مثل

خانوم؟"  رانیا نیستیگفت "ن یهمانطور که م د،یجواب ِ "بفرما تو" نشن یوقت

شا شود اما انگار  ینماز م دیفکر کرد  صد کرد وارد  خواند؛ در را باز کرد و ق

 به چوب ِ در. دهیپاهاش سنگ شد. حس کرد انگشتهاش چسب
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 دهیبود و پتو را تا ش  کمش کش   دهیخواب ن،یعالسالد کیبود... نزد یرعلیام

 بود.

 چشمهاش شک کرد. به

 !؟یرعلیام -

 هم تعج  داشت، هم سوال. صداش

 " خودمم!" دیمنتظر بود چشم باز کند و بگو انگار

صدا یکل ینگاه اطیگرداند و به ح سر  یانداخت. فقط غارغار کالغ بود و 

 !هی       : نم   کشدیکه از حلقش خارج م ینمک

 دهیو ناباور به صورت خواب رهینگاه کرد و مردد وارد شد. خ یرعلیبه ام دوباره

و ا یبست که چشمش خورد به دست ِ از بازو گچ گرفته  یاو، در را آرام م ی

 که تا انگشتهاش ادامه داشت.

آنکه منتظر جواب بماند،  ی!" و بیرعلیاراده زمزمه کرد "ام یوحش   ت، ب با

 انو نشست.کنارش دو ز
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 یه روک ینامرت  و پوس  ت شیبا آنهمه ر د؛ید یم دهیبار بود او را خواب نیاول

 یم رنگ تر به نظر یب ش  هیاز هم یتر ش  ده بود ول رهیاش ت ینیو ب یش  انیپ

 .دیرس

 سوز سرما. ایپوستش از آفتاب است  یدانست سوختگ ینم

دقت و گذاش  ت و با  یقال ی. کف دس  تها را رودیخودش را جلو کش   یکم

 به دستش نگاه کرد. ینگران

 !؟یسر خودت آورد یی... چه بالیرعلیام -

 .دیلرز یاز بغآ م صداش

ست شتها د او را لمس کند. او که خواب  یزده  رونیاز گچ ب یدراز کرد انگ

ستدیفهم یبود... نم ش نشی. آ شمها ک ست امدیرا به چ از  ،یرعلی. حرارت د

صله  شتهاش خورد. یآن فا ش کم هم به انگ خواب  یرعلیام د؛یخجالت ک

 خداش که خواب نبود! یبود ول

ست رو ِدل ش شتش آرام ن سخت م ِیشمی نینگ ی انگ شتر او. قلبش   ی انگ

مه  نی نگ ِ یقلی ص   ِ ی. نرمدیکوب با ه گاهش  یوجود لمس م یرا  کرد و ن

 او. یرنگ و ترک خورده  یب یمانده بود به لبها رهیخ
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رده پ یو پشت در رفت. آرام از ال دیجا پراز  عی. سردیرا شن اطیدر ح یصدا

 نگاه کرد. اطیبه ح یپشت در ی

 شده بود! چارهیب

 قرمز رنگشان وارد شدند. یلهایبا زنب ما،یخانوم و س رانیا

، او را در اتاقش  ان یخانوم وقت رانیش  ده بود. ا ریرفتن از اتاق د رونیب یبرا

 کرد؟! یم یچه فکر د،یدیکنار پسرش م

 رفت! ی! آبروش میوا

گاه قت فکر کردن  یرعلیبه ام ین تاق را دور زد. و با چش  م، ا خت و  ندا ا

 شود رفت؛ اتاق مجاور. یتوانست مخف یکه م یینداشت. به تنها جا

 .دیایخانوم نخواهد به آنجا ب رانیزد و دعا کرد ا هیدر بسته تک به

حف   زنم... آبرومو ینامحرم زل نم هیبه  یاونطور گهی! غلط کردم! دای"خدا

 کن!"

 در اتاق آمد. یصدا
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نه. ک ینگاهمم نم گهیبش  ه، د داریب یرعلی! امنجایا ادیخانوم ن رانی! اای"خدا

نذر مایخدا تا ش  مع  بدون آبرور ی! دو  تاق خالم  نیاز ا یزیکنم بتونم  ا

 بشم!"

 !ز؟یعز یدیخر هیچ نایا -

 شده بود. داریب یرعلیدو دست، سرش را فشرد. ام با

 .یریکم قوت بگ هیسه ت بار بذارم قلم گرفتم وا -

 حرفا رو نداره! اذان گفتن؟ نیکه ا یشکستگ هیدستت درد نکنه...  -

 به ،یفقط با دلهره و نگران هیو کاغذ آمد. هان کیخش خش پالس  ت یص  دا

 کرد. یاطراف اتاق نگاه م

 ؟یخوا یم یچ ؟یشیآره مادر... چرا پا م -

 جا نماز. -

 .ارمیمن برات م نیبش -

 ی. تابس  تانها در وس  ط را باز می س  ه در ِیقد یافتاد به پنجره ها شچش  م

 داد... یاگر صدا م یبرود ول رونیاز آنجا ب شدیکردند. م

 تشکر کرد. یرعلیام
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 کن. ممیفرشو پس بزن ت -

شدند. رفت طرف در ِ رو به ا دوباره شت به وانیساکت  . از ترس و دلهره دا

 بلند شد. یرعلیمنماز خواندن ا یافتاد. صدا یم هیگر

 بود کردم..." یچه غلط نیا ای" خدا

خانوم  رانینکش  د. ا غیدهانش تا ج یاتاق باز ش  د. دس  ت گرفت جلو در

 ری. س  ر به زدیکرد. خجالت کش   ینگاهش م یبدون تعج ، جور خاص  

 خانوم در را بست و جلو آمد. رانیانداخت و انگشتهاش را در هم تاب داد. ا

 از کرد و در را گشود.را ب وانیبند در ا پشت

 مردد و شرمنده نگاهش کرد. هیهان

 .دیخند یصدا م یب طنت،یبا ش داشت

نده که د خ فت: ا د،یاش را  خدا نم رانیجرات کرد و آرام گ به   یخانوم... 

 دونستم شما...

 هلش داد و زمزمه کرد: بدو برو دختر! رونیبه طرف ب یخانوم به نرم رانیا

 .دی  گز. لشدیاز خجالت آب م داشت

 که... دیکردم تو اتاق باش یفکر م -
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 خانوم دوباره حرفش را قطع کرد. رانیا

 بفهمن؟! یهم مادرت هم عل یخوا ی! مگهیِد برو د -

 دوست داشت صورتش را ب *و*سد. شد،یروش م اگر

کار ا وانیا یپاش تو یکه جلو دیهاش را د ییدمپا خانوم  رانیجفت بود. 

 بود.

خانوم هم  رانیداش ت پش ت س رش را نگاه کند. ا رفت. ش رم رونیب عیس ر

 در را بست. عیسر

 . نفسدیلرز ی. دس  تهاش هنوز ماطیکنج ح ییرفت به دس  تش  و نیپاورچ

 راحتش بخار شد.

 ه؟یهان -

 زد. یم چیبود. دلش از ترس پ مایس

 را باز کرد. ییدستشو در

 ... اومدم.نجامیا -

 ساعته؟! هی ییکجا -
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س ِزینگاه ت ریز صورتش از هر ما،ی  شت.  جان،یفت کنار حوض.  التهاب دا

ستش را تو ش ِیداغ یآب فرو برد. همه  یدو د و لرز کرد. خطر  دی تنش پر ک

شته بود؛ هر چند پ خیاز ب شش گذ شده بود! ز یخانوم ب رانیا شیگو  ریآبرو 

 به اتاق آنها نگاه کرد. یچشم

 برگشته بود؟! یرعلیام

 لبخندش را پنهان کند. نتوانست

 آب کرد و بلند  ِیاز سرد یاراده ا ی" ِ بنیبه صورتش زد. "ه خیاز آب  یتمش

 شد.

 چه شده بود؟ شکسته بود؟ چرا؟! دستش

 کرد. یاشکنه را پر م یداشت کاسه ها مایس

 داره؟! چهیدلپ -

 وارد شد. ج،یگ

 هوم؟! -

 هیکل ینیشیسرما سر توالت م نیساعت تو ا هی یگینم ؟یگرفت یرو رونیب -

 اد؟!چ یت م
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 نرای: با ادیجواب، پرس   یو به جا نیحرارت عالسالد یرا گرفت رو دس  تش

 ؟یبود رونیخانوم ب

 یمحل، قند و شکر کوپن یتو نمیمنم رفتم بب د،یخواست بره خر یآره... م -

 نه. ایآوردن 

 کرد. تعج 

 ...ارهیعمو ناصر که گفت از مغازه م -

 کرد. یاخم آرام مایس

شتن، هم رمیار بگشک د یخوام روزه  ینم - شو دا شکر خدا که هم قند  ...

 .یبزن یخواد حرف یبه عموت نم یشکرشو... ول

کرد، فکر کرد  یغذا را جدا م یسر سفره و همانطور که تخم مرغها نشست

 نه؟ ایخبر دارد  یرعلیچطور بپرسد از ام

 ... ش  جمعه روضه داره، دعوتمون کرد.میدیکشور خانومم د -

 ت.اش درهم رف افهیق

که معلوم ن رانیا - مدم م یول ادیب س   تیخانوم  که میریمن و ه ... تو هم 

 .دیاری. اصرارم کرد عروسمو حتما بیلیفرداش تعط
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 کرد. اخم

 امتحان دارم. -

 با تشر نگاهش کرد. مایس

 بسه! یخوند یهرچ -

فقط  کرد. االن یم دایپ یداد. تا پنج ش  نبه بهانه ا رونیحرم نفس  ش را ب با

 بشنود. یرعلیاز امخواست  یم

 .گهیبا ما ناهار بخوره د ادیخانومم تنهاس، ب رانیا یگفت یم -

 ... پسرش برگشته.ستیتنها ن -

 زنه؟!" یحرف م یشانس! مامان چرا امروز تلگراف نی"لعنت به ا

 اومد... یکه ظهرا نم ررضایام -

 برگشته. یرعلینه؛ ام ررضایام -

 فقط ابروهاش را باال برد. نتوانست. یتعج  کند ول یشینما خواست

 !؟یِا ! ِک  -

 نگاهش کرد. قیدق مایس

 صبح اومد. -
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 نتوانست لبخندش را جمع کند. باز

 چشم مادرش روشن! -

 نان به دهان گذاشت. یتکه ا مایس

 خورده، فرستادنش عق ... ریت -

 کرد. ریدر گلوش گ لقمه

 خورده؟! ریت -

 سر تکان داد. مایس

 تخونش شکسته.خورده به دستش... اس -

 آمده بود جمع شد. یرعلیکه سر ِ دست ام ییاز تصور بال صورتش

 مگه نگفته بود جلو نرفته؟! -

ست حرف نزد... ا ینم - هول کرد،  دش،یکه د نیخانوم هم رانیدونم... در

 ...ستین یچیهم گفت ه یرعلیام

 ه."ر... کاش دوباره نستیخطر ن یکه رفته، اونقدرا هم ب ییکرد "پس جا فکر

 خواد بره؟! ی: بازم مدیدل نگران پرس و

 شانه باال انداخت. مایبپرسد. س اطیکرد با احت یسع
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 ...یدونم ِک  ینم ی... ولیگفت اومدم مرخص ره؛یرفتنش که م -

شتهاش شد. کاش ا ا ستیخانوم نگذارد دوباره برود. اگر در ب رانیکور   انمار

تا مادر ینم ریبود که ت ش نگران نباش   د. کاش به خورد... پس دروغ گفته 

 .دادیگوش م یحرف کس

 !؟یخور یچرا غذاتو نم -

باع  ش  د مثل  مایس   یحالت خام چش  مها یمادرش نگاه کرد ول به

 مجرمها نگاهش را بدزدد.

 ... همشم تخم مرغه...ادیاز تخم مرغاش بدم م -

 نزد تا غذاش تمام شد. یحرف مایس

 پاشو به درسات برس. -

 گذاشت. یم مظرفها را در ه داشت

 بعد. شورم،یظرفا رو م رمیم -

 خواست اعتراض کند که درد ساکتش کرد. مایس

 سر کرد. یو روسر دیژاکت پوش عیسر هیهان
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مرتو بده ... کستین شتریب کهی. دو تا تشورمیم رمیکنه، م یتو کمرت درد م -

 رو به چراغ، گرم بشه.

 نگاهش کند. ینبود جور خاص یکس اط،یدر ح حداقل

 1391زییتهران/ پا***

 

ست که خودش را در اتاقش مح *و*س کرده و وقتش را در ظاهر  چند روز

ست  شان عاجز  ساسلی که از فهم صل به فکر کردن درباره م به مطالعه و در ا

 می گذراند.

 نازی !...بس کن دیگه .....انقدر دل دل نکن ...بگم میایم؟؟؟-

 زیادی ست که تو فکر به نقطه ای زل زده . مدت

 فردا؟...اخه به چه مناسبت؟-

 اخی !!!نه که ما بی مناسبت هیچ جا نمی ریم ،تو دنبال مناسبتشی...-

 نمی دونم دلم شور می زنه...-

خوب اینطور که معلومه از یك نوع دیوانگی ناش  ی از اس  ترس رنج می -

 بری...
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 فعاًل بخواب تا صبح...-

 

*** 

 صی که نداری؟؟نازنین ،مامان جان برای امروز برنامه خا -

باالی فنجان چای که در دس  ت دارد به ش  کوه نگاه می کند ....این یعنی  از

 شکوه برنامه خاصی برایش در نظر گرفته.

 ذهن خسته و ش  پر استرسی که گذرانده ،نمی تواند درست فکر کند. با

 چطور مگه ؟شما احتیاج به کمك داری؟-

 راستش کمك که نه ...-

 ز صندلی ها را بیرون می کشد و می نشیند.میزند ،یکی ا لبخندی

یه ساعت پیش ،خانم سمایی زنگ زده بود ....ظاهرًا این اقا داماد می خواد -

یك بار با هم برین بیرون....پرس  ید اگه اش  کال نداره ،قرار امروز عص  ر را 

 بذاریم.

 تو سینه حبس می شود . نفسش
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که اخالق و رفتارش و با پدرت ص  حبت کردم ،حرفی نداره،منم نظرم اینه -

 تو اجتماع هم ببینی ،بد نیست.

از زیر میز حواس  ش به پاهای برهنه و خوش ترکی  نازنین س  ت که با  نهال

 استرس تکانشان می دهد .....سرش را باال می اورد.

به  نگاه نه" گفتن  با التماس بهش دوخته ش   ده ......در واقع " نازنین  مردد 

 نامه لغات او وجود ندارد . شکوه و خواسته هایش در فرهنگ

 مامان ،ما امش  شام قراره با عطا بریم بیرون .-

ابرویی باال می اندازد ...نگاهی به نهال می کند که گویای همه چیز  ش  کوه

 ست.

 ُاُغر به خیر ....با اجازه کی؟؟؟؟-

قیافه منتظر نازنین نگاه می کند ،با حرم نفس  ش را میده بیرون "ص  د در  به

خاص  ی ندارد ،جز اینکه بش  ینه اون گوش  ه و برای بالتکلیفی  ص  د برنامه

 خودش تاسف بخورد"
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از کی بیرون رفتن با عطا اجازه میخواد!؟......یکی از پروژه های مهمش با -

موفقیت تموم ش  ده ....امش    جش  ن داریم .....بعدم هر چی میگن بگی 

 باشه ،فکر می کنن نازی عی  و ایراد داره

 رام و در باطن با استرس منتظر جواب شکوه هستند...دو ،در ظاهر ا هر

سی شه  ک شد ،همی شکوه به امیر عطا بی خبر با شدید  ست که از عالقه  نی

ست ،از اون طرف ته دلش حق را به نهال میده ،  تعریف از عطا نقل زبونش 

 "شاید نباید به این زودی جواب بدهد"

طه ضعف های شکوه خبر ،بر خالف نازنین ،به راحتی از کوچکترین نق نهال

 دارد و از انها به نفع خودش استفاده می کند...

 از جا بلند می شود. شکوه

 باشه ،مشکلی نیست...-

 با یاداوری نکته ای اخمهایش در هم می رود. ناگهان

 کس دیگه ای هم هست؟؟!-

 با استرس چند جرعه دیگه از چای ابکی اش را می نوشد. نازنین

 لی هم هست ...اصاًل داریم میریم خونه اون ....اره دیگه ...امیر ع-
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 چای سردش را تا اخر سر می کشد. نازنین

 پروژه به اون عظمت حقش بود عمو یه سور درست و حسابی میداد.-

ارزوی انکه زنده از زیر نگاه مش  کوم ش  کوه بیرون بیاد ،لقمه ای برای  با

 خودش می گیرد..

 رنداری!!!حواست باشه لقمه گنده تر از دهنت ب-

 

دقیقه بعد ،باالی پله ها رو به ص  ورت خندان نازنین ،بش  کن زنان قر می  ده

 دهد.

 برم این خبر فتح الشکوه رو شخصًا به سمع و نظر عطا برسونم...-

با خیال راحت می خندد و از همان پایین برایش ب*و*س   ه ای می  نازنین

 فرستد.

 

 ***مدتی ست گوش ایستاده .

سد قدم از قدم بردارد و انها  به دو وزنه پاهاش شده اند.می تر سنگین تبدیل 

 را متوجه حضور بی دعوت و بی موقع خودش بکند.
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ضربان قلبش به  صدای شود،در حالیکه  ضا که نزدیك می  قدمهای امیر ر

ش  دت باال رفته ،به س  رعت ،وارد اتاق امیر عطا می ش  ود .....در را پش  ت 

شده ... شك  ضا سرش می بندد .....گلوش خ صدای فریادهای امیر ر ...

 قلبش را از کار می اندازد....

شیند ،لحظه ها به نظرش طوالنی تر  برای شت در اتاق می ن مدتی کز کرده پ

 شده ....

 

 یا حسین!!! تو دست از این اخالق ترسوندن مردم بر نمی داری؟!-

در حالیکه حوله ای روی ش  انه هاش قرار دارد ،از حمام خارج ش  ده  عطا

 ..دست به کمر و با نگاهی توبیخ گر منتظر جواب است...

 می کند به چشمهای عطا نگاه نکند. سعی

 سالم ....صبح بخیر-

 عطا از تعج  باال پریده اند ابروهای

 "نهال و این همه ادب و فروتنی !انهم انموقع از روز"
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به در بس  ته پش  ت س  ر نهال می رود و دوباره برمی گردد روبه روی  نگاهش

 . نهال

 به نظر می رسد نگران

 علیك ....خوبی؟؟-

 "خوب؟"دلش می خواهد همه ان شنیده ها را از ذهنش پام کند.

 اوهوم ...ببخشید ....من....بعدًا برمی گردم.-

 نهال !...صبر کن ببینم.-

ص  بر کردن نیاز به اعتماد و ارامش دارد که او هم در ان لحظه خالی از  برای

 هر گونه ارامش است..

 می کند حفره ای در درونش ایجاد شده... اساحس

 عطا روی بازوی لرزانش می نشیند. دست

 چی شده نهال ؟...ببینمت؟ -

 اشك در گوشه چشمانش جمع می شود.. ناخواسته

 نهال؟؟--
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شکهایی شان مقاومت می کرد ،بی امان روی  ا شدت در مقابل ریختن که به 

را پام می کند ....اما فایده ص  ورتش فرو میریزند....با نوم انگش  تانش انها 

 ای ندارد....اشك ها قصد بند امدن ندارند

 حرف زدن امیر رضا دوباره بلند می شود... صدای

 تنش می لرزد ...سعی می کند ان را پنهان کند تمام

 بردش. یم وتریکامپ زیم یارام به سمت صندل عطا

 همینجا باش تا من بیام-

 استانه در عطا را صدا می کند در

 نفهمن من اینجام-

 محبت نگاهش می کند با

 مامان مط  ِ ...بابا هم حواسش نیست!-

 لیوانی چای شیرین برمی گردد و در کنارش می نشیند. با

 بخور-

 را باال می اورد .. با چشمهای خیس و پرسشگر به عطا نگاه می کند. سرش

 ابروش اشاره می کند... با
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 بخور تا بگم-

شد،از ک نفس صحبت عمیقی می ک شروع کند.به نظرش هر چه کلی تر  جا 

 کند و وارد جزییات نشود بهتر است.

 یبه خودت گرفتی....تو دیگه هیجده سالته ،به اندازه  هیاخه این چه قیافه ا-

 کافی بزرگ شدی.

سد تالش  به شیطانش نگاه می کند که به نظر می ر شه  صورت زیبا و همی

 نظر رسیدن می کند زیادی برای ارام نگه داشتن و منطقی به

بابا یه مقدار دچار مش  کل ش  ده ،اما نه اونقدر که تو به خاطرش خودتو به -

این روز انداختی .....مش  کالت مالی ،باال و پایین ش  دن قراردادها ،عض  و 

جدانش  دنی و تفکیك ناپذیر از زندگی یك س  ازنده س  ت ...این میون گربه 

....اتفاق تازه ای  ر*ق*ص  ونی یکی از مهندس ها هم بهش اض  افه ش  ده

 .......بارها این اتفاق افتاده ،نگران نباش درست می شه... یستن

 داند نهال چه برداشتی از حرفهای امیررضا کرده ،که اینطور داغون ست نمی

شه ،زودتر از اون هم - صبانی می ضمن یادت که نرفته ،بابا خیلی زود ع در 

 رده تا زودتر به نتیجه برسه...اروم میشه ....یه مقدار پیاز داغش رو زیاد ک
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 چرا به بابام نمی گین ،اون حتمًا می تونه کمك کنه.-

عمو در جریانه ...بعد هم چیز مهمی نیس   ت ،وگرنه منم االن باید نگران -

 اوضاع شرکت بودم.

را می بندد ،س  عی می کند به خودش دلداری بدهد.برای مدت  چش  مهاش

 کوتاهی در همان حال،متفکر می نشیند

عطا ! من یه مقدار پول تو بانك دارم ،یه مقدار هم پس انداز تو خونه دارم -

،زیاده ...از چند س  ال پیش پول س  اندویچ هام رو از ش  کوه جون گرفتم و 

 جمع کردم ...هیچکس ازش خبر نداره ...حتی نازی!

 نظرت مشکلی رو حل می کنه؟ به

صابش ارام خودش جوابش را می داند ،ولی به تایید عطا نیا شاید ز داردتا اع

 بگیرد .کسی که همواره هست تا راهنمایی ش بکند.

 عطا به لبخندی شیرین و ارامش بخش باز می شود، لبهای

 "پول ساندویچ های نهال چقدر می توانست باشد"

 انکه لبخند از روی لبهایش محو شود ،شانه هاش را باال می اندازد بدون

 ن شرایط نماز و دعا کارساز تر باشه!امکانش هست ، ولی به نظرم تو ای-
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 را تنگ می کند مبارزه جویانه می گوید چشمهاش

از من م*س*تجاب الدعوه تر پیدا نکردی ......من حتی نمازم نمی خونم -

! اونجوری نگام نکن !...می دونم که میدونی ...من دعا کنم بدبخت تر می 

 شین .

دهانش خارج ش   ده ،نمی  را گاز می گیرد بدون نیت و ص   ادقانه از لبش

 خواست اهانت کند.

باره می خندد ..خنده ای که ناخواس  ته تا اعماق وجود نهال را گرم  عطا دو

 می کند و کم کم ارامش را بوجودش باز می گرداند.

ص  ورت جذاب عطا نگاه می کند که خیره ش   ده بهش...دنبال کلمات  به

 ا بکند.درستی می گردد تا بتواند جبران حرف نسنجیده اش ر

تو کافیه همینجوری ،فقط با همین ژس   ت و نگاه ،با مش  تری های عمو -

 برخورد کنی ،تا بدون حتی دقیقه ای فکر ...قرار داد رو امضا کنن!

بدون ادای کلمه ای در س  کوت نگاهش  چی ید ،جز اینکه  ند بگو می توا

 کند.
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 ***روز قبل با عطا تماس گرفته و برای شام آنش  دعوتشون کرده .

 .دیبگو نیآنش  فرصتی شود تا از احساسش، به نازن شاید

 یآمدن ِ فرص  ت برا شیذهنش رفته به س  مت رس  توران .. اما احتمال پ اول

 نهال و عطا، کم است یطنتهایحرف زدن، با وجود ش

 خواهد. یم لیو روز تعط ی. کوه و گردش هم که فرصت ِ طوالن

 مناسبت؟!"که عطا که پرسیده "وسط هفته، به چه  زمانی

 رو بهتون بدم!" یشده "هم اینکه دور هم باشیم هم ،خبر مردد

 

ست کباب در یپرسد که بتواند گوشت برا یرا م یآدرس فروشگاه د،یوح از

متِ  ته دی. وحردیکردن بگ ند.  یگوش   ت را قبول م ی هیخودش زح ک

ست دیشود. با یممنونش م شد... براش  یبرود خانه و د شه کنارش بک به گو

 هم... بدخلق نباشد! نیشود و... نازن ایمح طشیست... اگر شرا یهمش  م

 یگوشت را براش م یشده  یظرف ِ بسته بند د،یوح نکهیبعد از ا قهیدق چند

 رسند. یآورد، عطا و دخترها هم م
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مام پذ ت هاش  مان که از مه چا یم ییرایمدت  با هم  ند و   یو قهوه م یک

را که  نیحرف بزند؟ نازن هیبق یس  ت... جلو یزیخورند، در حال برنامه ر

 دهید  یکه پاش آس   یبرف و در حال یانداخت! مگر تو ریش  ود تنها گ ینم

 باشد!

بابها بهداد چطور ک دهی... دکیشلیبار، کباب درست کند. ش نیاول یبرا دیبا

س یرا آماده م ش خیکرد. اما وقت ِ   یترشیبا دقت ب دیفهمد با یتازه م دن،یک

 !دهید یم

سته اند. نهال کانالها را  ونیزیتلو یرود. دخترها جلو یکش مبه کم عطا ش ن

س یها پیکل یکند و رو یم نییباال و پا شمش کیدارد.  ینگه م یقیمو  چ

سن را ز نیبه نازن ست که کو سش به تلو ریا شته و حوا  ونیزیآرنجهاش گذا

 گوش  ت و  ِانیرا از م خیچش  مش به دس  ت ِ عطا که ماهرانه س   کیاس  ت، 

 کند. یرد م استخوان،

 کنم. یتموم م نویآماده کن... من ا شویتو برو آت -

 .ستدیا یم ویباربک یرود به تراس و جلو یاست! م ادیز یریادگی یبرا وقت
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ش از هال هم ن رون؟یکند. صداش کند ب ینگاه م نیدوباره به نازن شه،یپشت 

 !دیآ یم

 زند. یم تیکند و کبر یم یذغالها خال یرا رو ژل

 کشد. ینهال خودش به تراس سرک منزده،  صدا

 !؟یخوا یم*س*تر؟ کمک م -

 زند. یم لبخند

 سرده... رونینه... ب -

 شود. یآتش م کینزد نهال

 !ه؟یچ یبرا شیپس آت -

 گردد نهال یکند. برم یرا خاموش م ونیزیدارد، تلو یرا برم موتین،رینازن

 کند. یزند، نگاه م یحرف م یرعلیام یرا که برا

 رهیخ یدهد و گاه یی صورتش افتاده ... گاهی جواب نهال را مآتش رو نور

 خندد. یکند و م ینهال، به حرفهاش گوش م ایبه آتش 

 خوبیست تا او را کامل برانداز کند فرصت
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شه ضای خانواده دور و برش بوده اند ......به جز  همی شرایطی ،اع در چنین 

ته قلبش دارد ،دلش می خواهد او را بیش  تر  احس   اس گ*ن*ا*هی که در 

 بشناسد ،نوعی کنجکاوی که تا امروز در برابر کسی نداشته.

چشم، نگاهی دزدکی به او می کند ....نگاهش روی صورت ارام  یگوشه  از

و مغرور او ثابت می ماند. به یك نتیجه می رس  د: جذاب ترین مردی که تا 

او را در  آنروز دیده! کمی بخواهد بی پروا تر فکر کند ،جذابترین مردی که

 !ه؟او را ب*غ*ل کرد ،یرعلیاز ام ریهم غ یآ*غ*و*ش گرفته! اصال مگر کس

شد ....ل  پایینش را  فکر شود خجالت بک کردن به آن ماجرا هم باع  می 

می جود ....در فکر مبارزه با نفس  ش اس  ت ....خیال ندارد دوباره نگاهش 

 کند.

 یبه آنها ملحق مگذرد و  یش  ده از کنارش م خیس   یبا ظرف کبابها عطا

 شود.

از تالش  ی که عمدًا انجام میدهد ،چش  مهاش دوباره به آن س  مت  ناتوان

و به روش لبخند  س  تادهیحرکت می کند ،اینبار امیر علی در چارچوب در ا

 می زند.
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.*** 

کردم  یس  رده وگرنه دعوت م رونیمعذرت می خوام که تنها موندی ... ب-

 تراس. یرو یایب

 زند. یزحمت لبخند م به

 خوبم ،خیلی ممنون!-

. فقط دهیرا چ لی. با وس  واس، وس  ازیرود س  راغ آماده کردن ِ م یم یرعلیام

 مانده. زیمخلفات م ی هیو ساالد و بق یدنینوش

 !ن؟یخوا یکمک م -

 خودش پیش امده! فرصت

 گذارد. یکانتر م ینوشابه را رو یها یساالد و بطر ظرف

 چرا که نه! -

 .ندیچ یم زیم یرا رو لیوسا ن،ینازن

کش  د و همانطور که دنبال آهنگ  یکانتر به طرف خودش م یتاپ را رو لپ

 دیگو یگردد، م یمورد نظرش م
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 و پنج سال! ستیایران ....بعد از ب ادیام... مامانم داره م -

 یجز "چه خوب!" به ذهنش نم یگریزند. حرف د یلبخند آرامش را م نینازن

 رسد!

 ...شهیسوپرایز م د،یهران ِ جدت دنیاز د یمطملنم حساب -

 همان آهنگ است! لیدی! نیگذارد. ا یم زیم یبرد رو یسسها را م ن،ینازن

کند و طرف کانتر  یم زیکنار م یش  تریش  ود... مک  ب یخجالت زده م باز

 گردد. یبرم

 تا حاال امریکا اومدی؟؟؟ -

 نه! -

و کردنش دوس  ت داش  ته این کش  ور را از نزدیك ببیند،ولی از بازگ همیش  ه

 صرف نظر می کند.

 کند. یکارش را سخت تر م ن،یکوتاه ِ نازن یجوابها نیا

 یمنو ببینی ؟ تا درست شدن ِ کباب، کار یدوست داری عکسای خانواده  -

 .میندار

 اندازد. یم یشود به تراس نگاه یم خم
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 !ستمیپرفشنال ن ادیمن ز دیفهم رعطایام -

 گرداند. یتاپ را به طرفش برم لپ

 ... راحت باش!نیشب -

صندل سعی شد و م یرا کنار م یمی کند آرام بماند.  ش یک شتهاندین  ی. انگ

 ند.ک ینگاه م شیتاباند و به صفحه نما یکانتر، در هم م ریدو دستش را ز

زند و  یکامل درگیر عکسها می شود ،امیر علی خیلی راحت حرف م ذهنش

 همه را معرفی می کند.

سها در برابر وی یکی صورات از عک ست که با ت سیار بزرگ و مجلل ا الیی ب

 خیلی فرق دارد. نینازن

 این مامانمه. -

قباًل توصیف زیبایی هانیه را کرده ولی باز از قرار گرفتن آنهمه ظرافت  مهربان

 و زیبایی در کنار هم مبهوت می شود.

 چقدر خوشگلن! -

 لبخندی به پهنای صورتش می زند. ،یرعلیام

 خیلی! -



 447 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

مردی قرار گرفته؛ بی لبخند ... ص  ورتی آش  نا و بس  یار ش  بیه به کنارش  در

سرد ،به طوریکه از درون عکس هم قابل لمس و  سرش و نگاهی نافذ، اما  پ

 حس شدن است .

 چانه ای که حس اقتدار را تداعی می کند و نمایانگر درایت است. با

 اینم پدرم.-

خ امیر علی خیره می از این همه شباهت، سر بلند می کند و به نیمر متعج 

 می شود. نیشود ،لبخندش محو شده که باع  تعج  نازن

 از هانیه توجهش را جل  می کند،امیرعلی توضیح میدهد: عکسی

 انجمنهای خیریه، بخشی از زندگی ما ،بخصوم مامانمه. -

سهای شای  عک ست. محو تما سی ،در مکانهای متفاوت ا شتر از ج بعدی بی

 او ،لحظه ای احساس حسادت می کند. زیبایی خام و خیره کننده

ستن و بودن  با ساس نیاز و خوا ستهای امیر علی روی کیبورد ...اح حرکت د

 در میان آن دستها ،،هر نوع تفکر و تمرکزی را ازش دور می کند.

 عاشقانه  ِمیآهنگ ِ مال نیخودش عصبانی ست که انقدر بي جنبه شده. ا از

 !ستین ریتاث یهم ب
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س   ت! االن کبابها  ی. مقدمه کافردیگ یرا از عکس  ها م توجهش ،یرعلیام

 خواند یدوباره از اول، دارد م نلیشوند! ال یآماده م

 پات خوب شد؟! یراست -

 ینقطه  یدس   ت گذاش  ته رو قای. دقدیآ یس  وال امیرعلی به خودش م با

 حساس ِ ذهنش!

 بله! -

صل یم یرعلیام ش یخواهد حرف ا شش نم هیرا بزند. از حا . دیآ یرفتن خو

س   ت! انتظار هر  یبیدخترِ  عج ن،ینازن یوقت هم امتحانش نکرده ول چیه

 رود! یازش م یعکس العمل

 تموم شده؟! گهیام... درست د -

 دهد. یتکان م سر

 بله! -

 چه عالی! پس حتمًا تصمیم داری کار کنی!-

سیت های بیش از حدش هیچوقت  خیلی سا شکوه با ح ست دارد ولی  دو

 اده.این اجازه را ند
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 نه.....مامانم ترجیح میده ما بعد از تموم شدن درسمون، تو خونه باشیم. -

سمت فاکتور  البته ست ،که از آن ق شوهرداري  شکوه ،با ازدواج و  ارجحیت 

 می گیرد!

 کند، روی صورت و عکس العمل نازنین دقیق می شود. یمک  م یرعلیام

 چه بالیی سر پرفسور با احساس اومد؟!-

 می کند. نگاهش دلخور

 لبخند و آن لحن شوخ و شیطان ،نشان میدهد از قبل ،نتیجه را مي داند. آن

 حرم می گوید: با

 خواهر من زیادی فضول و دهن لقه! -

 شکالت را به سمتش هل میدهد و با مالیمت و مهربانی می گوید: ظرف

 نهال حرفی نزده .،....باور کن.حدس زدنش زیاد کار سختی نبود! -

 الت ها را به انتخاب خودش به سمت او می گیرد.از شک یکی

 می پرسد: مردد

 دوست پسر داری؟؟ -
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که دراز شده تا شکالت را بگیرد ،میان راه متوقف می شود..با تعج   دستی

 نگاهش می کند.

 معلومه که نه !! -

 می تونم بپرسم چرا؟! -

 رود. یدر هم م اخمهاش

 من اصاًل با غریبه ها ارتباطی ندارم. -

 یعنی با هیچ مردی ارتباط نزدیك و خاصی نداری؟! -

نازن حتی را وحش  تزده می کند .به س  رعت جواب  نیفکر کردن بهش هم 

 میدهد:

 نه ! -

 بالفاصله بلند می شود. و

داند  یحسی درونش شروع به سرکشی می کند. هرچه که هست، نم بازهم

ت که به ...ولی احساس گ*ن*ا*ه ،همیشه اولین فکري س ستیماهیتش چ

 ذهنش خطور می کند .
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های مام فکرش  ابرو ما ت یاده روی کرده ا ید ز نده....ش   ا ما باال  امیر علی 

 است که آن طور با شرم و خجالت گفته. نیمعطوف جواب نازن

آن س  رخی ص  ورت و حالت دس  تپاچه ای که دارد، نیازی به فکر بیش  تر  با

 نیست تا بداند ...!

 روشن می کند. زده از کشف جدیدش. سیگاری هیجان

ست که تهران اومدم - معذرت می خوام اگه ناراحتت کردم...مدت زیادی نی

و راس  تش اغل  دخترایی که تا امروز دیدم ،تفاوت رفتاریش  ون با تو خیلی 

 زیاده.

 جواب نمیدهد. فقط با نگاه دلخورش به او خیره می شود. نینازن

 فهمد چطور می پرسد: ینم

 نداری ؟؟ خودت چطور ؟؟؟دوست دختر -

کند....کف  یاس  ت؛ و متوجه میش  ود که امیر علی در جواب تعلل م منتظر

 دستهاش عرق کرده ....اصاًل چرا پرسیده ؟؟...مگر مهم است؟!

از اینکه ص  ورت جدی و موقرش وقتی خجالت می کش  د ،زیباتر می  غافل

 شود.
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باع  می شود چشمهاش ناخوداگاه به سمت چشمهای امیر علی  سکوتش

کند ....به نظر می رس  د دارد تفریح می کند ...طرح لبخندی روی  حرکت

 استهخویصورتش است که بیشتر در چشمهاش نمایان شده تا روی لبهاش. م

 شده! رشیهم دستگ یبهتر یزهایحرف دلش را بزند، حاال چ

شایندی که به موازات  از ست ولی با وجود حس خو نگاه امیر علی معذب ا

 دارد. یدا کرده ،از ثابت ماندن آن نگاه، حال خوشآن در وجودش جریان پی

 دهد. یم هیبه کانتر تک یرعلیام

من محدودیتی به اون ش  کل، برای دوس  ت دختر داش  تن و ارتباط ندارم  -

 ...ولی در حال حاضر ...نه!....با کسی نیستم.

حس خوشایندش در جا از بین می رود . "در حال حاضر" پررنگ تر از  تمام

 هنش خودنمایی می کند.بقیه در ذ

کند تنفس براش سخت شده. سردرگم از اینکه چرا این جواب باید  یم حس

 کند. یرود و پشت به او م یعق  م یباع  پریشانیش شده ،قدم

 نازنین ؟! -

 کند. یچشم نگاهش م یگرداند و از گوشه  یسر برم فقط
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 دیش  معنی اسمت رو سرچ کردم . -

 شود. یوم ممخص یاز آن لبخندها لبخندش

 چند تا معنی میده ....همشون هم جال  !! -

 اخمش شده. یهم قاط یگردد. کنجکاو یبه طرفش برم شتریب

س یپک محکم یرعلیام س یم گاریبه  شمهاش را، هم از دود ِ   گار،یزند. چ

 دقت، جمع کرده. یهم برا

 هیرا تک گاریلپ تاپ. کمر ِ س یخورد رو یسر م ن،یاز صورت نازن نگاهش

 یآهنگ را کمی بلند م یبرد، صدا یدست م ؛یگاریجاس یدهد به لبه  یم

 کند .

 نازنین یعنی بسیار دوست داشتنی... -

In my eyes I see no one else but you 

 یعنی عزیز و گرامی... -

There's no other love like our love 

 زیبا و ظریف... -

Oh yes, I'll always want you near me 

 زکننده و باارزش...نا -

I've waited for you for so long 
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 معشوق و دلبر... -

داند  ینه؟ اص  ال نم ایداند هنوز اخم دارد  ی. نمس  تادهیحرکت ا یب ن،ینازن

 ی گونه هاش را حس م ِیگرفته اند. فقط داغ یص  ورتش چه حالت یاعض  ا

 کند.

رود تا  یم نییبرعکس، پا گار،ی دود س   ِمیخط ِ م*س*تق یرو چش  مهاش،

 .گاری سر ِ س ِیسرخ یرو

 رود. یم منیگرداند و به طرف نش یزحمت سر م به

 !نینازن -

 گردد. یبرنم گرید

 .ستدیا یم یرعلیام

شنا  - اجازه میدی وقت بیشتری با هم باشیم ....دوست دارم بیشتر باهات ا

 بشم ...شاید...

 شود. یبار ثابت م یرو ن،ی نازن ِنگاه

قدر هم الرزد..... یم دلش ندارد؟!... هر چ مردِ   نیمگر خودش دوس   ت 

تواند با خودش منکر ِ برتر بودن او، نس  بت به  یس  وال ببرد، نم ریجوان را ز
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 یبراش محسوب م یدوست داشتن، نه افتخار نیا یشود. ول گرید یمردها

 دارد. یا جهیشود، نه نت

گذارند...  یو نمو امثال ِ ا یگذارد... آن دختر ِ منش   یبار ِ خوش  گل نم نیا

 نیگذارند ...از همه مهمتر ش  کوه !...امکان ندارد بگذارد ا یاعتقاداتش نم

 برسد. ییدوست داشتن، به جا

چشمهاش نگاه کند ،باز هم می تواند با صراحت  یداند اگر برگردد و تو نمی

 و قاطعیت جواب بدهد !؟

 ،با صدایی که به سختی شنیده می شود می گوید: ناامید

تونم  یکه من م ییزایو ببخش  ید ،....رفتارها و اعتقادات ش  ما ، از چمن  -

 دوره. یلیدوست داشته باشم، خ

 زند. یدوباره صداش م سردرگم،

 !نینازن -

شه  یتوجه، م یب ش یکاناپه م یرود گو زند  یکانتر را دور م ،یرعلی. امندین

 تا به طرفش برود.

 کند. یدر را باز م نهال،
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 کبابا. یظرف بده برا هیزحمت  یم*س*تر جان! ب !...ن؟یشما راحت -

ش رعطایساخته ام ی: چدیگو یبلند م عطا شپزبا سنه هاش یخان ِ آ !... گر

 آماده باشن!

اش  تهاش  ش  هیمثل هم دیش  ود. با یکباب هم وارد م ی باد ِ س  رد، بو ِهمراه

 رهیخ ونیزیخاموش تلو یکه به ص  فحه  نینازن یت*ح*ر*ی*ک ش  ود ول

 گذارد. یسختش نم ی مانده و جمله

 

 را، دل ِ سرگشته در وطن باشد  ی***غر

 

ت را در مش فشیک یدهد و دسته  یبلندش را باال م یپالتو ی قهیلرزد.  یم

 فشارد. یم

سمان  لرز سر مهماندار اعالم کرده در آ شده که  شروع  تنش از همان وقت 

 هستند. رانیا یاسالم یجمهور

 ...دهیترس ایست  یمیقد کیتریهس یااز آن لرزه ایداند سردش شده  ینم
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که در بازار شلوغ، مادرش  یکند؛ مثل بچه ا یغربت و گم شدن م احساس

 را گم کرده.

 و پنج سال... ستیوطن! بعد از ب یکشد؛ بو یم یقیعم نفس

س یگمرک، بلندگو مامور سافران... همه فار  صحبت یفرودگاه، باربرها، م

لرزد.  ی. مندیب یرا م رانشیالها، اکنند. چش  مهاش با ولع، بعد از س    یم

شد و با همه  یم قینفس عم شم م یک ... ندیشود تا بب یوجود، گوش و چ

 بشنود.

 شنود. یآشنا را کنارش م ییگذرد، صدا یکه م تیگ از

 ! ولکام بک!یباالخره اومد -

 .ردیگ یدستها م انیرا بعد از دو ماه، م یرعلیکند، ام یرا رها م یدست چرخ

 ... پسرم...یرعلیام -

سرش پاک کند؛  یم ضطراب دارد، با لمس تن ِ پ شوره و ا خواهد هر چه دل

 تنش پس بزند. یعطر پاره  ِدنیاست، با نفس کش الیهر چه فکر و خ

 ریکه ز یس  تبر و قلب یا نهیمرد جوان اس   ت با س   نیهم شیدارائ ی همه

 زند. یگوشش، دلتنگ و تند م



  458 

 

س  ر او گذاش  ته و  ید، چانه اش را روفش  ار یم نهیمادر را به س   ،یرعلیام

 چشمها را بسته.

ضا باالخره سرش را بب دیایداد ب تیآمد! باالخره ر که  یهم دختر ند،یتا هم پ

 خواسته و آرزوش شده. یحاال مطملن است همه 

او  یش   انه  یتواند رو یاز مادرش بلندتر اس   ت. س  رش را م نی نازن ِ قد

 بگذارد.

شود به صورت ِ او. به لبخند آرام و چشمهاش  یم رهیرود. خ یعق  م هیهان

 شده. زیلبر تیکه از رضا

دو  یهمراهش آمد. وقت یتا فرودگاه کند ینامدار، وقت یچش  مها برعکس

 یپالتو کرده بود و در س  کوت، متفکر، همراهش راه م  یج یدس  تش را تو

ست،  کیهوا، با  یس فارش کرد "مواظ  خودت باش..." و ب یرفت. وقت د

ش سباند به پ دش،یجلو ک و همانطور ماند. گفت "  هیهان یشانیلبهاش را چ

 او. س  رش را  ِی"... نفس  هاش خورد به موها و روس  رش  هیتنگ م راتدلم ب

 نگاهش نکرد. گریعق  برد و د

 بود به تهران. دهیزودتر و جلوتر از جسمش پر کش دلش،
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چرخ  گر،یداندازد و با دست  یم هیهان یدست را دور شانه ها کی ،یرعلیام

 کند. یم تیرا هدا یدست

 پروازت چطور بود؟! -

شده. مثل بچه ا لرزش شلوغ، مادرش را  یکم  شدن در بازار ِ  که بعد از گم 

 کرده. دایپ

 !؟یخوب... تنها اومد -

 شود. یم مانیاز سلوالش پش بالفاصله

 زند. یلبخند م طنتیبا ش یرعلیام

 نیبا نازن ی. اگر هم منتظر بودندارم.. نجایاگر منظورت راننده س   ت که ا -

سر خ دیبا ام،یب سه به فرودگاه... ادیهم نم ابونیبگم با من تنها تا  تازه  چه بر

 وقت ِ صبح! نیا

و  هودهیو حواس  ش به انتظار ب یرعلیبه آدمهاس  ت، گوش  ش به ام نگاهش

سخره اش. چند لحظه طول م شد تا حرف ام یم  یعنیرا درک کند.  یرعلیک

 طرفه باشد؟! کیعالقه،  نیممکن است ا
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 یرعلیام یناراحت. از وقت ایبرداش  ت، خوش  حال باش  د  نیداند از ا ینم

اله س یماجرا را گفته، وحشت دارد. وحشت ِ قرار گرفتن مقابل ِ احساس ِ س

س س یاش. ترس ِ ارتباط ِ دوباره با ک س یکه   ش،یسال پ کیو  یسال... نه! 

 بود. اشیدن یهمه 

که  یاز زمان یم*س*تقل دارد. ول یو خانواده ا یندگحاال، مثل خودش، ز و

به جان ِ قلبش افتاده. وسوسه  انهیمثل مور ،یموذ یداده، حس تینامدار رضا

 ...نیریش یتکرار ِ لحظه ها ی

 .دیدارد، هم ترد دیام یهم کورسو صداش

 چرا؟! -

 شود. ی صدا و چشمهاش محو م ِطنتیاندازد و ش یشانه باال م یرعلیام

 شناسم فرق داره... یکه م ییدخترا یدختر با همه  نیت که گفتم ابه -

 کشد. یم ینفس بلند ،یبه چرخ دست رهیخ

 کرده مامان... کاریباهام چ یدون ینم -

گاه اخم م یشل م هیهان یقدمها  کند. یشود و ناخودآ

 کرده؟! تتیاذ -
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به  ازیکه ن یست، نه بچه ا یسالگ یس یکند پسرش در آستانه  یم فراموش

 داشته باشد. تیحما

را  نشییزند و ل  پا یکند؛ لبخند م یچشم، نگاهش م یاز گوشه  یرعلیام

 مکد. یم

 فهمد. یمنظورش را م تازه

 !"؟یعاشق شد یزود نیبه ا یعنی"

 بهتر و سر فرصت باهاش صحبت کند. طیدر شرا دی. بادهی! االن تازه رسنه

 شوند. یسالن خارج م از

 ر شده.چند روزه هوا گرمت -

 .ردیگ یم طیدهد و نگاهش را از آدمها و مح یتکان م سر

 .ستیآلوده ن یگفت یاونقدر که م -

 زند. یلبخند م یرعلیام

له با تهران فاص   لیو پنج ما س  تیو ب مییص  حرا یتو بای! االن تقرزمیعز -

 .میدار

 افتد. یم دیاطالعات وح ادی
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 یتو ماتیهواپ ،یو پنج س   ال قبل که رفت س   تیمثل ب ینکنه فکر کرد -

 ت دهیبعد ا م،یکرده؟!... ص  بر کن به ش  هر برس   نگیفرودگاه مهرآباد لند

 هوا رو بهم بگو. یآلودگ یدرباره 

هاش  هیر یشهر را، وطن را، تو ی... و هوایو طوالن قیکشد... عم یم نفس

 دارد. ینگه م

 باور نکرده در تهران است. هنوز

 باال آمده.آفتاب کامل  نند،ینش یکه م نیماش در

 چطور بودن؟ یو عمه کت یجس -

 فکر داشت. یجا د،یپرس یاول حال نامدار را م اگر

 خوب بودن. -

 زند. یم پوزخند

 !؟یایشد ب ینامدار چطور راض -

... آن هم تیقاطع، ش   د رض   ا یداند چطور، آن "نه" ها یهم نم خودش

د. نگفته مان یماه م کینگفته فقط  یرعلیماهه... هنوز به ام کیمش  روط! 

 ته.گذاش نهیآ یجلو زیم یرفت، رو تیبرگشتش را هم با بل تینامدار، بل
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 .ستیهم منتظر جواب ن یرعلیام

 یلیگفت خ یم رعطایخوشحال شده از اومدنت... ام یلیمهربان جون خ -

 ...یاومد یوقت ِ خوب

گفته او  دیآ یم ادشی یول س  تیخواهد س  وال کند مهربان ک ی! ممهربان؟

 "مهربان". دیگو یخانوم م رانیه ها، به اهم مثل نو

 شده؟! یمیانقدر با آنها صم یعنی

ش ، م دیآ یم ادشی ست پا یصبح تا  ش ساط خ ین  خانوم و رانیا یاطیب

 و گوش دادن به حرفهاش. یاز هم صحبت شدینم ریس

ماجرا یرعلیام بار براش  ند  کرده بود و  فیازدواجش را تعر یحق دارد. چ

 برد. یو ل*ذ*ت م دیشن یاول، م یدفعه  باز هم مشتاق، مثل

". از پدرش که شغل دیرس یکه "دستشان به دهنشان م شیپدر یخانواده  از

مادرش که  یپزان ِ هر س  اله  یبود... از نذر یداش  ت و فکل کراوات یدولت

پس  ر م*س*تاجرش  ان...  ل،یاز همان مراس  م، دل داده بود به جل یکی یتو

به هم خورده بود و نگاهها یا ینامزدخانواده اش...  یمخالفت ها  یکه 

را  رانی آقاجانش که ا ِ ییآبرو یبه او... ترس از ب لیو تلخِ  آش  نا و فام مردد
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 یمادرش... طعنه ها یدانست... غصه خوردنها یچشم و چراغ خانه اش م

 برادرها...

 !یموند رهیخ نطوریا میدیهنوز به شهر نرس -

 گرداند. یا برمحواسش ر ،یرعلیخندان ِ ام یصدا

 زنم؟! یخودم حرف م یدارم برا -

 زند. یحواس م یب یلبخند

 !؟یگفت یم یچ -

ساله م هیگفتم مهربان  - ست. چند  ستن همگ یمدت تنها برن مکه.  یخوا

ش  ده، مهربان جون قلبش مش  کل داره، دکتر گفته  یاوک زیحاال که همه چ

ند روز د که... چ ه گهیپرواز براش خطرنا رن...  یاش مپس  رها و عروس  

 خوره. یمکه نرفتنو م یکمتر غصه  ،یگفت تو اومد یم رعطایام

 کیدو هفته از  یعنیدو هفته س  فر...  یعنیحج عمره...  یعنیرفتن...  مکه

 ماه فرصتش، بدون حضور او...

س نجایا - ست... راننده تاک شت زهرا سوند، م یبه ت گف یفرودگاه که منو ر

 نجان؟یبزرگه... پدر و مادرتم ا یلیخ
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تاب برق م رهیخ که در نور آف بد،  کان م یبه گن هد و نفس  یزند، س  ر ت د

 ...مایکشد. پدرش... مادرش، س یم یقیعم

هان یوقت ند ترت رانیا هیمرد،  ناص  ر خبر داد... داش  ت   ینبود... عمو 

شان را م شد... همانطور  یزیدادند. چ یمهاجرت نمانده بود دوباره کنارش با

 یلقمه نان،... ول کیاتاق،  کیآرزو داش ت: فقط خواس ت و  یم مایکه س 

 دخترش. کینزد

 .میکن یم داشونیپ م،یای... با هم مومدمیمن هنوز ن -

ش یبراش تازگ زیچ همه  ییساختمانها نها،یدارد. ظاهر آدمها، بزرگراهها، ما

  شهر، مغازه ِیتر، شلوغ کیشوند و ش یروند، بلندتر م یم شیکه هر چه پ

 کرده. رییتغ زیها... همه چ

ه سالها ک ستین شیو پنج سال پ ستیآن تهران ِ ب گریآلوده و انگار د شلوغ،

کرد تا از خانه  یرا مرور م ابانهاشیبست و کوچه ها و خ یو سالها، چشم م

 خانوم. یعمو، در ذهنش برسد به خانه  ی

ساس شهر نیکند. با ا یغربت م اح شهر یهم شده،  یها و  که توش بزرگ 

 کند. یم احساس غربت
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 یروها ادهیپ ی همهمه  ِدنیمگر حس  رت ِ ش  ن س  ت؟یتهران ن نجایا مگر

داد راننده ها را  یصدا گر،ید کباریکرد  یشلوغش را نداشت؟! مگر آرزو نم

ا مغازه ها ر یفارس   یتابلوها دیکش   یبش  نود؟! مگر دلش پر نم یبه فارس  

 کند؟! یم یبیبخواند؟!... حاال چرا احساس غر

شد، انگار غرکه غربت  آدم ش یخونش... م یرود تو یم یبیزده  سط ندین  و

 است، هم در وطن...  یسرش... ته قلبش... انقدر که هم در غربت، غر

کند  یشناخت چه شده؟ چه شده که حس م یکه م یکجاست؟ تهران وطن

 است؟! گانهیدر شهرش، ب

 شده؟! یمامان؟... چ -

 عوض شده... زیکند: همه چ یدهد و زمزمه م یرا فرو م بغضش

 فشارد. یو م ردیگ یدستش را م یرعلیام

 مهمه! نی... اشمیپ ی... اومدیکن یعادت م -

... تهران، مخص  وص  ا نجایاز ا ریرفته بود غ یگرید یهر جا یرعلیام کاش

قبل از رانده  یحاال، براش پر اس  ت از درد و وس  وس  ه... داش  تن ِ ممنوعه ا

 شدن ِ دوباره!
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 خانوم. رانیا یبرود خانه  میم*س*تقکشد  یدلش پر م کبارهی

 مامان! -

به طرف او  یکه کم یرعلیکند به ام یش  ود. نگاه م یفش  رده م انگش  تهاش

 نشسته. لیمتما

 جانم؟ -

 .دیاست چطور حرفش را بگو مردد

و خونه  یکرده... هم محل زندگ رییتغ یلیمهربان جون هم خ یخانواده  -

 شون... هم...

 گردد. یمناس  م یکلمه  دنبال

کم  یزیمدرن چ یاز زندگ یدارن... ول یهس  تن... کالچر س  نت یامروز -

 ...ستنین میمثل قد گهیندارن... اونا هم د

 پسرش را نفهمد. یحرفها نیا لیدارد که دل یذهن تیمشغول انقدر

 !ه؟یمنظورت چ -

 اندازد. یشانه باال م یرعلیام

 ...یخوام باهاشون مثل اون سالها راحت باش یم -
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 تیکردنهاش، موقع یدور لیکند دل یپس  ر، هنوز فکر م نیزند. ا یم لبخند

ست. نم شیزندگ  تیاگر براش جذاب ز،یعز یشده  بهیشهر ِ غر نیداند ا یا

اس  ت و پدر عش  قش: دکتر  دیجد یهمان خانه  یهم دارد، تو یو کش  ش  

 صداقت... یرعلیام

 دکتر شد! یگزد. باالخره واقعا آقا یم ل 

را  حیبتس فش،یک یکند تو یشده... دست م تابیب یسالگ مثل هجده دلش

شد. هر دانه اش را م یم رونیب سبابه لمس م ِانیک ست و  ش شت   ی دل ِ انگ

و اش  ک و دعا و  یدانه ها زبان داش  تند، چه داس  تانها از دلتنگ نیکند. اگر ا

 کردند. یم فیتعر یقراریب

 کند. ینگاه م حیبه تسب یرعلیام

 خوام ببرمت کجاست؟! یکه م ییجا نیاول یدونیم -

 کند. یم نگاهش

 امامزاده... ِام... -

 خندد. یم

 ...شیتجر یامامزاده تو هیخراب کردم!...  -
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 امامزاده صالح! -

 آها! خودشه! -

 زند. یم چشمک

 البته با مهربان جون و نوه ش! -

 آورد منتظر فرصت بهتر شود. ینم طاقت

 ...یرعلیام -

به  رهیخ هیدوزد. اما هان یچش  م م ابانیدوباره به خکند و  ینگاهش م گذرا

 دونه؟! یم یزیپرسد: خودشم چ یمحکم و جذابش، م مرخین

 باشد. یکند جواب، منف یپرسد و دعا م یم

 خوام ببرمتون امامزاده؟! یم نکهیاز ا -

 نه... از احساس ِ تو.. -

باره باریو ا یرعلیام ینگاه گذرا دو با مک  که  یمحو... و س  ر یلبخند ن

 دهد. یتکان م

 ناراحت؟! ایباشد  خوشحال

 اومدن خونه م... ییبهش گفتم... همون وقت که سه تا شیچند روز پ -
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 همراه است. یشتریبا ترس ب ،یبعد سوال

 جواب داد؟! یچ -

 خندد. یکوتاه م یرعلیام

 حرفم جواب الزم نداشت! -

نده، با چش  م و خ یبا ته مانده  یرعلیکند. ام یهمچنان نگاهش م منتظر،

 کند. یابرو به روبه روش اشاره م

 !؟یدید نویا -

 یتازه  یتمام داش  ته ها یهم رو نیکند. ا ینگاه م الدیلحظه به برج م چند

 تهرانش!

 نداره؟! یا دهیدر مورد حرفت، ا -

 شده و متفکر. یگردد، صورتش جد یبرم یرعلیکه به طرف ام دوباره

 ...گمیبرات م زوی... همه چیکن خونه، استراحت میاجازه بده بر -

شا م دوباره شده از دو نفر: ام یکند. همه  یشهر را تما و  یرعلیفکرش پر 

 !یرعلیام

 شود. یم رهیاز برف خ دهیپوش یزند و به کوهها یم پوزخند
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*** 

ست که نامدار با ام هیهان سردیگ یتماس م یرعلیهنوز خواب ا  او  ِدنی. از ر

فار یش  ود و طور یمطملن م که ام یش مس   ند   یهم حرم م یرعلیک

 .ردیگ یخورد، هم خنده اش م

مونه، راحته و همه  یتو م شیکه تهران پ یراحت باشه مدت المیخوام خ یم -

 یکه فرستادم، اونقدر کاف ی... مقدار پولیذاریم ارشیامکانات رو در اخت ی

ماد و تآدم قابل اع هی... به بهداد بگو یریو راننده بگ نیهس ت که براش ماش 

شه...  ارشیکنه که در اخت یسالم معرف شه کارها دینفر هم با هیبا ونه خ یبا

 رو براش انجام بده...

هد بگو یدلش م یلیخ مان ا دیخوا ما جای" حال تر از  ن مطملنم خوش  

وقت مثل  چیه یول یکرد ایرفاهش رو مه لیوس  ا ی... اونجا همه ورکهیوین

 ییو کارا رهیم ییآزادانه جاها حداقل نجایا ی. ولیس  تیهمس  ر، کنارش ن هی

 ."تشهیکنه که خودش دوست داره و باع  رضا یم
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 زانیم یمن و مامان" ول یپدر بودن برا نی" دست بردار از ا دیخواهد بگو یم

آمدن مادرش کمتر  یبه خاطر ص  ادر کردن ِ اجازه  ش،یتیو نارض  ا یدلخور

 شده.

 یاحت به کارها و س  رگرمر الی" نگران مامان نباش و با خ دیخواهد بگو یم

 هات برس!"

 مراقبت از مامان هم بهم اعتماد کن." ی" برا دیگو یفقط م یول

مدار نه اش را نش  ن نا ند مردیگ یم دهیطع هم  یرعلیزند. ام ی. فقط پوزخ

 کند. یم یو خداحافظ ردیگ یم دهیپوزخندش را نشن

بد. در طول پرواز هم غ ینم ادیز ه،یهان دو س   اعت،  یکیاز  ریتواند بخوا

انقدر ذهنش مش  غول اس  ت که  ،یخس  تگ یبا همه  ینتوانس  ته بخوابد ول

 خواب از چشمهاش رفته.

رک . به سالن سستیخانه ن یرعلیکند ام ی. فکر مدیآ ینم رونیاز ب ییصدا

 کشد. یم
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ه در را ک گاریشنود. در بالکن است. س یآرام و نامفهوم صحبتش را م یصدا

ستش م ضا یم ی. نفس بلندستدیا یهمانجا م ند،یب ید شد و با نار  ،یتیک

 فشارد. یلبهاش را به هم م

به  ینامدار شود که حاال پسرش را راض دنیکش گاریس فیتوانست حر مگر

 ترک کردن کند؟!

شت در خانه پ د،ی او را د ِیشدن و ناراحت تیاذ یهم وقت نامدار  پیقرار گذا

شد و وقت س یبک سرش نبود،  سرش، جا گاریهم شته یپا! حاال پ . پدر گذا

 دنشیکش   گاریکند پدر و مادرش متوجه س   یتالش  ش را م یفقط همه 

 نشوند!

  ِحرمت گذاشتن نیا ،یتینارضا یتمام شود. با همه  گاریرود تا س ینم جلو

 را دوست دارد. یرعلیام

ه دستپاچ شیخاکستر یچشمها ند،یب یشود و مادرش را م یسالن که م وارد

 !یست بر دستپاچگ یوشلبخندش، سرپ یشود ول یم

 کرد؟! دارتیتلفنم ب ی! صدایدی! چقدر کم خواب؟یشد داریب -

 دهد. یلبخندش را م جواب
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 خوابم... ینه... ش  م -

 یبه خاطر بو داندیم هیکند با فاص  له به آش  پزخانه برود. هان یم یس  ع

 شود. یکند. لبخندش پررنگ م یم یدور گارشیس

 !؟یخور یقهوه م -

 رود. ینتظر جواب شود، سراغ قهوه ساز مم نکهیبدون ا و

مدار زنگ زد... م - حت رس   ینا مه را  یلینه... خ ای یدیخواس   ت بفه

 سفارش کرد مراقبت باشم...

 کاناپه. یرو ندینش یم

 و خبر بدم... فراموش کردم... رمیگفته بود از فرودگاه تماس بگ -

جون دعوت گفت مهربان  ،یاومد دنیفهم یهم زنگ زد... وقت رعطایام -

 خونه شون... میکرده فردا بر

 یها را کنار هم م وانیکه ل یرعلیش  ود به ام یم رهیو خ ندینش   یم راس  ت

 گذارد.

 خانواده دور هم هستن... یجمعه ها همه  -

 زند. یکند به مادرش و لبخند م یم نگاه
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 ...ینیهمه شونو بب یتون یم -

خونه ش  ون... همه  میخانواده دور هم هس  تن... بر ی"همه ش  ون... همه 

 ..."ینیهمه شونو بب یتون یشون... م

 حشیب... تسیرعلی قهوه و بخار... ام ِیرگیو ت یرعلیام یبرده به دستها ماتش

 کجاست؟!

... هیزد؟! ... هان یسال... چطور صداش م کیو  یسال... نه! س یاز س بعد

آخ  تنش، سبک...... مثل راه رفمی... نرم و مثل آواز... مثل نسدهیبا الف ِ کش

 !یرعلیام

ماغش. ام یتو چدیپ یقهوه م یبو  یدس   ت او م کیرا نزد وانیل یرعلید

 دارد. یرا برم ینیریش یگذارد و در ِ جعبه 

ها فرق  یخوردن یفرق داره... اص  ال طعم همه  نجایا یها ینیریطعم ش   -

 اد؟یخوشت م نیداره! گوشت و مرغ و... بخور بب

قرار  یمقابل کس   دیبا یعنیکند.  یها نگاه م ینیریش   یرو وهیقطعات م به

شده؟!... ب ردیبگ صاح   شقش را  شکالت شتریکه ع ست دارد مدل  با  یدو

له و توت فرنگ ند  یروکش ژ حان ک ها ایرا امت که  مل و ت بزرگ  یکارا
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ناس؟...  نا که خودش عوض ش   ده، ام یعنیآ ندازه   رییهم تغ یرعلیهمان ا

دارد؟... بدون شک انتخاب  شیهنوز ر خته؟یموهاش ر ایشده  چاقکرده؟! 

 ست... مثل پسرش... یاولش توت فرنگ

شق ا نامدار شا اریو یخوردنش را وقت یبود که توت فرنگ نیعا شت، تما  دا

 کند...

 انقدر انتخاب سخته؟! -

 .یرعلیصورت سرحال ام یرود؛ رو یباال م نگاهش

 ست،یکه مهرانه ن !... مامان! حاال؟ینکنه چون با جعبه آوردم ناراحت شد -

 !یزیا تیا کیتو هم ت

 یگبا روکش ژله و توت فرن یشکالت ینیریزند و با دو انگشت، ش یم لبخند

 دارد. یرا برم

 خندد. یم تیبا رضا یرعلیام

  خاندان راد! ِی موروث ِنیپلیسی د ِالیخ یب ،یمثل جس -

 دارد. نگاهش یانتخاب مادرش برم هیش  ب ینیریش   کیاو هم با دس  ت،  و

 شود. یثابت م یشکالت و توت فرنگ یرو
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 یو ل*ذ*ت رو یش  ود. چش  مهاش با دلتنگ یاز لحن او متعج  م هیهان

جذاب یص  ورت او م نه و  خد. ص  ورت مردا ماه، از راه دور  یچر که دو 

 تماشاش کرده.

صورت اصالح کرده  یکند، به نرم یگذارد. دست دراز م یرا کنار م ینیریش

ند. ام یو مرتبش را ن*و*ا*ز*ش م مان  یچش  م م یرعلیک ندد. دلش، ه ب

ش  ده  ریخواهد که غافلگ یرا م یجفت چش  م وحش   کیلحظه، همانجا، 

 بود...

پاهاش و دل ِ تنگش را به  یگذارد رو یس  ر م ه،یش  ود س  مت هان یم خم

 سپارد. یپر از عشق مادرش م ین*و*ا*ز*شها

 هم دارد. یکه خوشحال ست،ین ینه تنها ناراض ه،یهان یصدا

 !یشیوقت بزرگ نم چیپسر گنده! تو ه -

ست سته م یگذارد رو یم د شم ب ست مادرش و همانطور چ : فردا دیگو ید

 !شینیب یم

جذاب است،  یرعلیاو. انقدر که ام یخواب ِ ابروها یکشد رو یم انگشت

 !باست؟یهم ز یرعلیدختر ام
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مد ی! وقتیوا ند،یرا د گریه مرد جوانِ  هم  نیا دیفهم یرعلیام یوقت د

سر هانن ست، چه حال هیامش، پ ست... ا یکه م یرعلیشد؟! ام یا  رانیدان

 خانوم هم... چطور با آنها روبرو شود؟!

 !ست؟یساله اش ن یپسر جوان، گواه عشق س نیا

 کند. یچشم باز م یرعلیام

و نفره د زیم هیتهران...  یرستورانها نیاز بهتر یکیخوام ببرمت  یامش  م -

 رزرو کردم.

 د.زن یم لبخند

مه ! هیس  تینگران گوش  ت حالل ن گهیکه د نهیتهران ا یها یاز خوب یکی -

 !یندار یا گهیش حالله! انتخاب د

 ب*و*سد. یرا م هیهان یو گونه  ندینش یم

 ...یمامان! خوشحالم که اومد -

 ... کاش زودتر فردا شود...ردیگ یزند. فکرش آرام نم یهم لبخند م او

 ن ِ شفا رفتکه درد ِ تو ز قانو هاتی***ه

 1360/زم*س*تان تهران
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ن رفت یغص  ه  ایخوش  حال باش  د  یرعلیدانس  ت به خاطر برگش  تن ام ینم

 دوباره اش را بخورد.

شده بود  صد شته بودند. نور چراغها منعکس  متر مانده به گذر، حجله گذا

 قاب عکس ِ نص  شده به حجله. یتو

 ...گرید دیشه کی... یلبخند پر از زندگ کیجوان؛  کی

 ...یرفت و بعد از مدت یرفت... اگر م یم دینبا یرعلیام

. خودش را دیپش  تش لرز ی رهیت ،یرعلیتص  ور حجله و قاب عکسِ  ام ار

 کرد. نینفر

 ..."ارهی... خدا اون روزو نهیهان یریبم ی" اله

 بود. ییحیرود. برگشت.  یپشت سرش راه م یکرد کس حس

 آورد. رونیاش ب یناورکت خلبا  یزد و دستها را از ج یلبخند

 .ستادیخواندن ِ کاغذ کنار عکس ا یبود. به بهانه  دهی حجله رس ِیقدم دو

 صورتش گرفت. یخرما برداشت و جلو کی ،یدست
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ست ِ  با سر ظهر  ییحیاخم رو از د گرفت. به دو طرف ِ گذر نگاه انداخت. 

 میاطرافشان نبود. تصم یکس رمرد،یپ کیدوچرخه سوار و  کیاز  ریبود و غ

 دوباره پشت سرش ییحیتوجه از کنارش رد شود اما  یب شه،یگرفت مثل هم

 راه افتاد.

 صداش زد. ییحیرفت،  شیقدم که پ چند

 ؟یشنو یخانوم... م هیهان -

 نداد. تیاهم

 خونه تون... میایماهه اجازه خواسته ب کیخانوم... مادرم  هیهان -

 به راهش ادامه داد. همانطور

... دارمی... نوکرتم هس  تم؛ خودم نازتو خریکن یناز م یدار دونمی! منیبب -

 تا دلت خواست واسه م... ،یبعد که زنم شد م،یایفقط زودتر اجازه بده ب

 قدم مانده بود به کوچه شان. دو

 ساکت شد. ییحی

 !؟یزن یحرف م ینطوریا یدار یبا ک -

 شده بود. داشیصدا پ یخبر و ب یب یرعلیبرگشت. باز ام عیسر
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 .دیدر هم رفته اش ترس یهااخم از

 آقا دکتر! هیگفت: موضوع خانوادگ ییحی

 .دییهم سا یفکش را رو یرعلیام

 !نم؟یب یپس چرا خانواده تو نم -

 یبا وحش   ت به آن دو ماتش برده بود ول هیکرد. هان هیبه هان ینگاه ییحی

 .ییحیشده بود به  رهی. فقط با اخم، خدید یرا نم هیانگار اصال هان یرعلیام

 ...اردارشینه اخت ،ینه داداشش ؟یبه تو نداره... مفتش محل یدخل -

ه اش دست گچ گرفت یانگشتها انیرا از دست سالم به م حشیتسب ،یرعلیام

 داد.

محل به ناموس مردم چپ  یتو یدارم که نذارم کس   رتیاونقدر غ یول -

 نگاه کنه.

 پوزخند زد. ییحی

ه ک ش  می... ناموس  میرفا رو با هم ندارح نیا هی! من و هانرتیآق دکتِر با غ -

با مالئکه دمخور بود هیناموس خودمه...  ،یحس   اب کن  یخبرا ،یمدت 

 .یمحلو ندار
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 به صورتش نگاه نکرد. یول هیسرگرداند رو به هان یرعلیام

 شما بفرما خونه... -

 .ییحیشد به  رهیدوباره خ یرعلیدو قدم عق  رفت. ام هیهان

 ... افتاد؟!یکن یتم نگاه نمرد کارت، پشت سر یریم -

 شد. کینزد یرعلیبه ام ییحی

 دست چالق؟! نیبا ا یکن کاریچ یخوا یم فتهین -

سب یقرچ ِ دانه ها قرچ سا انیکه م حیت شتهاش به هم  لند ب شدندیم دهییانگ

 شد.

سییحیبرو  - ستم رو ک سالم و چالق، د شده... نذار اول ی...  و ت شیبلند ن

 .یباش

 باال رفت. یرعلیام ی دهیو جو یف ِ لحن عصببر خال ییحی یصدا

که داروغه  یا کارهی... چدوننیبابا نامزدمه... س  نه نه؟! تو محل همه م -

 !؟یشد

. قبل از آنکه دهان باز کند، هیس  مت هان دیچرخ یرعلیغض  بناک ام نگاه

. فقط دعا دیچیعق  رفت و داخل کوچه پ گریوحش  ت زده دو قدم د هیهان
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شود یم ص یآبرو و وجهه  یرعلی. امکرد دعوا ن شت. همه  یخا در محل دا

 دانستند. یمحل م یجوانها ی هیاو را جدا از بق

داد. منتظر بود س  ر و ص  دا بش  ود؛ مردم جمع  هیتک واریترس و دلهره به د با

 یرعلیمهم با شماتت به ا یکی دی... شادیصلوات بفرست دیبگو یشوند؛ کس

 دکتر!" یآقا دهی"از تو بع دیبگو

و تا  دیکش   یبود. نفس راحت یرعلی. س  رش را بلند کرد. امدیپا ش  ن یاص  د

حرف و  یب یرعلیگذش  ته، ام ریخواس  ت در دل خدا را ش  کر کند که به خ

 نگاه، از کنارش رد شد. ماتش برد. سست و مردد پشت سرش راه افتاد.

 !دییگفت: بفرما یلب ریرا به در انداخت و ز دیکل ،یرعلیام

 به او. هیکرد و هان ینگاه م نیزم به

هان هیهان دید یوقت بت  باال گرفت. نو که  هیحرکت نکرد، س  رش را  بود 

 چشمهاش را از صورت پر اخم ِ او بدزدد.

مه  یبود م یچ فیاراج نیا - که ه چه خبره  فت؟!  حل هم خبردار  یگ م

 شدن؟

 به گردنش. دیاش چسب چانه
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 ...یمادرش... اومده... خواستگار -

 فت جدش...کرده با ه جایب -

 یول ردیزد؟! خواس   ت س  رش را باال بگ یحرف م نطوریبود که ا یرعلیام

س ست باالتر از  شت با حرم جلو و  یرعلیام ی نهینگاهش نتوان برود که دا

 شد. یعق  م

 با همان اخم، به سر کوچه نگاه کرد و گفت: برو تو... یرعلیام

 !ها؟دیمردد نگاهش کرد و نگران زمزمه کرد: دعوا نکن هیهان

 جواب گذاشتش. یحرکت ماند و ب یب یرعلیام

 وارد شد و پرده را کنار زد. هیهان

شن یرعلیآخ ِ پر درد ام یصدا شرد و از ال د،یرا که  شت ف  در، یپرده را در م

 نظر انداخت. رونیبه ب

 هیاش را به آن تک یشانیزده و پ واریدست سالمش را مشت شده به د یرعلیام

 داد.

 چه کنم خدا؟ -
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با زمزمه اش  ن،یزم یرو ح،یتسب یدانه ها فی ظر ِدنیو غلط ختنیر یداص

 مخلوط شد.

کبود وس  ط کوچه دوخت.  یبلند کرد و نگاه درمانده اش را به دانه ها س  ر

درنگ کرد، بعد خم ش  د، با دس  ت س  المش، دانه ها را جمع کرد. داش  ت 

 گفت. یذکر م ایخواند  یدعا م هیشب یزیچ رل یز

رنگ و رو  یو پرده  دیش  ن یم هیاش را هان یلب ریز ی"س س س"  یص  دا

 و وحشت زده بود. جیفشرد. هنوز گ یانگشتها م انیرفته را همچنان م

 هیو به طرف س  ر کوچه رفت. هان ختیژاکتش ر  یدانه ها را در ج یرعلیام

. نگران برخورد و دهیچیو پ دهیتا حدس زد به س  ر کوچه رس   س  تادیانقدر ا

سربه ز یبود، آن آقا دهیکه د یا یرعلیرفتار او بود. ام  شهیهم ریدکتر آرام و 

 نبود.

خواهد کجا برود. در  یدانست م یبه کوچه پا گذاشت. خودش هم نم مردد

کبود  یآب را داش  ت، چند دانه  ی وس  ط کوچه که حکم جو ِکی بار ِاریش  

 .دید

 برگشت. اطیبرداشت و به ح اریش انیم کیشد دانه ها را از آب بار خم
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 نکنه. یزیآبرور یرعلیکنم ام ی... سه تا شمع نذر مایخدا -

 تعج  کرد. د،یرا ند ییحیدر محل،  ی***پنج شنبه، وقت

شته، از پ سه سر کوچه دنبال هان چیروز گذ ل، افتاده بود. تا روز قب هیگذر تا 

که " ا کیباالخره نزد یبدون حرف، ول باز کرده بود  بان   برادر نیکوچه، ز

باال اومده؟! نکنه اونم  رتشیرگ غ یختیر نیبا تو داره که ا یچه ص  نم یعل

 !"؟یتو آب نمک خوابوند

 فقط برگشته بود و با حرم گفته بود "خفه شو!" هیهان

برگش  ته بود س  مت خانه که  هیبود. هان س  تادهیمتعج  ش  ده بود و ا ییحی

 بود. مثل چند روز گذشته، ساکت و با اخم. دهیدر د یرا جلو یرعلیام

ورد برخ یرعلیقلبا دوس  ت نداش  ت ام نکهیش  ده بود. با ا ش  تریب ص  شحر

الفه شده ک یشود، ول رشیهم درگ یحتا لفظ ایداشته باشد  ییحیبا  یکیزیف

دوخت به  یاش را م ینگاه ناراض یدر هم ِ او، وقت یبود از سکوت و ابروها

کرده که  یگذش  ت، انگار گ*ن*ا*ه و اش  تباه یاز کنارش م یو طور نیزم

 گرفته شدن است. دهیو ند یکم محل حق*س*تم

 ده بود.ز بشیغ ییحی یبرگشته بود ول ییحیدوباره به سمت  ،ینگران با
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رفته بود. بدون نگاه  یرعلیتند ش  ده به س  مت خانه و ام ییاخم و قدمها با

 اطیآنکه منتظر جواب بماند، وارد ح یفقط س  الم داده بود و ب رل یبهش، ز

 شده بود.

س را که ناهار صدا زد تا به کمک  هیهان ما،یخوردند، همدم رفت حمام و  را 

 خانوم بروند. رانیا

با  ش  هیمثل هم دیکش   یبه بعد، خجالت م هیدادن ِ هان یآن اتفاق ِ فرار از

 خانوم هم کالم شود. رانیا

 کرد یادآوریکشور خانوم را  یروضه  ما،یس یدرس را بهانه کند ول خواست

 ودتر تمام شود تا بتوانند بروند.کارهاش ز دیبا نکهیو ا

 یکفشهاش پشت در، با حس دنیبا د یدر اتاقشان نباشد ول یرعلیکرد ام دعا

 وارد شد. مایپشت سر س یو دلخور اقیمخلوط از اشت

 آنجا بود. یرعلیآمد. پس ام یاز اتاق مجاور م ویراد یصدا

ها از رو دنیبر یپا نش  س   ت چه   خانوم جلوش رانیکه ا ییالگو یپار

 گذاشت.
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کت ها س   ا با گچ، رو یآن دو گوش م یبه حرف چه خط م یکرد و   یپار

 انداخت.

شت یموند، وقت یهر چ - سفره برگ ش  کوک  یم میاز  برم اتاقمون، تا آخر 

 زنم. یم

 .ادیهم برم هیکوک زدن و درز گرفتن از هان -

 .ادیهم باهام م هیهان -

 نگاهشان کرد. یرچشمیز

به رانیا بدون توجه  با خودت ببر هیهان خانوم  فت:   یعنی یجور هی شیگ

شو جمع کرده، نشون  فهیو طا ری... کشور االن تیداد شویجواب خواستگار

 کرده شو واسه پسرش به رخ اونا بکشه.

 انداخت. هیگذرا به هان ینگاه مایس

 م؟یداره که خجالت بکش یبیبکشه... مگه بچم ع -

 !؟ییحیبه  شیبد یخوایم -

 هم سرزنش داشت، هم تعج .خانوم  رانیا لحن

 جواب نداد. یول دیدست از دوختن کش مایس
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 کرد. هیهان یافتاده  نییبه سر ِ پا یخانوم نگاه رانیا

 خوادش؟! یوصلت؟! م نیهم رضاس به ا هیهان -

 کم شد. یاتاق کنار یویراد یصدا

 دوباره مشغول کار شد. مایس

 ی... آشپزشهیه تموم مخواد... درسش دار یم یدونه چ یخودشم نم هیهان -

 ؟یبشه؟! تا ِک  یهم که بلده... بمونه ور دل من که چ یاطیو خ یو خونه دار

شا متیخانوم با مال رانیا شت ن دیگفت:  ضوله... ول رانیا یبگ اد،یخو  یف

 ادیدلم نم نیدوست دارم، واسه خاطر هم کمیخواهر کوچ نیخدام شاهده ع

 دخترت هم خوش  گله، هم ماش  اال ه؟یس  اکت بمونم... عجله ت واس  ه چ

واسه ش؟ بهتر از پسر کشور هم  ومدهیشوهر که ن ی... قحط یخانوم و نج

 باش  ه، حرفش ییحی شیبذاره... حاال اگه خودش دلش پ شیپا پ کههس  ت 

 جداس.

 .هیکرد به هان نگاه

 هست؟! -
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به ا ه،یهان گاه کرد  لت زده ن جا ثل او،  مایخانوم. س   رانیمردد و خ هم م

 بود. هید. انگار او هم منتظر جواب هانکر ینگاهش م

نه حرف زد. فقط دیلبش را گز یگوش   ه  ،یکالفگ با کان داد،  نه س  ر ت  .

 خانوم چشم دوخت. رانیا یبه چشمها یناراض

 زد. یخانوم لبخند آرام رانیا

 .دیکش ینفس بلند مایس

 یتا قسمت چ شاالیخواد... ا یم یدونه چ یخودشم نم نیا گمیمن که م -

 ..باشه.

 خانوم مشغول شد. رانیا

 رسه. یبه وقتش، قسمتشم م شاالیا -

*** 

 .هیرو کرد به هان مایرا صدا زد، س مایساعت بعد که همدم، س کی

 .میپاشو جمع کن، بر -

دخترتو از  ،یش  نو یو آرام گفت: از من م مایخانوم خم ش  د طرف س   رانیا

 و نیاحترام، س  نگبا عزت و  انیس  که ننداز... بذار اگه خواهانش هس  تن، ب
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تا بب ن،یرنگ بدن  ما  تا بقننشیرون باال  باال ن هی... خودت ببرش  گهش هم 

 دارن.

خانوم زد و همراه مادرش  رانیبه ا یلبخند سپاسگزار هیشد. هان یراض مایس

 رفت. وانیا یتا رو

عذرخواه یهم فردا برم یرعلیام - خانوم   یگرده... از قول من از کش  ور 

 بچه م باشم. شیخوام پ یساعتم م چند نیا گهیکن... د

به هم هیهان ته  کیگش   ت؟! فقط  یداش   ت برم یزود نیماتش برد.  هف

 شد؟! ی! پس دستش چه م؟یمرخص

 خواست با آن دست مجروح و گچ گرفته برگردد جبهه؟! یم

 را برداشت. یچیدر جاش نشست و ق دوباره

 .یرعلیام یخانوم همزمان شد با صدا رانی بلند و آه ِ ا ِنفس

 ...دایپ حی... تو بساطت نخ تسبزیعز -

 هم هیس  اکت ش  د. فکر کرده بود هان هیهان دنیدر را باز کرد و با د همانطور

 رفته و مادرش تنهاست.

 ؟یخوایم یواسه چ حینخ تسب -
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و  یچینگاهش را از ق ،یرعلیس  ر بلند نکرد. ام یهول ش   ده بود ول هیهان

 گرفت. هیدست هان

 پاره شده... حمیتسب -

سب یدانه ها ادی هیهان  ژاکتش را باز کرد. دانه ها را با  یج یافتاد. دکمه  حیت

کبود، حتا وقت خواب هم  یس  رانگش  ت لمس کرد. چند روز بود دانه ها

 نییباال و پا ،یرعلیام یدس  تها انیم ش  هیکه هم ییهمراهش بودند. دانه ها

 شده بودند.

 .دیکش رونیب یکوچک یقرقره  لش،یوسا انیخانوم از م رانیا

 بده بهش. نویجون! ا هیمحکمه... هان شمه،یابر یول ستین حینخ تسب -

 رونیب  یدانه ها را از ج گر،یدراز کرد قرقره را گرفت. با دس   ت د دس   ت

ش ست همان چند دانه را هم پس بدهد ول ی. نمدیک سب یخوا ناقص  حشیت

 .شدیم

 گرفت. یرعلیدست گذاشت و به طرف ام کیدو را در  هر

 دانه ها و یاو که رو یبه دستش نگاه کرد و بعد متعج  به چشمها یرعلیام

 قرقره ثابت بود.



 493 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

هان کف ها را در دس  تش  هیدس  تش را جلو برد.  نه  گاه، قرقره و دا بدون ن

 گذاشت و دوباره سرگرم کارش شد.

 و قرقره را در مشت فشرد. حیتسب یدانه ها ،یرعلیام

کارگاهیپا در،یح حاج شیدو س   اعت برم پ یکیخوام  یم - با من   ی... 

 ز؟یعز یندار

 نگاهش کرد. دیخانوم ناام رانیا

 تو نرفتم روضه. یبه هوا ؟یگرد یزود برم -

 لبخند زد. یرعلیام

 !؟یمنو بهونه کرد ،یکار داشت -

 خانوم سر تکان داد. رانیا

 باشم. شتی... خواستم پدادیانجام م هیکارامو هان -

 بماند.کرد لحنش همانطور شوخ  یسع

 خ . دیخانوم روضه دعوت نداشتن؟! با هم بر هیهان -

 زیچش  م، ت یخانوم از گوش   ه  رانیا ینش   ان نداد ول یعکس العمل هیهان

 نگاهش رد.
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 اومد بره یرو دعوت کرده... بدشم نم هیاتفاقا کشور خانوم قبل از همه هان -

 کار داره. یول

 متعج  نگاهش کرد. هیهان

 خانوم لبخند زد. رانیا

 !یشیم زتریخوبه! عز یکم ناز کن هیگفتم  -

 کاپشنش گذاشت.  یدر هم رفت. نخ و دانه ها را در ج یرعلیام یها اخم

خونه، تا  امیمنم م ،یروض  ه و برگرد یش  ما رو برس  ونم؟ تا بر یخوا یم -

 ش  مخلصتم هستم.

 بلند شد، پارچه ها و الگوها را جمع کرد. عیسر هیهان

 زنم. یُبرم و کوک م یرو م نایا اتاقمون رمیپس من م -

 خانوم ابرو باال برد. رانیا

 زد دختر؟! شتی! عقرب نهو؟یشد  یچ -

ند ینم دلش با آن گ ند روز پ یخواس   ت  خانوم  رانیزده بود و ا شیکه چ

 مچش را گرفته بود، دوباره در اتاقشان بماند.

 گفت و رفت. یداد و با اجازه ا لشیتحو یلبخند فقط
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 .یجون به روضه ت برس زیپاشو عز گفت: یرعلیام

 .دیکش یخانوم نفس بلند رانیا

س یریم یگفت - شدم،  نیباور کردم؛ ا ،یبه مجروحا بر صفه عمر  چند ماه ن

ص سم مرخ شت یدم نزدم... حاالم که به ا سرت اومده، نم نیو ا یبرگ  یبال 

شه... آخه با ا یذار ستت خوب ب ست، چطور م نید ها  یبه زخم یخوا ید

 مادر... یدار یدگیبه رس اجیخودت احت ؟یبرس

 .ستادیکنار در ا یرعلیام

دلم جبهه س... به جدت قس  م  ام،یم نجای... انجاسیرم، دلم ا یاونجا م -

ست خودم ن ز،یعز  کیزخم کوچ هیدل نگران من نباش...  خودی... بستید

 دعاهات. ینشه... منم فراموش نکن تو رتیحرفا رو نداره... پاشو د نیا

 و رفت. دیکفشهاش را پوش یدست کید ش خم

 ...!میداشت یاریچشم ِ  اران،ی***ما ِز 

 91زیی/پاتهران

 

 دهد. کف دستهاش عرق کرده. یتند آب دهانش را قورت م تند
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 داریقبل با قرم آرام بخش توانسته چند ساعت بخوابد. از صبح زود ب ش 

رده، را تماشا ک یرفته، از تراس، شهر خاکستر دنیدو یکه برا یرعلیشده؛ ام

قهوه درس  ت کرده و خورده، ص  بحانه را بعد از س  الها، خودش آماده کرده، 

 ته.ظهر گش یبرا نشانیو رو کرده و دنبال مناس  تر ریلباسهاش را در کمد ز

و  جانیه نیا یبرگشته، دوش گرفته؛ با هم صبحانه خورده اند... ول یرعلیام

 ن خوردن ندارد. تکا ِالیخ ده،یپوستش خواب ریترس که ز

 می پسرش را در دست دارد، سرش را خم کرده، مر ِیدسته گل ِ سفارش حاال

. ردیبگ ینیریس   ت که رفته ش   یرعلیکش   د و منتظر ام یبو م قیها را عم

  ِانیو م ابانیاز خ یکه با چابک یگریکند که بر خالف ِ جوان ِ د ینگاهش م

 گذرد. یو آرام مخط عابر  یاز رو ،یرعلیشود، ام یرد م نهایماش

 یعش  قش م داریهم خوش  حال باش  د! به د دیش  ود. با یپاک نم لبخندش

 …رود

کنم؟!  یو استرس، سکته م جانیدارم از ه ،یخوشحال ی"پس چرا من به جا

 رم؟!" یعشقم نم دنیمگه منم به د
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 یرعلیکنند. ام یرا گوش م یدیس  ه بار آهنگ ل ن،یتوقف و پارک ِ ماش   تا

کند  ی ش  عر را در ذهنش مرر م ِیمعن ه،یکند و هان یمه مهمراه خواننده زمز

 حواسش به مقصد است. یول

 خونه ست. نیا …میدیرس… خ  -

سف به سنگ یم رهیخ دیدر  ستد. گل را م یم رونیرا ب نشیشود و نفس   انیفر

 شود. یم ادهیکند و پ یدستها جا به جا م

 .دیآ یم رعطایام یصدا

 !دییبفرما… سالم… سالم -

سالها در  بهیخانه، غر نیو ا اطیح نیشوند. ا یم اطیح وارد ست.  شنا و ناآ

آش  نا تص  ور کرده.  یو همان اتاقها یمیقد اطیرا در همان ح یرعلیام ا،یرو

 یمی قد ِیآمدنهاش از در چوب رونیوضو گرفتن هاش کنار حوض کوچک، ب

 .دیدار ِ سف نیچ یها یبا پشت در

 …بایز یساختمان ن،یماشبزرگ، سه  یاطیح ،یخال یاستخر حاال،

 روند. یباال م وانیا یگذارد پشتش. از پله ها یدست م یرعلیام

 کند. یباز، سالم م ییشود و با رو یاز ساختمان خارج م عطا
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 !داری! مشتاق ددیخوش اومد یلیبه به! خ -

 یاس  ت ول صیدر همان نگاه اول قابل تش  خ ررض  ا،یبه ام ادشیز ش  باهت

 .ررضایپسر ِ ام… هستم طارعی: من امدیگو یخودش م

سر خودش سال دارد ول نیبه ا یهم پ  یررضایشود ام یباورش نم یسن و 

 داشته باشد. یبزرگ نیبه ا یآرام و ساکت ِ آن روزها، پسر

 کند. یدست، تعارف م با

 …منتظرتون بودن یلیحاج خانوم خ… داخل دییبفرما -

گاه دست… زده خیلرزد. دستهاش  یم پاهاش  شیروسر یگوشه به  یناخودآ

 رود. یکه به زحمت حف  کرده، جلوتر م یکشد و با لبخند یم

 .دیآ یدر م یخانوم، جلو رانیا

شده! موها چقدر سته  سر یسرش مثل پنبه، از جلو یشک ستیپ شیرو . دا

 یچش  مها یو درش   ت ش   ده ول زیر یو چروک ها نیص  ورتش پر از چ

 نکرده. یرییتغ چیمهربانش، و لبخند گرمش، ه

 کند. ی روش نگاه م ِشیبه زن خوش پوش ِ پ ،یبا ناباورهم  او

 …مادر یجان! خوش اومد هیهان -
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شرده م یکلمه  کی همان س ی"مادر"، قلبش را ف  یمرگ …یدور …مایکند. 

 …وقت باور نکرد چیکه ه

 رود. یو گرمش م دهیچروک یدستها انیم

 …خانوم رانیا -

 …ماشاال یشد یچه خانوم… جون دلم -

سدر  انگار شته ستیانگار بعد از ب… رفته مایآ*غ*و*ش  سال، برگ تا  و پنج 

 .ردیمهربان ِ مادر، آرام بگ یدستها یدوباره تو

 …خانوم رانیا -

 لرزد. یاز اشک و بغآ م صداش

 …جون دلم مادر -

 کند. یم هیهم گر او

شا م یرعلیام ساکت فقط تما تا به حال، مادرش را  یرعلیکنند. ام یو عطا، 

 .دهیند نطوریا

 …ستیقلبت خوب ن یجون! آروم تر!... برا زیعز …زیعز -

 گرداند طرف ِ صدا. یم سر
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 اند. ستادهیمرد و چهار زن ا دو

 گردد. یرود و برم یدو مرد، م یرو نگاهش

اشک را کنار  یچشمهاش تا تار یکشد رو یدو لبخند دارند. انگشت م هر

 بزند.

 اسه خودش!شده و یچه خانوم نینیبب… م برگشته هیهان -

 دو لبخند دارند. هر

ز پر ا یلبخند ،یگریس  ال؛ و د یدوس  ت بعد از س   کی داریلبخند ِ د یکی

 آشنا که سالهاست در ذهنش قاب گرفته و نگه داشته. یپر از حس ؛یناباور

ستر اهیس یموها شده و خاک کوتاه و مرتبش هم  یشهای. ریو نرمش، کم 

عنوانِ  "دکتر  یبرا مثل مکمل اس   ت فش،یظر نکیع… ش   ده یجوگندم

 صداقت"! یرعلیام

 خانوم! هیهان دیبه وطن خوش اومد -

ضا؛یام یرود رو ینگاهش م دوباره شکر م ریز رر شمهاش  یل  ت کند و چ

 .یرعلیگردد طرف ام یباز برم

 .نمتونیب یخوشحالم دوباره م -
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ش  ود؟  یباورش نم دیخوش  حال اس  ت؟ بگو دیبدهد؟! بگو یجواب چه

  اوست؟! ِدنی دوباره د ِقراری، بدل ِ تنگش دیبگو

 …نیخوش اومد… سالم -

 ست؟! یرعلیکند. کدامشان همسر ام یدو زن نگاه م به

سالم م ستندیا یدهد. دخترها هم کنار پدرشان م یزحمت جواب م به  یو 

 کنند.

 چسباندشان. یهر دو، به خودش م یاندازد دور شانه ها یدست م یرعلیام

س نی نازن ِشناخت شباهتستیاده اهم کار   سن و یندارد ول یرعلیبه ام ی. 

 همانقدر کم است که پسرش گفته. گر،یسال ِ دختر د

 درموردش ندارد. ینظر چیکند. ه یاو نگاه م یو ساده  دهیظاهر ِ پوش به

سرش م عطا شت  ! اجازه د؟یسادیداخل، چرا دم در وا دیی: بفرمادیگو یاز پ

 کنم. یرو معرف دیجد یاعضا دیبد

 !گمی! من میستیکردن بلد ن یدهد: تو معرف یجواب م عیسر نهال

به خودت فش   ار  ادیز …زیدهد: عز یبا محبت به مهربان تذکر م یرعلیام

 .ارین
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و در زمان معارفه ها،  ش  هیتواند مثل هم یو مات اس  ت که نم جیگ انقدر

 محترمانه و مودب برخورد کند.

 .دیآ یبه کمکش م یرعلیام

 بشه. هشیداره تا مثل هم ازیشده که فکر کنم به زمان ن تدیمامان انقدر اکسا -

بل م یبازوش م ریز دس   ت به طرف م که  مانطور  ندازد و ه رود،  یا

 .نیصورت آرام نازن یگردد رو یم تابیچشمهاش، ب

مک اندازد و به ک یم ریس  ر به ز ند،یب یرا که م یرعلینگاه دلتنگ ام ن،ینازن

 رود. یمهربان م

ش یم س ندین شد. با دیرش. باکنار پ  شهیهمانطور که خانوم هم دیخوددار با

 و با وقار و مغرور رفتار کند. نیازش توقع داشته، سنگ

 فیحر ینرود ول یرعلیام یتواند چش  مهاش را کنترل کند که دوباره رو یم

 .یرعلیهمسر ام… شکوه… زدن ِ شکوه دیدوباره د یشود برا ینگاهش نم

 شود. یلبخندش پررنگ م ند،یب یرا که به خودش م هیهان توجه
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شتاق د یلیخ -  یم رتونویذکر خ شهیمهربان جون که هم …میبود دارتونیم

شون، معلومه ز شاال از رفتار و کردار سرتونم که ما ر نظر چه ماد ریکنن، آقا پ

 شدن. تیترب یمحترم

س  ر  یرعلیو مهربان. اما ام اس  تیر یدارد. خنده اش ب ینیدلنش   ص  ورت

 است!

 کشد. یکند. باز دارد جور مادرش را م یمتشکر  پسرش

را حف   ی. س الهاس ت فقط همان روس راوردیاس ت پالتوش را در ب معذب

نامدار هم مخالفت به انتخابِ  او بود،  یندارد. هر چند م یکرده.  ند اگر  دا

شد ول یم حیترج سهاش آزادتر و بدون حجاب با وقت نظرش  چیه یداد لبا

 نکرده. لیرا تحم

 نیکند بدون چادر، معذب اس   ت. ا یاز س   الها، احس   اس مبعد  حاال،

 اند. دهیبدون چادر را ند ی هیخانواده، هان

 سال سراغش آمده اند! یبعد از س یفراموش شده ا یحس ها چه

 …شهیکنم؟ گرمتون م زونیمن آو نیپالتوتونو بد نیخوا یخاله؟ م -
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 راس  ت گفته؛ یرعلیام یندارد ول یبه جس   یکند. ش  باهت ینهال نگاه م به

 را دارد. یجس یکارها ی کودکانه  ِیحرکات و رفتارش، چاشن یآزاد

شمیآورد. نگاهش، دزدانه و ز یو پالتو را درم ستدیا یلبخند م با ر س یرچ

قالب ش  ده اش چش  م دوخته.  یکه به انگش  تها یرعلیام یخورد رو یم

 کشد؟! یخجالت م

. ر از رنگ چشمهاشت رهیت یکت دامن، کم کی! ستیکه نامناس  ن لباسش

 .دهیو پوش کیش شهیمثل هم

تر کردن فض  ا را دارد  یمی خاطرات گذش  ته، قص  د ص  م ِیادآوریبا  مهربان

 کند. یچه م هیداند با حرفهاش، با دل هان ینم یول

 مادرش  ِیدهد. خاطرات جوان یمهربان گوش م یمشتاق به حرفها یرعلیام

تازگ نه  یبراش  خا ته و  که رف به خص  وم  . از دهیرا هم د یمیقد یدارد. 

 جنگ یشود. دوست دارد از فضا یمتعج  م یرعلی جبهه رفتن ِ ام ِدنیشن

شنود ول صحبت ها یساکت و با لبخند ،یرعلیام یهم ب  مادرش یآرام، به 

 کند. یم شگو
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الت و تنق یو خوردن ینیریکنند. دوباره انواع ش   یم ییرایو نهال، پذ نینازن

 کند. یا مرا تماش نینازن شتریداشتنش، چند لحظه ببر یبه بهانه  نبار،یکه ا

دختر، همان است که دل پسرش را برده. فراموش  نیحتا فراموش کرده ا هیهان

که ش   ا مده  . فراموش کرده ردیاحس   اس را بگ نیا یجلو دیکرده اص  ال آ

 …هم دارد که پسرش، عاشقش شده یدختر یرعلیام

شق ام دار ِ نهیدور ِ گردون! خودش آ نیبه ا لعنت سرش …یرعلیع … حاال پ

 …انعکاس ِ عشق ِ مادر

 …دهیتعارف نش  ن نهمهیدور س  فره غذا نخورده؛ ا نطوریوقت اس  ت ا یلیخ

ها یول حال آبگوش   ت  ندارد رانی ا ِ یدورهم یحس و   گرید… خانوم را 

 …ندارد

 یرعلی حض  ور ام ِیتابیفقط ب م،یآن ت  و تاب و ش  ور و حال قد یهمه  از

مانده از گذشته ها  یهمان گرما دنش،یو ولع ِ راحت د یگمانده که دستپاچ

 را هم کمرنگ کرده.

اتاق، جمع ش  وند و  گریدهند کنج د یم حیخانومها ترج م،یمثل قد هنوز

 بزنند. یزنانه تر و خودمان یحرفها
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. باشد کشیخواهد نزد یم …دهیرا د یرعلیاز سالها، ام عدی …ستین یراض

محجوبش را ش  کار کند. لبخند مهربانش را حرفهاش را بش  نود... نگاهِ  

 صورت خودش تماشا کند. یدوباره رو

حواسش به جمع زنانه و  یزند. پسرش هم همه  یپر درد م یدل، لبخند در

 ست! یرعلیدختر ام

 رساند. یناخواسته، هر دو را به مرادشان م عطا،

سد: خانوم راد؟ قرار ن یم هیکردنها، از هان ییرایپذ انیم سرتونه ستیپر  م

شر رانیهم ا شما و ام ارن؟یب فیت سخت م یرعلیتنها، بدون  شون   یکه به

 گذره.

ا و ازدواجش ب ییآش  نا یمهربان، درباره  یرا برا هیکوتاه هان فیکه تعر نهال

 :دیگو یم ده،ینامدار شن

ست میآخ - شما  یلیفکر کنم هنوزم خ …گهی!... عطا را ستتون دارن که  دو

 خودشون تنها موندن. یولپسرتون  شیرو فرستادن پ

 کشد. یم یفهمد. نفس بلند ی لبخند پسرش را م ِیمعن ه،یهان

 .ادهیهاش ز یگرفتار یلیخ -
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س یکرده در گفتنش ول اطیداند. احت ینم یرعلیام هنوز  وادارش ،یموذ یح

 .ندی بزرگ را بب ِیرعلیکند عکس العمل ام یم

سخت بود، ول نکهیبا ا - ض یرعلیبه خاطر ام یبراش   دیاکالبته ت… شد یرا

 ذاره ازش دور باشم. ینم نیاز ا شتریبمونم. ب کماهیکرده فقط 

گاه ک  م یرعلیام یجمع، رو انیس  رگردانش م ن بدون ه یم که  ند   چیک

 کند. یلبخند آرامش را دارد و پرتقالش را پوست م ،یرییتغ

 تفاوت است!؟ یب

 د؟!را دوست دار هیهان ،یشنود مرد یم یتفاوت شده وقت یب

شتم نم یزن نی: حق دارن! منم بودم، همچدیگو یم مهربان شتمیدا  ترشیب ذا

 ازم دور بمونه! ن،یاز ا

 که س  تیچش  مهاش تمس  خر و طعنه ا یکند. تو ینگاه م هیبه هان یرعلیام

 فهمد. یآن را م هیفقط هان

 در دیزده که با یحرف ،یرعلیعکس العمل ام دنید یحماقت کرده! برا باز

 زد. یممناس   یوقت

  پسرش. ِیتیو نارضا یرعلیام یتفاوت ی!... بجه؟یو نت …گفته
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به  ینگاه ِ ناراض   کیفقط  یول… نکند یحرکت چینزند؛ ه یحرف چیه کاش

 نداره." یحق چی"نامدار ه ایکه "نامدار غلط کرده!"  ندازدیب هیهان

س  ال کنارش  یس   دیماه، با کیانقدر عوض ش  ده که نه  ،یرعلیام نی! انه

 …تا دوباره بشناسدش باشد

 خواهد برود؟! دو هفته؟! یم کجا

 پر  ِنگاه کیقرار ِ  یو ناش  ناخته اس  ت. ب دی جد ِیرعلیام نی هم ِتابیب دلش

 …یمعن

 !یرعلی! امآخ

*** 

 که با خرمن ِ مجنون ِ دل افگار چه کرد! وه

 60/ زم*س*تان تهران

 چیه نداشت هزد. حوصل یسکوت اتاق و خانه، داشت به لباسها سوزن م در

دانست آنقدر  یکه حاال م ییرفت. جا یداشت م امدهین یرعلیکند.ام یکار

 نشود. شیکه طور ستیخطر ن یهم امن و ب
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مه  با پذ یدگیرس   یه ته ا کی ییرایها و   ریخانوم، هنوز ز رانی ا ِ یهف

 تر از چند ماه قبل شده بود. فیچشمهاش گود بود و ضع

سه تحومش؟نیب ینم دیع یعنی... رهی"فردا م . خونه؟ َاه.. ادیسال نم لی... وا

 هگیدو تا چش  م د دی! باه؟یهان یلج کرد یچرا امروز نگاهش نکردم؟... با ک

 ."شینیبب یدرست و حساب ،یکرد یهم قرض م

به س   یرعلیهنوز ام ،یدلتنگ اش. نفس  ش از بغآ و  نهینرفته، هجوم برد 

 شد. نیسنگ یدور

 اطیپرده، ح یپشت در، از گوشه  دید و پر. لباس را رها کردیدر را شن یصدا

 را نگاه کرد.

. ستادیا اطیو غرق خودش، وسط ح ریبود. زود برگشته بود. سر به ز یرعلیام

 به اتاق رفت. عیو سر دیدست سالمش را به صورتش کش

کاش  ...یاتاقشان، زمزمه کرد: کاش دوستم داشت یبه در بسته  رهیخ ه،یهان

 ات مهم نبود.انقدر بر یجنگ لعنت نیا

شده، دوباره ب یبا حوله و لباس ها یرعلیام شه  رونیتا   یآمد و به حمام گو

 رفت. اطیح
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ست هی" ستش چ یچطور م ید ... چرا از ای... خدا؟یخواد حموم کنه؟ گچ د

 یم، دارکن ینامحرم فکر م هیبه  نکهینکنه واسه خاطر ا رم؟ینم رونیفکرش ب

 کنم..." ینم ی! من که گ*ن*ا*ه؟یکن یازم دورش م

 ریز یش  ده  دهیهم چ یرو یداد به رختخوابها هیکنج اتاق و تک نش  س  ت

 مالفه.

 کردند. یم یکاره، بهش دهن کج مهیو لباس ن کتابهاش

رفت؟ لرز کرد. پش  تش را به رختخوابها فش  رد.  یدوباره داش  ت م یرعلیام

 .نینگاه کرد به عالسالد

 رفتن نداشت... الیخ ،یزم*س*تان ِ لعنت نیا

ست شت.  د  خیآورد. از درون  دیسف یصفحه  کیدراز کرد، دفترش را بردا

 خواست. یم دیخواست؛ ام یزده بود. دلش گرما م

س با شان، خورش اهیمداد  ش دیسوسمار ن ستش رفت پادیک حه... صف نیی. د

 ... ساحل...ای... دریچند خط افق

 بود. دهیرا د ایبار در سه

 .دیکش موج
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سسه بار هم قبل از ا هر سرش.  صر و هم هر  ماینقالب بود و همراه عمو نا

... نگاه رنیمردم با س  ر و تن ِ برهنه ل  ِ آب م ادیبار غر زده بود "خوش  م نم

 داره." تیکردنشونم معص

 .دید یرا م ایو آرامش در کرانی ب ِیبه آدمها توجه نکرده بود. آب هیهان یول

 د؟بو یرعلیزمان هم که شمال رفته بودند، عاشق ام آن

 آمد. ینم ادشی

 .ایپشت به خودش و رو به در د؛ینشسته در ساحل کش یدختر

 کاغذ ثابت نگه داشت. یمداد را رو نوک

 .ایبرود شمال؛ ساحل در یرعلیخواست با ام یم دلش

 محالش. یزد به آرزو پوزخند

 .دیپسر کش کی ،یکنار دختِر نقاش د،یترد با

 ...یرعلی... و امدیبود شا خودش

به هان ی... و لبخندابشینگاه مهربانِ  کمهمان  با بار  ه زد هیکه فقط چند 

 بود.
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را؛  گوشیباز یموجها یرا حس کرد... خنکا دیخورش   یزد... گرما هیس  ا

 را از دور... ییایچند مرغ در یصدا

 خانوم؟ هیهان -

 !یرعلیزد و زمزمه کرد: ام لبخند

 ن؟یخانوم! خواب هیهان -

 !اینه در رو یبود ول یرعلیام یبه در نگاه کرد. صدا عیسر

 زد. یمحکم و تند م قلبش

 زده، رفت پشت در. جانیلرزان و ه ییپاها با

 داده بود. هیتک وانیبه ستون ا ،یرعلیام

 دهانش را قورت داد و دست دراز کرد چادر گلدار را برداشت. آب

از ستون برداشت و نگاهش را  هیتک د،یباز شدن در را که شن یصدا یرعلیام

 .حیانگشتهاش و تسب یاد به بازد

 مزاحم شدم؟ -

 افتاد که درست شده بود. حیبه تسب هیهان نگاه

 نه... -
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مد ام ادشی هاش نم داش   ت و  یرعلیآ ند کرد. مو ته بود. س  ر بل مام رف ح

 را کوتاه کرده بود. شهاشیر

 !"د؟یکردنم طول کش ی"مگه چقدر نقاش

 در جا، پا به پا شد. یرعلیام

ستم.. - سلله ا هی. فقط خوا ش دیرو بگم... البته... با یم ض دیببخ  یم یولف

 کنم...

زد، آن  یکه حرف م نطوریبس  ت؟! ا یداش  ت دوباره افعالش را جمع م چرا

 گرفت. ینبود، دلش م انشانیم یشخص سوم یهم وقت

 رفت و در را بست. رونیب ،یدرگاه انیم از

 !د؟یخواست بگو یرا م یمسلله ا چه

 وت، نگاهش کرد.و در سک ینگران با

 مرت  شده اش. یشهایبه ر دیکش حیدست سالمش را با تسب ،یرعلیام

 بود. معذب

گل  یمک  کرد و رو هینامعلوم، پشت سر هان یچند نقطه  یرو چشمهاش

 پشت در متوقف شد. یپرده 
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 شما رو نداره... اقتیل ییحی -

 اش را گرفت. ینگران یجا ،یو سردرگم تعج 

 بگه؟!" یخواد ادامه بده؟! که چ ی! مه؟یچ یرعلی"منظور ام

 .دیلحظه د کیرا  هیهان جینگاه ِ گ یرعلیام

 تونه... ینم ییحی... نیهست یزندگ نیبهتر قیشما ال -

 کردنش. بتینداد. عذاب وجدان گرفت از غ ادامه

 ساکت ماند. یرعلیجمله اش شد اما ام یمنتظر ادامه  هیهان

 !ن؟یهم -

بزند  یحرف یرعلی. و دلش خواست امدیطاقت پرس یبود که منتظر و ب هیهان

 که دوست داشت بشنود.

 هیاو از س  وال هان نباریلحظه به ص  ورت او نگاه کرد. ا کیدوباره  یرعلیام

 متعج  شد و همانطور سر تکان داد که "آره".

که ش  ده، حرف دلش را به او بزند.  کباریبغآ کرد. دوس  ت داش  ت  هیهان

حا نگ و  مدام ر روز  هیروز مهربون،  هی! ؟یکن یل عوض مبپرس   د چرا 

شما"... بگو هیروز "تو"،  هیاخمو...  ساس دار دیروز "  یمرد باش... اگر اح
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 ی تو، ول ِ یذات یایحج  و ح نیا یبرا رمیم یمن م دینترس و بگو... بگو

بارم که ش  ده، تو چش  مام نگاه کن و درد  هی ،یپرس  ت یکه م ییتو رو به خدا

 ...نیمنو بب

 یخواند. م ینم دارِ  او، حرفهاش را نگفته م یبه چش  مها رهیخ ،یلرعیام

شرمنده تر از هم ست و  شت، نه چاره ا ینه جواب شه،یدان شت غرق یدا . دا

 نگاه ِ او. یایدر یشد تو یم

... من هیزمزمه کرد: هان اریاخت یم*س*تاص  ل و ب د،یکه چک هیهان اش  ک

 نگ ادامه داره.ج ی... نه تا وقترمیتونم آروم بگ ینم نجایا

ناچار ام هیهان  یدل کند و زمزمه کرد: مگه من حرف یرعلیزودتر، از نگاهِ  

 زدم؟!

کرد مثل همه  ینم یاعتقاداتش را کنار گذاش  ته بود و س  ع یهمه  ،یرعلیام

 .ردیروش بگ شیعمر، نگاهش را از صورت نامحرم ِ پ ی

سبت صوم و ا نیبه ا ن شکها نیلحن ِ مع سا ار،یاخت یب یا سلولاح  تیس م

 کرد. یم
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 رکتینزد شهیجبهه، آدم مرگ رو از هم یتو خراب کنم... تو ندهیخوام آ ینم -

ساس م شه نه ا ندهیخوام نگاهت به آ یکنه... م یاح شم انتظار  نکهیت با چ

 به در بمونه.

شت... د هیهان شت که ام گریشک ندا .. .ستیتفاوت ن یب یرعلیشک ندا

حرف  ایدن کینبودند،  یفرار ش  هیهمص  ادق و مات که مثل  یچش  مها نیا

 ناچار بود. یرعلیداشتند... ام

شکش شوق چک ا شت ول دیام یبو ،یرعلیام ی. هرچند، حرفهادیاز   یندا

 کرد. یاش م یبود، راض دهیبود، فهم دهیرا د هیهان نکهیهم

 حرف، به اتاق رفت. یب

مان ابردیکش   یآه یرعلیام به آس   گاه ی.  مه کرد "خودت  ین کرد و زمز

 محافظش باش."

 در برگشت. ژیق یبرود که از صدا نییپله ها را پا خواست

را جلوش  یرنگ اهیس   ی تا ش  ده  ِیخجالت زده، با دو دس  ت، بافتن ه،یهان

 ... براتون بافتم...شی... چند ماه پنویگرفت و بدون نگاه گفت: ا

 .دیل  گز یرعلیام
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شرم وصورت ِ گل ا نیا ز،ی عز ِیبافتن نیا شلحن ِ پر   ینیرینداخته، به همان 

 س  ر خودت یی... چه بالیرعلیبود " ام دهیچش  م بس  ته، ش  ن یبود که وقت

 !"؟یآورد

بود و حس کرده  دهیبار، اس  مش را از زبان او ش  ن نیاول یوقت که برا همان

با نگران که  هان یو دلتنگ یبود همان اس  م  بان  ند اوج  یآمده، م هیبه ز توا

 مرد باشد. کی  ِیخوشبخت

 و عذاب... شده بود خواستن و نتوانستن. یاز دلدادگ یشده بود مخلوط باز

 ...هیکرد: نکن هان زمزمه

 دهانش را فرو داد. آب

 دل برم. ینذار ب -

 جلوتر آمد. یو بافتن هی هان ِدست

 سرد... ایگرمه  ن،یبر نیخوا یدونم اونجا که م ینم -

 .دیلرز یاز بغآ م صداش

 .. گرم نگهتون داره....ن،یاگر سرد بود... بنداز -

 کرد. یپشت هم ِ اشکهاش نگاه م دنیحرکت، به چک یب ،یرعلیام
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 ریز  یص  دا و غر یب ،ییص  حرا مارس  تانیافتاده بود که در ب ییجوانها ادی

آن همه  دنیکه از د یدرد ادیش   دند؛  یدادند و پرپر م یدس  تش جان م

 وان بود درنات یش  کافت وقت یاش را م نهیکه س   یدرد د؛یکش   یرش  ادت م

نات، ن کا فه اش م ی... دردیکمک یرویبرابرِ  نبودِ  دارو، ام  زکرد ا یکه خ

نگ... از دن ِ ینابرابر   ِ تیو مظلوم تیپر از خلوم ن یای دو طرفِ  ج

بس  ازند مقابل  یافتادند تا س  د یچش  م داش  ت، به خاک م یکه ب ییآدمها

ن و عش  ق خاک ِ پاک ِ وطن که رنگ خو یناپاکش، رو یدش  من و قدمها

 گرفته بود.

که ناخواس  ته باع  فرو افتادنش  ان بود... درد  یی اش  کها ِدنیحاال، درد ِ د و

پاک ا ِ دنید نه م نی احس   اس  تفاوت  یتوانس   ت ب یدختر معص  وم، که 

 به برگشتش بدهد. یواه دیبگذاردش و بگذرد، نه ام

 گرفت، نه خانه. یبود دلش قرار نداشت. نه در جبهه آرام م ماهها

 قدم جلو رفت. کینگاه کرد و  هیلرزان ِ هان یشانه ها به

 .هیدماغ هان یتو دیچیو صابون، پ یزیتم یبو
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به  ختیرا آو حیو کاله ِ تا ش  ده را گرفت و با دس  ت ِ گچ گرفته، تس  ب ش  ال

 او. یانگشتها

 تو بساز... ندهیکن و... آ یبه خاطر آرامش منم که شده، زندگ -

 هیکه هان نیرا نداش  ت. هم هیهان یاش  ک یهاتاب نگاه کردن به چش  م گرید

 شد. ریسرش را باال گرفت، برگشت و از پله ها سراز

 خورد. یکه آرام تاب م حینگاه به تسب کینگاه به رفتنش کرد و  کی ه،یهان

 که به اتاقشان رفت، او هم برگشت. یرعلیام

 سر خورد. وارید یرا بست و پا در

 یال رفتن و گم شدن در آسمان را داشت ولبا لیبود که م ی بادکنک ِیسبک به

 گره خورده بود. نیسنگ ینخش به وزنه ا

 داد. یصابون م یرا به لبهاش چسباند. بو حیتسب

 کبود... یچند دانه  یبه جا حیتسب کی

 ...یرعلیام ادگاری تنها
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که ازش خواس  ت  یا یرعلیدل برود... ام یخواس  ت ب یکه نم یا یرعلیام

ست آنگف یکند، ول یزندگ سازد ول ندهیت چطور... خوا ا نگفت ب یاش را ب

 ...یچه کس

 تواند؟ یشود؛ نم یبدون او نم دینفهم یعنی

و  ختی. اشک رختیو اشک ر دی. بو کشدیرا بو کش حیبست و تسب چشم

 التماس کرد.

خدا باش... مای" مه  یدونی... مراقبش  نه... پس مراقبش  یزندگ یکه ه م

خوام...  یازت نم یچیه گهی. تا زنده ام، دخوام.. یازت نم یچیباش... ه

 !"نیرو سالم برگردون... هم یرعلیفقط ام

 91 زیی***تهران/ پا

 

 یبرا ف،یرود. حرف و تعر یهر روز به خانه اش م ه،یتنها شده و هان مهربان

 .یدنیو شن یسال، گفتن یس یدارند. به اندازه  ادیهم ز

 رود. ینجا مبردن مادرش، شبها آ یبه بهانه  ،یرعلیام
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شه ش نق شام با  شیمهربان و نوه ها ه،یهان دهیک صالح، بعد  را ببرد امامزاده 

 هم باشند.

الح به امامزاده ص  گاهیگاه و ب یاز گذش ته، از رفتنها فهاشیتعر یتو مهربان

امزاده حاال تا ام یرفته اند ول یم شیتا تجر دیکه آن سالها با یگفته و راه دور

 .ستین یراه

شاد م هیبه امامزاده، هم هان بردنشان کند، هم خودش فرصت  یو مهربان را 

 باشد. نیدارد با نازن

س  رما، به  یکه در ص  حن هس  تند، از خانومها جداس  ت. تو یزمان ی همه

کند که وقت ِ  یفکر م نیماند و به نازن یم رهیو حرم خ اطی ح ِ یغر یفض  ا

 تر شده. زیورود، چادر سر کرده و اسرار آم

خواهد برگردد  ینفس م یهم، مهربان به خاطر س  رما و تنگ ارتیاز ز بعد

 خورد. یبرنامه به هم م یخانه و ادامه 

ش   ده. هم خودش، هم نامدار  یرعلیام یکند مزاحم کارها یفکر م هیهان

 یم یرا معرف دیبرادرش حم د،یو راننده داشته باشد. وح نیاصرار دارند ماش

 آوردش. یکند و به دفتر م
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را ندارد. حتا  دیوح یها طنتیس  ت. ش   یریم حرف و س  ر به ز ک ِجوان

برداش  تن،  یآورد، برا یکه قهوه م یرعلیام ی تازه اس  تخدام ش  ده  ِیمنش  

سف سرخ و  شه کنارش را  دیگو یم دیشود. وح یم دیمعذب و  تهران و گو

 کرده. دشییحرف ندارد. بهداد هم تا شیشناسد و رانندگ یکامل م

 د.کن دایمناس  هم پ نیماش کیسپارد  یم دیوح کند و به یم استخدامش

گردش روز  کیکند. دلش  یمهربان فکر م یبه خانه  دنیش     و رس   تا

 چند ساعت کنارش بودن. …نیخواهد با نازن یم گرید یجمعه 

 خانه اند، هم عطا. نینهال و نازن هم

نظر مادرش را  دیس  کوت کرده. با نینازن یچند روز گذش  ته، درباره  هیهان

 بپرسد.

و  هیکند. هان یم زیرا خواهرها درس  ت کرده اند. عطا، قفس مراد را تم ش  ام

عاش  ق  د،یکنند. مهربان، ند یمهربان مثل تمام آن چند روز، ص  حبت م

 است. هیهان یفهایداند به خاطر تعر یم یرعلینامدار شده که ام

 کند. یرا مطرح م شنهادشیرود و پ یعطا م سراغ
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اچه کله پ میتون یرستوران خوب هست، م هیعدش هم ب ؟یاسک میفردا بر -

 …اگر دخترا دوست داشته باشن… البته …میبخور

کردن  یرا در حال اسک نیرود. نازن یافتد و اخمهاش در هم م یافسون م ادی

 …ندینش یاخم م یلبخند، جا… کند یتصور م

 دختر متفاوت است! نیا چقدر

همانطور که ظرف آب  یکند ول مش  ورت نیکند عطا با نهال و نازن یم فکر

دو تا، عادت نداشتن  نی!... اهی: عالدیگو یکند، م یمراد را در جاش ثابت م

 براشون خوبه. حیتفر… دلتنگ شدن… از پدر و مادرشون دور بمونن

 کشد. یم یراحت نفس

 دنبالتون. امیم د،یپس صبح زود آماده باش -

*** 

 کند. یاستفاده مساکت است. از فرصت  هیراه برگشت، هان در

 …یدار نینازن یدرباره  یا دهیچه ا یهنوز بهم نگفت… مامان -

 کند. یو منتظرش نگاه م یجد مرخیبه ن ن،ی ماش ِیکیدر تار هیهان
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  و و حج یتنها شباهتش به پدر، کم حرف دیشا …یرعلیدختر ام …نینازن

 باشد. شیذات یایح

 …نینازن یراحت تر است. ول یلینهال خ یدادن درباره  نظر

ش که شده  یمیدختر عشق قد… ست.، هم عشق پسرش یرعلیدختر ام هم

 عشق پسرش!

 سخت است ردش کند. …ردیاست او را بپذ سخت

 جوابم انقدر سخته؟! -

 خواهد زمان بخرد. یم دیدهد. شا یرا با سوال جواب م سوالش

 !؟یدیرس جهیبه نت ،یزود نیبه ا یتو مطملن -

شم شتریخواد ب یدلم م یلیخ - شنا ب ش… باهاش آ رو  هگیو همد میبا هم با

 .میبهتر بشناس

 چرخد. یبه طرفش م ،یصندل یرو

 نجایکه ا یروش   ایاون روش درس  ت تره  گمینم …س  تین کایامر نجایا -

مثل  یمعتقد و س  نت یمملکت، اونم با خانواده  نیا یتو یول… مرس  ومه
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نه پدر و مادرش اجازه  ن،یخانوم، ش   ک ندارم نه خود نازن رانیا یخانواده 

 .شیتا بهتر بشناس یباهاش باش یتو بخوا دنیم

با… خواد یخودش هم نم… ذارن ینم - جامپ کنم تو نکس   ت  دیپس 

 استپ.

 چرخاند. یرا در جاش م انگشتر

از  نینازن …یریبگ میدرباره ش تص  م یزوده جد یلیکنم خ یمن فکر م -

 همه نظر با تو فرق داره.

 رود. یباال م یرعلیراست ام یابرو

و ر دهیا نیگفتم، باز هم هم یو حرفش بهت نم نینظر نازن یاگر درباره  -

 !؟یداشت

 نامدار شده! هیشب چقدر

مگر چند روز  …طیش  را نیدر ا گریدختر د کینه و  یرعلیدختر ام اص  ال

 است با او آشنا شده؟!

 پنج روز! فقط
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خانواده و  طیبه شرا دیبادختر هم که باشه،  نیبهتر ن،ی! پسرم! نازنیرعلیام -

… دونم یها و رس  م و رس  وم و چه م یتو حتا ش  وخ …یفرهنگش دقت کن

ا ت میتالشمونو کرد یما همه  …یشناس یجامعه رو نم نیا یدهایو نبا دیبا

با  یوند یخودت هم م یول میکن تیترب یرانیا هیتو رو  ورک،یویقل  ن یتو

صف عمرم رو تو یحتا من …یا بهیفرهنگ، غر نیمردم و ا نیا  نیهم یکه ن

 …کنم یکردم، االن احساس غربت م یآدمها زندگ نیا نیشهر و ب

صورت او نم یرییتغ صرارهاش برا یچند روز قبل م ادی ند؛یب یدر   یافتد. ا

نه ِ قاطع  کیاو و  یهاش برا حیاحس  اس نامدار. توض   یآمدن و ص  ورت ب

 فقط!

شه تو به خاطر کار، موقتایرعلیام -  یفراموش کرد …رانیا یاومد ! بادت با

بار ص  حبت م اال ح …؟یگفت یو دلتنگ ییاز تفاوتها و تنها م،یکرد یهر 

 !؟یایکنار ب زیماه، با همه چ کیدر عرض  یتون یچطور م

 کند. یتر م میرا مال لحنش

عاقالنه عمل کن  ش  ه،یمثل هم… به احس  اس  ت زمان بده… به خودت -

 پسرم.
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 شوند. یدو چند لحظه ساکت م هر

 .ییشمار ِ چراغ راهنما هیشده به ثان رهیخ یرعلیام

 من دوستش دارم.… مامان -

دهد، هم  یعش  ق م یهم بو …تیهم رنگ التماس دارد، هم جد ص  داش

 .یناچار

 .هیکند به هان یشود در صورتش. نگاه م یچراغ سبز، منعکس م نور

 مطملنم! نویا -

 کند. یو حرکت م دیگو یم

 سرنوشت شود؟! میتسل دیباز با… لرزد یم پشتش

 جا بزند! دینبا

واده کم خان نیبا ا یرعلیارتباط ام هی!... فکر کن!... فقط کافهی"فکر کن هان

 ."کایامر میگرد یبعد هم برم… بشه

 …دیپرس یو راننده م نیماش یپدرت امروز درباره  -

ش اگر شد، ام نیما شته با  یهر روز به خانه  ستیمجبور ن یرعلیو راننده دا

 خانوم رفت و آمد کند. انریا
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 .شهیآماده م نیشنبه هم ماش… کردم دایمطملن پ یراننده  -

 خودش و مادرش دارد. یرا برا نیهر دو ماش دیقصد خر دیگو ینم

ش ش نیما صد ماندن دارد؛ و ما  ینم… چون ه،یهان نیخودش، چون فعال ق

 نامدار! یماهه  کی یبه اجازه  یداند! فقط جواب

 شیرس  ونمت پ یم …یاس  ک میو نهال بر نیعطا و نازنص  بح قراره با  -

 .میر یمهربان و م

 …فشارد یهم م یرا رو پلکهاش

 سال قبل رو ندارم." یتوان ِ س گهی! من دای"خدا

جاده، راه را بس  ته و آنها را  یراه، از همان ابتدا سیبهمن، پل زشیخاطر ر به

 تهران کرده. یها، راه نیماش ی هیهم مثل بق

 کنسل شده. رفتن یاسک

 هر سه به آپارتمان او رفته اند. ،یرعلیام شنهادیپ به

صحبت می کند.  امیرعلی شم به بیرون دارد، با تلفن  ستاده کنار پنجره ،چ ای

نش  س  ته اند و عطا در آش  پزخانه،  یرعلیراحت ام یکاناپه  یدخترها رو

 است. یمشغول درست کردن چا
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که در طول آن، دس  ت کم هزار از یك ش    طوالنی و توام با بی خوابی  بعد

خاطره  مه  یبار  کال با  یآخرین م با امیر علی را مرور کرده،  دو نفره اش 

 صورتی خسته و رنگ پریده در کنار نهال نشسته.

شغول باال پایین کردن کانالهای  نهال سته و بی حال م شه ، خ بر خالف همی

 ماهواره است.

سل سک کن صبح زود را  داریش  قبل و ب یتازه کم خواب ،یشدن ِ ا شدن ِ 

 کرده. انینما

نازنین! تو رو خدا انقدر وول نخور ... ریلکس جانم ،خیلی عصبی به نظر  -

 میای!

 می کند "هیچ دلیل موجهی هم ندارم" فکر

 دوباره صداش می زند. نهال

 بیا بشینیم تی وی ببینیم، بزار ببینم! یوگا داره؟!-

صفحه  با ستپاچگی به  سر جوانی در حال تلویزیون زل ز ید ده اند. دختر پ

 !ستندیب*و*سیدن هم هستند و دست بردار هم ن

 کانال دیگه ... این برنامه های بی محتوا مناس  تو نیست. هینهال! بزن -
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 بشین بابا! میگن برای آرامش اعصاب خوبه؛ عینهو یوگا!-

 را نصیحت می کند؛ با اینحال نمی تواند چشم از آن صحنه بردارد. نهال

 عطا را در آشپزخانه می بیند. حرکت

 نهال! -

 دستهاش را توی هوا تکان می دهد. نهال

صت ببینیم عاقبت دختره به کجا - سر فر شی بذاری  شه خفه  اه !نازی... می

 می رسه؟!

 حاال دیگر خودش هم کنجکاو شده ، زیر ل  با خنده می گوید : نازنین،

 کجا رو داره برسه جز دنیای زنان؟!-

 می خندد و با شیطنت اضافه می کند: هم نهال

 چه دنیای شیرینی! من که دلم می خواد با سر وارد این دنیا بشم! -

به خودش   ان می پیچند و زمانی متوجه  هر دو از فش   ار خنده، روی مبل 

ستاده و دید آنها  شت به آن ای شوند که جلوی تلویزیون و پ ضور عطا می  ح

 رو کور کرده.

 .دیحالت گیجی بیرون مي آ بالفاصله از آن نازنین
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 .ندازدیگردن می کشد شاید بتواند نگاهی ب نهال

 را خاموش می کند. ونیزیبدون آنکه برگردد ، دست دراز می کند و تلو عطا

مك میز  - یاین ک های مزخرف دل بکنین ،ب مه  نا قه از این بر ند دقی یه چ

 صبحانه رو بچینین.

ن می دهد و از جا بلند می . س  رش را تکادیکم کم به خودش مي آ نازنین

 شود.

با حرم کنترل را روی صندلی ب*غ*لی پرتاب می کند و زیر ل  می  نهال

 گوید:

 یه بار به عمرمون خواستیم ببینیم دنیا دست کیه! -

سته  عطا ش شده، به اخم ِ ن شمهای باریك  ستهاش را به کمر می زند و با چ د

 او نگاه می کند. یمیان ابروها

 می زند و در کنارش می نشیند.را دور  کاناپه

 االن از چی دلخوری؟؟ -

 می غرد: نهال
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شیطون از تو - ستادش ،از ترس اینکه  شکوه جون و  ماهواره بپره  ییه عمر 

 بیرون، زندگی رو زهرمون کردن ،حاال نوبت توئه؟!

عد فه  ب یا ند. ق یدی در هوا پوفی می ک ناام با  هال،  یهم  س  رخورده و آه ن

 ی شود عطا با صدای بلند بزند زیر خنده.ناخوداگاه باع  م

 از حرم، کوسنی را برمي دارد و به سمتش پرتاب می کند. نهال

 .ردیبعدی را بگ یسرفه ای می کند تا جلوی خنده  عطا

گوش کن نهال! اونطوری به من نگاه نکن! من می دونم تو االن از من چی  -

رو ندارم؛ قصد ازار  ونیزیمی خوای ، اما متاسفانه من قصد روشن کردن تلو

و اذیت تو.را هم ندارم ....باالخره یکی از همین روزا، تو هم بزرگ می ش  ی 

و می فهمی چه چیزهایی تو زندگی اهمیت داره ... اونموقع می فهمی با از 

 یوگا، دنیا به آخر نمی رسه! یدست دادن یه صحنه 

 می زند و از جاش بلند می شود . چشمکی

به نهال، نازنین نگاه می کند که طبق معمول از خجالت س  رخ  با تعج  

 شده.

 را شنیده؟؟!" شانی"تمام حرفها
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 تاکید می کند: عطا

تا امیر علی به کارهاش برس   ه، من برم حلیم بگیرم بیام.... ممکنه یه کم -

 طول بکشه ...به جای شیطنت، میز صبحانه رو آماده کنین.

 جواب دادن ندارند. یحوصله  هیچکدام

 

 

 کجا؟؟ -

 را در حالیکه به سمت یکی از اتاقها می رود ، متوقف می کند. نهال

 نگاهش می کند. ملتمس

شتی - صبح انقدر وول خوردی نذا ش  تا  نازنین! تو رو خدا گیر نده .... دی

 بخوابم.

 مریضی میای پیش من؟! -

 تو فکر کن آره! ....حاال برم؟!-

 نهال! ممکنه تو اتاق کاری داشته باشه.-

 واًل خودش گفت، بعد هم این همه اتاق، بره تو اون یکی!ا-
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 چشم مامان شکوه رو دور دیدی، پر رو شدی!-

 نازی! -

 کوفت !!.....من تنها بشینم چیکار کنم؟ -

من چه مي دونم ،خ  برو بش  ین مجله بخون ....ماهواره ببین ...هزار تا  -

 ه!کار. شکر خدا بساط کلیه تفریحات سالم و ناسالم فراهم

 

***به نهال پش  ت می کند و با اس  ترس به س  مت س  الن برمی گردد... امیر 

علی تلفنش تمام ش   ده و با خودکار مش  غول یادداش   ت روی تکه کاغذ 

 روبروش است .

در فکر است ،نور ل  تاپ روی صورتش افتاده .با انگشتهای کشیده  عمیقاً 

 کند .و بلندش گاهی تایپ می کند و گاهی روی کاغذ یادداشت می 

نه ،اهمیتی نمی دهد  متفکر یا  نه س   ت  با ند .تفکراتش نجی گاهش می ک ن

ساتی متفاوت که تا  سا صیت جدیدی پیدا کرده با اح شخ ساس می کند  .اح

 فبل از دیدن امیرعلی در خودش سراغ نداشت.
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ساعت به وقت نیویورم،  امیرعلی ساعتش نگاه می کند .تخمین می زند  به 

 ت وقت مناسبی برای زنگ زدن به نامدار باشد.یازده ش  باشد .مطملن نیس

 نازنین لبخند می زند. یصورت خسته  به

معذرت می خوام که طول کش  ید ،چند تا کار مهم بود که باید انجام مي  -

 دادم.می خوای یه خرده بخوابی؟ تخت من خالیه.

 نگاهش می کند. "سر بسرش می گذارد؟" متعج 

 سختی لبخند می زند: به

 ممنون!خوبم ، -

 با فاصله در کنارش می نشیند. امیرعلی

 فرار از موقعیت پیش آمده بلند می شود و به سمت آشپزخانه می رود. برای

 برم میزو بچینم ،االن امیر میاد. -

ها بی  بدون به این حس  کافی  ندازه  به ا قاد دارد اگر  یل منطقی، اعت هیچ دل

 د!اعتنا باشد ،آنها ناپدید، یا حداقل دور می شون

چیدن میز می ش  ود. برای پیدا کردن هر چیزی مجبور اس  ت تمام  مش  غول

 کابینت ها را بگردد.
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چش  م، امیر علی را می بیند که بلند و باوقار به چارچوب تکیه  یگوش  ه  از

 داده.

شی که می کند تا آرامش ظاهرش را حف  کند ، با وجود دل ِ نا آرامی که  تال

 دارد ،خسته ترش کرده.

م در باره تمام  نازنین مش  غول اس   ت ،امیرعلی در خانواده اش  یدتی که 

 صحبت می کند.

پدر بزرگش و اینکه چطور در طی آن س  الها، بر کار تجارت فرش احاطه  از

 پیدا کرده ،از خانوم ،از پدرش و از کتایون و جسی.

با کلمات کوتاه توجه  نازنین هم برای مخفی کردن حس و هیجانش گاهی 

 دهد. خودش را نشان می

 نازنین می کشاند . یکم بح  را به خانواده  کم

نازنین، از حالت یك کلمه ای بیرون آمده اند و توض  یح بیش  تری  جوابهای

به  می دهد . هر چه پیش تر می روند در درونش، تفاوتها، رنگ بیش  تری 

 خودشان می گیرند.
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ر می تبی توجه به اینکه این بح ، اعص  اب و فکر نازنین را خراب  امیرعلی

 کند، همچنان ادامه می دهد.

هم ، جهت و سوی حرفهای امیرعلی را پیش بینی می کند. مطملن نیست  او

 که باید چکار کند .

 "کاش نهال زودتر بیدار شود"

 هدف به سمت یخچال می رود و در آن را باز می کند. بی

یمه به ن ردیف بطریهای چیده شده نگاه می کند. بی اراده یکی از آنها را که به

 رسیده، بر می دارد.

 زنگ خطر هشداری در ذهنش شروع به زدن می کند. ناگهان

خواهد آن را به جای اولش برگرداند که امیرعلی سریعتر از او دست دراز  می

 می کند و بطری را از دستش می گیرد. می خندد.

 باور کنم دنبال این بودی؟! -

 اش از شرم و عصبانیت سرخ شده. چهره

 همزمان، بطری را سر جاش برمی گرداند و می پرسد: علیامیر

 باع  ناراحتیت شده؟ مخالفتی باهاش داری؟! نیدیدن ا -
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 !ستیآنها مجاز ن یخانه  ی"مخالفت؟!" حتی بردن اسمش تو

شکافانه  تحمل سرعت از کنارش  ینگاه مو امیرعلی را ندارد. می خواهد به 

 بگذرد ، که راهش را سد می کند.

 اه می گوید:نگ بدون

 لطفًا برین کنار!-

 به حرفش توجه نمی کند و دستش را می گیرد. امیرعلی

 چرا نمی خوای در موردش حرف بزنیم؟ -

ست که  ریه ساله هایی  ستند... فکرش پر از م سش نی هاش، جوابگوی تنف

شده  شه پنهان  ست که همی شوند .....دهانش پر از کلماتی  شه پام می  همی

،پر از حقایق است .....حقایقی که شاید در آن لحظه به اند . ولی دیدگانش 

 مذاقش تلخ هستند ، ولی وجود دارند.

 خوبی ندارد از این همه تفاوت و نزدیکی . احساس

سی برسد، چه فکری  حس ست امیرعلی و اینکه اگر در آن لحظه ک تماس د

 در موردشان می کند، به عصبانیتش اضافه می کند. مغزش کار نمی کند.

 خشونت دست امیرعلی را پس می زند. با
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 انقدر به هر بهانه ای به من دست نزن! -

امیرعلی ش  ل می ش  ود ... فکش منقبآ و پرده ای تار، جلوی برق  دس  ت

 را می گیرد. شیچشمهای خاکستر

صًا بعد از ا برای صو ست ،خ شتباهش خیلی دیر ا با  امیرعلی نکهیفهمیدن ا

شت باه فکر می کنی" و در یخچال را رها صدای دلخورش گفته "در مورد من ا

 کرده و با نگاهی سخت و سرد بیرون رفته.

مدتی  احس   اس ندارند.  مل وزنش را  هاش توان الزم برای تح پا ند  می ک

 همانجا می نشیند .

س  ردی روی ص  ورتش نش  س  ته. دلش می خواهد بلند ش  ود و با تمام  عرق

 قدرتی که دارد، از آنجا فرار کند.

که بر پیشانی امیرعلی نشسته بود، باز نشده و همان باع   از آن، اخمی بعد

می ش  ود نازنین با وجود احس  اس حماقتی که می کند، نتواند عذر خواهی 

 کند .
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یده، حرکت می کند.امیرعلی دود  با که نهال خواب تاقی  به س  مت ا بغآ 

سیگاری را که روشن کرده همراه با آهی از میان لبهاش بیرون می فرستد و به 

 ده های تراس تکیه می دهد.نر

شود نهال کش و قوسی به بدنش بدهد و از  صدای ممتد زنگ در باع  می 

 جا بلند شود.

 عطاست ،طبق معمول با خنده و عشوه گری در را باز می کند. نکهیخیال ا با

 روبروی در ایستاده . ر،یغافلگ ییبا چشمها بهداد

 متعج  سالم می کند . نهال،

 ب، خنده ای می کند و سوت تحسین آمیزی می زند .به جای جوا بهداد

 چرخد. یصورت و تن ِ نهال م یپرده و تشنه اش، رو یب نگاه

  ناقال! احوال شما خانوم کوچولو؟ ِیرعلیام یچه پری رویی! ا -

 بی اختیار از توصیفش خنده اش می گیرد. نهال

برای جراتی به خودش می دهد ،قدمی نزدیکتر می ش  ود، دس  تهاش  بهداد

 کمتر از یك ثانیه روی بازوی نهال می نشیند.

 من بهدادم ،دوست امیر علی... و شما؟ -
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س  رعت خودش را عق  می کش  د ،رفتار بهداد براش غیر منتظره بوده ،به  به

او نگاه می کند و دس  تی که دوباره به طرفش دراز  یچش  مهای خمار ش  ده 

 شده.

 نترس ،من... -

در پی آن، لحن توبیخ گر عطا هر دو را از نفس زدنهای عص  بانی و  ص  دای

 جا می پراند.

 نهال!! -

 تای ابروی بهداد باال می پرد ،آهسته می گوید: یك

 نهال! -

 سمت امیر عطا بر می گردد و سالم می کند. به

 امیر عطا به یك لبخند نمایشی تبدیل می شوند. اخمهای

 هم تك خنده ای می کند و می پرسد: بهداد

 من می تونم بیام تو؟باالخره  -

 البته . -

 را تا انتها باز می کند و اجازه می دهد داخل شود. در
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گذارد و با تمام نیرویش بازوی نهال  یکانتر م یکه گرفته را رو ییغذا ظرف

 را می گیرد و به سمت اتاق هلش می دهد.

صبی عطا  همان صورت ع لحظه، امیر علی از تراس پا به داخل می گذارد و 

نهال را می بیند که به س  مت آخرین اتاق راه کج  یوحش  ت زده  یفه و قیا

 کرده اند.

 به سمت بهداد بر می گردد و به جای سالم می پرسد: پرسشگر

 چی شده؟ -

سر باز می زند و م بهداد شتر  ضیح بی شانه از تو : با دیوگ یبا باال انداختن 

سون... برو بچه ها میبر میخوا یم دیوح سک یلوا ستن...فکر باز هم یا ه ه

 !یبرس آیدنبالت، بلکه تو هم به ف میایگفتم ب ،ییکردم تنها

 

بس ته ش دن در اتاق، نهال بر می گردد و ترس یده و پریش ان به چش مهای  با

 سرخ از خشم عطا خیره می شود.

 چی شده ؟! چرا همچین می کنی ... -

 صدای خفه ای می گوید: با
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دونی وقتی اینطوری می گردی، تازه می پرس  ی چی ش  ده !؟ لعنتی! نمی  -

ص  د قافله دل همراهت می ش  ه ....ش  دی کرم قالب ماهی گیری ش  یطون 

 ،برای به دام انداختن پسرا؟!

نهال به شدت گشاد شده اند ،به سرعت رنگ از صورت سرخش  یچشمها

 می پرد ،به دنبال کلمات می گردد.

 دستمو از جا کندی ...ولم کن ! -

می تواند باور کند عطا در موردش اینطور فکر را کنار می کش   د ،ن خودش

 کرده ،به سمت در اشاره می کند و با صدای دلخوری زمزمه می کند:

 برو بیرون !-

شنود ، بدنش به لرز می افتد و به  زمانیکه شدن در اتاق را می  سته  صدای ب

 تندی ن*ف*س ن*ف*س می زند.

 می شود.شوم اتفاقی که افتاده کم ..و به لرز تنش اضافه  از

تخت محکم چنگ می زند و قطره قطره اشك، صورتش را خیس  یگوشه  به

 می کند.

 با باز شدن در اتاق افکارش بهم می ریزد. ،یاز مدت بعد
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در ایس  تاده و تالش  ی برای وارد ش  دن به اتاق نمی کند  یدر آس  تانه  عطا

 .آهسته می گوید:

 بیا یه چیزی بخور! -

 می کند: اضافه

 و بشور یه چیزی بپوش و بیا!دست و صورتت -

صورت بی رنگ  هیچ شده و  جوابی دریافت نمی کند. با نگاه به بدن جمع 

 نهال ،دستی به صورتش می کشد.

 نهال ،می دونم بیداری ،لجبازی نکن! -

شار می دهد ،نه می تواند، نه می خواهد از  پلکهاش را محکم تر روی هم ف

 جاش تکان بخورد.

شود عطا سرش می بندد و به آن تکیه می وارد اتاق می  شت  سته پ ؛ در را آه

 دهد.

 نهال ،معذرت می خوام ... عصبانی بودم نفهمیدم چی گفتم. -

 با من مثل یه دختر بچه مدرسه ای رفتار می کنی! -

 خندد. می
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 مگه نیستی؟! -

 گله مند نگاهش می کند . نهال،

 من نه کرمم ،نه قصد فری  کسی را دارم -

 ایی که به ناحق زده، در تمام حرکاتش پیداست.از حرفه ندامت

 می دونم ،حاال بیا ... بعدًا راجع بهش حرف می زنیم . -

 

*** 

شود ،بر خالف انتظارش نه تنها  وقتی سالن می  شش، وارد  نهال اینبار با پو

سته و یك  ش شت به او ن ضور دارد که پ سر دیگر هم آنجا ح بهداد بلکه یك پ

 فنجان هم در دست دارد.

 سوال امیر علی توجه همه به سمتش جمع می شود. با

 بیدار شدی؟ -

 لبخند سالمی جمعی می کند،سنگینی نگاه بهداد را احساس می کند. با

 بلند می شود سالم می کند و بالفاصله سرش را به زیر می اندازد. وحید
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طا ند . هنوز کتش را  ع با تلفن حرف می ز ته و  نار میزی نش  س    ک

یاورده...همی یك درن ند ... باز می ک بازوش را  یك  ند ، هال را می بی که ن ن 

 دعوت بی کالم که نهال در کنارش بنشیند.

اس  ت که منظورش را درس  ت فهمیده یا نه ؟..نزدیك تر که می ش  ود،  مردد

 ص  حبت با تلفن، لبخند گرم و  ِ انیبازوی عطا باالی مبل قرار می گیرد و م

 صمیمی همیشگی اش را می زند.

 قین تبدیل می شود با خوشحالی قدم آخر را بر مي دارد.به ی حدسش

می نشیند، دست عطا از قسمت باالی مبل سر می خورد و روی شانه  وقتی

 اش قرار می گیرد .

نه می ترس  د و نه خودش را عق  می کش  د ،دلش می خواهد دس  ت  اینبار

 عطا دور شانه هاش حلقه باشد.

داد می گیرد،به آرامی کمی نهال را قطع کردن تماس ،نگاه س  ردش را از به با

 به طرف خودش می کشد و آهسته می پرسد:

 بخشیدی؟! -

 همانطور آرام ولی با شیطنت جواب می دهد: نهال،
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 !رمینخ -

 یك لحظه کوتاه شانه اش را فشار می دهد ،زیر ل  می گوید: عطا

 بخشیدی! .....مگه جرات داری نبخشی؟! -

 می بیند ، دستش را بر میدارد و می گوید:نهال  یرا که روی لبها لبخند

فعاًل برو یه چیزی بخور ته دلتو بگیره ،تا اینا برن، بریم س  روقت رحمان  -

 کله پز!

 حلیم؟ -

 نداشت . راستی یه سرم به نازنین بزن ،معلوم نیست اون دیگه چشه. -

در تمام مدت متوجه اتفاقهای پیرامونش هست ،نگاههای سرد و خیره  وحید

 به بهداد را دیده و تا ته خط را خوانده. عطا

 

*** 
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ین ن می  ناز نارش  ک ند.در  ک می  یدا  پ مان  ه م تاق  تراس ا توی  را 

نشیند...م*س*تقیم نگاهش می کند شاید از فکر و حالش با خبر شود ولی 

 او سرش را به سمت دیگری می چرخاند.

شرم و  چند صمیم می گیرد در مورد امیر علی حرف بزند ولی  خجالت بار ت

 مانعش می شود.

نمی داند از چه کسی بیشتر ناراحت است ...حقیقت این است که ،از  واقعاً 

 آن تماسها خوشش آمده!

که فکر می کند ،درم اینکه حتی یکی از س  لولهای امیر علی از آن  خوب

 !ستیتماس، منظوری نداشته، کار سختی ن

 ناراحت و ناامید همبیشتر از اینکه امیرعلی هیچ حسی نداشته،  حاال،شاید

 شده.

میشد اگر اجازه مي داد بیشتر در تماس بمانند!؟ احساس می کند افسون  چه

ش  ده و اگر این وض  عیت بیش  تر از این ادامه پیدا کند، احتمااًل این خودش 

 است که نمی تواند هیچ چیز را کنترل کند!



 549 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

ا خورد ،باز بوی کله پاچه حالش بهم می  نکهیا یشدت استرس ،به بهانه  از

 وجود تمام اصرارهای نهال حاضر نیست قدم از قدم بردارد.

به او را  از گاه کردن  با امیر علی می ترس   د ،روی ن باره  روبرو ش   دن دو

شده که برای فرار از واقعیت و  ست و بی وجدان  ندارد.فکر می کند چقدر پ

 این احساس ،تمام تقصیر ها را به گردن او انداخته.

 

*** 

 های تمام، مشغول خوردن است ،سر بلند می کند و می خندد.با اشت نهال

به خاطر رفتار تند امروزش خودش را نمی بخش  د ...دلش می خواهد  عطا

ست ب سرش بیرون می  ندازدید شش بگیرد ،اما این افکار را از  و در آ*غ*و*

 کند.

 هی ،کله پوم! صبر کن منم بهت برسم! -

 می برد:سرعت بیشتری قاشق ها را به دهان  با

 آقا رحمان! یواقعًا شاهکار بود این کله  -
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می خندد ....این دختر همیش   ه او را س  ر نش   اط می آورد....هر کار  عطا

عجی  و غریبی ازش س  اخته اس  ت.....در ش  عاع یك کیلومتری اطرافش، 

 دنیا سبز است و سرزنده!

 می کند "میدونی چقدر دوست دارم!؟" فکر

هال بت  ن ثا گاه  به ن باره  خار روی ظرفش را بو می دو ند می زند. ب او پوزخ

 کشد و به سرعت خوردنش اضافه می کند.

حال و خوش است و عطا از خوشی او ل*ذ*ت می برد........پیچ و تاب  سر

صانش ....می تواند  شیطنتش و نگاه ر*ق* شمهای گرد و پر  موهاش .....چ

 کشیده! سالها به تماشای او بنشیند ....در واقع چنین نقشه ای هم

 نهال ،نگاه و افکارش همزمان به سمت امیر علی می رود. یاشاره  با

 درستی معنای اشارات و شیطنتی که در حرکات نهال است را نمی فهمد. به

 علی مشغول درست کردن املت است. امیر
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***در حالیکه اخمهاش هنوز در هم است، سینی محتوی املت سبزیجات 

ه جان  نان تس   ت ،نوتال و فن ند توت فرنگ، را روی میز می  یای قهوه و چ

 گذارد.

 دهد. یم هیتک شیصندل یبه پشت نهال

 خوردم! دستت درست عطا جون! یلی! خیوااا -

 کند. یو مخلفاتش نگاه م ینیبه س بعد

 ،یخوشگلی درست کن یصبحانه  نیقراره همچ دونستمیم*س*تر! اگه م -

 کردم! یخفه نم تیلیخودمو با کله و ت

 .زدیر یم یچا وانیل دو عطا،

 یی! ش  کمویاریدر م نمیغذا دورت نکنم، ته ِ ا زیپاش  و! پاش  و که اگه از م-

 شناسمت! ی! مگهید

 .ینیس یچرخاند تو یچشم م نهال،

 که! شهی! نم؟یخوشمزه فقط مال ناز نهمهیه    وم... آخه ا -

 گذارد. یدر دهان م کجایدارد و  یبرم یتوت فرنگ کی بعد

 !؟ی! راحت شد؟یرد! خوگهیخ  د -
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کمرنگ هم  یبا همان ص  ورت اخمو، به خاطر رفتار نهال، لبخند یرعلیام

 دارد.

 یم نیمتر به طرف نازن یرا چند س  انت ینیدارد و س   یقهوه اش را برم فنجان

 کشد.

لبخندی از روی سپاس می زند و زیر ل  تشکر می کند ،طاقت نمی  نازنین

 معذرت خواهی می کندآورد؛ سرش را بلند می کند و آهسته 

 علی اخمهاش را باز می کند و با مالیمت می گوید: امیر

منه ،امیدوارم خوش  ت  یمورد عالقه  ییکم بخور ،این املت ،ص  بحانه  -

 بیاد.

حرف ش  نوی، زیر نگاههای مهربان و با گذش  ت امیر علی ،مقداری از  با

اش را کنار خوش  مزه بودنش، اش  تها ندارد ،بقیه  رغمیاملت را می خورد،عل

 ظرف می گذارد.

سینی را کمی به  امیر صندلی را می چرخاند و روبروش قرار می دهد ، علی 

ستش قرار می دهد ،مقداری از  ستمالی کف د شد ...د طرف خودش می ک

 نوتال را روی نان داغ تست شده ،می گذارد.
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 اینو امتحان کن! -

ره می ش  ود که باع  از آن، دس  تهاش را بهم گره می زند و به نازنین خی بعد

 می شود ناشیانه گازی به تستش بزند .

 از شکالت، گوشه لبش جا مانده . کمی

 تغییر دادن فضای بینشان ،ه*و*س می کند سر به سرش بگذارد. برای

 از خواستگارت چه خبر؟؟ -

 یادآوریش، اخمهای نازنین درهم می رود...شانه هاش را باال می اندازد. با

 جواب ندادم.هیچی ....هنوز  -

 علی با لبخندی مالیم و لحنی اغواگرایانه می پرسد: امیر

 چرا انقدر مرددی ؟!...نکنه کس دیگه ای رو دوست داری؟! -

صدا برای شوند.  سکوت به هم خیره می  عطا و نهال در  یمدت طوالنی در 

 کردن. یکه دوباره رفته اند سروقت چنگا باز دهیچیخانه پ

سر می خورد به سمت لبهاش و شکالت  ن،ینازن یاامیر علی از چشمه نگاه

صومیت نازنین در مقابل  ست، تمام مع باقی مانده در آنجا...منتظر جواب ا

 دیده اش است.
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 آرامی می کشد و می پرسد : نفس

 آره؟؟ -

آرزو می کند این هیاهویی که وجودش را هر لحظه گرم و گرم تر می  نازنین

 کند ،رهاش کند.

 ند:صدا می ز دوباره

نازنین! دختر خانوم زیبا و دوس  ت داش  تنی ....کس دیگه ای رو دوس  ت -

 داری؟

یان گذارد و  م جان قهوه اش را روی میز می  نازنین ،فن س  کوت دلهره آور 

 سیگاری روشن می کند.

شام نازنین .این عطر و بو را  عطر سیگار، می پیچد در م قهوه آمیخته با بوی 

 داند!دوست دارد .از کی ؟خودش هم نمی 

اولین بار در طول زندگیش به زنگ هشدارها و صداهای ذهنش توجهی  برای

 نمی کند،آب جمع شده در دهانش را فرو داده وجواب می دهد:

 فکر می کنم! -

 رگه دارش برای خودش هم نا آشناست . صدای



 555 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 امیر علی تغییر می کند ،پر از شیطنت می شود و می پرسد: ی چهره

 فقط فکر می کنی؟! -

 هاش رنگ می گیرد و آن صدای نا آشنای رگه دار جواب می دهد: گونه

 نه،می دونم که ازش خوشم میاد. -

علی به جوابش می خندد ..... نگاه ر*ق*ص  نده و درخش   انش روی  امیر

 صورت نازنین در چرخش است.

صد  برای ست و هیچکدام ق سکوت حکم فرما شان  ثانیه های متمادی، بین

 ایق شیرین را ندارند.شکستن این سکوت و دق

 

سی می کند ....انگار  امیر ستش باقی مانده را برر سیگاری که در د علی ته 

 کلید جمالتی که باید بگوید در آنست .

گار را درون  س  عی ته س  ی ند ، قت ک مات خیلی د خاب کل ند در انت می ک

جاس  یگاری می گذارد، به ردیف چنارهای قد کش  یده و قدیمی و اس  کلت 

 کنار آنها نگاه می کند، ناگهان می گوید: نیمه تمام برج

 ولی من مطملنم دوستت دارم. -
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شمارد .می  سکوت سکوت او را محترم می  شده ،امیر علی  نازنین طوالنی 

 داند دچار چه انقالبی ست.

 عاقبت می پرسد: ن،ینازن

 چرا من؟! -

چرا نه؟ کمتر دیدم دختری که همه فکر و احس   اس  ش توی نگاه و روی  -

 باشه. زبونش

 دستپاچگی جهت نگاهش را تغییر میدهد و می گوید : با

 من به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم! -

 علی سعی می کند لبخند پشت لبهاش را مخفی کند. امیر

ستم با کلمات بازی کنم ، ولی  - نازنین ،دلم نمی خواد دروغ بگم ....بلد نی

زمان نیاز داریم .....به نظرم  فکر می کنم هر دو برای رسیدن به اون مرحله به

که واقع عاش  قتم و مي میرم برات ،مي دونی   یمن حتی اگر االن بگم 

 ....ستین

سرش را پایین گرفته و با لبه  موقع کند  رومیزی بازی می یصحبت، نازنین 

 . بی اندازه سرگردان به نظر می رسد.
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 علی ادامه می دهد: امیر

نیس  ت... فقط احتیاج به زمان داریم من مطملنم که این یه حس زودگذر  -

 ،شاید اگر منو بیشتر بشناسی ، تو هم ...

یان  ن،ینازن هد. ترس و نگرانی م کان می د چپ و راس   ت ت به  س  رش را 

 چشمهاش، و بغآ در گلوش نشسته .

 متاسفم ،جواب من همون جواب قبلیه. -

 ا مید داشتم بتونم نظرتو عوض کنم.-

 شرایط ما مثل قبله. -

 نفس کالفه ای می کشد . یلرعیام

نازنین !دالیلت بی معناس  ت .اگر با خودم مش  کل داری فرق می کنه ولی  -

من منظورت رو از شرایط نمی فهمم ،چه چیز خاصی هست که نتونیم تغییر 

 بدیم ؟!

ید که قوانین خانه ش   ان س  خت تغییر می کنند  چطور می تواند بهش بگو

نه ش    خا ید در  ند بگو هار نظر در مورد ....چطور می توا ان کوچکترین اظ

تغییر همان ش  رایطی که امیر علی به راحتی از آنها دم می زند ،طوفان جر و 
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 هابح  های کوبنده و ش  دیدی را راه می اندازد...... چطور بگوید که س  ال

سته ....چطور می تواند بگوید دالیل ،انگیزه و  سکوت را بهترین راه حل دان

شت انتخاب هر شکوه آنها را مثل گنج  سنت هایی پ ست که  ستگار ه خوا

ید آینده ای را که او با خوش بینی ترس  یم می  حف  می کند .....چطور بگو

 ...داردکند در واقع با دنیای نازنین بیگانه است و درم درستی از آن ن

 علی هنوز منتظر جواب است. امیر

 نگفتی ...،چه چیزهایی؟! -

من تعص  بات  ی. جدای اون، خانواده  مهمترینش فرهنگ و اعتقاداتمونه -

خاصی دارن...مخصوصًا مادرم ....نه اینکه پدرم نداره ولی یه سری مسائل، 

 ما حرومه، چه برسد به استفاده اش . یحتی عنوانش تو خونه 

 است امیر علی منظورش را فهمیده باشد. امیدوار

 خودت چی؟؟ -

ه نظر می رس  د ش  ما خ  من احس  اس می کنم به اونها ایمان دارم و ب -

 ندارین!

 پشتی صندلی اش تکیه می دهد. به
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 همیشه قبل از اونکه خوب نگاه کنی ،قضاوت می کنی.؟!.... -

 و از جا بلند می شود. دیگو یست! م یهم سوال دارد، هم خبر لحنش

مون دارم ،نمی تونه  ندهیاحساسی که من بهت دارم،... فکری که در مورد آ -

 دین ،اختالف و تضاد داشته باشه.با خدا و دستورات 

 شود. ینهال بلند م غیعطا و ج یخنده  یصدا

 نامرد! یکرد ی!... جر زنستیقبول ن -

دس  تهاش را از دو طرف باز می کند و کش و قوس  ی به بدنش می  یرعلیام

 دهد.

 .یرعلیام ی نهیبازوها و قفسه س ینازنین همراه او در چرخش است؛ رو نگاه

م، خواندن افکار و تفس  یر نگاه نازنین س   اده اس   ت خا یآن لحظه  در

هاش در  لت چش  م حا با حرکت و  گذرد،  که در ذهنش می  چه  .....آن

هماهنگی کامل هس  تند و خوش  بختانه ریتم آن کاماًل موزون با افکار امیر 

 علی!

تا از دیدن آن نگاه گو مدت تد  عد می  ایکوتاهی می ایس   ل*ذ*ت ببرد ،ب

 چرخد و بیرون می رود.
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*** 

درماندگی روی تختش می نش  یند .هر چقدر هم که به خودش تلقین کند  با

 ،بی فایده ست .....مشکل همچنان به قوت خودش باقی ست .

 خانه ، ان ادم ، بخشی از قلبش را تسخیر کرده اند.شاید هم همه ان را ! ان

شمهای ست احمق  چ بی روحش به نقطه ای خیره مانده .....چقدر می توان

! این عالقه بدون منطق فقط در یکماه گذش  ته بوجود امده !....پس باش  د 

ساِس  ست با این اح ست همه چیز را فراموش کند ...می توان شاید می توان

 تازه پر استرِس ل*ذ*ت بخش مبارزه کند؟؟

 داند که نمی تواند ،میزان عالقه اش شدید تر از انست که فکر می کرد... می

ست دارد که با تمام را وادار می کند تا  خودش واقعیت را ببیند ...مردی را دو

 معیارهایش متفاوت ست ...."اصاًل مگر معیاری داشت؟"

 این همه اختالف فرهنگ و عقاید چکار کند؟! با

 دو احساس متضاد سرگردان ست و نمی تواند به نتیجه ای برسد . بین
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 روی تخت دراز می کش   د و دس  تهایش را روی ص  ورتش می گذارد دمر

لت ممکن هم این  حا نه ترین  نا ند ....در خوش بی یه می ک نه گر یدا ناام ...

 عالقه سرانجام ندارد.

 طوالنی ترین ش  نازنین ست . انش 

از همه بدتر ، شك دارد ،این همه غصه و ناراحتی به خاطر امکان ِ نداشتن  و

 امیر علی ست ، یا ایمانی که سالها ازش دم می زند.

 

 

لبها را  ز،یم یت را در هم قالب کرده، خم ش  ده رودو دس   ی***انگش  تها

شتها و خ سبانده به انگ س رهیچ شن که در ز گاریمانده به  دود  یگاریس ریرو

 شود. یم

 شود. یمسخره تر نم نیهفته! از ا سه

 یخواهد، فقط چشمهاش را بلند م یرفتن م یزند و اجازه  یکه در م یمنش

 دهد. یکند و سر تکان م
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ر کنند ص  ب دیمانده. عطا گفته با ررض  ایو ام یرعلیش  تن ِ امهفته تا برگ کی

رف کند و مش  کل را برط دایپ ییآش  نا ،یبتواند دوس  ت دیش  ا د،یایب یرعلیام

 کنند.

 .ختهیرفته دفتر ثبت اسناد، فکرش به هم ر دیصبح، که با وح از

 معامله ندارد. یگفت اجازه  محضردار

 چرا؟! دیپرس

 .نیندار خدمت انی: کارت پادیشن جواب

 خدمت چه هست؟ انیدانست کارت پا ینم اصال

 یهمه  نجای. ایس  رباز یکارت تموم کردن دوره  یعنیداد:  حیتوض   دیوح

 .یبرن سرباز دیسال، با جدهیه یباال یپسرها

ضردار گفت: آقا و صال ا یبعد به مح ست  ینم یزندگ رانیراد ا سالها کنه. 

 .کاستیامر میمق

 .شانه باال انداخت محضردار

ست!... بدون پا یرانیا - تونه معامله  یهم نم یخدمت، موتور گاز انیکه ه

 .یونیلیصد م نیکنه، چه برسه به ماش
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 واردتر بود. زیبه دامن عطا شد. باالخره او به همه چ دست

 از چند ساعت انتظار، زنگ زده بود. بعد

پا یدونس  ت ی! تو اص  ال میرعلیام… پرس و جو کردم - کارت   انیبدون 

 !؟یبمون رانیا یتون ینم شتریسه ماه ب یمت، سالخد

 .اوردیدر ن سر

 .یبرگرد دیسه ماه از اومدنت بگذره با ،یخدمت ندار انیچون پا یعنی -

 بعد از سه ماه، برم و دوباره برگردم؟! دیبا -

 .دیخند عطا

نود و دو،  نیفرورد …یبرگرد یتون یامس   ال نم گهید یعنینه برادر من!  -

 .یورود دار یه دوباره اجاز

 گرفت. دلشوره

 من بمونم؟! ستین یراه چیه یعنی -

 به زمان داشت. زمان و آشنا. اجیاحت یبود ول ی! راهچرا
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 دایرا پ یکس فهیبرگردد. تا در نظام وظ یرعلیسه هفته فرصت دارد تا ام حاال

  ِتیدودتا بتواند بدون مح …ردیبگ تیمعاف ایرا بخرد  یکند که بتواند سرباز

 …بماند ،یانزم

 .دهیرا فهم زیداده که همه چ حیانقدر مشروح و کامل توض عطا

ضوع را م نیدو ماه قبل، ا اگر شا یمو ست،  شحال هم م دیدان  ی. ولشدیخو

 …نینازن… حاال

ستش دارد ول گریکه د ینینازن سر ِ جنگ ندارد... نگفته دو شمهاش   یم یچ

س  اب کتاب ِ تفاوتها و که نگفتنش از خجالت اس  ت و ح ینیداند دارد! نازن

 ...دهیاختالفات عق

 نیریش  یس خت، ول دیبه دس ت آوردن ِ او، ش ا یبرا دنیحاال، حتا جنگ و

 است.

تس   ت با روکش نوتال که نگاه کرد،  یآماده ش   ده و نانها زیقبل، به م روز

شمهاش م شم م دونمیگفت " م ی. وقتدیخند یچ شمهاش ادیازش خو "، چ

ند یم تا وقتدیخ ه ی... ح قه، تو داد،یم یدیناام یاش بوحرف  یعال

 .دیخند یچشمهاش م
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 دفتر نشسته. یکیتار در

 گردد. یخورد، حواسش برم یکه زنگ م لشیموبا

او را هم به نام بهداد زده و قرار  نیداند. ماش   ینم یزیاس  ت. هنوز چ هیهان

 از روز بعد، کارش را شروع کند. د،یشده حم

 شود. یگرم م نینازن دنی د ِیادآوریدلش، از  ته

 برود دنبال مادرش. دیبا

ست م انیرا م ی***فنجان چا سش به جمع نردیگ یدو د فقط  ست؛ی. حوا

فکر  انیگردد را م یسفره برم لیرود و با وسا یکه مدام به آشپزخانه م ینینازن

 .ندیب یم یخدمت و فرصت ِ سه هفته ا انیو پا ی سرباز ِالیو خ

 شود. یش رد ماز کنار یترش یبا کاسه ها نهال،

 حوصله؟! یب ای یم*س*تر! امش  خسته ا -

به ظرف ترش   نکهیاز ا قبل  یزند و م یناخنک م یجوابش را بدهد، عطا 

 موقوف! ی: فضولدیگو

 سید یس  فره خم ش  ده، برا یکه رو نینازن یرو ندینش   یدوباره م نگاهش

 کند. یآلبالو پلو، جا باز م
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 یم ادشیروز قبل را  یها یفرنگبرنج، باز توت  انیم ی آلبالوها ِ یس  رخ

 آورد.

 خانوم ِ ما چه کرده امش ! یآبج -

 گرداند. یچشم در سفره م عطا

به مامانش و مهربان جون  شی! کدبانوگرس  تیهنر ن یکه مثل تو ب نینازن -

 !گهیرفته د

 سفره. یباال ستدیا یم

 تنه س  نگ هیخانوم! امش     یوروجک ها!... ناز نیا گهیراهم نم یب یول -

 !یتموم گذاشت

ند نینازن طا م لیتحو یلبخ هد و م یع تدیا ید گاه خس    ی رهی. متوجه ن

  ِندیکند. بعد از د یشود، راهش را به سمت آشپزخانه کج م یکه م یرعلیام

 دهد. نشان یرعلیبه ام یپر از ظرافت، به سرش زده ضرب شست ی قهیآن سل

حو، به م یکه با لبخند یعلریکند و بعد به ام یبه در ِ آش  پزخانه نگاه م هیهان

 ماتش برده. نیآلبالو پلو و ته چ سید
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 ن،ینازن ی. روبه رونندیکند تا همه دور س  فره بنش   یانقدر مک  م یرعلیام

 سفره است! یجا نیبهتر

 یچرخد و بعد رو یغذاها م یتازه بالغ! مدام نگاهش رو یمثل پسرها شده

 .نینازن ریصورت ِ سر به ز

کند.  یرا ش  کار م یرعلینگاه ام ش،یش  گیهم یها تعارف انیم مهربان،

 بکشد. نیبرد تا ته چ یرا به سمت او م ریزند و کفگ یلبخند م

 زند. یم یمصلحت یهم لبخند هیهان

 !یرعلیام -

 کشد. یو غذا م ردیگ یمادرش را م یهشدار دهنده  نگاه

 گردن؟! یبرم یآقا ِک  یعل یگفت -

 .دهیعطا پرس از

 کند. یافتد و متعج  به پسرش نگاه م یسرفه م به هیسوالش، هان از

 کیپرس  د:  یکند و م ینگاه م نیبا لبخند به ص  ورت متعج  نازن مهربان

 چطور مگه؟! …گهید یهفته 

 کند. یپلو را جابجا م انیم یبا چنگال، آلبالوها یرعلیام
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 باهاشون صحبت یموضوع مهم یدرباره  دیبا… گشتن یکاش زودتر برم -

 .میکن

 !رهیخ شاالی: ادیگو یفقط م ،یبا همان لبخند پر معن نمهربا

سوال، رو یخورد تا کم یآب م هیهان شمهاش پر از  شود. چ صورت  یآرام 

 مانده. یرعلیام

 زند. یم مانهیصم یلبخند عطا

 .شهیدرست م شاالیا -

نازن یرعلیام به  باره  گاه م نیدو ج ، بهش خ ین نان متع که همچ ند   رهیک

 مانده.

ضوع مهم خواهد چه یم صم یعنی! د؟یرا به پدرش بگو یمو را  مشیواقعا ت

 گرفته؟!

 .یمبهم، هم از خوش یلرزد. هم از ترس یدلش م ته

 تر بود!" کیآل شکوه جون نزد دهیبه مدل ا ،یرعلی"کاش ام

واقعا  یعنی نیکند! ا یگذرد هم تعج  م یکاش" که از س  رش م ی"ا نیا از

 بند دل را آب داده!
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چه گ*ن*ا*ه ل*ذ*ت  یکند. ول یندارد گ*ن*ا*ه مش  ک … گزد یم ل 

 !یبخش

له  ادی ما یجم خانوم س   تد " طعم گ*ن*ا*ه، هر جور  یم ییمعروف  اف

 ."نهیریمثل عسل ش شهیباشه، هم یگ*ن*ا*ه

 شنود. یاو را کنار گوشش م یرود و زمزمه  یپهلوش فرو م ینهال تو آرنج

 خانوم! یناز دهی! از شما بعیدرسته قورتش داد -

 او، داغ  ِطنتیپر ش   یخنده  دنیکند و ص  ورتش از د یبه نهال نگاه م گذرا

 شود. یم

ه فقط ب ر،یاو، همانطور س  ر به ز یکنند ول یم فیاز دس  تپختش تعر دارند

 !نیریمثل عسل، ش یدستها …یقو یکند. دستها ینگاه م یرعلیام یدستها

*** 

 کرده. رشیغافلگ عطا

ش یبا عمو عل - شماره تماس گرفتم... م ست یکی یکلتو گفتم...  شو از دو ا

حل مش  کل  یداد تا س  وال کنم. بهش زنگ زدم... گفت دو هفته زمان، برا

 انیارت پاتا برات ک میبخر تویسرباز دیکه گفت، با نطوریکمه... ا تیسرباز
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 گهید هس ه ما ،یریم تای... نهاهیزمان بر یپروس ه  نمیخدمت ص ادر بش ه. ا

 دنبال کاراش. میفتیو ب یردبرگ یتون ی. مدهیسال جد

شدن بادمجان. هان یو بو دیآ یم ونیزیتلو یصدا شپز هیسرخ  شغول آ  یم

 ست.

رفته  . صبحندیایسراغ مهربان نرفته. قرار است شام، آنها به خانه شان ب امروز

 یرا براش گفته. تو یس  رباز یکرده اند. همان ش    ِ قبل، ماجرا دیاند خر

 شیعلت نگران ینه خودش درباره  یول دهیرا د یمادرش، همدرد یچشمها

 کرده. یاشاره ا هیگفته، نه هان یزیچ

نگاه  لشیموبا یبرگردد. به ص  فحه  دیس  ه هفته بعد، با یعنیعطا  یحرفها

سه هفته  یم ست.  سامبر ا شب گرید یکند. اول د  نیرت نانهیکه برود، در خو

 تواند برگردد. یحالت، اواخر مارچ م

شته.  کیکمتر از  یچه کند؟! تو را نیماه... نازن سه ستگار دا ماه، دو تا خوا

شق موم یکی سور ِ ع  یشوخ انیهم قبل از او که نهال م یکی ،ییایهمان پرف

 !"ی"خواستگار ِ سبز" و " "انتخابات دیگو یهاش م

 داند پرفسور هنوز دست برنداشته. یم یسبز خبر ندارد ول یآقا از
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 !ستین ینگران یجا! پس امدهیکه از او خوشش ن نینازن

 یشود... که نه مشکل سرباز دایپ دیعاشق جد کیسه ماه،  نیاگر در ا یول

 نیتواند هر روز س  ر راه نازن یکند... که م یم یزندگ نیدارد، نه آن طرف زم

 ... آن وقت...اوردیسبز شود و دلش را بدست ب

 و ارگیپالتو، پاکت س    یج یبرد تو یگذارد، دس  ت م یرا کنار م یگوش  

 کشد. یم رونیفندک را ب

 آورد به داخل. یسرد، هجوم م یکند و پنجره را باز. هوا یاتاق را قفل م در

 خوام، دور بشم؟!" یکه م یاز کس دی!... چرا باشنیچوئیس نی"لعنت به ا

 .راندیگ یرا م گاریس

بدش نم دو بل،  به دل یماه ق مد  کار، زودتر  یاز اراده  ریغ یلیآ خودش و 

 کند، نه کالب یس  نترال پارک را م یاما حاال، نه دلش هوا رک؛ویویبرگردد ن

 !یبا دوستانش، نه حتا جس یو سوارکار

 گریماه، دو مرد د کی یکه تو یشده و دختر  یشهر ِ غر نی هم ِییهوا دلش

 خواهند. یهم او را م

 زند. یدر م هیتمام شده که هان گارشیس تازه
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 ؟یداریمامانم؟ ب -

 .امی... االن م: آره ماماندیگو یم

هان م کی ز،یم یرو از به د نده  به  یگذارد؛ کم یورق خوش  بو کن عطر 

 رود. یم رونیپاشد و ب یگردنش م

شام ِ او هجوم م یاندازه که بو همان  هیرا هم هان گاریس یبرد، بو یغذا به م

 کند. یاحساس م

شپز بعد صل آ سالها، مف ستوران غذا بگ یکرده. م یاز  ست از ر  یول ردیتوان

 یس  فره  ادیرا آماده کند. تمام مدت هم،  زیدلش خواس  ته خودش همه چ

 کند مثل یبه خرج داده. اعتراف م نیکه نازن یا قهیبوده و س  ل ش   یش  ام د

 است. قهیمادرش کدبانو و با سل

ا توجه پسرش ر یکه همه  یمادرانه دارد نسبت به کس یافکارش، حسادت ته

 به خودش جل  کرده.

 حس مادر شوهر بودن!" گذرد " یسرش م از

باره  یازیمعلوم ش   ده؟! ن یزیزند. مگر هنوز چ یم پوزخند  یبه مرور دو

 ه!"معلوم شد یزیندارد تا مطملن شود "چ یرعلیو ام نیرفتار ش  قبل ِ نازن
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گفته نه خودش را دوست دارد، نه برخوردها  یرعلیبه ام نیاست نازن درست

 زند. یم یگریچشمهاش حرف د یو کارهاش را؛ ول

س ِیرعلینگاهش را دوست دارد. مثل ام یتو یایحج  و ح آن سال قبل  ی 

 هیپر ش  رمش را به دل ِ هان یکردن با چش  مها یاس  ت که حس  رت ِ عاش  ق

 گذاشت.

بار، پس  رش را در آ*غ*و*ش گرفت، در دل به  نیاول یهمان وقت که برا از

 وقت "خانوم" نباشد... "خانوم" نشود... چیخودش قول داد ه

 .دهیوقت عمل رس االح

سته و به تراس خ یرو یرعلیام ش ست،  رهیمبل ن شغول ا شده. هم فکرش م

 دارد. یهم نگران

 شناسد. یرا م یرعلیحالتها و حرکات ام یاست و آشفته... همه  قراریب

 یاص  ال متوجهش نم یرعلی. امندینش   یو کنارش م زدیر یقهوه م وانیل دو

 شود.

سد نکهیا با شود ج یآمده تا  سرش، با ا یلوب ساس پ سال نکهیاح  تا هزار 

عادله  گرید با دختر ام یهم م لت  با  د،یآ یبراش جور در نم ،یرعلیوص  
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ست و ب یم نکهیا سر عذاب ا سرا شود  یداند نم یم ی مدام، ول ِیقراریداند 

 شیزندگ یمرد جوان، همه  نیداند ا یرا گرفت. م ریسرنوشت و تقد یجلو

ست؛ همه  ست که  نیجهانش هم ... جان واشیدن یا سر نگران و متفکر ا پ

 کنارش نشسته.

فرزندت هم سهل است  یگذشتن از نفست برا ،یاست... مادر که باش مادر

 ندارد! یو آسان؛ دل که ارزش

 انگشتهاش. یاو تا رو یبازو یکشد رو یدست م آرام

را ش  اد و  یدلواپس ِ خاکس  تر یچش  مها نیکند. آخ! ا ینگاهش م یرعلیام

 خواهد. یم الیخیب

از رنگ و حالت چشمهاش به پدرش رفته باشد، مردانه  ریغ ،یفقط ذره ا اگر

 .ستدیا یانتخابش م یپا

 کند لبخند بزند. یم یدهد و سع یم رونیبلندش را ب نفس

 پسرم... من اومدم کمکت کنم... -

*** 
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ص  حبت کند و از نامدار  یرعلیمش  کل ام ینامدار زنگ زده تا درباره  به

 .ردیکمک بگ

 دفتر کارش نشسته. یتو

 ؟یهست یراض زیاز همه چ -

 روح. یو ب ینیماش شهیبه لحن نامدار است؛ مثل هم حواسش

 هست. زیحواسش به همه چ یرعلیخوبه... ام -

 "مثل خودت!" دیگو ینم

 و راننده ت چطور؟ نیاز ماش -

 و مودبه. میآن تا یپسر جوون و کم حرفه... ول هیاوهوم...  -

نه انجمن التیرفتن، االن خ یاونهمه اص  رار برابعد از  -  یراحته؟ اونجا 

 وقتت مال پسرته. یکه مشغولت کنه... همه  یهست، نه کت

تا آن زمان هم اهل توض   فیتعر یبرا  لیو تفص   حیکردن تماس نگرفته. 

انه روز یکارها ازیتا پ ریس   ش  هیکه هم ینامدار نبوده مثل کت یکارهاش برا

 دهد. یباب شرح م یاش را ش  به ش  برا

 ...یرعلیهستم؛ شبها هم با ام میمیو دوست قد هیهمون همسا شیروزها پ -
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 ؟یرعلیام یکه کمک کرد به کارها یمیهمون دوست قد -

 کند. یم یمک  کوتاه هیهان

 از نوه ش خوشش اومده. یرعلیو البته همون که ام -

 خوشش اومده؟! خوشش اومده؟... قبل از رفتنت، عالقه بود... حاال فقط -

 شود. یکالفه م ات،یدقت نامدار در جزئ نیا از

 نامدار... هیمسلله جد -

دارد و قص  د روش  ن  یبرم یگاری. س  زیم یرو ییرود جا ینامدار م نگاه

 کند. یکردنش را م

 .گاری س ِریز ردیگ یرا م فندک

 !یبود که تو رفت یاز اول هم جد -

 کند. یم یاخم آرام هیهان

 !رمیاحساسشو بگ شرفتیپ یواومدم که جل -

 کند. پوزخندش تلخ است. یرا فوت م گاریدود س نامدار،

 !یشو ندار ییتجربه نشون داده توانا -

 کشد. یم یبلند نفس
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 عاشق شده! یرعلینامدار! ام -

 شود. ینامدار محو م لبخند

 نداره... یخوب طیشرا -

 تصور کند. زیتواند صورت نامدار را با آن اخم استفهام آم یم ده،یند

 داره؟! یطیمگه چه شرا -

را  یرعلیام یها یو نگران یس  رباز یش  کل ممکن، ماجرا نیخالص  ه تر به

 .دیگو یم

 کند. یرا تمام م گارشیدهد و س یفقط گوش م نامدار

نم؟ ذوق ک ،یو اتفاق عیبابت عاشق شدنش اونم انقدر سر یتوقع که ندار -

 خودش یبه خواس  ته  یه... ربطداره، مجبوره برگرد یزمان تیمحدود یوقت

 من و تو نداره. ای

 قراره دفتر تهران رو اداره کنه؟ یاگه برگرده، تا سه ماه، ک یول -

 نامدار خونسرد است. یصدا

 ...هیکاف لیکه فرستاده، تا اواخر اپر ییسفارشها -

 . مردد است.ردیگ یرا به دندان م لبش
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 ...یبراش بکن یکار هی.و .. یایب یبتون دینامدار... فکر کردم شا -

 ،دنیخدمت م انیهستم که کارت پا یی! من نه مسلول جاقا؟یدق یچه کار -

سات ینه اونقدر ب سا ست بچه م که در  اریکه اخت یفکر و اح عقلم رو بدم د

 خواد! یعاشق شده و زن م گهیدو ماه، م یکیعرض 

 نامدار... یول -

 کند. یرا قطع م هیهان حرف

 !؟یچ یول -

 خودت هم..." ی" ول دیخواهد بگو یم هیهان

 خودت هم..." یکند نشنود "ول یآرزو م نامدار

بذارم رو یخوایم - به دلِ  ام یپا  هوا،  یبدم که ب یرعلیحکمِ  عقلم و دل 

 شده؟! ییهوا

 ...یبراش بکن یکار هیخوام  یمن فقط م -

 دهد. یم یانگشتها باز انیو م داردیبرم یگرید گاریس

ندار - که  مهیا یتوقع  تار نه جایرو ا یکار و گرف  نیهمچ یول کنم، برا ن

 ران؟یا امیب یمسلله ا



 579 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 .ینامدار! تو پدرش -

 پوزخند. دوباره

 اه.چ یهمراهش برم تو ،یرعلیچشم بسته و با طناب ام شهینم لیدل یول -

 کشد. یم یشود. نفس بلند یم یطوالن هیهان مک 

 ؟یاینم یعنی -

 نه! -

 قاطعانه! یهم از آن "نه " ها باز

تا به پسرش کمک کند؟!!  دیآ یفکر کرده اگر نامدار موضوع را بفهمد، م چرا

 سال، نامدار را نشناخته؟! نهمهیمگر بعد از ا

کند و  یتماس را قطع م ،یکوتاه یش  نود. با خداحافظ یرا م یلیام یص  دا

 چسباند. یم یشانیکف دستش را به پ

 نامدار!" تتیقاطع نی"لعنت به ا

*** 

 علی جلوی ل  تاپ ایستاده و انتظار تصمیم او را می کشد. رامی



  580 

 

شده ،عاقبت نامدار رو به دوربین به  سکوت سنگینی بین دو مرد حکمفرما 

 امیر علی می گوید :

سال  - شه ،یکی دو  سالت می  سی  صبر کنی ،تو تازه داره  سالی  بهتره یک

ستی که من بخوام به کا سر بچه و نوجوون هم نی ست. پ  ری وادارتچیزی نی

کنم. تو این مدت هم میتونی شناخت بهتری از ایشون پیدا کنی ،و صد البته 

 یك جواب مطملن تر و درونی تر برای من.

من تص  میمم رو گرفتم ،مطملن باش  ین تو دو س  ال هیچ تغییری نمی کند  -

 ،ضمنًا خواستگار زیاد داره ،بعید نیست تو همین سه ماه شوهرش بدن .

یل تکم یپسر، کپی برابر اصل خودش است! یك نسخه  است؛ این مطملن

ش ده ....به خوبی حس ی را که االن در درون امیر علی جریان پیدا کرده می 

 شناسد ،حس می کند.

ستی ....خیال نکن من تا آخر  - شنا نی امیر علی! تو هنوز به هیچ چیز ایران آ

 ممکن هس  تم ،م*س*تقل که بش  ی ،اگر مش  کلی در کارت پیش بیاد، ایدن

یت ،خودت هس  تی و  ندگ کت کنم ،ولی توی ز گاهی از طریقی کم گاه

خودت . درس  ت فکر کن و تص  میم بگیر . تو اینجا بزرگ ش  دی با فرهنگ 
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با ق بدون؛ اون  وانیناینجا،  یاری. اینهم  ید نتونی تو ایران دووم ب اینجا ،ش   ا

تو  که دختر با اومدن اینجا ممکنه اخالق و رفتارش تغییر کنه ،اونی نباش   ه

 می خوای... یه مدت معاشرت کن ،حرف آخرم اینه ...عجله نکن.

 علی بی صبرانه می گوید: امیر

قدام نکنم  - یدن، اگر من همین االن ا نازنین رو ش  وهر م مان ، تا اون ز

 ،ممکنخ به خواستگارهای دیگه ش جواب مثبت بدن.

ست تکان می دهد و همزمان  نامدار فکرش سرش را پی در پی به چپ و را

 پرواز می کند به سالهای دور .

 دلیل این انتخاب عجوالنه چیه؟! -

 بلندش را به سمت کامپیوتر خم می کند. بدن

هه!! ش  ما به چه دلیل مامانو انتخاب کردی؟! ....من حق دارم انتخاب  -

 خودم رو داشته باشم.

می کشد ،دستش را به زیر چانه اش می کشد و در انتهای آن مشت می  آهی

ست ک ند،چطور می تواند به پس رش توض یح بدهد که دقیقًا به همان دلیل ا

 که منعش می کند.
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 پسرش یمطملن و استواری در تصمیم را به خوبی می تواند در چهره  لحن

 تشخیص بدهد ،ولی این باع  نمی شود که حرفهایش را نزند.

ست ،مطملنم حتی تو ایران هم تو راحت م - ی ی توناالن دیگه زمان قدیم نی

شرایط  شرت کنی و اخالق و برخوردهاش رو تو  با دختر مورد عالقه ت معا

 متفاوت ببینی.

 خانواده اش این اجازه رو نمیدن. -

مدار میرود روی  با نا ج   گاه متع یه ،ن هان بان  له از ز یدن این جم ش  ن

 او،حضورش را فراموش کرده بوده. چشمهاش تیز می شوند.

 خبر نداشته باشم؟!موضوعی هست ،که من از اون  -

 جای هانیه، امیر علی ست که جواب می دهد. به

 نه ، طبق معمول شما همه چیز رو میدونی، از همه چیز هم خبر داری. -

متفکر و س  فت و س  ختش هنوز در پی یافتن جواب روی چهره هانیه  نگاه

 ،ثابت مانده.

و می ر یادت نره ،زندگی تند و تیزه و حساب می کشه ،غافل بشی حسابت -

 رسه.
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 را خم می کند بعد از لحظه ای مک  می گوید: سرش

 سعی می کنم کارهام و ردیف کنم و به ضرب العجل شما برسم. -

 پشت میز بلند می شود و به سمت در حرکت می کند. از

 علی و هانیه هر دو ناباور می پرسند: امیر

 یعنی میای؟! -

 راه سرش را بر می گرداند. میان

میر علی نگاه می کند که از هیجان می درخشند و لبهایی که با چشمهای ا به

 خوشحالی و صدای بلند می خندند.

 دوست دارم این دختر خانوم رو از نزدیك ببینم. -

 قاطعانه اضافه می کند : بعد

 حرفهای امروز من یادت باشه! -

 با شوق و سرم*س*تی جواب مي دهد: امیرعلی

 صمیمم پشیمون نمی شم!مطملن باشین من هیچوقت از ت -

خوشحال و هیجان زده است که برق خوشی و افتخار را در چشمهای  انقدر

 پدرش نمی بیند.
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را قطع می کند ،قاب عکس خانوادگی را از روی میز بر مي دارد و به  ارتباط

 آن نگاه می کند.

س  تایش  گرش ثابت می ش  ود. برای لحظه ای چش  مانش را می بندد  نگاه

 تی صندلی تکیه می دهد و به فکر فرو می رود.،،سرش را به پش

تنگش را بیرون می دهد و همزمان که از جا بلند می شود ،قاب عکس  نفس

را به جای اولش بر می گرداند ،در این فکر است که خودش هم هیچوقت نه 

 توانست و نه خواهد توانست احساسش را نسبت به هانیه از دست بدهد.

 مختصر و سبکی را براش آماده کند. ***از مهرانه خواسته شام

اس  ت ،تمام بدنش درد می کند ،به قص  د خواب به س  مت اتاق می  خس  ته

 رود.

تخت دراز می کش  د ...ذهنش از هانیه دور نمی ش  ود ،حس  ی غری   روی

 دارد.

صدای خنده های هانیه  سعی شان را به خاطر بیاورد ، می کند تمام مکالمه 

 دید... واقعی ،بعد از سالها.را شنیده ،... از ته دل می خن

 لحظه سرد و مبهوت می شود ...بلند می شود و می نشیند . یك
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 می کند اتفاقی افتاده یا می خواهد بیفتد. احساس

از س  اعتی کلنجار و پهلو به پهلو ش  دن ،از کار خودش یکه می خورد.  بعد

 بلند می شود و یك لیوان آب می خورد.

 ....چه بالیی سرم اومده؟"خودش می پرسد "چی شده !!! از

اینکه نیاز به وجود و حض  ور هانیه ،باع  بوجود آمدن آن احس  اس و  باور

 افکار مالیخولیایی شده باشد، براش سخت است .

 قرار مالقات با وکیل چینی که جیسن در نبود خودش معرفی کرده دارد. فردا

 خبر از مطملن بودن و درستی کارش داده . سن،یج

 شان و افکاری مغشوش و درهم ،به سختی به خواب می رود.ذهنی پری با

*** 

تلخی وجودش را گرفته... به سرعت در امتداد خیابان راه می افتد ،  احساس

 آرزو می کند هانیه بود.

شتهاش  دردی سینه اش جا می گیرد ،جای درد را با انگ خفیف رفته رفته در 

 لمس می کند .

 دردش، از نوع تنهایی ست . کیفیت
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در دفتر وکالتش تنهاس  ت. با تعج  نگاهی می کند... ش  اید اش  تباه  وکیل

 آمده!

 سری تکان می دهد و نامدار براندازش می کند. مرد

ریز اندام ،میانسال با سبیلی کم پشت و نازم.... چشمانی چون روباه  مردی

 پیر ،دانا و هوشیار .

ضرب می گیرد روی میز خم می شود و با انگشت هایش آرام روی آن  وکیل

. 

من وقت زیادی ندارم ،تا جایی که مي دونم وقت تو هم تنگه ،... بررس ی  -

 هات تموم شد شروع کنیم؟

 از کجا؟ -

 از همونجا که گفتنی باشه! -

 عملکردتون؟! ینحوه  -

 برای نامدار می ریزد و لیوان را به سمتش سر می دهد. نوشیدنی

شود ،  بر ضافه می  صی اینچنینی شدت تعجبش هر لحظه ا شخ تا امروز با 

 برخورد نداشته.
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 تا جایی که به شما مربوط باشه، قانونی! -

 از نظر شما اصاًل فایده ای داره؟! -

شمان سمت باال و پایین تکان می  چ سرش را به  حیله گرش برقی می زند ،

 دهد .

 معتقدم گاهی الزمه مردم خودشون قانون رو بدست بگیرن! -

وان درون دستش می کند و دانه های حباب که از ته لیوان نگاهی به لی نامدار

 باال می آیند.

 اون برادرمه... -

 بدگمان نامدار می زند. یمرموز به چهره  لبخندی

اما خ  این کارها چه فایده ای داره ؟....وقتی وکالیی هس  تن که در قبال  -

 پول، تو رو از هر معرکه ای نجات می دن،... چطور شروع شد؟

 می کند ....از اولش . فتعری

که به توض  یحات نامدار گوش می دهد، به دقت پرونده را وارس  ی  همانطور

 می کند .

 پایان توضیحاتش ،اضافه می کند: در
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 هر کاری می کنین ،باید درست انجام بشه. -

شود، نگاهی به نامدار می اندازد، تلخی کالمش  کار خواندنش که تمام می 

 قی خاموش می کند؛ بعد می گوید:وکیل ریزه نقش را دقای

 اگر اشتباه نکنم دیر وقته ،حتمًا منتظرت هستن!-

صدای وکیل پیر را  نامدار سمت در حرکت می کند ، شد و به  کتش را می پو

 از پشت سر می شنود .

 در کمتر از شش ماه همه چی روبراه می شه ....انگار هیچ اتفاقی نیفتاده! -

 ا ترم می کند .گفتن "امیدوارم" ،دفتر ر با

 پیاده رو می ایستد ،متفکر به نقطه ای نامعلوم خیره می شود. در

ستگی پیدا  بازگو شده یك جور حالت ل*خ*تی و خ سائل باع   کردن آن م

 کند ....اما در عین حال رضایت هم از این مالقات دارد.

*** 

 گرمروشن نشسته تا خودش را  یخانه می شود ....مهرانه کنار شومینه  وارد

 نگهدارد .
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ستانه  نگاه ستاده می گرداند ....تا  یشکوه آلودش را به نامدار که در آ در ای

 آن روز سابقه نداشته دیر یا بی خبر بیاید.

 نامدار از دیدن مژه های خیس و پلك متورمش به درد می آید. قل 

 می نالد: مهرانه

 کجا بودین آقا....با نریمان گالویز شدین؟! -

 ندد.می خ نامدار

مهرانه ....عزیز دل من ،چطور ش  د که خیال کردی با نریمان درگیر ش  دم  -

 ؟!

 می اندازد دور شانه های لرزانش. دست

 رفته بودم مهمونی ،خواستم یه امش  رو خوش بگذرونم! -

تندی به نامدار می کند ،نگرانی بابت نامدار باع  ش  ده نتواند جلوی  نگاه

 تندی کالمش را بگیرد .

و باهوش مي دونی ،آره؟؟ خیال می کنی نمی تونم از نگاهت بفهمم خودت -

 ؟؟؟من بزرگت کردم!

 می ترکد. بغضش
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 بمیرم برای این همه سردر گمیت ،بمیرم و نبینم این همه تنهاییت رو... -

 را به سمت اتاقش هدایت می کند. مهرانه

....با معذرت می خوام نگرانت کردم ،همه چی روبراهه مهرانه ،همه چیز  -

 خیال راحت بخواب!

 مهرانه می بیند. یآخر، تردید را در چشمهای قانع نشده  یلحظه  در

 ندارد پیرزن با دل نگران به خواب برود. طاقت

 راستی ،خبر خوش دارم برات! عزیز دردونه ات می خواد زن بگیره! -

 خندد. می

 اومد! عاشق شده مهرانه! باورت می شه؟! انگار همین دیروز به دنیا -

نظر می رس  د حتی این خبر هم ش  ادش نکرده ، آهی می کش  د و نگاه از  به

 نامدار می گیرد. طاقت ندارد بیشتر از این عجزش را ببیند.

خدا به همراهش ،حتمًا دختر خوبیه ، آدم زِن خوب رو نمی تونه تو مدت  -

 کوتاه بوجود بیاره ،یا بده کارخونه بسازن یا حتی از بازار بخره...
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نه  به ند ،درون آی مام حرکت می ک به  یطرف ح به دیوار،  بزرگ متص   ل 

ص  ورت خودش نگاه می کند؛حق با مهرانه اس  ت درس  ت همان چیزی که 

 احساس می کند: تنها و سردرگم!

فته ر ی. دو نفرمیو مهربان را برده ش  اه عبدالعظ هیهان د،ی***پنج ش  نبه، حم

نه  ها به ب تا  ند  هان میقد ادی" یا باره  هیکردن"،  بان، در و  یرعلیام یبا مهر

 صحبت کند. نینازن

 نینازن یزند و به طرف خانه  یم رونیداند. ظهر زودتر از دفتر ب یم یرعلیام

 راند. یم

 رسد. یم یرعلیشورد که ام یرا م نشیماش اط،یدر ح عطا

 باال هستند. دخترها

که عطا گفته ام قایکالفه اس   ت. دق نینازن خاطر به  یرعلیاز همان وقت 

چش  م ِ مهربان و نهال و عطا، گلدان از  شیبرگردد. پ دیبا ،یمش  کل س  رباز

 دستش افتاده بود و هزار تکه شده بود؛ مثل قلبش.

 کرده بود! یرا ماست مال شیبود نهال خرابکار خوب
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سته. درددهیشن اطیرا از ح یرعلیام یصدا ه دارد ک ی. بغآ راه گلوش را ب

 شیزیچ کیخواهرش  داندیبگذارد. نهال، م انیکس درم چیتواند با ه ینم

را  نینازن یول ستیدارد که حدس زدنش سخت هم ن یدرد داندیهست... م

حتا با نهال. از  س  ت؛یش  ناس  د. اهل حرف زدن و درد دل کردن ن یخوب م

 یرا عوض کند. عطا هم بدون هماهنگ نینازن یتالش کرده حال و هوا حصب

 کمکش کرده.

 خوبه ها! اطیح ی! انگار هوام؟یبشور نیطا ما شکمک ع میبر یخوا یم -

 رود. یکوره در م از

ه کند با عطا دس  ت ب یگفتن به نهال. متهمش م راهیکند به بد و ب یم ش  روع

 بفهمد، صداش باال رفته. نکهیکرده اند تا حرصش بدهند. بدون ا یکی

 پرسد: تو چته خانوم جان؟! یآورد و م یدر م ییادا نهال

 ییشود و به دستشو زیست تا در هم بشکند. اشکش سرا یفجمله کا نیهم

 پناه ببرد.

 باال آمده اند. یرعلیعطا و ام شان،یسر و صدا از
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صدا ینگاه متعجبش را به نهال م عطا شته  سابقه ندا  نینازن یدوزد. تا حاال 

شود. دنبال دل صورت نهال م نیا یقانع کننده برا یلیبلند  گردد  یرفتار، در 

 شده؟! یچ پرسد: یو م

گاه  یجواب چه عاش  ق ش   ده؟!" ن نازکم  هد؟! "خواهر مغرور و دل  بد

 کند: یدوزد و در جواب، فقط تعارف م یم*س*تاصلش را به آنها م

 تو! نیایب -

 کند. ینهال ثابت م یچرخاند و رو ینگاهش را در خانه م ،یرعلیام

 یکارا ،کنن یم لیبرس  م تعط ریس  ر برم بانک. د هی دی: بادیگو یم رعطایام

 رو هوا. مونهیشنبه م م

 .یای: تو برو... من هستم تا بدیگو یم یرعلیام

 "ن؟یخوا ینم یزیپرسد " چ ی"فعال..." و از نهال م دیگو یم عطا

 دهد نه. یبا سر جواب م نهال

 !ن؟ی: باز به هم نجنگدیگو یرود، م یهمانطور که به راهرو م عطا

 دهد. یم رونینفسش را با حرم ب نهال

 ؟یخور یم یزی... فعال که قهره... چرمیبه سرم بگ یچه گل نمیبب نیبش ایب -
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 چطوره. نینه... برو بب -

ست  ستمیزند. "نهال ن یدر دل پوزخند م نهال شما رو تو د ست  اگه امروز د

نذارم!" و جواب م بذار ب یهم   رون،یب ادیدهد: فعال که تو اس  تراحتگاهه. 

 .رمیم

 شود. یم زیاستفهام آم یرعلیام نگاه

 کجا رفته؟! استراحتگاه کجاست؟ -

 خندد. یم زیر

 م*س*تراح جانم! م*س*تراح! -

 بابا! ییکند: دستشو یبا مک ، اضافه م و

سرش م یطانیش یفکر  رود. جز چراغ یم نیصدا به اتاق نازن یزند. ب یبه 

شن ن یگریدارد، چراغ د یخواب کنار تختش که نور کم  . پرده ها راستیرو

 یدر ذهنش نقش م ش  امیخانوم هو ریلحظه تص  و کی. دهیکش  هم کامل 

خواهد به س  رنوش  ت اس  تال دچار  یکند. مطملنا نم یم یبندد. تک خنده ا

 شود!
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ش ادهیپ یسنگر برا کی دنبال تخت،  یگردد. باال یاش م یطانیکردن افکار 

رود و آنجا منتظر  یدو نفر جا هست. م یحد فاصل تخت و کمد، به اندازه 

 .دنینش یم

بار اس  ت به  نیاندازد. اول یبه خانه م یکل یش  ود، نگاه یبلند م یرعلیام

 آنها آمده. یخانه 

ضا از شها یسنت یف ا به ام ستین یمهربان خبر ی خانه  ِیبزرگ الک یو فر

با  دیمبله ش  ده. با یهم ش  باهت ندارد که کامال امروز ررض  ایام یخانه 

ضطرابش با موافقت نامد نینازن شده ول یار براصحبت کند. ا  یآمدن کمتر 

 تواند بهش آرامش بدهد. یست که م یتنها کس نینازن

 ،یمدرن و سوم مهین یدوم ،یسنت یو حال و هوا یپشت یطبقه خانه، اول سه

 تر... یامروز

شده م یرا از در نگاهش  .ندیرا بب نیخواهد نازن ی. مردیگ یکه نهال واردش 

 ی. هر دو جمالتوارید یرو یش  ده  دو تابلو فرش ِ قاب یماند رو یم رهیخ

 ست.ا قراریکند. ب ینگاه م اطیو به ح ستدیا یدارند. پشت پنجره م یعرب
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ود. ر ینهال کم کم سر م ی. حوصله امدهیهنوز ن نیگذشته و نازن قهیدق پنج

افتد به جلد  یدور و برش. چش  مش م دن،یکند به س  رک کش   یش  روع م

داند کارش  یم نکهیزده. با ا ونریبالش ب ریکه گوش  ه اش از ز یدیس  ررس  

 بکند؟! نباری کارش فکر کرده که ا ِیبه درست یِک  یاشتباه است، ول

سته و مبهوت نوشته ها قهیدق ده ش ست ن ست که باالخره در اتاق  نینازن یا ا

 .دیآ یداخل م نیشود و نازن یباز م

د کن یپهن م نیزم یرود. آن را رو یتوجه به نهال، به سمت جانمازش م یب

 شود. یو مشغول نماز خواندن م

خواند و در تمام  یخاطرات را م یو ادامه  ندینش   یهم با فراغ بال م نهال

 کند. ینگاه م نیمدت، با خواندن هر سطر، متعج  تر از قبل، به نازن

سف یشود. جانماز را جمع م یتمام م نینازن نماز و نازکش را  دیکند ؛ چادر 

 میکند. تصم یمت تخت. احساس سرما مرود س یدوشش انداخته. م یرو

بالش  ش را بردارد، کنار ش  وفاژ بگذارد و بخوابد. س  ردرد و حالت  ردیگ یم

 مشغول است که متوجه حضور نهال نشده. یتهوع دارد. ذهنش به قدر
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به خاطر ا یفکر م نهال ته و فقط  باهاش قهر  نکهیکند از همان اول، لو رف

 نگاهش کند. نیجبورش کند نازندارد م یگذارد. سع یاست، محلش نم

 چقدر بخشنده است. نیداند قل  نازن یم یخوب به

 نیکه نازن نیرا باز. هم شیکند و پنجه ها یسمت جمع م کیرا به  صورتش

 دارد. یبرم زیشود بالش را بردارد، به سمت او خ یخم م

را  نینازن کیس  تریه غیج یکنار پنجره، غرق فکر اس  ت که ص  دا ،یرعلیام

 شود. یرود و وارد م یود. با عجله به سمت اتاق مشن یم

 !...ی! منم! نترس خواهرنیزند: نازن یدستپاچه فقط داد م نهال،

 کند. ینگاه م یرعلیام به

 بکن... یکار هیتو رو خدا  -

شان م یکه جلو یرعلیام سمت شکش زده، به   یرو نیرود. چادر نازن یدر خ

 رزد.ل یم دیتنش مثل ب یشانه هاش است و همه 

ضاع را خراب تر  یچه کار کند. م دیداند با ینم ست بزند و او ترسد بهش د

 قبل خوب در خاطرش مانده. یکند. دفعه 

 زند. یرود و صداش م یسمتش م به
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 خانوم! نی!... نازننینازن -

 همچنان ادامه دارد. لرز

ستش سته از رو یرا جلو م د شار یچادر، به بازو یبرد و آه  یوارد م یاو ف

 .کند

 ... آروم باش!ینیبهتره بش -

شمها ن،ینازن شده اند، نگاهش م ییبا چ کند. تازه متوجه  یکه از ترس گرد 

که ام یم یمیفش   ارمال تا رو یبه دس  تش م یرعلیش  ود  خت  یآورد  ت

 بنشاندش.

 براش... اریکم آب ب هینهال...  -

 یبرنجد. نم یرعلیبزند که باز ام یترس  د حرف یم یول ندینش   یم معذب

هد اخ مه چ یدم آخر نیوا به عالوه قبال دزدیبه هم بر زیباز ه که  دهی. 

 گرفته. نطوریدست نهال را هم هم یرعلیام

 یهمه  ،یرعلیام کیلحظات قبل، کمرنگ ش  ده. حاال حض  ور نزد اتفاق

 حواسش را به خودش جل  کرده.
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ه ب یتخت نش  س  ته اند. نگاه یگردد. هر دو رو یآب قند برم وانیبا ل نهال

 گذرد " ارزششو داشت!" یکند و از سرش م یم نشانیب یصله فا

 .ردیگ یم نیرا به طرف نازن وانیل

 ...یبخور خواهر-

 یدس  ت از ن*و*ا*ز*ش  ش بردارد. او که نم یرعلیاس  ت ام دواریام نینازن

 اندازد. یبه جانش م یست، چه آتش ین*و*ا*ز*شها که براش عاد نیداند ا

 کند: من خوبم... یم زمزمه

 زند. یموج م یرعلیدر صورت ام یراننگ

 برد. یم نینازن یو به سمت لبها ردیگ یقند را از نهال م آب

 شده. رنگی... صورتت بیبهتره بخور -

 رود. یکند و به سمت در م یدو دوتا چهار تا م یکم نهال،

شار  گهی... مارمیمهربان گالب ب یمن برم از گلخونه  - شربت قند و ف سه  وا

 خوبه.

پش   ت تختم  یچ ی: برادیگو یم نیبرود، نازن رونیخواهد ب یه مک نیهم

 !؟یمعجوج چمبره زده بود عجوجیمثل 
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گذارد س   اکت بماند! در را باز  یخودش نم نینازن یول دیخواهد بگو ینم

شد و م یم شته با ست خودم نبود... هر کدیگو یکند که راه فرار دا ن او ی: د

 .شهیم یشکل نینوشته ها رو بخونه هم

 دهد: یاندازد و ادامه م یباال م ییبروا

 یکه باش زن

 ناتمام یها یاز عاشق یسرشار

 ...ییبایاز هر ز ؛ییبایاز ز یشده ا پر

 اما یکه باش زن

 ستیخودت ن دست

 ... اگر

خواهد بلند ش  ود و س  اکتش کند،  یکه م نیش  ود. هم یش  وکه م نینازن

 دارد. ینگه مو  ردیگ یاندازد دستش را با چادر م یدست م یرعلیام

 ... کارت دارم.نیصبر کن نازن -

 و در رفته. دهیدر را محکم به هم کوب نهال
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 یدس  ت، چادر را از رو کیکند با  ی. تالش مس  تدیا یحرکت م یب نینازن

ه ب یرعلیرا ندارد. ام یرعلیبرگش  تن به طرف ام یش  انه ها باال بکش  د. رو

ه کند و بعد ب یر نگاه مچاد یلبه  دنیباال کش   یاو برا یتالشِ  انگش  تها

ست او را رها م اهیس یموها شده. د  یکند و لبه ها یبلندش که دورش رها 

زند! س  رانگش  تهاش، عامدانه  یکش  د. خودش را گول نم یچادر را باال م

 کند. یاو. نفسش را حبس م ی موها ِیشوند به نرم یم دهیکش

 .کند یم کیچادر را به هم نزد یاز دو طرف، لبه ها دستهاش

 !؟یشد یراض -

ست... نزد صداش ست. خ کیآرام ا سات  نی! نازنکینزد یلیا سا غرق اح

 متضاد شده. ل*ذ*ت، گ*ن*ا*ه، شرم...

ستها ست او م یبرد و لبه ها یلرزانش را باال م ید  یول ردیگ یچادر را از د

 سرش شل است. قدرت واکنش ازش گرفته شده. یچادر هنوز رو

ها دنیبدون پس کش   یرعلیام هادس  ت باره انگش  ت که  نینازن یش، دو را 

شت م یچادر هم حس م ریاز ز شانیسرد شان را به  یشود، م صله  کند. فا

 کند: یکند و کنار گوش او زمزمه م یرساند. سرش را خم م یحداقل م
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 باهات حرف بزنم... دی! بانینازن -

ستها ییچه بال داندینم صدا یرا حس م یرعلیام یسرش آمده که د  یکند، 

شش مآرام  ض یشنود ول یو بمش را کنار گو  یکند. فقط همه  ینم یاعترا

 تنش منقبآ شده. انگار حس از دست و پاهاش رفته.

 برم... دیبا گهیکه چند روز د یدون یم -

له، آخر نیهم نازن نیجم مت  قاو ند. ترس از ا یرا درهم م نیم کهیش  ک  ن

موز حس ِ مر از دست دادن ِ یدوست داشتن... برا ینداشته باشد برا یفرصت

 تازه اش...

تازه را، م نیمردِ  جوان را، ا نیا با تمام وجود م یحسِ  گرم و   یخواهد... 

هد ول گاه یترس از گ*ن*ا*ه دارد. س  رش را کج م یخوا با ن ند و   یک

 :دیگو یملتمس م

 خوام گ*ن*ا*ه کنم... یمن نم -

او و  یمهامانده در چش رهی. خستدیا یزند و مقابلش م یدور م مین یرعلیام

  شفاف ِ نگاهش. ِتیمعصوم

 .زمیعز ستیگ*ن*ا*ه ن ینییو آ نید چیه یدوست داشتن، تو -



 603 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 اندازد. تاب نگاه کردن به او را ندارد. یم نییسرش را پا ن،ینازن

 من... -

 یار ماو فش ی. به دستهاردیگ یرا ازش م شتریب یریبهانه گ یاجازه  یرعلیام

 کند. یخم م یآورد و سرش را کم

 !نیمنو نازن نی! ببشیه -

گاهش باال م ن باره  هانش را قورت م یرعلیرود، ام یکه دو هد.  یآب د د

 یم نییاو که باال و پا یگلو بکیس   یخورد رو یس  ر م نینازن یچش  مها

 شود.

 .نهیکه تو رو بب رانیا ادیحرفا و بهونه ها گذشته!... پدرم داره م نیکار از ا -

 لرزد. یرود. صداش م ی  باال مدوباره و با تعج نینازن نگاه

 پدرت؟! -

 دهد. یسر تکان م یرعلیام

... احس  اس  مو گفتم... گفت میاوهوم! من و مامانم باهاش ص  حبت کرد -

 ...رانیا ادیم

 !"؟یخواستگار یکشد بپرسد "برا یم خجالت
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 یطی او؟! آن هم با شرا ِدنید یفقط برا دیآ یهمه راه م نیا یرعلیپدر ِ ام یوا

خاص  ش که  طیاده اش دارند و هفت خان رس  تم ِ ش  کوه و ش  راکه خانو

 نصفشان را هم ندارد؟! یرعلیام

... مخالفت... و در یزیکند. ترس از آبرور یوجودش را پر م یهمه  ترس

 و خانواده اش. یرعلیشدن و رفتن ام مانیپش ت،ینها

 رود. یعق  م یکشد و قدم یدستهاش را پس م نگران،

 ...شهیخراب م زی! همه چیرعلی. ام!..؟یکرد کاریتو چ -

 آورد. یسردرنم یرعلیام

 !؟یخوا ی... تو نمنهیتو رو بب ادیخواد ب یچرا خراب بشه؟! پدرم م -

 دهد. یآرام سر تکان م نینازن

 !ه؟یسادگ نیبه هم یکن یفکر م -

 .ردیگ یرا م نینازن یها شانه

 لطفا! نیبش -
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اندازد  یبه اطراف اتاق م ی. خودش هم نگاهندینش   یتخت م یلبه  نینازن

صندل شت م یو  شد؛ جلو یم رونیرا ب زیپ  یگذارد و روش م یم نینازن یک

 .ندینش

هت گفتم از احس   اس   م مطملنم... تو هم حرف از زمیعز نیبب - ! ب

هامون زد ها نم نیبه نظر من، ا ی... ولیاختالف مانع یاختالف نه   یبرا یتو

 باشه. مونیزندگ

 کند. یم یچادرش باز یلبه با  ر،یسر به ز ن،ینازن

 .ردیگ یدستش را م م،یمال یول یجد ،یرعلیام

ساکت موندن ننینازن - ... پس هیجد زیمن همه چ ی. براستی! االن وقت ِ 

 حرف بزن!

از کارات رو  یلیتونم خ ی: من نمدیگو یس  ر بلند کند، آرام م نکهیا بدون

 دست زدن به نامحرم... نیراحت قبول کنم... مثل هم

 شود. یرود و صداش متعج  م یعق  م یاراد ریغ یرعلیام تدس

همش  یول ادهیز می! من روابط اجتماعنیندارم... نازن یمن منظور بد یول -

 و دوستانه ست... یدر حد معمول
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که م یرعلیام باره م ند،یب یس  کوتش را  نازندیگو یدر  ...نی: حرف بزن 

 بگو. یکن یفکر م یهرچ

باره دفترت...  یتو ی: حتا در مورد اون دختر منش  دیگو یبدون نگاه م دو

 لپ تاپت بود؟! ی... دختر عمه ت که... عکسهاش توای

 ی تو ِیکند. منش   یاخم م ن،ینازن یگرفته  نییبه ص  ورت ِ پا رهیخ یرعلیام

ند ک یکند چطور با آنها برخورد کرده؟ تالش م ی!... فکر م؟یدفتر؟!... جس

 را بفهمد. نینازن یناراحت لیدل

ا ... مثل تو و نهال بمی... راحتمی... با هم بزرگ شدزهیعز یلیبرام خ یجس -

 هم... ی... اون دختر منشریام

 دهد. یتکان م سر

 ...ستمیهم ن یمی!.. حتا باهاش صمنیفهمم نازن یمن واقعا منظورتو نم -

حت م - قدر را مد تو یچرا اون تاه  یاو با همون برخورد کو دفترت؟ من 

 ...ادیش مازت خوش دمیفهم

 کشد. یدماغ و دهانش م یکالفه دو دستش را رو ،یرعلیام
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... دارم میبا هم نداش  ت یکار چیکرد... ه یاومد قهوه درس  ت م یفقط م -

 اکیامر ی االن ِ خودم، همونطوره که تو ِی! برخوردم با اون و منشگمیراست م

 هستم... رفتارم و برخوردم بدون منظوره... سیآف یها یهم با منش

ند! اگر نبود، ام ی! مدهیفهم انقدر راحت او را وارد جمع خانواده و  رعطایدا

شان نم یسه نفره  ست قبول کند... ا یکرد. ول یخود  تیترب نطوریسخت ا

 شده.

 ... بگو...نیسکوت نکن نازن -

 همچنان کالفه است. صداش

 دهد. یانگشتهاش را در هم تاب م ن،ینازن

 ...یخور یکه م ی*بها... م*ش*ر*و یاون... بطر -

ن بدو ،ی! بدون نگراننی! نازن؟یها چ یپرس  د: بطر یطاقت م یب یرعلیام

 ریسرت رو باال بگ ،یت مطملن دهیاز حرف و ا یهاتو بگو... وقت دهیترس، ا

 و بگو... نترس!

به حال نتوانس  ته! تا به حال، فقط اطاعت کرده و اگر مخالف نظر ش  کوه  تا

 فتش را در سرش نگه داشته.مخال ر،یهم بوده، سر به ز



  608 

 

که به نظرش  یا دهیکند او هم قدرت دارد بدون وحشت، از عق یم احساس

منتظر  یکند و به چش  مها یدرس  ت اس  ت، حرف بزند. مردد س  ر بلند م

 کند. ینگاه م یرعلیام

که  یتونم قبول کنم کس یاسالم، خوردن ا*ل*ک*ل حرومه... من نم یتو -

... اعتقاداتم بهم اجازه امیتونم باهاش کنار ب ینم یعنیخوام باهاش...  یم

 .دهینم

کت فقط نگاهش م یرعلیام به  یکند. لبش را م یچند لحظه س   ا مکد و 

 شود. یم رهیسقف اتاق خ

 را کالفه کرده. نیسکوت اوست که نازن حاال

 کند. ینگاه م نیآورد و به نازن یم نییسرش را پا آرام

 یمن م یعنی ه؟یش  خص   ،یهر آدم یرهاو اعتقادات و باو نید یقبول دار -

 ...شهیگاو رو بپرستم... به خودم هم مربوط م هیها،  یتونم مثل هند

 دهد. یآرام سر تکان م ن،ینازن

ش یوقت - شته با شه،  میقبول دا شته با هر کس آزاده اعتقادات خودش رو دا

 شیبرامون پ یبه نظرت مش  کل م،یاحترام بذار گهیبه اعتقادات همد یوقت
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جاد؟ایم مه  تا د ا،یدن ی... ه با دو  کنن...  یمختلف، ازدواج م نیدو نفر 

را با چ پس!... نید یبا ب یی... بودا یحی... مس  لمون با مس  ییبودا ای یهودی

و اعتقاداتشون فرق داره، به اعتقاد  نیهم مشکل ندارن؟! چون همونطور که د

 ذارن... یطرف مقابلشون احترام م

 .رفتهیاست نپذمشخص  نینازن یچشمها از

ماز منیبب - جاب داره... ن مان من، ح ما نه... روزه م ی!   ی... ولرهیگ یخو

س  اله  یس   یخونه... ول یکنه، نماز نم یپدرم نه... ا*ل*ک*ل مص  رف م

 یکیکه  ییزهایکنن. بدون مش  کل و اختالف س  ر چ یم یدارن با هم زندگ

 گاریمامانم از س   ...نید ینه... نه فقط درباره  یکیش  ون قبول داره و اون 

سته ش یمامانم نم شی... پدرم ترک نکرد... فقط پادیم بدش شه... به خوا  ک

هم نه مامانم گفت نماز بخون... نه پدرم  نید یاحترام گذاش  ت... درباره 

 گفت حجابتو بردار...

 کشد. یم یبلند نفس

نم که از ماما ییشناسم... کارها ینم ادیباهات روراستم... من اسالم رو ز -

 یدونم... ول یکه از اس  الم م هیزیاون چ یهمه  دم،یخونه د یو مهرانه تو



  610 

 

صرف م شهیهم شم... ا*ل*ک*ل م سان با نه مثل  یکنم ول یتالش کردم ان

تا ب ی... که انقدر مدمیمدت د نیا یکه تو ییاونها بش  ن...  هوشیخورن 

قدر نامحرم ر یم یاون نه... محرم و  حالمو خوش ک که مزه کنم و  و خورم 

شون،ی"زن" بب نکهی... قبل از استین فینگاهم به زنها، کث یقبول ندارم ول  نم

نه  ای می. منش  نمیب یآدم م هال، همکار و دوس   ت هس  تن  که  هین طعمه 

 برطرف کنن... مویگرسنگ

 .ردیگ یرا م نینازن یدوباره دستها ار،یاخت یب

م، که بتون ییمن تا جا یاعتقاداتمون با هم فرق داش  ته باش  ه... ول دیش  ا -

به عق یرفتار م یطور نازن یاحترام یتو ب ی دهیکنم که  ملن ! مطنینکنم... 

شم، همه  یباش وقت شته با ساس و قلبم مال توئه، نه ه یتو رو دا ن ز چیاح

 ...یا گهید

بد که بع یانقدر تند و بلند م قلبش هم  یرعلیص   داش را ام س   تین دیکو

شنود... چرا انقدر ب شده؟! خ  عا یب  طیراش نیدت به قرار گرفتن در اجنبه 

 حرفها ندارد... نیا دنیندارد! عادت به شن
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ش هم برا یبردارد. اصال فشار خون زیم یآب قند را از رو وانیشود ل یم بلند

 مانده؟!

 خواهد برود. یکند م یم الیخ یرعلیام

 بندد. یو راهش را م ستدیا یم

... ممیملنم، هم به تصمگرفتم... هم به احساسم مط مموی! من تصمنینازن -

... ؟یخوا یم یچ ؟یگ یم یتو چ نکهیمهمه... ا یلیجواب تو برام خ یول

 تونم برم. ینم ینطوریفرصتم کمه... ا

شها هم نیا دیدارد؟ بگو یجواب چه شد؟ بگو یشگین*و*ا*ز*  یدلم م دیبا

 !؟یخواهد مال من باش

 دوزد. یم یرعلیام یکند و نگاه لغزانش را به چشمها یبلند م سر

 ؟یبر یخوا یم -

 خندند. یاز لبهاش م شیپ یرعلیام یچشمها

 نرم؟! یخوا یم -

نه نم بغآ ته.  هد برود. م یراه گلوش را گرف ند. برا یخوا ما هد ب  یخوا

 دهد. یآزارش م یبماند. فکر دور شهیهم
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شک قطره شه  یا سر م یاز گو شمش   یو رو م ریز یرعلیخورد. قل  ام یچ

شن ،یزالل نیبه ا یافشود. تا به حال، اعتر ست مدهیو نه د دهینه  ذارد گ ی. د

 او. یچانه  ریز

 !نمت؟یبب -

 کند. یسر انگشت، اشک را پاک م با

تونم  یم گهی... مگه ددمیگردم... زود... قول م یبرم یمجبورم برم... ول -

 ازت دور بمونم؟!

شکها سرعت ب ا  نیا یقطره قطره  ،یرعلیام یکنند. برا یراه باز م یشتریبا 

خواهد ب*غ*لش کند. س  رش را در  یاش  کها با ارزش  ند و پاک. دلش م

 هم پاش نجایتا ا داندیم یو به هر قطره، ب*و*س  ه بزند ول ردیآ*غ*و*ش بگ

قادات ا یدر قلمرو یادیرا ز ته... نم نیاعت گذاش   خواهد حرمت  یدختر 

 کند. یشکن

سات، در برابر ا ردیگ یرا باال م سرش س نیو از تمام مقد سه کمک مو  یو

 نیکش  د تا التهاب از وجودش برود. وجودش از ا یم یقیخواهد. نفس عم

 آتش شده. کپارچهی ،یکینزد
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 یذاریهوم؟!... م م؟یقبل از رفتن، با پدر و مادرت حرف بزن یدیاجازه م -

 راحت برگردم؟! الیبا خ

 در رفتن دارد نه دلش را! یافتاده. نه پا ریو تخت گ یصندل نیب

سمتش خم مس یرعلیام سته به  صورت او  یکند. نگاهش رو یرش را آه

 یرس  د به لبها و اس  تخوان فک. دوباره برم ی... منییگردد. از باال تا پا یم

 لبهاش. یگردد رو

 !زم؟یعز یدیاجازه م -

 دورش را گرفته. یکه مثل هاله ا ی حس ِ خوش ِریاست و درگ جیگ هنوز

 کند: بله؟! یزمزمه م یرعلیام

شخ یم رهیخ یرعلیدد به نگاه منتظر و گرم اممر نینازن  صشیشود. قدرت ت

خواهد درس  ت و غلط بودن  ینم دیش  ا ایتواند  ینم گری. ددهیبه ص  فر رس  

و در کمال  یکیکه براش پررنگ اس  ت، نزد یزیکارش را بس  نجد. تنها چ

 چیاوس  ت و ه یس  ت. در حص  ار دس  تها یرعلیام یخواس  تگار ،یناباور

ستیدن ایرا تا دن تیامن نیکند. ا یخروج نم یبرا یتالش ش خواهد. لب یم ا

 زند: بله! یگزد و ل  م یرا از داخل م
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 خندند. یم یرعلیام یچشمها

 بله؟! ایاون بله...  -

سخ شت م و گ*ن*ا*ه را گرفته.  دیترد یجا اق،یشده... توان حرکت ندارد. ا

 کشد. یم قینفس عم

 بله... بله... بله! -

شده  نفس س یآزاد م یرعلیام یحبس   یلبهاش م یرو یعیشود. لبخند و

کند.  یگذارد. س  ر خم م یراحتش نم دنیب*و*س   ی. وس  وس  ه ندینش  

 خورد. یم نیداغش به صورت نازن ینفسها

 یبله رو از عروس م یکنم، وقت یم یکه من زندگ ییجا یکند: تو یم زمزمه

 کنن... من که سه بار بله گرفتم! یم افتیشم در زهیجا رن،یگ

 دهد. یدستپاچه آب دهانش را فرو م ن،ینازن

 !یکن یم یکه تو زندگ ستین ییجا نجایا یول -

 کشد. یسرش را عق  م و

 مظلومانه است. یرعلیام لحن

 با حسرت برم؟! یعنی -
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و  دنیدو ی. ص  دانینازن یکنج لبها ندینش   یم یطنتیپر ش   یآرام ول لبخند

رود و با دو دس  ت،  ی. عق  مدیآ ینهال م یپر از خنده  یدنهایکش   غیج

 کند. یچادرش را مرت  م

 !یزودتر برگرد دیشا ینطوریا -

 روش. شیماند به صورت خندان ِ پ یم رهیخ

 اخمو و بداخالق است؟! ریدختر، همان ماده ش نیا

 کشد پشت گردنش. یم دست

 چشمها و صاحبشان... نیاز ا یماه دور سه

 کنه؟. یم کارینهال باز داره چ نمیمن برم بب -

 کند. یو بالفاصله فرار م دیگو یم

نده رو ِ دیس  ررس   یرود رو یم یرعلیام نگاه ما باز  تخت. مثل نهال،  ی 

باز  یرعلیام شیدفتر ِ دلش پ یوقت س  تین نیکنجکاو خواندن خاطرات نازن

 شده!

*** 

 پیس....پیس!-
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صدا  امیرعطا شنیدن این  شین را درون حیاط پارم کرده،با  که دقایقی قبل ما

 ی ایستد.در جا م

،حدس زدنش زیاد کار سختی نیست ،فقط یك نفر در آن خانه، صدای  خ 

 چرنده ها را از خودش در می آورد!

 ساعت قبل می افتد. میمی کند ،تازه یاد اتفاق ن پوفی

 می کند حتمًا پشیمان است و طبق معمول باید سپر بال بشود. فکر

می کشد و به سمت  را از دو طرف به کمرش می زند؛ نفس عمیقی دستهاش

 محل صدا می چرخد.

شاره می کند  نهال سر ا ستاده ....با  با اخمهای درهم میان درگاهی گلخانه ای

 که داخل شود.

شتر شدن در، با چهره  بی سته  سد! به محآ ب  یشبیه طلبکارها به نظر می ر

 حق به جانبی می گوید:

 کری؟! -

 عطا تا حد امکان باال می رود. ابروهای
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تا  یدونم س  ر به س  رش گذاش  ت یس  ت پیش گرفتی ؟!من که ماالن د -

 .یحرصش بد

 کجی می کند و رو برمی گرداند. دهن

 بیا کمك ،گالب پیدا کنیم. -

 !!؟یچ یگالب برا -

 اندازد. یشانه باال م نهال

 .فتادیبره، از ترس داشت پس م ادشیکنم قهر  یاومدم باهاش شوخ -

 کجی می کند و رو برمی گرداند. دهن

 بیا کمك ،گالب پیدا کنیم. -

 می کند این بشر از ترساندن مردم تا حد مرگ ل*ذ*ت میبرد! فکر

تو آدم نمی شی ؟!!.....نگفتی یه طوریش بشه ؟!...اونموقع ،جواب مامان  -

 بابات رو کی مي داد؟!

 از موعظه غر می زند: کالفه

 ِا ...شلوغش نکن دیگه ! -

 ی کند :تو هوا می چرخاند و اضافه م دستی
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 این کار ها رو کردم یه طوری بشه! یاصاًل همه  -

 تو طله و شیطنت چشمهاش را روشنتر کرده. برق

عص  بی یك ردیف دیگر را هم جس  تجو می کند ،هیچ ظرف گالبی  عطا

 نیست.

 یعنی چی ؟! -

هیچی بابا! اگه به نازنین باشه ،می خواد بشینه سر سجاده و دست به دامن  -

ص  د و بیس  ت و چهار هزار پیغمبر بش  ه ،بلکه دو بامبی  خدا و اهل بیت و

سمت جنبونو  یبزنن پس کله  شاید بجنبه! ......به قول مهربان، ق سره ، این پ

 باید جنبوند!

فعاًل که به نظر می رسه تو ارواح هفت جدشونو جنبوندی! .....از رفتارای  -

 امیر علی یه چیزایی فهمیده بودم ،یعنی واقعًا نازنین هم؟!

 ذوق زده کالمش را قطع می کند. نهال

ست  - سه از د شکوه جون بر سره کنه ،وگرنه  فقط خدا کنه رفیقت کارو یک

 جنبون جنبون هم کاری برنمیاد!

 عطا با اخم می گوید: امیر
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 چرا چرت و پرت می گی؟! -

شیطنت می خندد و مراد را داخل قفس قرار می دهد و با شلوار دستهایش  با

 .را پام می کند

 اگه حاجیت ساربونه ،میدونه شترهاش رو کجا بخوابونه! -

عطا با چندش نگاه از شلوار نهال می گیرد، ابرویی باال می اندازد و می  امیر

 پرسد :

 منظور؟؟! -

 نفس عمیقی می کشد. نهال

 منظور اینکه این شتریه که دم خونه هر کس می خوابه! -

تنگ می کند و با پوزخندی  شیطنت کالمش را می گیرد ،چشمهایش را عطا

 که کنار لبش جا خوش کرده، می گوید:

از اونجا که به نظر می رس  ه ارتباط تنگاتنگی با ش  ترها داری ،بی زحمت  -

 منم بخوابه! یبگو زودتر دم خونه 

 نمی آورد. کم

 شتر در خواب بیند پنبه دانه! کی به تو زن میده عطا جون؟! -
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نیم وجبی بر بیاید. مي داند  نیاز پس زبان ا اش می گیرد ،امکان ندارد خنده

 اگر آنجا صبر کند ،تا خود صبح با یك قافله شتر درگیرش می کند.

 حاال چه گیری دادی به این حیوون بی نوا؟! -

 بس که شیکه!!! -

 البالی گلدانها با تعج  بر می گردد. از

 شتر ؟!! -

عق  ،یکی جلو .....یکی اوهوم، دقت کن عین مانکنا راه میره ،....یه پا  -

 جلو ،یکی عق  !

 هم همانطور شروع می کند به ادا درآوردن و راه رفتن . بعد

 عطا با تاسفی نمایشی سر تکان می دهد. امیر

همون تو دقت کنی ،جوابگوی کل فامیل هس  ت ......،نخیر نیس  ت که  -

 نیست!

شتر با بارش گم می - صال تو این گلخونه  شتم ،ا چه شه ، آره منم خیلی گ

 برسه به گالب !

 انگشت اشاره اش را تهدید آمیز به سمتش می گیرد. عطا
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سر رو جلوی من بیاری ،اون زبون  - سم اون کوهان به  به خدا ،یه بار دیگه ا

 درازتو کوتاه می کنم.

 از کنار گلدانها رد می شود. آهسته

 قبول ،تو فقط این گالبو پیدا کن تا عروس خانم بله رو نداده! -

 عطا کالفه از جایش بلند می شود. امیر

 نخیر ،اینجا هم نیست .بیا بریم ،خسته م . -

 راه عطا ازش می پرسد : میان

 فکر می کنی به کجا رسیدن؟! -

 ذوق و خنده به سمت عطا بر می گردد. با

 به جاهای خوب خوبش -

 

*** 

 پچ پچ آهسته ای از اتاق نازنین می آید. صدای

هال می نش  یند. پاورچین به س  مت بالکن راه کج می روی لبهای ن لبخندی

 کند.
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 می کند طوریکه دیده نشود نگاهی به داخل بیندازد. سعی

صحنه ای که در برابرش قرار دارد  خون شود؛ پذیرفتن  در بدنش منجمد می 

 سخت است.

 تقریبًا در آ*غ*و*ش امیر علی ست و .... نازنین

ساس می کند حرارت بدنش باال م کم ستش را روی قلبش کم اح ی رود . د

 گذاشته ،هم کنجکاو است ببیند و هم از نازنین توقع ندارد.

آهس  ته ص   داش می زند. نیازی ندارد او هم نگاه کند تا بفهمد دلیل  عطا

 سرخی گونه و دستپاچگی نهال چیست.

 جا می پرد و غافلگیر شده به دیوار تکیه می دهد. از

ستش را عمود به دیوار تک عطا یه می دهد و تغییر و تحوالت چهره اش یك د

 را از نظر می گذراند.

 زمزمه می کتد: آهسته

 خ ، ظاهرًا شواهد نشون میده به همون جاهایی که آرزو داشتی رسیدن!-
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به نظرش وقتش اس   ت  حتی نمی خواهد از روی کنجکاوی نگاهی کند؛ 

س  کند ،انقدر هم او را عاقل می داند که اجا زه بدهد در نازنین تجربیاتی ک

 برابر احساس و آینده اش خودش تصمیم بگیرد.

 درم کردن نهال با آن اخمهای درهم ،برخالف همیشه سخت شده... فقط

 پرسد: می

 حاال تو چرا سرخ و سفید میشی ،یکی دیگه.... -

 اجازه نمی دهد امیر عطا جمله اش را تمام کند. حتی

کند باورهایش درهم  چند از نازنین دلخور اس   ت ،به طریقی حس می هر

به  به هیچ احدی حتی عطا اجازه نمی دهد حرفی راجع  ته ،ولی  ش  کس  

 خواهرش بزنند یا فکر بدی داشته باشد.

می ش  ود در چش  مهای عطا ،س  رش را به س  ر او نزدیك می کند، با  براق

انگش  ت اش  اره تهدید آمیز روی س  ینه اش می زند و آهس  ته طوری که فقط 

 می گوید:خودشان دو نفر بشنوند 

 حواست باشه!..شتر دیدی ندیدی! -

 سرش را خم می کند و به همان آهستگی می گوید: عطا
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 جانم!؟ یه بار دیگه بگو چی گفتی؟! -

اول که بی اراده اس م ش تر را  یتیزتر از این حرف هاس ت ،همان ثانیه  نهال

 آورده بود ،به دنبال راه فرارش هم بود.

قرقی از زیر دستش فرار می کند و به سمت پله از اینکه عطا بجنبد ،مثل  قبل

 های طبقه باال می رود.

 نفس زدن و خنده هاش تمام راه پله را برداشته است. صدای

آهسته و سالنه سالنه به دنبالش است ....چون هیچ کدام از درها کلید  عطا

 ندارند ،اصواًل قفل کردن در توی خانه شان مفهومی نداشته و ندارد، بنابراین

 اول و آخر صید خودش است!

 می شود و صدا می زند . وارد

 میدونی که دیر یا زود پیدات می کنم ! -

 نفس زدنهاش از داخل اتاق خودش می آید. صدای

 می کند "کی می خوای بفهمی نفسم به این نفسها بنده!" فکر
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خالف انتظارش که فکر می کرد ترسیده و جایی پنهان شده ،نهال ،خندان  بر

لپهایی که از فرط دویدن گل انداخته ،درست وسط تخت خوابش، همانند با 

 یك تندیس زیبا و خوش تراش نشسته.

از پاهاش می رود و او مبهوت و مجذوب در خلقت خدا در جا می  قدرت

 ایستد.

 نهال او را به خودش می آورد . یقهقهه  صدای

 وای ....قیافه رو ببین! سکته قلبی رو زد! -

 را که راست می گوید ،حرف حساب ،جواب ندارد! این یکی خ 

ست نخورد  سعی شتر رو د شود و برای آنکه بی سلط ب می کند بر هیجانش م

 اخمی بین دو ابرو ، می گوید : ی،با گره 

 ...ادایخوشم نم یدونیاین کارا یعنی چی؟! م -

 خودش را پرت می کند به سمت بالش. نهال،

شت نم یچون م - ش ادیدونم خو مالم  یبه رختخوابت م مویلوار ِ مراددارم 

 !گهید

 زند. یچشمک م ،یالیخ یب با
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 نباش بابا! یانقدر بد دل و وسواس -

 را چنگ می کند میان موهاش و آنها را به عق  می کشد. دستش

 این ننر بازیها رو هم ندارم. یبلند شو نهال ،خسته ام ،حوصله  -

صاًل نازنین و اتفاقهای چند نهال، لحظه قبل را فراموش کرده ،ابرویی  انگار ا

 باال می اندازد.

 ن           وچ ،تازه جای گرم و نرم پیدا کردم ،می خوام بخوابم! -

 انصاف " به نهال و یك "لعنتی " نثار خودش می کند. یدل یك "ب در

 اوه اوه اوه ،قیافت دیدنیه عزیز دل برادر! .....بد جوری داغ کردی! -

نیس  ت،یعنی واقعًا نمی داند این ش  وخی چقدر جدی "نخیر دس  ت بردار 

 ست؟؟!!"

 می کند و زیر ل  می گوید: پشت

 آره ،تا به چی بگی داغی! -

 پشت سرش داد می زند : از

 چی شد ؟! تو که می خواستی زبونمو کوتاه کنی! -
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"ال اله اال الهی "می گوید. باید برود و دوش اب سرد بگیرد. به سمت حمام 

 هم داد می زند: می رود و او

 به وقتش ،از شرمندگی زبونتم در میام! -

 به خودش قول می دهد "تو همین اتاق ....رو همین تخت...!!! " و

 دوباره داد می زند: نهال

 مدیونی ناله نفرین کنی!-

به چپ و راس  ت تکان می دهد. خنده ای می کند و در حمام را می  س  ری

 بندد.

 کند. یدر را باز م ن،ینازن

 !؟یکرد یم غیج غیشده بود ج ی! چ؟یینجایا -

کند  یفراموش کند. تعج  م ده،یکه در اتاق د یزیکند چ یم یس  ع نهال

ش نینازن ش طنتیچطور انقدر زود،  سرک ک س دنشیکردن و  سرر را  او دیدر 

 فراموش کرده.

 زند. یم یغلت

 !ذاشتمیسر به سر عطا م -
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 دهد. یبا تاسف سر تکان م نینازن

 ...یستیبچه ن گهی... دزشته نهال -

 کند. یسرش را در بالش عطا فرو م نهال،

 م        ام             ا ن شکوه؟!! -

 رود. یاو، جلوتر م میم*س*تق ریتوجه به اعتراض غ یب ن،ینازن

 !ر؟یتخت ام یرو نجا،یا یچرا اومد -

 اندازد. یکند و ابرو باال م ینگاهش م نهال

 خواستم حرصش بدم! -

 کشد. یم یبلند نفس

 یتو یایو ب یکن یدنبال باز ریبا ام کل،یس  ن و ه نیبا ا س   تیخوب ن -

 اتاقش...

 پرد. ینهال باال م یابروها

 !دهیدرس خانوم بودن م یداره به ک یک نیج   ونم؟!! بب -

 شود. یاز شرم و عذاب وجدان م زیلبر نینازن نگاه

 !؟یچ یعنی -
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 .ندینش یبا خنده م نهال

 ز عروس خانوم!کلمه هم ا هی -

 نهال رو شود. یبرا نیاز ا شیترسد دستش ب یم

که ب یبرم مانطور  پاش  و بدیگو یرود، م یم رونیگردد طرف در و ه  ای: 

 تنهاست. نییپا یرعلی... امنییپا

 شنود. یبلند نهال را م یکه صدا دهیدر آپارتمان رس کینزد

 !؟یخوا ی! لولو سر خرمن مکار؟یخواد چ یآقا داماد ما رو م -

 .دیآ یهم از حمام م رعطایداد ام یصدا

 زبون دراز! یدختره  نمتیاتاقم نب یتو رون،ینهال! اومدم ب -

 رود. یم رونیخندد و ب یم

 در اتاقش مانده... یرعلیام

*** 

 آماده شده اند به فرودگاه بروند. یرعلیو ام هیهان

باره بت درو صح یخواستگار یکند نامدار صرفا برا یهنوز باور نم یرعلیام

 آمده. رانیسرعت به ا نیبه ا ن،ینازن ی
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م ک ورکیویها و مشغله اش در ن یریکار هم مطرح است. درگ یمسلله  قطعا

ض یول ستین ص یرعلیشده به خاطر ام یچطور را شخ سائل   او، به  ِیو م

 .ستیهنوز براش مشخص ن د،یایتهران ب

 ا کرده.صحبت هاش ر یمورد همه  نیخانوم در ا رانیبا ا هیهان

ر منتظ دیبگو یس  تیبدون رودر با ه،یبا هم راحت هس  تند که به هان انقدر

 شکوه باشند. یعکس العمل و مخالفت احتمال

 گردند. یهم دو روز بعد، از مکه برم آنها

وش، ر شیپ یمخالفتها یرا برا یرعلیکند ام یم یسع هیراه ِ فرودگاه، هان در

شک  ن،ینازن ژهیوه در مورد دخترهاش، به وآماده کند. آنطور که مهربان گفته، 

س سا ص یها تیح صا وقت یخا صو ستگار و ازدواج در  یپا یدارد؛ مخ خوا

 باشد. انیم

 آرام است.  یته دلش آرام است؛ عج یرعلیام

با گری. عروس  ش بله را گفته... ددیگو یرا م لشیمادرش هم دل به  دیچرا 

 نگران باشد؟!
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متوجهش ش   ده، اعتقادات  هیهان یادانس  ته و با حرفه یکه نم یزیچ یول

رد قبول مو طیشرا ن،یبه نازن دنیرس یبرا دیسفت و سخت شکوه است که با

 او را داشته باشد.

 

*** 

 براش مطبوع شده. مایهواپ یغرش موتورها یصدا یداند از ِک  ینم

 یبه س  خت ه،یو دو هفته از رفتن ِ هان دهیرا ند یرعلیدو ماه اس  ت ام کینزد

 شده. یسپر

 یبرخورد چرخها ی آن، صدا ِیروشن شدن چراغ بستن کمربندها و در پ اب

 بندد. یچشمهاش را م یلحظه ا یبرا ران،ی ا ِنیبا زم مایهواپ

 براش باشد. یبتواند تمدد اعصاب دیدارد؛ شا اجیسفر احت نیا به

شمهاش لحظه ا از ش  یاز تعق یشوق، چ . ستدیا یباز نم یباربر ینهایما

 شوند. یم دایپ ماها،یانبوه هواپ نایباالخره از م

ش  وند تا چمدانها را از قس  مت بار به  یم کیبلند، نزد یبا گامها باربرها

 داخل فرودگاه منتقل کنند.
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خوش،  یس  فر یدهد و با آرزو ینامدار تکان م یس  رش را برا مهماندار،

 کند. یبدرقه اش م

 گذارد. یخاک وطن م یقدم را بر رو نیبر ل ، اول لبخند

سرش را برا سلولم  نیدهد و به ا ینامدار تکان م یچک کردن مدارک هم، 

س یاجازه   ،یترت شتن از خط زرد رنگ تر صادر  نیزم یشده رو میگذ را 

 کند. یم

 رود. یپاسپورت م یبازرس ی شهیآرام به سمت گ ییقدمها با

شود تا  یبلند ِ پشت کانتر، به سمت جلو خم م یصندل ینشسته رو مسلول

 .ندیامدار را بهتر ببصورت ن

 است. انسالیصورت مرد م ینامدار رو نگاه

 سمت داده. کیرا به  دشیکوتاه و زبر و سف یموها

کش  د و نگاه نامدار را وادار به انحراف  یرا به س  مت خودش م پاس  پورت

 کند. یخود م ریمس
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عکس پاسپورت و مشخصات ِ  یو مکررش از رو رهیو نگاه خ یطوالن مک 

سمت ک شده، اثر وتریامپآن به  عمول م ریاتفاق غ کیاز  یو آنچه در آن ثبت 

 دارد.

به مرد  زدیآو یم گرشیس   اعد د یدس  تش را رو یتا ش   ده رو یپالتو و 

 کند. یمنتظر و نافذ نگاه م انسال،یم

سپورت را م مرد، ه گذارد. ب یکانتر نم یآن را رو شه،یمثل هم یبندد ول یپا

 کند. یم یاره ااش ستادهیدورتر ا یکه کم یمامور

 .ندینش ینامدار م یشانیپ یرو یآرام اخم

 ش  ونی: همراه ادیگو یکند و م یبا چش  م به مامور اش  اره م انس  ال،یم مرد

 !دیببر فیتشر

 کند. یدراز م یگرفتن مدارک ِ مسافر بعد یدستش را برا و

 هست؟! یمشکل -

 طرف... نی: از ادیگو یدهد و م یبا دست، راه را نشان م مامور،

ساعت است فرود آمده. مسافرها، بارها  کیبه  کینامدار، نزد یمای***هواپ

ستفبال کننده ها رفته  لیرا تحو سالن آمده اند، در آ*غ*و*ش ا گرفته اند، به 
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نامدار  یحمل چمدان، س  الن را ترک کرده اند... ول یاند، با چهار چرخ ها

 نبوده. نشانیب

شده و ام هیهان شساکت، با  ،یرعلینگران  شت  ه به پله ها و ب شه،یاخم از پ

 مانده. رهیمسافران خ ی خروج ِتیگ

 .هیکند طرف هان یسر خم م یرعلیام ند،ینش یکه م یبعد یمایهواپ

 پرواز اومده؟! نیبا ا یاصال مطملن -

 دهد. یفقط سر تکان م هیهان

 شده. مونیلحظه پش نیآخر دیشا -

 داد. یخبر بهمون م هی روزیبود، از د ومدهیاگه ن -

 .ستدیا یم یرعلیام

 گردم. یاالن برم -

 کند. یرا به طرف اطالعات تماشا م یرعلیام رفتن

با ک نه لج کرده؟!...  فت م؟ی"نک بل پادی! خودش گ قا مدار  نا  ینیب شی... 

 !"ستین

 کند. یشود تا او را همراه یم بلند
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به  نگاه کیدارد و  تورینگاه به مان کینشسته،  ستمیکه پشت س یجوان دختر

 .یرعلیام

 ود؟!ب یچ شیلیفام نیپرسد: گفت ینرم م ییبا صدا ه،یتوجه به هان یب

 دهد: راد... نامدار راد. یخونسرد جواب م یرعلیام

 دهد. یکند و سر تکان م یبا لبخند، نگاهش م دختر

 اوهوم! -

 کند. یجواب دادن مک  م در

 پرواز هستن... ستیل یتو -

 !ومده؟یسد: پس چرا نپر یم یرعلیزودتر از ام هیهان

 اندازد. یبا ظرافت، شانه باال م دختر،

 .دیمعطل بارشون شدن... حاال باز از حراست گمرک هم سوال کن دیشا -

 پرسد. یکه گفته را م ییآدرس جا یرعلیام

 مامان... تو منتظر بمون. -

 رود. یدهد که "نه" و پشت سرش م یسر تکان م هیهان
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 کدام، به چیبه ه میفرم، بدون نگاه م*س*تقبا لباس  ،یجد یش  وی ر ِ مرد

ه کند. باز بدون نگاه ب یم یطوالن یش  ود. مکث یم رهیروش خ شیپ توریمان

ضع دیگو یدارد. نام نامدار را م یرا برم مشیسیب ،یرعلیو ام هیهان  شتیو و

 کند. یرا استعالم م

کش  د.  یم قیفهمد. فقط نفس عم یکلمات س  ختش را نم یمعن ،یرعلیام

 یرا م ی. کدستیشود هم مفهوم ن یبلند م میسیکه از ب یمردانه ا یصدا

 .دیگو

پرس  د: ش  ما  یم یرعلیاندازد و از ام یحاال به آن دو نگاه م ش  و،ی ر ِمرد

 !ه؟ینسبتتون با نامدار راد چ

 خانوم. نیپدر ِ من و همسر ا -

ست یم رهیبا دقت و اخم به هر دو خ مرد،  یم اهشیس یشهایبه ر یشود. د

 بازداشت شدن. شونی: ادیگو یشد و مک

 یتکرار م دهیمتعج  و ترس   هیهان یفهمد نامدار چه ش  ده ول ینم یرعلیام

 کند:

 بازداشت شدن؟! -
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 دهد. یسر تکان م مرد،

 !؟یچ یآخه برا -

 کند. یبه مادرش نگاه م یرعلیام

 شده؟! یچ -

 پرسد: ی"گرفتنش" و دوباره از مرد م دیگو یحواس م یب هیهان

 اومده؟! شیپ یسرکار؟! مگه مشکل یچ یبرا

 کند. ینگاه م هیطلبکارانه به هان مرد،

سرکار ن - شکلستمیمن  شت که مثل بق ی!... خواهرم! اگه م د اوم یم هیندا

 سالن... یتو

 تازه متوجه شده. یرعلیام

 !مش؟ینیبب میتون یکجا م -

گاه پا ،یرعلی ام ِ یکاوال یپالتو مین یمرد، رو ن  یرود. تو یم نییباال و 

 .ندینش یچشمهاش تمسخر م

 !ینیجونتو بب یدد ستیفعال مقدور ن -

 کشد. یخودش را جلو م هیهان
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چه دل میبدون میخوا ی! م؟یچ یعنی - به  جاس   ت و  نگهش  لیاالن ک

 ن؟یداشت

 شود. یم زیم یرو یسرگرم ورقه ها مرد،

شمام بفرمائ - ض دیجاش خوبه...  شدن ِ ق شن  ش خود ه،یمنزل، بعد از رو

 .رهیگ یباهاتون تماس م

 .زیم یشود رو یخم م یکم هیهان

 بازداشت شده. یلیبدونم همسرم به چه دل دیآقا! من با -

 .هیهان یشود در چشمها یم رهیخ مرد،

ض یبرا ستمیمن موظف ن - شون دیبدم! گفتم بر یحیشما تو که  خونه، کار

 .رنیگ یتموم شد، با شما تماس م

حوص  له با  یب یش   ده به مرد که با لحن رهیخ  یغل یهم با اخم یرعلیام

 کند. یمادرش صحبت م

 کارشون تموم بشه. میمون یمنتظر م -

 ی. و باز با چشم، سرتا پاش را بررسیرعلیام یشود رو یم دهیمرد، کش نگاه

 کند. یم
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 مرکز. شنیمونن... منتقل م ینم نجایا -

 کجاست؟! گهیمرکز؟! مرکز د -

 دهد. ینمرا  هیجواب سوال هان مرد،

 دهد. یرا از دست م شیخونسرد یرعلیام

 مسلوله؟! یچه کس نجایا -

 شنود. یاز پشت سرش م یمرد یصدا

 چه خبر شده ذوالقدر؟! -

 .ستدیا یم شو،یر مرد

 مسافرشون مورد داشته، منتقل شده مرکز... -

 یوارد ش  ده، نگاه م م،یس  یو ب یکه با لباس ش  خص   انس  الیدو به مرد م هر

 کنند.

 ...خ  -

 .دنیگوش نم ره،یگ یخونه، خودش باهاتون تماس م دیبر گمیم -

 اندازد. ینگاه م هیو هان یرعلیام یهم به سرتا پا انسالیم مرد

 :دیگو یبه او م رهیخ یرعلیام
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شده... ول گهیپرواز بوده... همکارتون م نیا یپدرم تو - شت   لشیدل یبازگ

 .ستیمعلوم ن

 زند. یم یلبخند کج انسال،یم مرد

 جواب بده. دیافته... به چند تا سوال با یبراش نم یاتفاق -

ست ه،یهان گاه د سر یناخودآ شد.  یم شیبه رو آن  ی تهیسالها قبل و کم ادیک

 زمان افتاده.

 !؟یچه سوال -

ش  ود. لبخند کجش را حف  کرده و ص  داش، هم  یم کیبه آن دو نزد مرد،

 :دیگو یم مآرا یدهد وقت یم دیتهد یخونسرد است، هم ته مزه 

 .رنیتا همسرتون تماس بگ دیببر فی... تشرستین یا دهیچیپ ی مسلله

 پرسد: کجا بردنش؟! یم یعصب یرعلیام

مورد مش  کوک  یس  ر هیکند:  یهمانطور آرام و خونس  رد، زمزمه م مرد،

 یداش  تن، بردن تا چند تا س  وال جواب س  اده ازش بکنن... مس  لله رو الک

 روشن بشه. فشیخونه تا تکل ش نکن پسر جون... برو دهیچیپ

  مرد. ِیخیسرد و  یزند به چشمها یزل م یرعلیام
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 .رمینم ییجا ه،یبازگشتش چ لیتا ندونم دل -

شمها یتو میهم م*س*تق مرد صله اش را با  یم رهیخ یرعلیام یچ شود. فا

 زند. یبه شانه اش م یکند و دست یاو کم م

سر جون!...  میبدون میخوا یم نویما هم هم - ض یتو که دلت نمپ  هیخواد ق

 بشه؟! یتیامن

 !!؟یتیپرسد: امن یسردرگم م هیهان

 کند. ینگاه م یرعلیگذرا به او و دوباره به ام مرد،

خونه تا باهاتون تماس  دی... بدون اغتش  اش برنینکن یش  لوغ باز یالک -

 .رنیبگ

بازو هیهان ما ام یچنگ م یرعلیام یبه  و  س  تادهیحرکت ا یب یرعلیزند ا

  او. ِیشانیپ یرو ی رهیت یلکه  یهش رفته رونگا

 .ستیو قانع کننده ن یبه نظرش منطق اتفاقات

 دهد. یپشت سر آنها را نشان م م،یسیبا ب انسال،یم مرد

 کنن؟! تونییراه خروج از اون طرفه... بگم برادرا راهنما -



  642 

 

ست شت م یرعلیام د شار م هیشود. هان یم شه  یبه بازوش ف  یآورد. از گو

س  بزش  یو چش  مها دهیکند. رنگ ص  ورت مادرش پر ینگاهش م چش  م،

 درشت تر از معمول شده.

 .ستین یا چاره

 گردد. یدوباره به طرف مرد برم یکند ول یرفتن م قصد

 د؟یرو بد دیکه گفت یآدرس مرکز شهیم -

 کند. یساعتش را پاک م یدست راست، صفحه  نیبا آست مرد،

 ست. یرعلیام یپالتو و کفشها یرو جوانتر اما، دوباره یشویمرد ر نگاه

 مس  تی: موظف ندیگو یتفاوت م یبدون نگاه، خونس  رد و ب انس  ال،یم مرد

 آدرس به شما بدم.

 .میشیممنون م د،یاگر بد ی: ولدیگو یآرام م هیهان

 ساعت. یکند به صفحه  یها م مرد،

شه، اگه موردستیامکانش ن - شون تموم ب شه، همکارا  ی... کار شته با ندا

 .رهیباهاتون تماس بگ ذارنیم ارشین در اختتلف
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 هریخ یتوجه به آنها، با ناچار یاس  ت که بدون حرکت، به مرد ب هیهان حاال

 مانده.

شانه اش م یرعلیام ست دور  سمت در خروج  ید اندازد و همراه خودش به 

 برد. یم

 !؟یپس نامدار چ -

ت؟ شود؟ اصال کجاس یاست! پس نامدار چه م نیهم سوالش هم خودش

 گرفته اند و برده اند؟! ده،یکرده که او را از راه نرس یچه جرم

 دهند؟! ینم یحیتوض چیکرده؟ گرفته اند؟ برده اند؟ پس چرا ه جرم

سر ِرونیب  رعطایام یکشد و شماره  یم رونیب بشیرا از ج یگوش عی سالن، 

 .ردیگ یرا م

سالم برادر" ِ عطا را که م یصدا شکل هی: دیگو یشنود، م ی" ه اومد شیپ یم

 !ریام

 شود. یعطا نگران م یصدا

 افتاده؟! یمادرت اتفاق یشده؟! برا یچ -

 شود. یم کیاندازد که بهش نزد یم ینگاه هیهان به
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 فرودگاه... مینه... ما اومد -

 دهد جمله اش را کامل کند. یمهلت نم عطا

 پدرت اومد؟! -

 کند. یرا فوت م نفسش

 تنش...فرودگاه گرف یتو یاومده... ول -

 گرفتتش؟! ی!... ک؟یچ -

 ومد،ین ی... وقتمشیدیدونم... اصال ما ند ی: نمدیگو یاز ندانستن، م کالفه

 گفتن بردنش مرکز... م،یسوال کرد میرفت

 ماند. پشت فرمان است. یچند لحظه ساکت م عطا

 شده. یچ نمیبب امیخونه، منم م نیایب -

 زند. یسمت چپ را م فلشر

 یم ارکیچ مینیبب نیای... بس   تین یمهم زیکه چ ش   االینگران نباش... ا -

 .میبکن میتون

اندازد دور  یکند و باز دست م ی" ، تماس را قطع می"اوک دیگو یم یرعلیام

 .هیهان یشانه ها
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*** 

  نامدار، همچنان ادامه دارد. ِیریو ندانستن ِ علت دستگ یخبر یب

 مهربان. یاند خانه  مانده

 ل ، ریاتاق ِ او، خوابش برده. مهربان، همانطور که زبا آرام بخش، در  هیهان

 مانده. رهیخ هیبه صورت هان د،یگو یذکر م

شته و انگار هم یس  ،یرعلیاز ام یو دور یخبر یبود که ب روزید نیسال گذ

 جوان را از خواب و خوراک انداخته بود... ی هیهان

 بندد. یرا م چشمهاش

 .یتابی... دلشوره و بیخبر یر و بانتظا یبود!... روزها یسخت یروزها چه

 

 دو ش  است. کینزد ساعت

اده د حیترج یدعوت کرده باال بروند و در اتاق او بخوابد ول یرعلیاز ام عطا

 مادرش باشد. کینزد

 رود. یم رونیاندازد و ب یدوشش م یرود، پالتو را رو یکه باال م عطا

 است. نیو فندک در ماش گاریس
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 .ردینامدار تماس بگ دیهمراه دارد. شارا  هیخودش و هان یگوش

ش در صفحه  یم گاریس کی ن،یما شد. چند بار  شن م لیموبا یک  یرا رو

 کند... ساعت دو و ربع شده.

 گردد. یآرام به خانه برم دوباره

 یراحت م الشی. خدیآ یحرف زدن ِ مادرش و مهربان نم یزمزمه  یص  دا

 اند. دهیشود خواب

داخل  نیش  ود و نازن یآرام باز م ،یه در ِ ورودک س  تادهیا منینش   انیم هنوز

 .دیآ یم

 لبهاش. یرو ندینش یم لبخند

 !؟یداریهنوز ب -

 :دیگو یدهد و آرام م یسر تکان م نینازن

 ...یو برگشت رونیب یرفت دمید -

 کند. چقدر حضورش آرامش بخش است! ینگاهش م ساکت

ستش، داند چطور ازش  یخواهد... نم یاو را م اهیس ین*و*ا*ز*ش موها د

 خواهش کند بماند.



 647 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 مکد. یرا م نشییپا ل 

 بمون. شمی... پادیاگه خوابت نم -

 کند. یبه در اتاق مهربان نگاه م نینازن

 اتاق من خوابش برده... فقط اومدم... ی... نهال هم توستیدرست ن -

 .ردیگ یرا باال م دستش

 .ارمیرو برات ب نایا -

 بهش بزند. ینش قلقلکش داده سردرو یلباس راحت نبوده! حس فقط

گرم اس  ت و  یرعلیگذارد. نگاه ام یمبل م یرا رو یگرمکن ورزش   س  ت

 ...رایگ

 خواهد زودتر فرار کند. یم

 تا حاال استفاده نشدن... -

به ص  ورت و  رهیکش  د. خ یلباس  ها باال م یچش  مهاش را از رو یرعلیام

 کند. ی او، آرام تشکر م ِزانیگر یچشمها

 رود. یطرف در راهرو مبه  ن،ینازن

 !ریخ ... ش  بخ -
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 زند. یگرداند و آرام صداش م ی در، سربرم ِانیم ن،ی. نازنستادهیا همانطور

 ...یرعلیام -

 هم آرام است. یرعلیام یصدا

 جانم! -

ظه حرفش  کی  یدلش را فرو م ،یرعلیرود. جوابِ  آرام ام یم ادشیلح

 ه به طرفش برود.اراد یب یرعلیشود ام ی... مکثش باع  مزدیر

 !"شیافتد: "پنبه و آت یحرف شکوه م ادی

به اس   ت  االن گاهِ  ام ایپن ها یرعلیآتش؟! هم ن  یآتش اس   ت، هم گونه 

 خودش!

 !طانیبر ش لعنت

 گزد. یم ل 

 .شهیتموم م یماجرا به خوب نینگران پدرت نباش... دلم روشنه ا -

 دهد. یصورتش، و سر تکان م یگردد رو یم یرعلیام نگاه
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شتهاش ن از ش یم ازیلبهاش، انگ اش ... کنیصورت نازن یرو ندیچکد تا بن

ند دق ثل چ ها قهیم هاش، ن*و*ا*ز*ش مو بل، فقط دلِ  دس  ت  یاو را م یق

 خواست!

 رود. یبا عجله، پله ها را باال م یصدا ول یب ن،ینازن

 کند. ینگاه م کیدهد و به سقف ِ تار یم هیبه در بسته تک یرعلیام

 شنود. یآرام ِ در را م یصدا مهربان،

 . غرق گذشته هاست.دیگو یخواب، ذکر م یب

 ...یتابیو انتظار... دلشوره و ب یخبر یب یسخت... روزها یروزها غرق

*** 

 ستی آه ن ِالیزخم ِ نهان هست و خ نهمهیا

 1361/ بهار تهران

 

 کم داشت. یزیچ د،ینوروز و ع یبود ول دهیرس بهار
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 یکند، برود باال زیرا تم اطیل، حوض وس  ط حرا که مثل هر س  ا یرعلیام

 یکمک کند، پاچه ها یو پرده ها را باز کند، به همه در خانه تکان هیچهارپا

 فرش بشورد. اط،یشلوارش را باال بزند و وسط ح

بود. پرده ها را باز کرد؛ در تش  ت، مالفه ها و پتوها را لگد کرد؛  ررض  ایام

 .دیدرها را هم روزنامه کش یهمه  یها شهیفرشها را شست؛ حتا ش

شت و پر  یزیآن بهار، چ ه،یخانوم و هان رانیا یباز هم حداقل برا یول کم دا

 از انتظار بود.

سابق، به مادرش  یزنگ م خودش ستش را تازه باز کرده بود. مثل  زد. گچ د

 یدرس  ت ش    س  ال نو، وقت یخوب و آرام اس  ت ول زیگفت همه چ یم

س   ال به خاطر  لیبعد از تحو یزد و گفت برا خانوم زنگ رانیبه ا یرعلیام

شکر، نم یخطها یشلوغ رد، و قطع ک ردیتماس بگ گریتواند د یمخابرات ل

پسرش گفته در حالت آماده باش هستند  ن،ید احمد خبر داد حسیهمسر س

 یاو و همه  ی. خواس  ته بود براردیص  ورت بگ یقرار اس  ت حمله ا ایو گو

 بود. دهیطلب تیرزمنده ها دعا کنند و حالل

 را هم نداشت. وانیا یخانوم، حس باال رفتن از همان سه پله  رانیا
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صر تو آقا شان، پا ینا س ِینچیچهارده ا ونیزیتلو یاتاق سته ن دشیسف اهی  ش

س سفره  مایبود. همدم و  شتند  س یدا شت  ررضای. امدندیچ یم نیهفت  دا

بر رفته بودند و ص  ا هیکرد. عال یخاک دو گلدان ِ کنار پله ش  ان را عوض م

 .گرددخانوم بر رانیدر اتاق، چشم به در داشت تا ا ه،یشهرشان... و هان

به عنوان ع دیجد راهنیپ کیبراش  مایس    ی. هر س   ال میدیدوخته بود 

 دوخت.

شت لباس جد سال شد، چادر را جور دیقبل، ذوق دا  دندازیسرش ب یرا بپو

 ال...آن س ی. ولیدنید دیعخانوم،  رانیشود، و بروند اتاق ا دایپ راهنشیکه پ

له پ یاو، که رو دنی. از دوانیا یرفت رو د،یخانوم را که شن رانیا یپا یصدا

رفت، هول  یکه گلها را رها کرده بود و طرفش م ررض  ایها نش  س  ته بود و ام

 کرد.

انداخت و دلش س  وخت. مگر  هیبه ص  ورت ِ نگران هان یخانوم نگاه رانیا

سالش بود؟!  ساله که مدختر ِ ه کیچند  و آرزوش،  دیام یهمه  دید یجده 

رفت و  یزد، هر چند س  اکت و آرام، م یپس  رش ش  ده. هرچند دم نم دنید
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 یقرار یگذرد. همان ب یزد در دلش چه م یچشمهاش داد م یآمد... ول یم

 .دیایبپوشد و جلو ب ییشد دمپا  باع

 !ن؟ینشست نجایخانوم؟! چرا ا رانیا ستیحالتون خوش ن -

 را. یرعلی ام ِیگفت و پنهان کار یحمله را م یماجرا ررضا،یام به داشت

 انداخت. هیگذرا به هان ینگاه ررضایام

شکر  اتها،یمادر ِ من... اوال حمله ها و عمل - ستن و از قبل، به ل محرمانه ه

 ییاصحر مارستانیب ی... تورهیکه جلو نم یاز اون، عل ریکنن... غ یاعالم نم

 برنیو حمله هم باش  ه، بعدش تازه مجروحا رو م اتیکنه. اگه عمل یکار م

 !ز؟یدلشوره داره عز گهید نیبراشون... ا

 !؟یدیحمله؟ اونم ش  ع -

 .ردیاضطرابش را بگ ینتوانست جلو یخوددار یبا همه  هیهان

 مادرش را گرفت تا بلند شود. یبازو ررضایام

جلو بره، خواس  ت  یم ی... اگر علدارهیبرنم لیو س  ال تحو دیجنگ که ع -

فت... د یبه من م جار روزیگ نگ زده بود ن  یبود، بهم م یزی... اگر چیز

 حرم نخور. یدیش  ع یخودی! تو رو خدا بزیگفت... عز
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  اوس داوود. ِیرفت نجار یبه جاش م ررضایرفته بود، ام یرعلیام یوقت از

 روبه راه است. زیفکر کند همه چ ررضایکرد مثل ام یهم سع هیهان

فش  رد و  یرا در مش  ت م یرعلیام حیکرد که تس  ب لیتحو یحال را در س  ال

 کرد. یبراش دعا م رل ،یز

داد؛ چند  یدیاس  کناس نو بهش ع کیقرآن،  یهر س  ال، ناص  ر از ال مثل

 یلما تیچون وض  ع ایقبل. حتا فکر نکرد چون بزرگ ش  ده  یبرابر ِ س  الها

 بهتر است. شهیعموش از هم

 ...خانوم رانیمثل هر سال، رفتند اتاق اهر سال، لباس نوش تنش بود.  مثل

 یرعلیام یکردند و آن سال، جا یم یرا خال ررضایام یسال ِ گذشته، جا دو

 را.

ق اتا امیپوش  م... م ی... لباس نو مرمیگ یم یدیهم ع گهیکرد " س  ال د فکر

 خانوم؟" رانیا

سبزه  رهیخ و شند تا ن یرو یبه  سال بعد، همه با ست   زایتاقچه، از خدا خوا

 کنند. یرا خال یکس ینباشد جا

*** 
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 یزد. ص  دا یبود و آرام آرام، آش را هم م س  تادهیا گیس  ر د یباال همدم،

سه النگو ِنگیریج نگیریج صدا دش،یجد ی   یقاط یلب ریصلوات ز یبا 

 شد. یم

 را برداشته بود. اطیح یداغ، همه  رینعنا داغ و س یبو

شو هیعال شکم ِ باال آمده، کنار پا زد به لباس کار  یبا هن هن، چنگ م ه،یبا 

 پاک شود. ی خاکستر ِیسرهم یجلو اهیآقا صابر تا لک س

 وانیا یخانوم، رو رانیا کیکرد. نزد یم زیکند و ر یپوس  ت م ریس   مایس  

و  یکین کیپله، کنار پ یخانوم، رو رانیزدند. ا ینشسته بود و با هم حرف م

رش  ته  یمش  ت یزد، گاه یمرا در روغن هم  رهایس   یداغ، گاه ریس   یتابه 

 .ختیر یکرد و در مجمعه م یداشت، از وسط نصف م یبرم

 ندیگو ،یگفتن ارویبه قول  یش  ورم ول ی... گ*ن*ا*هش  و نمیخوب کرد -

ضل... حاال حکا سته احت ییحی تیپدر تو بود فا  یلنداره و یاجیست... در

از  فی. حبزنه؟.. دیزن و دختر ِ مردمو د س  ه،یخواد س  ر گذر وا یم یتا ِک 

 ادشیکنه، بعد  ی... کش ور هم چند وقت اخم و تخم مس ت؟یتو ن ی هیهان

 ره...یم
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که آقا ناصر  یدی جد ِینیچ یآماده از اتاق خارج شد. دو دل ماند کتان ه،یهان

 ها برود. یبا همان قبل ایبود را بپوشد  دهیبراش خر

ست ِ او د یکتان ما،یس ض د،یرا که در د ش ینگاه ،ینارا شم به  یه از گو چ

 نزد. یحرف یهمدم انداخت ول

ها  یمیرا داخل اتاق گذاش  ت و قد دیجد یها یهم بدون حرف، کتان هیهان

 .دیرا پوش

 زد. یبود و دلش شور م دهیشده بود، ساکت بود. خواب ِ بد د داریب یوقت از

 یزنگ زده بود و کوتاه ص  حبت کرده بود ول ن،یدوم فرورد کبار،ی ،یرعلیام

 .یبود و نه خبر ینه تلفن گری، دبعد از آن

د صداش بزن یخانوم، گوش و چشمش به در بود تا مصطف رانیماه بود ا کی

 حرف زدن با پسرش. یبرا

صطف کیهم  هیهان شمش به در بود تا م خانوم را  رانیا ،یماه بود گوش و چ

 .یرعلیصحبت با ام یصدا بزند برا
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آمد، نه  یبهار به چشمش مشاخه ها انداخت. نه  یرو یبه جوانه ها ینگاه

ها و هوا نه  تانِ  س  رد و  یجوا ماه زم*س* ند  عد از چ ملسِ  آن روزها، ب

 استخوان سوز.

 برگردد. یرعلیکه ام دیرس یم یاز درون سرد بود... بهار، براش وقت هنوز

ام ذکر گفته بلکه دلش آر یرعلیام حینبود از ص  بح، چند دور با تس  ب ادشی

 شود.

 رفت. رونیب اطیکرد و از ح یحافظاز همه خدا کوتاه،

صر، تلو دو س ِونیزیسه روز قبل، نا ده را بر ینچی قرمز ِ چهارده ا ِدیسف اهی 

 بزرگ آورده بود. ی مبل ِونیزیتلو کیبود و به جاش، 

و  ونیزیتلو یچوب ِ براق ِ درها یبود رو دهیدستمال کش ت،یبا رضا همدم،

سال طونیشبا لبخند گفته بود: بزنم به تخته، گوش  سال،   ری خ ِکر، انگار ام

 و برکته واسه آقا ناصر.

 زده بود. یزورک یلبخند مایس

 بده... شتریخدا بهش ب شاالیا -
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 ی انهی ماه ِ یدانس   ت. چند ماه بود به کمک خرج یدرد مادرش را م هیهان

 یفرش م ریکرد و ز یگرفت، تش  کر م یعمو ناص  ر دس  ت نزده بود. فقط م

دردش هم دس  ت به آن پول نزده  هیرمان ِ کمردرد و کلد یگذاش  ت. حتا برا

 بود.

 ترشیاز دور به نظرش ب یبود؛ ول ادیز شهیبود. هم ادی گذر، رفت و آمد ز ِسر

 .دیاز معمول رس

اجناس  یمسجد، وقت کیگذر، نزد گریطرف د یاذان ظهر نشده بود ول هنوز

 د.ش یکردند، شلوغ م یم یریجبهه بارگ یرا برا ییو مواد غذا

به داخل کوچه  یمس  جد رد ش   د و نگاه یاز س  ر کوچه  ،یکنجکاو با

 نبود. ونیاز وانت و کام یانداخت. خبر

 یوارد مس  جد و خانه  ج،یهم، گ هیبودند. بق س  تادهیا رینفر، س  ر به ز چند

 آمدند. یم رونیشدند و ب یاحمد م دیس

س یا لحظه سجد و کبال شی پ ِانیاحمد، م دیمک  کرد.  ادق ص یینماز م

صطف ستادهیا سر رو وارید یپا ،یبود. م سته بود.  ش شته ب ین ود و زانوها گذا

 کرد. یم هیانگار گر
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 شد. کیراهش را کج کرد و به مسجد نزد ینگران با

 آمد. یم هیگر یاحمد باز بود. صدا دیس ی خانه  ِدر

 نگاه انداخت. آب دهانش را قورت داد و کنارش خم شد. یبه مصطف دوباره

 !؟یمصطف -

 سر بلند کرد، دلش را لرزاند. یو سرخ ِ او، وقت سی خ ِصورت

 شده؟! یزیچ -

 نییهم فشرد. دو قطره اشکش پا یلرزان، پلکهاش را رو یبا چانه  یمصطف

 با عجله از کنارشان گذشتند و وارد خانه شدند. ،یآمد. چند زن ِ چادر

 .دیلرز ی، مثل چانه اش م یمصطف یدورگه  یصدا

 شده. دیداداشم شه -

 شده؟! دیتکرار کرد: داداشت... شه جیو گ دیصورت او چرخ یرو نگاهش

 صدادار شد. یمصطف ی هیگر

 شده... دیشه نمیاالن خبرشو آوردن... داداش حس -
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احمد نگاه کرد که دس  تمال ِ تا ش  ده را به  دیش  د. مبهوت به س   راس  ت

 یرونماز مسجد،  شیو کمرش خم شده بود. دست ِ پ دیکش یچشمهاش م

 کرد. یرا کنار گوشش زمزمه م یزیشانه اش بود و چ

هاش م از : دیچرخ یدر س  رش م زیچ کی. فقط دیلرز یوحش   ت، زانو

 .یرعلیام

 .ستادیدر ِ باز خانه شان ا یو مات زده، جلو اریاخت یب

 ن،ای گر ِیچادر یکرد. زنها یم هیپله ها نشسته بود و گر یرو ن،ی حس ِمادر

 اطرافش بودند.

زد و  یپاهاش م یبلند ش  د. با دس  ت رو نیق هق ِ مادر حس  ه یص  دا

 .دیچیپ یو کوچه م اطیح یدر همه  ادش،یفر

 پرپر شد... نمی... حسزمیجان... عز نیحس -

 نگاه کردند. اطیصادق، به در ح یینماز و کبال شیاحمد و پ دیس

 ...دیببخش یگفت: آبج هیبه هان یکی

ش یب شانه هادیحس کنار ک صطفدیلرز یماحمد  دیس ی.   ،وارید یپا ی. م

 زد. یمظلومانه زار م
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صطف یرفت. نگاهش رو عق  شت.  یاحمد و در ِ باز خانه م دیس ،یم گ

 آمد. ی. نفسش باال نمدیچیپ یدر سرش م نیمادر حس یصدا

 به کوچه و آدمها، تا سر ِ گذر رفت. رهیتعادل، خ یب

 کجاست؟ یرعلی. امخدا.. یبود... وا یرعلیبا ام شهیهم نی... حسیرعلی"ام

زنه...  ی. از ص  بح دلم ش  ور مس   تیازش ن یماهه خبر کیس   المه؟! 

 ..."یرعلیام

 بود؟! دهید یخواب چه

ه شکست اطیوسط ح د،ی ع ِیبود. تنگ ماه دهیموهاش را از ته تراش ررضایام

شد... جان  یم نییباال و پا اط،یسنگ فرش کف ح یرو ،ی گل ِیبود. ماه

 ستادهی... خودش ادیخند یبلند بلند م وان،یا یم از روخانو رانیداد... ا یم

... در خواب شبه شکم ِ برآمده ا دیکش یدست م ،ی گل ِیبه ماه رهیبود، خ

 حامله بود.

 یبار ِ غم داره... م یعنیحامله باشه،  یخواب، کس یگفت: اگه تو یم مایس

وتاه اب کخو یگفت مو رو که تو ی... مهیو ناراحت هی خنده، گر ِ ریگفت تعب

 .شهیم شیطور زشیعز فته،یدندون آدم ب ایکنن 
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شته در کوچه پ یبو شتهاش  دهیچیآش ر شت و م  خیبود. زانوهاش حس ندا

 .ودی نیبه در. نفسش سنگ دیزده بود. کوب

 !ه؟یک -

 حرکت کنار زد. کیپرده را با  ه،یدر را باز کرد. هان همدم

 !ه؟یهان یچرا برگشت -

 داد؟یکردند. چرا برگشته بود؟ جواب ِ آنها را چه م یشد. همه نگاهش م وارد

با عجله بلند ش  د و به  مایخانوم ثابت ش  د. س   رانیا ینگاه ِ س  رگردانش رو

 طرفش رفت.

 !ه؟یخدا مرگم بده... چت شده هان -

 خانوم هم بلند شد. رانیا

 آمد. یباال م قیعم یحنجره، از ته چاه یانگار به جا صداش

 شده... دیشه سد احمد...  ِنیحس -

 دستش زد. یرو مایس

 ! یامام غر ای -

 !؟یدیگفت؟ از کجا فهم ی: کدیپرس همدم
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 پر ِ چادرش گش  ت که  ِیبا دس  ت،س  رگردان، پ ه،یبه هان رهیخانوم، خ رانیا

 ...یرعلیشانه افتاده بود و ل  زد: ام یرو

 گفت. یگذشتم، مصطف یاالن از سر کوچه شون م -

 .دیدو اطیبه پا کرد و به ح ییدمپا عیسر خانوم به خودش آمد. رانیا

 به خودت سپردم. مویرعلیزهرا... بچم... ام یفاطمه  ای -

 !؟یرعلیام ای نیگفت: حس عیرفتن ِ او را تماشا کرد و سر رونیب ما،یس

شتزده س وح سر ا مایبه مادرش نگاه کرد.  شت  ت. رف رونیخانوم ب رانیهم پ

 رفت. رداغیس یغ تابه آش انداخت و سرا گیبه د یهمدم، نگاه

 رفتن داشت، نه دل ِ ماندن. کنار حوض نشست. ینه پا ه،یهان

 ..."یرعلی ام ِی... پنج تا شمع، نذر سالمتای"خدا

 رد شدن ِ موتور. یآمد. صدا یداغ م ازیداغ و پ ریجلز جلز ِ س یصدا

 رساند... یرا م یرعلیموتور داشت. با موتور، ام نیحس

 .دیکش رونیکبود را ب حیتسب بش،یکرد در ج دست

 ...نیارحم الرحم ای -

 ... سردش بود.دیلرز یم
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 ...نیارحم الرحم ای -

 خواست تمام شود؟! یم یسرما ِک  نیا

 ...نیارحم الرحم ای -

ضایکرده بود، ام یتابیو ب هیخانوم، انقدر گر رانیا شده بود و ب رر  رونیکالفه 

 زده بود.

برده بودند  گشینداش  ت. با د را یپخش کردن ِ آش نذر یحوص  له  یکس  

 احمد. دیس یمسجد تا همانجا پخش کنند، بعد همه رفته بودند خانه 

نه  ،یداده به پشت هیتک ن،یها جمع شده بودند. مادر ِ حس هیبود. همسا شلوغ

. فقط مات و مبهوت، به قاب ختیر یاش  ک م گریبود، نه د دهیپوش   اهیس  

 کرد. یو زمزمه م دیکش یعکس پسرش دست م

کردند.  یمس  جد، حجله برپا م یمحل، داش  تند جلو یتا از جوانها چند

گرداندند.  یرا م ی چا ِینیبود. دو زن ِ جوان، س دهیچیقرآن در خانه پ یصدا

 شد. یبلند نم یکس ونیو ش هیگر یصدا

سنگ هیهان ضا، نفس تنگ ِینیاز  س رانیگرفته بود. ا ی ف صدا  یب ا،میخانوم و 

زد. خجالت  یدو دو م یخانوم، از نگران رانیا یاکردند. چش  مه یم هیگر
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بود،  دهیاحمد پرس   دیس  وال که دم در از س   کیاز همان  شیب دیکش   یم

 بپرسد. یزیچ

آمده، خبر آورده. گفته بود  گاهیاحمد گفته بود جالل ِ آقا رحمت از پا دیس  

 نزده. یرعلیاز ام یحرف

 بود. ارقریدلش ب یخانوم باز شده بود ول رانینفس ِ ا راه

 خبر داده بود؛ آمده بود دنبال مادرش. ررضایبه ام یکس

 به طرف خانه رفته بودند. یهمگ

 .ریبگ از برادرت یخبر هی گاه،یگفته بود: رضا... برو پا تابیخانوم، ب رانیا

 .جی بس ِگاهیغرق فکر، راهش را کج کرده بود سمت پا ررضا،یام

از  یبودند با برگش  تنش، کم ردوایس  اعت، برگش  ته بود. همه، ام کیاز  بعد

 خانه کم شود. ی هوا ِینیسنگ

 بود ل  حوض، دست و صورتش را شسته بود. نشسته

 رفته بود. وانیطاقت به ا یخانوم ب رانیا

 شد؟! یرضا جان؟ چ -

 مشت آب زده بود. کیدوباره به صورتش  ررضایام
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 ...یچیه -

 خانوم اخم کرده بود. رانیا

 !؟ی! ... خبر گرفت؟یچیه -

 بود. ستادهیا ررضایام

 یواس  مش ت دم؛ینش  ده... رفتم پرس   یچینکن... ه یتابی... انقدر بزیعز -

 نبود. ستیل

 !؟ی چ ِستیل یبود: تو دهیخانوم با همان اخم پرس رانیا

 شهدا... ستیزمزمه کرده بود: ل ررضایام

هم فش  رده  یخانوم چش  مهاش را رو رانیبود. ا دهیکش   ینفس راحت ه،یهان

 بود.

 نه؟! ای دهیشکر... جالل نگفت برادرتو د یاله -

 در زدن. یشده بود با صدا یقاط ررضایام ی"نه"  یصدا

 د.بپرس یگریخانوم، سوال د رانیا ایدر را باز کند  ینشده بود کس منتظر

 ش  هی. اوس داوود همیخبر یماه بود او هم مثل مادرش نگران بود از ب کی

 ."هیخوش خبر ،یخبر یگفت " ب یم
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 یب نیس   ت، در هم یخوش خبر ،یخبر یب نیخواس   ت اگر ا یم دلش

 بود. کماههی  ِیخبر یب نیا انیآن روز... انگار پا یبماند. ول یخبر

هفته، دشت عباس خاک و خون  کیبود...  یبزرگ اتیگفته بود : عمل جالل

هالل احمر و امداد هم  یروهاین م،یداش  ت دیبود... انقدر مجروح و ش  ه

معلوم نشده... چند  قیها دق یو زخم دایجلو... هنوز تعداد شه بودن دهیکش

 .شهیم یخبر شاالیصبر کن، ا گهیروز د

ستیم ست  یامدادگرها نیجزس اول یرعلیقبل، ام یمثل دفعه  دان داوطل  ا

عه  یکه جلو م بل هم برا یرود. دف که ت یق ته بود  مک رف خورده بود.  ریک

 ترساند. یم شتریاو را ب ن،یهم

برود  گاهیپا یدو نفر از بچه ها یکیخواس  ت با  ی. مرونیرفته بود ب عیس  ر

 داشته باشند. یرعلیاز ام یخبر ،یسپاه، مگر اسم یتعاون

ست ِ هم داده بود تا  زیش ، همه چ آن ست به د سنگ کید و نفس  نیش  ِ 

 .دیایبچسبد به زمان و کش ب ر،یگ

اش را از دس  ت داده  اههکمی  ِدیخانوم که ام رانیا یها یقرار یها و ب هیگر

س شهادت ِ ح شتناک یرعد و برقها ،ی طوالن ِییهوا یحمله  ن،یبود؛   یوح
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 یادهایش   ، فر مهیباران... و ن یکه فقط ص  دا داش  ت و نور، بدون ِ قطره ا

 .هیدرد ِ عال

 خانوم. رانیرفته بود اتاق ا مایس

صبح، رو هیهان ست؛ نماز خواند و دعا کرد. به خدا یتا  ش التماس  سجاده ن

از خدا نخواس  ته بود اال س  المت و برگش  ت ِ  زیچ چیکرد. ه هیکرد... گال

باره التماس کرد... ذکر گفت... و هیش  د از گال مانی... پش  یرعلیام ... دو

 سجاده خوابش برد. یهمانجا، رو

*** 

 

دو روز بعد، تازه فاجعه  یش  عمرش، آن ش  بود؛ ول نیکرد بدتر یم فکر

 رش آوار شد.روزگا یرو یواقع ی

رفتن به مدرس  ه آماده  یکرد و برا یحوص  له داش  ت کتابهاش را مرت  م یب

 که در زدند. شدیم

 خانوم بود. رانیطبق معمول در اتاق ا مایس
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 خودش ،یخبر یو ب یکه انگار قص  د کرده بود با همان نگران یخانوم رانیا

 ببرد. نیرا از ب

آمده بود. ص  بح، همراه آقا  ایکرده بود. دخترش هفت ماهه دن مانیزا هیعال

به خانه برگشته بود و همدم، در اتاقشان  چشیصابر و دختر کوچک ِ قنداق پ

 کند. یرا تهران نداشتند تا ازش پرستار یکرد. کس یکمکش م

 ی... مثل همه دیماه،دلش لرز کیآن  یدر زدن که آمد، مثل همه  یص  دا

ز ا -دو روز بود  یش بود ولچش  م انتظار تلفن کماه،یکه نه... آن  کماه،یآن 

س -به بعد  یآن خواب لعنت شت ک شت دا ست، همان  یوح شت در ا که پ

 خواهد. ینباشد که م

 .دیدو وانیبه ا د،یچیپ اطیضربه زدن به در، در ح یکه صدا دوباره

آمدند. هر س  ه به هم  رونیخانوم هم از در ِ روبرو ب رانیو ا مایس   همزمان،

 دند.تکان نخور ینگاه کردند ول

ماند و فکر کرد "کاش  رهیخانوم خ رانیا ینگران و درمانده  یچش  مها به

 خونه بود." ررضایام
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با سر اشاره  مایهر سه، آن طرف برگردد. س یدر، باع  شد چشمها یصدا

 کرد برود در را باز کند.

 .دیچفت را کش یرا کنار زد و زبانه  پرده

 دنیبودند. مرد ِ جوانتر، با د سال، پشت در انیم یکیجوانتر و  یکیمرد،  دو

 انداخت و هر دو سالم کردند. ریسر به ز ه،یهان

 هر دو رفت و برگشت. نیب هیهان نگاه

 سالم... -

 دخترم؟ نجاسیصداقت هم ی: منزل آقادیپرس انسالیم مرد

 آمد. مایس یصدا

 !ه؟یهان هیک -

 به پشت سرش نگاه انداخت و به مردها گفت: بله... گذرا

 تون هستن؟!بزرگتر -

 تکان داد و عق  رفت. یمفهوم، سر یب

 داخل. دییبفرما -
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به  دانس   تیخواهند. فقط م یدو مرد که هس  تند و چه م نیا دانس   تینم

 هیرنگ بود. مرد جوان، چف یش  ود. لباس هر دو، خاک یمربوط م یرعلیام

 گرفت. یدور گردنش انداخته بود و همچنان سرش را باال نم یا

 ...میشیمزاحمتون نم ادی: زگفت انسالیم مرد

 مردها، چادرش را دور صورتش محکم تر کرد  ِدنیپرده را کنار زد. با د مایس

 !د؟ییو گفت: بفرما

 .دیانبوهش کش یجو گندم یشهایبه ر یدست انسالیم مرد

 خواهرم. میصداقت کار داشت یرعلیام یبا خانواده  -

 .دیلرز هیهان یدر هم رفت. پاها مایس یاخمها

 شده؟! یبرخ -

 یجواب، گفت: شما چه نسبت یبه جا انسالی. مرد مدیبا وحشت پرس مایس

 ن؟یباهاشون دار

 من من کرد. مایس

 شون هستم... االن... فقط مادرش... خونه س... هیمن... همسا -

 دوباره سوالش را تکرار کرد. و
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 شده؟! یازش خبر -

رد فقط آمده باشند خبر پرده را در مشت فشرد و احمقانه در دل دعا ک ه،یهان

شند بگو یسالمت ل، قب یمثل دفعه  ندیاش را بدهند... نه... حداقل آمده با

 نشده. شیزیچ یخورده ول ریت

 بود. حاال دهیخورده، چقدر ترس   ریت یرعلیبود ام دهیفهم یآمد وقت ادشی

 یناشناس، با لباسها یمردها نیکرد ا یداشت که آرزو م یاما... حال و روز

 !نیزنده است. هم یرعلیام ندیآمده باشند بگو ه،یچف و یخاک

 .دیپرده را کنار زد و عق  کش مایس

 .نجاسی... مادرش همدییبفرما -

 بود مرد چه گفته که مادرش تعارفشان کرده. دهینفهم

 کرد. یبود و نگران، به در نگاه م ستادهیخانوم، کنار پله ها ا رانیا

 وارد شدند. ر،یا..." گفتند و سر به ز ای" مردها

 کرد. ینگاه م اطیرا کنار زده بود و به ح هیاتاق عال یپرده  همدم،

 خانوم رفت. رانیجلوتر به طرف ا انسال،یم مرد

 سپاه اومدم. یهستم... از تعاون یحاج خانوم... من مرتضو کمیسالم عل -
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 گلو مشت شد. ریخانوم، فقط سر تکان داد و دستش، با چادر، ز رانیا

 ...قتی... حقمیشیزاحمتون نمم ادیز -

 لرزان زمزمه کرد: پسرم کجاس؟! ییخانوم، با صدا رانیا

 .شهاشیبه ر دیدوباره دست کش انسال،یم مرد

جنوب  یجبهه  یتو ع،یوس   اتیعمل هینه...  ای نیدونم خبردار ش  د ینم -

 انجام شد...

شان م یم ستند... همه  ستند. عمل یدان و  ویاد... هم از رنیفتح المب اتیدان

شن دهید ونیزیتلو س دهیبودند، هم دو روز قبل، فهم دهیو  س ِنیبودند ح  دی 

 شده... در دشت ِ عباس. دیشه اتیاحمد، در همان عمل

 یلیخ ... خ یرفته... ول شیشده بود، پ یزیبحمدا... اونطور که برنامه ر -

 امداد هالل احمر یرفتن... پس  ر ش  ما جزس گروها نیما، از ب یروهایاز ن

 بودن...

 یو رو م ریز ایشد... حس کرد دن یتکرار م هیبودن، در سر ِ هان نی"بودن؟!" ا

 شود. دست گرفت به پله ها تا تعادلش را حف  کند.
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اعزام ش   دن خط  نیبه مجروح یدگیرس   یبرا ات،یفازِ  دوم عمل یتو -

 مقدم...

شمها شتش ز رهیخانوم، مات زده خ رانیا یچ  یو، بگل ریبود به دهان مرد. م

 سوخت. یشد و قلبش م یجان تر م

 .میازشون ندار یخبر ات،یبعد از عمل یتجسس ها یفعال تو -

 ! گم شده؟!؟یچ یعنی: دیآرام پرس مایس

 گرداند. یسرش را کم انسالیم مرد

که... عمل -  یبوده... هنوز دارن برا یعیوس   اتیخواهرم... عرض کردم 

 ییها هنوز ش  ناس  ا یلی.. خکنن. یو برگردوندن ش  هدا تالش م ییش  ناس  ا

 کنن... یتالش م ینشدن... برادرا هم اهواز، هم تهران دارن شبانه روز

 خانوم به زحمت باال آمد. رانیا یصدا

 شده؟! دی... شهمیرعلیام -

 حس کرد جانش هم با سوالش باال آمد. و

 به سنگفرش نگاه کرد. انسالیم مرد
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سجل یزی... چمیدون یهنوز نم - که جزس مجروها و  نهیشده، ا که برامون م

 ها نبوده که به عق  منتقل شدن. یزخم

 شده؟! دیپس... شه -

 هم سخت بود. مثل جان کندن. دنشیبود... پرس سخت

 .دیدست کش شهایباز به ر انسالیم مرد

... احتمال شهادت و اسارتش پنجاه پنجاهه... تعداد ستین یبرامون قطع -

 شدن. ریاس روهایاز ن یادیز

 نیحرکت به زم یخانوم رفت که همانطور ب رانیقدم به طرف ا کی ا،میس  

 بود. دهیچسب

 !م؟یبفهم تشویوضع دیپس ... ما... چطور با -

 کرده بود. یرا عصب هیمرد ، هان حیدرشت تسب یقرچ ِ دانه ها قرچ

زرمنده ها  یهمه  فیکنن تا تکل یتالششونو م یسپاه دارن همه  یبرادرا -

شه... ما  از معراج به ما خبر  ایحال،  یا ی... علمیهست ریگیهم پمشخص ب

 لیهم... وس  ا م،یهم خبر بد میس  رخ... مزاحمتون ش  د  یص  ل ای دن،یم

 .میاریرو ب شونیا
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پله،  یرا رو یرعلیام ی آش  نا ِیحرف، س  اک خاک یجوان ِ س  اکت، ب مرد

 خانوم گذاشت. رانیا کینزد

 چیه بودند، که تا آن لحظه، هآن دو مرد ش وکه ش د یو حرفها دنیاز د انقدر

 نکرده بودند. یدر دست مرد جوان توجه یرعلیکدام به ساک ام

دهانش  ی. دستش و چادر، جلودیساک، خشک شد. لرز دیخانوم با د رانیا

 رفت.

گفت: توکلتون به خدا باشه حاج خانوم... ان ا... مع  یداشت م انسالیم مرد

صابر شرانیال  میکن یم مونویسع یهمه  میو دار میکن یدرک م طتونوی... ما 

شما  یهمه  فیتا هرچه زودتر، تکل سر  شه... امثال پ شخص ب رزمنده ها م

به راه ِ ادنیز اتیعمل نیا یتو هاش  ون چش  م  خانواده  نا هم  خبر  ... او

 ...میدیبهتون اطالع م یتعاون قیبشه از طر یهستن... هر خبر زاشونیعز

 یلحظه ا ادی ،یرعلیبه س   اکِ  ام هری. خدیش  ن ینم یزیخانوم چ رانیا اما

 دهیبار، دست باال برده بود و او را در آ*غ*و*ش کش نیآخر یافتاده بود که برا

 بود.
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مادرش را با دس  ت س  المش به  یافتاده بود وقت یرعلیام ی نهیس   یگرما ادی

 خودش چسبانده بود.

 .مایبود سمت اتاق س دهیچرخ اریاخت یب یناآرام پسرش، وقت ینگاهها ادی

 یکرد جلو یتالشش را م یهمراه دو مرد تا کنار در رفت. داشت همه  مایس

 خانوم بغضش نشکند. رانیا

... یرعلینداش  ت... ام قتیکرد... حق ینگاه م یرعلیهم به س  اک ام هیهان

شت سارت... م شرد؛ چنان م یقلبش را م ،یشهادت... ا شرد که انگار  یف ف

 .دیرس یخون به دست و پاهاش نم

 شد. زانیچادر، به دو طرفش آو ریخانوم، از ز رانیت ِ ادس دو

ساک، رفت باالتر، به در نگاهش س یاز  سر مردها مایکه  شت  شت پ  یدا

 بست. یم بهیغر

 .بهشتیو بدون ابر ِ ارد یباالتر... به آسمان آفتاب و

 کرد. یم هیداشت گر هیعال نوزاد

 !"ن؟یهم ای! خدان؟ی"هم



 677 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

نه زنده بودند، س   اکِ  پس  رش را آ آمده نه ُمرده و  ورده بودند، گفته بودند 

 !ست؟یاست؟! نه هست و نه ن

ست که از حالش خبر ندارد؟ که نم اگر ست؟ کجا ست، کجا تواند  یزنده ا

 ردش؟یاش بگ نهیس انیدوباره م

 شده، کجاست؟ دیشه اگر

که برا جانش مادرش ن نیوطنش داده، ا یرا  که جس  مش را  س   تیحقِ  

سته ب یچشمها یبرا رد،یبگ نهیس انیجانش را م ی ب ِبخواهد؟! که حداقل تن

 بخواند؟ ییاش الال

 با غرور ب*و*سه بزند؟! شهیبار سردش، مثل هم نی ا ِیشانیبر پ که

تار و پود و خون و جانش، جگرگوش   ه  یکرد نه فقط قلبش، که همه  حس

 خواهد. یاش را م

ند ِ  ،یدور نیاز ا ،یعدالت یب نیکرد از ا حس ند ب  یوجودش م برزخ، ب

 سوزد.

در حرم امام رض  ا،  یحس را تجربه کرده بود. وقت نیس  ال قبل هم ا س  تیب

 گم شده بود. یرعلیام
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 یاز تنش را کنده بودند. پاره ا یس  ال قبل هم مثل حاال، انگار پاره ا س  تیب

که نم جاش از ا یاز تنش  نده ش   دن م نیدانس   ت ک س  وزد. قلبش؟  یک

 استخوانش؟ رگهاش؟!

 کیحرم و دردِ   یس  اعت بود. همه  کیه بود. برزخ فقط ش  د دایپ زود

شانه  کیساعته را کرده بود  ساله زده بود. و  ِیرعلیام یضربه، که به  سه   

زودتر از او، بغض  ش ش  کس  ته بود. نش  س  ته بود، ب*غ*لش کرده بود و 

 بر آتش ِ وجودش. یشده بود آب ،یرعلیام

؟ کدام آب، آتش دلش را کرد یم یحاال چه؟! حرم و درد را کجا خال یول

 ساک؟!! نینشاند؟! ا یفرو م

روش نوش  ته ش  ده بود  ،یس  اک، که با خودکار آب یس  ر خورد رو نگاهش

 "یصداقت... لشکر نود و دو زره یرعلی"ام

 که انگار زنده بود؛ نبآ داشت. یرمق نشست کنار ساک یب

سارت را... م ینم هیهان شهادت را، نه ا ست باور کند؛ نه  ست به خوا یخوا

شقش فکر کند. به درد سته بود. ول یع ش  انریسکوت ِ ا یکه در وجودش ن

شکها کرده بود، لرزش  سیصورتش را خ یصداش که همه  یب یخانوم، ا
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ه ب ،یاز هر حس شیب داشتیرا، وا م مایبند بند ِ انگشتهاش، هم او را، هم س

 او دل بدهند. یدرد ِ مادرانه 

 .دیساک را کش پیبرد، ز دست

بر خ یبود و گرفته گفته بود: ارواح خاک آقات منو ب دهیس  اک را کش   پیز

 جان؟ یعل ینذار

 بود. دهیسرش را ب*و*س یرو ،یرعلیام

 دینکن... با یتابی... چش  م... ش  مام ارواح خاک آقاجون، بزیچش  م عز -

 .زیعز رهیبرگردم تا دلم آروم بگ

 شده بود. دهیهم چ یمرت ، رو شهیمثل هم لباسهاش،

ودش خ یکرد. لباسها زنده بودند... ول یلباسها. اشتباه نم یرو دیکش دست

 چه؟!

سم ب از صور ج سرش، م یت س انیجان پ اش آتش گرفت.  نهیخاک و خون، 

شد رو شت  ستهاش م شد مذاب داغ که همه  ید سها. خونش  تنش را  یلبا

 گرفت.
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 دیدهان ِ باز ِ ساک. صورتش چسب یکرد " آخ خدا..." سرش خم شد رو ناله

 به لباسها.

 دادند. یتن پسرش را م یبو

شد م هق سها انیهق و اعتراض و دردش گم  که عطر تن ِ گم کرده اش  ییلبا

 را داشتند هنوز.

 مادر؟!" رمیبگ یسراغتو از ک ؟یرعلیکنم ام داتیشد. " کجا پ ضجه

 ...وسفشی  ِراهنی... و مانده بود با پعقوبیبود  شده

ستها چنگ ساک. د سها و  شد دورحجم زنده ازد به لبا  یکه بو یش حلقه 

شت. مثل وقت شنا دا سرش را پ نیاول یکه برا یآ فه، به مال انیم دهیچیبار، پ

 بود. دهیآ*غ*و*ش کش

 هاش. هیر یماند تو ،یرعلیام یاش. نفسش با بو نهیدر س دیچیپ درد

 .نیحس شد و پلکهاش سنگ یب دستهاش

*** 

 1391زیی/ پاتهران
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 پرد. یواب ماز خ لش،یلرزش موبا با

شانش داده بود  ش ، سته بود بخوابد. به اتاق مهمان که عطا ن ست نتوان در

 هم نرفته بود.

بود و به نامدار فکر کرده بود که کجاس  ت؟ در چه  دهیکاناپه دراز کش   یرو

 .دهی... که چند متر باالتر، خوابنیحال است؟... و نازن

 ...شتری ب ِیکینزد یایو در رو یکینزد نیاز ا یراض

 شناسد. ینشده. شماره را نم داریمغزش کامل ب هنوز

 ناشناس است و تماس از طرف نامدار. یمنتظر شماره ا دیآ یم ادشی تازه

 الو؟ -

 ... پسرم...یرعلیالو... ام -

فکر کرده که اص  ال  تشیکش  د. انقدر به خود نامدار و موقع یم یراحت نفس

 کند سالهاست "پسرم" خطاب نشده. یدقت نم

 .میمنتظر تماستون هست روزیامدار... از دن -

 تلفن زدن نداشتم. یاجازه  -

 .دیریگ یبهمون گفتن خودتون باهامون تماس م د؟ییشما کجا -
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شنا ن ستمیس نی... با اریبرام بگ لیوک هی.. یرعلیحالم خوبه... ام -  ستمیآ

 تونه کمک کنه. یم لیقطعا وک یول

 نتون؟!گرفت یچ یبرا د؟ییکجا ی... ولیاوک -

و  رمیدونم چه خبر ش  ده... بهم اجازه دادن تماس بگ یهنوز درس  ت نم -

به... حتما  باره زنگ م دایخوب برام پ لیوک هیبگم حالم خو  یکن؛ من دو

 زنم.

 شده. جیگ یرعلیام

 خواد. یمشکلتون اطالعات م یهم درباره  لیوک ی... ولیاوک -

 ... خدانگهدار.مریگ یباش... تماس م زی! مراق  همه چیرعلیام -

 کجا بود؟! -

 کند. یو بعد مهربان نگاه م هینگران هان یگردد، به چشمها یبرم

 حالش خوب بود. ینگفت... ول -

 گفت؟ یپرسد: چ یم هیشکر" و هان ی"اله دیگو یم مهربان

 کشد تا مرتبشان کند. یموهاش م انیم یدست

 رمیبگ لیگفت براش وک -
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 بازداشتش کردن؟ یچ یبرا -

 .رهیگ یدونم مامان... خودشم خبر نداشت. گفت دوباره تماس م ینم -

 شود. یم بلند

 .میبکن دیبا کاریچ نمیبب س،یآف لیبرم سراغ وک دیمن با -

 خبر نذار... یمنو ب -

س  ر رفت ش  رکتش  ون... بهش زنگ بزن همراهت  هی: عطا دیگو یم مهربان

 .ادیب

به طرفش م هیهان یگوش   هاش را م یش  ود رو یخم م رد،یگ یرا   یمو

 ب*و*سد.

 ... اگر باهات تماس گرفت، بهم خبر بده.یاوک -

 زودتر برود. دیبا یول ندیرا بب نیخواهد قبل از ترک خانه، نازن یم دلش

صد ست. دوش م مق کند. بعد به  یو لباس عوض م ردیگ یاولش آپارتمان ا

 راند. یسمت دفتر م

 .دیایتماس گرفته که به دفتر ب لشیوک با

 .گارینخ س کیاست و  کنیامر یقهوه  وانیل کیخواهد،  یکه م یزیچ تنها
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قبل،  هقیمتفاوت از چند دق یبا ظاهر ،یکه منش دهیرس مهیبه ن گاریو س قهوه

 شود. یوارد م

ش ی رو ِشال ست دهیسرش را جلو ک باال زده اش را تا مچ  شهیهم ینهایو آ

 آورده. نییپا

 جناب راد... -

 د.بر یتر م نییرا پا صداش

 .ننیخوان شما رو بب یدو تا آقا م -

 خورد. یاز قهوه م یا جرعه

 هم اومده؟ لمیوک ؟یک -

 اندازد. ینه، باال م یابروهاش را به نشانه  یمنش

 به نظرم مامور باشن. -

 کند. یاخم م ز،یآم استفهام

 مامور؟! -

 دهد. یسر تکان م یمنش

 !ان؟یتابلوئه مامورن... بگم ب یول هیلباسشون معمول -
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شاره  با س یسر، موافقت م یا زند و خاموشش  یم گاریکند. پک آخر را به 

 کند. یم

 شوند. یدو مرد، وارد اتاق م ،ی منش ِییراهنما با

 دهد. یو جواب سالمشان را م ستدیا یم

کند و کارتش را از همان فاص  له، نش  ان  یپولش را باز م فیش  ان، ک یکی

 دهد. یم یرعلیام

 راد؟ یرعلیام ی... آقا یمل تیامن سیاز پل هستم یسرگرد ثقف -

 دهد. یتکان م سر

 بله! -

 .دهیرا نفهم یمل تیامن مفهوم

 .دیبه چند تا سوال ما جواب بد دیبا -

 کند. یدهد و به مبلها اشاره م یسر تکان م دوباره

ش یهمانطور که م همکارش سبت یم ند،ین شما با نامدار راد چه ن سد:   یپر

 !د؟یدار

 تن.پدرم هس -
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نامدار را  یریدس  تگ لیدل دیآرام و خونس  رد اس  ت. با ش  هیمثل هم ظاهرش

 بفهمد.

 االن کجا هستن؟ دیخبر دار -

 شما! یهمکارا شیاحتماال پ -

 کنند. یمرد، به هم نگاه م دو

 ه؟یچ رانیاومدنشون به ا لیدل -

 .یو شخص یکار لیدل -

 کند کلماتش را درست انتخاب کند. یتالش م یلیخ

 !دیتر بگ واضح -

جایا - ما ن پان یندگین مت  یکم قا مادرم هم فعال تهران ا ماس   ت... من و 

 .یو شخص یکار شهی... ممیدار

 اتشیکند. به محتو یکه در دس  ت دارد را باز م یس  بز رنگ یپوش  ه  ،یثقف

 :دیگو یاندازد و م یم ینگاه

سال... دیاومد رانیقبل، به ا میشما، دو ماه و ن - مادرتون، ... بعد از دوازده 

و پنج س   ال... و حاال،  س   تیدو هفته قبل اومدن؛ بعد از ب ،یتوکل هیهان
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وقت،  نهمهیش  ده که بعد از ا یهم بعد از ده س  ال... چ ش  ونیپدرتون،... ا

صم یدفعه همه  هی ،یدور صله، ننیبرگرد نیگرفت میخانواده ت ه ... اونم با فا

 ...گهیبا همد

 ت.بر خالف ظاهرش، در حال تکاپوس ذهنش

سرباز به شکل  شده اند؟ انتقال وجه از امر ،یخاطر م سر  به  کایدچار درد

شده؟ ا رانیا ساز  شکل  ستگ نیم  ی نامدار، ادامه  ِیریسوال و جوابها و د

 !ست؟ین مانی نر ِتیشکا

هم محل کارمه...  نجایتهران هستم... ا یتو یکمپان دیجد ی ندهیمن، نما -

 ال پدرم، به خاطر ما و کارش برگشته.مادرم هم اومد به خاطر من... و حا

 !ن؟یاومد ییکایچرا با پاسپورت امر -

 اندازد. یباال م شانه

 ندارم. یرانیپاسپورت ا -

 یفکر کردن نم یاجازه  یرعلیکنند. به ام یدو، پش  ت س  ر هم س  وال م هر

 دهند.

 !ه؟یچ کایامر یکارتون تو قایدق -
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 !د؟یدار ییچقدر دارا -

 داره؟ یودهیپدرتون دوستان  -

 ومده؟ین رانیچرا ده سال ا -

خودش رو بلد  یشما؟ پس چرا آدرس خونه  شیپ ادیخواست ب یمگه نم -

 !ست؟ین

 !د؟یدون یپدرتون م یروابط و رفت و آمدها یچقدر درباره  -

 د؟یکرد یصحبت م رانیمسائل ا یجمع خانواده، چقدر درباره  یتو -

 هستن؟ یچه کسان شتریهاتون، ب یمشتر -

 ان؟یشما م یهم سراغ فرشها کای دولت امر ِیاسیها و افراد س ندهیاز نما -

 یزنگ م زشیم یحالِ  جواب دادن به س  واالت آنهاس   ت که تلفن رو در

 خورد.

 دفتر باالخره آمده. لیست. وک یمنش

حضور داشته  ایباشه  شونیاز ا ایسوالها  یخوام ادامه  یاومده... م لمیوک -

 باشن.

 خندد. یمکوتاه  یثقف
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 !کاست؟یهم امر نجایا دیفکر کرد -

 دهد. یرا از دست م شیکم دارد خونسرد کم

 نیا کنم قانون یفکر نم یهستم... ول کایو امر رانیا نیاصال! متوجه فرق ب -

 .رهیرو ازم بگ لیحضور وک یکشور، اجازه 

 .ستندیا یو همکارش م یشود،ثقف یکه وارد م لیوک

 ؟مادرتون االن کجا هستن -

 کند. یم اخم

 !د؟یبا مادرم چکار دار -

 پدرتون کمک تیبه چند تا سوال، جواب بدن... به روشن شدن وضع دیبا -

 کنه. یم

 .ششیبرمتون پ یم -

 کنارش باشد. ه،یخواهد خودش هم وقت سوال و جواب کردن از هان یم

شک و آمرانه م یثقف شو ستین یازی: ندیگو یخ س شتی... آدر  د،یکن اددا

 .میر یم خودمون

 پرسد " چه خبر شده؟!" یبا چشم و ابرو م لیوک
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 گذارد که "صبر کن". یهم م یرو پلک

 .سدینو یمهربان را م یآدرس خانه  عیبرگه، سر یرو

 زند. یاندازد و پوزخند م یبه کاغذ نگاه م ،ی همراه ِ ثقف ِمرد

 !هیسیکه انگل نیا -

قا لی: من وکدیگو یم لیوک ما یآ پاندفت یندگیراد و ن  نش  ویر تهرانِ  کم

 هست، در خدمتم. یهستم... اگر مشکل

: آدرسو دیگو یم یرعلیدهد و به ام یبراش تکان م ییاعتنا یبا ب یسر یثقف

 کنم. یم ادداشتی د،یبگ

 راد؟! یشده آقا یپرسد: چ یم لیشوند، وک یکه از اتاق خارج م نیهم

پدرم ددیگو یعطا م یدر حال گرفتن ش  ماره  یرعلیام اومده... از  زروی: 

ستگ شمیکردن... دل رشیفرودگاه د س نیهم ی... برامیدون یهنوز نم ل تم خوا

 .یایب

*** 

 و دخترها رفته اند فرودگاه، استقبال مسافرها. رعطایام



 691 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

نده پ هیهان ند.  شیما نه را بچه ها از ص  بح آب و جارو کرده ا مهربان. خا

 یهربان، دلتنگدر نص    کرده. از ص  ورت م یجلو یپارچه نوش  ت رعطا،یام

 جانی نامعلوم ِ نامدار اس  ت، هم ه ِتی... هم نگران ِ وض  عهیبارد، و هان یم

 را دارد. یرعلیبرگشت ام

اند و رفته  دهیپرس   یازش س  واالت اط،یقبل، اول دو نفر آمده اند، در ح روز

 زنگ زده و خبر تماس نامدار را داده. یرعلیاند... بعد از ظهر هم ام

کرده اند که قرار اس   ت آن روز به محل  دایناس پس  رش   لیوک کی براش

 .ردیاتهامش بگ یدرباره  یبازداشت نامدار برود و اطالعات

 .ستیدانند جرمش چ یاز دو روز، هنوز نم بعد

پس  رها و  یخواهد در منقل کوچک ِ گرد، ذغال آتش کند تا جلو یم مهربان

 عروسهاش اسفند دود کند.

 تواند. ینم

ش  ود در  ی ذغالها، غرق م ِ یبه س  رخ رهیکند. خ یه ممنقل را آماد هیهان

 خاطرات...

 خوش اسفند... یخانوم... بو رانیا یبه راه اسفند دود کردنها راه
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 دماغش مانده؟! یحافظه  یاسفند فقط تو یسال است بو چند

سالمت شاالیا - و ولش  شهیشوهرت حل م یامروز فردا گرفتار نیهم یبه 

 ر؟ماد یکنن... غصه نخور یم

 و گفت فی آنهمه تعر ِانیدانست... کاش م یخانوم که م رانیاست... ا جیگ

شن شته اش  یهم درباره  یو همه جا، حرف زیاز همه چ دها،یو  ساس گذ اح

چه خبر  هیدل هان یدانسته تو یآورد م یخانوم به روش م رانیزد. کاش ا یم

 است...

به  ندیب یصالح نم ش،یسال پ یمثل همان س ایفراموش کرده  یعنی نگفتنش

 !اورد؟یزبان ب

صورت یکه باز م نگی پارک ِدر  یصندل یهمه خنده، از رو یشود، مهربان با 

 شود. یبلند م

 اومدن... حاج خانوما و حاج آقاها اومدن! -

 حاج آقا شده؟! یرعلیآقا!... ام حلج

شده! آن  یصداقت! چه طوالن یرعلیصداقت... دکتر حاج ام یرعلیام حاج

 بود. یرعلیقط اموقتها ف
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 شود. عطا پشت فرمان نشسته. یم اطیوارد ح ررضایام دیسف نیماش

 کند. یآتش و فوت م یرو زدیر یاسفند م یمشت

که از کوچه  ندیب یرا م یرعلیچش  مهاش را گرفته، ام یکه جلو ی دود ِانیم

ب*و*سد و بعد ب*غ*لش  یشود و اول از همه، دست مهربان را م یوارد م

 .ردیگ یم

 ...دیسال طول کش یشد! س یبرگشتن، چقدر طوالن نیآمدن، ا نیا

 کنند. یم یروب*و*س هیو بهار، بعد از مادرشوهرشان، با هان شکوه

مهربان  نیخانوم... لطف کرد هیهان می: باع  زحمت ش   ددیگو یم بهار

 .نیجونو تنها نذاشت

 کند. یم دییهم تا شکوه

جبران  میبتون ش  االی... انیان بوددو هفته، با مهرب نیا یدخترا گفتن همه  -

 ...میکن

ش عطا ساکها و چمدانها را از ما شد، م یم رونیب نیهمانطور که  : دیگو یک

 !؟یتاکس ینکردن تو وونتونی! دیدو تا دختر بمونن... عمو عل نیگفتم ا

 دهد. یبه دماغش م ینیزند. نهال، چ یلبخند م یرعلیام
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ما راحت باباتو ب*غ*ل  مثل یکش   یخجالت م ش  هیم تیحس  ود ه؟یچ -

 !؟یکن

 شود. یم هیهان کینزد یرعلیام

کند. چش  مهاش  ینگاه نم رهیو خ می! هنوز وقت حرف زدن، م*س*تقیلعنت

شانه  یروند رو یمدام م صورت و نیو بعد زم هیهان یصورت و  ... دوباره 

 ...نیشانه و زم

 خانوم! هیسالم هان -

 !دهیلف ِ کشاست! با ا میگفتن هاش هنوز مثل قد هیهان

م ه یزیچ ،یو دلتنگ یاز حس  رت و نوس  تالژ ریداند غ یکه نم یلبخند با

 :دیگو ینه، م ایازش مانده 

 ... قبول باشه.ریبه خ دنیسالم... رس -

 کند. یدندان ِ احساسش مزه م ریرا ز یهجده سالگ یهول کردنها طعم

 ل باشه".بواشتباه گفته "ق دیشود حس کند شا یباع  م یرعلیآرام ام لبخند

 شیدو هفته پ نیا نکهیدونم چطور تش  کر کنم به خاطر ا یممنونم... نم -

 .نیبود زیعز
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وه، و شک نی. نازندیآ یهمان چند پله را باال م یبه سخت یسرحال ول مهربان،

 کنند. یروند و کمکش م یدو طرفش م

 کجاست؟ یرعلیام -

 هم به مهربان است. یرعلیام نگاه

 بح رفته دنبال کاراش.کار داشت... از ص -

ضا م نیاومده... بب شیپ یگرفتار هی: دیگو یم مهربان  یکمک نیتون یتو و ر

 ز؟یعز نیبکن

 کند. ینگاه م هیو به هان ردیگ یشکوه را م یجا ،یرعلیام

 شده؟! ی... چرهیخ شاالیا -

 گردد. یدور م یو توجه ِ سالها یاز نگران ینشان دنبال

 مادر گذاشته. یبازو یکه رو یرعلیدست ام یگذارد رو یدست م مهربان،

 ووویبذار از راه برس -

 دارد. یگذاشته، برم نیزم یدو تا از چمدانها را که عطا رو شکوه،

 کند. یبه شکوه نگاه م یرعلیام

 !؟یبرداشت نیسنگ زیحاج خانوم! باز شما چ -
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 رود. یم نییکند . پا یرها م هیبالکن، کنار هان یمهربان را رو دست

 من هستم... شما بفرما باال. -

ست و آرام. مثل خار گل لحنش شت م یکه ناغافل تو یمهربان ا رود،  یانگ

 کند. یقلبش حس م یرو یسوزش هیهان

 زند. یلبخند م هیبه مهربان و هان شکوه

 کند در جواب او، لبهاش را کش بدهد. یم یسع

با یپس  رش م ادی  یرعلیر امتحمل کند... اگ یرعلیبه خاطر ام دیافتد... 

 کرد. یروش فرار م شیپ یشده  بهینبود، حتما از آن خانه و مرد ِ غر

 !به؟ی غر ِمرد

 شده اند! بهیشهر و آدمهاش غر نیا یشده؟! همه  بهیغر یرعلیام

 شهر... نیآدمها؛ ا نیشده با ا بهی! خودش غرنه

مغازه ها،  یدو هفته، احس   اس غربت کرده... تو نیا یکه همه  همانطور

بیخ ها،ا بازار تجر ان ها و  مامزاده  با ا ش،یا بار  مادرش  رانیکه هر  خانوم و 

هم در بازار  یرفتند، گش  ت یم ارتیز یش  دند و برا یس  وار اتوب*و*س م

 زدند. یباصفاش م
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که  نی. همستیبه هم زبان بودن ن گریها و هم وطن بودن، انگار د یهمشهر

ه بگذارند. با خواهند س  رت کال یم ،یفهمند س  الهاس  ت از وطن دور یم

 چند برابر... متیجنس نامرغوب؛ ق

بتونن  یو رض   ا، هر کار ینکن... عل الیتو مادر... انقدر فکر و خ میبر -

 کنن. یشوهرت م یبرا

کند دلشوره  یم الیخانوم خ رانیزند. فکرش کجاست و ا یدل پوزخند م در

 نامدار را دارد! ی

 اعت مانده.س می. نهیآمده دنبال هان یرعلی*** غروب، ام

سلول پرونده  لیکوتاه وک دارید از ضع یبا م شخص بودن و  تشینامدار و نام

 به سفارش مهربان، قول داده کمکشان کند. یرعلیگفته. ام

کلش مش   اتیو از جزئ ندینامدار را بب لیص  بح قرار گذاش  ته اند تا وک یبرا

 کنند. دایآزاد کردنش پ یبرا یراه دیمطلع شود؛ شا

ضا،یو ام یرعلیعطا و ام انیاند، همچنان در خانه، مکه رفته  آنها در مورد  رر

 نامدار صحبت ادامه دارد.
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 ادیاز سفر، ز فیکنند. عروسها، حرف و تعر یو نهال، شام را آماده م نینازن

 دارند.

سرت به حرفها مهربان سجد النب یگوش م شانیبا ح  ... کعبه...یکند... م

 ...عیبق

ه "خوش ب دیگو یکش  د و در جواب، فقط م یم یبه ل ، نفس بلند لبخند

 سعادتتون!"

سالمت نیاول - شمم به کعبه افتاد،  ستم و عاقبت به ینظر که چ  شما رو خوا

  بچه ها رو... ِیریخ

ش عطا شکوه م طنتیبا  ساب کرد یاز  سد: منم جزس بچه ها ح شکوه  نیپر

 !مشیم ریمن دارم پ ارهیمبارک نم یجون؟! مامان ِ من که اصال به رو

 ییکه حسابت کردم! خانوم سما ی: پس چدیگو یمادرانه م یبا محبت شکوه،

 یخدا، هر چ ینظرش به خونه  نیمکه، اول رهیبار م نیکه اول یگه کس   یم

خودش، هر سه تاتون  یبه حق بزرگ شاالی... اشهیازش بخواد، حاجت روا م

 .نیبش دبختیسف

 دوخته. دار، به عطا چشم یمعن یبا نگاه و لبخند مهربان
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 !شاالیا -

 اندازد. یابرو باال م عطا

 خانوم گرمه! نیفعال که بازار ِ نازن -

 خندد. یم زیزند و ر یم نینازن یبا آرنج به پهلو نهال

 تو هنوز کاله! ی وهی... مشهی: بازار تو هم گرم مدیگو یآرام به عطا م مهربان،

شمک م عطا س یزند و آرام جواب م یچ ! از بس میدارهم قبول  دهیدهد: نر

 !نهیریش

 زند. یاو م یبا پشت دست، آرام به شانه  مهربان

 کن! ای! حیپدر صلوات -

دارد و همانطور که  یبرم زیم یدو بسته کوچک لواشک از ظرف رو ررضایام

 !ه؟یچ یپرسد: پچ پچ برا یکند، خندان م یاز زرورق خارج م

 اندازد. یو نهال نگاه م نیگذرا به نازن مهربان

 !رهی!... امر خزیعز یچیه -

کند و به آش  پزخانه  یش  ود، همراه خودش نهال را هم بلند م یبلند م نینازن

 برد. یم
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 زنگ زده؟! ییپرسد: خانوم سما یم شکوه

 خندد. یم عطا

کهیدر ا - ماه ن گار ز یقرارداد داره  تا خواس  ت هار   نینازن یبرا یرخاکیچ

 !ستین یبفرسته که شک

و ثوابش  ه، اگه  یرخواهی! اونم از س  ر خرجانی: امدیگو یدلخور م ش  کوه،

 کنه. یم یکار

 ینابغه  هی: باز دیگو یجود، م یترش را م یهمانطور که لواشکها ررضا،یام

 !گه؟ید

 گزد. یپدر و پسر ل  م یخندد. بهار، برا یم عطا

 نفرستاده... ییرو خانوم سما یکی نی: ادیگو یم مهربان

با اس  ترس فش   ار که تمام مدت، دس   ت نهال را نینازن به  یرها نکرده، 

 آورد. یاو م یانگشتها

 !یزند: دسته ها! داغونش کرد یغر م یرلبیز نهال

 کند. یفکر م یلحظه ا شکوه

 س؟! هیاز در و همسا -
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 .ردیگ یاو را م یحدس و گمان ها یجلو مهربان

 ست. هینه... خواستگارش، پسر هان -

 !؟یرعلیپرسد: ام یمتعج  م ررضایام

 !؟یرعلیکند: ام یکرار مت بهار

 کند. یفقط نگاه م یهم تعج  کرده ول شکوه

 .یرعلیدوزد به ام یکند و چشم م یبهش نگاه م مهربان

 .هیپسر هان ،یرعلیآره... ام -

 ی، بمادرش یصدا دنیمنتظر شن ن،ینازن یکشد ول یسرک م رونیبه ب نهال،

 حرکت خشک شده.

 رود. یشکوه در هم م یاخمها

 دم... یشوهرش نم ینطوریدستم بمونه، ا یهم دخترم رو گهیصد سال د -

ست م ن،ینازن یپاها شکوه را م یشود. م یس ست...  سد... طرز  یدان شنا

 داند. یفکرش را م

با  یپرس  د: مگه چش  ه ش  کوه جون؟! مردم، پس  ر یش  وخ م یبا لحن عطا

 زنن! یرو هوا م ت،یموقع نیهمچ
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 ست. یاما جد شکوه

چه مکارا بکنن یلیمردم خ - ما  فام نایا میدون ی... اص  ال   یلیچه جور 

شون چ سب صل و ن ستن؟! ا س ی!... چه مه؟یه سر دن میشنا چطور  ایاون 

 کنن؟! یم یزندگ

قددیگو یم میمال ررض   ایام ما از  ته   یخانومو م هیهان یخانواده  م،ی: الب

ف  کنه، اعتقاداتشو ح ینم یزندگ رانیسالهاست ا نکهی... االنم با امیشناخت

 ده...کر

 در موضع خودش مانده. یبا سرسخت شکوه

 نانیدوره زمونه، به چش  م خودش  م اطم نیداداش؟! آدم تو ا میدون یچه م -

شون، حکم داد  هیبا  شهینداره... حاال مگه م ست باها ست و برخا ش هفته ن

 که به ما نشون دادن؟! نهیاونجا هم رفتار و کردار و اعتقاداتشون هم

 کند. یشاره مچشم به آشپزخانه ا با

و حس  اس  ه... بچه م حالل حروم و محرم نامحرم س  رش  یعاطف نینازن -

 ...رهیجوب نم هیجور خانواده ها تو  نی... آبش با اشهیم

 .یرعلیشود به ام یم رهیخ
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دم... اونم کجا؟! اون  یدونه... من دخترمو به راه دور نم یآقا هم م یعل -

 !کای... آمرایسر دن

 مانده. رهیخ نیبه زم بغآ کرده، ن،ینازن

: غصه دیگو یم یکند و کنار گوشش آرام و پر از دلگرم یب*غ*لش م نهال

 ...شهیدرست م شاالی... اینخور خواهر

خورش را  یقابلمه  ریدهد و ز یحرف، س  فره را به دس  تش م یب ن،ینازن

 کند. یخاموش م

ا به نها تکه نه ت یو حرف دلش را بزند؟! کار س  تدیتواند مقابل مادرش با یم

 حال انجام نداده، که حتا جرات ندارد درباره اش فکر کند.

 بگذرد؟! شیزندگ یتواند از تنها خواسته  ی... مگر میرعلیام یول

 باشد.با او ن ییبه رودررو یازیکنند تا ن یبتوانند شکوه را راض هیبق دیشا

صبح هر چه به ا یرعلیخواهد او را به دفتر ام یم دی***از حم  یرعلیمببرد. 

خواهد مادرش را  یداند نم ینداده. م تیاص  رار کرده همراهش برود، رض  ا

شتگاه کند ول لیوک یرفت و آمدها ریدرگ  شتریرفتارش روز به روز ب یو بازدا
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... اما بر خالف نامدار، با  تیریش  ود؛ قاطع و طال  مد ینامدار م هیش  ب

 محبت!

 برد.ب شیکارها را پ نهیبا طمان د،یجد لیتا وک ندیبنش کاریتواند ب ینم

 راند. ی"چشم" و به طرف دفتر م دیگو یفقط م شه،یمثل هم دیحم

سرش نیاول نکهیتوجه به ا یشود، ب یدفتر که م وارد ست دفتر کار پ را  بار ا

 .ردیگ یرا م یرعلیدهد و سراغ ام یرا م یجواب سالم منش ند،یب یم

 راد کجاست؟ یاتاق آقا -

 کند. یتعج  م یکم یمنش

 خوام... شما؟! یعذر م -

 .شیاز حواس پرت ردیگ یم حرصش

 !... من مادرشون هستم.دیببخش -

 شود، هم پوزش خواهانه. یهم دوستانه م یمنش لبخند

راد جلس  ه دارن... اگه امکانش هس  ت، منتظر  ی! آقادیش  ما ببخش   یوا -

 .دیبمون
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 اس  ت لی. جلس  ه اش حتما با وکندینش   یمبل م یدهد و رو یتکان م س  ر

 گر؟ید

و  دیآ یم رونیخوش پوش، ب یش  ود. مرد یبعد، در اتاق باز م قهیدق چند

 مهمانش آمده. یبدرقه  یکه برا یرعلیپشت سرش ام

 رود. ی او، جلو م ِدنیمتعج  از د یرعلی. امستدیا یم هیهان

 !؟یکن یم کاریچ نجایمامان! شما ا -

 کند. یمودبانه سالم م ل،یوک

 هم مادرم. شونینامدار... ا لیوک ،یمودت یقاکند: آ یم یمعرف یرعلیام

 را بروز بدهد. شیبعد نگران اورد،یکند اول ادب را به جا ب یم یسع هیهان

 یرعلی! امره؟یم شیهمس  رم چطور پ ی!... کاریمودت یخوش  وقتم... آقا -

 .دیباهاش مالقات کن دیگفت تونست

 کند. یسرش را خم م یمودت

س مین روزیبله... د - شون دساعت تون شون  داریتم باها شم... حال شته با دا

شکر خوبه... پ ست ریگیخدا رو  زمان  یچند روز هی ی... ولمیکارهاش هم ه

 خدا آزاد بشن. دیبره تا به ام یم
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 !ه؟یجرمش چ -

 اندازد. یم ینگاه یرعلیبه ام یمودت

ه ب و ارتباط با افراد وابسته یمل تیامن هیشون... اقدام عل هیواال... اتهام اول -

 بوده... یجاسوس یسازمانها

 از تعج  و وحشت گرد شده. هیهان یچشمها

اتهام  نیدال بر ا یس  ند ی: ولدیگو یبعدش را م یجمله  عیس  ر ،یمودت

 ندارن...

 شوند. یمشت م ه،یهان یدستها

قا - مه  ی! ازتون خواهش ملیوک یآ تا آزادش  نیتالش  تونو بکن یکنم ه

شه انجام ازین یکنن... هر کار شده میدیم با شناخته  سرم فرد معتبر و  ... هم

 نداره... ایو س کایبا دولت امر یو ارتباط یدوست چیمطملنم ه ی... ولهیا

از کارها  یشناخت چیکند. ه یشک م نانشیو همان لحظه به اطم دیگو یم

سها  یساکت و تودار، ندارد! ول شهینامدار ِ هم یتهایو فعال سو ارتباط با جا

 تواند! ینم هم... نه! نامدار

 .ردیگ یمادرش را م یشانه ها یرعلیام
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سن! آقا - سو ستانش جا سه و نه دو سو شده که نامدار نه جا  یمامان! معلوم 

ستن... هم یدنبال کارها یمودت شدن نامدار ه چند روزه،  نیمربوط به آزاد 

 .شهیماجرا تموم م نیا

 کند. یم دییهم تا یمودت

 صادر شده. قهیر وثبله خانوم... امروز صبح براش قرا -

 .ستیچ قهیو قرار وث قهیداند وث ینم د،یشن یوقت یرعلیهم مثل ام او

 تا آزادش کنن. میدهد: گفتن پول بد یم حیتوض یرعلیام

 ...میدی... هر چقدر باشه می: اوکدیگو یم عیسر هیهان

 زند. یلبخند م یمودت

 .دیشما نگران نباش یباالست... ول قهیالبته مبلغ وث -

 دهد. یکان مت سر

 شود. یم کینزد یرعلیبه ام یمودت

 !م؟یصحبت کن یچند لحظه خصوص شهیم -

اتاق من... مهمون دارم...  ی" مامان! ش  ما برو تو دیگو یم هیبه هان یرعلیام

 رود. یبه طرف در دفتر م ی." و همراه مودتامیاالن منم م
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 شود. یزند و وارد م یباز چند ضربه م مهیبه در ن هیهان

 زند. یهمانجا خشکش م ،یرعلیام دنید با

 .دهیصحبتشان را شن یکند. صدا یو سالم م ستدیا یم یرعلیام

 رود. یدهد و جلو م یدهانش را فرو م آب

 .دیینجایدونستم شما ا یسالم... نم -

 زند. یم یلبخند آرام یرعلیام

 صحبت کنم. یرعلیهمسرتون و ام لیاومده بودم با وک -

به هم ردهد. ف یتکان م یس  ر  ،یرعلیام یمنتظره  ریغ دنی. دختهیکرش 

 ...لیوک ی حرفها ِدنیشن یآشفتگ انیم

 رسد. یگفتن به فکرش نم یبرا یکند. حرف ینگاهش م فقط

 .ندینش یبعد روبه روش م ند،یبنش هیشود اول هان یمنتظر م یرعلیام

 .شهیخانوم... مشکلشون حل م هیهان دینگران نباش -

گاه به ام یم ن ند  به م یرعلیک ته. هنوز هم نم زیکه  هد  یچش  م دوخ خوا

 نگاهش کند...
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 هیمانده؛ هان میمثل قد زشیفقط دو چ ر،ییتغ نهمهیس   ال، ا نهمهیاز ا بعد

 چشمهاش. یایگفتن هاش... و حج  و ح

 !نیهم فقط

شده که فقط م از صحبت کند. از آن وقتها که  یآن وقت ها  تواند در فکرش 

 زند. یدر فکرش با طرف مقابلش حرف مزبانش قفل شده. سالهاست 

 گریه د! کس  تیزبان ِ بس  ته، فقط مختص ِ او ن نیا ندیکجاس  ت که بب نامدار

 " ساکت نگاه کردنت فقط مال منه!" دینگو

 آورد. یقهوه براش م یفنجان ،یمنش

 کند. دایگفتن پ یبرا یحرف دیدهد. با یآب دهانش را فرو م دوباره

 !د؟یامدار بکنبه ن یکمک دیتون یشما م -

گاهش م یرعلیام ند آرامش را تکرار م یگذرا ن ند. لبخ ند و خ یک به  رهیک

 :دیگو یانگشترش م

گفتن... خدا رو ش  کر  یچ ل،یبا وک دارش  ونید یتو قایدق نمیاومدم بب -

 اتهامشون اثبات نشده ست.
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مدار جرم - تا نم ینا هار روزه ح ما چ چه  میدون ینکرده... ا جاس   ت و  ک

 ...دهیآزارم م زیاز هر چ شتریب ،یخبر یب نیه... ادار یطیشرا

 کند. یم یزندگ یخبر ی!... سالهاست دارد در بیخبر یب

 یبرا اد،یاز دس  تم برب یهر کار دمی... قول مدینکن تیش  ما خودتونو اذ -

 همسرتون انجام بدم...

 دهد؟! یروزگارش، طعم تلخ حسرت م یکند مزه  یروزها حس م نیا چرا

 ها و یبود... حتا دلگرم اشیدن یهمه  یکه روز یمرد یروبرونشستن  حتا

 دادنهاش... دیام

 شود. یزند و وارد م یچند ضربه به در م یرعلیام

 باشم. قهیوث ونیلیفکر پونصد م دی... بادیتنها موند دیببخش -

 !!ون؟یلیپرسد: پونصد م یمتعج  م هیهان

 شود. یاشتباه مادرش م متوجه

 تومن! -

 شود. یند مبل یرعلیام
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ست نگه دار - شورت کنم...  دی... اجازه بددیفعال د ستانم م با چند تا از دو

 دیر کنکنم صب یم شنهادیپ شه،یم تیامن سیاز اونجا که مشکل مربوط به پل

ا تر، هم با تبرئه حل بشه ت عیکه دارم صحبت کنم تا هم سر ییمن با آشناها

 بگم. تونرو به جهینتکنم زودتر  یم یو قرار دادگاه... سع قهیوث

 رود. یم رونیمهمانشان همراه او ب یبدرقه  یدوباره برا یرعلیام

 هم؟! نجایدادگاه؟! ا دوباره

 شمع نذر نکرده. سالهاست

 بود... یرعلیکه از خدا خواست، سالمت و برگشتن ِ ام یزیچ نیآخر

نذر نکرد... د گرید نذر گریش  مع  نذرش،  نیآخر ینکرد... ول یاص  ال 

 شد!اجابت 

 برگشت؛ سالمت! یرعلیام

ش  مع روش  ن  یگذر را کرده... هوا ری ز ِیمیقد یآن س  قاخانه  یهوا دلش

 نذر کردن... یکردن... هوا

*** 
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 س  تین یهزار دالر، رقم س  تیآدم که من آمارش  و گرفتم، دو نیواس  ه ا -

 !یحاج

سردار... دیگو یزند، م یرا م نگیدر پارک موتیکه ر همانطور ستگانه  : از ب

 الزم نداره... قهیوث گهیهام هم که باطله... دات

ست... ول - شت  شهینم یدکتر جون! برادر ِ من! حرفت در ستش گذا کف د

.. .شهیمحسوب م کایبابا شهروند امر نیصد در صد رفع اتهام شده ازت... ا

م*س*تند، پاش برس  ه اونور، بکنه  ریچند روز بازداش  ت و اتهام ِ غ نیبا هم

سانه ا هیتو بوق و کرنا،  سا نیبا ا یجنگ ر شنا به  اکیمرخور ِ ا رهیج یخدا ن

 دی... چند ماه مونده به انتخابات... بایفعل طیش  را نی... اونم تو اش  هیپا م

از  ش ترینکنن... االن ب یرو ترس وند تا رفتن اون طرف، بلبل زبون نایچش م ا

 هست. اجیمملکت به آرامش و ثبات احت ی،تویزیهر چ

 کند. یپارک م ررضایام نیشرا پشت ما نیماش

 طویا... شرست؟یکه ن بهیسردار! گفتم که! از بستگان ِ حاج خانومن... غر -

صدا ن یهم م نایکنم... ا یدرک م سر و  صال اهل   هی... بعد هم ستنیدونم ا

... دست از پا راننیو َلنگ ِ صادر کردن فرش از ا نجاستیطرف ِ کارشون، ا
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 اون طرفش  ون به باد  ِیو امپراتور نیکن یمخطا کنن، مجوز کارش  ونو باطل 

ست...  یچیو ق شیکنن... االن ر ی... پس جنجال به پا نمرهیم شما ست  د

 بشه... ریسر و صدا ختم به خ یپرونده ش ب ن،یکن تیعنا هیکاف

 خندد. یم سردار

 حاج امرزهی... خدا بیگردنم حق دار نایاز ا ش  تری... بونتمیدکتر! من مد -

 ...یحاج ی... ولمویحاج فتاح زندگ ،یجونمو نجات دادفتاحو... تو 

 کند. یرا قطع م صحبتش

 !ارین ی... ولمیمونو انجام داد فهیسردار... فقط وظ میا لهیما وس -

 کند. ی صداش م ِیچاشن ،یشوخ یکم

 راحت بشه؟! التیکتبا تعهد بدم تا خ امیخودم ب یخوا یاصال م -

 شود. یسردار با صدا م ی خنده

 یفرس  ت یرو م رعطای... امس  مینو یفت س  نده برادر! فردا حکمش  و محر -

 ره؟یبگ لیتحو

 شود. یهمزمان م ن،یو نفس راحتش با خاموش شدن ماش لبخند

 .رمیگ یازت م امیبده... خودم بعد از مط  م رتیخدا خ -
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برم تا دماوند... دس  تور  دیو مادرش با یمن از بعد از ظهر، با محمد مهد -

 بدن. لشیکنم به خودت تحو یسفارش م یولجنگه!  ریوز

 کند. یبار تشکر و تعارف و التماس دعا... و تماس را قطع م چند

 هاش نبآ دارد. قهیشق

 یاول را م یش  ود و طبق معمول، در طبقه  یفکر به س  اختمان وارد م غرق

 زند.

 .دیآ ینامفهوم حرف زدن شکوه در راهرو م یصدا

ستقبال پ نهال صورتش پ یدرش ماول از همه به ا ستیرود. از  شکوه  دا که 

 کند. یازش زهره چشم گرفته که آرام سالم م

 رود. یدهد و به طرف مهربان م یخسته، جوابش را م یلبخند با

 ... احوالت چطوره؟زیسالم عز -

پس  یگرفته تا ب *و*س  د، به نرم یرعلیبا محبت، دس  تش را که ام مهربان

 کشد. یم

 .یش... خسته نبازیخوبم عز -
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سالم م عطا شپزخانه تک یچا وانیکند و ل یهم  ست، به چارچوب آ  هیدر د

 دهد. یم

 رود. یگذارد و به طرف آشپزخانه م یم واریرا کنار د فشیک یرعلیام

 یآورد، م یرا درم نیکدئ نوفنیکتش، خش  اب اس  تام  یکه از ج همانطور

 باالن؟ نیپرسد: شکوه و نازن

 .ادیداره م : آره... صداشون کهدیگو یم نهال

 .ردیگ یآب م ریش ریرا ز یخال وانیکشد و ل یم یقیعم نفس

 آیمادر... مر یکرد ری... دزیبابات و عموت بر یبرا یینهال... دو تا چا -

 ؟یداشت

 دهد. یخورد و سر تکان م یرا م قرم

 بودم. مارستانینه... ب -

 شود. ینمازش را تمام کرده، از اتاق خارج م ررضایام

 داش.سالم دا -

 واری. سرش را به دندینش یم نیزم یمهربان، رو کیدهد و نزد یرا م جوابش

 فشارد. یابروهاش را م انیدهد و با دو انگشت، م یم هیپشت سرش تک
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 ؟ینیسردارو بب یبر یتونست -

ف باهاش حر یتلفن ی: نه... ولدیگو ینگاه کند، م ررض  ایبه ام نکهیا بدون

 زدم.

 کرد؟ یش کاربرا شهیپرسد: م یم مهربان

 دهد. یتکان م سر

 .شهیفردا، پس فردا کارش انجام م شاالیآره... ا -

 کند. یگذارد نگاه م یآنها م یرا جلو ینیبه نهال که س مهربان

ضت بده عل - رو حف   رتیخ یقدما نیخودش ا شاالیجان... ا یخدا عو

 کنه و اجرشو بهت بده.

 کند. یبه سقف، سکوت م رهیخ یرعلیام

 ؟یکن کاریچ یخوا یپرسد: با پسرشون م یم مهربان

 کند. یبه مهربان نگاه م زیآم استفهام

 ...یرعلی: امدیگو یم مهربان

 .ستدیا یکند. نهال کنار چارچوب م یبه نهال اشاره م عطا

 ...ایبا من ب ایبرو باال...  ایدنبال مامانم...  رمی: دارم مدیگو یآرام م عطا
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 برسند. شانیجد یت به حرفهاخواهد مهربان و پسرهاش راح یم

 شکوه جون باز بهم بخوره؟! یبرم باال که ترکشها -

 پس بدو حاضر شو! -

 زند: خودت به بابام بگو! یرود، ل  م یهمانطور که به اتاق م نهال،

 دهد. یسر تکان م عطا

 .میگرد یبرم... زود برم یدنبال مامان... نهالم با خودم م رمیمن دارم م -

 مارستانه؟یرسد: بپ یم یرعلیام

 دهد. یسر تکان م ررضایام

 آره... عمل داشته. -

افتاده به جون  شی: انگار آتدیگو یش  وند، مهربان م یخانه که خارج م از

 یاکه ج هیدل تو دلش نبود... پسر هان شیمعمول یشکوه... سر ِ خواستگارا

 خود داره.

 .ردیگ یکند، او هم دلشوره م یکه فکر م بهش

 یوابس  تگ ،یاز بچگ نکهیاس   ت. با ا زیچش  مهاش براش عزمثل  نینازن

ص شته، با ا یخا شکوه دا شکوه ب یم نکهیبه   یادردخترها م یبرا شتریداند 
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ش  ود تا عش  قش به دو دخترش  ینم یلیدل ی... ولیکرده، تا خودش پدر

ه و سکوت مظلومان تیبا آن معصوم ن؛یکمتر از شکوه باشد؛ مخصوصا نازن

 .دهیش ددر چشمها ولکه از ا

 کنه. یم یریشگیشکوه داره پ -

 گردد به مهربان. یبرم حواسش

 !؟یاز چ -

 یجلو شیریو جبهه گ یبه نظرم برخورد عص  ب گمی: مدیگو یم ررض  ایام

 ...ستیدرست ن نینازن

 خواد بچه ش ازش دور بشه. ینم -

شه؟! ا - ستگار رنگ و وارنگ د نمیحاال مگه قراره دور ب  هگیمثل اونهمه خوا

 !گهید یساعت مهمون هیو  هییچا ینیس هیخرجش  ش...

 دهد. یجواب نم مهربان

 و مادرش گوش کرده. ررضایام یبه گفتگو ساکت

 ینبوده. ول یوقت راض   چیش  کوه، ه یو زود دس  تپاچه ش  دنها یتندرو از

 داند. یمادرانه اش م یها یهم نکرده. همه را به خاطر نگران یاعتراض
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 کند. ینگاه م یچا یو استکانها ینیبه س ررضایام

 انجام نداد! یکارو درست حساب هیبار  هی ،یپدر صلوات نیا -

 اندازد. یقندان نگاه م یخال یهم به جا مهربان

 پرش کن. ه،ی... اگه خالنتهیکاب یرو -

نگران  یش  ود، مهربان به ص  ورت متفکر و چش  مها یکه بلند م ررض  ایام

 :دیگو یکند و آرام م یم مانده، نگاه رهیخ یقال یکه به گلها یرعلیام

 بره... ینم شیپ ی تنها، کار ِیو دلواپس الیجان! فکر و خ یعل -

 کند. ینگاهش م یرعلیام

دختر، احترام و حرمت مادرش  و داره...  نیحرف بزن... ا نیبا نازن نیبش   -

 .درد دلش یپا نیحرف دلشو به شکوه بگه... تو بش نهیش یوقت نم چیه

 کند. یاخم م یرعلیام

 !ه؟یحرف دلش چ -

: حرف دل ِ اونو دیگو یکند و با لبخند م ینگاه م ررض  ایبه آمدن ام مهربان

 !؟یپرس یاز من م

 خلوت کرده... اصال خلوت کرده؟! نیبا نازن یبار، ِک  نیآخر ستین ادشی
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کار نم س  ر ند...  یدرد دارد. فکرش  بار،یا ی... ولدیآ ینم ادشیک  یبرا ن

صحبت  دی، باشکوه و خودش ن،یآرامش نازن سرش  هم با دخترش، هم هم

 کند.

ضا،یام سته و متفکرش نگاه م یرعلیهمانطور که به ام رر د، کن یو حالت خ

 گذارد. یدارد و در دهان م یخرما برم کیقند،  یبه جا

*** 

 کشم یندارم؛ از آن آه م یا نهییآ

 1361/ بهار تهران

 

 دانشگاه، وجودش را آتش زد. ی نامه

شته شجو یرعلیام یبودند آقا نو شته  یصداقت، دان ش یترم پنج ر  یکپز

صوبه  شگاه تهران، طبق م  ازین بر یمبن ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا یدان

جهت  ،یپزشک یدانشکده ها ییو لزوم بازگشا یمتخصص پزشک یرویبه ن

ر امو ایدانش  گاه  جیبس   گاهیمعوقه، به پا یو ش  رکت در کالس  ها نشیگز

 ان مراجعه کند.یدانشجو
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سها  سر کال شده. اما برادرش کجا بود که  شگاه باز  شته بودند دوباره دان نو

 برود؟!

بالش بگردد؟! چه کس   نده بود دن ما تا س  راغش را از او  یکجا  نده بود  ما

 !رد؟یبگ

سنگرهاش س هم شان رفته بود. ک سراغ تک تک  شته بودند.  بود  دهیند یبرگ

نابرابر، س  ر ام ز ا یکیآمده. فقط  ییبالچه  یرعلیدر آن جهنم، در آن نبرد 

 کرده بود. فیتعر یشتریب اتیامدادگرها جزئ

دش  ت،  ی"س  اعت س  ه ص  بح بود... اما از نور منورا و خمپاره ها، همه  -

ش شت. جلو ک سامون آرم هالل احمر دا شن بود... لبا تا کمک  میبود دهیرو

... میرو زنده برگردون ییو مجروح، چند تا یاز اون همه زخم دیش   ا م،یکن

 گفتن... یم ینطوریندارن... ا یراحت بود با امدادگرا کار المونیخ

صله ست یتپه ماهور... نم هیبود...  زیخاکر هیفقط  ا،یمون با عراق فا تو  میدون

ها کمک کنم و  یاز زخم یکیخاک عراق... من رفتم به  ای میخاک خودمون

ها بگرده...  یببرمش عق . عل بال زنده  ه خورد خمپار هیهم رفت جلو دن
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شونمونیم شده بودم. کمکم کردن عق  بک ما . ام. موجش پرتم کرد. گنگ 

 ..."دمشیشد... ند یچ یعل دمینفهم

 نیآخر انیزد دنبال اس  م برادرش م یس  ر م یماه بود هر روز به تعاون کی

شهدا... راه نم یسرخ. هر روز م  یصل یها ستیل دادند،  یرفت معراج 

نکند  دایرا آنجا پ یرعلیوقت ام چیه خواس  ت یکرد... دلش م یاص  رار م

مانش را بر ،یخبر یب یول مادرش، د ِ دنیبود... د دهیا ناخوشِ   نهی حال   وا

 کرد. یاش م

شار یم شهدا را بب یم یرفت، پاف ضر بود تک به تک،  دنبال  و ندیکرد... حا

ود؟! که نب ررضایگذاشتند. فقط ام یگم کرده اش بگردد. نم یصورت ِ آشنا

 مفقود شده بود. زشانیبودند که عزصدها نفر 

 ریغ طیهم رفته بود ش  هدا را با ش  را یکرد... چند بار یم انیعص   زد،یم داد

 کرده بود. ییشناسا ف،یقابل توص

 تیخاص   یگش  ت به خانه. احس  اس ب یهر روز، دس  ت از پا درازتر برم و

 کرد. یبودن م
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سته بود مراقبش ب زیعز ،یرعلیام سپرده بود. خوا سته برا به او  شد. خوا ود ا

که  یمرد ِ خانه باش  د؛ "مرد" باش  د. هم گفته بود، هم نوش  ته بود. در کاغذ

خواس ت فقط نامه  یکه دلش م یکرده بود. کاغذ داشیس اک، پ  یج یتو

 نامه. تیبداند تا وص

ساس م حاال، ضور گرمش، مراق   یرعلیتواند بدون ام یکرد نه م یاح و ح

 با آن همه فشار و دلهره، مرد. باشد، نه مرد ِ خانه و نه زیعز

*** 

 د.بو دهیچیپ یساختمان تعاون اطیدر ح و،ی راد ِیمارش ِ نظام یآشنا یصدا

 کم نبودند. ررضایام ریشناخت. نظ یرا م ررضایام گریفتاح د حاج

 و لبخند شادش محو شد. دیدرهم ِ او را از دور د صورت

را  یبار، خبر نیچندم یداش  ت برا ،یمارش ِ حماس   انیم و،یراد ی ندهیگو

 خواند که از صبح، اشک شوق به چشم همه آورده بود. یم

شنوندگان عز - شنوندگان عزدیی... توجه فرمازی"  !... دیی... توجه فرمازی!... 

 شهر،... شهر ِ خون... آزاد شد..." * نیخون

 گشت. یاسرا برم ستیمسلول ل شی. از پدیرس ررضایام به
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 یاس  را یاعالم ش  ده  س  تیص  داقت، نه در ا یرعلیبودند اس  م ِ ام گفته

 سرخ.  یصل ستیل نیاست، نه آخر نیفتح المب اتیعمل

زده بود "پس  ادیرض  ا پر بغآ فر ری. امس  تیبودند جزس ش  هدا هم ن گفته

 برادر ِ من کجاس؟!"

 نگاهش کرده بودند. کبارهیکه در اتاق بودند،  یکسان ی همه

فته بود "برادر! خودتو کنترل کن!... اسم گ تیبا جد ز،ی پشت ِ م ِی سپاه ِمرد

 مفقوداالثرها ثبت شده." ستیل یتو شون،یبرادر شما و امثال ا

بش  ود، به خانواده اش  یاس  ت؛ هر خبر خودیبودند رفت و آمدهاش ب گفته

 دهند. گفته بودند "منتظر باش... توکل کن... صبور باش!" یاطالع م

مادر یکرد... ول یکرد... توکل م یم یص  بور چه؟!   کیکه  یمادرش 

از  یچش  مش به دهان ِ او، تا خبر کیچش  مش به در خش  ک ش  ده بود، 

ش و قلب ختیر یصدا اشک م یکه ش  تا صبح، ب یبشنود. مادر زشیعز

 شده بود. ماریو انتظار، ب یاز دور

حاج فتاح را نداش  ت.  یپدرانه  یحتهایص  حبت ها و نص   ی حوص  له

 حف  بود! گریرا د دهاشیاکند! ب یصبور دیفقط با دانستیم
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ش  دن ِ نام  تیکرد. "تثب ی. داش  ت فکر مدیش  ن یاو نم یاز حرفها یزیچ

مادرش منیمفقود س   تیرا در ل یرعلیام به  فت؟! ا ی" چطور   یعنی نیگ

 ...انیپا یب یانتظار

 حاج فتاح و او گرفت. انیرا م ینیریش یجعبه ا ،یکس

 خورد. یسر تکان داد که نم فقط

 ندارد. دنیماندن و شن یحوصله  ررضایام دیفتاح فهم حاج

شانه اش  رونیب یشکالت بش،یج از شت. مردانه به  ست او گذا آرود، در د

 زد؛ زمزمه کرد:

 تواصوا به الحق و تواصوا بالصبر... -

 رفت. و

 ... صبر... گفتنش چه راحت بود و عمل کردنش چه سخت!حق

 یبه هم تعارف م و ش  کالت ینیریهم مردم ش   یو داخل تاکس   ابانیخ در

هم بود، خوش  حال  یرعلی. اگر امیروزیپ نیکردند. همه ش   اد بودند از ا

ورزد... کم  یخاک وطنش عش  ق م یدانس  ت چقدر به ذره ذره  ی. مش  دیم

 نبود! باالخره خرمشهر را از عراق پس گرفته بودند.
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خاکش را پس  ینم تا  جانش را داده  ته،  ند برادرش رف خواس   ت فکر ک

 کرد. یوقت باور نم چینباشد. ه گرید یرعلیور نداشت امبا ردووویبگ

 مردم محل، به خانه برگشت. یتوجه به شادمان یب

احت تر ر دیش  ا دانس  ت،یم ی. وقتدیخانوم بگو رانیگرفته بود به ا میتص  م

 آمد. یکنار م

 جانش را... یحتا جسم ب ایخواست؛ زنده و سالم؛  یرا م یرعلیام مادرش

شت؛  شهادتش شت وا ایدن کیدرد دا ود. ب یفیبهتر از بالتکل یدرد و غم دا

 کشد. یدانستند چقدر طول م یکشنده بود که نم یبهتر از انتظار

 صادق. یِی نه کبال د،یفهم یم نیدرد را نه مادر حس نیا

و چند  ی. تمام آن س  دیس  رک کش   اطیرنگ و رو و افس  رده، به ح یب ه،یهان

آمدن  یبه هوا دیپر یاز جا م در، یبس  اط را داش  ت. با ص  دا نیروز، هم

 .یرعلیام

 خرمشهرو آزاد کردن؟! یدیرضا جان؟! خبرشو شن ییتو -

 .ستین یرعلیام یسوالش درباره  نیرا شکر کرد اول خدا

 تکان داد. سر
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 کنن... یپخش م ینیریشهر جشن گرفتن... نقل و ش یهمه  -

 شد؟! ی... چ؟یرفت -

 پله ها مک  کرد. انگشتهاش مشت شد. یرو

 بودم... یآره... تعاون -

 خ ؟! -

 .ررضایبود به دهان ام دهیخانوم، چسب رانیو منتظر ا دواریام نگاه

 رفت. باال

 ...گمیتو، بهت م میبر -

 کرد. تشیمادرش و به داخل هدا یانداخت دور شانه ها دست

اتاقشان خشک شد. چشمهاش سوخت. از صورت  یبه در بسته  هیهان نگاه

 .ستیکننده ن دوارید خبرش اممعلوم بو ررضایام

ست ش نشیآ شمها و مثل مرده ا دیرا ک سها یبه چ ش یتو یمتحرک، لبا ت را ت

زد... درس...  یکرد؛ اتاق را جارو م یناهار درست م دیچنگ زد. بعد هم با

ته بود... وقت کماهی یامتحان داش   ت ول  یعلریام یبود طرف کتابهاش نرف
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خود  یهم نداش   ت؛ درس که جا ندینفس کش   یبرا یا زهینبود، حتا انگ

 !داشت

*** 

 1391 زیی/ پاتهران

 

هال، وقت  چیپهن کرده. ه نیزم یرا رو لشیوس  ط هال، کتاب و وس   ا ن

 و درس بخواند. ندیمطالعه بنش زینتوانسته در اتاقش، پشت م

 نییجنبد. ش  کوه پا یدر جا م یو کم ندینش   یراس  ت م ،یرعلیام دنید با

 مهربان است. شیپ

ر دخت نیکند. چند س  ال بعد، نوبت ص  حبت کردن با ا یال مک  منه کنار

 رسد؟! یم

 !میدکتر هم هست یزند: مخلص آقا یلبخند م نهال

 خندد. یم کوتاه

 کجاست؟ نی! نازنیدرستو بخون پدر صلوات -

 دهد. یرا نشان م نیبا چشم، اتاق نازن نهال
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 !شونیشگیدر مقر هم -

وقت من  چینهال، ه یکند " برا یر مرود، فک یم نیکه س  راغ نازن همانطور

 باهام حرف بزنه!" ادی! خودش مرمیسراغش نم

باز  مهیآهسته به در ن یزند و چند ضربه  یتفاوت دو دختر لبخند م نهمهیا به

 کوبد. یم

 خانوم؟ اجازه هست؟! نینازن -

 شود. یتخت بلند م یاز گوشه  نینازن

 !دییبفرما -

 اندازد. یو اتاق م نیبه نازن یمالاج یشود. نگاه یوارد م یرعلیام

 مزاحم شدم؟! ؟یکرد یم کاریچ -

 برد. یاز موهاش را پشت گوش م یا دسته

 خوندم... ینه... کتاب م -

 شود. یتخت ثابت م یجلد کتاب ِ رو یرو یلحظه ا نگاهش

"American slangs" 

 !یسخت است براش حرف زدن ِ جد چقدر
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 .میبت کنکم با هم صح هیخواستم  یام... م -

را به جرمش  یکه هر ص  حبت یش  ود. مثل مجرم یمتعج  م نی نازن ِنگاه

 ست. یرعلیکند موضوع صحبتشان، ام یدهد، حس م یربط م

 دهد. یرود و تخت را نشان م یکنار م دستپاچه

 .دییبفرما -

. دوباره نگاهش به جلد کتاب ندینش   یکش  د و م یم ینفس بلند یرعلیام

 خورد. یم

 .دخترم نیبش -

 چسباند. یو زانوهاش را به هم م ندینش یجمع شده، م ن،ینازن

صو ساله ا ریت شش  سر به  نطوریکه هم ردیگ یدر ذهنش جان م یدخترک 

 درمانگاه یتو مار،یب ی نهیتخت معا یرو ده،یبه هم چس  ب یو با زانوها ریز

 یتوانست نگاهش کند که دنباله  یم د،یسف یپرده  ینشسته بود واز گوشه 

 داد. یکوچکش تاب م یانگشتها انیرا م شی صورت ِیروسر

 در درمانگاه شروع به کار کرده بود. تازه

 را گرفته بود. ششیباال، جواب آزما یطبقه  شگاهیآمده بود از آزما شکوه
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 رفت. یاز کوره درم ،یبود... دست خودش نبود... با هر جرقه ا یعصب

 !؟یته بود: چرا مراق  نبودپرت کرده بود و گف زیم یرا رو شیآزما ی برگه

 دهانش گرفته بود؛ بغآ کرده بود. یدستش را با چادر، جلو شکوه،

 حتما خواست خدا بوده که... یمراق  بودم... ول -

 حرف شکوه. انیبود م دهیپر

 خواست ِ تو؟! ایکردن ِ منه؟!... خواست خدا بوده  وونهیخواست خدا، د -

صب ِسکوت شکوه، ع شقترش کرده بود. ب ی  شاره، محکم به  شت ا  قهیا انگ

 اش ضربه زده بود.

... یدون یدونم... تو هم م ی... خودم مس  تمین یش  کوه! من آدم س  الم -

ست ش س نیاریبچه ب گنیکه م ییها یصحبت ِ خاله خان باج یپا ین ت در

 !شه؟یم

 صدا. یب یپر از اشکها یهمچنان ساکت مانده بود. سکوت شکوه،

شده بو وانهید یرعلیام سمت ِ پرده و تخت تر  شاره اش رفته بود  شت ا د. انگ

 .نهیمعا

 دلم جا بدم؟! یرو کجا یرم ندارم... دوم یکی نیا یحوصله  ،یمن ِ روان -
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شمها ِسر شکوه، باال آمده بود. چ و بهت، مثل  یپر از دلخور سش،یخ ی 

 فرو رفته بود. یرعلیبه نگاه ام ر،یت

 جان و بهت زده بود. یب صداش

 !آقا؟! یعل -

 بود. اوردهین تاب

 را خم کرده بود سمت پرده. گردنش

 کرد. یهم با ترس و بغآ، نگاهش م نینازن

. دلش کرد یبار احساسش م نیاول یکه برا یخودش متنفر شده بود. نفرت از

 یمعصوم دخترش... جلو یچشمها ی. همان لحظه؛ جلوردیخواسته بود بم

 شکوه. یصدا یب یاشکها

باره غرق عذاب موجودش د ش،یادآوری از آن طور حرف  کباریش  ود.  یو

از خودش، هر بار قلبش  یزاریطعم ِ زهر ِ ب یکرده ول یناش  کر کباریزده... 

 کند. یرا مسموم م

 کند. یفشرده اش را باز م یپلکها

 !نینازن -
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 او. ی چشمها ِین یشود در ن یم رهیخ

 !؟یزیچقدر برام عز یدون یم -

 است. زیکه پدرش براش عز همان اندازه دیداند... شا یم

 کنج لبهاش. ندینش یم لبخند

 ی: انقدر که مدیگو یپدرانه، آرام م یبا عش  ق یبدون لبخند ول ،یرعلیام

تا زنده ام پ نه،  ها کس  چیخودم نگهت دارم و دس   ت ه شیخوام خودخوا

 ندمت.

 .ردیگ یم نفس

شبخت یراحت یتونه برا ینم ،یپدر چیه یول -  ش دختر ِیخودش، مانع خو

 بشه.

 صحبت کند. یرعلیام یخواهد درباره  یدرست بوده! پدرش م حدسش

 راد شده، نظرش رو گفته... ی آقا ِیحرف از خواستگار یشکوه از وقت -

 .نیشود در حرکات ِ نازن یم قیمک ، دق با

 که کامال مخالفه... یدون یم -

 دهد که "آره". یبدون نگاه به او، آرام سر تکان م ن،ینازن
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باهات حرف نزدم... تو  ،یکه داش  ت ییخواس  تگارها یوقت درباره  چیه -

سکوت کرد یتفاوت بود یب شهیهم هم خوام باهام در  یم نباری... اما ایو 

 .یموردش صحبت کن

صال چرا اد؟یبگو چه صم نباری! ا صحب یگرفته درباره  میت ستگارش  ت خوا

 !ده؟یفهم یزیکند؟! چ

ت وق چیه ی... ولیکه حرف دلتو بزن یستیدونم اونقدر باهام راحت ن یم -

 .ستین ریشروع د یبرا

محبت اس  ت، هم  زیکند. لبخندِ  آرام او، هم لبر ینگاه م یرعلیبه ام مردد

 .یشرمندگ

 ینکردم... نه برا یبرات پدر د،یدونم اونطور که با یخودم بهتر از همه م -

 هیخواد واسه  یدلم م یگردن شکوه بوده... ول شهیتو، نه نهال... زحمتها هم

 .میبا هم صحبت کن یمیبار، مثل دو تا دوست صم

از نهال و  ریفهمد. غ ینم قای" را دقیمی"مثل دو تا دوس  ت ص  م دیگو ینم

از دلش  یوقت حرف چینداشته؛ با آن دو هم ه یگرید یمیعطا، دوست صم

 نزده.
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 ... بابا...نینازن -

 .نینازن یشانه  یگذارد رو یم دست

 دی... بایکرده و عاقل لیخانوم تحص   هی... ماش  اال یس  تینبچه  گهیتو د -

ظر در مقابل حرف و ن ش  هی. درس  ته همیریبگ میتص  م تیزندگ یبرا یبتون

، پرده یخوام راحت و ب یم ندفعهیا یول یکن یش  کوه، س  کوت و موافقت م

 .یدلته بگ یتو یهر چ

 کند. یدندان دندان م ،یداخل، لبش را عصب از

 بگم؟! یچ -

 راد. یآقا شنهادیپ یرو درباره  نظرت -

 کند. یپدرش نگاه م یشده  قیدق یبه چشمها گذرا

 !ه؟ینظر شما چ -

 زند. یگرم م یلبخند یرعلیام

 !یقرار نشد تقل  کن -

 کشد. یم یشود، نفس بلند یم یکه طوالن نینازن مک 

 آورده. مانیا زشی عز ِیرکیبار، به دقت و ز نیهزارم یبرا
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 نکرده. قیتشو نیصحبت با نازن یا برار یرعلیسب  ام یب

 !؟یموافق ِ اومدنشون هست -

 .نیمک  نازن باز

 ... دخترم... راحت باش.نمینازن -

س  رت رو  ،یت مطملن دهیاز حرف و ا یافتد. " وقت یم یرعلیحرف ام ادی

 و بگو!" ریباال بگ

سرش را باال بگ خ  سارت ندارد  شما برام دیگو یم یول ردیانقدر ج : نظر 

 مهمه. یلیخ

 زند. یباز لبخند م یرعلیام

تا االن، ه یلیمن خ ینظر تو هم برا - مه!...  لت نکردم،  چیمه خا قت د و

 ...ینسبت بهشون ندار یدونستم تو هم نظر خاص یچون م

 زند. یحرف دلش را نم نیداند تا فردا صبح هم منتظر شود، نازن یم

 درسته؟! کنه!... احساسم یدفعه فرق م نیکنم ا یحس م یول -

 شوند. یسرخ م نینازن یها گونه

 بکنم. یکار چیشما و شکوه جون، ه تیخوام بدون رضا یمن نم -
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 کند. یبا لبخند، چشمهاش را جمع م یرعلیام

 !ستیبده ن تیفعال که شکوه جونت رضا -

 کند. یسر بلند م کبارهی

 !؟یشما چ -

دش لبخن ند،یب یرا که م نیکند. نگاه منتظر نازن یم یتک خنده ا یرعلیام

 شود. یمحو م

... حق داره نگران میخوا یتو رو م یمن و شکوه، فقط سعادت و خوشبخت -

 تی... حساسدهیمنم کش یسالها، جور کم گذاشتنها نیشما باشه... تمام ا

 قابل درکه. شینیزبیو ر

 .یطرح روتخت یُسرد رو یم نینازن یچشمها

... تسیفقط عشق ن یزندگ ...یرینگ میتصم یخوام احساس یازت م یول -

از ش  هر و خانواده  یآقا، غربت و دور نیداره؛ مش  کالت داره... با ا یس  خت

... میایو ما ب یایتو ب کبار،ی یماه ،یکه دو هفته ا ستیداره... شهر به شهر ن

 دیاس  اده، ب دیخر هی یو متفاوته... برا  یغر زشیکه همه چ ییجا یبر دیبا

بت کن یا گهیبه زبون د مه .یص  ح ناهِ  تو  هیما تک ی.. االن، ه گاه و پ
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اش  ته د مانیت ا ندهیآ یزندگ کیانقدر به ش  ر دیبا رفتن، با ی... ولمیهس  ت

 ...یکن هیکه به اون تک یباش

دور شدن از  ستیلرزد. راحت ن یزند، دل خودش هم م یکه م ییحرفها از

 اش. ییدارا نیزتریعز

خونه و  یرخوردام باهاش، هم توتا اونجا که تجربه م بهم اجازه داده و ب -

از مادرش و خانواده ش  ون دارم،  میکه از قد یکارش، با ش  ناخت طیهم مح

... مش  یمون نم ی... منکر اختالفات فرهنگس  تین یکنم پس  ر بد یفکر م

 نیبش  ناس  مش و هم نایاز ا ش  تریکه ب یازدواج کن یدم با کس   یم حیترج

... ونمچیرد، خودم گوششو بپتا اگه دست از پا خطا ک یخودمون باش کینزد

مثل مش   اور کنارت  دی خودته... انتخاب خودته... من فقط با ِ یزندگ یول

شم... ازت م صم ،یانتخابت فکر کن یجنبه ها یخوام به همه  یبا  میبعد ت

تازه، وقتیریبگ که  تا  قا؛مونم و اون آ یمن م ،یریآخرتو بگ میتص  م ی... 

 ط و نشونهامو براش بکشم.سنگهامو باهاش وا بکنم و خ یکی یکی

ش ورند. درس ت مثل دل ِ  یزده. انگار ته دلش رخت م خیانگش تهاش  س ر

 ست. یپدرش که پر از نگران
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مر ع هی... حرف سر ِ میبا عجله جواب بد مینداره بخوا یلیدل نکه،یضمن ا -

هم خودت  ،یش روع کن ش تری... هر چقدر مطملن تر و با ش ناخت بهیزندگ

 ...شهیما راحت تر م الیهم خ ،یآماده تر

تمام ش   دن مهلت اقامت  یعجله، برا نیا یهمه  دیتواند بگو ی! نمیلعنت

و  یس   ه ماه دور نیکدام، تحمل ا چیه دیتواند بگو یس   ت. نم یرعلیام

 را ندارند. یفیبالتکل

 .مشیرفت و آمد کنه تا بهتر بشناس شتریبذار ب -

 برگرده. دیاب گهیهفته د کی: آخه تا دیگو یمردد م نینازن

 ؟یشاد ای یدلتنگ ؟یدارد؛ غم؟ نگران یداند لبخندش چه طعم ینم

تو رو بهش  ش  هیم یاندازه ش  ناخت ازش، دلم راض   نیبا ا یاگر فکر کرد -

 .یسوال برد ریبسپرم، پدر بودنمو ز

 کند. یبه پدرش نگاه م نگران،

 !ن؟یندار تیشما هم رضا یعنی -

 شود. یم بلند

 عجله، نه! نیبا ا یقطع میبه گرفتن ِ تصم یولبه اومدنشون چرا،  -
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 .نینرم نازن یکشد به موها یم دست

که زدم خوب فکر کن دخترم... اول درس  ت فکراتو بکن، بعد  ییبه حرفها -

 بده... یدواریبه دل ِ خودت و اون آقا ام

 .ردیگ یلبش را گاز م نینازن

 !؟یشکوه جون چ -

 زند. یآرام پلک م نان،یاطم با

 ...رمیبگ تشویکنم رضا یم مویسع ی همه -

 شود. یم دیپر از ام ن،یو نگاه ِ نازن لبخند

 یکند. آس  مان هوا یپش  ت پنجره نگاه م شیبه آس  مان گرگ و م یرعلیام

 دارد. دنیبار

 خدا دارد! یخوانده؟! آخ! چقدر حرف و درد دل و دعا برا نماز

 گردد. یماند و برم یم رهیدستگ یرود. دستش رو یطرف در م به

 کند. ینگاه م نیتخت و نازن یکتاب ِ رو به

 !ن؟کیامر ایبود  شیتیآموزشش بر ستمیس ،یرفت یکالس زبان که م -
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 لیدل یخواهد مطملن ش  ود آن کتاب، ب یخواهد بش  نود. م یداند... م یم

 .ستیتخت ن یرو

 .شیتیبر -

 را گرفته. مشیتصم نیشود. نازن یم یدلش خال ته

 رود. یم رونینامحسوس ب ید و با عجله ازن یرنگ م یب یلبخند

*** 

 را بدهد. دشینامدار زنگ زده، خبر جد لیوک

حواس  ش به لبخند ِ  یگذارد و همه  یکانتر م یغذا را رو یبش  قابها ه،یهان

 ست. یرعلیام یلبها ینشسته رو

 شود. یپشت کانتر و منتظر تمام شدن صحبت او م یصندل یرو ندینش یم

 یکند، با لبخند به مادرش چشمک م یم یه خداحافظهمانطور ک ،یرعلیام

 زند.

 دهد. یاو مهلت نم به

 شد مامانم؟! یچ -

 .ندیکشد تا بنش یروبروش را عق  م یصندل یرعلیام
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 شد! یاوک -

 .زدیر یخودش م ینوشابه برا یوانیل

 آقا ظهر بهش خبر داده کارهاشو کرده... پرونده ش کامل بسته شده. یعل -

 شود. یم یناباورپر از  صورتش

 دادگاه نداره؟! گهید یعنی -

 دهد. یسر تکان م یرعلیام

 نامدار... شیرفته پ یآقا مشکلو حل کرده... امروز مودت ینه... دوست عل -

 پس فردا آزادش کنن. ایفکر کنم فردا 

 گذشت. ریهفته، باالخره به خ کیکشد... بعد از  یم یراحت نفس

بت ص ح نینازن یبا خانواده  میبر یال ِک پرس د: حا یم طنتیبا ش  یرعلیام

 !م؟یکن

 خندد. یم

 !رونیب ادیبذار نامدار ب -

 اندازد. یبرد، ابرو باال م یرا با کارد م کیهمانطور که است یرعلیام
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هفته براش خوب گذش  ته، تا آزاد بش  ه بخواد  کی نیترس  م انقدر ا یم -

 برگرده!

 .میگردبا هم بر گهیهفته د کیزنم صبر کنه  یحدس م -

 یعنیفرصت تمام شد؟!  یزود نی. به استدیا یاز حرکت م یرعلیام یدستها

ن هفته زما کیفقط  فش  ان،یمش  خص ش  دن ِ تکل یبرا ن،ینازن دنید یبرا

 دارد؟!

 !یرعلیام -

 باشد. یکند عاد یم یسع

شمها یشود تو یم رهیخ هیهان شته ها یچ  کتاب ِ کی یاو که براش مثل نو

 باز است.

 به زمان واگذار کن... توکلت به خدا باشه. زویه چپسرم! هم -

ر کند. و به تهران سف دیایبه خاطر پسرش کوتاه ب کباریکه حاضر شده  نامدار

کرده...  شی او، پا به پاش همراه ِمیاز تص  م ،یتینارض  ا یهم با همه  هیهان

به  دیبا گری! واقعا دستیکننده ن دیهم ناام ادیداده... ز تیهم که رضا نینازن

 خدا توکل کند.
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*** 

 کند. زینامدار وار لیداده تا به حساب وک دیبه وح ونیلیم صد

نوع پرونده ها را  نیوکالت ِ ا یدس  تور داده. حق الزحمه  ینامدار تلفن خود

 داند. ینم

 امدار.بردن ن یروند بازداشتگاه برا یدفتر، بعد با هم م دیآ یگفته م لیوک

 ته.دوخ ینشسته و چشم به در بزرگ آهن نیشبازداشتگاه، در ما یجلو حاال،

چمدانش را با  یدس  تش انداخته، دس  ته  یکه کتش را رو یدر حال نامدار

 یبرگه  ی. مودتس  تدیا یم ینگهبان یکش  د. جلو یهمراه م گر،یدس  ت د

 کند. یدر را باز م گر،ید یدهد و سرباز یخروج را به سرباز نشان م

 ن؟یداد لشیچک رو تحو -

 دهد. یکان مسر ت یمودت

 داد. دیگرفت و رس لیبله جناب راد... صبح اول وقت اومد دفتر تحو -

 .ندینش ینامدار م یلبها یرو یکمرنگ پوزخند

 گه؟یدر وجه خودش د -

 کند: در وجه خودش. یم دییتا یمودت
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 .ستیدرست ن انیم نیا زیچ کی

 یاد مقبل، بازپرس گفته با دس  تور مقامات، پرونده مختومه ش  ده و آز روز

 .قهیشود؛ بدون دادگاه، بدون وث

را گفته؛ آن هم در وجه  ونیلیص   د م یاز قول ص   داقت، ماجرا لیوک بعد

 صداقت. یرعلیام

را ندارند. پول را به حس  اب  رانیا یو خودش، دس  ته چک بانکها یرعلیام

 صداقت نوشته. یرعلیام یچک را برا یو مودت ختهیر لیوک

چک و  اتیاز جزئ نیش... چون دس  تور داد... اوناهامیبا پس  رتون اومد -

 منتظر باشه. رونیندونه، گفتم ب یزیمبلغ چ

 کند. یل  تشکر م ریدهد و ز یرنگ، سر تکان م اهیس نیبه ماش رهیخ

 رش.پد ایدارد؛ عمو  نیبا نازن یصداقت"، نسبت یرعلی"ام نیداند ا یم فقط

 رود. یم رونیب نیزند و از ماش یلبخند م ند؛یب ینامدار را م ،یرعلیام

 .داستیپسرش، فقط در برق چشمهاش پ دنی د ِتیو رضا یدلتنگ

بود، ن شونیا یتالش کردن... در واقع اگر اصرارها یلیهفته خ نیپسرتون ا -

که  ییروزا، پرونده ها نیکردم... ا یپر از ابهام ش  ما رو قبول نم یپرونده 
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 یا هم دچار دردسر مو موکل رو ب لیدارن، وک یتیو امن یاسیرنگ و لعاب س

 کنن...

 .یرعلی ام ِیچند قدم ستدیا یم

 .نیسالم... خوشحالم آزاد شد -

 .یتعج  و همدرد نطوری. همداستیگفته اش، از نگاهش پ صحت

 .دهیو نامرت  ند شانیبه حال، نامدار را انقدر پر تا

 او، عذاب وجدان گرفته. یظاهر خسته  نید با

مدار خاط نا به  ندگبه اص  رارِ  او،  تار ا ی ندهیو آ یر ز مده و گرف  نیاو، آ

 مشکالت شده.

 فشارد. یهم م یپلکهاش را رو نامدار

 ممنونم پسرم. -

 محو شود. یرعلیشود لبخند ام ی"پسرم" گفتن ِ او، باع  م

 شود. یم یگنگ، در ذهنش تداع یا خاطره

 جلوش زانو زده بود و او را در آ*غ*و*ش گرفته بود. نامدار،

 پسرم... ستین یکول کردن و باز االن وقت -
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 ب*و*سه زده بود. یرعلیام یموها یرو

 تنها نمونه. یباش ششیپ دی... باستیکم حالش خوب ن هیمامان  -

سته سفم به خاطر من، به دیگو یو مردد م ردیگ یچمدان را ازش م ی د : متا

 .نیدردسر افتاد

 است. دنیقابل د ینامدار به سخت لبخند

گاه م رداید نیبه ا یمودت ج  ن ند و م یگرم، متع گه دیگو یک خ ... ا  :

 مرخص بشم. نجایمن از ا ن،یاجازه بد

 دهد. یبراش سر تکان م نامدار

قا - ند روز آیمودت یممنونم آ ماس م ندهی... چ هاتون ت هنوز  رم؛یگ یبا

 کارمون تموم نشده.

 اوست. یمنظور نامدار، پرداخت حق الوکاله  داندیم یمودت

 شوند. یم نیشدو سوار ما هر

 گه؟یخونه د میپرسد: بر یم یرعلیام

 کند. یم دییبندد، تا یهمانطور که کمربندش را م نامدار
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 دارم و اجیاحت یدوش اس  اس   هیبه  ز،یاز هر چ ش  تریخس  ته ام... ب یلیخ -

 .یگیاز کارهات برام م یدفتر و کم میریاستراحت... فردا م

 کند. یحرکت م یرعلیام

 ه.مامان خونه منتظر -

*** 

 .ستدیا یپرد و م یاز جا م هیکند، هان یدر خانه را که باز م ،یرعلیام

 کشد. یم ینفس راحت ار،یاخت یو ب ندینش یم هیهان ینامدار، رو نگاه

 لبهاش نشسته. یرود. لبخند رو یآرام جلو م هیهان

 سالم... -

 .ستدیا ینامدار م مقابل

 .یخوش اومد -

 ب*و*سد. ینامدار را م یرود و آرام، گونه  یم جلوتر

 "؟!ی"خوش اومد دهینشن هیسال است وقت وارد شدن به خانه، از هان چند

 سال! یس

 قدم شده. شیخودش پ شهیهم دن،یب*و*س یسال است برا یس
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 چسبد. یبه صورتش م هیفقط همان لحظه است که صورت هان لبخندش

 .هیکمر هان یلغزد رو یم دستش

 سالم... ممنونم. -

 گذشت؟! سخت یلیخ -

ا، باره نیاول نیا یوقت نبوده. ول چیه س  ت؛یعاش  قانه و گرم ن برخوردش  ان

 نامدار را هم متعج  و شگفت زده کرده، هم گرم.

شتباه شتباه نکرده! که هان دید ینکرده! کاش خانوم بود و م ا واند ت یهم م هیا

. ده..سا یجمله  کیلبخند و  کیتواند گرم باشد؛ حتا با  یمهربان باشد. م

 گذرا. یب*و*سه  کی

رود و به  یعق  م یاراده کم یکند، ب یدس  ت نامدار را که حس م حرکت

 کند. ینگاه م یرعلیام

 اتاق. یچمدون پدرتو ببر تو -

 کند. یبا دست، نامدار را به داخل دعوت م و

 !ستیبدک ن لش؛یخانه و وسا یرود رو ینامدار م نگاه

 ارم؟یبرات ب یخور یفنجون قهوه م هی -
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 .هیصورت هان یگردد رو یبرم دوباره

 خودت؟! -

 دهد. یسر تکان م هیهان

 اوهوم... آماده ست. -

انجام امور خانه اس تخدام نکرده  یرا برا یخواهد اعتراض کند چرا کس  یم

 هیاز دس  ت هان یفنجان قهوه ا ،یدوس  ت دارد بعد از آنهمه س  خت یاند؛ ول

 !گریبار ِ د نیاول کیو بنوشد.  ردیبگ

ضا یم پیخورد و پ یمدت که قهوه اش را م تمام سش به ر شد، حوا   ِتیک

 است. هیهان ینشسته در صورت و چشمها

 رد.دا یکند هم، برق زندگ یصحبت م یرعلیکه با ام یاز مواقع ریغ نگاهش

 وطن بعد از آن  ِدنیش  ده؟! د تیآرامش و رض  ا نیش  هرش باع  ا یهوا

 سالها، حالش را خوش کرده؟!

 کند. یبه هر دو نگاه م داست،یچشمهاش پ یفقط تو که یلبخند با

نه عاقال ،یو سخت ییهفته بازجو کیآمدن،  ،یکردن ِ آنهمه کار و گرفتار رها

کنارش هس  تند، نه در قاب  یدو نفر که واقع نی ا ِ دنیحاال، به د ینبوده ول
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خورند،  یسه نفره شان، که با هم قهوه م یزنده  ریارزد. به تصو یعکس، م

 ارزد. یم یرعلیو ام هی خاطر هان ِتیرضا یرزد. به تماشاا یم

 گذارد. یم زیم یقهوه را رو یفنجان خال

 و استراحت کنم. رمیدوش بگ دیاتاقم کجاست؟ با -

 کند. شییرود تا راهنما یجلوتر م هیهان

 اندازد. یبه داخلش م یکند . نگاه ی حمام را باز م ِدر

 چمدونتو برات باز کنم؟ یخوا یم -

 .نهیآ ی جلو ِینیبزرگ تزئ یماند به صدفها یم رهیخ

 اش را عوض کرده؟! هیسفر، انقدر روح نیا

 گردد طرف او. یبرم

 کند. یزند و به چمدان نگاه م یم یلبخند آرام هیهان

 کنه. یدگیکار رس نیبه ا ستین یکس نجایخ  ا -

 خوشرنگ ِ او. شهیهم یموها یخورد رو یسر م نگاهش

بدهد! جلو برود و در آ*غ*و*ش  ش  هیرو رییتغ ه،یثل هانخواهد م یم دلش

 اش فکر نکند. هی. و به بقردیبگ
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 کند. یدوباره نگاهش م هیهان

 را... ییاینگاه ِ در نیاز ا یرا دارد جز دور زی! تحمل همه چیلعنت

 خواهد. یغرق شدن م دلش

 منتظر جواب است. هیهان

به حمام م یس  ربرم که  ند و همانطور   ی: اگر زحمتدیگو یم رود، یگردا

 ...ستین

هان یم یراحت نفس نار  حاال، ک باره م ه،یکش   د.  مه  یدو بار ه ند   یتوا

 عالم را هم به دوش بکشد! یها یمشکالت و گرفتار

 شود به پر شدن وان. یم رهیکند و خ یگرم را باز م آب

چرا بهش اصرار نکردم  ران؟یا اوردمشیو پنج سال، ن ستیب نیا ی"چرا همه 

 تا حالش انقدر خوب بشه؟!" ادیب نایر از ازودت

*** 

 دارد. یرا از سر برم یاندازد و روسر یمبل م یدسته  یرا رو چادرش

 انیرود کتاب را از م یکند. خوابش برده. جلو م یرا آرام باز م نیاتاق نازن در

 گذارد. یکشد و کنار تخت م یم رونیدستش ب
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اراده،  یزند و ب یکنار م ص  ورتش را یپخش ش  ده رو یموها مت،یمال با

 .ندینش یکنار تخت، م

 !رشی! ازم نگایکند : خدا یآرام زمزمه م ن،یبه صورت نازن رهیخ

 جمله را گفت؟! نیا یبار، ِک  نیاول

 بود... آیبه شدت مر یسالش هم نشده بود... وقت کی نینازن یوقت

 را ازش نگرفت! نینازن یکس و

را به خودش چس  بانده  نیبود. نازنگفت که چهار س  الش  یبار، وقت نیدوم

 کرد. یبود، با التماس نگاه م ستادهیدر ا یبود و به حاج فتاح که در آستانه 

بچه رو  نی... ایبه اون برس   دینداره... با یحال ِ خوش   یرعلیدخترم! ام -

 بمونه. نجایبذار ا

 فشرده بود. نهیبه س شتریرا ب نینازن

 ...نیریازم نگ نوینه آقاجون... نازن -

 ما باشه. شیمدت پ هیبچه حداقل  نیشکوه... ا یبه شوهرت برس دیبا -

 .نینرم نازن یموها یرا فرو کرده بود تو صورتش
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آقا هم خوش  حال  یکه باش  ه، عل نیرس  م... نازن یرس  م آقاجون... م یم -

 .نشیریتره... تو رو خدا ازم نگ

نطور که تا " همو دیگو یکش  د و در دل م یم یقیش  ود. نفس عم یم بلند

 باشه" کمیاالنم بذار بچه م نزد ش،یحاال ازم نگرفت

شده را از پا ی. پتودهیشکم خواب یرو شه،یمثل هم نهال،  تخت نییمچاله 

 کند. یرا تا آخر باز م اتوریراد چیکشد و پ یدارد، روش م یبرم

 صد بار هم که سراغش برود، باز پتو را پس زده. یشب

 رود. یو به اتاقشان مزند  یسر و صدا مسواک م یب

سا یرعلیام سته. کمد هیدر  ش شن ِ چراغ خواب، کنار کمدش ن  یکه م یرو

 و مقدس است. زیداند براش چقدر عز

ش  نود و بعد  یرا م یو پالک فلز ری زنج ِنگیریج نگیری ج ِفیظر یص  دا

 را. یرعلیآرام ام یصدا

 ...نیدیکش لویدست شما درد نکنه حاج خانوم! باز زحمت وسا -

 کرده. یریفقط گردگ شهیجابجا کردن، مثل هم بدون

 نکردم. یکار ؛یدار اریاخت -
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 کند. یتخت دراز م یزند و پاهاش را رو یرا پس م پتو

تو، به پ رهیکند که خ یدهد و نگاهش م یم هیکنار کمد تک واریبه د یرعلیام

 .یالکرس ةیخواند. مثل ِ هر ش ، آ یدعا م

 د.کند زمزمه اش تمام شو یم صبر

 راد آزاد شد. یآقا -

 کند. یساکت نگاهش م شکوه

 .رهیبگ میبده تا راحت تر فکر کنه و تصم دونیم نیکم به نازن هی -

 کند. یاخم م شکوه

 که بذاره بره؟! -

 .میریجلوشو بگ دیرفتن باشه هم، نبا مشیاگه تصم -

 آورد. یبر ل  م یزهرخند شکوه

 .یباز شده، روشنفکر شد انجیخانواده ا نیا یپا یخوبه... از وقت -

به انتخاب دخترم اعتماد داش  ته باش  م و بهش  نکهی: ادیگو یم یتینارض  ا با

به ش  ما و بچه ها ه؟یتازه ا زیاحترام بذارم، چ تا االن کدوم خواس  ته مو   !

 کردم؟! لیتحم
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جوابش، اعصاب  شیکند تا ن یدهد. سکوت م یجواب سوالش را نم شکوه

 شد.مردش را نخرا یزخم خورده 

بزرگ ش  ده... ماش  اال هم عاقله، هم مثل خودت  نیش  کوه خانوم! نازن -

که  س ت دهیرس  فی تازه به س ن تکل ِنینازن یکن یمحتاط... هنوز تص ور م

... نه؟ی شما رو بب ِدییکرد تا تا یوسط ِ رکوع و سجود ِ نمازش هم بهت نگاه م

شرا شما د دهیچیپ یکاف یبه اندازه  طشیاالن  ست؛  سخت ه  هشب گهیو 

 ... بذار راحت فکر کنه.اریفشار ن

 زند. یو شک موج م ینیچشمها و لحن شکوه، بدب یتو

 لتیدل ای یزد یحرف م ینطوریبود، ا یتیموقع نیهمچ یاگه نهال هم تو -

 !نه؟یفقط عاقل بودن ِ نازن

 حرف را زده. نیشود شکوه ا ی خنجر... باورش نم ِیزیشود ت یم حرفش

 دهد. یشود. با تاسف سر تکان م یدر مک ،یاز دلخور نگاهش

نه، نور چشم م نینازن یدون یکنن؟! تو که م یبرام فرق م یکن یچرا فکر م -

 !؟یزن یحرفو م نیچرا ا

 کند. یاخم م شکوه
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 یراض   یتون ی! چطور م؟یزن یپس چرا انقدر راحت حرف از رفتنش م -

 و دور بشه؟! بهیغر یخانواده  هیعروس  یبش

 لبهاش، نه لبخند است، نه پوزخند. یکش آمده  طرح

 حاال مگه دست دخترمو تو دستشون گذاشتم؟! -

 است. نیاتاق سنگ یکند هوا یم حس

 دهد. یم رونیکشد و بازدمش را آرام ب یم یبلند نفس

 ی... ولس  تی بعدش ن ِیو دلتنگ ییجدا نیبه ا یمنم مثل ش  ما دلم راض   -

ر خودمون، نظرش رو عوض به خاط هیخودخواه نمیب یکنم، م یفکر که م

هاش حرف زدم... ولمیکن با مادر و هم جنس،  ی. من  به عنوان  ما هم  ش  

 .رهیبگ میتا بهتر تصم یبراش روشن کن مشویعواق  تصم یتون یراحت تر م

سر غر نیآقا... ا یعل یول - شون نم یچیست... ه بهیپ ... انقدر میدون یاز

 .ستیکردن عاقالنه ن نانیراحت اطم

 تخت. گریطرف د ندینش یم یرعلیام

 هی. هر کدوم نمیب یهر روز با جوونها س  ر و کار دارم... همه مدلش  ونو م -

جوونها، که خانوم  نیاز هم یکیهست  ینیمشکل و مسلله دارن... چه تضم
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شن؟!... من و  نیکرده، با نازن دشییهم تا ییسما شبخت ب ازدواج کنه، خو

 واز خودش  یادیه ش  ناخت زخانوم! درس  ت میس  تیتجربه ن یتو جوون و ب

. مادرش و خانواده ش، سالها با ما ستنیهم ن بهیغر یول م،یخانواده ش ندار

صادق و  یکردن. اصل و نسبشون مشخصه... خودش هم ذاتا بچه  یزندگ

شون ییآدما ستنیدوره، کم ن نیا ی... توهیا لهیپ لهیش یب و که در ظاهر خود

 دارن. یا پدرسوختگدر باطن، هزار ت یول دنیموجه جلوه م

 کند. یروش نگاه م یها هیو سا واریدر و د به

 یاهل زندگ ن،یخوبش، رفاهش  ه... نه من و ش  ما، نه نازن طیاز ش  را یکی -

کم  ینباش  ه، زندگ یکه اگه مش  کالت مال تهیواقع یول میس  تین یتجمالت

سر هم، وقت نیدغدغه تره... بهتر شکل مال یدختر و پ شن، رو یم شته با  یدا

 ذاره... یم ریتاث شونیگزند

 کند. یمردد نگاهش م شکوه،

 تونه مطملن باشه... یبازم آدم نم -

 زند. یلبخند م یرعلیام
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ستگار انیخوان ب یتازه م - ستگار رنگ وارنگ یخوا شما که هزار تا خوا  ...

نه ت راه داد یرو تو ثل بق نایا ،یخو پدرش  و هیهم م ما هنوز  ... اص  ال 

 یخواس  تگارها، برات خانواده  دییهفت خان ِ تا از یکی ش  هی... هممیدیند

شنا شون محآ ِ آ سره... اومدن سنگ ییپ سبک  ضرر نیو  نداره...  یکردن، 

 نیبودن که حتا پدرش به خاطر ا ریپذ تیخانواده ش چقدر مس  لول ن؟یبب

ص شخ ضوع و احترام به  س نیدختر ما، ا تیمو  نیرو اومده و ا یطوالن ریم

سر افتاده... یهمه تو شون، ب یحاال اجازه ندادن ِ ما برا درد  یحرمت یاومدن

 !ست؟ین یادب یو ب

 شکوه. یافتاده  نییکند به سر ِ پا یم نگاه

. یدی... زحمتشونو کشیتر کی... بهشون نزدیحاج خانوم! شما مادرشون -

 یهمه  هشی... همیو سرنوشتشون باش ندهینگران ِ آ هیاز بق شتریب یحق دار

گ خدا وا به  باری... ایذار کردامورت رو  قدر  ن به خودش بس  پر... ان هم 

زشون ا تا میمون یبا بچه ها نم ای... ما که تا آخر دنستیهم خوب ن یوابستگ

 م؟یکن تیحما

 ...شهینم یدلم راض ینجوری: ادیگو یم ر،یهمانطور سر به ز شکوه،
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 شود. یم بلند

 خدا. یشو به رضا یراض -

شکوه به مخالفت ادامه ن یم آرزو ستگار یدهد. حداقل براکند  ادامه  یخوا

 ندهد.

 ند.ز یوضو گرفتن تا م یها را برا نیکند که آست یفقط نگاهش م شکوه،

 " دیگو یکند و در دل م یباز س  کوت م یول دیآ یتا پش  ت لبهاش م حرف

 خدا." یشدم به رضا یساله راض کیو  ستیب

*** 

 روز از آزاد شدنش گذشته. دو

 آشنا شده. کیه دفتر رفته و با کارهاش از نزدب یرعلیقبل همراه ام روز

جمعه، به باغ لواس   انِ  بهداد  یبوده اند و برا دیرا مهمان بهداد و وح ناهار

موکول  گرید یمردانه را به فرص  ت یدعوت ش  ده اند. نامدار رد کرده و مهمان

 باشد. رانیکرده که خسرو، پدر بهداد هم در ا
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 ریمده. تمام مدت خوردن ناهار، او را زآ یپس  ر زبر و زرنگ د،ینظرش وح به

رفته، به فاص  له گ زیکه از م لشیبا وک یص  حبت تلفن ینظر گرفته. به بهانه 

 نامحسوس کرده. درست حدس زده! یاشاره ا دیوح

شاره ش یو به هوا دهیاش را در هوا قاپ ا سر  نگ،یاز پارک نیدرآوردن ما شت  پ

 آمده. رونینامدار ب

 در خدمتم قربان! -

 زده. یکج ندلبخ

سرم، اونقدر - ست که اگه ازت کار یرفاقتت با پ از  ریبخوام و نخوام غ یه

 !؟یبهش بگ یبدونه، بر یخودت، کس

 پس گردنش. دهیدست کش دیوح

ل   ل  از ن،یآقازاده تون نباشه، تا شما نخوا یو دلخور یقیاگه توش نارف -

 کنم آقا! یباز نم

 تکان داده. سر

 خوام خبردار بشه... فقط... ینم یم ولکن یبه ضررش کار نم -
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ساده از کس ادتیتر ادامه داده:  نییپا ییخم کرده و با صدا گردن که  یباشه 

 گذرم؛ حتا اگه برادرم باشه. یاز اعتمادم سوس استفاده کنه، نم

 گذاشته. نهیس یدست رو دیوح

 !نیتخت! فقط امر کن التونیخ -

ما هیدو روز،  یکی نیظرف هم خوامیم - مل از آ کا خانواده برام در  هیر 

 مخصوصا دخترشون. ؛یاریب

 گفته. یظیچشم غل دیوح

 ارستانمیکدوم ب گمیو چهار ساعته بهتون م ستیب ن،یشما فقط آدرس بد -

 خرن! یگوشت م یاومدن و از کدوم قصاب ایدن

 را ندارد. زیگفتن ِ همه چ الیهم خ یرعلیام

 .باهاش حرف بزند ییند تا به تنهاشکوه از عطا خواسته او را دعوت ک نکهیا

هاش و س واالتش،  یاو، نگران یش کوه و حرفها شیندارد از از رفتن پ الیخ

 .دیو نامدار بگو هیبه هان

خاطر  یبرا هیباش  د. همانطور که هان نیدهد نگران نازن یش  کوه حق م به

 آمد. رانیپسرش، بعد از سالها، به ا
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ضا دارشید ی جهینت شکوه، ر  شکوه، بعد از میوده. لحن مالبخش ب تیبا 

 .داشته یتفاوت ملموس دارشان،ی اول د ِیبا نگاه ِ ناراض شان،یصحبتها

*** 

 

هس  تند که پس  رش، دخالت کرده در روند  یخانوم رانیمهمانِ  ا جمعه،

 را برده. یرعلیکه نوه اش، دل ِ ام یخانوم رانیکارهاش... ا یبازداشت و باق

ست کنن یخواهند آش نذر یم شده ول ی مهمان ِاتید. وارد جزئدر  یبرا ین

 ست. یخانواده و عشق پسرش، فرصت خوب نیشناخت ا

 شود. یم هیمشغول بستن کراواتش است که نگاهش متوجه هان نهیآ در

 و با هم ردیگ یتخت م یرو دهیرا کنار کت و دامن ِ خواب یدقت، دو روسر با

 کند. یم سهیمقا

سواس  نیا یکند ول یو دقت، عمل م در انتخاب لباس، با ظرافت شهیهم و

 دارد. یتازگ ،یجیو گ

 !"دی... وسواس جددیجد یکنج لبهاش. "نسبت ها ندینش یم لبخند

 کجا و خانوم کجا؟! هیمادر شوهر شود! هان دیآ ینم بهش
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 داره رو رهیت ی هیکه حاش ی" اون دیگو یکند. در دل م ینگاه م یدو روسر به

 !"یکن یانتخاب م

 بندد. یکشد و ساعتش را به مچ م یباسش مبه ل یدست

 اندازد. ینگاه م هیخروج از اتاق را دارد که دوباره به هان قصد

را دوباره در  یگریکت و دامن گذاش  ته و د یروش  ن را رو هی حاش   ِیروس  ر

 .ختهیکمد آو

 شود. یزند و خارج م یپوزخند م نانشیاطم به

سپرت پوش ،یرعلیام په کانا یکند که رو یاهش م. نگدهیبر خالف نامدار، ا

 پاها گذاشته و مشغول است. یلم داده ، لپ تاپ را رو

ورد و آ یباال م تورینگاه نامدار را حس کرده که سرش را از مان ینیسنگ انگار

 چرخاند سمت او. یم

گاه نامدار را با لبخند جواب  دهد. ینرم م یلبخند آرام و ناخودآ

 !ن؟یآماده ا -

 ...یرعلیو حاال ام هیکرده اند! اول هان رییدر هر دو تغدهد. چق یتکان م سر
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در  که یتیکه در حرکاتش است، رضا یآزاد شدن ِ او، نرمش یبرا تالشهاش

 .بوده هیلبخندها که سالهاست، فقط سهم هان نیرفتارش با نامدار دارد و ا

 گردد. یبرم ه،یکفش هان یپاشنه  یصدا با

 !رهیت هیحاش یسرو آراسته. با همان رو دهیپوش لباس

 اش، لبخند، دوباره یدرون نانیکند. از اطم یتا پاش را به دقت برانداز م سر

 لبهاش. یرو ندینش یم

 کند. ینگاه جستجوگر او، مردد خودش را برانداز م ینیاز سنگ ه،یهان

 دارد. یرا برم لشیو موبا چیسوئ ،یرعلیام

 !م؟یپرفکت! بر -

 کند. یوافقت مخندان، با سر م ییبا چشمها هیهان

 پرسد: گل آماده ست؟ یم نامدار

حال خروج م یرعلیام له... ولدیگو یدر  گل نم یا ی: ب  یکاش امروز 

 .میگرفت

 دادن گل دارد. هیهد یرو یبیدانند نامدار عالقه و وسواس عج یدو م هر

 .ستدیا یآسانسور م یجلو هیهان
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 .میریگ یبعد هم م یدفعه  -

 کند. ینگاه م هیبه هان زیکشد و استفهام آم یبه موهاش م یدست نامدار،

 بود! دنیبعد؟!... قرارمون فعال د یدفعه  -

 !؟یکن ینم یامروز اصال صحبت یعنیپرسد:  یمردد م هیهان

 کند. یتعارف م هیبا دست، در باز آسانسور را به هان نامدار

 البته که نه! -

 .یبه نرم یو قاطع، ول یجد

*** 

 مهرانه انداخته. ادینامدار را  مهربان،

 به روش خودش! ییبا احترام و محبت ها همانطور

اصال  که یصداقت جل  شده. کس یرعلیتوجهش به ام نیشتریاز او، ب بعد

کرده! و در جواب تشکر  ینامدار چه تالش یآزاد یبرا اوردهیخودش ن یبه رو

 مو انجام دادم!" فهینامدار، لبخند زنان دستش را فشرده و گفته " وظ

 ونیلیبا ص  د م ده،یکه کش   ییاز خجالت زحمتها یکه لطف کرده ول بتهال

 ناقابل، درآمده!
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 .نیآمدنش؛ نازن لیدل نینفر، و مهم تر نیسوم و

 آن روز مورد دانستهیکه نامدار شک ندارد از قبل، م یمحجوب و ساکت دختر

 .ردیگ یقرار م یرعلیپدر ام یابیارز

ستیو ز فیظر ست. باطنش هم مثل  ی. برخوردهاش آرام ولبا ستپاچه ا د

 است. شیآال یساده و ب شش،یو آرا دنیلباس پوش

 یب نکهیس   اعت برخورد اس   ت. و ا کینامدار، بعد از  یریگ جهینت نها،یا

  اوست! ِیمرد زندگ نیاول ،یرعلیشک، ام

هم مثل  یرعلیرا فراموش کند و با ام ونیلیص  د م یکند مس  لله  یم یس  ع

 .ردیگرم بگ ررضایام

 درست کردن آش، به گلخانه رفته اند. یبرا مهاخانو

صاد یدرباره  یجد یصحبت ها نیح  و تورم ورکیویو بورس ن یرکود اقت

ش یرا برا یرعلیام یدل دل کردنها ران،یا سم آش پختن و  دنیسرک ک به مرا

 نظر دارد. ریز ن،ینازن دنید

 عادت کرده همزمان مراق  همه جا باشد. سالهاست
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شته  آش سه ها یکه آماده م ینذر یر شده با  نیتزئ یشود، نهال و عطا، کا

 دهند. یها م هیداغ را به چند تا از همسا ریداغ و نعنا و س ازیکشک و پ

در همان  ه،یهان ش  نهادیهمراه ش  کوه و بهار، بس  اط عص  رانه را به پ ن،ینازن

 کنند. یگلخانه آماده م

 .کمک کردن رفته یبه بهانه  ه،یزودتر از بق ،یرعلیام

کند. ص  داقت و  یکمکهاش را قبول م ز،یآم تیرض  ا یبا لبخندها ش  کوه،

 مرد جوان، به دلش نشسته. نی ا ِیبه دور از چاپلوس یجوابها

و فرش،  یباصفا که با سه تخت و پشت یقبل از وارد شدن به گلخانه  نامدار،

 کند. یروشن م یگاریس اط،یح یدنج و باصفاست، گوشه  ییجا

 رفت و آمد و  ِنی،حیرعلیو ام نیآرام نازن یو لبخندها یچشم ریز ینگاهها

احس  اس  نیعص  رانه، مهر اثبات ِ س  رانجام داش  تن ِ ا یآماده کردن س  فره 

 است.

 رود. یصدا زدن ِ نامدار، به طرفش م یاو هم به بهانه  خود

 ...میمنتظرتون هست -

 زند. یم یمک ، لبخند آرام با
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شمها یرعلیام ستر یدر چ سبت به نازن پدر ِیخاک سش ن سا  نی، به دنبال اح

 گردد. یم

 است. نینامدار، سنگ سکوت

ص  داقت، از دخترش جداس  ت. باج گرفتن ِ او،  یرعلیداند حس  اب ام یم

به ام یربط ندارد. م ِ یرعلیبه دخترش و احس   اس او  ند د ی خودش   گریدا

ها د دنیبه رخ کش   یبرا فاوت ند. مفهوم  یش   ده. مفهوم عش  ق را م ریت دا

 داند. یداند. شباهت پسر را به پدر م یرا م گرانی حرف د ِدنینفهم

 ی س  والش، قص  د رفتن م ِدنیاز حرف زدن ِ نامدار و پرس   دیناام ،یرعلیام

 رود. یکند و همراهش م یپا له م ریرا ز گاریکند. نامدار ته س

 .داردیو نگهش م ردیگ یرا م یرعلیقدم مانده به گلخانه، مچ ام چند

 کند. یر نگاهش مپرسشگ یرعلیام

 .تیاال جد ستین دایپ زیچ چینگاه نامدار، ه یتو

 ی!... جالبه که خود معشوق هم مهیمرد ِ عاقل، عشق مثل خودکش هیواسه  -

 هیکه مثل  نهیبه ا جانشیه یهمه  یول ر،یدهن ش   یتو یر یم یدونه دار

 که من کردم! ی! کاریسیوا تیخودکش یمرد، پا
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 .یرعلی ام ِیخاکستر یاچشمه یتو ندینش یم تعج ،

 عاشق مادرش بوده؟! یواقعا روز یعنیخط و نشان؟!  یعنی! د؟ییتا یعنی نیا

شت کمر ام یم یلبخند آرام نامدار ست پ گذارد تا داخل  یم یرعلیزند و د

 شود.

 کامل شده. جمع،

ضایام سرکه را رو یآش را بو م رر شد و با ل*ذ*ت، همانطور که ظرف   یک

 قبول باشه. شاالی: ادیگو ید، مکن یم یکاسه اش خال

 زند. یبه نامدار لبخند م مهربان

 گذشت... ریراد بود... خدا رو شکر که به خ یمشکل آقا شینذر گشا -

 یو دلش برا ندیب یکند. باز مهرانه را م یقدرش  ناس   انه نگاهش م نامدار

 شود. یاش، تنگ م شهیهم یها و محبت ها ینگران

 .می  زحمت شدممنونم حاج خانوم... باع -

 .هیهان یبازو یگذارد رو یدست م مهربان

 .میشد ما هم ثواب کن ریخانوم ِ خودتون بود... سب  خ هینذر هان -

 زند. یم هیو پر از سپاس، به هان مانهیصم یلبخند نامدار،
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گاه به ام ه،یهان  اندازد. یم ریکند و سر به ز ینگاه م یرعلیمعذب، ناخودآ

 یمحترم شما بود ول یبا خانواده  یین به شخصه، آشناالبته امروز قصد ِ م -

شت دار تیبل گهیپنج روز د یاز اونجا که ما برا پس  د،یاگر اجازه بد م،یبرگ

 بچه ها مزاحتون یدرباره  ش  تریو ص  حبت ب گهید یحرفها یفردا ش    برا

 ...میبش

تش را موافق یعنیحرف ِ نامدار  نیکند. ا یبا لبخند نگاه م نیبه نازن یرعلیام

 اعالم کرده.

ضا مهربان، شکوه نگاه م تیبا ر سرش و   یصحبتها انیکند. در جر یبه پ

ص صو سر هان یخ شکوه پ ینبوده ول هیاو با پ ستیاز رفتار   یاحداقل بر دا

 شده. یراض یخواستگار

قا دیدار اریاخت - جایراد... ا یآ قت تش  ر ن به خودتونه... هر و  فیمتعلق 

 .دیارذ یقدم سر چشم ما م د،یاریب

 ینگاه م یرعلیو ام نیاندازند. عطا به نازن یهم ابرو باال م یو عطا برا نهال

 خوب خوبش!" یجاها نمیزند " ا یکند، نهال ل  م
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و دقت، مشغول  قهیآورد. با سل یرا کامل به جا م یرسم مهمان نواز شکوه،

 .بنوازد یو کم اوردیخواهد سازش را ب یاز نهال م ررضایست که ام ییرایپذ

 که عطا هم بخونه! ی: به شرطدیگو یم طنتیبا ش نهال،

 خندد. یم ررضایام

 خونه! یهم ابوعطا م رعطاینهال که سه تار بزنه، ام -

 آورد. یرود سازش را م یم نهال

شرمندگ - شستمین یحرفه ا ادیز یالبته با عرض  ثل کلهر م دی... منتظر نبا

 بزنم ها!

 زند. یلبخند م طنتشیبه ش نامدار

 بزنم؟! یحاال چ -

 اندازد. یابرو باال م عطا

 !ینکن یزیبزن که آبرو ر یبهتر بلد یهر چ -

 گزد. یبا لبخند، ل  م نهال،

 زنم. یکردمو م نیکه تمر یقطعه ا نیهوم... آخر -
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بدون نقص نم یحرفه ا ادیز تا  یتالش  ش را م یهمه  ینوازد ول یو  کند 

 کارش را ارائه دهد. نیبهتر

 است. نیو دل نش عطا، گرم یصدا

 "گشته خزان نوبهار ِ من، بهار ِ من

 نگار ِ من، نگار ِ من امدیو ن رفت

 ییشد ش  ِ جدا یسپر

 ییایکه تو ب یدیام به

 قلبم دیام یا آخر

 "؟ییوفا یمن از چه ب با

انداخته و انگشتها را در هم قالب  ری. سر به زهیهان یگلو ینشسته تو بغآ،

 .کشد تا بغآ برود یدهد و نفس بلند م یا فرو مکرده. تند تند آب دهانش ر

 یدیکه رنگ ناام یدی... امامدیکه رفت و ن یکه خزان ماند... نگار یبهار

 کرد و همچنان... ییوفا یکه... ب یاریگرفت... 

 خواهد... یکبود را م یخواهد... دانه ها یم آرامش
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ساعت ظر یرا برم مچش سش اندازد. نام ینگاه م فشیگرداند و به  دار حوا

 به اوست.

 شود. یبهش چشم دوخته. بلند م پرسشگر

 نماز عصرمو هنوز نخوندم... تا قضا نشده بخونم... -

 دهد. یگرم، سر تکان م یبا لبخند نامدار

ماز جان رد،یبرد. تا وضو بگ یکند و به اتاق مهربان م یم یاو را همراه نینازن

گذارد و به  یس  جاده م یا روو تا ش  ده ر زیکند. چادر تم یرا براش آماده م

 گردد. یگلخانه برم

 .ندیا ببتا بغآ پر حسرتش ر ستی. نندیرا بب هیهان تیتا لبخند رضا ستین

 گردد. یدارد و سر سجاده برم یرا برم حشیرود. تسب یم فشیک سراغ

توجه و محبت را نسبت به او داشته. به  تیدر جمع، نها شه،یمثل هم نامدار

شت وسیسنار نیا شقانه ا یعادت دارد. به رابطه  ،یشگیه و همننو ه ک یعا

هم از چند و چون  یرعلیحتا ام ست؛یدانند تو خال یفقط خودش و نامدار م

 .ستیو عمقش با خبر ن



 775 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 کیدهد. نقش  یهم آزارش م یتوجه و محبت ِ س  اختگ نیآن روز، هم اما

 .ریکردن، هم سخت است، هم نفس گ یباز یرعلیام یزن ِ عاشق را جلو

سای"خدا سرت کاف نیسال، ا ی... چرا؟... چرا بعد از  شد؟! ح  یعاقبت ِ ما 

بود که به  یبرزخِ  مدام، تاوانِ  کدوم گ*ن*ا*همه؟! جرمم چ نینبود؟!... ا

 !"دم؟یرس نجایا

شده... ول یپر، مدام با وزش باد، به طرف کی مثل سبک یرانده    ِیچرا حس 

 پر را ندارد؟!

ضش شت پلکهاش آمد بغ شاد متا پ شمهاش را گ سرش را باال  یه. چ کند و 

 نشود. ریتا اشکش سراز ردیگ یم

 افتد. یخانوم م رانیکنار تخت ا زیم یچشمش به قاب عکس رو دوباره

و غم و  یبه نگران یو وزنه ا دهیکه ش    اول ِ بازداش  ت نامدار د یعکس  

 حسرتش اضافه کرده.

 در صحن امام رضا. جوان، یررضایو ام یرعلیخانوم، ام رانیاز ا یعکس
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... همان وقت که یرعلیام ینذر قبول یادا یوقت که رفته بودند برا همان

 یجبهه جا نم ی او بود... همان وقت که هنوز دلش را تو ِیرعلیام ،یرعلیام

 گذاشت...

تواند به قاب دس  ت بکش  د.  یخانوم، راحت تر م رانیبدون حض  ور ا نباریا

 تسی ب ِیرعلیشود به ام یم رهیبا دقت خدارد و  یشود، عکس را برم یخم م

شته، ه یس یساله. همه  س چیسال ِ گذ شته ول یعک  نیبه هم یازش ندا

 قاب، در خاطرش بوده. یوضوح ِ عکس تو

ن قاب بدو نکیپزشک ِ نشسته در گلخانه، با ع ِیرعلیسخت است ام باورش

و  ش  وندیبدونِ  پ ی س   اده  ِ یرعلیام نیهم ،یجو گندم یو موها شیو ر

 خبر رفت... یپسوند ِ داخل قاب باشد که ب

 ...امدیو ن رفت

 گرفت. ی همه را به باز ِیو با رفتنش، زندگ رفت

 قاب. یچکد رو ی! اشکش می... لعنتَاه

ضو گرفته، مثل هم ،یرعلیام شک کند، پ نکهیبدون ا شهیو   ِیصورتش را خ

 رود. یبرداشتن جا نماز مهربان، به اتاقش م
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به  رهیخ ی هیش  وند؛ هان یحرکت م یپاهاش ب ه،یهان دنیچارچوب، از د در

 قاب.

انگار  د،یش  ناخت که با چادر نماز س  ف یمعص  وم و آرام را م ی هیهان کی

 قیعم ییپاک با چشمها یبود که خدا براش فرستاده بود. فرشته ا یفرشته ا

 و روشن.

 دیام .و آرزو بافته بود دیکه با تار عش  ق و پود نجابت، براش ام یا فرش  ته

 داشتنش... یبرگشت و آرزو

شده بود و  داریب دشیاسارت را به ام یسالها یکه همه  یمعصوم ی فرشته

 به خواب رفته بود. اشیبا رو

 قاب. ی شهیش یکشد رو یدست م هیهان

 ماند. یم همانجا

شته  نیاگر ا حتا شته  یفر سجاده، همان فر سته بر  ش سالها ین صوم   یمع

 دارد. میت دارد؛ حردورش هم باشد، حاال حرم
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شتن، هر چند ب قدم غرض، جواب پس دادن  ینگاه، هر چند ب یبه اتاق گذا

سته و نگاهش، لبر یدارد؛ به مرد ش سرش  زیکه در گلخانه ن از محبت به هم

 خودش... یاست؛ به خدا

سر جاش م یخم م هیهان سب یشود، قاب را   یتو حیگذارد. تاب خوردن ِ ت

 اندازد. یرا از کار م یرعلیقل  ام یدستش، لحظه ا

 نکهی. مگر نه ادیگو یا..." م ایکش  د و ذکر " یبه چش  مهاش دس  ت م هیهان

 سال است "اال بذکرا..." گفته تا "تطملن القلوب" شود؟! یس

جمع  ش   هی: اگه مدیگو یم یرعلیش  ود جانماز را جمع کند که ام یم خم

 ...دینکن

 پرد. یجا م از

 گردد. یه طرف در برمگذارد و ب یقلبش م یرا رو دستش

 کبود بردارد. حیتواند چشم از تسب ینم یرعلیام

 ترسوندمتون... دیببخش -
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و آرامش قل  خواس  ته... حاال انقدر م*س*تجاب الدعوه  نانیخدا اطم از

  ِریتاخ یآرام جانش را فقط با اندک ن،یا..."، مرغ آم ای" نیش  ده که با ص  دم

 ساله، فرستاده؟! یس

 کند. ینگاه م حیو خودش هم به تسب ردیگ یرا م یرعلینگاه ام رد

ستش شت م د شتها انیکبود، م یشود و دانه ها یم  دیسردش، مروار یانگ

 شوند در دل ِ صدف. یم

 کند. یکالمش م یرا چاشن یآرام، شوخ یبا لبخند یرعلیام

 شد! ریعاقبت به خ دشیبا صاح  جد حیتسب نیانگار ا -

 فقط طعم حسرت دارد. هیهان لحن

 .دشیبر خالف صاح  جد -

 خورد. یم کهی یرعلیام

 !ست؟ینشده؟! خوشبخت ن ریعاقبت به خ هیهان یعنی

 .یرعلیام یکند به صورت مات زده  ینگاه م هیهان
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 یم رهیکند و به کبودِ  دانه ها خ یزند. مش  تش را باز م یم یپر درد لبخند

اش، سر باز  فتهای امیبه ظاهر الت یساله  یس یشود. حرفها، دردها، زخم ها

 کرده اند.

سال، با داشتن شوهر و  یست که س ی. زنستیهجده ساله ن ی هیهان گرید

 دهیمرده فکر کرده... عذاب کش ایدانسته زنده است  یکه نم یفرزند، به مرد

شده و فکر کرده... از خودش بدش آمده و فکر کرده...  و فکر کرده... ناتوان 

 رده... ناچار... فکر کرده...خواسته و فکر ک یاز خدا فراموش

سرش، خدا، روزگار، زندگ ستینقطه ا یحاال رو و ست  ،یکه پ ست به د د

 کنند... میهم داده اند تا عذابش را عذاب ال

 یجلو نهیرا مثل آ افتهی امیبه ظاهر الت یساله  یس یدردها، زخمها حرفها،

 هم حس کند. ند،یروش گرفته اند تا هم بب

 .شهیهم یبرا کباری. ..زدیبر رونیب دیبا

دس  ت و پا زدم...  یخبر یب یکند: گم ش  دم... آواره ش  دم... تو یم زمزمه

 ازم جدا نشد. حیتسب نیوقت ا چیه ی... ولدمیشدم... درد کش  یغر

 چکند. یاشکهاش م دوباره
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شما اما... خدا و  یاهایمن رو - رو  ادشیدخترونه مو بافتم و بهتون دادم... 

همون وقت که همه  ش،یسال پ یلیدونه ها نبودن، خ نیه ا... اگنیبه من داد

 گرفت، ازش برگشته بودم. دمویام ی

حرفها را بفهمد. کالفه،  نی پش  ت ِ ا ِیخواهد معن یتواند، نم ینم یرعلیام

 .شهاشیکشد به ر یدست م

هزار  یروز دیراد و پس  رتون، با یمثل آقا یمحترم یبا داش  تن ِ خانواده  -

 .دیکر کنمرتبه خدا رو ش

 بندد. یچشم م هیهان

 خدا رو برام زنده نگه داشت... پسرم، با اسمش... ن،یا -

 دهد. ینم ادامه

 کند. یم یاحساس نفس تنگ یرعلیام

سال، ش  و روزم با حسرت  ی... سنیستین گهیکردم د یسال فکر م یس -

 گذشت...

باز  شبلکه راه نفس   رد؛یگلوش بلکه آرام بگ یگذارد رو یدس  ت م یرعلیام

 شود.
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ش دیخانوم... االن با هیهان - گر شون، ا ندهیو آ ی... زندگمیبه فکر بچه ها با

با ا باش   ه،  با هم رقم خورده  به خطر  نیبه خواس   ت خدا  حرفها و فکرها 

 ...فتهیم

 کند. یسر بلند م هیهان

 کند. یرا تکرار م نشیغمگ لبخند

ل سا یبود... مال سسال گذشته  یبه فکر بچه ها هستم... حرفم مال ِ س -

 که فرجام نداشت. یکلنجار رفتن با حس

 .هیدوزد به صورت هان ینگاهش را م ،یرعلیام

بدتر از عش  ق ِ  یدون یخوندم "م ییجا هینداره...  دنیحس  رت کش   یول -

 ."یریعشق بم یب نکهیعشق... ا ی... فرجام ِ به؟ینافرجام چ

 داخل. دیی! بفرمان؟یسادیوا نجایراد؟ چرا ا یِا... آقا -

 .ماتش برده نیو به زم ستادهیکند که کنار در ا یبه نامدار نگاه م یرعلیام

 آمده. یداند از ِک  ینم ده،ینفهم

 .دهیشن شانیاز حرفها یزیکند نامدار چ یتصور م یلرزد وقت یم دلش

 .ستدیا یکنارش م رعطایام



 783 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 حالتون خوبه؟! -

 .دیآ یبه خودش م نامدار

 بله... ممنونم... -

را  دهیکه ش  ن ییحرفها زانی حال نامدار، م ِ دنیدارد با فهم یس  ع یرعلیام

 د،یینامدار بدون نگاه به او، در جواب عطا، که گفته "بفرما یبزند ول نیتخم

 .میبر دیبا گهی: خوبه... ددیگو ی"، مدیشیخسته م

شده. چادر را تا م هیهان ضور نامدار   یم رونیکند و از اتاق ب یهم متوجه ح

 رود.

 ...دهیشن

 شود. یدر رگهاش منجمد م خون

 از کجا و چقدر... ستیو مهم ن دهیشن

 زند. یم یرنگ یلبخند ب نامدار

 زم؟یعز میبر یموافق -

سال است  یفهمد که س یم هی نگاهش را فقط هان ِ ی... و حالت غردهیشن

 کرده. یچشمها و انواع نگاهش زندگ نیبا ا
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 از وحشت، ناتوان شده اند. پاهاش

به خاطر  ش،ینگران یحتا جانش ندارد. همه  ش،یاز خودش و زندگ یس  تر

 پسرش است. ی ندهیو آ یزندگ

 دهد. یفشارد و سر تکان م یرا در مشت م حیتسب

 ...میبر -

*** 

 1361/ تابستان تهران

 

 .دیفهم یخانوم م رانیرا فقط ا هیروح هان یب نگاه

سا موریت سار آمده بود چند تکه از و صر را ز یاتاقها لیسم  یو رو م ریآقا نا

 زد. یچانه م متیکرد و با او، سر ِ ق

 کردند. یرا جمع م هیاسباب و اثاث ل،یم یب مایو س یبا انرژ همدم

 مادر و دختر گذشته بود. ی جهینت یروز از بح  ب دو
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 یاتاق، کتاب در دس  ت داش  ت ول یانداخت که گوش  ه  هیبه هان ینگاه

شمش آب نم س یچ را قبول  وریشهر یدیو امتحان تجد بخواند یخورد در

 شود.

کرده بود  یدر آمده بود؛ جوابش را داده بود، از عمو ناص  ر طرفدار جلوش

ص  دا درونش مدام حرف او را تکرار  کیموافق بود. و  هیته دلش با هان یول

 !"؟یکرد "تا ِک  یم

. دیرا در خانه بگو شیزندگ یناص  ر عادت نداش  ت نقش  ه ها و برنامه ها آقا

شان  یم گرید یهفته  کی نکهیخانه و اعالم ا دینگفتن ِ خر یول روند، همه 

 را شوکه کرده بود.

 شده بود! کینزد تیبه واقع اهاشیبرنامه ها و رو نبار،یا انگار

نه، آن هم جا دیخر جنگ،  یبحران تیدر مرکز ش  هر. از آن وض  ع ییخا

 استفاده را برده بود. تینها

 تیخبود: شو دهیز تعجبش را ببندد، ناباور پرسکه توانست دهان ِ باز ا همدم

 گرفته آقا؟!

 بود. دهیخند ناصر
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 بنچاقش. نمی!... انینیببرمتون بب نینه! چادر سر کن -

 و رو کرده بود. ریسردرگم، کاغذها را ز همدم،

 !شه؟ی! مگه م؟یآخه چطور -

 .هیبود به اعصاب هان دهیناصر، خط کش یخنده  یصدا

 خرم برات. یم نمیماش گهیچند وقت دفعال که شده!...  -

س مایس س دهینپر شه ده؟یبود "پولش از کجا ر بش را ل ی!" فقط با حرم، گو

 دستش را باال برده بود. ریبود و سرعت کوک زدن به لباس ز دهیاز داخل جو

 .مایو س هینگاه کرده بود به هان ناصر

خونه  میریهم مزن داداش! خدا رو شکر، شانس در خونمونو زده... همه با  -

 یبه خاطر ص  نار س   س  تین یازیهم ن گهی... ددیجد یمحله  د،یجد ی

شم خودتو از ب ،یشاه سوزن بزن یببر نیچ ستم به دهنم یو  ... حاال که د

به  نیخوام از ا یبکش  ن... م یبرادرم، س  خت یزایخوش ندارم عز ده،یرس  

 .نیکن یراحت زندگ ،بعد

شان یسه م هر صر از " ستند منظور نا صاح   عیس"، رفدان ست و  خان، دو

 اوست. یکار تازه 
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باع   ع،یبا رف ییدانستند سفر ِ دو ماه قبل ِ ناصر به شمال و آشنا یسه م هر

ست. تغ راتییتغ نیا یهمه   امیس د؛ید یکه همدم در خواب هم نم یراتییا

 یافس  رده را، با خبر نقل مکان به خانه  ی هیتر کرده بود و هان یرا ناراض  

 حشت زده و هراسان.و د،یجد

ست برود. آن خانه، آن ح ینم  کی شیبرا ن،یرزمیحوض، ز وان،یا اط،یخوا

 .یرعلیداشت: ام یمعن

راحت  ،یمیقد یدر آن خانه  ،یخبر ی... انگار انتظار و بدادیم دیبهش ام و

قابل تحمل تر بود. رفتن از آنجا    ِ یبرخ یب یعنیکاب*و*س...  یعنیتر و 

 محآ.

ست  ی! چطور مد؟یرس ینم یرعلیاز ام یهر لحظه خبر کجا معلوم، از توان

 !اورد؟یرا تاب ب یخانوم، چشم انتظار رانیدور از نگاه همدرد ِ ا

 وحشت هم باع  شده بود با مادرش بح  کند. همان

 بخرند. لهیوس د،یجد یخانه  یهمدم و ناصر رفته بودند برا یوقت

 !ره؟یگب میما تصم یزندگ یبهش اجازه داده برا یک -

 عموته... بزرگترته... -
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 خواد بره؟ با زنش بره... یم ست؟یباشه... بابام که ن -

 یاش رو هیعمو ناصر گفته بود. از سا یچند ساله  یها تیباز از حما مایس

خودش  تیچتر حما ریزن جوان و دخترش را ز کی نکهی آن دو... از ا ِیزندگ

ست زندگ سخت ا ست بکردن یگرفته... که بدون مرد،  سخت ا  حرف ی... 

 یندگگفته بود. از خرج ز یاطیکردن... از درآمد کم خ یو سخن ِ مردم زندگ

 رش،یخودش، از تقد ی... گفته بود و از حرفهاش   دیم ش  تریکه هر روز ب

 دردش گرفته بود؛ بغضش گرفته بود.

نفس ِ گرفته بود " ادیگرفته بود مجبور باش  د.  ادیکرد؟! مجبور بود...  یم چه

 ."دیمرد کش کی ی هیسا ریشود ز یت را فقط مراح

 گذارد مدام و م*س*تمر کار کند. یهاش نم هیبود درد کل نگفته

ده، را که ناص  ر دا مارس  تانشیش  دن در ب یهفته بس  تر کیبود خرج  نگفته

 تر شده. ونیمد

ته ناه یبود ازب نگف  ی ندهیترس   د. از آ یترس   د. از حرف مردم م یم یپ

 ترسد. یدخترش م



 789 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

ضا هیگر هیهان بود،  مایس یکه نگفته ها ییاش را با حرفها یتیگرده بود و نار

 نشان داده بود.

... تو پولش شک داره یگفتی! تو که م؟یمامان؟! تا ِک  ی! تا ِک ؟یمتیبه چه ق -

 پولش حالل شده؟! هویشده؟  ی... حاال چیکرد یقرونشم خرج نم هیکه 

 بود. دهیل  گز مایس

 یرو انبار نم ی کس   ِیروز گهیارش  و عوض کرده... د! کنییپا اریص  داتو ب -

کش  ه؛  یخان زحمت م عیکنه که پولش ش  ک داش  ته باش  ه... داره واس  ه رف

 کارش فرق کرده...

دانس  ت مادرش  یتجربه چه م یدختر ِ ب نیداد. ا یم هیدل به دل ِ هان دینبا

  ِآن س  الها با عنوان یهمه  دیکش   یو م دهیکش   یدارد؟! چه عذاب یچه درد

 .دهیکش دکی" که با خودش وهی"ب

 باال رفته بود. هیحرم دار ِ هان یصدا

 حالله! یخان! پول نوکر عیآره! شده نوکر ِ رف -

 و سکوت. یپر شده بود؛ از آنهمه درد و ناچار مایس ظرف

 !هیهم داد زده بود: خفه شو هان او
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 لج کرده بود. هیهان

شه! خفه م -  یاخو ی... تو مستمیبرو ن دیجد یخونه  یکیمن  ی! ولشمیبا

کار م رانیا شیپ مونمیبرو. من م ،یبر هاش  با کنم خرج خودمو  یخانوم. 

 که سربارش نباشم. ارمیدرم

شده بودند. هان هر ساکت  شت. م یشوخ هیدو  ست بماند. با یندا  دیخوا

ما  یم ند... حت ها یکیما مان روز مه ا ،یگرم لعنت یاز ه از  یخبر ،ینا

 .دیرس یم یرعلیام

 کرده بود. دشیخانوم هم ناام رانیا ده،یبه غروب نکش ماا

 نی... ش  مام دارس  تیتهران ناامنه... حال منم که خوش ن گهیم ررض  ایام -

 خواهرم. کیشهرستان، نزد می... قراره برنیریم

 !"؟یچ یرعلیهم فشرده شده بود تا نپرسد " پس ام یرو هیهان یلبها

 انده بود.خانوم انگار حرف نگاه او را خو رانیا

 .گنیبهمون م گاهیم بشه، دوستاش از پا یاز عل یاگه هر خبر شاالیا -

 ... ناچار به رفتن...یرعلیهم ناچار شده بود. مثل ام هیهان

*** 
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 1391/ پاییز تهران

 

 صبح زود آمده دفتر. از

مدت ش  گذشته و صبح سعی کرده ذهنش را به سمت دیگری سوق  تمام

زمان دیگری، تص   اویر ش     گذش  ته در مقابل  بدهد و ناموفق تر از هر

 چشمانش نقش بسته اند.

قت کل،  حقی عادالنه ترین ش   نا نه ترین و  ما با بی رح که  پذیری  نا کار  ان

 موجودیت خودشان را به رخ می کشند.

 می کشد. آهی

 لعنت به تو هانیه ... لعنت!-

از س   الها تالش بی وقفه و از خود گذش  تن، زندگیش همانند کالف  بعد

 پیچیده ای شده که از هر سو کشیده می شود.

 حتی تمایلی به جنگیدن ندارد. دیگر

 همین راحتی انگیزه اش را گرفتند. به
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ستاده و به  در شود ای صلی باز می  کنار پنجره ای که م*س*تقیمًا به خیابان ا

 فکر فرو رفته.

 ... تنها حلقه اتصالش به این زندگی... امیرعلی

سر بچه ای  ی خاطره شکی و حلقه حلقه ، در حالیکه در خانه پ با موهای م

 چهار دست و پا می رفت، در ذهنش جان می گیرد.

شمان ضای پدر بر چهره اش بود و  چ ستری و نگاه مغرورش ام شت خاک در

 مایه فخر و مباهاتش.

که با ورودش به این دنیا، حداقل برای مدت چند سال ،روح و طراوت  کسی

 ه آورد.زندگی را به جمع خانواد

 چهار سالش نشده بود که باز زندگیش به روال قبلی برگشت. هنوز

 گوشه گیری ......همچنان سردی. باز

قت  کم مام و ثار امیر علی کرد. ت که در وجودش بود را ن مام عش  قی  کم ت

 آزادش را به او اختصام داد.

با ص  بوری در کنارش می نش  س  ت و با انواع لگو ،ادم آهنی ها و  س  اعتها

 اسور های مورد عالقه اش را می ساخت.داین
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روز عص  ر روی دوش  ش س  وار می کرد و مس  یر خانه تا س  نترال پارم را  هر

سواری مي داد و گاهی در جواب اعتراض هانیه که می گفت بگذار خودش 

 بیاد، فقط و فقط می خندید.

بزرگتر ش  دنش ، امیرعلی هم کم کم طبیعتی س  لطه جو پیدا کرد و ش  د  با

 ی کامل قل  پدرش.فرمانروا

کنار تمام تفریحات، کالسهای متعدد آموزشی و ورزشی را براش در نظر  در

گرفته بود. فراگیری سریع و کم نقص او، شادی غیر قابل وصف و بی نظیری 

 آورد. یبراش به ارمغان م

می کش  د. برمی گردد و روی ص  ندلی می نش  یند . دس  تهاش را حایل  اهی

 صورت می کند .

 مام بی اعتنایی ها، همیشه فکر می کرد هانیه به خودش تعلق دارد.وجود ت با

به ده س  ال اس  ت که تقریبًا هیچ نزدیکی فیزیکی با هم ندارند و هنوز  قری 

التهاب بدن ظریفش و تص  ویر پیچ و تاِب آن، گرمابخش لحظات تنهایی 

 اش است.

 سردی دستهای کوچکش را توی دستهاش حس می کند. هنوز
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به این دلخوش بود که الاقل نزدیك بهش و تحت طی این  در س   الها تنها 

سر، در خانه اش زندگی می کند و امروز اقرار به اینکه این تماس،  عنوان هم

دیگر هرگز نخواهد بود ، براش وحش  تنام اس  ت ولی بیش از این نمی تواند 

 خودش را فری  بدهد.

 

ی آن، سه سال گشت و هجوم موج حمله های هیستریك و عصبی و در پ باز

سان در بهترین مراکز درمانی منهتن،  شنا درمان متناوب زیر نظر بهترین روان

ساندش که برای بقای زندگیش و بر گرداندن امید، به تنها نیاز  به این نتیجه ر

 زندگیش، باید از امیرعلی فاصله بگیرد.

صله صله را پر کند . تا امیرعلی فا حبت م بگیرد تا هانیه بتواند جای خالی فا

مادرش کند. از عش  ق  ثار  بدون وجود رقیبی ن وجودیش را تمام و کمال و 

 پسرش گذشت تا همسرش را سر پا نگهدارد.

 این بار، جراحتی که به قلبش وارد شده، خودش را از پا انداخته. و

شی در چارچوب نمایان  تقه ای به در می خورد و در پی آن، قامت باریك من

 می شود.
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 صداقت می خوان شما رو ببیند ... قرار قبلی نداشتن .آقایی به اسم -

 متعجبش را از منشی می گیرد. نگاه

 دو دقیقه ... بعد راهنماییشون کنین. -

 روزی که راد پدر وارد شرکت شده، جو به طور عجیبی سنگین است. از

 با لبخند نصفه نیمه ای به سمت امیرعلی برمی گردد. یمنش

 ته باشینچند لحظه ای تشریف داش -

 

عمیقی می کش  د. آن روز بار مس  وولیت را بیش تر از هر زمان دیگری  نفس

 روی شانه هاش احساس می کند.

سلمًا اجازه نمی دهد که  زمان ست و م سرش ا سازی در زندگی پ سرنوشت 

 احساسات شخصیش بر روی این موضوع تاثیر بگذارد.

شبختی شق، نهایت آرزو خو شحالی و زندگی توام با ع  ش برای یکدانهو خو

 فرزندش است ... نعمتی که خودش سالها از آن محروم بوده.

علی آهسته به اتاق وارد می شود. صدای قدمهای کوتاه و مرددش که به  امیر

 سنگهای کف می خورد، ورودش را به نامدار اطالع می دهد.
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 رسم ادب، از پشت میز بزرگ که از جنس بلوط است می ایستد. به

 مدین.خیلی خوش آ -

مغرور و به ظاهر قدرتمند، نمی تواند دریافت  یحس  ی را از این چهره  هیچ

ستش را به جلو پیش م شده  یکند. د ست دراز  نامدار قرار می  یبرد و در د

 دهد.

 سالم ،متاسفم که بدون اطالع قبلی اومدم. -

مش  ت گره کرده اش را روی میز قرار می دهد و همزمان با دس  ت  نامدار،

 ارف به نشستن می کند.دیگرش تع

 خواهش می کنم؛ با توجه به اتفاقات اخیر، منتظرتون بودم. -

سرش را باال می آورد و نگاهش می کند. در واقع آمده که  یرعلیام متعج  

ص  حبت کند. نمی خواهد  نیقبل از رس  می ش  دن هر چیزی ، در مورد نازن

 هیچ نا گفته ای باقی بماند ....اما انتظار نامدار؟!

با دو فنجان قهوه وارد می شود، هنوز فنجان قهوه را روی میز نگذاشته  شیمن

 با پایین انداختن نگاهش می گوید: یرعلیکه ام

 ممنون ، من قهوه نمی خورم. -
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 بی هیچ تعارفی با تایید سر نامدار از اتاق خارج می شود. یمنش

 گاه تندپی جستجوی جواب به صورت نامدار خیره می شود که همراه با ن در

 وتیزش، شوم بعدی را وارد می کند.

 خ ، من منتظر توضیحتون هستم! -

ساله  - مهمی که مربوط به  یببینید آقای راد ، من امروز اینجام تا در مورد م

 دخترمه با شما صحبت کنم...

 کند. یحرفش را ناتمام قطع م نامدار

بل از اون، در مورد مبلغ هنگفتی  - ما من الزم مي دونم ق با عنوان ا که من 

بس  یجی دادم و  یهدیه و بر خالف میل قلبی و تحت فش  ار به یه رزمنده 

 هنوز نمی دونم چرا، توجیه بشم.

قل او اینطور فکر می  تا حدا ته ش   ده.  نده بس   ند، آن پرو یدا که م جایی 

و ت یسیگاری روشن می کند و فکر می کند "کاش انگیزه واقع ،یکرده.عصب

 از این کار می دونستم"

ست و  مطملن ست مطلبی که نامدار می خواهد عنوان کند ورای این حرفها

 میداند بی ربط به اتفاق روز گذشته نیست.
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،طبق قرار قبلی که با نامدار داشته، بی توجه به وقایع روز گذشته ،راس  هانیه

س  اعت دو، وارد س  اختمان ش  رکت می ش  ود و رو به منش  ی می پرس  د : 

 هستن؟!

یه از جا بلند می ش  ود و با طنازی تمام تعارف می کند: با دیدن هان یمنش  

 سالم ،خوش اومدین....خواهش می کنم بشینین.

 در همان حال شروع به برانداز کردن زن روبروش می کند. و

جرات می تواند بگوید که سر تا پای این زن، میلیونی ارزش دارد. یکی از  به

 امروز دیده.زیبا ترین و خوش پوش ترین زنهایی که تا به 

 به ل  می آورد. لبخندی

 ممنونم عزیزم،عجله دارم ...میشه بهشون اطالع بدی؟ -

شخیص  شدن شنیده ،ت صداهایی که ناخوداگاه  شود ولی با توجه به  که می 

 آنکه جو، متشنج است، کار سختی نیست.

 ام ....راستش مهمون دارن . -

 قدمی به سمت اتاق نامدار بر می دارد. کالفه
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 مونشون کیه ؟مه -

 آقایی به اسم صداقت ... پیش پای شما رسیدن. -

 قدمی به سمت اتاق برنداشته ،در جا خشك می شود . هنوز

 کی؟! -

 باور کنین بدون قرار قبلی و سرزده اومدن... -

 حرفهاش را نمی شنود . ی ادامه

گواهی بد می دهد. ...نامدار دیروز در حالی نگاهش را ش  کار کرده  دلش

که محو ص  ورت امیر علی و غرق در خاطرات س   الهای گذش  ته بود بود 

...نفهمیده بود چه مدت در انجا حض  ور داش  ته .........زمانی به خودش 

سال با بلند  سی  سوایی اش بعد از  شت ر سرازیر و ط شکش  امده بود که ا

 ممکن در برابر چشمان نامدار افتاده بود یترین صدا

شت از سکوت به اتاقش رفته و براش  ِ قبل که به خانه برگ شام  یه بودند در 

 ودزده ب رونیخبر از خانه ب یصدا و ب یو صبح هم ب امدهین رونیخوردن هم ب

که صدای تمسخر آمیز  امدهین رونیدر دفتر ب یرعلیاز شوک حضور ام هنوز

 نامدار، او را به خودش می آورد.
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 برادر ....رزمنده ....بسیجی....با شمام! -

 

، در پی یافتن جواب در چهره نامدار س   ت .....در پوزخند خانه  علی امیر

 کرده در گوشه ل  او...

سیگاری که در دست دارد خیره می شود. پس از مدتی  یبه ته مانده  اندکی

 سکوت باالخره می گوید:

شنفکرها عادت دارن ما  - چرا این همه تحقیر می کنین؟!.....هر چند که رو

 نکنن. و بسیج رو ، مردم حساب

 خنده ای می کند و ادامه میدهد: تك

ه ب دش  ونیتنها چیزی که بلدن اینه که بس  یج و امثالهم رو به خاطر عقا -

کالم عام و خام شده ،نسل  یسخره بگیرن ....این بسیج که امروز مسخره 

سوز  هیسوم از افراد سانی که دل ستن.....ک شون امروز کنار ما نی که خیلی ها

شوبودن و به خاطر دف سینه  شرف و ناموس و غیرت ایرانی،  سپر ناع از   رو 

 بال کردن.

 حرم ادامه مي دهد : با
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از گرد راه نرسیده، شمشیر رو از رو بستین! شما از غربت و انزوای بازمانده -

 !؟یدون یم یجنگ چ یها

 صدایی که در گلو شکسته، زمزمه می کند: با

..انتظار... امروز ازش  ون چی چی میفهمی از س  الها انتظار و انتظار و.... -

 مونده ؟! جز نامی و ....نه نشانی!

 را از دو طرف باز می کند. دستهایش

مي بینید؟! به همین س   ادگی عادت ش   د ... از اون س   اده تر، فراموش  -

یده ش   د و هنوز هم کنج  که آفر هایی  ماس   ه  ش   د.....فراموش ش   د ح

 کرد. داشیآسایشگاهها می شه پ

 سمت نامدار نشانه می گیرد. عصبانیش را به نگاه

اون زمان که شما و امثال شما ،فرار رو بر قرار ترجیح دادید و ساده ،ارزشها -

رزمنده، بسیج و امثال من،  یرو به زرق و برق عالم فرنگ فروختید، دغدغه 

 دفاع از سرزمین و ناموس ، در برابر ت*ج*ا*و*ز بیگانه بود.

د و انگشت اشاره اش را به سمت او می کن ینامدار، حق به جان  نگاه م به

 گیرد.
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 هویت امروزتون رو هم از اونها دارید. -

 جا بلند می شود و چند قدمی به سمتش بر می دارد. از

بنابراین حتی اگر امروز از بس  یج ،فقط نامی مانده باش   ه و.....نه مرامی -

 ......شما در جایگاهی نیستی که بخوای بهشون توهین کنی !

 

*** 

خودنویس گرانبهاش را روی میز پرت می کند. نفس کالفه ای می  امدار،ن

صندلیش تکیه می زند. چشمهاش از فرط بی خوابی سرخ  شتی  شد و به پ ک

ستجوی  شده و به زحمت می تواند افکارش را متمرکز کند. با این حال به ج

 واقعیت در چهره مرد روبروش می پردازد.

شتانش ست که تا چه حد خودش را در هم حلقه می کند انگ . کاماًل متوجه 

 را برنده احساس می کند. زهر خندی می زند.

 جالبه !!!.....با جرات منو زیر سوال می برین!-

 اش را از صندلی بر می دارد و به جلو خم می شود. تکیه
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اگر تو این جامعه فراموش شدین، بهتره بگردین دنبال دلیلش .....تصویری -

به جا می ذارین، یك قهرمان نیس   ت. یك فرد که تو و امثال تو  از رزمنده 

بیچاره ست که دچار عوارض جنگ شده. توقع دارین که دیگران بهتون توجه 

 کنن ...

 ای باال می اندازد. شانه

 که خ ... اغل  بی تفاوتن! -

 بیرون می آورد. سیگاری

نده  - که من می دونم ، رزم جایی  فه  یتا  به وظی که  یه  الهی  یواقعی اون

... اون هیآخرت و رس  یدن به قرب اله یخودش عمل کرده و به فکر توش  ه 

 چیزی که تو و امثال تو نشون مي دین، یا یك فرد کم آورده و قابل ترحمه،...

همان دو انگش  تی که س  یگار را نگهداش  ته به س  مت امیرعلی نش  انه می  با

 گیرد.

ف بوم افتاده و حقش را یا کسی که به دلیل نرسیدن به آرمانهاش، از اون طر-

 به ناحق از مردم می گیره.

 شود، تکیه داده بر دو دست می غرد: یجایش نیم خیز م در
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خودت شدی معیار حق و باطل خودت و راهت، جناب صداقت! محکوم  -

 می کنی ... توجیه می کنی ... قرار تعیین می کنی...

طور اشکاری رگه های جا بلند می شود و استوار در برابرش می ایستد. به  از

صداش بلند می  سایه انداخته. بی اختیار  ستریش  شمهای خاک شم بر چ خ

 شود.

یك پزشك رزمنده ... با دختر یتیم همسایه ... در  یرفتار ه*ر*ز*ه گرایانه  -

 گرماگرم جنگ !

 می زند: فریاد

 این توهین به بسیجی ها نبود؟!-

 فضا را پر می کند.اتاق به شدت باز می شود و بوی عطر هانیه  در

 می نالد: آهسته

 نامدار... نه!! -

 بی توجه به حضورش ادامه مي دهد: نامدار
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به قول خودت ،خون برادرات هنوز روی زمین بود و از این فضا ،تو به جای -

افالطونی به س  رت بود... اینم  یبوی خون ،... ه*و*س ض  یافت عاش  قانه 

 توهین به بسیج نبود؟!

قامتی خمیده ،روی ص  ندلی وارفته می را از امیر نگاهش با  علی که حاال 

 گیرد.

یه  - چه روح با  نگ رفتن س  ر من مي ذاری؟!.... اونم  نت ج به  یم حق 

جانبی! جناب ص  داقت! !جنگ محتاج تو نبود؛ تو و امثال تو، برای تطهیر و 

 تنفس محتاج جنگ بودید!

شم سیگاری ست مچاله می کند. چ شده را توی د شن ن هاش را که هنوز رو

 کند و با تمسخر می گوید: یتنگ م

 حرف از غیرت و شرف و دفاع از ناموس می زنی!! -

 می کشد: فریاد

تا خودت راحتتر  - نه ، گاه نک ناموس ایرانی ن به  نه  گا یدی ،بی رفتی جنگ

 اینکارو بکنی؟! منت چی رو سر من میذاری؟!

 فریاد هانیه با بغآ بلند می شود: صدای
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به اون خدایی که می پرس  تی ،تمومش کن بس کن ... حیا کن - ... تو رو 

 نامدار!

شار، کم  با سنگین از این همه ف ضی  سمت پنجره. بغ انزجار رو می گیرد به 

 کم راه گلوش را می بندد.

 می زند: ل 

 حیا؟!... جمع کنید این بساط زهد و تقوای سراسر تزویرتون رو... -

 می دهد:بر می گردد و با تنفر ادامه  هیسمت هان به

شتی، این رخت و لباس پر زرق و برق - سر ِمن میذا سم رو پ اون زمان که ا

 حیا تو ، توی کدوم ایستگاه آبرو جا گذاشته بودی خانوم؟!

شود. توان از زانواهاش مي رود. پس باالخره فهمیده.  یاز نهاد هانیه بلند م آه

 س  ینه حبس ش  ده. هیچ یرنگ چهره اش به س  فیدی می زند. نفس  ش تو

 توضیحی ندارد...

اختیار به امیرعلی رو می کند ....ش  اید توض  یحی بدهد که او را از این  بی

 وضعیت نجات دهد.
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نفس  ش تنگ ش  ده ....خس  ته اس  ت ...از عالم و آدم.... دیگر نمی  نامدار،

 کشد...

 صدایی بی جان ادامه مي دهد: با

... هیچ وقت دقیقًا منت چیو س  ر من می ذارین؟؟... من ،ادعایی ندارم  -

ستای دین کاری نکردم، بر خالف اونهم کاری  شتم ... ولی اگر در را هم ندا

نمی کنم... حاصل عمکرد شما ،ایجاد نفرت از جنگ و بازماندگانشه.... نه 

 تحسین رشادت هاشون.

صحبت براش غیر ممکن شده... روی صندلیش می نشیند. سرش  ی ادامه

 وی میز خیره می شود.را بین دو دست می گیرد و به نقش ر

شود. قرار گرفتن در  مدتی سکوت می گذرد. امیر علی از جاش بلند می  در 

سایه  سنگین هانیه ...دیگر لحظه ای  یبرابر آن همه اتهام، در زیر  سکوت 

 نمی تواند دوام بیاورد.

 به هیچ کلمه ای باز نمی شود. با قامتی خمیده از در خارج می شود. زبانش
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آنجاس  ت. به رفتن امیرعلی فکر می کند. دلش برای این همه همچنان  هانیه

یان  که بی تقص  یرترین آدم این م ند  یت می س  وزد. فقط او می دا مظلوم

 امیرعلی ست.

 نامدار که بی حرکت پشت میزش نشسته رو می کند، آهسته ل  می زند: به

برخوردت درس  ت نبود. امیرعلی هیچ گ*ن*ا*هی نداره... اون، پاکترین  -

 که در تمام عمرم دیدم... هیدمر

 صداش باال مي رود. تن

که فکر می کنی حقیقت نداره ... رابطه ای  یزیاش  تباه فکر می کنی... چ-

 بین ما نیست.

 تند و بیرحم نامدار ، صدا را در گلوش خفه می کند. نگاه

محآ خارج شدن آخرین جمله، پشیمان شده. دستش به سمت دهانش  به

 می رود .

 ... نمی خواستم ... منظورم این بود که... متاسفم -

تان های  انگش   بدیل می ش  ود... چش  م به گره ای ت یار  دس  تش بی اخت

 خاکستریش حاال دیگر حالتی از تحقیر به خودشان گرفته.
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 چرا ... اتفاقًا حقیقت داره... زودتر از اینها باید حدس می زدم. -

گاه... بی پیش می برد و کیفش را بر می دارد. منزجر.. دس   ت . بی ن

 خداحافظی، شرکت را ترم می کند.

 

*** 

از نیمه گذشته .....ت  دارد ....درد دارد ....قفسه سینه اش می سوزد  ساعت

 و ضربانی حس نمی کند.

 خیابان ها سرگردان است . خط چراغ ماشینها را تار می بیند. یروح تو مثل

 مثل برق از جلوی چشمهاش می گذرد. خاطرات،

 چطور دل باخت. دیبار که خودش هم نفهم اولین

را که به دلیل ناسازگاری و عدم تناس  بین شان بود را هنوز لمس می  ترسی

 کند. چقدر تالش کرده بود که ازش دوری کند.

 را به یاد می آورد. مخالفتها

و حاال.... امروز ...همه را یکجا  اوردیچیزش را داده بود تا بدس  تش ب همه

 ،باخته.



  810 

 

بی حواس می افتد به مردی ژنده پوش، که با دس  تهای کبره بس  ته ،  نگاهش

کنار یك زن، بر تکه مقوایی زانو زده و با ساز دهنی براش می زند. زن هم در 

 جواب، انگشتهای ضمختش را روی سیم های سه تار می کشد.

بیرون می آورد و آتش می زند. زن چش مش به اوس ت. با اش اره،  س یگاری

 خواهد.ازش سیگار می 

خودش را به او می دهد و یك س  یگار دیگر برای خودش آتش می  س  یگار

 زند.

از زدن دست می کشد و مشغول پك زدن می شود. سیگار به نیمه نرسیده  زن

 ،آن را میان ل  های مرد قرار می دهد.

 عاشقانه براش می زند .زن با همان ظاهر، براش ناز می کند. مرد،

 حسرت نگاهشان می کند. با

عمر کورکورانه به دنبال خوش  بختی بوده. حاال فهمیده س  همی از آن  یك

مسیر و راه خاصی ست که هر کسی شانس دستیابی  ،یندارد.... خوشبخت

 بهش را ندارد.
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مقام و ظاهر و ثروت و دارایی هم ربطی ندارد. بیش  تر ش  بیه یك هدیه  به

 است.

 با صدای خفه و خشداری شروع به خواندن می کند. مرد

 ترسون یواش یواش اومدم در خونتون ترسون

 پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون پرسون

 شاخه گل در دستم سرراهت بنشستم یك

 پنجره منو دیدي همچون گلها خندیدي از

 به خدا... واي نگهت... از خاطرم نرود واي

 به خدا... واي نگهت... از خاطرم نرود واي

 

 ..می خندند و هم آوازی می کنند.کم گروهی جمع می شوند ... کم

 مو سیخ سیخی هم بشکن زنان آن وسط قر کمرش را خالی می کند. پسری

 اتش سیگار میان انگشتهاش خیره می شود. دارد به آخر می رسد. به

قرار می دهد  شانیدر جیبش می کند. بیست دالری در ظرف پیش رو دست

 و از معرکه دور می شود.
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 ا خوب نمی کند.چیز، حال خرابش ر هیچ

سبقت می  قطرات صورتش ازهم  سرما روی  سوز و سرگردان میان  شك  ا

 گیرند. فریادی از عجز می کشد و زانو می زند...

 

 هم از زمون نیگرفت از آسمون، هم از زم دلم

 چقدر غمه، دلم گرفته از همه میزندگ تو

 بگم یتلخه بهت هر چ ،یروزگار لعنت یا

 دم یاقت نمو آسمون دست رف نیبه زم من

 بشم وونهیاز اون شبهاست که من، دوباره د امش 

 بشم خونهیم ریاس یخبر یو ب یم*س*ت تو

 از اون شبهاست که من امش 

 خواد داد بزنم یم دلم

 بزنم ادیها "دردم رو فر بهی"غر نیشهر ا تو

 امتهیتو قل  من ق یهمه دربه در نیا از

 طاقته یانتها نیا یداره زندگ دهیفا چه
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 جون من دهیبه ل  رس یهمه در به در نیا از

 آسمون من یخدا رسهیداد من نم به

 

*** 

 

 

 1361/ تابستان  تهران

. بر فرض که قبول هم ش  دیهم قبول نم دادیامتحان نداد. امتحان م وریش  هر

 خواست چه کار کند؟! یم شد؛یم

 یکه بدون حرف و بح ، در خانه  نیبه کارش نداش  ت. هم یکار مایس  

 بود. ینداشت، براش کاف یکرد و اعتراض یم یگزند دیجد

 .دندیخان را د عیو همدم، رف مایو س هیماه بود که هان وریشهر اواخر

صر ست خانواده را  یبود. م دهیجوانان خر کانیپ کیبود  یچند روز نا خوا

  تازه ببرد شمال. ِنیبا ماش

 گ.بود و بزر یساحل الشیاو بروند. و یالیخان گفته بود به و عیرف
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آمد. صد و چهل متر، با حمام  یبه نظرشان مجهز و کامل م د،یجد ی خانه

 باز.دل یو اتاق ها ریو نورگ زیتم یداخل ساختمان. آشپزخانه  ییو دستشو

 خان دو طبقه بود و چند برابر خانه شان. عیرف یالیو یول

 را تماشا کرد. ایدر شدیاتاق ها م یپنجره ها از

همراهش به  ایانداخت. هزار بار در رو یم یرعلیام ادیرا  هیکه هان ییایدر

 ماسه ها قدم نزده بود. یوقت با او رو چیساحل رفته بود، هر چند ه

رد. ک یم یتنها زندگ رانیاز ناص  ر بزرگتر بود. در ا یخان پانزده س   ال عیرف

 و باغ مرکبات. زاریاجدادش مالک بودند و خودش صاح  چند هکتار شال

 دارد. یاقتصاد بود ناصر شم ِ گفته

 ینفر مثل ناصر م کی. کایانقالب رفته بودند امر یاش در بحبوحه  خانواده

شد و بتواند با خ شرش با ست که مبا راحت رفت و آمد کند و دلتنگ  الیخوا

 خانواده نباشد.

صر  عیمعموال تنها بود. رف ال،یو در ش ایخان با نا سرک و  به باغ ها یدر حال 

 زدند. یکار حرف م یدرباره  ال،یبالکن بزرگ و بودند با در زارهایشال
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 یو همس  رش، همه  الیو دارینبود. س  را یو کار ِ خانه هم خبر یآش  پز از

 دادند. یکارها را انجام م

داش   ت، هم  جانی چند روزه، هم ه ِ ینوع زندگ نیو همدم، ا مایس   یبرا

 .یتازگ

. دش  یم یاطق اهاشیکه با رو ییکرد. طرحها یم یطراح ش  تریب ه،یهان یول

  گم شده اش. ِیعل ریداشت؛ ام یرعلیاز ام یکه همه شان، رد ییطرحها

 پا به بهیغر کیکه  یماند. روز هیدر خاطر هان شهیهم یچهارم سفر، برا روز

 گذاشت و با خودش عذاب آورد. اشیدن

و مهم  زیکه مشخص بود براش عز یی. مهمانهادیخان، مهمان رس عیرف یبرا

 هستند.

خان  عیرف یقص  د رفتن کرد ول د،یایقرار اس  ت مهمان ب دیفهم یوقت ناص  ر

 را با مهمانش آشنا کند. دشیدوست داشت مباشر زرنگ جد

باره به  دید الیو اطیبزرگ را به ح نیاتاق، ورود ماش   یاز پنجره  هیهان و دو

 چشم دوخت. ایدر

 متوقف شود. حیتسب یدانه ها یباع  شد حرکت دستش رو مایس یصدا
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 .میناهار بخور نییپا ایب ؟هیهان -

 پنجره برداشت. یچانه و لبه  ریرا از ز گرشید دست

 خان مهمون نداره؟ عیمگه رف -

 سر تکان داد. مایس

 ... عمو ناصر گفت صدات کنم.ایچرا... ب -

 شد. بلند

 .ستمیمهموناش راحت ن یمن جلو -

 کرد. یاخم آرام یهم راحت نبود ول مایس

 ؟ینا داربه او کاریچ ؟یچ یعنی -

 باال انداخت. شانه

 .ای... زود بشهیخان ناراحت م عیرفت، گفت: رف رونیهمانطور که ب مایس

 رفت. نییتخت برداشت، سر کرد و پشت سر مادرش پا یرا از رو چادرش

 گریخان و خودش  ان، پنج نفر د عیاز رف ریدوازده نفره، غ یغذاخور زیم دور

 مک  کرد. دنشانیهم نشسته بودند. با د

 دخترم. ایب -
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نگاه  هیبه بق نکهیو بدون ا دیخان نگاه کرد. چادرش را جلوتر کش   عیرف به

 سالم گفت و مردد جلو رفت. کنار مادرش نشست. کیکند، 

 ناصر خان؟ دخترتون هستن؟! -

 ،لهاشیداشت و سب یجو گندم یکه سوال کرده بود نگاه کرد. موها یمرد به

با  انسال،یخانوم م کیشد. کنارش  یم کتریفرم گرفته بود و انتهاش بار یافق

 کت و دامن و بدون حجاب نشسته بود.

 .امرزمهینه...دختر برادر خداب -

و همدم که با  مایتکان داد. زن کنارش، متعج  به س   یس  ر انس  ال،یم مرد

 کرد و مشغول خوردن شد. یچادر نشسته بودند نگاه

 دیرس   یت که به نظر منگاه انداخ گریبه س  ه مهمان د یچش  م ریو ز کوتاه

شند. دو مرد جوان و  یبچه ها سال  کیآن دو با سن و  دختر که به نظر هم 

 خودش بود.

 انداخت. ریجوابش را داد و سر به ز هیبهش زد. هان یلبخند کج دختر،

بخورد؛ حتا  یزیخواست چ ی. معذب بود. دلش نمدیکش یبراش ماه مایس

 گلنسا که عاشقش بود. یسرخ شده  یماه
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 .میشنا کن ایدر میبر دنیبه محآ رس یبا نام میخواست یم -

 خان جوابش را داد. عیاز دو مرد جوان گفت. رف یکی

 .دیدی... تازه از راه رسستین یعجله ا -

 .اوردمی... اشتباه کردم مهرانه رو ننهیماش یهنوز چمدونها تو -

 هیکاف ،یداش ت یخان جواب داد: گلنس ا هس ت آذر جان... هر کار عیرف باز

 .یبهش بگ

 زد. یلبخند آرام آذر

 .شهیکس مثل مهرانه نم چیه یجان، ول عیرف یلطف دار -

 هم لبخند زد. همسرش

 اردش؟یب  یبگم حب یخوا یم -

 با همان لبخند، دلبرانه پشت چشم نازک کرد. آذر

 .راستیهم سن و سال تو و سم هیجان! هان یخان گفت: کت عیرف

 کرد. هیبه هان یدوباره نگاه دختر،

 !میستیکه همسن ن رایمن و سم -

 .دیخان خند عیرف
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 وروجک! -

 س؟ هیاسمت هان -

 فقط سر تکان داد. هیهان

 چند سالته؟ -

 سال. جدهیگفت: ه آرام

 خودش احساس کرد و معذب تر شد. یهمه را رو نگاه

خ  پس...  یکت فت:   رایو دو س   ال از س  م یس   ال از من بزرگتر کیگ

 .ستین چکدوممونی! هم سن ِ هعی... عمو رفکتریکوچ

 !؟یخور یپس چرا نم -

 را نداد. مایسوال آرام س جواب

 ؟یکه دوست دار یماه -

سنگ ینم نییاز گلوش پا غذا را  انشویکرد. ل ینگاهها ناراحتش م ینیرفت. 

 برداشت. از پارچ دوغ و آب فاصله داشت.

 ؟یخوا یم یچ -

 کرد! یچقدر سوال م مایس
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 کرد: دوغ. زمزمه

 .زمیبراتون بر نیبد -

 از دو مرد جوان، دستش را جلو آورده بود. یکی

 پر شده از آب به طرفش دراز شد. وانیدوغ، ل یجا به

 .دییبفرما -

 خواسته. فقط تشکر کرد. یدوغ م دینشد بگو روش

 .دیبهتره دوغ نخور -

 .اشاره کرد هی او، به بشقاب هان ِیخاکستر یکرد به مرد جوان. چشمها نگاه

 با دوغ و ماست سازش نداره. یماه -

 نزد. یحرف هیداشت! هان ینینگاه سنگ عج 

 بشقاب منه!" ی"فضول! سرش تو

 کرد " سازش نداره!" یدر فکرش دهن کج و

سر م یکم شت از  ست دا س زیآب خورد. دو شود و برود.  شده بود  ریبلند 

ان ِ مهم و همدم هم ساکت بودند. و البته مایخوردند. س یداشتند م هیبق یول

 !یفضول ِ چشم خاکستر
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هاش قهوه ا یکت به گاه کرد. چش  م هم. فقط او و  گرشیبود. برادر د ین

 داشتند. یرنگ یمادرش چشمها

 امروز صبحه. دیبخور... ص ینامدار جان! ماه -

 ممنونم عمو... خوردم. -

... یمدت ندار یطوالن ی... عادت به رانندگیگفت: خس  ته ش  د مادرش  ان

 .نهیپشت رل بش مانیهم نر یه بده کمگفتم که اجاز

 داد. هیتک شیبه پشت صندل نامدار

 مادر. ستمیخسته ن -

روبه روش که نه چندان راحت،  ی دهیدوباره نگاه کرد به دختر چادر پوش   و

ز ا رد،یآنکه فکر و نگاهش را از او بگ یکرد. برا یم یداش   ت با غذاش باز

 ع؟یرف در چه حاله عمو قتونی: قادیخان پرس عیرف

 .دیخان هم دست از خوردن کش عیرف

 باکشو پر کنه؟ یساحله... بگم شکر یتو -

 .مینکرد یسوار قیقا هیزودتر جواب داد: پر کنه که چند وقت مانینر

 رژ خورده اش را پاک کرد. یبا دقت؛ اطراف لبها آذر
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 ... اونم از اول تابستون اومده رامسر.یبت شیهم برم پ یبرناممه مدت یتو -

 باهاش اومده؟ نمی: شاهدیپرس عیرف

 آذر سر تکان داد. همسر

 یبچه ها رو فرس  تاد یداده... خوب موقع یجنگ، همه رو از تهران فرار -

باه کرد ما هم اش  ت ... خارج کردنش س  خت میرو آورد مانینر میرفتن... 

 دانشگاهشم. تیشده... نگران وضع

گر پاس  پورتش  و پس جان... ا وشیدار دیاومد یکه همگ دیاش  تباه کرد -

 .هیاز مرز ردش کنن بره ترک یقاچاق م،یکن یندادن، پرس و جو م

 یبا جونش باز دمیجان! خطرناکه!... اجازه نم عیوحش  ت زده گفت: رف آذر

 کنه.

 .دیخند مانینر

 !گذرهیداره دور هم خوش م رانیهم واسه برگشتن ندارم! ا یعجله ا -

راحتش کند، از س  ر  نکهیا یو برا زد یلبخند محو هیهان یبه کالفگ نامدار

 بلند شد. زیم
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و از  خان گفت عیبه رف یبود. چادرش را مرت  کرد، تشکر هینفر، هان نیدوم

 رفت. رونیسالن ب

*** 

 خواستند به سمت تهران حرکت کنند. یم عصر،

 یش  ود. تا آمدن ِ خانواده  یو آدمهاش خالم م الیبود از آن و خوش  حال

از طرف آذر که  ش  انیگرفته ش  دنها دهیبعد از آن، ند یراد، راحت بودند ول

دانس  ت و برعکس ِ  یو توجه نم یهمص  حبت قیناص  ر را ال یانگار خانواده 

سنگ ند مثل چ نکهیاو توجه ِ مدام ِ نامدار، کالفه اش کرده بود. با  نیاو، نگاه 

سفر، ب ضور مهمانها ایدر اتاقش بود  ای شتریروز اول   بهیغر یساحل، اما ح

 ع  شده بود احساس اضافه بودن کند.با

 از ظهر بود. بعد

 زده بودند. رونیب الیرا که خورده بودند، مهمانها از و ناهار

س همدم سا چا مایو  صحبتهاش گوش م یم یبا گلن کردند.  یخوردند و به 

 ناصر رفته بود بخوابد تا در جاده خسته نباشد.

 را برداشت و به ساحل رفت. شیطراح دفتر
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سه ها و گوش ماهزن قدم شده  یُکنده  یشد. رو رهیها خ یان، به ما  یچپه 

 اش نشست. یشگیهم

 .دشانیها را جابه جا کرد. خم شد کنار هم چ ینوک کفش، گوش ماه با

 .یرعلیام

 یهم برا ی. دو تا گوش ماهیعل ی" ش  کس  ته  یو " ریام ی دهی" کش  ی" با

 .اش یادگاری حیسبکبود داشت؛ مثل ت یدوم، رگه ها ینقطه هاش. نقطه 

 .دیرا کش یرا باز کرد و طرح گوش ماه دفتر

 از آن شال و کاله استفاده کرده بود؟! در ساک ِ برگردانده شده که نبود. اصال

 برود؟! رونیب ادشیاز  شدیم مگر

س همدم ست. م خودیخانوم ب رانیگفت انتظار ا یم مایبه  سا یا  هیگفت هم

سنگره ی شده. هم س یخورده ول ریاند ت دهیاش دآقا جانش هم مفقود   یک

 گفت ی. جنازه اش را هم برنگرداندند... مدیدل نداش  ته به خانواده اش بگو

 هم... یرعلیام

و  یخبر ی. ش  ش ماه بش  دیرا در مش  ت فش  رد. داش  ت ش  ش ماه م مداد

 .دی خانه، کشنده و بدون ِ ام ِرییکشنده... و با تغ یانتظار... انتظار
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ستش دارد که رفته بود... آرزو م یرعلیود امکرده ب نیقیقلبش  یوقت  یهم دو

کرد؛ بهش  ینگاهش نم یدوس  تش نداش  ت. بود ول یبود ول یرعلیکرد ام

 زد. یلبخند نم

 شد. یدانشگاه آماده م دیترم جد یگم نشده بود، حتما برگشته بود و برا اگر

در چق چه شده بود؟! همه پراکنده شده بودند. کدفعهیخانوم کجا بود؟!  رانیا

شته خورده بودند! ام شت و آش ر سته  یرعلیدور هم آبگو شت د شق آبگو عا

 و کتلت بود. یجمع

توانس  ت باور کند فعل ِ  یخواس  ت و نم یوقت نم چی! نه! هس  ت! هبود؟

 گذشته صرف شود. ،یرعلیبودن ِ ام

 بود. یشگی"بودن" ِ او، براش "هستن" ِ هم

*** 

سه ها به طرف هان یرو آرام سش به دفترش بود و ب یمه رفت. ه هیما  یحوا

 توجه به ساحل و اطراف.

 !یپس هنرمند هم هست -
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ها را به هم زد و سرش را باال  یاراده با پاش، گوش ماه ی. بدیاز جا پر هیهان

 گرفت.

 شد. هیکرد که متوجه هان یشنا م داشت

به ا فکر نده دار بود. دختر نیکردن  نه و خ قا چادر  ریکه از ز یدختر، احم

 گرفت. یآمد و سرش را باال نم ینم ونریب

 ُاُملن!" یگفت "خانوادگ یم آذر

هاش ماغش چ یرا جمع م لب به د بدم م یو م دادیم نیکرد،  فت " از  ادیگ

رو  ینطوریکه ا یدار یش  ک دارن... حاال مگه چ وارمیکه به در و د ییزنها

 !"؟یریگ یم

ه بودن ک نای" همگفت یکرد و م یباال اش  اره م یطبقه  یدس  ت به پله ها با

 !"گهیبال رو سر مملکت آوردن د نیانقالب کردن و ا

به پ انیم وشیدار جان! عز یاعتراض م میمال پ،یپک زدن  ! زمیکرد "آذر 

 آرومتر!"

 یخواس  ت مدام زل بزند به چش  مها یروز بود دلش بچه ش  ده بود! م س  ه

 شده بود! وانهیرا کشف کند. دلش د بشیو رنگ عج شیفرار
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س  ال  جدهیکه فقط ه یدختر ی چش  مها ِ نیکش  فِ  رنگِ  زمردو  نامدار

 داشت؟!

 !"نهی" آره! رنگ چشمهاش هم

باره به کاغذش نگاه کرد. نامدار دس   ت کش   هیهان آب  یموها یتو دیدو

پاهاش که هر چه  ریاش سرک بکشد و ز یچکانش و جلوتر رفت تا به طراح

 .ندیبب یبود، دوست نداشت کس

 ...یگوش ماه یمشت

ر که دو دیسف یاو، با حوله ا دنیاز به هم خوردن خلوتش، با د یناراض هیهان

 هم دوباره معذب شد. د،یبود، هم خجالت کش دهیچیکمرش پ

 !نم؟یطرحتو بب شهیم -

او نگاه کرد. نامدار دفتر را گرفت و با  یدفتر را باال گرفت و به دس  تها هیهان

 .بایبود و ز ها و موج، چشم دوخت. ساده یدقت به طرح گوش ماه

 هوم! -

تا دل دهیباال کش   هیهان نگاه نامدار،  نی ا ِ لیش   د  ند. لبخند  بدا "هوم" را 

 مطملنش کرد از کارش خوشش آمده.
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 میکه چشمهاش را م*س*تق یداشت، به شرط یغرور و سرسخت صورتش،

کرد همه  یحس م یگاه هیکرد که هان ینگاهش م یدوخت به او! طور ینم

 .ندیب یم فکر و روحش را هم ی

 شد. ریغافلگ هیهم سر بلند کرد. هان نامدار

 سوال بپرسم؟! هیتونم  یمقدمه گفت: م یب

 او؛ و سر تکان داد که آره. یدفتر و دستها یدوباره سر خورد رو چشمهاش

 !؟یپوش یچادر م شهیچرا هم -

 ی! متعج  به او نگاه کرد تا بفهمد جدنیکرد جز ا یرا م یهر س  وال فکر

 .یوخش ایبوده 

 آن سه روز گذشته. یتر از همه  یکنجکاو و منتظر بود. جد نامدار

 دستور داده. نمیخ ... به حجاب اعتقاد دارم... د -

. حس کرد صداش دیماسه ها کش یگرم یپوشش پاش را رو یب یانگشتها

 پاش، نرم است. ریز یمثل ماسه ها

 !؟یکن یعمل م نطوریدستوراتش هم یبه همه  یعنی -

 !د؟یکن یمل نمشما ع -
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 .دیپرس ناباورانه

 زد. یلبخند آرام نامدار

 !یلینه خ -

 کنده اشاره کرد. یبه ادامه  بعد

 !نم؟یبش یدیاجازه م -

وب چ گریو با فاصله، طرف د دیکنده. نامدار فهم یبه انتها دیرا کش خودش

 نشست.

 انریاون جا، حتا با ا یاجتماع طیکنم... شرا یم یزندگ کایمن ده ساله امر -

به االن... آدم آزاد یقبل از انقالب هم فرق م انتخاب و  یکنه، چه برس   ه 

ساله حجاب اجبار نجایعمل داره... ا قبل از اون هم،  یشده ول یتازه چند 

حجاب  ش  ونیخانوادگ طیها به خاطر فرهنگ و عرف جامعه و ش  را یلیخ

به  دیپوش  ن، فکر کردم ش  ا یخانواده ت هم چادر م دمید یداش  تن... وقت

 .یکن یم تیخانواده ت رعا طیخاطر شرا



  830 

 

خانواده چادر  طیو مح طیدانس ت به خاطر ش ر ینم قایخودش هم دق هیهان

خودش و اعتقاداتش باع  ش  ده. تا آن زمان فکرش را نکرده  ایکند  یس  ر م

 بود.

 چادر نگاه کرد. زیر یگلها به

چادر نم یمن برا - ع یمدرس   ه رفتن   یه پوش  م... همون روپوش و مقن

 باشم. دهینامحرم دوست دارم پوش یجلو یمدرسه ست... ول

 نگاه کرد. مرخشیبه ن نامدار

 نباشه؟! یجبر چیحتا اگر ه -

 سر تکان داد که آره. د،یترد بدون

 کنجکاوتر شد. نامدار

 !؟یکن یباز هم حجابت رو حف  م ،یبر کایروز امر هیمثال اگر  -

 هم نگاهش کرد. هیهان

انتخاب و عمل  یاونجا آزاد دیکنه... االن گفت یفرق نم کایو امر نجایا -

 نامحرم، نامحرمه! یهست... ول

 نامدار گرفت. ی رهیچشمهاش را از نگاه خ و
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. س  تیدوباره لبخند زد و فکر کرد " فقط کش  ف رنگ چش  مهاش ن نامدار

ساس ِ کر دیخودش رو هم با شف کرد! تازه دارم اح  یکلم  رو م ستفیک

 فهمم!"

 ند شد.بل هیهان

شت دعوتش کند بماند و ب یم ست دا ست برود؟! دو  حرف بزنند شتریخوا

و  ستی غرور و منطق ب ِفیاحساسش انقدر نبود که حر یزور ِ قلقلکها یول

 چند ساله اش بشود.

 را به طرفش گرفت. دفتر

 .یو موفق باش یادامه بد دوارمیخوبه... ام یلیاستعدادت خ -

 گرفت و از او دور شد. تکان داد؛ دفتر را یسر هیهان

*** 

ض مانینر یکارها ریدرگ وشیدار  هیکتا تر یقاچاق شدیم یبود. آذر نه دلش را

 یکند و جلو یس  رباز یجنگ، پس  رش را راه یببرندش، نه در آن وانفس  ا

 توپ و تانک دشمن بفرستد.
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و  نیعمو ش  اه یالیهم نبود. رفته بود رامس  ر، و الشیخ نیع مان،ینر خود

 گذراند. یشان، و با پسرشان خسرو خوش م یمیقد یوستهاد ،یخاله بت

 زحمت و تالش، تازه به یکه بعد از کل یگش  ت. ش  رکت یبرم دیبا وشیدار

 داشت. قیدق یدگیبه رس ازیبود، ن دهیثمر رس

خواند و بعد از آن، دس  ت راس  ت  یدرس م کایکه امر یدر ده س  ال نامدار

ته بود، به چم و خم کار آشنا شده گرف ادیزبان  وش،یپدرش بود. زودتر از دار

 نامدار نه،یگز نیو بهتر نیخورد، اول یبه مش  کل برم وشیبود و هر جا دار

 حواس شده بود. یب ،یکه به تازگ یبود. نامدار

 ی خانه  ِییرا به تنها یهم ماندن کنار خاله بت ینمانده بود. آذر و کت ش  مال

 دادند. یم حیتهران ترج

مدار ته بود تهران ول وشیهمراه دار نا کرد بود و  یحس م وشیدار یبرگش  

و نه  یمس   ائل کار یندارد. نه درباره  یفرق - ش   هیبرخالف هم -نبودش

 مشکل برادرش.

اشد. ب یکرد احساسش شوخ ی دل گذشته بود. فکر م ِیباز وانهیاز د کارش

 زودگذر... یکنجکاو کی
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مدار راد.. یمگر تص  ورش را هم م آخر نا مدار...  نا به کرد؟!  هد  بد . دل 

سال... که نگاهش را م یدختر جمع نا  کیو بر خالف ِ او، در  دیدزد یبچه 

 و قصد فرار داشت. شدیمعذب م ،یچند نفر یآشنا

 شده بود! یول

ساحل در صر همان روز ِ   ،یتوکل یکردن خانواده  یخداحافظ ،یشمال، ع

ه فتر هیخراب کرده بود. هان کجایاش را  یکلمب س  تفیاحس  اس کر یهمه 

 یاز رنگ چشمهاش و ذره ا شیب یزینامدار فرصت کند چ نکهیبود، بدون ا

 از اعتقاد محکمش را کشف کند.

 قرار شدن دلش شده بود. یرفتن او، انگار شروع ب و

نگاه...  کیرفت عاش  ق ش  ده باش  د. آن هم عش  ق در  یبار نم ریز عقلش

 گفت "ه*و*س"! یکرد و م یردش م شهیکه هم یزیچ

ما جا، پ یکم دارد، وقت یزیدام احس   اس کرد چم یوقت ا مه  نگ  ِ یه  ر

شت، وقت یچشمها ش یدزدک یاو گ سرک ک سابق او  شا د،یبه اتاق   ینمگر ن

ند، د دایاز او پ گاه  کیبراش مهم نبود عش  ق در  گریک هر  ایه*و*س  این

 !یکوفت
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 ریغ به لیمهار قل  و احساس، در محسبات عقلش، تما دنیبراش کش گرید

 .ممکن داشت

ست فکر کند. م یم ست تکل یخوا شن  نیرا با ا فشیخوا ساس تازه رو اح

 کند. و کرد.

ضح تر از ا یقتیحق سبز را  نیوا شم  سال ِ چ شت: آن دختر ِ بچه  وجود ندا

 خواست! یم

 .شهیخودش روراست بود؛ هم با

صحبت  دیدله کرد و به جاده زد. با کیشد. دلش را  مطملن با خانواده اش 

نبود. اهل درد  یریو اث یشناخت. اهل عشق افالطون یا مکرد. خودش ر یم

آورد. با همان جسارت  یرا به دست م هیهان دینبود. با اریاز  یو دور دنیکش

 .یشگیهم

 بود بخواهد، تا بتواند! ینامدار بود! کاف او

*** 

 1391 زیی/ پا تهران
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یه انقالبی  از هان هد.....درون  ته تلفنش را جواب نمی د گذش   ش     

 پاست....امیر علی سرگردان است و نمی تواند بیشتر از آن صبر کند.بر

 با موبایلش، دفتر و وحید تماس گرفته.....هیچکس خبری ازش ندارد. بارها

ش  می خوایم بریم اونجا... پ - ست ام خودش بود...  شنهادیمگه نمی دون

 نکنه طوریش شده!؟

 جوابی ندارد.نگاه کردن به چشمان امیرعلی پرهیز می کند...  از

 مامان؟-

 جان مامان?-

 شده؟!... اینطوری می خواد مخالفتش را نشون بده... مونینکنه پش-

 ترین فکری که می تواند راجع به نامدار کند. احمقانه

 بریم ،.....مطملنم هر جا باشه خودش رو می رسونه. -

که در آس  انس  ور هس  تند ،نگاهی حریص به چهره و قامتش می  ییدخترها

 د.کنن

 رو به دیگری زمزمه می کند: یکیشان
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 فتبارم ا... احسن الخالقین!-

 دو می خندند. هر

شدن  هانیه شان و بی تفاوت ، با باز  و امیرعلی هر کدام غرق در دنیای خود

 در، خارج می شوند.

 رود و پیغامی برای نامدار می گذارد. یبه سمت نگهبانی م امیرعلی

 

*** 

 

شان نگاهی تکمیلی به ا شکوه، طراف می اندازد. لبخند خانه کرده بر لبش ن

 کارش راضی ست. یمی دهد که از نتیجه 

می دانند که ترتی  و چیده مان با شکوه و در خور توجه ،مخصوصًا در  همه

خواس  تگاری، تا چه اندازه برایش مهم اس  ت. البته اجرای آن هم  یجلس  ه 

 .دیفقط از خودش بر می آ
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ست که ز ساعت شود .امیررضا  ینگ خانه نزدیك هفت ا صداقت زده می 

به سمت آیفون می رود و با گفتن "بفرمایید" دکمه را فشار مي دهد و خودش 

 پایین می رود. یبه طبقه 

دچار استرس و هیجان شده. سریع به سمت آشپز خانه می رود و یك  نینازن

 لیوان آب می خورد.

 ند.ار زیبایی وارد می شوابتدا و به دنبالش امیرعلی با سبد گل بسی هانیه

 جستجوگر شکوه به دنبال نامدار است. نگاه

 آقای راد تشریف نیاوردن؟! -

 زودتر از هانیه جواب می دهد: امیرعلی

 بابا یه مقدار درگیر برنامه های برگشتشه.-

 کالمش را قطع می کند: هانیه

 میاد ،... ما زودتر مزاحمتون شدیم.-

و*ش می گیرد و همه وارد س   الن پذیرایی می هانیه را گرم در آ*غ* مهربان

 شوند.

 مشغول ریختن چای است و در فکر. نینازن
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متوجه بهم ریختگی و اض  طرابی که به دلیل نیامدن نامدار ،درگیر آن  نهال

 شده ،می شود.

 می خوای من بریزم؟ -

 نه ممنون خودم مي ریزم.. -

و چای در س ینی بغآ دارد .... برای بار چندم دس تهاش می لرزد  ص داش

 مي ریزد و اشکش هم.

گاری - گاریش ،...اونم چنین خواس  ت له! ...آدم روز خواس  ت مت خ ببین

 .....گریه می کنه؟!

 به صداش می دهد . هیجانی

 امیرعلی رو دیدی؟! عج  تیپی المص  !!!-

 بد جنسی اضافه می کند: با

 شایدم فیکه! -

 صد باره دلش رفته... رنگ می گیرد. با دیدن امیرعلی نیهای نازن گونه

 متوجه تغییر حالش می شود نهال

 بپا پس نیوفتی آبجی !!!-
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 هی    س بابا !! ...صداتو می شنون. -

 

*** 

 ساعت گذشته ... کمابیش راجع به هر موضوعی صحبت کرده اند. كی

 و نگرانی امیرعلی بر کسی پوشیده نیست. اضطراب

مه به یك موض  وع فکر می ها حرف نمی زنند و س  اکت ش  ده اند ... ه زن

 کنند ... نیامدن نامدار!

 نهال هم ساکت شده . حتی

صال به امیرعلی می زند. با آن چشمهای  نینازن ستی یکی دو بار لبخندی از ا

 از گریه قرمز شده ،اعتماد به نفسی برایش نمانده.

 نیبیش  تر از هر وقتی از پدرش دلگیر اس  ت. تمام حواس  ش به نازن امیرعلی

با ابروهای گره کرده که نش   انه تمرکزش روی بح   اس   ت ولی در ظاهر 

 جاریست به حرفهای امیررضا گوش مي دهد.

 شکوه کم کم در هم میرود. اخمهای
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بغ کرده و با نگرانی دس  ت به گریبان ،به این نتیجه رس  یده که نامدار با  هانیه

 نیامدنش، مراسم را رسمًا منتفی شده اعالم کرده.

 

 

*** 

 ......راس ساعت هشت. دیا مي باالخره

و نهال با کش  یدن نفس عمیقی از آمدنش خبر  ددیدر به ص  دا در می آ زنگ

 می دهد.

 بالفاصله پیش قدم می شود جهت استقبال. امیررضا

جمع ، کره ای  یباز می ش  ود. در برابر چش  مهای منتظر و حیرت زده  در

شاخه های ظریف و زیبای ا شده از  شکل و عظیم ،پر  رکید، در هم بلوری 

پیچیده شده ...با رنگهای سفید، صورتی و بنفش ....توسط دو مرد به داخل 

حمل می ش  ود ... و در پی آن ظرفی تلقی ش  کل که داخل آن کیك فوق 

زیبا .... با همان تلفیق رنگی ... و س  پس باکس هایی در اندازه های  دهالعا

 مختلف در گوشه سالن روی میزی جا خوش می کنند.
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 ایتًا قامت استوارش به همراه امیررضا نمایان می شود.نه و

تاخیرش  به بت  با یه س  ری فرود می آورد و  با بق جه ش   دن  محآ موا

 عذرخواهی می کند.

ید،  امیرعلی به طرفش می رود و با کمال مهربانی و ادب خوش آمد مي گو

 دستش را دراز می کند و با او دست می دهد.

با دیدن گل و کادوها کمی از هم باز می ش  کوه  یهای در هم رفته  س  گرمه

 شود.

 لبخند بر ل  آهسته پیش می رود. مهربان

 خواهش می کنم ... این حرفها چیه... خیلی خوش اومدین... بفرمایین! -

 به امیرعطا می کند. رو

 امیرجان! آقای راد رو راهنمایی کن ... چرا انقدر زحمت کشیدین؟!-

یه ند ... چهره  هان گاهش می ک ثل همیش   ه ن ای آرام و مس  لط دارد ... م

 اش......هیچ اثری از ناراحتی و نارضایتی در صورتش خوانده نمی شود.

 به سمتش می رود. نگاهش قدردان است . امیرعلی

 .نیممنون بابا ... خیلی زحمت کشید -
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دلنش  ین بابا را از زبانش می ش  نود.  یاز س  الها، اولین بار اس  ت کلمه  بعد

 و باالش می اندازد... لبخندی روی صورتش نقش می بندد .نگاهی به قد 

 خواهش می کنم قربان ....انجام وظیفه ست! -

 بازوی پسرش را فشار می دهد. و

یك نگاه متوجه می ش  ود که تنها جای خالی، کنار هانیه اس   ت .....به  با

 سمتش می رود ....نگاهش آرام و بی اعتناست.

ت در جزییات و رنگ آمیزی کیك چش  م گل ها نفس گیر اس  ت. دق زیبایی

 نواز؛ و تعداد باکس ها مبهوت کننده!

سخاوت فوق العاده اش ،  هانیه سلیقه و  سم خودش می اندازد.  را به یاد مرا

 آن زمان هم در نوع خودش چشمگیر بود.

 همه به سمتش جل  شده. فروتنی و ادبش، تاخیرش را پوشانده. توجه

س  عی می کند تا جایی که می تواند جمع تر  نظر هانیه می رس  د نامدار به

 بنشیند.

 حتی نمی خواهد گوشه لباسش با او تماسی داشته باشد. انگار

 با تعارفات شیرینش ،سر صحبت و گفتگو را با نامدار باز می کند. مهربان
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های س  اده و در عین حال مهم مهربان که ،نش  ان از دلنگرانیهای  پرس  ش

پاس   یخانواده  با او دارد . و  نامدار که  خ های محکم ، متین و ش  نیدنی 

 صدایی آرام ادا می شود.....سکوتی را ایجاد کرده.

به موضوعاتی که مربوط به امیرعلی ست را به عهده خودش می گذارد  پاسخ

ولی از جان  خودش همه جانبه حمایت و رضایتش را اعالم می کند و البته 

 صحبت کند. نیامیرعلی و نازنقبل از آن درخواست می کند چند کالمی با 

با سینی چای مشغول پذیرایی ست....آ خر از همه به نهال می رسد  امیرعطا

که طبق معمول همیش  ه موهاش در بند هیچ گل س  ر و گیره ای نیس  ت و 

 پریشان اطراف صورتش ریخته.

 دیدن پاهای عطا در مقابلش سر باال می آورد. با

 ذهن عطا می گذرد از

و ناز اس  ت، خدا در هم آمیخته و در چش  مهای بی خبر و  "هر چه زیبایی

 شیطانش به وعده گذاشته "

تالش  ش را می کند که خمیازه نکش  د و اش  ك درون چش  مهاش حلقه  تمام

 زده.
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 اش می گیرد. خنده

 بزن روشن شی! -

 با سر به ردیف شکالت های کنار سینی اشاره می کند. و

 آهی نمایشی می کشد . نهال

 حرفا گذشته؛ االن اسکاچ هم رو من کار نمی کنه!کار ازین  -

شمهاش گرد  ابروهای شدت تعج  تا حد ممکن باال می پرد.... چ عطا از 

 می شود و خنده اش را پشت لبهاش خفه می کند.

 چی گفتی؟! -

 هیچی بابا ....میگم ،ریکا و اسکاچ و این حرفها هم ....آره! -

 راه افتادی!-

 برد و زمزمه می کند: سرش را نزدیك تر می نهال

 گفتم که وقتش گذشته .....مسولین رسیدگی کنن! -

 با شیطنت می خندد. و
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های  یهم نم خودش چه  بان ب به چی حرف می زند ، فقط از ز ند راجع  دا

کالس شنیده که یك نوع نوشیدنی قوی ست. البته از این نوع شوخی ها فقط 

 و فقط با عطا دارد.

ضای خان مطملن ست بقیه اع شنیده اند و اگر هم ا سم آن را هم ن واده حتی ا

سکاچ  سر همان ا صحبت  صد فکر می کردند  صد در  شنیدند  اتفاقی می 

 ظرفشویی ست.

 پیچیده میان نفسهای بی قرار عطا. عطرش

 بگم شتره بیاد؟!-

شرط اول رو  - شتر نیاد !!!  سوار بر  شه یه وقت  ست با بگو بیاد ....فقط حوا

 که یادت نرفته !

 هم بلنده ...از اون لحاظ گفتم! شیاتفاقًا شاسنه  -

 سرفه ای که نامدار می کند، به نوعی فرمان سکوت است ... تك

 صحبتهای دو به دو را قطع می کنند....توجه همه به نامدار است. همه

 می کند. نیبه نازن رو
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خانوم ... من از بزرگترها تون اجازه گرفتم در ص  ورتیکه از  نیخ  ...نازن -

 ر شما اشکالی نداره، صحبتی با هم داشته باشیم.نظ

 سر به زیر می گوید: نینازن

 خواهش می کنم. -

صه و همچنین عالقه ای که به هم  - شخ هدف از این دورهمی که به همه م

 دارین.

شتهای در هم فرو رفته  یبه چهره  نگاهی سرش و انگ ضطرب پ  نینازن یم

 می کند.

که پس  رم ش  ما رو انتخاب کرده ،عمیقًا و قلبًا قبل از هر چیز بگم ...از این -

 یخوشحالم ... ول

 می کند. مکثی

 باال می آید. نینازن نگاه

ولی به عنوان یك پدر....یك بزرگتر ....کس  ی که تجربیات بیش  تری داره، -

چند نکته هس  ت که الزم می دونم گوش  زد کنم و ممکنه در آینده و زندگی 
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باید قبل از تصمیم نهایی و وارد شدن به  شما تاثیر گذار باشه و شخص شما

 جمع خانواده ما ،از اونها مطلع باشین.

کالفه چادرش را مرت  می کند ... احس   اس خوبی از این حرفها  ش  کوه

ندارد.....دیر رسیدن نامدار... اختالف فاحش عقیدتی و ناراضی بودن اولیه 

 شت کند.اش از این وصلت باع  می شود از جمالت نامدار سوس بردا

خیال آنکه نامدار قصد سنگ انداختن و کوچك کردن دخترش را دارد ، به  به

 میان حرفش می پرد.

 فرهنگی یببینید آقای راد ... همون طور که مالحظه می کنید ما یه خانواده -

ستیم. دین و مذه  تو خونه  سنتی ه ما حرف اول  یو فوق العاده مذهبی و 

ی زندگی می کنیم که اون دنیا با عزت و سربلند و آخر رو می زنه .... ما طور

 به روی فاطمه زهرا نگاه کنیم.

از استرس زیاد به جان ناخنهاش افتاده..... "راجع به چی صحبت می  نینازن

 کنه؟!"

مامان رفت  نهال باز  نفس کالفه اش را بیرون می دهد و زمزمه می کند : 

 منبر!
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 وارد می کند تا ساکتش کند.آرام و نامحسوس به بازوش فشار  امیرعطا

 با احترام و صبر کامل گوش به حرفهاش سپرده. نامدار

همونطور که می بینید ما حتی ماهواره نداریم... دختر های من هیچوقت  -

سالمی  شتن... در جامعه ای ا شرع و عرف ندا روابطی خارج از چارچوب 

 دارن.زندگی کردن ... با غرب و بی بند و باریهای اونجا سنخیت ن

تو این کشور میون زن و مردمون حریم داریم ..... معاشرت های بی بند و  ما

بار نداریم ....خالص  ه عرض کنم؛ حروم و حالل س  رمون میش  ه..... ل  

 کالم "ما با هم خیلی فرق داریم".

 نگاه ناراضی شوهرش از ادامه باز می ماند. با

 فاصله ای با زار زدن ندارد. نینازن

 ه... سکوت سنگینی فضا را پر کرده .متشنج شد جو

 ینامدار ....این اولین باری س  ت که کس  ی اینطور بی مالحظه به نحوه  و

شاره می کند.... به روی خودش نمی آورد ..... فقط در یك لحظه  زندگیش ا

بسیار کوتاه، هانیه متوجه منقبآ شدن عضالت صورتش می شود ..... ولی 

 گردد.به سرعت به حالت عادی بر می 



 849 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

*** 

جناب دکتر بفرمایید لطفًا ... قابل تعارف نیست .....هانیه جان ...مشغول -

 شید!

 زیر ل  به عطا می گوید : نهال

شکوه جون ،مهربان مجبور به اهدا درجه  - شی  دکترای  یبه خاطر زود جو

 افتخاری می شود!

شناس  عطا حتی نگاهش هم نمی کند. "کاش این دختر یك مقدار موقعیت 

 ود"ب

 ذهن نامدار حول یك جمله می چرخد. تمام

 "ما خیلی با هم فرق داریم"

شکوه  امیرعلی ست که  صحبت می کند ... .تمام تالشش بر این ا شروع به 

 را راضی و خاطرش را جمع کند.

قباًل ص  حبت کردم  نیش  کوه جون ،نگرانی ش  ما بی مورده.... من با نازن -

.بدون ذره ای کم و کاست .... من قول ...همه چیز رو براش توضیح دادم ...

 می دم بهترین زندگی رو براش درست کنم.
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 رنگ التماس می گیرد. صداش

 قول میدم خوشبختش کنم.-

 در ذهن نامدار زنگ می زند .... به پسرش نگاه می کند. کلمات

 "تاریخ تکرار می شود "

شك....خاطره  بطور شده در  آن روزها ....آن قول ها حك یقطع ....بدون 

 قل  و مغزش است .

 .....نمی داند این نشانه ها را به چه فالی بگیرد.

ضمینی برای به وقوع  دلش سرش بگوید "قول نده ! که هیچ ت می خواهد به پ

 پیوستن ان نیست"

شکوه  تمام سته و نجواگونه با  صدایی اه ست ،مهربان با  مدتی که در فکر 

 صحبت می کند.

 

صوم و رنگ پریده نازننامدار می افتد به  نگاه  ...برق نا امیدینیصورت مع

ست !....این  شمان بی فروغش می بیند........فرق بزرگی این میان ا را در چ

 دختر، از همین حاال پسرش را می پرستد.
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 عمیقی می کشد ..رو به شکوه می کند نفس

سبك زندگی و  - شی از اون موافقم. این که  شما متین و من با بخ البته کالم 

....اما اینکه کدوم بر هیفرهنگ ایران با اونجا کاماًل تفاوت داره ....امری بدیه

داره ....خوب،..ابعاد گس  ترده ای داره. به ش  خص  ه آدم  تیدیگری ارجح

مذهبی و سنتی ای نیستم ... پیرو هیچ ایسمی هم نیستم... ایمان من به خدا 

ا که ص  رفًا س  نت و . کمهی..بر اس  اس دانس  ته هام و میزان دریافتم از هس  ت

شبختی نمی دونم.... که به قولی  ضمینی بر خو مذه  در کنار هم را ،هم ت

 محمد،بزرگترین سنت شکن تاریخ زمان خودش بود.

 لحظه ای به سمت امیر علی می رود و بر می گردد نگاهش

 البته هیچ مخالفتی هم با اون ندارم به شرط اینکه با عمل همراه باشه. -

 کالمش، وجود امیرعلی را به لرزه در می آورد.خفته در  طعنه

تمام تالشم همواره بر این بوده که با عمل، الگوی مناسبی برای پسرم باشم -

به اس  م دروغ مص  لحتی،  ها رو تحریف نکردم و  یت  مان واقع ....هیچ ز

تحویل اطرافیانم ندادم... حاال اینکه تا چه حد موفق بودم رو زمان مشخص 

 می کنه.
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ید عین  کالفگی در تك تك حرکات هانیه موج می زند.... هر چه که می گو

 واقعیت است.

 نفسی تازه می کند . نامدار

البته الزمه بدونید ه   یچ وقت امیرعلی رو از ارتباط با جنس مخالف نهی -

نکردم ....که خ  ...امکان پذیر هم نبود.... ولی تا جایی که می شد تعامل 

 دم.و ارتباط صحیح را یادآور ش

 سمت نازنین می چرخد به

ست نازن- شما صحبتم با  شما کاماًل  نیو اما روی  خانوم! نگرانی های مادر 

منطقی و قابل درکه ... من تمام سعیم اینه که شما با شناخت کامل و اگاهی 

تاک یان زندگی و دیتص  میم بگیری. همه می گن و من هم " " می کنم که بن

ا رو . که خدندباشه، عوامل دیگه موثر نیستخانواده، عشق و محبته و تا اون ن

ش  کر ش  ما همدیگر را دوس  ت دارین. اما تنها عش  ق هم برای داش  تن یك 

زندگی آروم، کافی نیس  ت. از نظر فرهنگی و اجتماعی ....پایبندی به برخی 

سبك زندگی و ارتباطهای ما که مطملن  صول....حتی در نگاهی جزئی تر،  ا

زیادی  هاین با ش  ما ص  حبت کرده...تفاوتهس  تم امیرعلی از جزییات او
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بدونی عالوه بر  ید  با ما  کدوم رو غلط نمی دونم...ولی ش   دارن. من هیچ 

غربت و دوری از خانواده که خودش به اندازه کافی آزار دهنده س  ت ....هر 

 کدام از این ها می تونه سدی در راه خوشبختی تون باشه.

 به چشمهایش ادامه می دهد خیره

ارم بدون تعص    به این چالش ها نگاه کني. من فقط می تونم دوس  ت د -

من، هیچ گونه محدودیتی در تضاد با شما  یاینو تضمین کنم که در خانواده 

این  یو عقایدتون وجود نخواهد داش   ت. و چنانچه با در نظر گرفتن همه 

 رو در لیها، هنوز هم جوابتون مثبته .... بدونید که از همین دم، حکم امیرع

 قل  من دارید..... قدم به چشم من و خانوادم می ذارین.

به ص   دای آرام و متینش گوش س  پرده......بر خالف  نینازن مدت  مام  ت

 تصوراتش ،کلماتش خالص و بی ریا هستند....بدون هیچ ح  و بغضی.

ص  حبتهاش را دانس  ته و فهمیده .....و ندانس  ته و نفهمیده، محبت این  تمام

 ند.پدر در دلش می نشی

 طوالنی می شود . سکوتش

 با خبر از حالش می گوید: مهربان
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 ما این سکوت رو به عالمت رضا بذاریم؟! -

 رو به پسرش می کند: ن،یبا آمدن لبخند به روی لبهاي نازن نامدار،

سولیت تو ده برابره.  نیمتوجه نگرانی های خانواده نازن - شدی بابا جان ؟! م

به تعداد همه  این خانوم زیبا، بهش توجه و محبت داش  ته عزیزان  یباید 

باش  ی ...تا کمی جای خالیش  ون رو پر کنی....این س  ه ماه فرص  ت خوبیه 

صمیم نهاییتون را  شین ،بعد از ان ت شنا ب شتر با خلق و خوی هم ا براتون تا بی

 با ما در میون بذارین

 رثابت مانده و به این فکر می کند که د نیامیرعلی روی ص  ورت نازن نگاه

 لباس عروس چه قیافه ای خواهد داشت. از تجسم آن لبخند می زند.

 چشم ،حتمًا!-

 رو به پسرش می پرسد: مهربان

 شما صحبتی ندارین؟ -

 گویی از دنیای دیگری آمده. یرعلیام

 هر چی خیره... -

 شکوه جان ،حرفی باقی نمونده ؟-
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 شرمنده از قضاوت زودش تنها زمزمه می کند: شکوه،

 با خودتونه...اختیارش -

 هانیه !!! خانومم خیلی ساکتی .....شما حرفی ...نصیحتی....-

 امیدوارم خوشبخت بشن.-

خ  ،پس به س  المتی و..با توکل به خدا ...برید ریش و گیس رو با هم  -

 سفید کنین!

خوش  حال اس  ت و مرت  می خندد ،از ص  میم قل  برای خواهرش  نهال

 ی می گوید:آرزوی خوشبختی می کند. با عشوه گر

 حاال اگر اجازه بدین یك خلوتی هم با هم داشته باشن! -

 سری به چپ و راست تکان می دهد. شکوه

 از شما بزرگتر که اینجا نبود!-

 می خندند. همه

ها و نگرانی های ش  کوه رنگ دیگری گرفته ... به فکر چیده مان  اس  ترس

 .درست و سفره آرایی میز شام است و دائمًا در رفت و آمد

 از جا بلند می شود و با عذر خواهی قصد رفتن می کند. نامدار
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 سراسیمه از راه می رسد. شکوه

 کجا؟! به جان بچه هام قسم اگر بذارم برین.....شام در خدمتتون هستیم.-

 لبخندی به ل  می آورد. نامدار

 "این زن زبونش ممکنه گاهی تلخ باشه ...ولی دلش پاکه"

و کمی از  میت مناس    تر....فردا ش    پرواز داراگر اجازه بدین یه فرص  -

 کارهام مونده.

چه فرصتی مناس  تر و فرخنده تر از این.....شام حاضره.....قابل بدونین  -

 یك ش  رو بد بگذرونین .....انشاال به کارهاتون هم می رسین.

 خواهش می کنم تشریف داشته باشین.-

ص با صدای امیر علی بر می گردد و به   یورت مغموم و در هم رفته شنیدن 

که دیروز تند رفته و در حقش بی انص  افی  داندیاو نگاه می کند.... خوب م

شحال  ست و حق دارد خو ش  مهمی  ش  برای او هم  کرده .... بعالوه ام

 باشد.

 را به نشانه موافقت تکان می دهد. سرش

 زند و بالفاصله به آشپز خانه می رود . ینهال را صدا م شکوه
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*** 

می پرس د کجا می تواند س یگار بکش د .. امیررض ا به س مت تراس  نامدار

 راهنماییش می کند.

به آسمان سرگرم تماشاست .....غوطه ور در افکارش ....احساس می  خیره

کند هم خوشحال است و هم نیست.... حال غریبی دارد ....به طور عمدی 

 و آشکار ،هانیه و وجودش را نادیده گرفته.

حال و هوا و فض  ای چیره بر جمع هم باع  ش  ده کس  ی متوجه این  البته

 سردی و بی اعتنایی نشود.

به پس  رش که زیر درخت بید  کالفه آهی می کش   د ... نگاهش می افتد 

 خلوت کرده .. نیمجنون با نازن

 این صحنه، باز شوری در دلش می اندازد. دیدن

 "خوشبخت می شدند؟؟؟"

از ته دل ،با خلوم تمام یك دل شکسته از خدا به آسمان بلند می کند و  سر

 می خواهد این احساس را برای همیشه در قل  هاشان زنده نگهدارد.
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ضور ساکت امیرعلی را در کنارش حس می کند ... متوجه حرکت  ح ارام و 

 دستهاش و تکه کاغذی که در برابرش قرار می دهد می شود.

 این متعلق به شماست.-

ن می کند ... مقداری از دود آن را می بلعد و ما اعتنا س  یگاری روش   بی

 بقیش را همراه با نفس داغش بیرون می دهد.

ستن اینکه در چه راهی و به چه هدفی - شاید دون سید واریز پولتونه ،گفتم  ر

 خرج شده ،کمکی کنه.

 خیال پك محکمی به سیگارش می زند. بی

سامان ...اهدایی برگه رسید را باز می کند و می خواند "بیمار ی گوشه ستان 

 به جانبازان شیمیایی "

 اهدا کننده "نامدار راد "ذکر شده . نام

 اجازه نمی دهد که بهت و ناباوریش را به نمایش بگذارد . غرورش

 علی با همان صدای آرامش شرمزده می پرسد : امیر

 می دونستید؟! -

 سکوتش را می بیند ادامه می دهد: وقتی
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 پس چرا ..؟-

 

ه نمی دانس  ته .....علم غی  که نداش  ته ...بعالوه فرص  تی هم برای ک البته

دانستن نداشته .....از فرودگاه یکراست به زندان منتقلش کرده بودند. هر چه 

براش جمع کرده. نیم  یبا زرنگ دیس   ت که وح یداند، اطالعات کامل یم

سیگ ستادن دود  شم به او می کند و همراه با فر سمان به آ ارنگاهی از زیر چ

 می گوید:

 دکتر! یهدف ،وسیله رو توجیه نمی کنه آقا -

 نا آرامی و کشمکش درونی او هست،منتظر می ماند تا ل  باز کند متوجه

امیدوارم انقدر منو پست ندونید که فکر کنید ،پشیزی برای این جور درامد -

پنجم مبلغی بود که برای ش  ما تعیین ش  ده بود  کیها ارزش قائلم .....این، 

،تنها کاری که من کردم این بود که از نفوذ چند نفری که می شناختم و هنوز 

که  کردم استفادهحرفم پیششون ارزش داشت استفاده کردم و ازش در جایی 

 حداقل مفید واقع بشه.

 در صدایش می نشیند غمی
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تو دوره زمونه ای که که اگر به دوچرخه کس  ی خراش بیفته، ....خس  ارتش -

 ن می گیره،رو مطابق قانو

روی تخت اون بیمارس  تان، نفس می کش  ن .. که خس  ارات فوق  آدمهایی

 سنگینشون در هیچ کجا جبران نشد ،

طرف دیگه برای نسل امروز ،آرمان ...شهادت... و از خود گذشتگی فاقد  از

 مفهوم شده ....این واژه ها حالشون رو بهم می زنه.

 می کشد. آهی

سال - سی که  شه اینها برای اون ک ستان زجر می ک ست روی تخت بیمار ها

 ....از هر شیمیایی کشنده تره.

 ،باقیمانده سیگارش را بر لبه تراس خاموش می کند .... نامدار

کی مقصره ؟؟؟ شما که درخواست هاتون رو جدی نگرفتید....یا اونها که  -

 نیاز های شما رو شوخی گرفتن.....یا نسل امروز ؟!

 ه فکر فرو می روند.در سکوت هر کدام ب مدتی

 آنجاست. نیامیر علی به یاد می آورد برای عنوان کردن مساله نازن ناگهان
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دفعه قبل هم که اومدم دفترتون ،قص  د داش  تم در مورد موض  وع مهمی که -

 با شما صحبت کنم... نهیمربوط به نازن

 تمام کردن جمله اش را به او نمی دهد. اجازه

باش و ض  روری، هم من و هم پس  رم مي در اون مورد، هر چی که الزم -

 دونیم و اهمیتی هم برامون نداره.

به سمتش می زند و م*س*تقیم در چشمانش نگاه می کند. می داند  چرخی

 تا چه حد نگران است. سعی می کند لحن اطمینان بخشی به صداش بدهد.

 هما بش یقابل بدونه و عروس خانواده  نیباز هم می گم؛ در صورتیکه نازن -

 نیست. می....جایگاه و احترامش کمتر از امیرعل

 متعج  از برخورد نامدار .... بی حواس می گوید: هنوز

 هیچ چیز از چشمهای شما پنهان نمی مونه ،درست می گم ؟-

نگاه نامدار خاموش می ش  ود ،یادآوری عش  ق پنهانی همس  رش به  ناگهان

 ی می زند .شبحی نامرئی .......طعم دهانش را تلخ کرده ،پوزخند

همه خویش  تن داریش از پا افتاده .......باید برود .... پش  ت می کند و با  با

 گامهایی سنگین به سمت حیاط قدم بر می دارد.
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نامدار، تا ته نگاهش را خوانده  ینگاه به ص  ورت س  اکت و کنترل ش  ده  با

شتباه فهمیده....به این فکر می افتد  ضیح بدهد.....ا ه ک.......می خواهد تو

سات بر  یدر پس آن چهره  سا سخت و آرام....... چه طوفانی از اح سرد و 

 پاست که او نا خواسته مسب  آن شده.

صدایش  کالمی شی در  سفش پیدا نمی کند ....لرز شان دادن عمق تا برای ن

 است.

 آقای راد ......حاللم کنید... -

 مه می کند:پله ها ،مکثی می کند... با لبخند تلخی بر روی ل  ،زمز میان

 من از بیگانگان هرگز ننالم ...که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. -

 

*** 

 1361 زیی/ پا رامسر

صم یوقت ستر میگفت "ت شاد یدارم ازدواج کنم"، نگاه خاک  یمادرش برق 

 .یپدرش، رنگ ناباور یجد یگرفت و چشمها

 سه نفره شان، سه حس متفاوت داشت. مثل 
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 هنکیرفتن، بدون ا یو خواس  تگار یبه ازدواج س  نت یاعتقاد و عالقه ا آذر

 یم هادشنیکه پ ییباشد، نداشت. دخترها دهیو پسند دهیرا د یپسرش دختر

با نامدار بزرگ ش  ده  یاز بچگ ایداد، همه از بس  تگان و دوس  تان بودند که 

 عیرف ی دههم خانوا یش  ناختند. از وقت یرا م گریس  الها بود همد ایبودند، 

 آذر. یاهایشده بود عروس رو را،یرفتند، دخترشان سم اکیخان به امر

دانس  ت تجارت و  یزد. م یاز ازدواج نامدار نم یهم اص  وال حرف وشیدار

سعه  شرق امر یتو ستگ کا،یشرکتش در  ضور ن ی تنگاتنگ ِیواب امدار با ح

سالش بود. و انقدر بچه هاش را م ستیفقط ب مانیدارد. نر شناخت  یو دو 

ند آب بدا پان یبرا مان،ینر از یکه   درک یش  ود. فکر م ی راد" گرم نم ِ ی"کم

صت ز ینامدار برا به  ،یتوجه یب یشرکت، با کم یدارد ول یادیازدواج، فر

شکل بر م شق یعنیخورد. و ازدواج،  یم شق و عا  یزندگ یها تیجذاب ،یع

 در کار! یو حواس پرت ییزناشو

شان، چ ینم یخودخواه سرش به خاطر تجارت ست اگر پ سالدان  ررتید یند 

 کند. یخانواده فکر نم لیازدواج کند. خوشحال هم بود که نامدار به تشک

 !یگرفت یخوب میچه تصم -
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 !؟یشد به فکر ازدواج افتاد یدفعه چ هیپشت بند آذر گفت:  وشیدار

 مصمم جواب داد: عاشق شدم! یول کوتاه

 !؟یعاشق شد -

 !؟یِک  -

 !؟یعاشق ِ ک -

 .دیبار ی. باران، نم نم منیشاه یالیسقف ِ وم وانیبودند در ا نشسته

 یالبه ال قی پش  ت س  ر پدر و مادرش نگاه کرد و مه رق ِیجنگل یکوهها به

 !هیهان یسبز... سبز... درست رنگ چشمها یدرختها

 منتظر روبه روش چشم دوخت. یزد و به صورتها لبخند

 .هیهان -

 !ه؟یرار کرد: هانتک یجمع شده، سوال یبا چشمها وشیاخم کرد و دار آذر

 سر تکان داد. آرام

 .عیآقا ناصر، مباشر عمو رف یبرادرزاده  -

 .دیخودش را جلو کش آذر

 !!ه؟یهمون دختر چادر -
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 نامدار باال رفت. یابروها

 " انگار جزام داره!هی"چادر دیگیم یطور -

 تر شد. یجد وشیدار صورت

ورده؟! نخ ییرت به جا! سنم؟یبود... بب یهم سن کت اد،یم ادمیکه  ییتا جا -

 !؟یازدواج کن کتریچند سال از خودت کوچ یکیبا  یخوا یم

 .دیل  ورچ آذر

سر و ر ِتیاونم با اون وضع - ! اصال ی خودش و خانواده ش؟!... نام ِختی 

 نبود... یبامزه ا یشوخ

 آرام. یبود ول یهم جد نامدار

 جدهیش هس  نش کمه... هم دونمیکنم... م یکه ش  وخ ومدمین نجایتا ا -

... نیپس  ند یدونم ظاهرش رو نم ی... مکترهیس  الش  ه. چند س  ال ازم کوچ

 کنم. یماهه دارم بهش فکر م کیگفتم که! عاشقش شدم...  یول

 باال رفت. وشیدار یابرو کی

 !؟یکه عاشقش بش شیدیدو روز، چند بار د یکیاون  یاصال تو -

 داد. هیتک یراحت یبه پشت نه،یدست به س آذر
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 نیا ریز یس ول دهیو پوش   یظاهرش  ون مذهب نای! اگمیم ش  هیهممن که  -

شم و ابرو دلبر جدهیه یبچه  نیهم نیچادر، گرگن... بب  یساله چطور با چ

 کا،یامر یاون همه دختر رنگ و وارنگ تو دنیکرده که پس  رِ  من، بعد از د

 و ازدواج افتاده. یحاال به صرافت عاشق

 فشرد و اعتراض کرد: مامان!هم  یپلکهاش را رو یلحظه ا نامدار

گاه ِ ن ه،یاز چند ثان ش  تریکه ب یدختر یحرف زدن و قض  اوت درباره  نطوریا

او، هم  ینامدار ندوخته بود و ش  رم حرکاتش، برا یاش را به چش  مها دهیرم

 .دادیطراز فرشته ها بود، آزارش م

 از کوره در رفت. آذر

 یت بنداز! اون خانواده  نگاه به خودت و خانواده هی! ی! نام؟یمامان چ -

صال کار یُاُمل و ب سالش ندارم...  یفرهنگ کجا و ما کجا؟! من ا سن و  به 

احس  اس زودگذر، هم خودت رو  هیبه خاطر  دمیوجه اجازه نم چیبه ه یول

خت کن باز مونویخانوادگ یهم آبرو ،یبدب  رگز... تو پس  ر بیریبگ یبه 

 .می... برات آرزوها دارییما

 نرم! یول ید نرم تر از همسرش حرف بزند. جدکر یسع وشیدار
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سرم! تو با اون دختر تفاوت دار - ... فرهنگ ما و اونا با هم تفاوت داره... یپ

 یش  یم ارهیس  وار ط ،یداریبرم تویکائیپاس  پورت امر ،یتو هر وقت اراده کن

صاح  خونه  ع،ی رف ِیهر جا دلت خواست... ناصر تازه از صدقه سر یریم

و ر هش  تبراش  ون حکم ب عیرف یالیهفته مس  افرت و و کی ش  ده. یو زندگ

 یول یاالن متوجه نباش دی!... شاستنیتو ن یداشت... اصال در حد و اندازه 

 ...یخور یبرم یبعد به مشکالت بزرگ

 شناخت. از همان در وارد شد. یپسرش را م یقو یاجتماع روابط

 شیمعرف نکهیاز ا ،یریم ییباهاش جا یکه وقت یازدواج کن یبا کس   دیبا -

خواد به عنوان  یظاهر و فرهنگ م نیدختر با ا نی... ایخجالت نکش   ،یکن

 یها و مجالس حاضر بشه؟! م یمهمون یهمسر ِ تو، عروس خاندان راد، تو

 ی! اونم توورک؟یوین شیبا خودت ببر ،یریدخترو بگ نیدس   ت ا یخوا

ها رو  ییکایامر دیآدما برامون درس  ت کردن و د نیکه امثال هم یض  اعاو

 ها خراب کردن؟! * یرانیهم نسبت به ا ینطوریهم

ئل فکر کرده بود... ا نیا یهمه  به هایمس   ا قرار  تیدوم اهم یدر درجه  ن

 بود. هیخانواده اش و هان تیداشتند. فعال مهم تر از همه، رضا
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کند.  تیریاش را مد یتواند اوض  اع زندگ یدانس  ت م یبود... م نیب خوش

 بود... انیدر م یو اعتقاد یختالف فرهنگا یحتا اگر پا

داده  دایکرد، بهش  یم یپدر که داشت براش سخنران نیکرده بود؛ هم تجربه

 ییزهایو چ یبکش یسخت دیبا ،یکه آرزو دار یزیبه دست آوردن چ یبود برا

 ...یاز دست بده

 کرد. یها فکر نم یخواست... و به سخت یرا م هیهان حاال

*** 

 د.شمال نمان ادیز

ا با ر مشیرا نداشت. رفته بود تصم یخانوادگ یها یخوش گذران ی حوصله

 پدر و مادرش مطرح کند.

 رد.ک یفکر م ،ییگشت و در تنها یبر م دی. بادادیبهشان فرصت م دیبا

 کالم بود: نه! کیبرگشت، حرف هر دو  یلحظه  تا

 کس! چیه ای ه،یهان ایکالم:  کیحرف خودش هم همان  و

با که وقت، بهتر از انتخاب  چیکس و ه چیجواب دادند ه تیقاطع هر دو 

 است! هیهان



 869 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 است. وشیکار ِ دار دانستیسراغش رفت. م عیروز بعد، رف چند

ناص  ر گفت. از اوض   اع  یزندگ اتیآن دو را زد. از جزئ یهم حرفها عیرف

ورن داده بود. از "تازه به د شانیبه وضع مال یتکان یکه به تازگ یو کار یزندگ

 راد... یبودن" ِ آنها و "اصالت" ِ خانواده  دهیرس

و خانواده اش بداند. از  هیهان یدرباره  ش  تریدوس  ت داش  ت هر چه ب نامدار

ض دنیشن صله  یم  یحرفها، عقلش نه یبع  چیه یول ستندیهم ن یزد و

 داد. یدر خواسته اش نم یرییکدام، تغ

، آدرس منزل که خواس  ت یزیتنها چ ع،یاز دو س  اعت حرف زدنِ  رف بعد

 ناصر بود.

دم رفتن، ترساندش از قهر و خشم پدر ومادرش؛ از ار  محروم شدن،  عیرف

 .وشیدار یخط خوردن اسمش از شناسنامه 

نامدار کوتاه آمد و آدرس را با ترس و  یو جذبه  تیمقابل جد ت،یدر نها و

درس نامدار را بزند. حاال داش  ت آ یاو را فرس  تاده بود را وشیلرز داد. دار

 ...دیفهم یم وشی! اگر داردادیگرسنه م یگوشت را به دست گربه 
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 نیش  ر به پا بش  ه پس  ر؟! واال ا ینکن یخبر کار یوقت ب هینامدار جان!  -

خاطرش  ون زندگ نیخانواده و ا به  ندارن  تو از هم  ندهیو آ یدختر، ارزش 

... شتریبمباشر زبر و زرنگ باشه، نه  هیتونه  یما م ی... ناصر فقط برایبپاش

 ...میخوا ی تو رو م ِیما خوب

 لبخند زد. نانیاطم با

 ینم یخانواده م کار تیرض  ا یخبر و ب یدونم عمو... نگران نباش! ب یم -

 کنم.

 آدرس... نیاما نا مطملن گفت: پس ا ع،یرف

 آدرس نگاه کرد. به

 ...یرفع دلتنگ یفقط برا -

 که رفع نشد. یا یدلتنگ

کم از خانه  یلیخ هیهان یمنتظر ش  د... ول نیاش  به آدرس رفت. در م بارها

 نداشت. دنشید یبرا یرفت و نامدار، شانس یم رونیب
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 یم وشیدار یس  ر حرفش، باع  ش  ده بود آذر باهاش قهر کند. ول ماندن

 را یکند تا کار یتر م یدانست با قهر و خشم، نامدار ِ مغرور و جسور را جر

 به کار و تجارتشان. یدج یلطمه  یعنی ن،ی. و ادیبکند که نبا

 یگشتند و به کارشان م یبرم دیمانده بودند. با رانیدر ا یادیهم ز نجایهم تا

س شت. نامدار هم با ا مان،یکار نر یبرا ی. دوندگدندیر  نیهمچنان ادامه دا

گفت  یدرس  ت کرده بود. مانده بود تهران و م یدیجد یدغدغه  م،یتص  م

 گردد. یبرنم هیبدون هان

 رفت شمال. گریبار د چند

بود  ینیآهن خیهم هر چه گفت، م وشیکالم باهاش حرف نزد. دار کی آذر

 رفت. یکه در سنگ نم

نامدار تن دهد و  یمجبور ش  د به خواس  ته  وشیآبان ماه بود که دار اواخر

 کند. یهمسرش را هم راض

 تهران. برگشتند

 ه.تر شد کینزد هیقدم به هان کیکرد  یکرد. حس م یباور نم نامدار
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 مان،یو نر یبود و در نگاه همه ش  ان، حتا کت نیچند آذر هنوز س  رس  نگ هر

 زد. یموج م دیمالمت و ترد

با رف از ناص  ر، هماهنگ کند هرچه س  ر عیپدرش خواس   ت  قرار  عتریو 

 را بگذارند. یخواستگار

د، همه دار مشیکه در تصم یتیپسر، با قاطع نیشک نداشت ا گرید وشیدار

دانس  ت خانواده  یزند. هر چند م یکنار م هیبه هان دنیرس   یموانع را برا ی

 دهند. یرا از دست نم ییفرصت طال نیناصر هم ا ی

سخت چیکه ه یدون ینامدار! م - سر   تو و  ِیوقت اهل کوتاه اومدن نبودم... 

 یمبدم که عاقالنه ن یبار، تن به کار نیاول یباع  شد برا میکه دار یطیشرا

 ...ینش مونیپش متیاز تصم دوارمیدونم... فقط... ام

شد. مگر م یکه بود، ب وانهید دلش شته  شدیقرارتر  شتن ِ آن فر شم  یاز دا چ

 شود؟! مانیسبز پش

سلول - سون دینامدار... با نهیسنگ تتیم .. برقرار .یاختالفها رو به حداقل بر

به ا یخونواده ت و ... اونا... به عهده  نیکردن تعادل ب  نیخودته... بازم خو

 شتیو در شان ماست، ترب یخوا یکه م یجور یتون یره سنش کمه... مدخت
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و زحمت  اقتیل ،اول بهش بفهمون عروس خاندان راد بودن نی... از همیکن

 .ادیخواد... که خدا کنه از پسش بر ب یم

 یول "میحرفها برس   نیبله رو بگه، بعد به ا دی"بذار دیخواس  ت بگو نامدار

 .فقط لبخند زد و سر تکان داد

 1391 زیی***تهران/ پا

که تمام ش   گذش ته را نگرانش بوده اند، همراهش ان به  یرعلیاص رار ام به

 خانه برگشته.

 هر سه ساکت بوده اند. ن،یماش در

نامدار در  ؛یخواس  تگار ی جهیاز نت یو س  بک یغرق در خوش   یرعلیام

پر از اض  طراب و  ه،یاش، گردنش را خم کرده. و هان ینیکه س  نگ یس  کوت

نان گهم ها جیچ مل  حاال،  یو س  ر در گم از عکس الع مدار و  نا جه  مو

 اش. یسکوت ِ تمام نشدن

مدت، ارتباط  نیموکول کرده اند و در طول ا ندهیرا به س  ه ماه آ یینها جواب

 احت تر.ر یریگ میو تصم شتریشناخت ب یبرا ن،یبا نازن یرعلیام یتلفن
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 ش  نهادیطور که مهربان پمطملن هس  تند س  ه ماه بعد، همان بایهمه تقر یول

 نطوریاگه قس  مت بود و نظر بچه ها هم ش   االیخواهد آمد: " ا شیکرده، پ

نامزد هار،   یخاطرش  ون، عقد م نانیاطم یو برا میریگ یم یمثبت بود، ب

 ."میهم بش یعروس یکنن... تا خدا بخواد و کم کم آماده 

را  گرید ی مانهیتش  کر ص  م کی  ِینیقبل از رفتن به اتاقش، س  نگ یرعلیام

 کند. یدوشش احساس م یرو

انداخته و کنار کانتر ِ  وانیدر ل خیچند قطعه  زریرود که از فر ینامدار م سراغ

 خواند. یها را م یبطر یحواس رو یبار، ب

 بابا... -

 است!  یغر دنشی"بابا" گفتنها، هم به زبان آوردنش، هم شن نیا چقدر

 کس حتا چیخواهد ه یزند. نم یبغضش را پس م ،یرعلیپشت به ام نامدار

 مطلع شوند. هیپسرش، از مشکل ِ او و هان

 زم؟یپرسد: برات بر یبرگردد، م نکهیا بدون

 رود. یکانتر م گری. طرف ددیآ ینم بدش

 لطفا... نیوا -



 875 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

تا کمر از اس  کاچ پر م وانشیل نامدار، ش*ر*ا*ب  السیگ کیکند و  یرا 

 گذارد. یم یرعلیام یجلو

 .شهیست؛ مثل هم یجد

: امش    همه رو با کارتون و دیگو یم یرعلیکند، ام یرا که بلند م وانشیل

 یول دیایب دیخوا یکردم نم ی... راس  تش فکر منیکرد زیحرفهاتون س  ورپرا

 ...دیها اومد هیبا گلها و هد یوقت

عات  رهیخ ند. ج یم یرا کم وانیل خ،یبه قط ا ب خی  ِ نگیریج نگیریگردا

 شود. یم یآرامش قاط یصدا

 ...نیهم نازن ،یهست قشیهم تو ال -

 کند. یبلند م سر

 !یقبال انقدر اهل تعارف نبود -

 است. قیمثل تمام ش  عم ،یرعلیام لبخند

 ممنونم بابا... -

  ِیدزند و تن یرود. بدون لبخند، آرام پلک م یم نییگلوش باال و پا بکیس  

 .دیشو یاسکاچ، بغآ را م
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 .دیگو یم ریگذارد و ش  به خ یر مکانت یرا رو یخال السیگ ،یرعلیام

 شود. یو بلند م زدیر یم یدوباره از بطر وان،یل یته مانده  یرو

 است. نیخانه سنگ یرود. هوا یکند و به اتاقش م یرا خاموش م چراغها

 زند. یآتش م یگاریگذارد و س یم یپاتخت یرا رو وانیل

و منتظر ش  ده را پاک کرده، مس  واک زده  ش  شیلباس عوض کرده، آرا هیهان

 نامدار به اتاقش برود.

داند چه  یخواهد حرف بزند. نم یکند. م یپش  ت در بس  ته مک  م مردد

ه... سال یس یحیبدهد. توض حیتوض دیخواهد و با یداند م ی. فقط میحرف

 یرعلیام یتبرئه  ینه به خاطر خودش... به خاطر روشن شدن ِ نامدار... برا

 *ی*ا*ن*ت.خ یبه بزرگ یتهمت نیاز بار سنگ

 زند. یضربه به در م چند

 کند. یکشد و در را باز م یم نییرا آرام پا رهیشنود. دستگ ینم ییصدا

 تخت نشسته، پشت به در. یلبه  نامدار

 نامدار... -
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شتش به هان چه ست! پک محکم هیخوب که پ س یا زند و جرعه  یم گاریبه 

 نوشد. یم یا

 رود. یجلو م یقدم هیهان

 باهات حرف بزنم... دینامدار... با -

آن ش    که تکرار  یلحظه ها یس  ت!... مثل همه  یجمله هم تکرار نیا

به حال ا یانگش  تها فش   ار م انیرا م وانی. لدهیرا د یزندگ تا   نطوریدهد. 

که در  یدرونش به جوش آمده... خش  م ا،یخش  م دن ینبوده... انگار همه 

 خاموش بوده. یآتشفشان شهیهم ه،یمقابل هان

نامدارِ  همه  ینش   ان بدی یعمرش، در خود نم یاز  . بغآ... خش  م... ا

 ...یپوچ

س نیا سته که  ش سکاچ م یم گاریخود ِ ن شد و ا شد، نامدار ِ هم یک  شهینو

 .ستین

 سال است؟! یآن س یهمه  ی هیهان ستاده،یکه پشت سرش ا یزن مگر

 ...گاریبه س گرید یپک
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رد... که مردش را س  الهاس  ت... که س  کوت ک نیا ی هیهمان هان ه،یهان

 را خورد. بشیفر ار،یو هوش رکیداد... که نامدار ِ ز  ی... که فردیند

 ش  ه،یکند لحنش مثل هم یم یس  ع یاز خش  م، از بغآ گرفته ول ص  داش

 قاطع و محکم باشد.

 خوام استراحت کنم. یم -

 ...نیا یو همه  ریاتفاقات اخ ی... درباره میحرف بزن دیبا -

 کند. یقطع محوصله، کالمش را  یب

 ... لطفا تنهام بذار.ستین یحرف -

 مانده. رهیخ گاریحرکت او و دود س یب کلیبه ه هیهان

 ...یکن یاشتباه قضاوت م یتو دار یول -

 کرد. یبود... کاش اشتباه قضاوت م دهی... کاش اشتباه فهمآخ

ر خب یصداقت ب یسالها، آقا نیا ی... همه ینامدار... تو بد برداشت کرد -

ندگ از که هنوز گم نش   ده بود،  میمن و ز قت هم  تا همون و بوده... ح

 خالف اخالق نکرد... یحرکت نیکوچکتر
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. قلبش درد دارد. نهیس   یماند تو ی. مدیآ یباال نم یرود ول یفرو م نفس  ش

 تا فوران و نابود کردن ندارد. یآتشفشان، فاصله ا

از آن مرد اس  ت!  رفع اتهام یبدهد، فقط برا حیحاال هم که آمده توض   حتا

آن مرد پاک کند؛ نه  یو وجهه  تیاتهام را از دامنِ  معص  وم یآمده لکه 

 خودش... نه نامدار...

س هنوز شبح ِ  سته در مرکز قل  و فکر  یهم آن مرد، آن  ش سم، ن ساله، آن ا

 زن... نیا

 هنیآتش س   یش  ود رو یکش  د بلکه آب یرا س  ر م وانیل یمانده  یباق ی همه

 اش.

 .هیگردد سمت هان یبرم ع،یت سرحرک کی با

 به خون نشسته. چشمهاش

 شود. یترسد؛ ساکت م یم هیهان

 .دهیوقت در نامدار ند چیحالت را ه نینگاه، ا نیا

خونه  نیمن از ا ای رونیب یر یغرد: م یهم فشرده، م یرو ی دندانها ِانیم از

 برم؟
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 رود. یعق  م یقدم

کراوات را ش  ل  یبرد گره  یت مکوبد. دس   یم یپاتخت یرا رو وانیل نامدار

ه رساند. سرما ب یکند. خودش را به پنجره م یم ینیاش سنگ نهیکند. س یم

 یآرامش م یکش  د... کم یم قیخورد. پش  ت هم نفس عم یص  ورتش م

 در جانش. ندینش

 مسلله حل بشه... م،یینجایخواستم تا ا یم -

 .ردشیگ یم دهیو نشن دهیند

 یدرم یگردد. کفش  هاش را با ل*خ*ت یبرم بندد و کنار تخت یرا م پنجره

 یم نییپا نهیس   یکراوات را تا رو ی. گره ندینش   یتخت م یآورد و گوش  ه 

 کند. یرا باز م راهنشیپ یباال یکشد و دو دکمه 

 گذارد. یچشمها م یکشد و ساعدش را رو یم دراز

ست؛  صداش سته. بر خالف درونش که نم خیسرد ا از چه،  قایداند دق یب

 سوزد. یم یول
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کار و زندگ - خاطر  به  به  یرعلیام م،یمن  خاطر مش  کلش مجبور  به  هم 

خوش  حال تر و  نجای... از قض  ا اس  تیاومدن تو ن یبرا ی... اما اجبارمیرفتن

 ...یتر هم هست یراض

 زند. یخشکش م هیهان

 ،هیچند روز سفر و دور شدن از هان یکه برا ستین شهینامدار، نامدار هم نیا

مدار خونس  رد  نیمرد خش  مگ نیکرد. ا یبرخورد م یریبا س  ختگ نا با 

 .ستین یکی یشگیهم

  چند روزه اش، با برخورد امش  نامدار محو شده. ِیترس و نگران ی همه

شت به هم خوردن زندگ گرید شتباه او، گر یوح سرش، به خاطر ا را  بانشیپ

راب ا خر یرعلیام ی ندهی گذش  ته، آ ِدنینامدار با فهم دیترس   ینگرفته... م

را  نیکرد... که برخالف انتظارش، حس  اب نازن یکند که نکرد... که آبرودار

 از پدرش جدا کرد.

 ی... بماند بهیاص  ال بهتر باش  د دور ش  وند... بروند بدون هان دیش  ا حاال

نه؛ آزادانه  ایصادر کرده  شانیکه نامدار مجوز برا ییشمردن ِ روزها یدغدغه 

 و م*س*تقل.
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 .یرعلیبه ام کیو نزد یرعلیاز ام دور

 کند. یرا باز م در

 شنود. یسرد نامدار را م یصدا

 چراغم خاموش کن! -

*** 

 هفته است تنهاست. دو

شا یگفته بود "فعال م یرعلیام به که  دیتا ع دمیشا گه،یماه د کی دیمونم... 

 ."یتو دوباره برگرد

سب یرعلیام شام  ک اول مبهوت مانده بود. تعج  کرده بود. همان وقت که 

 دو ساعت بعد، به فرودگاه بروند. یکیش  را خورده بودند تا 

 منتظر عکس العمل نامدار شده بود. یرعلیام

 نامدار، به تعجبش افزوده بود. یتفاوت یو ب سکوت

 بود: تنها؟! دهیپرس

 زده بود. یزورک لبخند

 ... راحتم مامانم.زی... عادت کردم به همه چنجامیماهه ا کی -
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 رفت، توجه نکند. یود به نامدار که پوزخند زنان کنار پنجره مکرده ب یسع

 نداره؟! یبود: از نظر شما اشکال دهیاز نامدار پرس یرعلیام

حته را نجایتوجه کند، خونسرد جواب داده بود: نه... ا هیآنکه به هان یب نامدار

 خواد بمونه. یکه م

 کج لبخند زده بود. بعد

 دن!ن گهیخانومتو به کس د نیتنت، نازنخواد مراق  باشه تا برگش یم -

طعنه  ینعیتا بهار؟...  نجایبمون هم یعنی ا؟ین یعنی نیفکر کرده بود "ا هیهان

 "نه؟ینازن یخانواده  شیکه حواست پ

 هفته است رفته اند. دو

ها یمرت  زنگ م یرعلیام فقط ماس  مان ت مدار، ه نا  یکوتاه و ب یزند. 

 حس ِ گذشته را هم ندارد.

سرما و برف زم*س*تان ِ ن نیسالها، اول از بعد ست که از  و  ورکیویسال ا

 و سال نو دور مانده. سمسی کر ِجانیشور و ه

 خانوم سر زده. رانیا یطول دو هفته، فقط دو بار به خانه  در
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وه خانوم و شک رانیو نامدار، که فقط ا یرعلیبار، دو روز بعد از رفتن ام نیاول

 اش. ییروز تنها نیبار، پنجم نید؛ و دومدر خانه بوده ان نیو نازن

 خانوم، شام مانده. رانیبه اصرار ا که

 .یرعلیپر محبت و گرم بوده اند اال ام شه،یمثل هم همه

 کرد و حاال، یبرخورد م نیداش  ته باش  د... نه... س  نگ یرفتار بد نکهیا نه

 کینگاه، حتا  کی! بدون حتا نیو س رس نگ نیش ده بود؛ س نگ نیس رس نگ

 از سالم و خداحاف . ریغ کالم،

ش خجالت شتباهش  ی... حرم خورده از حرفهادهیک ضاوت ا نامدار، از ق

 یش  ده... ش  رمنده ش  ده؛ خودخور یرعلیام یو ناراحت یکه باع  دلخور

 دوباره به آن خانه رفتن، سست شده. یکرده و پاش برا

*** 

 1361 زیی/ پا تهران

صر نگاه  هیکنجکاو بق یصورتها تلفن را که قطع کرد، همچنان مبهوت به نا

 انداخت.
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داده  یرخان چه خب عیدانستند رف ینم یافتاده ول یبیبودند اتفاق عج دهیفهم

 مات کرده. نطوریکه ناصر را ا

 کرد. خیگفت: غذات  همدم

 خورده اش نگاه کرد. میبه بشقاب ن ناصر

 شدم. ریس -

 .دیآبش را برداشت و سر کش وانیل فقط

 خان بود؟! عیرف -

 تکان داد. رس

 گفت؟! چرا ماتت برده؟! یچ -

 ماند و لبهاش آرام به لبخند باز شد. هیهان یناصر رو نگاه

 .یخواستگار انیفردا عصر م -

 !؟یخان؟! واسه ک عی: رفدیپرس مایدر هم رفت و س هیهان اخم

 خان. وشیپسر بزرگ دار -

 .نامدار افتاد نینگاه سنگ ادی هیبه هم نگاه کردند. و هان جیو همدم، گ مایس

 کرد. یبه ماجرا فکر م هیزاو کیساکت شدند. انگار هر کس داشت از  همه
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واسه  مینیبب ار،یقلم کاغذ ب هی! پاشو هیبه حرف آمد. سرحال گفت: هان ناصر

 صبح برم بخرم. یسیالزمه، بنو یفردا چ

  عموش نگاه کرد. ناصر چشمهاش برق زد. ِیبه سرخوش یناراض ه،یهان

 دوستت داره! یلیپاشو که خدا خ پاشو... -

 یم مایکرد. کاش س   یبا مادرش ص  حبت م دیعموش راحت نبود. با با

 را دوست دارد. یرعلیدانست ام

 و به اتاق رفت. دیکش یبلند نفس

س دیخر یبلند باال ستیل شد، تا وقت خواب، همدم و   دوباره مایکه تمام 

هم  یراد را برا یواده خان یو رفتار و برخوردها یهفته ا کیخاطرات س  فر 

 کردند. یتکرار م

 رختخواب منتظر آمدن مادرش بود. یاتاق، تو در

 یص  ندل یخس  ته وارد اتاق ش  د. چادرش را برداش  ت، رو ما،یس   باالخره

خورد و همانطور که  یانداخت. با دس  ت، پهلوهاش را ماس  اژ داد، قرص  

 .دیپتو خز ریکرد، ز یل  زمزمه م ریقبل از خوابش را ز یدعا

 مامان؟ -
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 .دیترس

 !؟یداریب -

 اوهوم! -

 .دیکش یا ازهیخم مایس

 .میعالم کار دار هی. میکن زیخونه رو تم یهمه جا دیبخواب! صبح با -

 به مادرش نگاه کرد. یکیتار در

 بشم. اروی نیخوام زن ِ ا یمن نم -

 باشه. یخواب آلود گفت: تا قسمت چ مایس

 کرد. هیبه هان فیخف یپشتش را با ناله ا و

 .دیکش رونیرا ب حیبالش، تسب ریو دست برد ز دیکش یآه

 بود." نجایخانوم ا رانی"کاش ا

*** 

صر،  تا س ایع ساب ما،یکمک همدم و  ش وهیم ای د،یخانه را   یها ینیریها و 

 .دیعمو ناصر را چ دی خر ِیآنچنان

 .دندیرا پوش شانیلباسها نیحمام رفتند و بهتر یکی یکی
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ش یم برق یزیاز تم خانه س ،ییرایپذ من،یزد. راه پله، ن صرار ک مایحتا  رد ا

 کند. یریاتاقشان را هم جارو و گردگ

 که شد، نشست کنج اتاق. کاریب

سر  نیا ست ی دختر بود م ِیشده بود؟! قحط داشیاز کجا پ کدفعهیپ با  خوا

کند؟ خ   یم یزندگ کایاو ازدواج کند؟! مگر نگفت ده س  ال اس  ت امر

بودار بود. پس چرا نه عمو ناص  ر، نه  یلیخ هیت. قض  گرف یهمانجا زن م

 کردند؟! یمادرش فکر نم

 در اتاق را باز کرد. مایس

 !؟یتو که هنوز حاضر نشد -

براش دوخته بود را در آورد با چادر نازک  دیکه ع یس  راغ کمد. لباس   رفت

خانوم از مشهد  رانیرا؛ همان که ا هیهان یمورد عالقه  یرنگ و روسر یریش

 ده بود.آور

شگلم برم... ا - شو قربون دختر خو سنمیرو بپوش... ا نایپا  ی... چادر عرو

 شگون داشته باشه برات. شاالیخودمه... سرت بنداز؛ ا
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س یلیمادرش نگاه انداخت. خ یصورت گل انداخته  به رنگ  مایوقت بود 

 بود. ماریو ب دهیپر

رفته؟! کلفت نوکر  ادتی... سر و وضعشون میدیرو که شمال د نایمامان! ا -

 دارن.

 .ماینقطه ضعف س یدست گذاشت رو بعد

 کرد. یهم سرش نم یروسر هی! ادته؟یمادره  -

 جواب کارا و اعمالشو بده... دی! اون خودش با؟یدار کاریتو به مادره چ -

 بود! دیبع مایس از

صله  نای: مامان! ادینال ستگار من، ستنیما ن یو ه لق لقو بود ک ییحی... خوا

 کردن... یم یسه تا اتاق زندگ یتو

 ابرو باال انداخت. مایس

 یکم دار یبذاره... ماشاال چ شیپا پ یکی نیاون جور نشد چون قرار بود ا -

 !؟یریگ یم نییخودتو دست پا یکه ه
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پا با  یخوام برم تو ینم ی... ولرمیگ ینم نییحرم گفت: خودمو دس   ت 

سرترن... ا یخانواده ا صال نایکه انقدرازمون   یکنن... م ینم یزندگ رانی اا

 منو بردارن ببرن غربت؟! یخوا

 .دیخودش را جلو کش مایس

من که  یعموتو رو س  رمون حف  کنه... ول ی هی... مادر... خدا س  اهیهان -

 که س  رش به تنش یبش   یکیمونه... اگه زن  یم رونیدس  تم از گور ب رم،یبم

 .شهیازت راحت م المیارزه، خ یم

 بشم؟! مگه من چند سالمه؟! نیمگه آدم قحطه برم زن ا بغآ گفت: حاال با

 .ادیبار سراغ آدم م هیشانس  -

 را با زحمت پس زد. بغضش

. که ..نیسراغم اومد بهتر از ا گهیشانس د هیدوباره  دیکنم... شا یصبر م -

 خودمون باشه... هیحداقل شب

 آه بود؛ نگاهش هیاو. نفس  ش ش  ب یش  د به چش  مها رهیخ یلحظه ا مایس  

 شکافنده و سکوتش بودار.

 برگرده؟! یرعلیام یتو منتظر -
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مادرش هم فهم احس   اس فت. پس  ظه گر گر ! ؟یبود. ِک  دهیکرد در لح

 گفته بود؟! یزیخانوم چ رانیچطور؟! ا

شمات دردتو نفهمم که مادرت ن - سرخ ی... فکر کردستمیاگه از چ  تا بود، 

 !؟یشیذره آب مذره  دمیهم رفت، نفهم یوقت دم؟یشدنتو ند دیو سف

 فرو برود. نیخواست آب شود و به زم دلش

 چانه اش، سرش را باال گرفت. ریدست انداخت ز مایس

دونه بود...  هیکه  یرعلی... کار دله... اونم امس تیجرم ن ی... عاش قهیهان -

جا یرعلیمادر... ام یول بال دلش... راه گهید یدلش  رو  یبود... رفت دن

 رفت که برگشت نداره.

 دخترش. یبه موها دیکش تدس

شه... معلوم ن یِک  ستیمعلوم ن یجنگ لعنت نیا - ون مثل هزار ستیتموم ب

 هی ایگش  ت  یبرم ایس  رش اومده... حاال اگه زنده بود،  ییچه بال گه،ینفر د

 ؟یدلتو خون کن ادشیبا  ینیبش   یخوا یم ی... تا کدیرس   یکاغذ ازش م

شون رفته جسالته جدهی... همش هیراه دار یلیهنوز خ شوهر  بهه... مردم 

 شده، دوباره رفتن شوهر کردن. دیشه
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 او را پاک کرد. یسر انگشت، اشکها با

 ...نایا یزشته جلو شنینکن مادر... چشمات سرخ م هیگر -

 را عق  زد. موهاش

ص هیکنم خدا  یهمش دعا م ز،یوقت عز نیبه هم - کنه.  بتیبخت خوب ن

 ... من که ش   انسنمیوام بچه هاتو ببخ ی... منمیبب تویخوام خوش  بخت یم

صیزندگ نیاز ا اوردمین شت... اما آرزومه عاقبت  بتی...فقط برام غم و م دا

... بعد ِ نماز ص  بح، اس  تخاره کردم؛ خوب اومد... به نمی تو رو بب ِیریبه خ

ضا نیخاطر من، بب ش یعمر دربه در هیبده... من که  تیاگه خوبه، ر  م،دیک

خوام واس  ه  یاتاق م هی... امیببرنت، منم عقبت م اگه بخوان با خودش  ون

 یاش  ک م ینطوری... مگه مادرت مرده اایچه اون س  ر دن نجا،ی. چه ایزندگ

 !؟یزیر

 به صورت مادرش. دیهم دست کش هیهان

 نکن! هیخودتم گر -

 زنگ در بلند شد. یخواست حرف بزند که صدا مایس

 ناصر آمد. یدر اتاق نگاه کرد. صدا به
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 .نی... بجنباومدن -

ساتو عوض کن،  هول شو... زود لبا صورتت...  هیکرده گفت: پا آب بزن به 

صدات کرد، چا ساریب زیبر ییعموت که  شتم. چا ینی.  م ه ییرو آماده گذا

 .شهیچشمات بدتر م ینکن هیاالن دم کردم... دوباره گر

 و با عجله رفت. گفت

شن ییسالم و تعارف و خوش آمد گو یصدا سبدیرا  د؛ کبود را باال بر حی. ت

 چشم بست. هنوز بغآ داشت.

 توئه؟!" یبگم دلم فقط جا ی... به کیرعلی"ام

 و بلند شد. دیرا ب*و*س حیتسب

س چیروبان پ ینیریش یو جعبه  دیسف یگل بزرگ با رزها سبد ه شده، هر 

 نفرشان را شگفت زده کرده بود.

سفارش خود نامدار بود. حب قهیسل ستاده بود ز  یو  را  سبد گل م،یعرا فر

 الدن. یو بعد قناد ردیبگ لیتحو

 ییفقط سالم کردند و جواب خوش آمد گو یخشک و رسم وش،یو دار آذر

 دو کلمه دادند. یکیها را در حد 
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بال  عیرف به محآ ورود، دن مدار نا فت  کیخان، گرمتر برخورد کرد و  ج

شم زمرد ش  و روزش را ازش گرفته نیچ صاحبش که دو ماه بود  شت و   گ

 بود.

سا واریآذر از در و د نگاه شت و انگار چ لیو و صورت نامدار برگ  زیخانه، به 

 تر شد. یکند، صورتش ناراض یرا مزه م یتلخ

" و "ص  فا دیخوش اومد یلیباال" و " خ دیمداوم ناص  ر که "بفرمائ یتعارفها

 زده شده. جانیه زدی" داد مدی" و "منور کرددیآورد

شان به کیو همدم،  مایس شان به آذر که از بدو  کینامدار بود و  نگاه نگاه

به بق یورود، ب پالتو و روس  ر ه،یتوجه  با  یبدون آنکه  اش را بردارد و حتا 

 مبل، شق و رق نشسته بود. یبزند، رو یحرف یکس

ست که در عمرش معذب شده.  یکرد جزس معدود دفعات یاحساس م نامدار

هم از طرف  هیهان دنیند طرف، نبودن و کیس  رد پدر و مادرش از  یچهره 

 رد.ک یرفتن را تجربه م یبار بود خواستگار نیو مهم تر از همه، اول گر؛ید

ه اراده، به در نگا یبار!" و با لبخند آرام و ب نیو آخر نیکرد "اول دیدل تاک در

 کرد.
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 پس دختر؟!" یی"کجا

 اتاق را گرفت. دوباره ناصر بود که جو را یهمه  ینیلحظه سکوت سنگ چند

 عوض کرد.

 شده! شمال هم سرد بود؟! یسرد یعج  هوا -

 گفت: اونجام سرد شده. د،یرا که د وشیخان، سکوت دار عیرف

 چند لحظه سکوت. و دوباره ناصر به سبد گل اشاره کرد. باز

 !دیدیزحمت کش یلی! خیقشنگ یچه گال -

 نداد. یجواب یکس یلبخند زد ول نامدار

ست و وسط وشیدار ش شت ِ  ش لشیسب یافق یدو تا یرو ،یبا انگ و به  دیک

 خان نگاه کرد. عیرف

با لبخند از ناص  ر پرس   عیرف : عروس خانوم دیخان آرام س  ر تکان داد و 

 کجاس؟!

 آمد و به کام آذر، تلخ. نیریبه کام نامدار ش سوالش

 خدمتتون! رسهیاالن م -

 خانوم؟! هیاز همانجا بلند گفت: هان و
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ضا آذر شت "هانلبهاش را ب یتیبا نار سرش گذ شرد و نامدار از   ...هیه هم ف

 ... عسل!"یهان

 وجودش را پر کرد. ی نام او، همه  ِینیریش و

وارد شد. آرام سالم کرد و با اشاره  ریبه دست، با چادر و سربه ز ینیس ه،یهان

 خان. عیو آذر رفت، بعد رف وشیناصر به طرف دار ی

بدون نگاه،  یس کرد ولرا ح ینگاه خاکس  تر ینیورود، س  نگ یلحظه  از

او نظر انداخت.  یمهمانها گرفت. آذر با دقت به س  رتا پا یرا جلو ینیس  

 !شدینم رایسم ی. ولبایبود و ز فیظر

 ِی س  مت نامدار. نگاه نامدار بعد از دو ماه، دلتنگ و مش  تاق، پ برگش  ت

 او بود. یچشمها

 !دییگفت: بفرما رل یز

 رداشت.فنجان ب کیو  ینیس یسر خورد رو چشمهاش

 .دیتر شد... لرز وانهیدلش د د؛ینلرز دستش

 کرد، کمتر یفکر م ش  ترینظر داش  ت. هر چه ب رینامدار و حرکاتش را ز آذر

 دختر چه داشته که نامدار ِ سفت و سختش را از پا درآورده. نیا دیفهم یم
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 حواسش به نامدار بود و دل دل زدن ِ چشمهاش. یهم همه  وشیدار

 خان به حرف آمد. عیش، رفبا اشاره ا دوباره

... اومدن ما هم معلومه دیسفر شمال که دو تا خانواده با هم آشنا شد یتو -

 مونه نظر شما... یو انتخابشو کرده... فقط م دهی... نامدار جان پسندگهید

 زد. یلبخند پهن ناصر

راد هم سرور ما... نظر  ی... آقادییما اریواال شما که بزرگتر و صاح  اخت -

 .دیی، همونه که شما بفرماما

خان  عیبا حرم به عموش نگاه کرد و پوس  ت لبش را با دندان کند. رف هیهان

 زد. هیبه هان یمتوجه شد و لبخند

 حرفا! ی هیبه بق میبعد برس میاول نظر عروس خانومو بدون -

خان نگاه کند. همه  عیبه ناص  ر و بعد رف هیجمع، باع  ش  د هان س  کوت

 !د؟یه چه بگومنتظر او بودند. ک

 کالفه اش کرده بود. ینگاه خاکستر ینیسنگ باز

 !هیکم خجالت هیما  ی هیدستپاچه گفت: هان یبا لبخند ناصر
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! ارهدیخجالت برنم نده،یو آ یزندگ یگفت: ول یبه نرم یول یخان جد عیرف

 عروس خانوم؟! هینظرت چ

 یو ب یضربت  ِیچه مدل خواستگار نی! چرا همه زل زده بودند به او؟! ایلعنت

! نظرش که معلوم نده؟یو آ یگفت زندگ یخان نم عیبود؟! مگر رف یمقدمه ا

. تفاوت باشد.. یشد به حرفهاش ب ی... کاش ممای... آخ سمایس یبود... ول

سنجد ا صال ن گاه ن متش،یانقعطر گر یبا بو افه،یمرد جوان و خوش ق نیکه ا

 ای،..."خوب" هس  ت ش  ان یآنچنان یمغرورش، لباس  ها ینافذش، خانواده 

 نظر داد... شدیکه نم یسادگ نینه... به هم

 .دیلرز یچادر را در مشت فشرد. صداش م پر

 ندارم... یشناخت چیآخه... من اصال... ه -

 نه! ایجمله اش را درست گفته  دینفهم حتا

 باالخره حرف زد. وشیدار

 ی... براس  تکایما، امر یکار و زندگ ینه... همه  ایگفته  عیدونم رف ینم -

 یطوالن رمونیس  فر اخ یول میکن یرفت و آمد م ،یجنس و س  رکش   دیخر

 زودتر برگردم... دیشده... من با
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راد حق دارن عجله داش  ته باش  ن، هم ش  ما حق  یخان گفت: هم آقا عیرف

 شناخت... یبرا دیزمان بخوا دیدار

 نگاه کرد. هیبه هان وشیدار

 ناخت؟و ش ییآشنا یبرا دیخوا یچقدر فرصت م -

 .دیخان نرم خند عیرف

 شویکم با هم آشنا بشن، باق هیجلسه  نیهم د،یالحساب اگه اجازه بد یعل -

 بعد مشخص کنن.

 مام دست شماس! یگفت: اجازه  ناصر

 شده بود. جیخان به نامدار نگاه کرد و سر تکان داد. نامدار گ عیرف

 !هیگفت: هان ناصر

... دیحرف بزن یدو نفر دیفت: بربه نامدار گ لیم یخم ش   د، آرام و ب آذر

 طولش نده. ادیفقط ز

 بود نگاه کرد و بلند شد. ستادهیکه ا هیهان به

ضا برخالف سر هان ت،یمادرش، با ر شت  صت  یرفت. نم هیپ ست فر دان

 حرف زدن هم دارند.
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 اشاره کرده بود به اتاق خودشان بروند. مایس

 را باز کرد. در

 .دییبفرما -

 ه داشت.در را باز نگ نامدار

 اول شما! -

 اتاق را به او تعارف کرد. یوارد شد و تنها صندل هیهان

 پهن ل  پنجره نشست. یهره  یبه اطراف اتاق نگاه کرد و رفت رو نامدار

 !؟ینیش یخودت نم -

 نشست. یهمان صندل ی لبه

بود  شد. چند قرن رهیبه صورت او خ رون،یاز ب شیب یاقیبا دقت و اشت نامدار

ها نیا ند چش  م کهیفهمِ  ا یعنیبود؟  دهیرا  فاوت از ا یش  ود ب ینم ن  نیت

 سخت بود؟! هیبق یگذشت، انقدر برا یموجود مرموز و دوست داشتن

 خودم شروع کنم؟! یخ ... از معرف -

 او ثابت شد. یهم افتاده  یرو یبه پاها هیهان نگاه

 دونم... یازتون نم یچیشمال، من ه ی چند روزه  ِییاز آشنا ریغ -
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 دستهاش. یدر هم فرو رفته  یرفت؛ به انگشتها باالتر

واض  حه... با وجود  یلی... تفاوتهامون خنیش  ناخت یش  ما هم منو نم -

 !ست؟ین  ی... عجی... خواستگارنی... اومدن،یا

اگه  یزن ی... قش  نگ حرف مفهیدر دل گفت: ص   دات آروم و لط نامدار

ست کار کن یکم رو هی... یبخوا در حتا از پ یتون یاحت مر ،یاعتماد به نف

تمام  لیخانوم اص هی ،یخجالت یفرشته  نی... پشت ایکن یو مادرم هم دلبر

 !نمیب یو کمال م

 به صورتش نگاه کرد. د،یسکوت او را که د ه،یهان

 تکاندند؟! یسبز چه داشتند که مثل زلزله دلش را م یچشمها نی! اآخ

 میترف شیکرد. ده سال پ یت مآرام گفت: نامدار راد... پدرم تجار یلبخند با

 یانکمپ هیکنم.  یخوندم... با پدرم کار م یدانش  گاه، بازرگان ی... توکایامر

 یتو یندگی... فعال دو تا نماکایامر میکن یرو صادر م یرانیا ی. فرشهامیدار

شر یتو یول میدار ورکیوین ... میرو پوشش بد کایامر قبرنامه مونه که تمام 

 هواخواه داره. یلیخ یرانیاون طرف، فرش ا
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! آرام و یاو. چه اعتماد به نفس  یدس تها یش د رو دهیدوباره کش  هیهان نگاه

 .نیمحو و سنگ یلبخند یزد. مغرور و با چاشن یمسلط داشت حرف م

 یتجربه ا ی... پس  ر بزرگ خانواده ام... آدم خام و بیدیخانواده م رو که د -

 .کنم یتالشمو م یهمه  رم،ایکه بخوام به دست ب یزیچ ی... براستمین

" دو ماهه مهم  دیخوام!". خواس   ت بگو ی" حاال تو رو م دیبگو خواس   ت

شدم"، " ه دی"؛ بگویشد میموضوع زندگ نیتر شمات  شق ِ چ  برام یچی" عا

 زمردها و صاحبشون." نیجز داشتن ِ ا ستیمهم ن

داش   ت. غرورش اجازه  یحرف نزده بود. براش تازگ نطوریوقت ا چیه یول

به جلو خم ش   د؛  یبزند. به جاش، کم یزود نیحرف دلش را به ا دادیمن

 زانو گذاشت و گفت: یآرنجها را رو

 رو بسازم... یزندگ نیبرات بهتر دمیقول م -

 دوباره مردد نگاهش کرد. هیهان

 ...میبا هم فرق دار یلیما خ -

سر س شیرو شمهاش بود. مگر  ست همرنگ ِ چ شا یم ریدر  یشد از تما

 !؟یو هماهنگ ییبایآنهمه ز
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 !ستیبه صورت او گفت: برام مهم ن رهیقرار شد. آرام، خ یب دلش

: خانواده تون دیپرس   فیظر ینگاه او را تاب آورد و با اخم ینیس  نگ ه،یهان

 !؟یچ

 هستن! نجایبودن که االن ا یراض -

هره به طرف  یخودش را رو یکم د،یرا که در چشمهاش د یتیو نارضا دیترد

 .دیاو کش

 !؟یکن یبا من ازدواج م -

 بود. عیسر هیهان جواب

 .دی"نه" و نگاهش را دزد گفت

 باز هم از احساسش حرف نزد. یمتعج  شد ول نامدار

 ... کم کممیبه هم زمان بد دی... باستمین یبه من اعتماد کن... من آدم بد -

 .میساز یم مونویو زندگ میشناس یرو م گهیهمد

 دانست. یدختر را نم نیا زبان

بود،فرق داش   ت. هم ظاهر و هم پوش  ش و  دهیکه د ییدخترها یهمه  با

 اخالقش.
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 تونم ازش دور بشم. یهمه کس من مادرمه... نم -

 . خوبه؟!میبر یاونم م م،یکنم... هرجا باش یاز مادرت جدات نم -

 بود. تیچشمهاش جد یناباور نگاهش کرد. تو هیهان

 مینید یحجاب دارم، به دس  تورا ... منمیفرق دار یلی... ما با هم خیول -

 معتقدم... شما و خانوادتون...

 ادامه بدهد. دیکش خجالت

 زد. یلبخند مطملن نامدار

... اونقدرام که ذارمیاحترام م دتیندارم... به عقا یمن با اعتقادات تو کار -

 !؟یدیم گهیبار د هی!... حاال جوابمو ستمین مانیا یب ،یکن یفکر م

 .شیوسربه پر ر دیکش دست

 شناسم. یتونم... اصال شما رو نم یمن...نم -

 تونم" ها، نامدار را هم ناآرام کرده بود. ی"نه" و "نم نیا

ش یبده تا زمان و فرصت برا تیتو رضا - شته با دم و ... قول دایشناختم دا

 کن! نانیکم نذارم... بهم اطم یچیکه برات ه دمیدوباره م

 اد که " نه"!و سر تکان د ستادیا کبارهی هیهان
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 .ستادیهم ا نامدار

 شد به نگاه او. رهیخ مصمم

 کنم. نانیها اطم بهیتونم به غر ی... نمنیا بهیغر هیشما برام  -

 .شدیسرسخت م ینگاه ِ سبز بود؛ حتا وقت نیا ی فتهیش

 قصد رفتن کرد. هیهان

 فکر، دستش را گرفت و نگه داشت. بدون

 .نیهم متعج  شدند، هم خشمگ زمردها،

 را فشرد تا فرار نکند. نگشتهاشا

 غرور نبود! یبرا ییجا انگار

 از تصورت، دوستت داره. شتریب یلیخ به،یغر نیهم یگفت: ول آرام

بار  نیشده بود. اول ریمردانه اس یدست یگرما انیبار بود انگشتهاش، م نیاول

 گفت دوستش دارد. یم ،یبود مرد

  ِی دوست داشته شدن و تلخ ِ حس ِینیریرا با هم داشت. ش ینیریو ش یتلخ

بار"ها را او  نی"اول نیوقت ا چیوقت نگفت... ه چیه یرعلیحس  رت؛ که ام

 رقم نزد.
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 . نه از سر ِ فرار و واپس زدن. از شرم.دیرم

ست دادن ِ او، همه  کباره،یشد.  کتریقدم نزد مین نامدار، از ترس رفتن و از د

ته بود. مگر مهم بود ریغرورش را ز ی گذاش   دخترک ، مگر  نیا شی؟! پپا 

مه  یهم مهم بود؟! دختر یزیچ قدر زالل بود، ه هاش، ان  یکه چش  م

" نیکه "اول نی... بخواند! حتا همندیتوانست توش بب یاحساس و حالش را م

 بوده.

وجود حس کرد. خواس  ت  یدختر را با همه  کی یبودن برا نی اول ِل*ذ*ت

 د." را کامل کندهیاعتراف نشن که تا به حال یاعترافش به دختر نی"اول نیا

کرد  اننیبه قلبش اطم به،یغر نیرا برداشت وزمزمه کرد: ا انشانیم ی فاصله

 و جلو اومد... تو هم به خودش و قلبش اعتماد کن!

ستش ست هان ش شت د شت پ سش  یکرد و گرم یرا ن*و*ا*ز*ش م هیدا نف

 بود. کینزد

 نیآرام، ا یمزمه هاز نی. ادیش  د و دس  تش را پس کش   رهیبه فرش خ هیهان

بود که  یین*و*ا*ز*شِ  نرم، مس  خش کرده بود. تپش قلبش مثل وقت ها

 شد. یوارد م انیا..." گو ایزد و " یدر را کنار م یجلو یپرده  یرعلیام
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 محبت؟! یمنتظر و تشنه  ایخام و بچه بود  یادیز

 ...هیهان -

 شد! نیری... دهانش شستین هیکرد و فکر کرد براش هان صداش

 او. یزد به نگاه ِ باال آمده  لبخند

 زودتر برات آشنا بشه! خوادیمنتظره! م بهیغر -

 د!ش ینیریرنگ گرفت، وجودش غرق ش یب یکه شکل لبخند هیهان یلبها

 . در را گشود و محترمانه، گردنش را خم کرد.دیبه کراوات و کتش کش یدست

 !دییکنم بفرما یخواهش م -

 جلو رفت. ه،یبدون نگاه به بق هیهان

 شد؟! یچ جهی: خ ... نتدیخان پرس عیرف

 د،یپسرشان نگاه کردند. آذر ناام یساکت به صورت پر انرژ وش،یو دار آذر

 زد. هیداد و به پشت مبل تک رونینفسش را ب

 !ن؟یگفت: حرفاتونو زد ناصر

 نشست، لبخند زد. یهمانطور که م نامدار

 بخش بود! تیهم رضا جهیبله! نت -
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 زده گفت: مبارک         ه!ذوق  ناصر

 نگاه کرد. هیمتعج  به هان مایس

 سر تکان داد. تیخان با رضا عیرف

سالمت - سه  م،یبذار گهیقرار د هی دی... پس بایخ  به   ی هیبعد به بق یجل

 .میحرفا و رسم و رسومات برس

 زد. یجان یب یلبخند وشیدار

که گفتم برا - له دارم... بهتره هم یمن  مه ا نیرفتن عج ها رو  یالن ه حرف

 .میبزن

 ساکت شدند. همه

 کرد. یخان تک سرفه ا عیرف

 آقا ناصر! -

صر، سب نا صاح  اخت دهیبا همان لبخند چ  یچ... هردیاریبه لبهاش گفت: 

 ...دیشما بگ

 نگاه کرد که هنوز مسخ شده بود. ریسربه ز ی هیبه هان وشیدار
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 هیمونه  ی... مدیکن نییتع دیرو هم ش  ما با ربهای... ش  هیمهر ونیلیده م -

باش  ه، من هنوز  یالدیتا قبل از س  ال نو م تی... که اگر نهای عروس   ِخیتار

 هستم. رانیا

 شود. ینو م یالدیسال م یدانستند چه زمان ینم قایو خانواده اش دق ناصر

 .ید لیاوا شهیخان اضافه کرد: م عیرف

 در ذهنش یونیلیمده  ی هیبود و همدم فقط مهر هیزیجه ی هیدر فکر ته مایس

 .شدیتکرار م

 دهانش گرفت. یچادرش را جلو مایس

 جهازش کمه... ی هیواسه ته م،یو ن کماهیماه،  کیآقا ناصر...  -

 .افتیاو را در یآذر، حرف و نگران قیو نگاه دق زیت یگوشها

 یارانداره... تا بخواد ک هیزیبه جه یازیباال رفته گفت: ن یابرو کیو با  سرد

 یتهران هس  ت... عروس   یکارتش جور بش  ه، خونه  نیمت و گرگرفتن اقا

 نتونه خودشو برسونه. وشیممکنه دار فتهیعق  ب

از مردها،  شیو همدم، ب مایو س هیبود. هان یلیم یگزنده و در کمال ب لحنش

 کالم را حس کردند. یسرد نیا
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ست ست هم  چیآدمها، ه پیت نیخودش نبود... با ا د ست و برخا ش وقت ن

 شدن! لیبود، چه برسد به وصلت و فامنکرده 

 یا روتوانست ب یکرد. نم یم اهیاش را س یزندگ یدست یداشت دست پسرش

 کند. یزی پسرش برنامه ر ِیبدبخت یباز و لبخند، پر حرارت و مشتاق، برا

س یدر تهران ندارند تا برا یآنچنان لیخوشحال بود که فام فقط شن عرو  یج

اص  ل و نس     یدختر ِ ب نی"عروس  ش ا بدهد حیدعوت کند و مدام توض  

 است."

 !عروس؟

 نگاه ِ دلخور را دنبال کرد. نی. نامدار، مقصد ِ اهیکرد به هان نگاه

 پوستش بود. ریهنوز ز ه،یهان ی مهی نصفه ن ِتی رضا ِینیریش

صور م یدختر چه گ*ن*ا*ه نیا شت که خانواده اش ت کردند در حد و  یدا

ضع قدرت، تار! کست؟یخاندان راد ن یاندازه  ند ک نییتع خیه پدرش در مو

تا با تکبر، مهر  هد  ند، مگر بخوا باز نک ل   مادرش  یو  به برتر دی ند    ِ یبز

 همسرش.
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... همان ش  دیخواس  ت. اما نم یمراس  م دوس  تانه تر و گرم تر م کی دلش

 گذاشت. یتفاوتها نم

نگاه  هاو ک یبود. به چشمها ریسر به ز شهینگاه کرد. مثل هم هیبه هان دوباره

ود، ب رهیپاش خ ریبه ز نطوریا یوقت یول دیفهم یکرد، حس و حالش را م یم

 توانست "خجالت و شرم" را بفهمد. یفقط م

 چطوره؟! لدایش   -

 چشم دوخت. هیگرفت و به بق هیو همزمان، نگاه از هان دیپرس

مادرش، ب پدر انگار خلع  ه،یهان یتفاوت س  ر تکان دادند. خانواده  یو 

 راد، از باال بود. یدند. مجبور بودند قبول کنند. موضع خانواده سالح بو

 گه؟ید کماهی یعنی: دیناصرپرس

 کرد. ینگاه پرسشگر مایبه س بعد

 زن داداش... گهیخوبه د -

 ..."گهیماه د کی... گهیماه د کیفکر کرد "  هیهان

 رشیثکرد و تا یبه تفاوتها فکر م گریاز کار افتاده بود. آن لحظه نه د مغزش

خواس  تند پدرش  وهر و مادرش  وهرش  یزن و مرد که م نیرفتار س  رد ا یرو
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ش   ستر لدایشوند، نه به بعد از  شم خاک ت گف یکه م یو نه حتا به مرد چ

چادر هم ن*و*ا*ز*ش گرم دس  تش را حس کرده  یدوس  تش دارد و از رو

 بود...

خبر و  یطوفان، که ب نیباش  د و ا لدایخواس  ت روز بعد، ش     یم فقط

 .ندیآرامش را بب یبعدش رو دیکند و بگذرد... شا رانیآمده بود، و یناگهان

ه بود ک یرعلیام زشیبراش نمانده بود تا نگران باش   د. همه چ یزیچ گرید

نامدار، چ یطوفان قبل با خودش برد... طوفانِ   نابود کردن  یبرا یزیآمد و 

 شد... ینداشت... کاش زودتر تمام م

*** 

 1391 / زم*س*تان تهران

 

 عطا را فرستاده تا او را به خانه شان ببرد. مهربان،

شغل قبلش مانده؛ فقط هان دیحم سر  رود که  ینم رونیاز خانه ب هیهمچنان 

 بخواهد برساندش.

 خندد. یاومدم"، م یم دیکه " با حم هیدر جواب هان عطا
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مهم دس  تور  م؛یندار دیپزه. من و حم یش  کوه جون داره آش اول ماه م -

 بان بود که اجرا بشه!مهر

نهال مدرس ه اس ت و مردها س ر کار. بهار هم هس ت. زن کم حرف و  فقط

 محو خانه کرده. یصورتش لبخند یرو شهیکه هم یآرام

 کنند. یم یچند روزه اش گلگ بتیاز غ همه

ست و هم دلش م هم ست که جمع، زنانه ا از راه  یرعلیخواهد ام یراحت ا

 برسد.

 دور. ی سالها ِیپر است از نوستالژ ،یجمعدسته  یآش پختن ها نیا

کند خودش را به جمع بس  پارد؛ فکرش را نگه دارد تا نه س  راغ  یم یس  ع

 برود، نه نامدار و نه به گذشته. یرعلیام

هر دو عروس  ش  نکهیاس  ت. ا تیاز جمع کاملش  ان، غرق رض  ا مهربان،

 ود.ش یهنوز معذب م ه،یکه با حضور هان ینیهست و نازن هیهستند، هان

 رود. یم رونیشود و ب یحرف بلند م یخورد، ب یکه زنگ م لشیموبا

 زند. شکوه هم. یلبخند م مهربان

 اندازد. یابرو باال م طنتیبا ش بهار
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 !نیشد؟! عروس و مادر شوهر مشکوک به هم نگه کرد یچ -

 کند. ینگاه م هیبه هان مهربان

 کرد! داشیپ شهینم نوینازن شه،یموقع که م نیا -

 دهد. یسر تکان م شکوه

 تازه متوجه شده. بهار

 !؟یرعلیها؟! ام -

 کند. یهم تعج  م هیهان

 زنگ زده؟! یرعلیام -

 کند. یم دییبا سر تا مهربان

 زنه. یوقتا زنگ م نیهر روز هم -

 کند آنجا االن ساعت از دو ِ ش  گذشته. یزند و فکر م یم لبخند

 کشد. یبزرگ آش سرک م یبه قابلمه  بهار

 !شه؟یوقت ندارم مادر ِ عروس! آماده م شتریساعت ب هیمن  -

عروس  ی: تو هم داردیگو یم هیکند و به هان یبه دو عروسش نگاه م مهربان

 ... چه زود گذشت!یشیدار م
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 گردد. یبه طرفشان برم بهار

 کاله مونده! یفقط من سرم ب -

 اندازد. یابرو باال م مهربان

 باشه... ی... فقط اگه عمرارمیوقتش که بشه، خودم برات عروس م -

ش ستیصد و ب شاالی"ا بهار، ض هیو به هان دیگو یم ی" دیساله با  یم حیتو

 دهد:

... منم مثل شما سنم رمیام یکرده هم برا یمن مادر یمهربان جون هم برا -

 کم بود ازدواج کردم.

 دهد. یسر تکان م مهربان

 .میداشته باش یندگز یاون اوضاع، بهارو فرستاد تا بهونه  یخدا تو -

 شود. یمهربان ِ بهار پر رنگ م لبخند

 که هستم نبودم. یینجایمن االن ا ن،یاگه شما نبود -

 .هیچرخد سمت هان یم یکم مهربان
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 ..بعد ازش  شیش  هرس  تان پ می... که رفتادته؟ی امرزمیخواهر ش  وهر خداب -

رفته گ مپلیش  ون بود... تازه د هیمفقود ش  ده... بهار همس  ا یگفتن عل نکهیا

 خواست بره دانشگاه. یبود. دانشگاهارم باز کرده بودن، م

 دهد. یسر تکان م بهار

 .دادیبابام اجازه نم -

ضا گلوش پ - سش خوب بود... چند ماه بود ر شاال در ه کرد ریبهار گ شیما

 بود.

 خندد. یم بهار

 بود؟! ریگ ششیدل منم پ دیبگ شهیروتون نم -

 خندد. یهم م مهربان

شو برم یم ینذر نیا -  میگردوند!... خالصه که انقدر رفت یآورد، رضا ظرف

تهران... دل  میکردن، برگش  ت یعروس   یتا آقاش رض  ا ش  د... وقت میو اومد

شتم برم تو  یم شیو دلم آت دمید یرو م یاون خونه... هر گوشه ش عل یندا

شمت آقا بود که رح شونیگرفت... ح شه یتو م  ششد... خونه  دیانقالب 
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.. بعدشم .میدو تا اتاق گرفت اطشیح ی... توادته؟یمسجد بود.  یتکوچه پش

 اومد... ایدن ریکه ام

 دهد. یگزد و سر تکان م یل  م بهار

ضا از همون  مهیق هیهنوز  - شدم!... ر ست کردن بلد نبودم، بچه دار هم  در

اول گفت اس  تعدادت خوبه؛ بخون واس  ه کنکور... با هم کنکور ش  رکت 

 ریزحمتِ  خودم و ام یهمه  گهی... دیمن پزش  ک ،ی. اون مهندس  میکرد

 .دیبه سن مدرسه رس ریام یِک  دمیگردن مهربان جون افتاد. من اصال نفهم

 کشد. یم یقینفس عم مهربان

که من دق م ریام - به  ینبود  بت  عاق آوردم... س  رم بهش گرم بود... واال 

صبور و  یهاسالم و صالح... عروس یعاقبت ِ منه. بچه ها گن،یکه م یریخ

دو تا پس  ر، بعد از جنگ، چقدر  نیا دونمی... من که مادرش  ونم مدهیفهم

 ردنسرش آو ییکه هنوز بهم معلوم نشده چه بال یشدن... اون از عل یعصب

 یرفت بلکه نشون ی عل ِیاز رضا که انقدر پِ  نمیو ا رهیانقدر زود از کوره در م

دو تا عروس،  نیاب... واال ااعص   یطاقت ِ ب یآدم ِ ب هیکنه، ش  د  دایازش پ

 خوب تونستن تحمل کنن و مرداشونو آروم کنن.
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 هم آزاد شد؛ نه؟ یرفت مدرسه، عل ریپرسد: همون سال که ام یاز بهار م و

 دهد. یسر تکان م بهار

 مهر ِ شصت و نه. -

  مهربان، بلند و سبک است. ِنفس

 بود. روزید نیخدا رو هزار مرتبه شکر... انگار هم -

 است. نی شکوه، بلند و سنگ ِنفس

 جدا بذارم؟ ریبهار جون؟ برات بدون س -

 زند. یسپاسگزار م یلبخند بهار

 دستت درد نکنه... -

 .هیگردد سمت هان یبرم

 !؟یستیحساس ن ریشما که به س -

 دهد که نه. یسر تکان م هیهان

 .مارستانیرود ب یخورد و م یناهارش را زودتر م بهار،

 مهربان. یچهار نفره و جمع و جور آشپزخانه  زیپشت مسه نشسته اند  هر

 .زدیر یمردها آش م یکوچکتر، برا یدر قابلمه ا شکوه،
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 .یشکوه شده... جاش خال یپسرت هم عاشق آشها -

 زند. یبه مهربان لبخند م هیهان

 .هیگردد طرف هان یمقدمه برم یگذارد و ب یدر قابلمه را م شکوه،

 !ن؟یشما، هواشو دار شیپاونجا  ادیب نیاگه نازن -

 کند. ینگران شکوه نگاه م یبه چشمها یا لحظه

 : شکوه جون؟!دیگو یم میمال مهربان

 زند. یم یلبخند آرام هیهان

تونم درکش کنم... حال  یبودم... بهتر م نینازن طیش  را یحتما... منم تو -

 فهمم شکوه خانوم. یشما رو هم م

 کند. یم دو دست مچاله انیرا م رهیدستگ شکوه،

 وابسته س... یلیحساسه... خ یلیخ نینازن یدونم... ول یم -

 .ندیبنش یصندل یکند رو یو وادارش م ردیگ یدستش را م مهربان

شته باش... نازنزمیشکوه جون... عز - نه  نی... از حاال انقدر هول و وال ندا

 ،ی... واال تو هم حساس تربهیناشناس و غر یآدمها شینه پ ره،یم یبد یجا

 هم وابسته تر.
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 الیخ ی... چطور بزمهی: امانته... عزدیگو یو با بغآ م ریس  ر به ز ش  کوه،

 شرمنده بشم... امتیق یخوام فردا یباشم؟ نم

 کند. یدستش را ن*و*ا*ز*ش م یرو مهربان،

 !؟یچ یماست... شرمنده برا یهمه  زیعز -

 یم یدکند. مهربان، نفس بلن یپاک م دن،یاش  کش را قبل از چک ش  کوه،

 زند. یکشد و لبخند م

 کن، بدونه. فیتعر هیهان یبرا شیبچگ یکم از کارا هی -

 کشد. یزند و به پلکهاش دست م یهم لبخند م شکوه

به مادرم  یآروم بود... بر عکس ِ نهال، از اون اول مظلوم و ساکت بود...ه -

هش بگفتم نکنه شوک بمبارونا، کر و اللش کرده باشه؟!... من که جونم  یم

شق نازن سال بود به ع سه  سته بود...  شم باز م ن،یب دا کردم... خ یصبح چ

 آقا هم افتاد و خواستش... یخواست مهرش به دل عل

 شود. یلبخندش گس م طعم

 خوام. یبچه رو فقط م هی نیگفت هم یانقدر که م -
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 شیشکوه، پس و پ یکند. انگار جمله ها و حرفها یم یجیاحساس گ هیهان

 شده.

ودم گرفته ب ادیرو به زورِ  مادرم  یکسِ  بهار، من فوت و فنِ  کدبانوگربرع -

سک باهاش باز یچیه یاز بچه دار یول شتم. اوال مثل عرو شته ندا  یسرر

ش دادیاز کهنه هاش نم پس م شهیکردم... هم یم بودم! اجازه هم  یاز بس نا

 مادرم کاراشو بکنه. دادمینم

 خندد. یصدا م یب

 کردم. یاومد، رد م یم یاستگاربه خاطرش هر خو -

 اندازد. یابرو باال م طنتیبا ش مهربان

 !یاز عل ریهمه رو غ -

 فشارد. یخندانش را به هم م یلبها شکوه،

 آقا فرق داشت! یعل -

 ردیگ یاش هر لحظه اوج م یشود... سردرگم یشود... سرد م یداغ م هیهان

ش  ت... آقا فرق آقا فرق دا یش  ود. "عل یش  کوه در س  رش اکو م یو ص  دا

 داشت... فرق داشت... داشت..."
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ر از س   گه،ید یایلیبرگردوند... وگرنه مثل خ یرو به زندگ یبچه، عل نیا -

 آورد. یدرم شگاهیآسا

 شد... نی من و نازن ِدیام -

صدا  کیشده بود  دشیام یهمه  ا،یآن طرف دن ه،یهان سرش را  سم که پ ا

 ...نیو نازن  شکوه ِدیشده بود ام ،یرعلیبزند... ام

به هان یگریو جنگ و تعهد و هر کوفت د جبهه داده بود، بعد  حیترج هیرا 

...؟... مگر شکوه... "به خاطرش نی!... مگر نازنن؟یزن... نازن نیزن... ا نیا

 ...یرعلی... شکوه و امنیکردم... مگر نازن یاومد، رد م یم یهر خواستگار

 ...هیجون؟ مادر... هان هیهان -

 کند. یمهربان نگاه مبه  جیگ

 چت شد مادر؟! چرا ماتت برده؟! -

 کند. یحواس به شکوه نگاه م یب

 برگشت؟! یچه سال یرعلیام -

 شصت و نه... از سال شصت و نه اسرا آزاد شدن. -

 ...نیاون موقع نازن یعنی... من چرا اصال... یعنیشصت و نه...  -
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 دهد. یسر تکان م شکوه

 سه سالش بود که... -

هاش گرد م یم تس  کو ند. چش  م هاش در هم م یک رود.  یش  ود. اخم

 .هیهان یمهربان و دوباره رو یرو ندینش ینگاهش م

شما نم - ست یشما... مگه  صحبت  ی!... علد؟یدون سرتون  آقا گفت با هم

 ...دیدون یکرده؛ گفته م

 را؟! زیچطور؟! اصال چه چ یرعلیداند؟! ام یتر شده. نامدار م جیگ هیهان

 !ست؟ین یرعلی... دختر امنینازن -

 .ردیگ یشانه اش را م مهربان،

 یراد حرف یداشته که آقا یلی... حتما دلیانیدر جر میکرد ینه... ما فکر م -

 بهت نزده.

نامدار ِک  ی! نم؟یلیدل چه  یبهش گفته... ول یرعلیام ی... ِک دهیفهم یداند 

  ِ ندیش  ن و س  کوتِ  بعد از یاز دلخور رینداش  ته غ یلیقطعا نگفتنش دل

 .یرعلیخودش و ام یحرفها

 شماست؟! یبچه  نینازن -
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 دهد. یم رونیشوند. بازدمش را با مک  ب یهم فشرده م یشکوه رو یلبها

خدا شاهده برام از نهال که خودم  یول اوردمشین ایدختر منه... به دن نینازن -

 ...زترهیعز دمش،یزائ

 ماند. یباال م هیهان یابروها

 !؟یرعلینه دختر شماست، نه ام نی... نازنیعنی -

سانه تکرار م شکوه شم...  نیکند: نازن یمعترض، ملتم دختر منه... من مادر

 خودم بزرگش کردم.

 کند. یدست شکوه را ن*و*ا*ز*ش م مهربان،

 بمبارون کشته شدن... کردستان... یتو نیپدر و مادر نازن -

 من..." یزند "خدا یم ل 

زحمت  یلیخ یو امداد مناطق جنگ یتعاون یتو امرز،یپدر ش  کوه، خدا ب -

جنگ بود که خونه و  یبه آواره ها یدگی... بعدش  م مس  لول رس  دیکش  

 نابود شده بود... شونیزندگ

 چکد. یصدا م یشکوه، ب اشک
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شه - ش دیپدر و مادرش  دونم چرا  یماهش بود... نم شیشده بودن... فقط 

شون تو ییبچه ها ی هیمثل بق  نمیازنکرد، ن یم دایجا پ رخوارگاهایش یکه برا

 ما باشه... شینبرد... گفت موقتا پ

 .رندیگ یبندد و اشکهاش راه م یلرزد. چشم م یم صداش

هنوز سر و تنش کبود بود... هم آقام، هم مادرم دوستش داشتن... دلشون  -

اول عاشقش شدم... همه مون  یبراش سوخته بود... اما من از همون لحظه 

تا خودم بهش برس  م...  یاز خواب و خوراکم م... میبهش عادت کرد زدم 

 یداد چطور مادر باش  م... م ادیبهم  نیکردن بلد نبودم... خود نازن یمادر

ستم بهم بگه مامان... آقام گفت خوب .. .ینداره... مادرم گفت جوون تیخوا

عادت کنه بهت بگه  نینازن ستی... درست نیازدواج کن یخوا یپس فردا م

 که باز کرد، بهم گفت شکوه... شکوه جون... مامان... زبون

 سر شکوه. یکشد رو یدست م مهربان

سال بود با  یعل - شو آورد... چند  شکوه خبر شد، حاج فتاح، پدر  که آزاد 

شنا بودن... از همون وقت که عل ضا آ شد... خدا رحمتش کنه...  یر مفقود 

.. ه بود.ش  د گهیآدم د هیبرگش  ت،  ی... وقتدیزحمت کش   یعل یبرا یلیخ
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 شکاینجگ ینشست. با صدا یافسرده بود... صبح تا ش  کنج اتاق ساکت م

صابش به هم م هم  یبه اون عل شیچیکرد... ه یم دادیو داد و ب ختیر یاع

شب س هیکه رفت جبهه  سه خاطردینبود... حاج فتاح به دادش ر ضا وا  ... با ر

 کردن... یدوندگ یلیدرمونش خ

 .زند یم یرنگ یلبخند ب شکوه

شه  نیبا آقا جونم اومده بودن خونه مون... نازن - سته  یساکت گو ش اتاق ن

باز اطیح یبودش... برده بودش تو دهیبود... د هاش  با قا  یم یو  کرد... آ

ش  ده  نیآقا هم عاش  ق نازن یآقا رو دوس  ت داش  ت... عل یعل یلیجونم خ

 بود...

 .ردیگ یرنگ م لبخندش

 ازدواج کرد! هم با من نیفکر کنم به خاطر نازن -

 کند. یم یاخم پر محبت مهربان،

 به تو؟! دنیرس یبهونه نکرد برا نوینازن یدون یاز کجا م -

جمله  یدونن؟" ول یخانواده م یدونه؟ همه  یم نیخواهد بپرس  د "نازن یم

 .زدیر یمثل حسادت به جانش م یزیمهربان، باز چ ی
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 .دیآ یم یدر ورود یصدا

 .. اشکاتو پاک کن مادر.: اومد.دیگو یآرام م مهربان

 یخانه موارد آشپز دهیکه به لبهاش چسب یبشاش و لبخند یبا صورت ن،ینازن

 شود.

 معذب شود. نیشود نازن یباع  م مشیمات و م*س*تق نگاه

آش اول ماهتو  نی... ایعل ای: دیگو یش  ود، م یهمانطور که بلند م مهربان

 !میتا آخر ماه سالمت باش میبده بخور

*** 

 1361 زیی/ پاتهران

 

 زنگ در بلند شد. یصدا

 را برداشت. فونیآ همدم

 .ادیتو... چشم االن م دیی... ِا... سالم... بله! بفرماه؟یک -

 زد. چشمک

 نامزدت اومد! -
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 .دیدنبالش بروند خر دیآ یساعت قبل زنگ زده بود م مین

 هم نگران بود، هم خوشحال. ما،یس

س یم ینظرش نامدار مرد خوب به شت. محترم و  یخوب تیوقع. مدیر هم دا

 کرد. یته دلش را نگران و مضطرب م یزیباز هم چ یخانواده دار بود... ول

 تفاوت و ساکت فوت کرد. یب ی هیخواند و به هان دعا

 برو در پناه خدا. -

 کرد. هیهان یبه سرتا پا ینگاه همدم

 نی... اخماتو وا کن دختر! ش  وهر از ایدیرس   یکم به خودت م هیکاش  -

 !؟یکن دایپ یخواست یبهتر کجا م

 .دیسرحال خند بعد

 که نذاشت دو روز بگذره! یدیقاپشو دزد یمعلومه حساب -

 زد. یگریچشمک د مایس به

 ؟ی چ ِدیدلش واسه نامزدش تنگ شده... نگفت خر -

 سر تکان داد. مایس

 .گهید یعروس یدای... حتما خردیخر مینه... فقط گفت آماده بشه بر -
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 خم کرد.ا همدم

س دیوا... خر - ست خرهیتک و تنها؟! هان ،یعرو عقد کنه، بگو  دی! اگر خوا

 بزرگترم باشه. دیبا

 .دیگفت "باشه" و کفش پوش یسرسر هیهان

 نشه! مونیگفت: خوش اخالق باش پش همدم

 رفت. رونی"خداحاف " و ب گفت

 رد.را باز ک نیاو، لبخند زد و در ماش دنیبود. با د ستادهیا نیکنار ماش نامدار

نشست. نامدار هم سوار شد و با همان لبخند، سرحال گفت: احوال  معذب

 چطوره؟! یعروس خانوم ِ خجالت

 !ینگاه فقط گفت: مرس بدون

 حرکت کرد. نامدار

 اومدم دنبالت؟! یتعج  کرد -

مهم جا  زیچ هی ش   یادامه داد: پر د،یرا د هیس  کوت هان یکرد. وقت مک 

 موند.
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ن ننشسته بود؛ آ بهیغر یمرد نیکرد. تا به حال در ماش یم یناراحت احساس

از حد کوچک و خفقان  شیب نیماش یکرد فضا یهم جلو، کنارش. حس م

 .دیفهم یازش نم یچیکه ه ی خارج ِیقیآور است. با آن موس

 !؟یمنو بشناس یخوا یم ینطوریا -

 نگاه مرخشیس  رخوش نامدار بود. س  رش را خم کرد و به ن یص  دا دوباره

 انداخت.

 ...ریساکت و سربه ز ینطوریلبخند زنان گفت: ا نامدار

 کنم؟! کاریچ -

 آهنگ را کم کرد. یصدا نامدار

 ماه کی... ما قراره یراحت باش   نکهی! اول از همه ایبکن دیکارا با یلیخ -

 و خشک نباش. ی. پس باهام انقدر رسممیازدواج کن گهید

 گردنش را خم کرد. طنتیش با

 !ه؟یاسم من چ یوندیاصال م -

 بله! -

 با مک  زمزمه کرد: نامدار... و
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 چشمک زد. نامدار

 ...یکنن... تو هم بگو نام ی" صدام می"نام کانمینزد -

 نگفت دوست ندارد. به نظرش نامدار بهتر بود. هیهان

 صدات بزنم. یمنم دوست دارم هان -

و  یرا وج ههیوج ش   دیم دی!... ش   ا؟یهم نگفت دوس   ت ندارد. هان باز

 ...هیهان یمعصومه را معصوم صدا زد ول

در ذهنش تکرار شد. تنها چند بار اسمش را صدا زده بود. با  یرعلیام یصدا

 گفت. یم دهی"! الفش را کشهیگفت "هان یم ینیچه آهنگ دلنش

 لبهاش نشست. یرو لبخند

پشت ِ هم صداش  یه ،یخورد، از ترس و نگران نیپله ها زم یروز که تو آن

 د.زده بو

 !یشیخوشگل تر م ینطوریحاال بهتر شد! ا -

گاه  لبخندش محو شد. ناخودآ

و حرف  دنیبپرس... پرس یدار یخ ... از خودت بگو... از من هر سلوال -

 زدن، شروع ِ شناخته.
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 گفت؟! یتوانست داشته باشد؟! از خودش چه م یم یسلوال چه

 شد. شینامدار متوجه درماندگ انگار

که عالقه  ییبگو... کارها تیلیتحص   ی! از رش  ته بذار من ش  روع کنم -

 ...یدار

مه له ب ی ه ند جم مدار، وقت ینش   د ول ش  تریحرفش چ از خودش و  ینا

 .دیبه مقصد طول کش دنیعالئقش گفت، تا رس

ه . بعد بدندیو کفش خر فیچند پاس  اژ س  ر زدند. چند دس  ت لباس و ک به

بل س  فارش داده بود، که نامدار روز ق ینامزد یرفتند و حلقه  یطالفروش  

 گرفتند. لیتحو

 رستوران دنج و لوکس ناهار خوردند. کی در

 نامدار حلقه را از جعبه خارج کرد. همانجا،

 شد. میتقد ریجا مونده بود... ببخش که با دو روز تاخ نیا -

ست شاند. هان هیهان د شتش ن ستش ر عیسر هیرا گرفت و حلقه را در انگ ا د

 .دیپس کش

 هم حاال... ،یگرفت! هم روز خواستگار یپروا دستش را م یمرد، چه ب نیا
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 زد. یلبخند آرام نامدار

 مبارک باشه. -

را به دس   ت کرده بود که  یحلقه ا ا،یبه حلقه نگاه کرد. چقدر در رو هیهان

 بهش داده بود... یرعلیام

مدار هاش غر بهیغر نا ها بهیبود. ص   دا زدن گاه پرواش،  یب یبود. ن

 نبود. یرعلیدام مثل امک چیلبخندهاش... ه

 ماه. کیکرد؟! آن هم در عرض  یعادت م بهیغر نیبه ا دیبا چطور

*** 

اش،  هجیشدن و عادت به نامدار، تنها نت کینزد یثمر برا یهفته تالش ِ ب دو

 راحت تر گشتن و راه رفتن کنار او بود. یکم

 ید. نامدار برفته بودند. ناهار و شام را با هم خورده بودن دیخر گریبار د چند

 کرد. یحساب براش خرج م

گرم و  ی" گفتن هاش، با لبخندهازمی. "عزش   دیروز باهاش راحت تر م هر

 شد. یعاشقانه همراه م ینگاهها
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هان دهیفهم گرید ها هیبود  دوس   ت دارد. رنگ مورد عالقه اش  ییچه غذا

زند. از آن  یعالقه دارد و به خاطرش لبخند م یقیبه چه نوع موس   س  ت؛یچ

 کرد. یتر م فتهیکه نامدار را ش ابشیکم یخندهالب

 یم دنبالش دیخر یزنگ زد تا خبر بدهد برا یوقت ،یهفته مانده به عروس دو

... امروز قراره لباس عروس یبپوش هان داتیرود، گفت "از اون لباس جد

خواد  یما... مامانم م یخونه  میایس  ر م هی. احتماال بعدش میانتخاب کن

 عروسش تنگ شده! یر دلش برا... انگاندتیبب

شوره ستگار دل بود. نگران برخورد  دهیند یگرفت. مادر نامدار را بعد از خوا

 سردش بود.

 یکه به پس  رش نم نهیداد که " اگه دوس  ت نداش  ت تو رو بب شیدلدار مایس  

 "شش؟یگفت تو رو ببره پ

سها نیاز ب بعد، راه مسفارش و دعا، ه یتازه، براش انتخاب کرد و با کل یلبا

 نامدار فرستادش.

  آذر بود. ِیمیلباس عروس رفتند، دوست قد یکه برا یمزون
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جلوش گرفت نگاه کرد و متعج  به نامدار  اطیکه خ یبه دو لباس   هیهان

کنارش در مبل فرو رفته بود و با دقت،  یچش  م دوخت که با ژس  ت خاص  

 کرد. یم یابیطرح لباسها را ارز

 بازن... یلیخ نایا -

 تر از نامدار جواب داد.زود اط،یخ

 ایزمان ِ کم، فرص ت دوختن  نیا ی... تودنیدو تا رو پس ند نیخانوم راد ا -

 ،یگیکارامن... اگر به خاطر س  رما م نیبهتر نای... اس  تیآوردن از خارج ن

 باغه؟! یخوره. مگه جشنتون تو یروشون شنل م

 خواست لباسها را پرو کند. هیفقط گفت نه. و از هان نامدار

 بلند شد و به اتاق پرو رفت. لیم یب

ش اط،یکمک خ با ست چیه نکهی. با ادیهر دو لباس را پو شت نیکدام آ ند و ندا

 د،ید نهیلباس عروس که بودند! خودش را که در آ یهاش   ان باز بود، ول قهی

 شده بود! یواقع ی... مثل عروسهادیپوستش دو ریز یبیحس عج

توانس  ت  یاجازه نداد. نم هیهان یخواس  ت نامدار را ص  دا بزند ول اطیخ

 .ندیبگذارد نامدار او را در آن لباس ِ باز بب
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مادرش قائل ش  ده  یحق را برا نیحق ِ مخالفت نداش  ت. نامدار هم ا انگار

ب کرد تر بود انتخا دهیلباس عروس انتخاب کند. آن را که پوش شیبود که برا

 و از اتاق خارج شد.

 !؟یدی: پوشدیمتعج  پرس نامدار

گفت: مثل ماه ش  د عروس  تون... اما خواس  ت تا  طنتیبا لبخند و ش   اطیخ

 !دیبش زیسوپر یدفعه ا هیکه  دیمنتظر بمون یش  عروس

و  دیکش   ینفس راحت هینامدار نش  س  ت. هان یلبها یرو یا فتهیش   لبخند

 انتخاب کردم. نویگفت: ا

 لباس و برگشت. ینامدار، رفت رو ی رهیخ نگاه

 !زمیمبارکه عز -

و پر  یمعذب ش  د. به رفتار جد اطیخ یگاه و کالم عاش  قانه اش جلون از

به  تاب کرد و جع که حس   اب ک خت  باس را  یغرور او چش  م دو بزرگ ل

 برداشت.
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سرو دیخر یاز آن، برا بعد ست بگو هیجواهر رفتند. هان سیحلقه و   دینتوان

ته بزرگترها برا یکیمادرش  بار خواس   باس و آ دیخر یدو  و  نهیطال و ل

 بود. اوردهیرا ن یدان، همراهشان باشند. نامدار هم کسشمع

 یواقعا خوش  ش آمد، حلقه اش بود؛ س   اده ول دهایکه از خر یزیچ تنها

 .کیش

ها،یق ند ول یبرق از س  رش م مت با همان جد یپرا  یو جذبه  تینامدار، 

 دیسپر یم هیاز هان گذاشت،یشان کنار م ییکه فقط در مواقع تنها یشگیهم

 .دیخر ی" و ماد؟ی"خوشت م

جا و  یرعلیخبرها نبود! ام نیبش  ود، از ا یرعلیخواس   ت زن ام یم اگر ک

ضر بود بدون ه ینامدار کجا؟! ول سم و خر چیحا صدا دیمرا سر و  با  ییو 

 ازدواج کند. یرعلیام

 آذر رفتند. دنیاز ناهار، به د بعد

 برگشته بود. هیهان ی دلهره

 ریخواس  ت ذهنش درگ یزد. م به خانه ش  ان، براش حرف دنیتا رس   نامدار

 با مادرش شود. داریاز د ریغ یموضوع



  938 

 

و  عیوس یاز کنار باغچه  نیدر را باز کرد. با ماش  یحب دند،یخانه که رس به

را فراموش کرد.  یچند لحظه، نگران یبرا د،یخش  ک گذش  تند. خانه را که د

رگ زب یبا س  تونها دیس  ف یخان در مقابل آن خانه  عیرف یدو طبقه  یالیو

 آمد. یبه چشم نم ،یقد یو پنجره ها یسنگ

زد و گفت: خوش  یلبخند ه،یهان دنیآن دو گش  ود. با د یدر را به رو یزن

 !نییعروس خانوم!... بفرما نیآقا... ماشاال به ا نیاومد

انداخت، دستش را پشت او گذاشت  هیبه هان یزد. نگاه یلبخند کج نامدار

 و به داخل دعوتش کرد.

 لت زده سالم کرد و وارد شد.خجا ه،یهان

 مادرم کجان؟ -

 به پشت سرش اشاره کرد. زن،

 هستن. ییرایپذ یخانوم تو -

 اشاره کرد. هیبه هان بعد

 من. نیبد تونویپالتو روسر -
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ستش داد. زن، منتظر مانده بود. هان معذب گاه به نامدار ن هیفقط پالتو را به د

 کرد.

 تکان داد. یسر نامدار

 هرانه.ببر م نویهم -

 نگاه انداخت. شیو روسر هیگفت و متعج  به هان یچشم مهرانه

 کرد. تشیهدا ییرایدست نامدار پشتش نشست و به طرف پذ دوباره

نامدار را  یکه ص  دا دیچرخ یم لیپرده ها و مبلمان و وس  ا یرو هیهان نگاه

 .دیکنار گوشش شن

 !ادیکردم لباسا انقدر بهت ب یفکر نم -

 تمرکزش را گرفت. یآذر همه  دنینکرد. د نگاهش

 

 زد، سر بلند کرد. یرا ورق م یهمانطور که مجله ا آذر

 سالم مامان. -

 یآذر، س  ر تا پاش را برانداز کرد و رو یهم آرام س  الم کرد. چش  مها هیهان

 متوقف شد. سرد جواب داد. نامدار به مبل اشاره کرد. شیروسر



  940 

 

 ... راحت باش.زمیعز نیبش -

مه  با مدار، در آن موقعکر یدور یه نا ها از  او  کیداد نزد حیترج تیدن

 بود و آزاردهنده. زی. نگاه آذر تند و تندیبنش

 !ستمیمنم که مرد ن ،یرو گرفته؟! تو که نامزدش یاز ک -

از نگاهش نداش  ت. همانطور هم بدون  یمحکمش هم دس  ت کم یص  دا

ست بگو "نامزدمه  دیچادر و فقط با بلوز و دامن، ناراحت و معذب بود. خوا

 ."میهنوز که محرم نشد یول

 راحته... ینطوریگفت: ا نامدار

 آذر به نامدار بود. پوزخند

 !ن؟یلباسشو گرفت -

 سر تکان داد. نامدار

 هم لباس، هم حلقه و جواهرات. -

 هم به سر و صورتش بکشه... یدست هی ادیب الیگفتم ل یکاش م -

 گاه کرد.ن تیبا رضا هیهان ریسر به ز مرخیبه ن نامدار

 .یعروس یهم خوشگله!... باشه برا ینطوریهم -
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 قهوه آمد. ینیبا س مهرانه

خواست. تا آن وقت، قهوه نخورده  یداغ م یچا وانیل کیبود. دلش  سردش

 قهوه،  ِی. تلخدیچش   یس  ردش گرفت و کم یدس  تها انیبود. فنجان را م

 دهانش را جمع کرد.

 کنم. نشیریاجازه بده برات ش -

 خوبه. ینجوریبه پوزخند آذر نگاه کرد و آرام گفت: هم یچشم ریز

 تر از برخورد آذر که نبود! تلخ

 بود. نیسکوت قهوه خوردند. جو سنگ در

 چرخاند. یفنجانش را در نعلبک آذر

 خوام باهاش تنها صحبت کنم. ی! لطفا ما رو تنها بذار... مینام -

گاه به نامدار نگاه کرد که ناخودآ یم یپناه یو ب یاحس   اس ناراحت انقدر

 کرد.

 هی... مامان فقط زمیزد و آرام هم گفت: راحت باش عز یلبخند آرام نامدار

ردم که برات آماده ک یخوام بعد از صحبتتون، اتاق ی! مشهیم یمیصم ریکم د

 نشونت بدم.
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 کننده پلک زد. دواریبلند شد و ام بعد

 سکوت. دوباره

 آذر بلند شد. یماند تا صدا ریبه ز سر

مس  ائل رو برات روش  ن  یس  ر هیتا  نجایا اردتیب یدختر جون! گفتم نام -

 .یبدون دیاالن با نیرو از هم ییزایچ هیکنم... 

 شد. شتریاش ب دلهره

 ...یزن یمنو "خانوم" صدا م نکهیاول ا -

صدا م ی! مهرانه هم مخانوم؟ شوهرش را خانوم  زد؟!  یگفت خانوم... مادر 

هم  یخانوم. ناراض شدی، مادرشوهرش هم مشوهرش نامدار بود یخ  وقت

 نبود.

 دوستانه... ریو غ بهی!... غرخانوم

 ،یرعلی ام ِ زی. عززیگفت عز یخانوم م رانیش  وهرش بود، به ا یرعلیام اگر

که ام ی خودش هم بود... ول ِ زیعز مدار  مادرش هم  یرعلینا  کینبود... 

 مثل خودش. به،یغر

 اشاره کرد. روایبه در و د ی آذر با ل*خ*ت ِدست
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ضع زندگ - س ی... خانواده رو هم که میدیما رو که د یخونه و و ... یشنا

 صیکه تفاوتهامونو تش  خ یانقدر قدرت درک و فهم داش  ته باش   دوارمیام

 .یبد

  او اشاره کرد. ِیلباسها و روسر به

دختر جون! من نه حوصله  ستیما ن یدر شان ِ خانواده  خت،یسر و ر نیا -

 ادیخودمونو  ی وهیکردن به ش   یکه بخوام بهت آداب زندگ لیادارم، نه تم

نام کارِ  خودِ   خاب کرده...  هیبدم...  باهوش و زرنگ  هیکه تو رو انت کم 

 یاس  تفاده رو م تیاومده، نها شیکه برات پ یدرخش  ان تیاز موقع ،یباش  

 ...یریبگ ادی یکن یم یو سع یبر

 پا انداخت. یرو پا

به بعد،  زیقبلت رو بر یزندگ یهاعادتها و رفتار یهمه  - دور... از حاال 

که در شان  یشناسن... عروس یراد م یهمه تو رو به عنوان عروس خانواده 

متاس  فانه نامدار دس  ت  یما کم نبود... ول یو اس  م باش  ه، برا تیموقع نیا

 ...میریبپذ میتو و ما مجبور شد یگذاشت رو

 ".یهستن که اومدن خواستگار ینامدار گفته بود "راض یشدند؟! ول مجبور
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 .ریسر به ز ی هیبه جلو خم شد و زل زد به هان یکم

 منو نگاه کن! -

 یش   د به چش  مها رهیناآرام س  رش را باال گرفت و بغآ کرده، خ ه،یهان

 نداشت. یحس ِ دوستانه ا چینافذ که ه یخاکستر

شو بدون!... ه - ست زده دختر جون!... قدر س یدلم نم چیشان  از یخواد ک

تر دخ هیاقوام و دوس  تانمون، با برخورد و رفتار غلط ِ تو، بفهمن زن ِ نامدار، 

 اصل و نسبه. یب

" را شدن ری. تا آن وقت، حس ِ "تحقنییاز اشکهاش، نگاهش سرخورد پا قبل

 تجربه نکرده بود.

 زنم، سرت باال باشه! یحرف م یگفتم منو نگاه کن! وقت -

 ه نگاهش کرد. کالم آذر، ترساندش. دوبار ِتحکم

 ی... از دفعه یکن رییتغ دیحرفو دو بار تکرار کنم... با هیدوس   ت ندارم  -

با ظاهر و برخوردت  عد،  نام یهمون دیب که از زنِ   ... رهیتوقع م یباش   ه 

 !؟یدیفهم

 هم فشرد و لرزان گفت: بله... یبغآ، لبهاش را رو با
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 آذر باال رفت. یابروها

ها - بدبخت ثل  با اشویخور،  یتو س  ر یم ها   دیحرف نزن... عروس راد 

 !؟یدیو حرف بزنه... فهم رهیسرشو باال بگ شهیهم

 کرد اشکهاش را مهار کند. بلندتر گفت: بله خانوم! یسع

 داد. هیو راحت تک دیکش ینفس بلند آذر

آبرومند ظاهر بشن... بعد از  ،یعروس یدر ضمن... به خانواده ت بگو برا -

 ،یجش  ن عروس   یکه برام مهم باش  ه... اما تو میبا هم ندار یاون، مراوده ا

 ...میشرمنده نش شونیباشن که از معرف یطور

که مادرش  یکرد؟! کس   یوص  لت م یکرد؟! با چه کس   یچکار م داش  ت

 کرد؟! یم رشیو تحق دادیبهش دستور م ردست،یز کیمثل  نطوریا

 ی خانه  ِتیمیکجا بود؟! آن ص  فا و ص  م یرعلیچه ش  ده بود؟! ام کدفعهی

 ؟!آورده بود شیسر ِ زندگ ییکوچک کجا رفته بود؟! چه بال اطیو ح یمیقد

 ...یلرعیخواسته ش، ام نیاتاق ساده بود و بزرگتر کیآرزوش،  یکه منتها او

داش  ت جز  یاو؟! چه ثروت یدر هوا دنیداش  ت جز نفس کش   ییایرو چه

  کبود؟! ِحیهمان تسب
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سته جمع از شت ِ د سخانو رانی ا ِیل*ذ*ت ِ آبگو ستورانها دهیم، ر  یبود به ر

خانه  نیبود به ا دهیرس ،یرعلی ام ِیلوکس... از ظرف شستن با آب گرم ِ کتر

 ...شخدمتیو پ

ون باز و بد قهیبه لباس عروس ِ  د،یتصور لباس ِ دست دوز ِ گلدار ش  ع ار

 ...نیآست

 چه شده بود؟! کدفعهی

 ...زمی... عزیهان -

نه هان هیهان او به مادرش مزیکه "عز یرعلیام ی هی... هانیبود،   ی" را فقط 

  نامدار. ِزمیبه هزار هزار تا عز دیارز ینگاه ِ گرمش م یگفت ول

 ... حالت خوبه؟!ی!... هاننمت؟یبب -

 صورت نگران او نگاه کرد که خم شده بود. به

کنه... قهوه رو تلخ خورده، فش  ارش  یخوبه... داره خودش  و برات لوس م -

 افتاده...

 رفت. یم رونیذر نگاه نکرد که داشت از سالن بآ به
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 یدنینوش هیمهرانه برات  گمی... االن مزمیاستراحت کن عز یباال کم میبر -

 آماده کنه. نیریش

 میزینامدار بلند ش   د و زمزمه کرد: چ یکمکِ  دس   تِ  دراز ش   ده  بدون

 ...ستین

 اد.تکان داد و با دست، راه را نشانش د یبه او، سر رهیخ نامدار،

وارد  یباز شد و به اتاق بزرگ یشکل باال رفتند، در رهیاز پلکان دا دیفهم فقط

 شدند.

 !اد؟یبره... خوشت م شیتا کارها پ میهست نجایاتاق ماست... موقتا ا نجایا -

 ماند. دیسف ری حر ِنیپرچ یپرده ها یرو هیهان نگاه

صدا م دیکه با ی آنها... در خانه ا ِاتاق  یزد. در خانه ا یصاحبش را خانوم 

 اصل و نس ". یشده بود. بهش گفته بودند "ب ریکه آنهمه تحق

 نه؟! ای دیآ یکرد خوشش م یم یفرق چه

شت مرد ِ  نیمقابل مادرش و ا ستادنیمبارزه و ا یکرد. به جا یحماقت م دا

 شده بود. می"اصل و نس  دار"، تسل

 و سرش را خم کرد. ستادیجلوش ا نامدار
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 م ناراحتت کرده؟!... مادریهان -

 سرم." یتو دهیرو کوب قی"مادرت نه... خانوم!... خانوم، حقا

 ...زمیکنم بهم نگاه کن... عز یخواهش م -

 چانه اش. رینکرد، دست گذاشت ز یحرکت هیهان دید یوقت

 جان! هیهان نیمنو بب -

 سرش را عق  بود و نگاهش کرد. عیسر هیهان

 هستن... یخانوادتون راض دیگفت -

 ُپر ِ او. یماند در چشمها رهیچند لحظه خ مدارنا

 بهت گفت؟! یمامانم چ -

 نداشت تکرار کند. دوست نداشت حقارتش را تکرار کند. دوست

 به موهاش. دیکالفه دست کش نامدار،

 انتخابم. نیو آخر نی.... اولیی... انتخاب ِ من توهیهان -

 !"یانتخابم هم نبود نیتو آخر یدل گفت " ول در

کنم تو هم فقط به  ی... خودت... خواهش میمن، فقط خود تو مهم یابر -

 و حرفاشون... هیبده، نه بق تیمن اهم
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  اش را حف یتا خونس  رد دیکش   ی. نفس بلنددیند هیدر هان یرییتغ چیه

 شد و خشک. یکند. جد

صحبت م - شون  س یباها رفتار کنه که باع   یاجازه نداره طور یکنم... ک

 کنه... تتیاذ یکس ذارمی... نمی... هان تو بشه ِیناراحت

 دهانش را فرو داد تا بغضش را پس بزند. آب

 م؟یبمون نجایا دیچند وقت با -

 نامدار. یلبها ینشست رو یمحو لبخند

 !م؟یباش نجایا یدوست ندار -

 را باال انداخت. سرش

 نه! -

 نامدار رنگ گرفت. لبخند

 ...یدیتو که هنوز حتا اتاقمونو ند -

 گذرا به اتاق انداخت. ینگاه بعد،

 رنگ چشماته... زیهمه چ -
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 یمخمل سبز آب ر،یحر یهم به اطراف چشم دوخت. دو طرف پرده ها هیهان

خت و ت وارهاید ،یا روزهیکاناپه و دو مبل تک ف کی د،یس  ف ی نهیآ زیبود. م

 .یا روزهیف یبا گلها یشمیو فرش ابر ی سبزآب ِیبا رو تخت دیسف

 خواست! یهمان که ماتاق داشت.  کی

 !یرعلیبدون ام ک،یاتاق ش کی... حاال یرعلیاتاق ساده و ام کی

 زد. پوزخند

 !؟یگفت: دوست دار اقیبا اشت نامدار

 نگاه، سر تکان داد. بدون

 قشنگه! -

را  شیروسر یگره  یاو، و آرام دنباله  یلباس ها ی نامدار سر خورد رو ِنگاه

 خم کرد.و ا دیسرش را عق  کش هیگرفت. هان

 !ن؟یکن یم کاریچ -

 .نمیخوام موهاتو بب یآرام گفت: م نامدار

 زد. یگریمحو د لبخند

 بلند! ایدونم کوتاهه  یهنوز حتا نم -
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 تند شد. هیرا شل کرد. ضربان قل  هان یروسر یگره  همانطور

 نه! -

 عق  تر رفت. یکم

 کنم... یخواهش م -

  او. ِینگران و ناراض یماند در چشمها رهیخ نامدار

 !نم؟یهمسرمو بدون حجاب بب ستیحقم ن -

با اخم هیهان به جان  اس   ت.   یتر، دنباله   یغل یحس کرد لحنش حق 

 .دیکش رونیرا از دست او ب یروسر

 خونمون؟ دیمنو ببر شهیم -

 !؟یفرار کن یخوا یم -

 کرد اخمش را حف  کند. یبود! سع دهیفهم

 خوام برم خونمون. یم -

 د.خونسرد بو نامدار

س ی... نمزمیباهات ندارم عز یکار - خوام  یبزنم... فقط م  یخوام بهت آ

 بشم. کیکم بهت نزد هی
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 یو ب یحوصلگ ینه ب ،ینه غرور شد؛یم گرینامدار د کیدختر،  نیبرابر ا در

 .یصبر

 !دیشما نامحرم -

 گفت. یم یگرید زیکرد. عقلش چ یفکر نم تیبه محرم نامدار

 یپره... حتا نم یزنم، تو رنگت م یدس  ت م تی... من به روس  رزمیعز -

 ...یباهام راحت صحبت کن یتون

 یبرد، به نرم شیدس  ت پ اطیانداخت. نامدار دوباره با احت ریس  ر به ز هیهان

 سرد او را گرفت. یانگشتها

تونه تو رو  یم یعرب یش وهرت... چند تا جمله  ش میمن م گهیدو هفته د -

 کنه؟! کیبه من نزد

 نامدار نگذاشت. یا پس بکشد ولدستش ر خواست

 ...یآروم آروم بهم عادت کن دی... بایهان -

 رنگ التماس گرفت. ه،یهان لحن

 گ*ن*ا*ه داره... م،یتا محرم نشده باش -

 نامدار باال رفت. یابروها
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 .می! ما قراره ازدواج کنهی! هان؟یچه گ*ن*ا*ه -

 دوخت به نامدار. چشم

 ...دیذاریاحترام م دمیبه عقا دی... گفتدیارند یبه اعتقادات من کار دیگفت -

 نامدار شل شد. یانگشتها

 خوام. یگفتم... سر ِ حرفم هستم... معذرت م -

تعج  داش  ت آنهمه انعطاف و  یخودش هم جا یخواس  ت؟! برا معذرت

 عشق، انقدر قدرت داشت؟! یعنی. هیدر مقابل هان رییتغ

 .دیکش ینفس راحت هیهان

 گ*ن*ا*ه نداره! گهیکه د نی... اباهام راحت صحبت کن -

 نش  ده، به طرف مانیبه اتاق انداخت و تا نامدار پش   یگری"نه"، نگاه د گفت

 در رفت.

ش نامدار ست ک سرتا پا دیدوباره به موهاش د شا  یو  سر تما شت  او را از پ

 ش  رفتیقدم پ کیبود، خودش  دهیکه بدون مانتو و چادر او را د نیکرد. هم

 !شدیحساب م

*** 
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 91/ زم*س*تان  ورکیوین

 

 تنهایی خانه سیگارش را روشن می کند و در فکر فرو می رود. در

پنجره ها را بس  ته تا راه ورود ص  داها را از خارج س  د کند و مانع از  ی همه

 ورود هلهله ها و خنده ها... آتش بازی و موزیك شود.

 چه چیزی را می تواند جشن بگیرد؟ او

زد دوستان ،عشاق به نزد هم و شوهرها به شبی ست که دوستان به ن امش 

... هیچ دینزد همس  رانش   ان می ش  تابند ....اما هیچکس که آنجا نمی آ

 آ*غ*و*شی هم برایش گشوده نیست.

اتاق خواب هانیه مي رود. اتاق مرت  اس   ت مثل روز اول ... نگاهی به  به

 میز آرایش او در سمت دیگر می اندازد .

کنار  خاصی یرود .... کتابها با نظم و سلیقه  کتابهاش می یطرف قفسه  به

هم چیده ش  ده اند ، کتاب ض  خیم مجموعه آثار موالنا را بیرون می کش  د . 

کتابی که س  الها غذای اص  لی اندیش  ه و فکرنامدار را تش  کیل می داد. چند 

 سطری از آن را این چنین می خواند:
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 دل را که گرد غم نگردد بگو

 نگرددغم هرگز به خوردن کم  که

 غم رامنیمرغ دل پ یا مگرد

 در غم پّر و پا محکم نگردد که

 می کشد و زیر ل  زمزمه می کند اهی

نمی دانی ناامیدی چه به روز آدم می آورد و تا چه حد خلق و خو را تنگ -

 می کند.

 می کند چقدر این اشعار زیباست ...... چقدر زیباست! فکر

 را در جای خود بر می گرداند. کتاب

طرف تخت خواب او می رود . روتختی رویال صاف و بی چین خوردگی  به

 روی آن پهن شده.

 یتخت می نش  یند ،کش  وی میز پاتختی را باز می کند. س  جاده  یلبه  بر

دعایی درون آن اس  ت. از ذهنش می گذرد "بی  یکوچکی به همراه کتابچه 

 شرم".
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 ی وارد ریهکشیدن براش سخت می شود ،احساس می کند هوا به سخت نفس

صدای فریاد پر از  شیند.  شود ، برای چند لحظه در همان جا می ن هاش می 

ش  ادی مردم در خیابان حتی از درهای بس  ته هم به درون نفوذ می کند،به 

 سختی از جا بلند می شود.

رود ،جایی که در واقع اتاق ویژه بانوی خانه است  یسمت اتاق نشیمن م به

. 

مش  غول آماده کردن میز ش  ام اس  ت ،به ظروف  می کند که مهرانه مش  اهده

 چیده شده نگاه می کند ،شامی که باید در تنهایی صرف کند.

س  یگار خود را در یکی از ظرفها خالی می کند، در حالیکه هنوز  خاکس  تر

نگاهش به میز چیده شده است برای خودش نوشیدنی می ریزد و به کتابخانه 

ندلی آن می نش  یند و لیوان نوش  یدنی می رود. به طرف پیانو رفته و روی ص  

صی را  ستش می گذارد، روی کالویه ها بی آنکه نت خا  دنبالخود را کنار د

 کند، فشار می آورد.

و نگاه مادرانه اش دمی از او غافل نیس  ت ،می داند اتفاقی تازه در آن  مهرانه

 طرف مرزها افتاده ،اتفاقی که هانیه را ماندگار کرده .
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 ل تنها یکبار گفته بود:روزهای او همان

 …دیگه نمی تونم مهرانه ،خیال می کردم می تونم ،ولی دیگه نمی تونم-

 موجود بی جانی شده بود در برابر چشمانش ،همان یکبار ...... و تمام! مثل

مهربانش را هنوز بر ل  دارد ،مهرانه می بیند .مهربانیش را که یکس  ر  لبخند

 آمیخته با درد است.

 د حرفی نمی زند؛ هیچوقت حتی کالمی از آن نگفته.از این در و

ست و دندانهاش را بهم می  گاه شمانش را می ب صورتش به لرز می آمد،چ

فش  رد ،اما در خص  وم تص  ویرهایی که در پس چش  مان بر هم نهاده اش 

 شکل می گرفت، همیشه سکوت می کرد.

و رو کننده مهري ها را پنهان می کرد ،هیچوقت هم گله نکرد از این زیر  بی

 سرنوشتش ،هیچوقت...

 می داند که دلبند آن درد است ، شاید تا سرحد مرگ ... مهرانه

هایت  می جان دش  وار اس   ت برایش... بی ن جدایی از تن و  که این  ند  دا

 دشوار...
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شوریدگی ها مهرانه از هانیه دلگ و سالها  ریدر اوج این  ست. هانیه ای که  ا

 د بوده.تصویر خیال و مظهر آمال این مر

 داند ایران چه بر آنها گذشته ،هانیه چه کار کرده؟ نمی

هم حرفی با او نمی زند؛ ش  اید گمان می کند اگر هم چیزی بگوید  نامدار

 مهرانه نمی فهمد ،از عشق مثالً 

عش  قی که برای خودش هم ناش  ناخته اس  ت و هنوز هم نمی داند درباره  از

 اش چه بگوید؟

نه ند هر کس ب مهرا طافت فکر می ک با این ل تدریج  به  ها  ود طی این س   ال

 وصف ناپذیری که نامدار خرج زندگیش می کرد ،مانوس میشد.

شی از جفایی را که به این مرد داده  نمی داند ،هانیه می تواند روزی عذاب نا

 تسکین بدهد یا نه !؟

 

*** 

 

 امیرعلی او را از دنیای خودش خارج می کند. صدای
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 بابا! چی می زنین؟ -

 می کند رد رطوبت کنار چشمانش را امیرعلی نبیند. شتال

 به نواختن می کند. شروع

 این قطعه رو می شناسی؟ -

 نه. -

 شوپن ......مثل غرش توپه از میون شکوفه ها... -

 مامان عاشق شوپنه. -

 دست از نواختن می کشد و از جای خود بلند می شود. نامدار

 به نظر شام اماده ست.-

 ، راه را برای ادامه صحبت می بندد.این ترتی  به

 متفکر به سمت دستشویی در نزدیکی در خروج می رود. امیرعلی

 بر روی شیرهای تعبیه از طال مات شده. نگاهش

مطملن شده اتفاق خاصی افتاده که از آن بی خبر است ،در این مدت،  دیگر

سیر گفتگو را از هانیه منحرف کرده که   گویی وجودنامدار هر بار به نحوی م
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خارجی ندارد ، و این، تمام ذهن امیر علی را به خود مش  غول کرده به طوی 

 که آن ش  هیچ از طعم غذا متوجه نمی شود.

 روزها زمان بیشتری را با نامدار می گذراند ... این

نامدار اس  ت؛ هم ظاهرش، هم رفتار و خلق و  هیش  ب یلیخ دیگو یم نینازن

و به تاثیراتی که از نامدار گرفته بیشتر فکر  خوش. دلش می خواهد تنها باشد

 کند .از طرفی باید با نازنین تماس بگیرد.

دلیل گرفتاریهای کاری و تفاوت زمانی که دارند تماس  هاش به حداقل  به

رسیده اند و این باع  دلخوری نازنین شده؛ مخصوصا آن روز که روز عشق 

فرص   ت نکرده با عش  قش  یرعلیام یتمام ش   ده ول ران،یبوده و به وقتِ  ا

 عاشقانه صحبت کند. یساعت

 نگاه به ساعتش از نامدار می پرسد: با

 مامان کی میاد؟ -

 چرا از خودش نمی پرسی؟ -

 پرسیدم ، هزار بار ....جواب درستی نمیده. -

 سمفونی درون دستگاه قرار می دهد. یك
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 فعاًل بهتره اونجا باشه... -

شتر آن را بلند می کند ، نوای  صدای سوال و جواب بی پر طنین آن، مانع از 

 می شود.

ظاهر چشمانش را بسته و در واقع تمام حواسش متوجه امیرعلی ست که  به

 به نظر ناامید می رسد.

ثابت امیرعلی، همچنان روی اوس   ت که گویی تمام حواس  ش را به  نگاه

سته خود را باز می کند و به لیوانش  شمان ب سیقی داده ،تنها گاهی چ   لمو

 می زند.

دور از دسترس به نظر می رسد بدون آنکه بخواهد مشغول ارزیابی  همچنان

 رفتارهای او می شود.

ستی از  ناگهان شناخت در این فکر به مغزش راه پیدا می کند که تقریبًا هیچ 

نامدار ندارد. آرزو می کند پدرش تا این حد خش  ك و جدی نبود و در این 

 این نقطه رسانده.فکر است چه عاملی او را به 
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 یو برا یدید یروز تدارک م نیمناس    ا یا هیبهتر بود از قبل، هد دیش  ا -

توجه دارن و  یلیخ کیمس  ائل کوچ نی... خانومها به ایفرس  تاد یم نینازن

 براشون مهمه.

عا ناخت یحس م واق ند ش   ندارد. م یک پدرش  کار و  یها یری درگ ِ انیاز 

ول کرده، چطور توانس  ته فکر او را مش  غ نطوریکه ذهنش را ا ییدغدغه ها

 بخواند؟!

 چیزنها آش  ناس  ت، ه اتیمرد ِ کم حرف و خش  ک، که انقدر با روح نیا

 شناخت و دلگرم کردن ِ همسر ِ خودش کرده؟! یبرا یتالش

 !ن؟یمامان فرستاد یشما برا -

  ِیرعلیام یرو ندینش   یاش م رهیش  ود. نگاه خ ینامدار باز م یچش  مها

مد قصد کرده بفه ایدلتنگ ِ مادرش شده  یادیز ایر، امش  پس نیکنجکاو. ا

 آن دو چه گذشته. انیم

 برد. یابروش را باال م کی یرعلیام

 کرده! یمرد ِ عاقل که خودکش هیامروز روز ِ عشقه و شما هم  -
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لرزد. جمله اش را به خاطر دارد.  یل  نامدار م یمحو، گوش   ه  یلبخند

 از اعتراف! یا تهخی پدرانه اش را با آم ِحتینص

  ِنه در مقابل یو نکته سنج. ول اریاز رادهاست! هش یکامل ینمونه  ،یرعلیام

 خواند. ینامدار که مشت ِ بسته اش را هم م

: به دیگو یبندد، م ینوش  د و همانطور که چش  م م یم یدنیاز نوش   یکم

 کارو کردم. نیوقتش ا

 !شه؟یم ریبه وقتش؟!... مگه عشق هم اکسپا -

 یچش  مها یجلو اب،یو نا متیجفت زمرد ِ گران ق کیش  ود...  یم کالفه

ه ب یش  کش یروز ِ عش  اق و البته پ ی ژهیو ی هیخورد. هد یبس  ته اش تاب م

چشمهاش...  یها لهی... درست هم رنگ ِ تهی هان ِی باردار ِدنیمناسبت ِ فهم

 شود... یکالفه م

 نه!" ،یواضح است. "نه!"... "به طرز ِ دردناک جوابش

 زیم یرا رو وانیدلش بماند بهتر اس  ت. ل یدردهاش... حرفهاش... تو یول

روابط پدر و مادرش حس   اس  یرو ،یرعلیش  ود. ام یگذارد و بلند م یم

 چیبه ه یس  ت ول یعیو کش  ف، از پس  ر ِ نامدار طب دنی به فهم ِلیش  ده. م
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صالح م یعنوان نه م سائل م اتیداند او، از جزئ یخواهد، نه  خودش  انیم

 بداند. یزیچ هینهاو 

 !"شهیاکسچنج م یول شهینم ریرسد. "اکسپا یاش تا پشت لبهاش م جمله

 : دستگاهم خاموش کن.دیگو یرود، م یکه به طرف اتاقش م همانطور

 

 و قرار از ما برد! اوردیتو ب ی***باد، بو

 

 61زیی/ پا تهران

 

س لیکس از فام چیه شناها را دعوت نکردند. ک شتند.  یو آ چند تا را هم ندا

س صر و  به  یشدند ول ینفر هم نم ستیهم ب یکه رو مایاز اقوام همدم و نا

 دستور آذر، از آنها هم صرف نظر کرده بودند.

زد. فقط در جواب ِ  ینم یحرف یمراس  م و جش  ن عروس   یدرباره  نامدار

" د؟یرو قراره کجا برگزار کن یبود " عروس دهیدر خانه پرس یجلو یناصر، وقت

 خودمون." یخونه  گفته بود "
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 دلشوره داشت و دلشوره. فقط

شه دهیرا د یرعلی ام ِخواب سط قلبش. از  ریشده بود. ت دیبود.  خورده بود و

 یچش  مهاش باز بود؛ لبهاش م یزد ول یم رونیاش هنوز خون تازه ب نهیس  

 .دیخند

 کردند. یم هیگر یرعلیجمع بودند و اطراف ام یمیقد یدر خانه  همه

... هیکنن؟!" گفته بود " هان یم هیچرا گر نایبود "من زنده ام... اگفته  یرعلیام

 بهشون بگو ساکت بشن."

رده ک فیکرد، خوابش را تعر یم هیکرده بود... همانطور که گر دارشیب مایس

 بود.

که " آروم... گر مایس   نکن  هین*و*ا*ز*ش  ش کرده بود. آرامش کرده بود 

 "رهیخ شاالیمادر... ا

جاش  ی اش  کها گفته بود " جاش خوبه... عل ِانیبود و مکرده  هیگر خودش

شه سعادتش... تو هم به جا دایخوبه...  شو  ه،یگر یزنده ان... خوش به  پا

... تهیامروز عروس   یچرت بزن... ناس  المت هیدو رکعت نماز بخون، بعد 

 ها؟" یکن هیگر شتریمونه ب یچشمات سرخ م
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 اش.صد یتو زدیبر طنتیش یکرده بود کم یسع بعد

 ها! شهیم مونیپش ندتیبب ینطورینامدار خان ا -

 خان! نامدار

کردند. همانطور که نامدار و خانواده اش، آنها را  ینگاه م نییاو را از پا همه

 .دندید یاز باال م

شوره سب دل شت... انقدر که با چند دور ذکر گفتن با ت شت... ترس دا  حیدا

 کبود هم آرامش نگرفت.

سها اتو م داریصبح زود، همه ب از ش یبودند. همدم مدام به لبا ض د؛یک  یرا

 شد و دوباره از اول. ینم

 یراد باشد و هنوز نم یکه آذر سفارش کرده بود در شان ِ خانواده  ییلباسها

 در شان ِ آنهاست. یچه لباس و ظاهر قایدانست دق

صر س نا ست لباس مجل شته بود. دو د  یپر زرق و برق برا یسنگ تمام گذا

شلوار برا کی ما،یس همدم و ست کت و  شها ید که تا آن  ییخودش و کف

  بلند. ِیفلز یبا پاشنه ها ما؛یروز، نه همدم به پا کرده بود، نه س
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از چادر ص  رف نظر کنند. همدم  دیو همدم بگو مایتوانس  ته بود به س   فقط

 ...مایس یبود ول رفتهیراحت تر پذ

 و لبهاش ساکت مانده بود. یتینگاهش نارضا ته

 ظهر نشده، نامدار آمد دنبالش. هنوز

 شد. یرا داشت که از مادرش جدا م ی بره ا ِحال

سا ِساک صر لباس و و ص لی مخت س یشخ ست گرفت؛ از ز مایاش را   رید

 قرآن ردش کرد و همراهش از خانه خارج شد.

برداش  ت و در را براش باز کرد.  نیاز ماش   هیتک ،یجد ش  هیمثل هم نامدار،

سکو یمحترمانه ول س مایتاه با  س یاحوال پر ساک که  ست به د مایکرد و به 

 داد، اشاره کرد. یم هیهان

 !ه؟یچ نیا -

 .هیهان لیلباس و وسا -

 کامله. لشی... وساستین یازیشد، گفت: ن یخم م نیکه در ماش همانطور

شد و کاغذ بعد ست  س یکه از رو یرا شته بود، به طرف  شبورد بردا  امیدا

 گرفت.
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 آدرس. نمیا -

سرسر مایس س هیرنگ ِ هان یصورت ِ ب ،یکاغذ را گرفت.   ریو ز دیرا ب*و*

 ... خدا پشت و پناهت.میایگوشش گفت: برو به سالمت... ما هم عصر م

 رفت. یکه به مسلخ م ی. بغآ داشت. حال بره ادیلرز یم زانوهاش

 کرد. تشیهدا نیبه طرف ماش یبه نرم مایس

 !گهیزشته دختر! برو د -

 زد. یدل دل م مایصورت س یگاهش همچنان روشد و ن سوار

 هم سوار شد و حرکت کرد. نامدار

ذارم  ینم گهیچون د ،یشدن فکر نکن مونیو پش دیکن به شک و ترد یسع -

 !یاز دستم بر

 .یداشت، هم شوخ تیهم جد لحنش

 را در هم قالب کرد و جواب نداد. انگشتها

 کنه. یت م همونجا آماده ادیم شگرتیخونه... آرا میر یم -

 شستند. یکرده بود. در دلش رخت م تیتنش سرا یاز پاهاش به همه  لرز،

 قالب شده اش نشست. یانگشتها ینامدار، رو دست
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 .زمیزده عز خی! سردته؟!... دستات ه؟یهان -

مده بود... ربط یبه موها یربط تازه از حمام آ که  نداش   ت  به  ینم دارش 

 شد. یو رو م ریاشت... دلش زند زییروز پا نیرحم ِ آخر یب یسرما

 زحمت گفت: نگهدار... به

رفت. حالش به هم  رونیهنوز کامل توقف نکرده، در را باز کرد و ب نیماش  

 خورد. یم

سش س یباال نم نف ست یآمد. انگار ک شار  یدو د سش را گرفته بود و ف راه نف

 داد. یم

 از پشت، شانه هاش را گرفت. نامدار

 دهانش. یرو دیشد و پشت دستش را کشحال راست  ی. بدیکش خجالت

 خم شد. نامدار

 دکتر؟! میبر یخوا یحالت چرا به هم خورد؟! م -

 نگاه، سر تکان داد و سوار شد. بدون

 و. ا ِیشانیکرد و پشت انگشتهاش را چسباند به پ ادیرا ز یبخار نامدار

 ؟ی!... مسموم شد؟یبهتر -
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 سر تکان داد و زمزمه کرد: خوبم... دوباره

 کرد. یبا دقت نگاهش م امدارن

 !نمت؟یبب -

زد و آرام هم  ی نامدار، نرم ش  د. لبخند آرام ِ یکرد. ص  ورتِ  جد نگاهش

 استرس وجود نداره. یبرا یلی... دلینباش هان یچیگفت: نگران ه

 و دلشوره اش شده. ینامدار چطور متوجه نگران دینفهم

 چشم دوخت. ابانیب*غ*ل برد و به خ ریرا ز دستهاش

*** 

 قبل را نداشت. یآرامش دفعه  خانه،

 بودند. ینیریو ش وهیم یو جعبه ها لینفر در حال جابه جا کردن وسا چند

 جلو آمد و خوش آمد گفت. مهرانه

 را گرفت. شگریسراغ مادرش و آرا نامدار

 اتاقشون. نیببر فیتشر نیدیهر دو باال هستن آقا... گفتن رس -

 گذاشت. هیانتکان داد و دست پشت کمر ه یسر
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ش یدقت تر به اطراف نگاه کرد. باال با ص منیپلکان مدور، ن صو ود و ب یخ

 و کوتاه. آیعر یدو راهرو

آمد  یم ادشیتا آنجا که  -سمت راست شدند. اتاق خودشان  یراهرو وارد

 سمت چپ بود. -

 و نامدار در زد. ستادندیا ی در ِپشت

 آذر آمد. یجد یصدا

 بله؟ -

 منم مادر... -

 ورود داد. ی زهاجا

شک ِیصندل یرو سته بود. زن ی مخمل زر ش ست ن سط اتاق، مجله به د  یو

 زد. یناخنهاش را الک م یو دختر جوان دیچیپ یداشت موهاش را م

 را با تکان سر داد. هیسالم هان جواب

 .هی... عروسم، هانالیل -

 نگاه کرد و لبخند زد. هیبا دقت به صورت هان الیل
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 یتا شر ریکنم، دوش بگ یخانومو تموم م یمن کار موهاعروس خانوم! تا  -

 موهاتو خشک کنه.

 : قبل از اومدن حموم رفتم.گفت

... ش  ما برو به کارهات یس  ر از مجله بلند کند، گفت: نام نکهیبدون ا آذر

 .ستین یازیبرس. به حضورت ن

 زد و رفت. هیبه هان یلبخند نامدار

 نداشت. بود. انگار اصال حضور ستادهیا همانطور

ازش دور  یادیو ترسناک بود... ز بهیغر یادیمادر شوهر، ز نی"خانوم"، ا نیا

 خانوم بود... رانیبود... اگر ا

 صورتش گرفت. یالک خورده را جلو یناخنها

به  شیچیهنوز ه ش  ه،یببر آماده ش کن... س  اعت چهار مراس  م ش  روع م -

 .ستین هیعروسها شب

کارشان بود را برداشت و  لیاز وسا که پر یچشم گفت و ساک و سبد ،یشر

 در را باز کرد.

 کجا بروند. دیدانست با یرفت. نم همراهش
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 .دیبه دادش رس مهرانه

 .نیاتاق خودتون آماده بش یتو دیبا -

س  مت چپ رفت و در اتاق را باز کرد. همان  یجلوتر به س  مت راهرو بعد

 .بای ز ِیاتاق سبز آب

 افتادند.به جانش  یبعد از ظهر، دو نفر تا

 یلرعیخواست که نبود. ام یرا م مایکرد. دلش س یم یبیداشت. غر دلشوره

 خواست که نبود... حتا نامدار هم نبود. یرا م

 بدهند. تیبه حضور او اهم نکهیکردند؛ بدون ا یزن، با هم صحبت م دو

 اطرافش بچرخد یکس   نکهیعروس... بدون ا نیتر  یکرد... غر یم یبیغر

 کند... ی، عروس شدنش شادشدنش بایو از ز

نازک شد. لبها و ناخنهاش سرخ شدند. موهاش مثل عکس کارت  ابروهاش

ستالها س یشد که تو ییپ سه، همکال شان م یهاش دزدک یمدر  یبه هم ن

 دادند.
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ست قهی لباس شها نشیباز و بدون آ شرا پ دشیسف یرا تنش کردند. کف ... دیو

تنها...  یش  د... ول بایز موهاش جا خوش کرد... عروس ش  د... یتور، رو

 .ندیبب نهیعروسک ِ داخل آ یچشمها یکه تو یبدون لبخند؛ بدون برق

 را فرستاد دنبال ِ خانوم. ارشیدست الیل

 نه. ایکرد خوب شده  یم دییتا دیبا خانوم

 وارد شد. بایشده و ز دهیچیپ ییو براق، و موها یمشک یراهنیبا پ آذر

 ر،ییو تغ تیرا برانداز کرد؛ بدون تحس   هیهان ینافذ و س  ردش س  ر تا پا نگاه

 تکان داد. یسر ه،یبه صورت هان رهیخ

پذ نیخ ... ا - نه ازتون مختص  ر  کنه و بعد  یم ییرایاز ظاهرش... مهرا

 رسوندتون. یراننده م م

 شد. کینزد هیبه هان یقدم الیل

 خانوم راد؟! نیهست یراض -

 .هیرت هانموها و صو یرفت و برگشت رو الیل یآذر رو نگاه

شتم، االن ا - ستمزدت پینبود نجایاگه کارتو قبول ندا س شی... د ت. مهرانه 

 .یبر یتون یم
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 رفت. رونیب الیرا برداشت و پشت سر ل لشانیفرز، وسا ،یشر

 بسته شدن ِ در که آمد، آذر دو قدم جلو رفت. یصدا

 صداش هم. یتو ت؛ینبود جز جد یحس چینگاهش ه یخاکستر یتو

شم نم - صور شدم ا یت سر ار سم ازدواج پ صدا و  یب نطوریکردم مرا سر و 

شه... م صد نفر مهمون دعوت کنم و با افتخار،  یخلوت برگزار ب ستم پون تون

 دست عروسش بذارم. یدست ِ نامدارم رو تو

 .دیکش یبلند نفس

که تعداد مهمونهاش  ک،ی کوچ ِ یمهمون هیحاال... مجبور ش   دم با  یول -

ماست، فقط به خاطر خواسته  یدر شان خانواده  یممراس یخدمه  یاندازه 

 ببندم... تمونیموقع یخودم بذارم و چشم رو یآرزوها ینامدارم، پا رو ی

  ِیتور یها نیش  د به چ رهیبه آذر نگاه کند. خ مینتوانس  ت م*س*تق گرید

 هم افتاده بودند. یدامن که طبقه طبقه رو

ندارم  - بار  هیگفته بودم دوس   ت  باال حرف رو چند  تکرار کنم... س  رتو 

 ...ریبگ
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روزگارش را گرفت. بغآ چنگ  یدوباره همه  ،یپناه یو ب یبیغر احساس

 زد به گلوش.

 آذر، با طعنه همراه شد. یصدا

س اریدر ن یمن موش مرده باز یبرا - رو  یو نام یدیدختر جون! به هدفت ر

نامدار که هم یاداها رو بذار برا نی... منو نگاه کن!... ایبه چنگ آورد ون 

 شده. بتینج یخام ِ اطوارا

 گفت. دهیو کش  ی" را غل ینج ی"اطوارا

 .دیشکستن ِ بغضش را گرفت و نگاهش را باال کش یبه زحمت جلو هیهان

 آذر، جمع شد. یزده  خی یچشمها

ما  ی خانواده  ِیو از خود گذش  تگ یفداکار نیکن قدرش  ناس ِ ا یس  ع -

 ...یباش

 ا از بغآ نلرزند.را به هم فشرد ت لبهاش

 !دمیجوابتو نشن -

 زد: چشم خانوم. ل 
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سرت آذر، سر جنباند. نفس پر ح سف  ش یچانه باال داد و با تا ه طرف و ب دیک

 در رفت.

 بود. ستادهیا همانطور

 .شیآرا زیم ی نهیبه طرف آ دیچرخ

خانه و آدمهاش شده بود که چه  نیناجور ِ ا یکرد؟! وصله  یچه کار م نجایا

 بشود؟!

سکوت و حماقت بس نبود؟! م کی ست  یماه  ه ! کد؟یایعمر کش ب کیخوا

  تنها دخترش سر و سامان گرفته؟! ِیمادرش خاطر جمع باشد زندگ

 بست. چشم

بس  ته، جان گرفت. با  ی پلکها ِیاهی س   ِانیدر خوابش، م یرعلیام ریتص  و

 خندان. ییغرق خون و لبها یا نهیس

 گشود. چشم

 زاری تنش،... همه ب ِدی.. خانوم، نامدار، لباس س  فخودش، آن اتاق، خانه. از

 بود.

 خواست فرار کند. یطرف در رفت. م به
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با تحس   قبل نه وارد ش   د.  ل ،  ریو لبخند نگاهش کرد و ز نیاز او، مهرا

 گفت. یی"هزارماشاال"

 نه. ای نیآماده ا نمیآقا منو فرستادن بب -

را  زیش  د همه چ یبود؟ م دهفتاین یکارش نبود. هنوز که اتفاق یچاره  فرار،

 همان جا تمام کرد.

 : نامدار کجاست؟دیپرس

 با چشم و ابرو به در اشاره کرد. طنت،یبا ش مهرانه

 !دی... اما صبر کنیکینزد نیهم -

 هیهان یشانه ها یرا برداشت؛ همانطور که رو دیمبل، شنل سف یاز رو رفت

 انداخت، گفت: یم

قا رو من بزرگ کردم... ا - عه ا هی نیندازب نویآ کهندتونینب یدف  ... ذره ذره 

 !نیشیم زتریبره، هم شما عز یح  م شتریباشه، هم خودش ب

 پوشاند. یشنل که موها و شانه هاش را م نیتر بود با ا یراض

 ضربه به در خورد. چند

 آن را باز کرد. یبه طرف در رفت و ال عیسر مهرانه
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 بود... تموم شده؟ نییپا شگرشیآرا -

 انداخت. ینگاه مین هیبه هان همهران

 .دییبله آقا... بفرما -

 .دیخز رونیچارچوب، نامدار وارد شد و مهرانه ب انیم از

ود ب ی. ص ورتش جددیرس  یقد بلند تر به نظر م ،یکت و ش لوار مش ک در

 چشمهاش... یول

شمها مثل ستر یخانوم ول یچ ش ِیخاک ستر ِ آت  که حرارت ی گرم! مثل خاک

 داشت.

 .دی صورتش پر کش ِتیشد. جد کینزدقدم  چند

 !یشد بایکرد: چقدر ز زمزمه

 را گرفت و فشرد. هی هان ِزانیآو یرا جلو برد، انگشتها دستش

 ابروهاش. انینشست م اخم

 ... حالت بهتر نشده؟!یتو که هنوز سرد -

 ی. کلمه ها را در ذهنش مرت  مدیبگو یکرد چه جمله ا یفکر م داش   ت

 د.کرد. فقط سر تکان دا
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 داشت. طنتیرنگ ِ ش ی نامدار، کم ِمدارین لبخند

 اعتقاداتت نبستم! یتا چشم رو نییپا میعاقد و مهمونها اومدن... بر -

 .دیرا پس کش دستش

 صبر کن... کارت دارم. -

 ابروش را باال انداخت. کیبا همان لبخند،  نامدار

 اول مراسم! ی... ولزمیمنم کارت دارم عز -

 چشم دوخت. ی قال ِیا روزهیف یگلها به

 من... یگذشته  ینامدار... من... تو -

 گرفت. نفس

 تونم... ینامدار... من نم -

 .دینامدار را آرام شن یصدا

 !؟یتون یرو نم یچ -

 نامدار. یاش باال رفت. نگاه کرد به صورت ِ تازه اصالح شده  چانه

 االن تموم بشه. نیتونم باهات ازدواج کنم...بذار هم ینم -

 نزد. یحرف یباال رفت ول ینامدار کم یبروهاا
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شما ن ِینامدار... زندگ - خوان... من  ی... خانواده ت منو نمستی من مثل 

 قبل از تو...

 دو دست ِ نامدار قفل  ِانی نامدار ساکتش کرد. دستش م ِمی مال ِ     شیه

 شد.

... هش  یمثل هم م مونیبود، تموم ش  د... از حاال زندگ ی تو هر چ ِیزندگ -

که تو رو م تذکر دادم ول یمهم منم  جد یخوام... ص  بح هم  گار   یان

دم!  یشدن بهت نم مونیپش یدور... اجازه  زیرو بر دی... شک و تردینگرفت

 خ ؟!

گار ذات هیهان مدار، ان نا و  تیجد ،یو موروث یاخم کرد. لحنِ  نرم و آرامِ  

 غرور داشت.

تو  یذاش ت و آرام گفت: جااش گ نهیس  یرا رو هیدو دس ت، دس ت ِ هان با

 ...نجای... فقط انجاستیا

 باز دستش را پس بکشد. هیهان نگذاشت

 ...ستیقل  من مال تو ن یول -

 پلک زد و زمزمه کرد: نانیساکت نگاهش کرد؛ بعد با اطم یلحظه ا نامدار،
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 ...شهی... مال من مشهیم -

 بود، مال نامدار شود؟! یرعلیقرار ِ ام یکه ب ی! قلبشد؟یم

 نامدار خم شد. صورت

 دم. یکنم... قول م ی... من خوشبختت میهان -

 .هیهان ی چشمها ِانیم دیکرد. نگاهش ر*ق*ص مک 

 میرب ایکن و ب رونیب کتیکوچ یکله  نیرو از ا یمنف یفکرا یحاال همه  -

 .یمهمونها، و مهم تر از اونها، منو منتظر بذار ستی... درست ننییپا

" گفت و ی    شیراض، دهان باز نکرده، نامدار دوباره "هاعت یهنوز برا هیهان

 کرد. تشیبه طرف در هدا

 کی یمعذب رو ،یو همدم و ناص  ر، در س  الن بزرگ خانه، س  ه نفر مایس  

 کاناپه نشسته بودند.

سر متعج  سرش نبود ول یبه همدم نگاه کرد که رو شخص بود ز یبه   ادیم

 .ستیراحت ن

د. و دس  ت ز س  تادیا هیهم مثل بق مایکرد. س  نگاه ن قیمهمانها دق ی هیبق به

 چشمهاش از دور هم برق اشک داشت.
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عقد بزرگ و  یش  ده رفت که س  فره  ی خال ِمنی نامدار، به نش   ِییراهنما با

 گاهیبه عنوان جا ،یس  لطنت دیس  ف یش  ده بود و کاناپه  دهیچ انشیم ییبایز

 سفره. یعروس و داماد، باال

 اش را پوشانده بود. یشانیپ یوبلند نکرد. کاله شنل تا ر سر

 را شناخت که قرآن را برداشت و به طرف او گرفت. مایس یدستها

و قرآن ِ جلد  یمیقد یرا برد تا خانه  ادشیرنگ قرآن،  دی س  ف ِیچرم جلد

 یتاقچه بود... تا ص  دا یرو ش  هیکه هم یرعلیام ی رنگ و رو رفته  ِیقهوه ا

 و زمزمه هاش قبل از افطار... شیای... تا نایاح یقرآن خواندنش، شبها

گار غ ریگ یقیچاه عم یتو چاه، ان باال رفتن از آن   ممکن بود. ریکرده بود. 

 .دادیآزاد شدن بهش نم یرفت، نامدار اجازه  یباال هم م

مادر؟ باز کن دو خط قرآن  یخم ش   د، کنار گوش  ش گفت: خوب مایس  

 بخون...

... من میوام مامان... برخ ینگاه به ص  ورت مادرش، زمزمه کرد: نم بدون

 ...ستین نجایدلم ا
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کرد و ش  انه اش را فش  رد. دوباره س  رش را برد کنار گوش  ی آرام ِعیه مایس  

 .هیهان

 تو خراب نکن... ندهیو آ ی!! زشته... زندگ؟یگیم یدار یچ -

 تر برد. نییصداش را پا و

موم ت یرعلیلگد به بخت خودت نزن... ام خود،یب الیخ هیواس  ه خاطرِ   -

 نکن. یدو تا خانواده باز یشد... توکل کن به خدا... با آبرو

 : نه... مامان...دینال

 !زمی... عزهیآرام گفت: هان یمحکم ول گرش،یاز طرف د نامدار

 !نیهم

ما هد هیهان ا مه، هم ت مان دو کل را حس کرد، هم خواهش را و هم  دیدر ه

 را. تیجد

شد... فقط  سکوت شده  یجان گفت... ب یب ی"بله"  کیکرد... الل  حس 

 ...ینه حرص ،ینه غم ،یبود... نه بغض

 شده بود. دهیاحساس، با آن بله، از جانش کش یرشته ها یهمه  انگار

 گفتند. کیفقط تبر هی... بقدندیو همدم ب*و*س مایرا س صورتش
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 رهیگرم، به چش  مهاش خ یعق  زد و با لبخند یکاله ش  نل را کم نامدار،

 ساده اش را به انگشت کرد. عسل دهانش گذاشت... و بایز یشد. حلقه 

" داد. یرا فقط با "مرس کهایگرفت. جواب تبر هیمهمانها، جواهر و طال هد از

 نشست. ریعکس گرفتند... و دوباره سر به ز

دور  یبلند شد. دست یشاد یقیموس یبه سالن برگشته بودند. صدا مهمانها

 .دیچیشانه هاش پ

 .دیوحشت کرد، نه رم نه

 کرد. لشیدست، به طرف چپ متما همان

 جان؟ ینام -

 خانوم بود از کنار در. یصدا

 کرد. یدو نگاهش کردند. اما آذر فقط به نامدار نگاه م هر

 !چوندهیعروس ُامال خودشو پ نیاون شنلم از سرش بردار مثل ا -

 نرم اعتراض کرد: مادر! نامدار

تر شد. اخمهاش در هم رفته  کیانداخت و به آن دو نزد ینگاه رونیبه ب آذر

 بود.
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 ما رفتار کنه... یبده در شان خانواده  ادشی!... بهت گفتم ؟یمادر چ -

 نزد. یحرف نامدار

 با حرم به شنل انداخت. ینگاه آذر

 !؟یدون یتو که م اره،یظاهرشو مثل ما درب دیدونه چطور با ینم نیا -

اونهمه نامحرم،  یجلو تونم یگفت: من نم د،یسکوت نامدار را که د ه،یهان

 برم. رونیبدون حجاب ب

 آذر درشت شد. یچشمها

 ش!ما شاخ و شونه بک یاز بله گفتنت بگذره، بعد جلو قهیصبر کن ده دق -

گاهش فت: من نخواس  تم ب دیرا دزد ن  یکنم... ول یاحترام یو آرامتر گ

 حجاب جزس اعتقادات منه.

 آذر جمع شد. صورت

! درس  تش ی... نامیهمس  رت باش   یبع خانواده تا دیبا گهیبود... حاال د -

 کن.

 و به طرف در رفت. گفت

 .امینم رونیحجاب ب یمن ب -
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تش ! درسیدوباره تکرار کرد: نام ه،ی. بدون نگاه به هاندیپاشنه چرخ یرو آذر

 کن!

 .دینفس بلندش را شن ینامدار، شانه اش را فشرد. صدا یانگشتها

 دار، چانه اش را باال برد.شد. دست نام رهیکراوات نامدار خ به

ستر یها لهیت شاد ،یخاک صداش آرام و نزد یروزیو پ یبرق  شتند.   کیدا

 بود.

 !نم؟یتونم همسرمو بب یم ستم؟ینامحرم ن گهیمن که د -

نداد. نامدار هم منتظر جواب نشد. بند شنل را باز کرد و از سر و شانه  جواب

 اش برداشت.

 کرد. یرا باور نم دید یکه م یزیچ انگار

 انشانیکه تور م هیهان یبسته  مهین یموج موها یرو دیر*ق*ص یم نگاهش

شانه ها یبود؛ رو شش او... رو یگردن و  شمها یبدون پو شده  شیآرا یچ

 سرخ و ساکتش. یلبها یشده بود؛ رو انینما شتریکه حاال رنگشان ب

موهاش حرکت کرد و آرام گفت:  ینامدار، ن*و*ا*ز*ش وار رو یانگش  تها

 ...نهیرو بب ییبایز نهمهیا یهر کس ینخوا یق داشتح
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به چانه اش؛ نامدار، آب دهانش را فرو داد و س  رش را  دیرس   ن*و*ا*ز*ش

 جلو برد.

 دل صدف... یپر ارزش، تو دیمروار هیمثل  -

 .دیترس یکیآنهمه نزد از

 مامانم؟! شیبرم پ شهیم -

 عق  نرفت. یزد ول یلبخند آرام نامدار،

 .یخودم باش شیپ دیط بااز حاال فق -

 به التماس نشست. چشمهاش

 چند ساعت... نیفقط هم -

 تا چانه اش. قهیشق یرو دی نامدار، نرم، خط کش ِانگشت

سر من گهیتو د - ... نه بترس، نه فرار کن، نه خواهش... در قلبتو به روم یهم

صله م ستمین بهیاون غر گهیباز کن... من د  هیط کاف... فقیگرفت یکه ازش فا

 .یبگ ،یخوا یم یهر چ

 گونه اش زد و عق  رفت. یرو یا ب*و*سه

 .ستادیا عیآزاد شده باشد، سر انگار
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 یهمانطور نشسته، با ل*ذ*ت سر تا پاش را برانداز کرد و نفس راحت نامدار،

 .دیکش

 شانه ها انداخت. یرا برداشت و رو شنل

 ستیما مرسوم ن یخانواده  یتو ،یحجاب، اونطور که تو بهش اعتقاد دار -

 ... مخصوصا درمورد عروس...زمیعز

 اخم و تعج  نگاهش کرد. با

امش   ...  نی. س  رش را خم کرد و آرام تر گفت: فقط همس  تادیهم ا نامدار

. به ..یریبگ میانتخاب نوع پوش  ش  ت، آزادانه تص  م یبعدش تو دمیقول م

 خاطر خواهش مادرم...

نامدار...  یما محکم و آمرانه . باز لحن ِ نرم اس  تادیو ناچار ا م*س*تاص  ل

 خواهش ِ مادرش؟!

ه برد. چ یم یکرده بود پ ریکه درش گ یقیتازه داش  ت به عمق چاه عم انگار

 کرده بود؟! یتیخر

  ِ یعقد را ترک نکرده بود، س   ادگ یآن مرد، مادرش، خودش که س  فره  از

 بود. زاری... ببهیغر کیکردن به  نانیاطم یاحمقانه اش برا
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با ا یهم س  ر حرفش م ایآخر دن تا ند که   یخانواده، تفاوت نیمرد و ا نیما

 تا آسمان دارد... نیزم

شت که  رتیمرد ِ خوش پوش بود... انقدر غ نیا یبه جا یرعلی! اگر امآخ دا

گاهِ  ه بدون  یرا رو ینامحرم چین که  قدر مرد بود  ند؛ ان مل نک زنش تح

به جوش ب گاهِ  منظور دار ِ  دیاینس  بت هم خونش  لق لقو... که  ییحی از ن

 .ندتماشا ک تیرا بدون محرم هیهان ر،ینخواهد حتا خودش هم به دل و س

 .دیچیخودش پ یرا گرفت و دور بازو هیشنل را برداشت. دست هان نامدار،

 

 یمرد که شده بود محرمش، برا نیخواست خودش را عق  بکشد... ا دلش

 دلش، نامحرم بود. یبرا اش،یشرم و ح

 چهل نفر نبودند. یاز س شیب مهمانها

لند سر ب دیکش یحاضر شده، خجالت م بهیغر یجمع نیبدون لباس ب انگار

 کند.

 .دندیر*ق*ص ینفر م چند

 نواختند. یو پرکاشن م تاریگ انو،یسالن، پ ینوازنده، گوشه  سه
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 .دید یو حتا همدم، تعج  را از لباس و ظاهرش م مایس یچشمها یتو

درش چش  م دوخت که همچنان معذب، کنار نامدار نش  س  ت و به ما کنار

 .دید یهمدم و ناصر، فقط دخترش را م

 مشغول ر*ق*م بودند. گریبا دو سه جوان د مانیو نر ونیکتا

سال،یم یکنار زن خانوم، صحبت م ستادهیا ان  عیراد، با رف یکرد. آقا یبود و 

 .نددیخند یگفتند و م یدر دست، م یدنینوش یالسهایخان و چند مرد، با گ

 " و بلند شد و به طرف چند مرد رفت.زمیگردم عز یگفت " االن برم نامدار،

 نداشت. یکنارش برود. حس خوب ایرا صدا بزند  مایخواست س یم دلش

 شد. شتریب شیآمد، دلخور یآذر که به طرفش م دنید با

 یزد و با ص  ورت یحیکه از کنارش  ان گذش  ت، لبخند مل یبه زن و مرد آذر

 .ستادیا هیهان یج، جلوک یو لبخند یجد

 !؟یمادر مرده ها رو به خودت گرفت ی افهیحرکت لبها گفت: چرا ق نیکمتر با

 کرد. یاحساس حقارت م شتریآذر، ب ینشسته روبرو ت،یآن موقع در

ندار - باز یخانواده  یبا آبرو دمیو بهت اجازه نم یحق   نوی... ایکن یما 

 نره دختر جون. ادتیوقت  چیه
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 ال برد و لبها را جمع کرد.را با ابروها

شد - سما عروس ما  شت! ر از جلد دخترک ِ  گهی... پس دیخرت از پل گذ

 ...ایب رونیب ریمعصوم و سر به ز

 خم کرد. یانداخت و سرش را کم یجمع نگاه به

ان خو ی... چند نفر از دوستان مرهیصورتت نم یتا آخر ش ، لبخند از رو -

 .یزاده رفتار کن لیاص هیکن مثل  یباهات آشنا بشن... سع

 .دیرا ند رفتنش

 زد، کنارش نشست. یهمانطور که ن*ف*س ن*ف*س م ون،یکتا

 !یایتو اصال خوشحال به نظر نم -

 زد. یآرام و زورک یلبخند

 .یکردم انقدر خوشگل بش یفکر نم -

شکر کرد. به نظر، کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با کتا فقط راحت تر  ن،ویت

 .دیرس یم هیاز بق

 ؟یفرانسه بلد ای یسی! انگلیو کم حرف یتو چقدر خجالت -

 گرفتم. ادیمدرسه  ی... اونم تویسیکم انگل هی -
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 چشمک زد. ونیکتا

برات معلم هم  ینام دیدم... ش  ا یم ادیخودم بهت  میباش   رانیا یتا وقت -

 .کایامر یایکه بدون مشکل ب رهیبگ

 رد.ک دندیر*ق*ص یکه م یبه چند جوان ینگاه

 !شهی! تنها که نمگهید ی... عروس؟یبر*ق*ص یبا نام یخوا یم -

 !ستمینامدار نگاه کرد که حواسش به او بود و گفت: بلد ن به

 تعج  کرد. ونیکتا

شنشه؟یوا! مگه م - سفارش داد  کیبه گروه موز ینام دمی!... خودم  آهنگ 

 ر*ق*صتون. یبرا

 به طرفشان آمد. یبا زن و مرد آذر

 ! شاد باش! خجالت نکش!تهی: عروسگفت ونیکتا

 رفت. و

گاه ا دنید با  .ستادیصورت آذر، ناخودآ

 لبخند را چسباند به لبهاش و سالم کرد. ه،یلبها را به هم فشرد. هان آذر
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و  نی نازن ِیبت زمیکنم! دوس  ت عز یم یجان! معرف هیگفت: هان یبه نرم آذر

 .نیهمسر گلش، شاه

 .دیف صورتش را ب*و*سطر کیرا فشرد و  هیدست هان یبت

 گم. یم کیجون... تبر هیخوشوقتم هان -

 دست دراز کرد. نیشاه

 خانوم! گمیم کیتبر -

م چش نینگاه کرد و به دست شاه هیبه هان زی. آذر تدیهم کنارشان رس نامدار

 دوخت.

شد - شنا  شاهی!... هاند؟یبدون من با عروس نازم آ از  یو خاله بت نی! عمو 

هس تن... پس رش ون خس رو هم اون وس ط داره با  ونزمیعز یلیدوس تان خ

 ر*ق*صه... یم یو کت مانینر

 نگاه کرد و آذر با حرم. هیمتعج  به هان نیشاه

 و نامحرم دست بدهد. بهیغر یتوانست با مرد ینم

 نامدار گذاشت. یبازو یزد و دست رو یچشمک یبت

 نرفته. ادمونیجون  رایتو رو هم با سم دنیر*ق*ص -
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با  یو دو دس  تش را باال گرفت و چند لحظه، بدون هماهنگ دیخند نیش  اه

 .دیر*ق*ص ستیتوئ ،یقیموس

 .دیهم خند نامدار

 ،یازدواج کرد یو عجله ا عی... انقدر س  رهیخال یلیگفت: جاش  ون خ یبت

سرو ِیمهمون نیاونم با ا صر... از خ اونم  ی... برایمن زرنگ تر بود ی مخت

 ...میدار ییفکرا

 زد.سرد  یلبخند آذر

 ...میبود دهیند ینام یعروس یواقعا چه خوابها که برا -

 .دیکش یبه نامدار، نفس بلند رهیخ بعد

هنوز کامل از چند و چون ازدواج  ع،یجون طبق س  فارش رف رایالبته س  م -

 با خبر نشده. ینام

: حاال بعد از دیکرد و از نامدار پرس   یاحوالپرس   یاز دور با کس   نیش  اه

 !؟یر یو م یریگ یدست عروستو م ای یهست رانیا یعروس

 لبهاش را جمع کرد. آذر

 کنه. فیکارهاشو رد یمونه تا نام یکارت نداره... م نیعروسش گر -
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 کند؟! یماتش برد. قرار بود با آذر در آن خانه زندگ هیهان

 انداخت. هیهان یدست دور شانه ها نامدار

 ی! خدا رو ش کر کارهارو تنها بذاره؟ ییبایز نیجرات داره عروس به ا یک -

شده. فعال همراه پدرم م مانینر سش عق  ن رهیجور   .فتهیکه از کارمون و در

 جان رو تنها بذارم. هیمنم فعال قصد ندارم هان

شت بت آذر، ست پ شت و همانطور که به طرف د ید  یم تشیهدا یگریگذا

 گردن؟ یبرم سیاز پار یِک  ستهیهمسر و دختر دکتر شا یکرد، گفت: گفت

 را گرفت. هیو دست هان دیاش را سر کش یدنینوش السیگ مدار،نا

 م؟یبر*ق*ص میبر -

 تکان نخورد. هیهان

 کشم. ی... خجالت مستمی!... من بلد نم؟یبر*ق*ص -

 انگشتهاش را فشرد. نامدار

 ...ای... بیخجالت نداره هان -

 شد. همان تعداد اندک مهمانها شروع به دست زدن کردند. دهیکش همراهش



 997 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

: نامدار... من بلد دیوس  ط س  الن، رخ به رخ نامدار و با التماس نال س  تادیا

 ...ستمین

 رساند. چیبه ه هیکرد و فاصله اش را با هان یبه نوازنده ها اشاره ا نامدار

 شونه هام. یدست بذار رو -

بهش ش  رم  یکیکه هنوز از نزد یبه مرد دهی! چس  ببه؟یآن همه غر یجلو

 داشت؟!

 کنم... یمدار... خواهش م: نادینال دوباره

 ... فقط به من نگاه کن.شیبه چشمهاش آرام گفت: ه     رهیخ نامدار،

 .مایسمت س دیچرخ سرش

ش همدم، صر ب طنتیچند بار با  سش به آق شتریابرو باال انداخت. نا  یاحوا

و  دیکش   یتند تند به چش  مهاش دس  ت م ما،یخان بود. و س   عیراد و رف

 داشت. یسطح یلبخند

 منو! نیخودتو تاب بده... بب ینطوریگهواره، ا مثل -

ستها انیم شمها کیکرد. نزد رینامدار گ یصدا و د ضا ییبه چ  تیکه برق ر

مدار؛ و دور از مرد نا ند محو و مغرور  که آن طور گرم و  یداش   ت و لبخ
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با دن ما  حت، ا به نفس و پرس  ت ییایرا ماد  ته بود؛ در  ژ،یاعت نگهش داش  

.. .یگرم خاکستر یها لهینگاهش از ت دنیو دزد شرم ،یسکوت... با ناچار

فکر  یکتش و تالش برا  یزده از ج رونیب دیسف یاو، غنچه  ی قهیبه  رهیخ

 ...کیبود و تار اهیکه س یا ندهینکردن به بعد... به آ

س ِطلوع ش ، طلوع  سرت... زندگ ،ییبود... طلوع تنها یاهی   یبا مرد یح

ست، حرف م یکه هر جا الزم م  یکرد... در کنار زن یسکوت م ایزد  یدان

 هم او را قبول نخواهد کرد... ایتا آخر دن دیرس یکه به نظر م

 یبه چشمها رهیرا گرفت و خ هی. دست هانستادیتمام شد. نامدار ا ر*ق*م

 پشت دستش زد. یاو، ب*و*سه ا

ه زاد  ینج کیکه بخش به بخش، مناس کش را مثل  یمثل مراس م درس ت

 اجرا کرده بود.

س شک هان هینه خودش گر نکهیا یبرا مای*** تاه، کو اورد،یرا درب هیکند، نه ا

 کرده بود. یخداحافظ

شانه ها هنوز ست دور   هیهان یخدمه در حال جمع کردن بودند که نامدار د

 انداخت.
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 .زمیعز یباال... خسته شد میبر -

 یبیرغ داشت تا بغآ ِ گره خورده در گلوش را آزاد کند. بغآ ییبه تنها ازین

 .ییو تنها

 به طرف ریمهمانها بسته شد، گرفت و سر به ز نیآخر یکه رو یاز در چشم

 پله ها رفت.

 کرد. یم یانگار بهش دهن کج ،ی سبز آب ِاتاق

 رهیزده بود خ رونیدامن ب ریکنار تخت و به نوک کفش  هاش که از ز نش  س  ت

 شد.

 کنه که انقدر ساکته؟! یفکر م یعروس خوشگلم داره به چ -

 مبل انداخت. ینامدار نگاه کرد که کتش را در آورد و رو به

 داشت. یبی نامدار، برق عج ِنگاه

 شده. ریدام گرگ اس یجدا شده از مادر، حاال تو یکرد بره  حس

نامدار مهربونه"... ول از  ی او نم ِ یمهربان ینه!... رو یس  رش گذش   ت " 

و ر*ق*م، ش  نل  یتوانس  ت حس  اب کند. مگر از همان عص  ر، درباره 

 به خرج داده بود؟! یمهربان
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 خسته ت کرده... یچ نمیبذار بب -

انداخت و دست دراز کرد  یکل ی. به سر و صورتش نگاههیکنار هان نشست

 سمت تور ِ سنجاق شده به موهاش.

 !شیاز اول نیا -

 بدون عجله، مشغول برداشتن تور شد. بعد

صدا یکرد البال حس شد.  ش یموهاش گرم  شت  قیعم یدنهاینفس ک و پ

 .دیموهاش شن انیهم ِ نامدار را م

 شد. مورمور

 ...دیترس یانقدر نم کاش

 هاش گرم شد... گردنش گرم شد. شانه

رها ش  دن از آن  یگش  ت برا یم یزیخود جمع ش  ده، دنبال دس  ت آو در

 گرم. ینفسها

. هم ن*و*ا*ز*ش داشت، دیچیپ یدور تنش م چک،ینامدار، مثل پ یدستها

 بود، هم پر از تحکم. فیمثل محبتش که هم لط ...تیهم مالک

 ... از ادامه اش...دیترس یبعدش م از
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 ماندند. یحرکت م یشدند و ب یم دهیچیهمانطور پ چکهایپ کاش

د ِ س   یبرا یلیزد. داش  ت از آن نامدار ِ پر حرارت که دل یپر تپش م قلبش

 .دیترس یاحساسش نداشت، م

 .دریرا بگ شرفتشیپ یار تا جلودست حلقه دار ِ نامد یگذاشت رو دست

 چشمهاش، خاکستر ِ مذاب  ِیزد و جلوش نشست. خاکستر یچرخ نامدار

 شده بود.

 خواهش نگاهش کرد. صورت نامدار جلو رفت. با

 من. ی... فرشته هیشوهرتم هان گهیحاال د -

 یندیداد. حتما به خاطر آن نوش یم یبیغر یخش داشت. نفسش بو صداش

 کرد. یر ش  مزه مبود که از س ییها

گفت؟! او را  یرا م هیمن". هان یگفت "فرش  ته  یهم که بود... م ش  وهرش

 !د؟ید یفرشته م

متوقف  زیهمه چ چکها،یگذاش  ت در همان پ ینرم تر ش  د... کاش م دلش

توانس  ت خواهش کند فعال... حداقل آن وقت، همانجا  یش  ود... کاش م

 تمامش کند...
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صور و رو نیشرم تر یب ود ب یرعلیام یآن وقت، زل زدن به چشمها تا اشیت

ِ  او، رو گاه حاال ا یو ل*ذ*تِ  ر*ق*مِ  ن  نیمرد... ا نیص  ورتش... 

 شوهر...

 شده بود که چشم بست. کینزد انقدر

 .هیصورت ِ هان یرو دیو حرفش خواب نفس

 ... بهم اعتماد داشته باش.یهردومون سختش نکن هان یبرا -

گرم ش  د... مثل ش  انه هاش،  یز نش  د ولحرف و اعتراض با یبرا دهانش

 گردنش...

رفتند... خوب بود... بد بود...  یپوس  ت تنش رژه م ریهزارتا مورچه ز انگار

 رفت؟! یکرد... چرا عق  نم یتمامش نم

 آرام به در خورد. یضربه  چند

 و به در نگاه کرد. دیهول کرده عق  کش هیهان

دهانش را فرو داد و  ه،آبیانبه ص  ورت ه رهیخ مدار،ین یبا لبخند نامدار

 راست نشست.

 بله؟ -
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سرم*س*ت و نرم از اول یجد صداش صورتش که   نیشده بود. بر خالف ِ 

 ب*و*سه اش بود.

 مردد ِ مهرانه آمد. یصدا

 آقا... شرمنده ام... دیببخش -

 نرم. یآذر هم آمد؛ محکم ول یصدا

 ... تلفن.رونیب ایجان... لطفا ب ینام -

 .ستادیو ا دیبه موهاش کش یدست یناراض نامدار،

 دامن لباسش را جمع کرد. ،یراض ه،یهان

 ش ؟! مهین کی: تلفن، ساعت دیقبل از باز کردن در، پرس نامدار

 باره تماس گرفته. نی... سومزمیواجبه عز -

 رفت. رونیانداخت و ب هیبه هان ینگاه

 .دیآذر را شن یصدا

 .دهیشن عیفمنتظره... ماجرا رو از خدمتکار ر رایسم -

 شد. کنجکاو

 بود. دهیش ، چند بار اسمش را شن آن
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 آمد. ینم یواضح یشد تا پشت در رفت. صدا بلند

شت، برا یهر که بود و هر کار رایسم صت خوب هیهان یدا بوجود آورده  یفر

 .دیایبود تا به خودش ب

سرسر یواریسراغ کمد د عیسر سها   رونیرا ب یکینگاه کرد و  یرفت. به لبا

ش مد را در کنار ک د،یرا عوض کرد. با ترد دیسف نی. با عجله، لباس پر چدیک

 بود. ییباز کرد. دستشو

شت سیسرو شا یبهدا صرف تما ضا یو حمام. وقتش را   یو آب دیسف یف

شت، هنوز  شینکرد. آرا ضو گرفت. به اتاق که برگ ست و و ش صورتش را 

 بشیبود. از ج زانیبود. س  راغ روپوش  ش رفت که در کمد آو امدهینامدار ن

سب شده بود.  یکبود را درآورد و مردد رو حیت ضا  ست. نمازش ق ش تخت ن

 گرفت. یآرامش م یکم خواندن،با نماز  دیشا

قبله  دانست ی. نمستادیا چهیقال ی. رودیرا برداشت و پوش یو روسر روپوش

گاه رو به پنجره ا  نور... ی چهی. رو به درستادیکدام طرف است. ناخودآ

 ... نماز قضا و دو رکعت نماز حاجت.خواند نماز

 داشت؟! یحاجت چه
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... از آن همه آدم ندهی آ ِیاهی... از س  دیترس   یافتاد به تخت. م چش  مش

دانس  ت قرار اس  ت  یکه نم یی... از آن خانه... از روزهابهیناش  ناخته و غر

 چطور بگذراند...

 ود.آور ب براق، براش دلهره ی هیو حاش ی سبز آب ِیدو نفره با روتخت تخت

 کنه" ینم تمی"نامدار مهربونه... دوستم داره... اذ

 ایدو دس  ت فش  رد و ذکر گفت...  انیرا م حیهنوز تپش داش  ت. تس  ب قلبش

 الحاجات... یقاض

 نشسته بود که در باز شد و نامدار داخل آمد. چهیقال یرو هنوز

 نشود. شتریبلند نکرد تا ترسش ب سر

 مدار را کنارش حس کرد.که کامل شد، حضور نا حیتسب دور

 آرام. یسرش؛ با لبخند یبود باال ستادهیا

 .ردیرا بگ هیدراز کرد تا دست هان دست

 باند.اش چس نهی. نامدار بدون مک ، او را به سستادیرا مشت کرد و ا حیتسب

 !؟یدیبود... چرا لباس پوش کایخوام... تلفن از امر یمعذرت م -

 چادر نماز نداشتم... -
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 و روپوش نگاه کرد. یو به روسر دیشانه هاش را عق  کش یمک نامدار،

 ...یلباستم که عوض کرد -

 را برداشت. یروسر

 .یکن یم یبیکنم هنوز باهام غر یحس م ینطوری... ااریدرش ب -

 چشمهاش برق داشت. باز

 ...الحاجات یقاض ایگفت...  یدر دل ذکر م یکامل شده بود ول حیتسب دور

خواست نه آن تخت ِ  یتنش... دلش رختخواب خودش را مافتاده بود به  لرز

 را. بهیغر یراحت ول

سه  یرا م یرعلیام ادیذکر گفتن با  دلش شها و ب*و* ست نه ن*و*ا*ز* خوا

 نامدار را. یها

 شد. یخارج نم یآمد ول ی"نه" ها تا پشت لبش م

 .بود دهی"نه" گفتن هاش به نامدار را د ی جهینت یکاف یروز به اندازه  آن

 ماند و زمزمه... یفقط ن*و*ا*ز*ش م کاش

م . خنییپا دیصورتش ر*ق*ص ی. نگاه نامدار از رودیبالش رس یرو سرش

ت و انگشتهاش گرف انیرا از م حی. تسبدیرا ب*و*س هیهان یشد مشت بسته 
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صدا نییپا ست رو یتخت رها کرد؛ همانطور با  ش سش ن صورت  یبم، نف

 .هیهان

 ن...عشق م ستیاالن وقت اون ن -

 1391***تهران / زم*س*تان 

 

 زنگ زده. مهربان

کرده. از درد  یزند. دلتنگ یگله کرده چرا بهش س  ر نم ده؛یرا پرس   حالش

 ،یینگفته هر روزش در تنها هیبچه ها گفته؛ و هان یقلبش گفته؛ از مش  غله 

به تکرار خاطرات و در جا زدن در بالتکل یگذش  ته م ادیبه  . یفیگذرد... 

 ست.یرفتنش ن یپا یرفتن به آن خانه ول یکشد برا یپر منگفته دلش 

اس  تکان  هی ایحداقل ب ،یایناهار و ش  ام ب یخوا یمهربان دعوتش کرده " نم

 ... منم امروز از صبح تنهام... کارت دارم."میبا هم بخور ییچا

دعوت ِ مهربان، وس  وس  ه ش  ده. نیاز ش  دیدی پیدا کرده که برود و او را از  با

خاطرات زیبای گذش ته اش را تجدید کند...  دی... ش ادید... ش انزدیك ببین

 .ردیآن حس ناب ِ مانده ته دلش، دوباره جان بگ دیشا
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 زیادی نیست. راه

شود و در مقابل، یاس و نومیدی که این  نیازش شتر و قویتر می  هر لحظه بی

ید ؟...  قه ای از ام بار بازد ... و  نگ می  بانگیرش ش   ده ر مدت گری

 ر مغزش پدیدار می شود.بخت؟....د

خودش و او را فراموش  تیشده! سن و سالش را فراموش کرده... موقع وانهید

سته رو شم ب سنگها، م ی گرم ِانیجر یکرده... چ سرش و  انیکه از فر دل ِ پ

 دختر ِ او گره خورده.

ویالیی مهربان نزدیکتر می ش  ود، بر میزان هیجانش  یچه به به خانه  هر

شود ضافه تر می  ساس ا سکر آور .... مانند اح سیخته و  . هیجانی لجام گ

 دختر جوانی که برای اولین بار به دیدار معشوقش می رود .

شته ول یس سالها، زن یانگار همه  یسال گذ کرده،  یاز او، زندگ ریغ یآن 

شده، تغ س یکرده... انگار همه  رییمادر  س یآن   یسال، مانده در خالس و ک

 .دهیا نفس کشر شی خودش، زندگ ِهیشب

ساختمان نگاه  مدتها شیند و به  شین می ن بدون توجه به گذر زمان، درون ما

 می کند.
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ست که  شهیمثل هم د،یحم ستور او سته و منتظر د ش شت فرمان ن ساکت پ

 برود. ایبماند 

شته اند  نرده سقف را نگه دا سفید رنگی که  ستونهای  سنگی بالکن و  های 

 از نظرها مخفی کرده اند.،ردیف درختهای کاج طبقه اول را 

مبهمی را پشت یکی از پنجره های طبقه باال مشاهده می کند، در را  ی سایه

 باز می کند و به سمت ساختمان قدم برمی دارد.

 دور. یورودی خانه باز است؛ مثل گذشته... سالها در

 می شود. وارد

ی پش  ت به او مش  غول آبیاری باغچه اس  ت و در همان حال، آهنگ امیرعلی

 قدیمی و محلی را زیر ل  زمزمه می کند.

ست، ادن؟یکند به ند یتظاهر م ای ندشیب ینم مثل  یتفاوت یب نی! هر چه ه

 رود. یبه قلبش فرو م ،یخار

 یکاماًل مس  حور و متعج  به س  مت مهربان قدم بر می دارد که رو هانیه

 آمده. وانیا
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ز ب*و*سیدن گونه او حلقه می کند و پس ا یدستش را به دور شانه  مهربان

 اش، خوش آمد می گوید و او را به داخل راهنمایی می کند.

مدت  به به  ند  نده ش   ده، نمی توا که این اواخر آزار ده هاش  پا یل درد  دل

طوالنی بایستد؛ پس از یك پذیرایی مختصر، روی صندلی اش می نشیند و 

 اول از همه از احوال نامدار می پرسد.

هانیه را می بیند، اجتناب از بازگو کردن یك  که س  کوت قابل تامل هنگامی

بیش از این جایز  -هر چند که به مذاق مهمانش تلخ باشد -سری حقایق را 

 نمی داند.

 چی شده مادر ..؟ -

راه گلوش را می بندد، به مهربان نگاه می کند... دلش آ*غ*و*ش مادر  بغآ

 می خواهد. در وضع روحی بدی دست و پا می زند.

 ران باز می پرسد:نگ مهربان

خدای نکرده اتفاقی افتاده ؟ حرف بزن ،ش  اید کاری از دس  ت من پیرزن  -

بربیاد... آخه چی شده که این همه وقت ،تو این سر دنیا ، شوهرت اون ینگه 

 دنیا بدون هم سر می کنین؟
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سمت باغچه...  نگاهش سمت در... فکرش پر می زند به  سر می خورد به 

شده ، طوری که اجازه از آن روز، رفتار امی سمی  شك و ر سیار خ  یرعلی ب

 هر گونه تجدید بح  به او ندهد. اشکش سرازیر می شود.

ناباور آهی از ته دل می کش  د. پس حدس  ش درس  ت بوده؛ این زن  مهربان

 هنوز...

صمیمی برای آینده - چیکار داری با خودت و زندگیت می کنی مادر ؟! چه ت

 ت گرفتی؟

سایه می اندازد ، این سوالی ست که در این مدت شدیدی بر وجودش  ترس

در الیه های زیرین قلبش رش  د کرده ،همانی که با آن در حال جنگ اس  ت 

 عمرش چکار کند. ی...خودش هم نمی داند با بقیه 

 چه تصمیمی ؟ باالخره یه اتفاقی می افته و اون موقع تصمیم می گیرم. -

 ت می گیرددست دراز می کند و دستش را در دس مهربان

تو چند سالته هانیه جان ،...... فکر کنم حدود چهل و خورده ای .... دیگه -

ست که قبل از جنگ  شاال .... اینجا دیگه اون دنیایی نی ستی ما عاقله زنی ه

 می شناختی ....آدما هم دیگه اون آدمای قدیم نیستن.
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 به سرعت جواب می دهد: هانیه

 خوام همون آدم قدیم باشم.اما من می خوام همینجا باشم ،می -

متاثر به او خیره می شود و چهره اش در هم می رود ،مدتی طول می  مهربان

 کشد تا بتواند لبخندی زورکی بر ل  بیاورد و زیر ل  بگوید

 به چه قیمتی عزیز من ؟!... به چه قیمتی؟!...-

به مهربان نگاه می کند که  جوابی با ص  ورتی رنگ پریده  نمی دهد ،فقط 

چنان حیرت و ناباوری در صورتش پیداست و سعی دارد با بیانی منطقی هم

و در لفافه منظور خودش را به هانیه بفهماند، ش  اید بتواند به این طریق او را 

 در قبول باورهایش دچار تردید کند به ارامی می گوید:

صادقانه بهت می گم ،هیچ چیز مثل قبل نیست! این جا دیگه اون کشوری  -

ه ما می ش  ناختیم... س  الها جنگ و طبیعت زش  تش، همه چیز رو نیس  ت ک

باورها ،اعتقادات .....آدما که کوچکتریینش   ه.........خود من  تغییر داده ، 

...  مد،حتی منم دیگه اون ادم گذشته نیستم... سالها درد کشیدم ،هجر کشی

ي دونم اما بازم خدارو شکر ،....امروز تو این نقطه ای که هستم، فقط اینو م

که زندگی ،گردش کوچیکی از یه چرخه و سعادت و خوشبختی آدم می تونه 
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شه ، من اون وقت که از عل شم بهم زدن نابود   خبر بودم، با بند یب یتو یه چ

بند وجودم حس کردم که رس  یدن به س  عادت و خوش  بختی چقدر می تونه 

 …بعید و دور از ذهن باشه

 تازه می کند. نفسی

هت می گم قدر خوش  بختیت رو بدون. نامدار خان مرد به خاطر همین ب-

 بسیار محترم و شریفیه.

 هق هق، ل  می زند: میان

اون کش  ور لعنتی .....غری  بودم ایران خانوم ....غری  .....حتی مامان  -

س  یما نبود ...تنها کس  ی که برام مونده بود ....تو اون خونواده، هیچوقت به 

نش از من خیلی بیشتر بود ،وضع مالیشون من و خواسته هام توجه نشد. س

 بود... نجایخیلی از ما بهتر... من دلم ا

قه می کند و  قلبش یه حل هان حه دار می ش  ود ،دس  تش را دور گردن  جری

 ...شاهد گریه ها ،شکوه های او می شود.

انقدر بلند گریه می کند و حرف می زند که ص   دای ناله ای را که از  هانیه

می شود نمی شنود ،ولی مهربان می شنود و به آنطرف نگاه آنطرف اتاق بلند 
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می کند ،ش  کوه لبخندی دردنام و پوزش  خواهانه بر ل  دارد و در میان در 

 ایستاده...

 .از اتاق بیرون می رود... مهربان

 با لکنت می گوید: شکوه

هانیه خانومو ش  نیدم ،فکر کردم ش  اید  یخیلی ببخش  ید،ص  دای گریه  -

 ر بیاد .......نباید میومدم ....ببخشید ...کمکی از دستم ب

شده ....مهربان به نقش گلهای قالی نگاه می  ی چهره سفید  شکوه مثل گچ 

 کند.

 مهم نیست شکوه جان ،حاال دیگه بهتره بری. -

 فنجانی چای و نبات بر می گردد . با

ستش هزار تکه  هانیه ستمال درون د سته .... د ش صندلی ن ساکت روی لبه 

در این فکر است که چرا هیچ کس او را درم نمی کند؟ چرا هیچکس شده و 

 نسبت به او حس همدردی ندارد و کمکی نمی کند؟

 سوال مهربان به خودش می آید. با

 کسی مجبورت کرده بود که باهاش ازدواج کنی ؟! -
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 هم جوابی نمی دهد ،در حقیقت جوابی برای گفتن پیدا نمی کند. باز

ی .،نداش  تی ؟....بعد هم می گی خانواده ،خودش تو حق انتخاب داش  ت-

چی؟؟؟....خودت چی ؟؟؟تو دل به دل ش  وهرت دادی؟؟.اگه این تفاوت 

س  نی، این تمول انقدر برات ناگوار بود و هس  ت ،یادت نره که همین بزرگتر 

بودن ،همین ثروتمند بودنش باع  ش  ده که از هر مرد دیگه ای بیش  تر به تو 

شتر قدر جهتو متوجه موقعیت ممتازی که االن تو جامعه … تو بدونه،کنه و بی

همون  یداری .هس  تی؟!....امیدوارم ش  وهرت و خوب ش  ناخته باش  ی ،تو

سخاوت سیار با  شدم که مرد ب سلولیت به  هیزمان کم، من متوجه  ساس م و اح

 حد اعال درش وجود داره...

بان فذش را م*س*تقیم مهر نا گاه  هد و ن باال می د به  یك ابروی خود را 

 چشمهای هانیه می دوزد.

من این موها رو تو آس  یاب س  فید نکردم مادر... محبتی که اون مرد به تو  -

داره، عمیق و ریش  ه داره .مطملنم که زنهای زیادی به موقعیت تو احس  اس 

 نگاه کن. تیتازه به زندگ دید هیحسادت می کنن... از 

 می دهد به صندلیش و حرف آخر را می زند. تکیه
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ستوار موندن ، نیاز به دوست  یه هم - ما آدما، برای بودن و زندگی کردن و ا

 داشتن و دوست داشته شدن داریم ،درست مثل هوا که زندگی بخشه...

 می کشد. آهی

شه  - سی...،در مقطعی ....ب صی ...ح شخ گاهی تو زندگی ادم ...ممکنه 

می گذره همون هوا ...جریانی می ش ه لطیف و خنك، و نس یم وار از دل ما 

سیم  شه ... ولی یادت نره ! یه ن شه تو ذهن موندگار با ... لطافتش ممکنه همی

 هیچوقت به عق  بر نمی گرده !

 صدایی آرام و خونسرد اضافه می کند: با

هوای زندگی تو ،مرد تو ،تکیه گاهت، اون س  ر دنیا منتظرته... ،بیش  تر از  -

 این چشم انتظارش نذار.

س  ردی به درون اتاق وزیده ... احس  اس س  رما و  این مي ماند که باد مثل

 خستگی می کند... صدا و مفهوم کالم مهربان کاماًل رسا بوده.

 تاریك نشده که قصد رفتن می کند. هنوز
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باغچه رو به سوی استخر ایستاده  یرا می بیند همچنان در حاشیه  امیرعلی

هت او با و به غروب خورش  ید خیره ش  ده. ش  انه هاش فروافتاده اند. ش  با

 امیرعلی قدیم ،در حین آشنا بودن مبهم است.

سی شد و افکار خودش را متوجه گلهای بی بوی درون باغچه  نف عمیق می ک

 می کند.

 احساسش... هیولی بی ثمر!! شاید شبیه خودش... شب زیبا

س سخت ست براش، بعد از  سال، اعتراف کند خودش را در خالس، در  یا

بازگش  ت، عبور کرده بدون  یب یمیثل نس  حبس کرده که م ییحس  رت هوا

 به عق  برگردد؛ بخواهد که برگردد. نکهیا

به س  مت او قدم بر می دارد. امیرعلی بدون آنکه نگاه کند ،متوجه  آهس  ته

 حضورش می شود.

شد  هانیه سبیح کبود را از میان آن بیرون می ک ست درون کیفش می کند. ت د

 زده مانده. مهیخ ح،یتسب یروو با مک ، روی میز قرار می دهد. دستش 

شتن سان ن یکه جزئ ییاز دانه ها گذ شده، آ  دیبا یگاه یول ستیاز جانش 

ساده اش در نور غروب  یاز جان هم گذشت تا رها شد. به درخشش حلقه 
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انگش  تها، به کبودِ  دانه ها... دو طوق... دو حلقه...  یکند و از ال ینگاه م

 . صاحبش را نخواسته.....یصاحبش را نداشته؛ و دوم ،یاول

 یفکر کند... آدم وقت شیخواهد به زندگ یخواهد به نامدار فکر کند. نم ینم

ش ر فک یگرید زیتواند به چ یگذرد، نم یکند و ازش م یاز جانش را م یبخ

 کند.

تازه رو خیآن غروبِ   یتو االن، باز ش   ده.  قتیحق یزده، انگار پلکهاش 

شت کرده را م ی بهیانگار تازه دارد مرد ِ غر س ندیب یپ مثل  ش،یسال پ یکه 

تا االن کش داد...  مینس   خاطرش را  خاطره اش را،  گذش   ت و او،  ازش 

شتهاش، زندگ یچنگ زدن... طوق یکرد برا یسمانیر  ه... کشیکرد دور انگ

نه ها، پرده  بار لمسِ  کبودِ  دا با هر   اطیدر ح یجلو یفراموش نکند... که 

 وارد شود و دلش را بلرزاند. ریبه ز سر یکنار برود؛ مرد جوان

 کند. یدستش را بلند م ت،یشدن، در برابر واقع می تسل ِمثل

سب صاحب یماند برا یم حیت که مثل وقت ِ دادن ِ امانتش، حتا  یصاحبش... 

 گردد نگاهش کند... یبرنم

 خارج می شود. اطیصدا و آرام،مثل نسیم از ح یمی کند و ب پشت
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 نداشت... یخوش حال

 مایهمدم و س ند،یناصر تا مادرش را بب یبرده بودش خانه   یقبل که حب روز

 مطملن شده بودند حامله است.

خواست باور کند. هنوز دو ماه نشده بود ازدواج کرده بودند... چند روز  ینم

 .شدیتازه دو ماه م گرید

  ِنیرو تم دنی... شندنیبته فهمکه در سکوت و انزوا گذشته بود و ال یماه دو

 شدن! لیاص

 دانست. یرا م زهایچ یلیخ گریدانست... حاال د یم

صله دارد. حتا اگر بداند  دهیتا "عروس ِ ا نکهیا سنگها فا شدن، فر آل ِ خانوم" 

 شهیو فنجان قهوه اش را بنوشد. حتا اگر هم ندازدیپا ب یپا رو یچطور با لوند

شاهم در خانه  یمهمان یو وقت شد و  سته با شد. حت ستهینبود، آرا ا لباس بپو

ند چطور ب بدا مه و اعض   ا نیاگر  ند... در  فاوتخانواده، مت یخد تار ک رف
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نامدار را بچس  بد و لبخندش پاک نش  ود... اص  ال  یها چطور بازو یمهمان

سر  نیکرد، بزرگتر یسر م  یو حب مانیمردها، حتا نر یکه جلو یهمان رو

 اختالف او و خانوم بود.

 رفته بوند. یو کت مانیراد و نر یهفته بود آقا چند

 مانده بود و نامدار. خانوم

 دانست چرا. یمانده بود و نم یداشت خانوم هم زودتر برود ول دوست

در  لیو اخم بس  ازد؛ که اوا ییاعتنا یب یبرا یبهانه ا ه،یاز هر حرکت هان که

سم ه،یهان یو بعد، جلو ییتنها بود..."، " اگر نامدار  رایمدام تکرار کند " اگر 

 یما هم دختر ن،یو ش  اه یداد مثل بت یکرد..."، " اگر اجازه م ینم یلجباز

 ..."میپسرمون انتخاب کن یهم شان خودمون برا

 یو نه م دهیرا گرفته که نه د ییرایس  م یجا نکهیخورد از ا یبه هم م حالش

 خواهد. یهمان است که خانوم م زشیهمه چ یشناسدش ول

 یهم ش  ک م هیکه هان یداد... طور یکرد... جواب نم یس  کوت م ارنامد

ش سبزآب یشده... ول مانیکرد از انتخابش پ  یها مشان که تن یدر اتاق، اتاق 



 1021 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 یو ن*و*ا*ز*شها زیشد که کلمات محبت آم یشدند، همان نامدار عاشق م

 کرد. ینم غیحسابش را در یب

با همان لبخند...  د؛ید یش را م حسرت... خواب ِگریشده بود نام ِ د یرعلیام

 بود. نیگفتنهاش دلنش هیمحجوب که هان یبا همان صدا

دن ِ بر یبه کارها یدگیرس   یش  ام، نامدار گفته بود برا زیقبل، س  ر م ش   

 خودش برود و اقدامات الزم را انجام دهد. یچند وقت دیبا ه،یهان

 یته بود. ممرغ، حالش به هم خورده بود. ص  ورت خانوم در هم رف یبو از

ست چه م سرش چه م یم د؛یخواهد بگو یدان ست در  گذرد. " باز ناز  یدان

 کردنو شروع کرد!"

 ... نامدار هم پشت سرش رفته بود.ییبود به دستشو دهیدو

 .زیشود. برش گردانده بود سر م ییبود وارد دستشو نگذاشته

واست خ یبه صورتش زده بود. اشتها نداشت. م یکه آرام گرفته بود، آب یکم

 به اتاقشان برود.

سر م خانوم شت   حرف رد،یبگ یرا جد هینبودن هان نکهیبدون ا ،یعاد ز،یدا

 زد. یم
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 ستیحدود دو ،ینامزد یبرا ی... بتیستین رانی خسرو ا ِینامزد یپس برا -

کهیا ینفرو دعوت کرده... برا باش  ن و کم ن حت تر  ن تیاذ ادین تهیرا ه، ک

 داره. الیهم خزرشهر دو تا و ستهی. دکتر شامهمونهاشو دعوت کرده شمال..

 بود. دهیکش ییپر صدا نفس

داد دس  ت پدر و مادرش،  ش  ویزندگ اریدس  ت و پا، اخت یب یخس  رو -

شد نوه  شون  س سراغ   یطب یعرو سر بزرگ ما رفت  الممالک؛ اونوقت پ

 بنده و افتخار کل خانواده یاون لچکه که به سرش م شیکه تنها دارائ یدختر

 ته ش، وصلت با ماست...نداش ی

 حال، رفت سمت پله ها. یب

 ساکت بود. شهیزد و نامدار مثل هم یداشت حرف م خانوم

 تالیکم داشت، نه از تحص یزیچ ینه از اصالت و نجابت خانوادگ رایسم -

 شهیخودش م یبرا گهینقص... چند سال د یو ظاهر ِ ب یاجتماع تیو موقع

 ...؟یبال ی زنت م ِیه چتو ب نمیخانوم دکتر... اونوقت بب

 را نرمتر کرده بود. صداش
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 کن... ییبرو ازش دلجو ورک،یوین ینش  ده... رفت ریجان!... هنوزم د ینام -

 ه؟یکارت ببنده...ها؟ نظرت چ نیا یتو بوده که چشم رو یانقدر دلبسته 

 ایدن یدرها یخواست در ِ گوشش را هم ببندد... همه  یاتاق را بست. م در

و ش  ده بود... هنوز د شیمرگ کینش  نود...  ند،یخودش ببندد تا نب یرا به رو

شده،  س شیمرگ کیماه ن شتباه حدس  مایشده بود انگار... کاش  و همدم ا

ش، ا دلهرهکه تنها  یمیقد یتوانس  ت برگردد به خانه  یزده بودند... کاش م

 یو نگاه نکردن ها ییاعتنا یباش  د؛ تنها غص  ه اش، ب یرعلیآمدنِ  ام رید

ن ِ ا... گفت ایکه بعد از  اطیدر ح یجلو یاش، پرده  یتنها دلخوش ؛یرعلیام

 رفت. یکنار م یرعلیام

... و قیال یرایهمان س  م یتوانس   ت برود و نامدار را بگذارد برا یم کاش

 به خود ببالد... دنشانیکه از د قشیال یراینامدار و سم یخانوم را برا

 شرد.مشت ف انیرا برداشت و م حیبتس ،یتخت. از کنار پا تخت یرو افتاد

 .ردیاال بذکر ا... گفت تا قلبش آرام بگ باز

*** 
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 رستان،ماینداشت شام بخورد. صبح با نامدار رفته بود ب لیشده بود. م ش 

 دهیخورده بود و خواب کیو ک رکاکائویداده بود. به اص  رار نامدار، ش   شیآزما

 بود.

 از کسالتش کم شود. یگرفت تا کم دوش

نامدار، لم از که خارج ش   د،  په، بهش لبخند زد. از آن  دهیحمام  نا کا در 

 لبخندها که ادامه داشت؛ که خواهش داشت...

 نشست. نهیآ یو جلو دیچیبه خود پ شتریرا ب حوله

 زم؟یحالت بهتره عز -

 نگاهش کرد. نهیآ از

 اوهوم... -

 ؟یخور ینم یزیچ -

 تکان داد. سر

 بهترم. ینطوریتونم... ا ینم -

گرفت و کنار گذاش  ت.  هیس  رش. ش  انه را از دس  ت هان یآمد باال نامدار

 .سیخ یموها انیم دیانگشتهاش لغز
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 .دیپرس یسوال جد رد،ی نامدار را بگ ِیشرویپ یجلو نکهیا یبرا

 ؟یگرفت تیبل -

 .دینامدار را د لبخند

 نجا؟یخواد بمونم ا یدلت م ایزودتر برم  یخوا یم -

ست. خ یهم نم خودش ست برود... ول یماند به نامدار. م هریدان اگر  یخوا

 کرد. یم یتاز کهینامدار،  یبدون مالحظه  گریرفت، خانوم د یم

 حداقل خانوم را هم با خودش ببرد. ایشد نرود  یم کاش

را قاب گرفت.  هیطاقت خم ش   د، با دو دس   ت، ص  ورت هان یب نامدار

 و آرام گفت: دیچشمهاش ر*ق*ص

س  کوت و  نیدس   ت از ا یخوا یم یمن... تو ِک  ی... فرش  ته یآخ هان -

 !؟یاریو حرف دلتو به زبون ب یخجالت بردار

 نگاهش کرد. نهیو از آ هیهان یاش را چسباند به گونه  گونه

 ... حتا اگه تا همون ابد،هی"ما" ، ابد نیا ر،یتصو نینگاه کن! ا نهیخوب به آ -

 !نگاهت باشه و لبات سکوت کنن. هوم؟ یحرفت تو یهمه 

 داشت. یبرم یزیفاصله گرفت. داشت از کتش چ هیشد و از هان راست
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 !ه؟یامروز چه روز یدون یم -

 زد، گفت: نه... یهمانطور که به موهاش شانه م ه،یهان

 ش  توی... جواب آزمامارس  تانیرفتم ب ،ییمایبرم آژانس هواپ نکهیقبل از ا -

 گرفتم.

 .ستادیا هیآمد کنار هان دوباره

 شدم. مونیاز رفتن پش -

 را پشت گوشش فرستاد. هیهان یموها

 چرا؟! یپرس ینم -

 : چرا؟دیپرس سرد

شت، آو یکوچک یلبخند زد؛ از جعبه  نامدار ست دا  رونیب ییزهایکه در د

 .هیصورت هان یآورد، گرفت جلو

 ! درست همرنگ چشماتن...نیبب -

شمهاش هیهان ست همرنگ چ شواره ها نگاه کرد. در سنگ زمرد ِ گو  به دو 

 بودند.

 گوشش. یبه الله  دینامدار چسب یلبها
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 امروز روز عشقه... -

 .هیصورت هان گری. سرش را برد طرف دختیرا به گوشش آو گوشواره

 شد. دهیهم ب*و*س گرشیگوش د ی الله

 ...شهیو عشق ِ من، داره مادر م -

 شد. ختهیدوم هم در جاش آو ی گوشواره

 د.خودش تکرار کر ینامدار را برا ی جمله

 "شهی"امروز روز عشقه و عشق من داره مادر م

باردار  یزود نیو همدم درست حدس زده بودند... به هم مایبود... س راست

بدنش از درد،  ِ یادآوریهنوز از  یش   ده بود... وقت ماه قبل، عض  الت   دو 

برس  د تا از خواب  یکرد روز یهنوز ته دلش آرزو م یش  د. وقت یمنقبآ م

ضور  یمیقد یشود و در خانه  اردیب کش،یو تار قیعم شد؛ حتا بدون ح با

 و آرامش ِ بودنش. یرعلیام

 شد. دهیفشرده شده اش نرم، ب*و*س یلبها

" و س  خت تر، پش  ت ِ یبدون عق  رفتن، ل  زد " دوس  تت دارم هان نامدار

 .دیهم او را ب*و*س



  1028 

 

 اقامتت چند ماه یتونم تنهات بذارم و ازت دور بش  م... حتا اگه کارا ینم -

 ...فتهیعق  ب

 .هیشکم ِ هان یسر خورد رو دستش

... رمیگب*غ*لم ب یجفتتونو تو یتو و بچه م باشم... تا وقت شیخوام پ یم -

 .زمینگران نباش عز گهیپس د
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روز بر لبه ص  ندلی نش  س  ته و به نقطه ای نامعلوم خیره ش  ده و در افکار  ان

 خودش غرق ست .

 بی اندازه اشفته و درهم و برهم هستند. که افکاری

در زمانی با امیر علی آشنا شده بود که تازه از اسارت برگشته بود و در  شکوه،

 حسرت دختر دیگری می سوخت.

 و رنگ پریده . افسرده
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صاف  امیرعلی ست اعتراف کرده بود و گفته بود که دور از ان ماجرا را رم و را

شکالتش  شکوه را درگیر م ست که  کند. البته هیچوقت نامی از آن دختر که ا

 در قل  و زندگیش بود ،نبرده بود.

ش  کوه قبول کرده بود منتظر بماند ،گفته بود ص  بر می کند تا دوره اش طی  و

 شود .

شته ،احتمااًل هرگز به  امیرعلی سر گذا شت  گفته بود با توجه به اتفاقاتی که پ

شد ،فقط تا جایی که ب شینی نبا شق آت ستانتظار ع سعی می کند دو ش تواند 

 داشته باشد و به عقایدش احترام بگذارد.

آن زمان ،برای ش  کوه کافی نبود ،ولی مي دانس  ت یا باید همین اندازه را  در

 بپذیرد یا هیچ!

ساله نازنین را مطرح کرده بود واینکه جز او خواهان فرزند دیگری  امیرعلی م

شکوه، با او موافقت کرده بود ،این به ست.  ایی بود که در ابتدا برای جل  نی

رض  ایت امیرعلی پرداخت ،اما به مرور، وجود نازنین آرامش  ی را بوجودش 

 مي داد که هیچکس دیگر توانایی آن را نداشت.
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زمان، امیرعلی کم حرفتر و افسرده تر از هر موقع دیگری شده بود .عقیده  آن

قدردانی نکرده ،م بازانش  ید از س  ر با که  ض   اف بر داش   ت وطن آنطور 

ضی بود که تا مدتها با آن  ضمه هم یکی از عوار سوس ها بیماریهای روحی ،

 دست به گریبان بود .

 همت و رسیدگیهای شکوه، کم کم امیرعلی به زندگی برگشت. با

همچنان تمایلی به بچه دار شدن نداشت ،تا زمان بارداری تصادفی نهال  اما

..... 

 به سمت لبه تراس می رود اهسته

کت کاج خیره ش   ده، آهی می ا س   ا به درختهای بی حرکت  ز روی ایوان 

کش  د،از آن روزها س  الهای زیادی گذش  ته و ش  کوه هم میل ندارد یاد آن 

 خاطرات در قلبش زنده شود. شکوه آن سالها مرده.

شق و عالقه  دختری شرایط متفاوت، ع سیار قوی ،که بارها در  با روحیه ای ب

ه ثابت کرده بود .... بله آن دختر دیگر زنده خود را به تك تك افراد خانواد ی

.....چطور می توانس  ت وض  ع عجیبش را در زمان بارداری و زایمان س  تین

 نهال برای کسی تشریح کند؟
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پزش  کش ،در حالیکه پیراهن س  فیدش را به تن داش  ت ،با موهای  ش  وهر

شانی ،در کنار تختخوابش زانو  شت عرق بر چهره و پی ژولیده و دانه های در

 زده بود و خیره به صورت او فقط پرسیده بود "چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟!"

ناهنجار، بشدت تکانش داد ،تیزی آن کلمات ،آرامشش  یآن جمله  شنیدن

 را برای همیشه بهم زد.

بد. از آن پس  ش  کوه ند کمی بخوا ید بتوا تا ش   ا که او برود  آرزو کرده بود 

سات و گردهمایی ه سیدگی به خودش را غرق در جل ای زنانه و از طرفی، ر

مشکالت و مسائل خانه کرد، زیرا معتقد بود امیرعلی تربیت دخترها را آسان 

 می گیرد .

شده  از سریش را بر طبق قرارداد تدوین  سته تا آنروز وظایف هم  یاینکه توان

 ازدواج، انجام بدهد، راضی و خوشحال بود .

شده . به شحال ن ساس می کرد او با خود هیچ وجه از دیدن هانیه خو .....اح

سعی در فراموش کردن آن دارد ، و  شوهرش،  خاطراتی را حمل می کند که 

با دیدن چشمهای مرطوب از اشك امیر علی ، هنگامی که هانیه خانه را ترم 

 می کرد ،بشدت یکه خورده بود.
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 به صورتش می کشد ... به شدت احساس خستگی می کند... دستی

 

*** 

 

 گذشته و هنوز تماس نگرفته. یشگیاز زمان قرار همساعت  چهار

شته " ِک  12ساعت  فقط "  قه،ی" و بعد از چند دق؟یریگ یتماس م یبراش نو

 من منتظرم".

 و عکس  ش که یرعلیمانده. به اس  م ام رهیخ بریبنفش رنگ ِ وا ی هیحاش   به

 یشدنهاش، همچنان گرم ول بهیها و غر یتوجه یب یزند. با همه  یلبخند م

 لبخند دارد. م،یالم

دهد به قرار ص  حبت هر روزه ش  ان  یم امیپ ایزند  یزنگ م ریس  ت د یمدت

 .ردیگ یرسد و بعدا تماس م ینم

سته  ش،یماه پ کیموها برده.  انیسرش، م یرا باال بنیرِ  نکیع خودش خوا

ند. عکس قبل با ع ،یعکس  ش را عوض ک جا بود  مان تاب نکیه که  یآف
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  ِیدوس  ت داش  ت نگاه مهربان ِ خاکس  ترچش  مهاش را پوش  انده بود... 

 ازش بخواهد براش عکس بفرستد. شدی... روش نمندیبب شهیرا هم یرعلیام

نداده؟! د دهیاس   ت. د وردیِدل امشیپ باز خوابش  یو ب دهیو جواب  توجه، 

و  حیاز خانه اس  ت؛ با دوس  تهاش... دنبال تفر رونیاص  ال ب دیش  ا ایبرده؟! 

 ...یخوش گذران

سش شمهش خورده؛ هم اخم  یتو میزند. آفتاب م*س*تق یلبخند م عک چ

 ... پشتقیقا یرو ،یسرمه ا ی... با کاپشن آبایدارد، هم لبخند... وسط در

 .دهیاز آسمان خراش ِ در هم فرو رفته و به هم چسب یبه انبوه

شده همان ام سرد شان آمده  نیاول یکه برا ی راد ِیرعلیشده...  بار به خانه 

 بهیربه غ نی بدب ِنیآن نازن گریسرد و مغرور... اما خودش د تفاوت و یبود؛ ب

 ...ستین دهیتازه از راه رس ی

 لرزد. یم ،یرعلی" گفتن ِ امنمیبا هر "نازن دلش

ت؛ از گف یکرد. از کارهاش م یم یتابیو ب یکه رفته بود، مدام دلتنگ لیاوا

شوهر عمه  سبش،  ستهاش، مراوده هاش... ا س ییکایامر یدو که  یاش، ج
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را ساعت به  یمانده از سه ماه دور یباق ینهال است... حساب ِ روزها هیشب

 ساعت داشت.

 انیدر س  کوت، منتظر ش  ود تا م دیش  ود عوض ش  ده... با یس  ه هفته م اما

 ود.نازش بشن یبرا ازین کی"، یبی"بِ  کی"، نمی"نازن کی شان،یصحبت ها

ده، از دلش هم دور ش   یرعلیام ی دهیچون از د ایحس  اس  ش کرده  یدلتنگ

 رفته؟!

ست؛ انگار آن روزها که ام ِفکر سخت ا شتن او هم   هگانیب کیرا  یرعلی ندا

 بوده. شیکرد، متعلق به هزار سال پ یاعتماد تصور م رقابلیغ ی

برگردد، او را  یرعلیآخر سال تمام شود، ام یحاضر است زودتر روزها حاال

 هم با خودش ببرد...

احس  اس غربت  یرعلیر خودش هم، بدون امدر خانه و ش  هر و کش  و حاال

 کند. یم

 نامهربان نشود. کاش فراموشش نکند. یرعلیام کاش

ا کشد تا اشکه یشود. تند تند به چشمهاش دست م یتار م یرعلی ام ِعکس

 .رندیراه نگ
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 خورد. یم یدیشانه هاش، از ترس تکان شد یرو یزیخوردن ِ چ با

 خانوم؟! یاحوال آبج -

 کند. یزند و اخم م یپس م نهال را یدستها

 !وونهید دمیترس -

 دهد. یلم م نیتخت نازن یرو یبا لودگ نهال

 !؟یخوب خوب بود ی... جاهایکرد یم ریعوالم خودت س یتو -

 ست. یجد نیخالف ِ او، نازن بر

 خوام کتاب بخونم. یحوصله ندارم... م -

صله ندارد. چند لحظه ا یم شاش کرده از کنار در، تما یداند خواهرش حو

 .ختهیر یاشک م ،یبه گوش رهیکه خ

کند و  یکه در دس  ت دارد، باز م یش  کالت یبس  ته  ،یخنده و ش  وخ با

 :دیگو یهمانطور م

  شوهر خواهرم هستم! ِیکه من نفوذ یدون ی!... مینکن آبج اهیما رو س -

 هم همانطور با اخم مانده. نینازن

 !؟یچ یعنی -
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 برد. یم نیهان نازناز شکالت را طرف د یتکه ا نهال،

گزارش اعمال تو رو  نیکه به م*س*تر مارت نجاسیا تیحاج نکهیا یعنی -

 بده!

 زند. یکند و چشمک م یاشاره م نینازن یابرو به گوش با

 دور از چشم ِ نامزدت؟! یکن یم کیج کیاون تو ج یبا ک -

 رود. یباال م کبارهی نینازن یصدا

 !... تنده، سوختم...؟یبود بهم داد یچ نی! اوونهید یآ -

 دهد. یم هیتک نیگذارد و به نازن یهم در دهان خودش م یتکه ا نهال،

 ...هیفلفل -

 !؟یشکالت فلفل -

 :دیگو یم الیخ یدهد و ب یسر تکان م نهال

صد یکن یروش عکس فلفل قرمز انداخته... ولش کن؛ بهش کم محل -  از 

 !یکرد یم یاس ام اس باز یبا ک یتا فحش براش بدتره... نگفت

 کشد. یخودش را عق  م یکم نینازن

 زنگ بزنه. یرعلیاس ام اس کجا بود؟! منتظرم ام -
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 خورد. یاز شکالت م گرید یشود و تکه ا یراست م نهال

 پدر عج  تنده!... مگه ظهر زنگ نزد؟! یآخ! ب -

 دهد که نه. یفقط سر تکان م نینازن

 دهد. یابروش را باال م کی نهال

 سرش بلند شده؟! ریبره ها!... نکنه ز یخوابش م ونیط درمخ هی یتازگ -

 زند. یچشمهاش حلقه م یاشک تو باز

 شود. یم ینهال جد صورت

 کردم بابا! یشوخ -

 کند. ینگاه م یبه گوش نینازن

 شده... ادیکارامون ز گهیم -

 چکد. یم اشکش

 تا آخر ش  دنبال کاراشونن... -

 شود. یم کیدنز نیمتاثر و متعج ، به نازن نهال،

 زنگ نزدن؟! هی!... فقط واسه خاطر ه؟ی!! گر؟یناز -

 لرزد. یاز بغآ م نینازن ی چانه
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 چند وقته عوض شده... -

 دلش پر است. یول دیهاش بگو ینهال، از ناراحت یخواهد برا ینم

 کند. یو سر خم م ردیگ یشانه اش را م نهال،

 دوستت داره! یرعلیخره! ام -

 شد.ک یرا باال م دماغش

 که رفته بود هم لی... حتا مثل اون اواس   تیبود ن رانیکه ا یمثل اون وقت -

 ...ستین

 شده مگه؟! یچطور -

 یبه چشمهاش م یچشم دوخته، دست یهمچنان با سماجت به گوش ن،ینازن

 کشد.

 تسیزنه... اصال براش مهم ن ی... با محبت حرف نمستیمهربون ن گهید -

 من منتظرشم.

 خندد. یم نهال

 !؟یزن ی! با محبت باهاش حرف م؟یتو مهربون -

 کند. یبه نهال نگاه م باالخره
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 ...ستمیاز اول راحت بود... من مثل اون راحت ن یرعلیام -

 گذارد. یشکالت را کنار م نهال،

 !دتچونیخواد بپ یگفتم م ی... اگه دوست پسرت بود، منیآخه شما نامزد -

 رود. یباال م نینازن یابروها

از بچه  یکیکالسمون، دوست پسر  یزنن... تو یاحت آدمو دور مپسرا ر -

دو دره کرده رفته با  نویپس  ره ا دیش   د... بعد دوس  تم فهم ینجوریها، هم

 دوست شده. شیمیدوست صم

 خاراند. یابروش را م ی گوشه

ضیرعلیام یول - صال ام یشما فرق م ی هی... آخه ق   ِپیریت یرعلیکنه... ا

 !ستین نجایا یپسرا

 :دیگو یم یپر از دلدار یبا لحن و

 ... تازه ساعتامونم که اختالف داره.ادهیواقعا کارش ز دیشا -

 زند. یکند. نهال چشمک م یمردد نگاهش م نینازن

 یماهم م هی نیا یدو ماهش گذش  ته... به قول مهربان، چش  م به هم بزن -

 گرده... یگذره و برم
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 زند. یهم بشکن م پشت

 خوام به قربونش برم! ی.. مبرم. نینامزدمو بد -

 :دیگو یم طنتیزند. نهال با ش یلبخند م نینازن

 کردن؟! ی! تو دلت چراغونه؟یچ -

 کشاند. یم ینگاه هر دو را به گوش بر،ی وا ِامیآرام پ نگید نگید یصدا

 است. یرعلیام

 زنگ بزنم؟!" ؟ی"هست

 کشد. یسرک م یهم به گوش نهال

 چه حالل زاده! -

 .ردیگ یکند و خودش تماس م یو با لبخند، به عکس نگاه مدلتنگ  ن،ینازن

 :دیگو یو آرام م ستدیا یرود. همانجا م یشود و به طرف در م یبلند م نهال

 !    سیپ    سیپ -

 خواند: یزند و آرام م یکند، چشمک م یکه نگاهش م نینازن

م خوا یم ا،یدارم تو دن یپامش... هرچ یخوامش، دنبالش  م م ینامزدمه م -

 بشه به نامش...
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 کند "برو دنبال کارت!" ی" الو" و با دست اشاره م دیگو یم نینازن

و چطور خوابم  یِک  دمینفهم ش   ی... دیجان... س  و س  ار نیس  الم نازن -

 برد...

 کشد. یم ینفس راحت نینازن

 !یشد داریسالم... چقدر زود ب -

 وئم.بد رمیصبحه و دارم مثل هر روز م میو ن شیزود؟! ساعت ش -

 ...یکوتاه و اجبار یمکالمه  کی یعنی نیفشارد. ا یرا به هم م لبهاش

 رود. یکند و به اتاقش م ینگاهش م قیاز کنار در، دق نهال،

شکوه هم  یداند چطور. م ینم یخواهد به خواهرش کمک کند ول یم داند 

شده.  یشگیست حال ِ هم یچند روز ساکت  را ندارد. در خود فرو رفته و 

شد، باز نازن شیزیاگر چ ش شیکه ناراحت ستین یدختر ن،یهم نبا کوه را به 

با مهربان هم راحت اس   ت ولدیبگو نازن یم ی.  ند  و  یانقدر خجالت نیدا

بان هم از فکرها وندر با مهر که  آزاردهنده اش حرف نزند.  یگرا هس   ت 

 و رفع مشکلش دارد؟! یهمفکر یرا برا یچه کس نینازن



  1042 

 

 ،یا نهیبه س  واالت چهار گز رهیکند و خ یز مفکر، کتاب تس  تش را با غرق

 گردد. یدنبال راه کمک م

***مدتها ،تنها نگرانی اش بابت امیرعلی ،خالص  ه می ش  د در مس  ائلی 

طبیعی و قابل لمس ،از قبیل س  رماخوردگیهای جزئی و ت ؛ نه موهومات 

 دیگری که آن اوایل آزارش می دادند.

ور شده اند و تمام وجودش را تسخیر  امروز ترسهاش ،مجددًا به او حمله اما

 کرده اند.

شانه اش قرار می گیرد و  صدایی ستی بر  شود. د سرش بلند می  شت  از پ

فش  اری مالیم ولی اطمینان بخش ، که برای لحظه ای تمام نگرانیها را از او 

 دور می کند.

اختیار دس  تش را روی دس  ت امیرعلی می گذارد و در ذهنش تکرار می  بی

 کند:

 ن مرد ،شوهر منه ""ای

 سالم عرض شد حاج خانوم! -
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سته  سرش صورت خ ست  یرا بلند می کند و به  امیرعلی نگاه می کند. پو

 نرم و سبزه اش ،چین و چروکهای ظریفی برداشته.

 هراس را در چشمهای او می بیند ،نگران می پرسد: امیرعلی،

 طوری شده شکوه جان؟! -

جاراست ،بغآ کرده و بی مقدمه می شدت فشارهای روحی، در حال انف از

 پرسد:

 یه سوال بپرسم راستشو می گین؟! -

در هم می رود و چینهای کوچکی در اطراف چش  مهایش پدیدار  ابروهاش

 می شود.

 !؟یدیالبته که می گم! مگه تا به حال از من دروغ شن -

علی آقا .... ش  ما راض  ی هس  تی ؟ از زندگی ... منظورم اینه که ،... این  -

 که دوست داشتی باشی ؟ هییزندگی ... من... اینجا همون جا

شکوه نگاه می کند. سرش را برای چند لحظه پایین می اندازد ... وحشتی  به

که در صدای شکوه موج می زند او را به خودش می آورد. فهمیدن اینکه این 

 ترس ،این افکار، ریشه در کجا دارد ،کار سختی نیست ...
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 می اومد و با خودش این همه درد و غم نمی آورد "."ای کاش هانیه ن

به او نگاه می کند ،بالفاص  له به همان مرد آرام و خونس  رد گذش  ته  دوباره

 تبدیل می شود.

ش  کوه جان ،من هیچوقت بهت دروغ نگفتم ،به بچه هام هم همینطور  -

،من زندگیمو دوس  ت دارم ،جایی که ایس  تادم رو دوس  ت دارم ،بچه هام رو 

 مینطور...هم ه

صورت او نگاه  مکثی سته بر  ش ضطرب ن صفه نیمه و م می کند ،به لبخند ن

 می کند.

خاکی، هیچ چیز  یاما ... اما همس  رم رو از همه بیش  تر ... روی این کره  -

برای من با ارزش تر از این لبخند نیس  ت ،... فکر نکن نمی دونم به خاطر 

ه کشتی شکسته که بیشتر به من از همه نیازهات دست کشیدی ، به خاطر ِ ی

 قعر آب فکر می کرد ....

 خجالت زده کالمش را قطع می کند. شکوه،

 …خودم خواستم -
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بازوهاش را به دور او حلقه می کند و وجود پریش  انش را در بر می  امیرعلی

 خودش تکیه می دهد. یگیرد ،سرش را بر شانه 

سالها در شکوه هر ییتمام  شته ،  شان گذ سته که که از ازدواج گز از او نخوا

شد ،بلکه برعکس ،او بوده که قدرتمند بوده ،توانا بوده  فرد قوی تر خانواده با

هایش را کرده و  یدادی ،قباًل فکر به نفس بوده و برای هر نوع رو ،متکی 

 تدبیری داشته.

خودش را از آ*غ*و*ش امیرعلی بیرون می کش  د. در پس ذهنش،  آهس  ته

اردهنده وجود دارد که نمی داند چطور آن را هنوز یك نگرانی و وس  واس آز

 بیان کند.

گاهش که در برگیرنده  ن مدی  مد .... ک مت ک به س   خاطرات  یمی رود 

س  الهای دور و تراژدی غم انگیزش اس  ت ،و اخیرًا، تس  بیحی کبود رنگ به 

 آن اضافه شده. یمجموعه 

 آخه شما بیشتر مواقع تو فکری... -

او لبخند می زند  یو به کنجکاوی زنانه محبت زیادی نگاهش می کند  با

 ،عادات و رفتار زمان قدیم هنوز در او وجود دارد.
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شتم، اون  یرو برا یزیشکوه جان! من چ- پنهان کردن ازت ندارم. که اگه دا

... این که من گاهی  یخبر بود یدرونش ب یزهایکمد، قفل داشت و تو از چ

 دی داره.احساس تنهایی و دلتنگی می کنم، دالیل زیا

بهتر می دونی روزایی هست که صبح تا شبم رو توی بیمارستان می  خودت

 گذرونم ،محیط شادی بخشی نیست ....تمام انرژی منو می گیره.

ضوعاتی که به جنگ مربوط می  شکوه شنیدن مو شه، از  اخم می کند. همی

ساس دلگیری  شاره می کند ،اح شود ،و البته امیرعلی خیلی به ندرت به آن ا

ناراحتیهای  شیاص  لی دلگیر یمی کند . انگیزه  به خاطر آوردن  هم فقط 

 یامیرعلی س  ت . امیرعلی ای که به علت ص  دمات روحی، آنطور ش  یرازه 

 درهم ریخته. شفکری

نیمی از وقت آزادم، صرف حرف زدن با امیررضا و مشکالت تموم نشدنی  -

مریض  ی دارم  کارش پیش میاد ،می ش  ه... مادر یو جدیدی که هر روز تو

... دلنگرانی برای دختر دم  ادی،که کاری از دس  ت من ِ پزش  ك براش بر نم

 بختم که جونم به جونش بسته ست و به زودی بار سفر مي بنده.

 می زند ،او را به سمت خودش می کشد. لبخندی
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حاج خانومی که مدام یا از نهال گله می کنه ، یا حرف های بی س  ر و ته  -

تحویل من میده ... خ  راستش اینطوری پیش بره ،حق با  خانوم سمایی رو

 توئه ، حتمًا دیوونه میشم!

 محبت زیادی نگاهش می کند و می پرسد: با

 حاال بگو ببینم چرا رنگت پریده؟ -

 راستش ،... فکرم مشغوله... انقدر که چند شبه نمی تونم خوب بخوابم. -

زند. لبخندی که در اعماقش لبخند زیبایی به دلواپس  ی های او می  امیرعلی

 ،احساس همدردی به چشم می خورد.

 خ  ،....چرا نیومدی پیش من ؟! -

 با شیطنت اضافه می کند: و

 شاید یه دارویی داشتم که بتونه خوابت کنه! -

 با شتاب و دستپاچگی خودش را از بند دستهای او آزاد می کند. شکوه

شوره  - ست ... فکر کنم دل ... بهتره بریم بیرون ،االنه که  نازنینه یچیزی نی

 بچه ها برسن .

 دستش را دوباره در دست می گیرد و ن*و*ا*ز*ش می کند. امیرعلی
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یه  - مد و کل بدونی اون ک گه ... می خواس  تم  ل  دی یه مط ص  بر کن ...

متعلقاتش برای من فقط تصویری از گذشته هستن، گذشته ای که تموم شده 

سه ... اما ،به همون کعبه ای  ... ولی آرمانهایی که هنوز هم برام عزیز و مقد

وقت به کس  چیکه باهم رفتیم قس  م ، من بعد از عهدی که باهات بس  تم، ه

 فکر نکردم. یا گهید

قسم بخورد.  یرعلیام دهیشکوه پر از اشك می شود . تا به حال ند چشمهای

 کند. خجالت زده فکر می کند " یکه به طرفش س  جده م یآن هم به قبله ا

 آدمیزاد ،در افکارش تا کجاها که می تونه پیش بره و هیچکس متوجه نشه!"

 حاال باورم می کنی خانوم؟! -

 یخالف همیش   ه که موقع ص  حبت، به امیرعلی نگاه نمی کرده ،همه  بر

 وجودش چشم شده و دوخته شده به لبهای امیرعلی.

شان به نظر می آمد ، حاال موجی از آر وجودی امش و راحتی که در ابتدا پری

 خیال، سراسرش را فراگرفته ... و باور می کند!

او را می ب*و*س  د.....مدتهاس  ت خلوتی نداش  ته اند . پیش  نهاد  امیرعلی

 سفری چند روزه به امارات را می دهد.....
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کدام تاده و انتظار  هیچ که در راهرو ، کنار س  تون ایس   ند  هال را نمی بین ن

 دیده شدن به اتاقش برود.فرصتی را می کشد که بتواند بدون 

 

*** 

سر بر می گرداند. تا حد ممکن  با سي هاش  صدای نجوای یکی از همکال

روی میز خم شده و فلش را به سمتش گرفته. با ترس بر می گردد و به خانوم 

نگاه می کند. س  خت مش  غول خواندن و نت  یو زندگ نینعیمی، معلم مد

 ر روی تخته است.برداری از روی کتابش و نوشتن سر فصلها ب

اضطراب برمی گردد. سکوت کامل همه جا ست... مشکلی که نظم را به  با

 وجود ندارد. د،یهم بزند و باع  شود خانم معلم به طرفشان بیا

خاطر کوچکترین بی  او به  هد و  یادی مي د یت ز به نظم کالس اهم

ده، وانضباطی، آنها را به شدت تنبیه می کند... به همین جهت با خاطری آس

سر بر می گرداند و کالس را از نظر  ست و تنها گاهی  شغول ا شت به آنها م پ

 می گذراند تا مطملن شود زمزمه ای نیست.

 لرز و به کندی دست دراز می کند و فلش را می گیرد. با
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ستاده و به او  همین سی در کنار میزش ای ساس می کند ک که بر می گردد، اح

سر بلند  شده... به آرامی  سته خیره  س یمی کند. خانوم نعیمی به مچ ب تش د

که فلش را در بردارد خیره ش  ده... باید خیلی آهس  ته و گربه وار از راهروی 

 میان نیمکت ها عبور کرده و خودش را به او رسانده باشد...

بی حرکت برجاش می ماند ... در آن لحظه، توان هیچ حرکتی جز بی  نهال

 حرکت ماندن را ندارد.

 یره و جدی خانم نعیمی جز خشم ،هیچ دیده نمی شود.نگاه ت در

 را به طرف نهال دراز می کند. دستش

شم می بندد و در حالیکه تمام بدنش از درون و بیرون به لرزه افتاده،  نهال چ

 فلش را در دستهای او قرار می دهد.

جای خودش بر می گردد و در  خانوم به  مده ،  که آ مان آرامی  به ه نعیمی 

، فلش را طوری در دس  تهای خود نگه داش  ته که هیچکس نتواند همان حال

 آنرا ببیند.

قبل از اینکه زنگ کالس به ص  دا دربیاد، با همان لحن س  رد و بی  درس  ت

 روحش می گوید:
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 دفتر. اییصداقت ... بعد از کالس م -

کالس به ص   دا در می آید ... انفجار فریاد دخترها مثل همیش   ه در  زنگ

... همه با ش  تاب از کالس بیرون می زنند ... نهال هنوز  راهروها می پیچد

 گنگ از اتفاقی که افتاده و وحشتزده از عواق  آن، بر جا نشسته.

 به دامن خدا و ائمه، با قدمهایی لرزان به سمت دفتر می رود. دست

شان  خدا ضیات ومعلم ادبیات سه و دبیر ریا شکر می کند که جز ناظم مدر را 

 کسی آنجا نیست.

 آرامی و سر به زیر وارد شده و به سمت میز خانم نعیمی می رود. هب

نعیمی مثل یك قاض  ی که در محکمه در برابر مجرم می نش  یند ، در  خانوم

جای خودش نشسته و با صدای نسبتًا بلندی که توجه بقیه حاضرین در دفتر 

 را هم جل  کرده، می گوید:

چه مباح  با ارزش  ی وجود این فلش  یخ  بهتره همه با هم ببینیم تو -

 داره؟!

 دیگر سکوت کامل ،برقرار شده و توجه همه به سمت آنها کشیده شده. حاال

 طعنه ادامه می دهد: با
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حتمًا خیلی مهمه که باع  ش  ده س  ر کالس بی اهمیت و موض  وعات و  -

 معارف، قاچاقی رد و بدلش کنی! یمسائل پیش پا افتاده 

شتن فلش در کامپی و صد گذا وتر موجود ، با لبخندی پیروزمندانه.....به به ق

 سمت آن می رود.

 در برابر دیدگانش تار می شود. دنیا

ستش را بلند می کند و با  صورت شده ... د صبانیت تیره  خانوم نعیمی از ع

ش   دت هر چه تمام تر، بر ص  ورت نهال فرود می آورد و با ص   دای جیغ 

 جیغوش فریاد می زند:

 ای تو دیگه اینجا نیست...بی حیا... ج یدختره  -

 سیاهی می رود و نفسش باال نمی آید ... چشمهاش

وزیری ، دبیر ادبیات، زودتر از همه از بهت خارج می ش  ود. اولین  خانوم

 کاری که می کند به سمت مانیتور می رود و آن را خاموش می کند.

ص  دایی که می ش  نود، ص  دای خانوم ناظم اس  ت که پش  ت بهش ، در  تنها

 یکه از دفتر خارج می شود، می گوید:حال
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زنگ بزن یکی از والدینت فورًا اینجا بیان... می خوام باهاش  ون ص  حبت  -

 کنم...

جه  خانوم با له که دارد،  جانی  یت و حجم هی بان خاطر عص   به   ینعیمی 

 عجی  غریبی تاکید می کند:

سائل تا ان موقع هم همینجا می مونی... من هم منتظر می مونم ... باید م -

فاش کنم که چنین دختری رو تربیت کردن...  پدر و مادری  مهمی رو برای 

 منتظر عواق  جدی و خطرنام کاری که کردی باش صداقت.

 

***امیرعطا روی پله های مدرس  ه منتظر می ماند تا نهال وس  ایلش را جمع 

 .دیکند و بیا

ری کا یو خیال، لحظه ای آرامش نذاش  ته. برای رفتن به یك جلس  ه  فکر

شی  شده بود و گو سیمه وارد  سرا شی اش  شده بود که من خیلی مهم، آماده 

 تلفن را به سمتش گرفته بود.

چیزی که ش  نیده بود، ص  دای گریه های دلخراش نهال بود و نهایتًا تنها  تنها

 یك کلمه "بیا".
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ستند؛ حتما اتفاق مهم یرعلیام سفر ه شکوه در  افتاده که جرات نکرده  یو 

 بگذارد. انیرا در جر نینناز ایمهربان 

بت می  دخترها با هم ص  ح یاد  با فر بًا  ند و تقری ماع کرده ا گروه گروه اجت

 کنند... چند نفری هم گوشه ای مشغول اجرای رپ هستند.

تماش  ای این نس  ل جدید اس  ت ... این همه تفاوت در رفتار، دیدگاه و  محو

 ارزشها ... تنها با تفاوت سنی یك دهه...

 ست و باورش غیر ممکن.آن سخت ا درم

جز چپ و راس   ت ب*و*س   ه زدن به ص  ورت های هم که امر تازه ای  به

 نیست، هیچ چیز شبیه قبل نیست!

شان ،نه تنها خوش  از صورات ستفاده می کنند که بر خالف ت ادبیات تازه ای ا

 آهنگ نیست ....که گاهی تهوع آور ...

ر از یحت در آنها بی اثرتکه در مقابل تنبیه، بی تفاوتند و هر روز نص   نس  لی

 شود . یدیروز م

زندگیش  ان را به چه رنگ و هدفی رقم زده اند؟؟....اص  اًل هدفی  روزهای

 دارند؟!
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آن بدتر، به نظر می رس  د نه خودش  ان، نه خانواده ها ،هیچ تالش  ی در  از

 اصالح این رفتارها و اخالقیات ندارند.

زند ... تمام وس  ایل  از کنارش رد می ش  ود و تنه محکمی بهش می دختری

یده  که نفهم کارش غرق بوده  قدر در اف دخترم پخش زمین می ش  ود. ان

 تعمدی در کار است.

 عذر خواهی زانو می زند و کمك می کند وسایلش را جمع کند . با

شود. هنوز از  به شیده می  سط دخترم ک ست چپش تو طور غیر مترقبه ای د

می ش  ود که به ترتی  کف ش  وم حرکت اول در نیامده که متوجه اعدادی 

 دستش نقش می بندند.

را بلند می کند و با دقت به دختر نوجوان زیبا و ظریف اندام روبرویش  سرش

 نگاه می کند.

 "چند سالشه؟؟!!"

 دلنشینی می زند و می گوید: لبخند

 مهسام.... زیاد منتظرم نذار ... در عوض منم زیاد منتظرت نمی ذارم. -

 فکری کرده ؟! بچه پیش خودش چه این
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 پچ پچ و خنده از هر گوشه بلند شده. صدای

را گره می کند و باز می کند... نگاه س  رزنش آمیزی به جمعش  ان  مش  تهاش

 می اندازد که صدای شلیك خنده شان را بلند می کند.

داشت اول خود نهال را ببیند ولی بیشتر ایستادنش آنجا جایز نیست.  تصمیم

مدیریت حرکت می کند ... ازش می خواهند  به س  مت طبقه باال و دفتر

 کمی منتظر بماند.

 .وارید یرو یمی افتد به نوشته  نگاهش

 "بسی رنج بردم در این سال سی ..... عجم زنده کردم بدین پارسی"

 پیش دریافت کرده. یدیدن آن، یاد اس ام اس جوکی مي افتد که هفته  با

 تاسف سری تکان می دهد. با

تالش برای پارسی حرف زدن پیشکش ..... با بیل و کلنگ  "کجایی که ببینی

 افتادن به جون این زبان و فرهنگ!"

 مقصر است ؟! همچنان غرب؟؟؟!!! یبار دیگر چه کس این

شان کرده در حد  کدوم ستاده و مجبور شان ای سر ستعمارگری آمده و باالی  ا

 زنان خیابانی ،رفتارکنند؟!
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رف زدن و ادبیات غلط را س  رمش  ق کش  ور ....کجای دنیا....لوس ح کدوم

 جوانهای مملکتمان کرده؟؟؟؟

صرند!!! که آنها هم آنچنان غرق در خود و  غیر ست که خانواده ها مق از این ا

مش  کالتش  ان هس  تند که ترجیح می دهند چش  م به روی کاس  تی های 

فرزندش   ان ببندند و عالم و آدم ، از معلم و مدیرو ناظم و جامعه گرفته ،تا 

 مسلول بدانند؟!غرب را 

 "پای مرغت را ببند ،همسایه را دزد نکن" دیهمیشه می گو مهربان

به  تا ی   یت قر که اکثر ند این نس  لی  ند پیش برو جا می خواه تا ک کی؟! 

هیجانات خودش  ان را در توجه و بودن در کنار  یاتفاقش  ان، ارض  اس همه 

 جنس مخالف می دانند.

ش  ته و هنوز خبری نیس  ت. به س  اعتش می اندازد. نیم س  اعت گذ نگاهی

 نگرانی بابت نهال ،آرام و قرار را ازش گرفته.

خانوم حسنی، ناظم مدرسه ،با متانت قدم  یدفتر باز می شود و با اشاره  در

 به درون اتاق می گذارد .
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 ***بعد از حدود یك ساعت، از دفتر خارج می شود.

خانوم مدیر،  حواس تر از آن است که از کسی خداحافظی کند. حرفهای بی

 پتکی شده که بی امان در سرش می کوبد.

 تنها چیزی که فکر نمی کرد ،این مورد بود. به

قباًل هم ش  یطنت هایی داش  ته ولی هیچ کدام خارج از تربیت خانواده  نهال

 نبودند و این بار......

 در سرش تکرار می شوند. جمالت

قائلم ،ولی ما ،در این "متاس  فم که علی رغم احترامی که برای خانواده ش  ما 

ترم به صورت مشروط ،نهال رو می پذیریم و من بعد نسبت بهش با گذشت 

تا از  نت دو  ما مدیون ض   برخورد نخواهیم کرد..... در واقع این رو هم 

صورت، همین امروز اخ سنی بدونید که در غیر این   راجدبیرانش و خانوم ح

 می شد "

ا هر کالمی که از دهان خانوم مدیر به امروز انقدر خجالت زده نش  ده. ب تا

ست و پنجه نرم  صبانیت د شرم و ع شده، همزمان با بهت ،ناباوری ، خارج 

 کرده.
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سته بدون آنکه تاثیری در پرونده  از شد و  یآنها خوا شته با انظباطی نهال دا

نهال، اجازه بدهند مشکل  یهمچنین مسکوت نگه داشتن مساله از خانواده 

 را حل کند.

 م مدیر، با غیر منطقی دانستن پیشنهادش، قاطعانه آن را رد کرده.خانو ولی

پایان، از پش  ت میزش بلند ش  ده و ایس  تاده در همانجا ادامه بح  را  در

 غیرممکن کرده.

"ما باید با مادرش صحبت داشته باشیم ،به هر حال ایشون دخترش رو به ما 

 سپرده"

والدین نهال، آنها را در تاکید کرده در اولین فرص  ت و به محآ برگش  تن  و

 جریان می گذارد.

 این حد انتظار واکنش تند و افراطی از آنها نداشته. تا

 خدمت نهال برسد. دیاول با یبرای آن هم فکری کند ول باید

 

*** 
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را می بیند که تکیه بر دیوار، بی حرکت نش  س  ته و به نقطه ای نامعلوم  نهال

 خیره شده.

 لند می کند.شنیدن صدای قدمهاش ،سر ب با

در حالیکه به تندی به او خیره ش   ده، با بی اعتنایی و نگاهی س  رد و  عطا

 خشمگین به طرف در خروج می رود.

قدمهایی لرزان از ساختمان مدرسه بیرون می آید. اضطراب و ترسش صد  با

 برابر شده .

 چیزی که توجهش را جل  می کند، ماشین عطاست. اولین

شه  عطا شی شت  شی ی،از پ شده، نگاهش ما شدت باران، نیمه مات  ن که از 

 می کند.

ها  تص  میم نه تن ظاهرًا  گذرد و برود ولی  نارش ب جه از ک داش   ت بی تو

سي هاش که همه  شدیدی که می بارد،  یهمکال سه، بی توجه به باران  مدر

 برای دیدن این صحنه جمع شده اند.

 ی رسد.آن ژاکت ظریف و کاله دارش ،کوچك و آسی  پذیر به نظر م در

 ماشین را باز می کند . در
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 تا صبح می خوای اونجا وایسی و خودتو بیشتر از این مضحکه کنی؟!-

 زند. یخشن و سرد ،حرف م نطوریبار است عطا ا نیاول

 

ست  سکوت ضربه های د صدای  ست. تنها،  مبهم و آزار دهنده ای حاکم ا

 کند.عطا بر روی فرمان است و گهگاهی زمزمه هایی که زیر ل  می 

ساس تهوع می  از شدت گیج می رود و اح سرش به  شدت ترس و نگرانی، 

شه ای  شین را گو صله ما ستش را جلوی دهانش می گیرد. عطا بالفا کند. د

نگه می دارد. از ماش  ین بیرون می پرد و هر چه که در معده دارد خالی می 

 کند ...

 د.کنار جو ،زیر باران سیل آسا می نشیند و زار مي زن همانجا

 عصبانیت می گوید: با

 خ  ،بسه ،برگرد تو ! یخیل -

ست ...  هق شانیش ا سردی روی پی شین ... عرق  هق کنان می خزد توی ما

 دستش را در برابر دهانش می گیرد تا بوی بد دهانش عطا را آزار ندهد.

 صدای نرم تری می گوید: با
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 بیا بگیر -

 ند.بسته آدامس اکالیپتوسی را به سمتش دراز می ک و

 زیر ل  زمزمه می کند: نهال،

 مرسی... -

 نگاهی به صورت رنگ پریده اش می اندازد. نیم

 "چرا فکر می کردم عاقلتر از این حرفهاست"..

سمتش  مثل شالش را از دور گردن باز می کند و به  شده .  شیده  موش آب ک

 می گیرد.

 مقنعه تو در بیار. -

ند اگر مقنع مطیعانه به طور عمل می کند... مي دا ه خیس را آنجا بگذارد، 

ضدعفونی می کند. مقنعه، بالتکلیف و بی  شین را  حتم، عطا زیر و روی ما

 حوصله میان مشتهاي بی جانش گره می شود.

زیر چش  م، حرکاتش را دنبال می کند. پش  ت چراغ قرمز بر می گردد و از  از

شته که نگاهش  تد می افصندلی عق ، پاکتی بر می دارد . هنوز کامل بر نگ
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کبود و اثر ملته  و به جا مانده از چهار انگش  ت بی رحم ،که بر  یبه گونه 

 روی صورتش نقش بسته.

نهال حرکت می کند را متوقف می  یکه با ناباوری به س  مت گونه  دس  تی

 کند.

 ماشین را کج می کند و با سرعت به سمت اتوبان می راند. سر

 کجا می ری؟!-

 دفتر من.-

 :ل  می نالد زیر

 می خوام برم خونه. -

 با این وضع و حال نمی تونی بری .... مهربان سکته می کنه.-

تر و درمانده تر از آن اس  ت که بخواهد مقاومت کند ،س  رش را به  خس  ته

 صندلی ماشین تکیه می دهد و چشمانش را می بندد.

 

*** 
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 کمال سکوت و بی حرفی به سمت دفتر می راند. در

به سمت دستشویی می رود و به مدت ده دقیقه  محآ رسیدن ،یکراست به

 دهانش را شستشو می دهد.

ضا جدا ف یسر عطا، به سمت اتاقی که با اختالف سه پله از بقیه  یاشاره  با

 شده می رود.

ست که  داخل شود ،قباًل هم اینجا آمده ،در واقع اتاق متعلق به امیررضا می 

 .ستیظاهرًا در دفتر ن

خاموش  یز می کند ... بی اختیار به سمت شومینه احساس سرما و لر هنوز

 می رود.

ستی صدای تق فندم ... و  د شومینه می رود ...  سمت  سرش به  شت  از پ

 آتشی که ذره ذره گرما را به وجودش بر می گرداند.

 فنجانهای چای را روی میز می گذارد و می رود. آبدارچی،

 ش را آماده می کند.هنوز نگاهش نمی کند .... در واقع دارد خود عطا

نمی داند از کجا باید ش  روع کند ،هرگز ،در بدترین کاب*و*س هاش  حتی

 هم نمی دید روزی را که بخواد در مورد اینجور مسائل باهاش صحبت کند.
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 می ماند تا چا ی اش تمام شود. منتظر

 ل  بسم الهی می گوید .... نفسی می گیرد. زیر

سائل،  نهال ... فکر می کنم انقدر بزرگ- ضی م شدی که بتونیم در مورد بع

 عاقالنه و بی پرده حرف بزنیم.... هووم؟

شمهای عطا را ندارد ...  نهال، سرش را بلند نمی کند ،روی نگاه کردن به چ

 این بار با هر دفعه فرق می کند ... بد جوری خراب کرده.

 همیشه سعی کردم توی برخوردهام و قضاوتهام ،با همه منطقی باشم . -

می کند ..... نگاهی به ص  ورت زیباش می کند که در یك حالت بی  مکثی

 دفاعی کامل است.

و از طرفی هم نمی خوام گند موض  وع دربیاد .... دلم نمی خواد ش  کوه  -

 جون بدونه توی خونه ش چه کثافتکاریهایی می شه.

 اشك پی در پی، روی صورتش روان است. فقط زیر ل  می گوید: قطرات

 ..ببخشید.-

 هق هق گریه بی امانش بلند می شود. و

 بی اختیار داد می زند : عطا
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من ازت اینو نخواس  تم .... حتی تش  کر هم نه... کار غیر ممکن هم ازت  -

که کردی  کار زش   ت و کثیفی  نمی خوام . فقط می خوام بش  نوم از این 

 پشیمونی ... هر چند که مطملنم از نادونی و بی عقلیته ...

 یعقل یو ب یباشد، هم از نادان مانیکند نهال واقعا، هم پش یو مدر دل آرز و

 کرده باشد. یکار نیچن

به هیچ وجه نمی تواند توی صورتش نگاه کند و حرف بزند. پشت می  دیگر

 کند و رو به پنجره ادامه می دهد:

 یرفتاری که در پیش گرفتی، مناس  تو و در شان خانواده ما نیست ... تو -

ین مدارس تهران درس می خونی که خیلیها آرزوشونه ... امسال یکی از بهتر

دبیرهات متفق القول می گن اس  تعدادت بی  یس  ال س  رنوش  ت توئه ،همه 

کار  ها ،داری چی مه این فاده از ه جای اس  ت به  قت تو   مینظیره..... اونو

یامد دیدن این جور فیلمها رو می دونی ؟!  تازه …کنی؟؟؟؟ تو اص  اًل پ تو 

پر ازدحام فعالیت  ی،راه درازی در پیش داری نهال. ..این قافله  هجده سالته

ق  بمونی .....در عوض س  ر  که ازش ع جنس  ی ،.....چیزی نیس   ت 

 و می بینی همه ازت جلو زدند و تو در جا!!! اییبچرخونی، یهو به خودت م
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صحنه ها و اتفاقات بعد از آن ،به اندازه  شوم کافی بد بوده.....  یدیدن آن 

 اینکه عطا راجع بهش اینطور فکر کند، عذاب آور تراست.ولی 

 انگشتانش از زور فشاری که به آنها می آورد سفید شده اند. نوم

 باز می کند . ل 

 اون فلش مال من نیست...-

 بالفاصله بر می گردد. عطا

 یشتر تو هم می رود. ابروهاش

بزرگی  احمق ،به خاطر یکی دیگه خودش رو به همچین دردس  ر ی"دختره 

 انداخته؟؟!"

 زیر نگاه نافذ و موشکافش نفس بریده ای می کشد. نهال،

 برای کمك به یکی از دوستام گرفتم...-

فرط گریه، چش  مهاش دو کاس  ه خون ش  ده ... نگاهش را باال می آورد و  از

 ملتمسانه ادامه می دهد:

یه.....من  - به جون خودت ،من نمي دونس  تم توش چ خدا .... به  ولی 

 ...حتی.
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 یادیز زیص  میمیتش ،نمی تواند بگوید چ یتواند ادامه بدهد ،با همه  نمی

 .دهیهاش شن یداند، همه را هم از همکالس ینوع ارتباط نم نیا اتیاز جزئ

 نفس عمیقی می کشد ... تا حدی خیالش راحت شده... عطا،

 !؟یگرفت یک یخ  .....مال کیه؟! برا-

 عطا دور نمی ماند. را مي دزدد.... و این از چشم نگاهش

 ازم نپرس.....نخواه که بگم....نمی تونم .-

 ذهنش می گذرد "نسل مخفی کار" از

 می خوای باور کنم!؟ چنین فیلمی چه کمکی می تونه به دوستت بکنه؟؟؟ -

 رنگ غم می گیرد. صداش

 …دوستم چند وقتیه که نامزد... نامزدش نسبت بهش سرد شده  -

رد با عطا حرف بزند ،ولی باید خودش را تبرئه می کش د در این موا خجالت

 کند.

 …خواستم کمکش کنم -

 اینجوری؟؟؟-
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سیدم، گفتند دلیلش اینه که ... چیزی از ...روابط با - از چند تا از بچه ها پر

... مردا ...نمی دونه.... یکیش  ون قبول کرد ص  د تومن بگیره و فلش رو برام 

 بیاره ..... گفت آموزشیه.

شرم، را بلن سرش صورتش از  شود.  شم می  شم در چ د می کند و با عطا چ

 سرخ شده.

 به جون عطا ،دروغ نمی گم!-

صندلی تکیه می دهد و نفس  شتی  شمها دروغ نمی گفتند " به پ "نه ! این چ

 راحتی می کشد.

 به جون خودت!-

رنگ به رو ندارد. تلفن را بر می دارد و سفارش یك پرس غذا براش می  هنوز

 دهد.

به روش  میان ند و اب داده و عطا هم زرنگ تر از آن س   ت که  حرفهاش ب

دوس  ت دیگه ای ندارد... البته که قس  م می خورد  ن،یبیاورد .نهال جز نازن

 نخواهد برد! نینهال هرگز اسمی از نازن

 "یعنی نازنین هم همینقدر از مرحله پرت است؟"!
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 .....امیرعلی ؟! حرفهاش فکر می کند... جرقه ای در ذهنش زده می شود به

 

*** 

 

 در سکوت مشغول سبك سنگین کردن حرفهایش می شود . مدتی

مانی به پنجره  ز هال و رو  به ن ند پش   ت  بت می ک به ص  ح که ش  روع 

 دارد....نهایت سعی اش را می کند بر افکار و صدایش تسلط داشته باشد.

شکل بگیره - ست که با دیدن این قبیل فیلمها  شویی چیزی نی از  وروابط زنا

اون مهمتر، پا برجا بمونه. که اگر بود، یقینًا امار طالق به ساعتی شونزده نفر 

نمی رس  ید.تص  ویری که این جور فیلمها اراسه می دن ،.تص  ویر درس  تی از 

 روابط زن و مرد نیست.

 می کند .نمی داند بیشتر باید قضیه را باز کند یا منظورش را گرفته... مکثی

گه بزرگ ش   دی ...- خانومی ش   دی تو دی بان برای خودت  به قول مهر ...

 ......وقتشه راجع به یك سری مساسل بیشتر بدونی و کاماًل هم طبیعی

 خودش فکر می کند"تا االن سراغش نرفتی....جای تعج  دارد" با
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کاری بکنی ...فکر کن ! ...این - که  بل از این خدا .....ق به اون  ما تو رو  ا

ر باش  ه هر راهکاری را از هر نا اهلی قبول کنی جامعه پر از گرگه! ....اگر قرا

شی!امیدوارم بدونی که حرف زدن در این مورد برای  شون می ،خورام دو روز

روابط جنس  ی - یمن راحت نیس  ت،ولی چاره ای برام نمی ذاری....بازنمای

گذارن حقیقی نیس   ت .....الگوی درس  تی هم  مایش می  به ن ها  که این

م بهت می دم هدف س  ازندگانش  ون اموزش نیس  ت......این اطمینان رو ه

نیس  ت.بیش  تر یك ل*ذ*ت انی س  ت و در ازایش ثروت هنگفتی که از این 

 تجارت سیاه بدست می ارند.

صحبت می  نهال سی درباره روابط زن و مرد  سته .هر زمان ک ش خیلی ارام ن

کند ، دس  ت و پایش را گم می کند .قادر نیس  ت به این غرایز فکر کند .در 

سد و به راحتی حقیقت ب شنا ستان می  سایر دختر هایی که در دبیر ر خالف 

یاورد و همیش   ه مثل  بان ب به ز ند کالمی  ند ،نمی توا باره حرف می زن در این

 نقطه ای تاریك و کور در ذهنش مانده.

 عطاست که ...... حاال

 نفری که فکر می کرد ... اخرین
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 شدت خجالت زده شده و سرخ . به

شرم تقریبًا تو یقه اش فرو عطا بر می گرد امیر سرش از  د و نگاهش می کند.

 رفته .لبخندی می زند..."کوچولوی نادون !!!"

امروز نهال را انقدر س ر به زیر ندیده.اگر بح  انقدر حس اس نبود ،حتمًا  تا

 از این چهره جدید عکس می گرفت.

 می نشیند.دستهایش را بر روی زانو تکیه گاه می کند. روبرویش

 تا اینجا پیش امده . که حاال

ساس - شوهر باید بر ا صی ترین بخش زندگیه .رابطه زن و  صو نهال !این خ

صات  شخ سات و م سا شکل بگیره .باید بر پایه اح عالقه ،تعهد و اطمینان 

 فردی دو طرف باشه...

ادم داریم با س  لیقه ها و رفتارهای متفاوت ....روابط اگر عاش  قانه  میلیونها

شه ست با شه اگر در صویر در اوردن ان را  با سازی قابلیت به ت .هیچ فیلم 

 نداره

 جا بلند می شود..دیگر کافیه .گوشی تلفن را بر می دارد. از

 پس چی شد این غذا ؟؟؟؟-
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را مش  غول خواندن روزنامه نش  ان می دهد ...گاهی از زیر چش  م  خودش

با تردید و بی اش  تهایی ش  روع کرده و حاال  ندازد .اول  نگاهی بهش می ا

 اخرین قاشق باقیمانده را هم در دهانش می گذارد.

 ماست موسیر و زیتون هم خالی شده .... ظرف

طا ند  ع گار همین چ نه ان گار  ندیدنش را می گیرد.ان به س  ختی جلوی خ

 ساعت پیش ،زلزله ای بر پا کرده.

فراق بال و اطمینان از اینکه هواس عطا نیست ،باقلوای ه*و*س انگیز کنار  با

 هم می خوردبعد هم انگشتانش را می لیسد.سینی را 

شی روزنامه را  تکیه صفحه ورز صندلی می دهد..به عطا نگاه می کند که  به 

 در مقابل خودش باز کرده و سرگرم خواندن ست .

مطالعه ای که به چش  م زده به ص  ورتش حالتی از ارامش و س  کون  عینك

هان .این ارام ناگ ند .. گاهش می ک مدتی در س  کوت ن ش را در وجود داده.

 خودش هم احساس می کند .

 سنگینی نگاهش را حس می کند ،ولی به روی خودش نمی اورد. عطا

 زیر پلکش می سوزد ....دستش را به طرف گونه اش می برد . پوست
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 عطا باال می اید...دوباره نبضی در شقیقه اش شروع به زدن می کند. نگاه

 کار کیه؟؟؟-

 د و همچنان سکوت ...درون چشمانش حلقه می زن اشك

 "نسل تو دار !....."بی انصافی ذهنش را تصحیح می کند

 "نسل زیبا تر ...باریك تر و شیك پوش تر!"

 تا حاال کسی زده تو صورتت؟؟-

 زیر و رو می شود.هر خطایی هم که کرده بود ،کشیده حقش نبود. دلش

 ظاهری می زند. لبخندی

نه می نوش  تم .....یادته که همون قدیما ،برای مریم نره نامه های عاش  قا-

دختره که یك مدت همس  ایمون بود و همه کارهاش پس  رونه بود......هیچ 

 کدوم هم به دستش نمی رسید ،همه رو پاره می کردم.

 قیافه مشاق شنیدن نهال نگاه می کند. به

 خوب؟؟؟-

فقط یه بار جرات کردم برم دم خونه ش  ون ....همون یه بار هم ص  اف زد و -

 ش در و باز کرد .بابا
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 وااای!-

 نامه روگرفت و ......-

 به یاد اوردن شکل و شمایل ترسنام بابای مریم ،بی اختیار می خندد. با

شن.....قباًل این حرف ها رو نزده - شممان رو شق مریم بودی ؟؟؟؟؟چ عا

 بودی!؟

 هم خنده اش می گیرد....نگاهش رنگ محبت گرفته. خودش

 ست که هنوز نزدم .دلتان روشن ،خیلی حرفها ه-

 یه بار باید بشینی همه رو برام تعریف کنی.-

 جا بلند می شود . از

 بزن بریم که دیر شد .-

 از اینکه خارج شوند صدایش می زند . قبل

 عطا!!!!-

 می گردد بر

 جانم!-

 تکلیف من چی میشه؟؟-
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 چی قراره بشه ..از فردا می ری سر کالست.فقط!-

 س*تقیم تو چشمهایش نگاه می کند .هایش را می گیرد و م* شانه

باید به من قول بدی دیگر هیچوقت سراغ این مساسل نری .....از اون دخترا -

دوری کن نهال.....تو کارهای بهتری برای انجام دادن داری ....درس بخون 

یاری  به زبون م که  مه ای  قت کن! .....هر کل یداری د که بر م قدمی  ....هر 

 !!!!!نه هر چی می پرستی از دردسر دوری کفکر کن! .....و تو رو ب

 میدی ؟؟؟تو چشمای من نگاه کن و قول بده... قول

 ....خیره تو چشمهایش سرش را به نشانه قبول باال پایین می کند.

مطمسنم موفق ترین می شی ..به هر کجا که برسی ،تعج  نمیکنم..نگرانم -

 نباش .از این جا حرفی بیرون نمیره .

 سینه اش می زند.با دست به  و

 هیچکس؟-

 هیچکس-

 عادت قدیم دستهایش را دور عطا حلقه می کند. به

 وای ،نمی دونم چطوری ازت تشکر کنم.-
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 حلقه دستهایش را باز می کند.....بالفاصله به سمت در می رود. فوری

 نیازی به تشکر نیست ....-

 

*** 

ست از دخترها ی جوان که ساختمان شلوغ و راهرو پر  سه  سر ادب  مدر از 

 راه را برایش باز می کنند.

شن در را به رویش  تقه ست رو ای به در می زند ، زن جوانی بلند قامت با پو

 باز می کند.

 بله؟-

 صمیمی!! خیلی

از اینکه مزاحم می ش  م عذر می خوام ......با اجازه می خواس  تم چند -

 لحظه ای با خانم مدیر صحبت کنم .

 ببخشید شما؟-

 اقت هستم .....مادر بزرگ نهال صداقت!بفرمایید صد-

 اه ....بله ،خواهش می کنم حاج خانوم بفرمایید .-
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 را به طرف داخل راهنمایی می کند . او

شینه ای با خانواده انها دارد با دیدن مهربان از جا  خانم شنایی پی سنی که ا ح

 بلند می شود.

 به به ...خیلی خوش اومدین حاج خانوم .-

 بش را زیر نقاب خونسردی مخفی کند.می کند تعج سعی

 لطفًا بفرمایید بشینید ....چای میل دارین؟؟؟-

ستم چند دقیقه مزاحمتون - شده .....فقط می خوا صرف  شکرم ،تازه  نه ،مت

 بشم .

 مهربان بر خالف همیشه ،خشك و رسمی ست. لحن

شین ،خدمت - شته با شریف دا ستند ،چند لحظه ت خانوم مدیر نمازخونه ه

 .می رسن 

ورودش تقریبًا همه توجه ها به س  متش جل  ش  ده و خودش هم از این  با

 موضوع اگاه ست.
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ندلی اش می  خانوم با ارامش بر روی ص   تان ، مدیر دبیرس   فیروز بخش ،

 نشیند. مکثی می کند...

 من در خدمتم حاج خانوم.-

 حاشیه ،یکراست می رود سر اصل مطل . بدون

 دم ببرم .من امروز اومدم که نهال و با خو-

 تصور اینکه منظور باقی روز ست می گوید: به

 راستش من از برنامه روزانه ش خبر ندارم...نمیدونم...-

 را قطع می کند. حرفش

 فکر می کنم انتقالش از این مدرسه ضرورت حتمی داره !-

 کامل می شود. سکوت

 و خانم حسنی نگاهی به یکدیگر می کنند. مدیر

 ن حتمًا و از اتفاقی که افتاده خبر دارین .شما با نهال صحبت کردی-

بله ، خبر دارم ....از تك تك اتفاقها ...و متاس  فانه ،روحیه نهال به ش  دت -

 خرابه!
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که می  بلوف با وجود این هال حرفی نزده بود. کاری کرده بود ن ند.هر  می ز

ته  بار از جواب طفره رف مه چیز خبر دارد او هم هر  طا از ه دانس   ت ع

ده بود و او هم فقط به این نکته اش  اره کرده بود که درمدرس  ه بود.قس  مش دا

 .تدچار دردسر شده و ان سیلی احتمال خیلی زیاد کار یکی از دبیرانش س

راس  تش ما خودمون هم ش  وکه ش  دیم ......توقع چنین رفتاری رو از نهال -

ساطت چند تا از دبیرهاش  شگیمون ،و شتیم ......بر خالف قوانین همی ندا

 ل کردیم .در واقع ....هر کاری تونستیم براش کردیم .رو قبو

 به نتیجه دلخواهش نرسیده. هنوز

کالم شما متین،تنها مساله اینجاست که نهال ،دختریه با روحیه ای خام -

شته و اخیرًا......فکر نمی کنم  و ..... اتفاق هایی اینجا براش افتاده... در گذ

 نیازی به وارد شدن به جزییات باشه.

 حسنی که هنوز از بهت خارج نشده ،می پرسد انومخ

 یعنی شما قصد دارین نهال رو از این مدرسه ببرین؟-

 بله.-

 چه وقت؟!-
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 ظرف ده دقیقه دیگه.-

ازار دهنده ای برقرار می شود .صدای سر و صدای دختر ها از خارج  سکوت

 ساختمان شنیده می شود.

یزی که بساط چای روی حسنی از جای خودش برخاسته و به طرف م خانوم

 ان قرار دارد ، می رود.

 حاج خانوم مطمسن هستین چای میل ندارین؟-

 عالمت نهی سرش را تکان می دهد. به

راس  تش ،ظرف دو ماه اینده تعطیالت نوروز اغاز می ش  ه و قبل از اون ، -

یعنی طی دو سه روز اینده امتحانات پایان ترم شروع میشه.جسارتًا فکر نمی 

 قوالنه تر اینه که تا اون موقع منتظر بمونین؟کنین مع

نه! اینطور فکر نمی کنم .عقل حکم می کنه که همین امروز و برای همیشه -

 نهال و از این محیط خارج کنم.

بخش متفکرانه به فنجان چایش ل  می زند .کمك های مالی خانواده  فیروز

حذف ان ص  داقت قط  س  نگینی برای دبیرس  تانش  ون به ش  مار می رود و 

 ،یعنی مواجهه با کوهی مشکالت پی در پی که هیچ امادگی ان را ندارند.
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عموی نهال به خرج خودش و به عنوان هدیه مشغول بازسازی کامل  بعالوه،

 ساختمان نمازخانه ست .

 را روی میز می گذارد. فنجانش

 با اقای صداقت صحبت کردین؟-

 خیر.-

شون ه- صالح اینه که با ای صحبت کنین یا حتی االمکان تا فکر می کنم ، م 

 اومدنشون صبر کنین.....من حقیقتًا مجوز این و ندارم که ....

 را به زمین می کوبد تا تاثییر حرفش را بیشتر کند عصایش

خانوم ....س   ه روز تمومه ،من با زور کیس   ه یخ هم ،نمی تونم ذره ای از -

ار و یك خطا داره کبودی ص  ورت نوه م کم کنم. جوون ،جوونی داره......هز

به ص  ورت عزیزش س  یلی  که  !.پس  ر من ...قلم می کنه اون دس  تی رو 

زده.....باور کنین حقیقت و می گم ......نوه من اگر م*س*توج  تنبیه هم 

ستن......و البته ما در خانوادمون ،با ادمها مثل حیوون  شهبا ،خانواده اش ه

 بیافته ،بهتره خانوم.برخورد نمی کنیم .......هر چه هیاهو کمتر راه 

 از کسی در نمی اید ....انتظار هر چیزی را داشتند اال این.... صدا
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دیگر دو زن نگاهی به هم می اندازند.این اولین بار بود که دبیری دس  ت  بار

روی دانش اموزی بلند می کرد.بازتاب این موض  وع در خارج از دبیرس  تان 

 ،لطمه بزرگی به اعتبارشون می زند.

 ر می کنم خانم نعیمی خودشون باید در اینباره تو ضیح بدن.من فک-

 بخش این را گفته و به سمت یکی از دبیر ها رو می کند. فیروز

 

که تا ان لحظه تحت تاثیر کالم مهربان س  کوت کرده بود در جایش  نعیمی

 جا به جا می شود.

 بله ،البته .....-

 به مقدمه چینی می کند. شروع

مه بگم ا- حاج اول از ه حالم  یك می بینمتون خیلی خوش   که از نزد ز این

 خانوم .

 ای مصنوعی بر لبهایش جا خوش کرده . خنده

 البته من قباًل تعریف شما رو خیلی شنیده بودم .-
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تای ابروی مهربان باال می رود ،نگاه س  رد و جدیش را حف  می کند  یك

 .بدون حرف منتظر ست برود سر اصل مطل  .

 ی می کند .سرش را مغرورانه و با افتخار باال می گیرد.،تك سرفه ا نعیمی

ستان - سال پی در پی ،بهترین دبیر ستان ما طی پنج  حتمًا می دونین که دبیر

 منطقه و به جرات می تونم بگم استان شناخته شده .

 می کند مکثی

از دالیل مهمش اینه که ، ما دانش اموزانی رو که می دونن چطور باید رفتار -

شدت کنند ر سین می کنیم و البته با دانش اموز خاطی هم به  و تشویق و تح

بر خورد می کنیم و تمام اینها در سایه مدیریت درخشان و فوق العاده خانوم 

 فیروز بخش تحقق پیدا کرده.

 ،تکیه بر صندلی داده و با نگاه هوشیار ،چشم ازش بر نمی دارد. مهربان

...این توجیه رفتار ش  ماس  ت با بله،ش  دت عمل ش  ما رو از نزدیك دیدم.-

 نهال؟؟؟

خوب در مورد نهال ،جدای فیلم مبتذلی که ازش گرفتم ...مساسل دیگه ای -

 هم هست..
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 "فیلم مبتذل؟؟!!"

 می شنوم.-

 اش را روی سر مرت  می کند. مقنعه

با - یه...من قباًل هم در موردش  هال در مجموع دختر درون گرا و پیچیده ا ن

م.س  عی کردیم اونو به خودمون نزدیك کنیم و خانم حس  نی ص  حبت کرد

 ارتباط صمیمی باهاش برقرار کنیم. ...اما متاسفانه امکان نداره.

 می دهدو پشت چشمی نازم می کند و ادامه می دهد. تکیه

به - مًا  نداره......داس با همجنس خودش  ماس  به برقراری ت قه ای  اون عال

در جل  توجه جنس خودش می رس  ه...به نظر می رس  ه نهایت تالش  ش 

 مخالف ِ .

 شما رفتار خاصی ازش دیدین؟-

 نه ...فقط دوستاش اینطوری می گن .-

 فکر کردم گفتین دوستی ندارد!-

 دام پیر با تجربه افتاده .... در
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نه اینکه - به توص  یفی داره ... راس  تش .......من این چیزی که می گم جن

 ه من بهش رسیدم.تشخیص مرض خاصی باشه....اما این نتیجه نهایی ک

تنها چیزی که می تونم بگم اینه که نتایج ش  ما تنها برای خودتون محترمه -

شونه بیمارِی ،پس کل خانواده  سواس در پاکیزگی ن .اما در مورد نهال ! اگه و

 ما بیمار هستن .مشکل درسی هم ایا داره؟

 متزلزل شده صدایش

 نه ....تنها موردی که بابتش مشکل نداره.-

 حرف زدنتون باشید سرکار خانوم!!مراق  -

سمت فیروز بخش .نتیجه گیری را  بی ضور نعیمی برمی گردد به  اعتنا به ح

 به عهده خودش می گذارد.

 خانوم نعیمی شما می تونید برید به کالستون برسید.-

بی رمق خورشید از پنجره به درون می تابد و انعکاسش را روی صورت  نور

، مغز متفکر و رسیس خانواده ص   داقت ،که در زیبای پیرزنِ  س   الخورده 

 برابرش نشسته می اندازد .

 دل به این همه ذکاوت احسنت می گوید. در
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 چای میل دارین؟-

 بله ،حتمًا .-

 

 ***زنگ مدرسه به صدا در آمده.

 ببیند. ندیتواند اولین دخترهایی را که از پله ها پایین می آ می

که به تنهایی قدم  یهد.....تنها دختررا از فاص  له دور ،تش  خیص می د نهال

لت او  حا ند در  گاه می ک چه ن ته راه می رود ....هر  بر می دارد ....آهس  

 خصوصیت یا رفتاری که شرم اور باشد و ناپسند نمی بیند.

آورد ،وقتی در سن و سال نهال بود ،چطور تمرین راه رفتن می کرد  ییاد م به

می کوشید خرامان خرامان راه برود و ....شانه هایش را ثابت نگه می داشت 

 خودش را جذاب تر از سایر دخترها نشان بدهد.

 ان زمان کسی رفتارهایش را غیر طبیعی و بیمارگونه نمی دانست . حتی

ندان راه می روند  متوجه که خوش و خ کدام از دخترهایی  می ش  ود هیچ 

 ،حتی با نهال سالم و علیك هم ندارند
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بان است که در مقابل در منتظرش ایستاده ،به سرعت نمی کند این مهر باور

 به سمتش می رود ....دستهایش را باز می کند و دور گردن او می اندازد.

 اینجا چیکار می کنی قربونت بشم؟!-

 علیك سالم-

 سالم-

رفتم یه سر امامزاده ..برگشتنی ..از این طرف رد می شدم گفتم پیاده شم و -

 بیرون بخورم یه امروز نهار و با نهال

مش  کوم نهال ،مهربان را به این نتیجه می رس  اند که توجیه اش را باور  نگاه

 نکرده

 نذر منم دادی؟-

دادم ،خدا رو ش  کر مش  کل عموت هم حل ش  ده ،فقط دفعه بعد در حد -

شه ؟؟من که خیلی گرسنه  ستوران خوب پیدا می توانت نذر کن.این اطراف ر

 ام.

 

 است. مسیر بدون حرف، در فکر تمام
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 مدرسه چطوره؟؟ یاوضاع غذا و بوفه -

 پرسش صرفًا به این خاطر است که سکوت طوالنی را بشکند این

 خوبه! -

 بچه ها چطورن؟؟؟ -

خوبن .......نه خیلی خوب ،دائم یا دارن در مورد پارتی هایی که دعوتن  -

 حرف می زنن یا هدایای میلیونی که دوست پسرهاشون براشون خریدن.

 اونا این حرفها را می زنن، تو چی می گی؟؟؟وقتی  -

 صدام در نمی اد! -

 نهال عصبانی شده. لحن

فکر می کنی چی می تونم بگم مهربان......کدوم یکیش  و دارم که راجع  -

 بهش حرف بزنم؟!

 ناراحتی؟؟ -

 نه اهمیتی نمی دم -

 در مورد معلمات چه نظری داری؟؟ -

 با اونا کاری ندارم -
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 .زدیریسی  زمینی سرخ کرده خودش م سس روی مقداری

 درسامو می خونم -

 نهال ...تو چه مشکلی داری ؟؟؟ -

آن رسیده که رم و پوست کنده صحبت کند ،می داند با نهال نمی شود  وقت

 غیر م*س*تقیم و با کنایه حرف بزند

 با عصبانیت و لحن مبارزه جویانه می گوید نهال

 عطا خواست با من حرف بزنی ،نه ؟؟ -

 اگر باید بدونی.....جوابت مثبته! -

 چرا؟؟؟ -

 فکر کن نگرانته. -

 هه .....قول داده بود! -

فکر بی خود نکن ....عطا حرفی نزده ...گفته از خودت بپرس  م.......می  -

 خوام بدونم چی شده ؟؟؟

 خوردن دست می کشد. از

 هیچی نشده -
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 رریز می شود،اشکش س نیبه یاد اوردن صدای گریه های آرام نازن با

 همه چی شده ......من نمی دونم باید چیکار کنم ....بلد نیستم ..... -

 آروم بگیر ،درست بگو بدونم چی شده -

 دوست نداره.... نویفکر کنم امیر علی دیگه نازن -

 مهربان با تعج  در هم گره می شود. ابروهای

 چرا همچین فکری می کنی ؟؟؟ -

نزده ....قبل اونم تماس  هاش کم ش  ده بود زنگ  نییك هفته س  ت به نازن -

 خوره....ظاهرش نشون نمی ده .... یداره غصه م یلیخ ی....ناز

 را روی چشمهاش قرار می دهد. دستهاش

 واای ....من طاقت ندارم مهربان .....نمی تونم غصه خوردنشو ببینم -

 

ست زنگ نزده .....همش یك هفته ".....می خندد ،از ته دل  می " یك هفته 

 خندد ....

 دستهاش را بر می دارد با تعج  نگاهش می کند نهال

 من دروغ نمی گم! -
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 را در دست می گیرد دستش

که این پیر زن از  - یا بریم  نه دروغ نمی گی ،.....عزیز مهربون من .....ب

 دست تو اخر سر به بیابونها می ذاره

،نفس راحتی می  شانیکه عطا می اید خانه .....با دیدن خنده روی لبها ش 

 کشد

را شکر می کند که به خیر گذشته،وگرنه شکوه هر کدام شان را جداگانه  خدا

 ،دار می زد

 

 1362 زیی***تهران / پا

 

دس  تها باال آورده بود، لبهاش را  انیکرد که پس  رش  ان را م ینامدار نگاه م به

وز رکه در آن چند  یبچه و چشم بسته بود. کار یچسبانده بود به سر کم مو

 کرد. یم ادیز

 خوشحال بود. خانوم
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خانوم را ش   اد د باالخره ماه،  عد از ده  ظه  قایبود! و دق دهیب مان لح از ه

آرام،  یول جانیرا نش  ان داد که نوه اش را ب*غ*ل کرد و با ه شیخوش  حال

 گفت:

 داره! ییچه چشما نیبب ایجان! ب ینام -

 بچه خم شده بود. یهم رو نامدار

 روشنه! -

 بود. دهیبچه را ب*و*س یل*ذ*ت گونه  با خانوم

 پدرش. یدرست همرنگ چشما -

صورت مغرورش را برگردانده بود  نامدار شته و  شده بود. گردن ِ برافرا ست  را

 لبخند زده بود. یو قدردان تیو با رضا هیبه سمت هان

 کرد. یم لیهمچنان داشت بچه را تحل خانوم

نامخودته... ن هیهم ش  ب شینیفرم ابروها و ب - ناخنهاش هم یگاه کن   ...!

 توئه! یمدل ناخنها
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سته بود داد بزند " همه چ یپلک رو هیهان شرده بود و خوا بچه ، همه  زیهم ف

ل و اص یبه مادر ب زشیچ چیه دیپدرشه. خوشحال باش هیکامال شب زش،یچ

 نسبش نرفته."

 داشت. یخانه تنش کمتر ،یماه ِ آخر باردار چند

شننامدار را به خانو تذکر ضع تیرعا یبود که " مادر! لطفا کم دهیم   حال و و

شار روح یخوام ناراحت ی... نمدیرو بکن هیهان سالمت خودش و بچه  ،یو ف

 رو به خطر بندازه."

 که نامدار در خانه بود. ییوقتها یکرده بود ول تیرعا

 یرا هم شان ِ آن خانواده نم هیکه هان یمنف یها یژگیو یعالوه بر همه  گرید

راد" بودن  یداش  ت، "مادر ِ نوه  رایکه س  م یمثبت یها یژگیو ی، و همه کرد

 بود. یتازه ا یهم مسلله 

و در  دنید مان،یزا جانش،یو ه یآمدن بچه، تنها دلخوش   ایقبل از به دن تا

 خورد. ی آن موجود کوچک بود که در وجودش وول م ِدنیآ*غ*و*ش کش

 ، برداشتن بچه و رفتن بود.خواست یکه م یزیتنها چ مان،یبعد از زا یول
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سته ش یشده بود... نم خ اش را  یو انرژ هیبن یسخت، همه  مانی... زادیک

رهاش نکرده بود. نامدار به دس  تور دکتر،  د،یگرفته بود و هنوز ض  عف ش  د

اس  تراحت و  یداد. رو یبه خوردش م یمقو یمدام کباب و جگر و غذاها

 ناتمام ِ یهمان ناز کردن ها خوراکش حساس بود و خانوم، همه را به حساب

 گذاشت. یم هیهان

را  مایرا خواسته بود. نامدار رفته بود س مایدردش شروع شده بود، س یوقت از

 آورده بود.

 یدگیخانوم، به خاطر دخترش و رس یوجود معذب بودن و تحمل نگاهها با

 زیخانوم س  ر ِ م یروز، وقت نیچهارم یمانده بود ول یبه کارهاش، چند روز

ماس  ت و  یبه کارها یدگیش  ون رس   فهیش  ام گفت " مهرانه و خدمتکارا وظ

 هداد ک یرا هم دلدار هی"، قص   د رفتن کرد و هانمیمزاحم مادرت بش   دینبا

 ه."کلفت بارت کن شهیم یبهتره قربونت برم... بمونم بدتر جر ینطوری"ا

صرار شد و به دهینامدار هم فا ا صبور با سفارش کرد تحمل کند،  شت.   ندا

 برسد؛ و رفت. یخودش و بچه، حساب
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شان م ی نوه  ِدنید یبه بهانه  خانوم، آمد. به بچه که مدام  یدلبندش، به اتاق

ضا هیدر آ*غ*و*ش هان صورت  یکرد و تذکر م یاخم م یتیبود، با نار داد " 

ش ! بدعادتیبچه رو به خودت بچسبون کسرهیُامل،  ینداره مثل زنها یخوش

رو  تشیکارت، از االن، ش  خص   نیکه پس  ره و با اباش  ه  ادتی... یکن یم

 ."یاریوابسته بار م

 نشاند. یهفته، کار خودش را کرد و حرف خودش را به کرس کیبعد از  و

رفتن به دفتر آماده  یبود و نامدار، بعد از ورزش و حمام، داش  ت برا ص  بح

 .شدیم

 بچه را جمع کرده بود. لیآمده بود وسا مهرانه

 مهرانه؟! یبر یبچه رو کجا م لیبود: وسا دهیپرس

  پس  ر ِ ِیمش  غول جمع کردن، گفته بود: خانوم دس  تور دادن پرس  تار مهرانه

 نامدار خان هم با منه.

 گرد شده بود. چشمهاش

 کنم. یخوام خودم از بچه م نگهدار یمن م ی! ول؟یپرستار -

 شده بود. ریسر به ز مهرانه
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 دستور خانومه.... می... اتاق بچه رم آماده کرددیببخش -

چس  بانده بود، نش  س  ته بود تا نامدار از حمام  نهیزده، پس  رش را به س   بهت

 برگردد.

سرشان، به صورت غرق خواب نوزاد لبخند زد و برگشت  یرفت باال نامدار

 .نهیآ یجلو

 بچه رو برد. لینامدار... مهرانه اومد وسا -

 نگاهش کرد. نهیدر حال شانه زدن به موهاش، از آ نامدار

 کجا؟! -

 اتاق خودش... خانوم گفته مهرانه پرستارش باشه. -

 خ ... -

 کرد. تعج 

 خودم باشه. شیخوام بچه م پ یخ ؟!... من م -

 .هیسمت هان دیچرخ نامدار

 !زم؟یخودت نباشه عز شیمگه قراره پ -

 تونم ازش مراقبت کنم. یخودم م -
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 را زد. مدارشیکنارشان، لبخند ن ستادیا نامدار

ضعمزیعز - ... یبچه رو انجام بد یکارا یکه بخوا یستین یتی! تو االن در و

ضمن، مهرانه از چهل و  ادتی ستراحت مطلق؟!... در  که نرفته دکتر گفت ا

و  یما بوده... پرس  تار یخانواده  یس  الش رو تو یپنج س  ال عمرش، س  

تا به حال،  یو کت مانیمراقبت از من و نر و  خطاهم به عهده ش بوده ... و 

 یرستارپ یتر از مهرانه برا نانیقابل اطم ینداشته...به نظر منم کس یاشتباه

 .ستیاز پسرمون ن

 کرد بغضش را پس بزند. یسع

تونم و فرص   ت دارم  یم یبچه منم... وقت نیام؟! مادر ا کارهیپس من چ -

 پرستار داشته باشه؟! دیازش مراقبت کنم، اصال چرا با

 .دشی. خم شد و نرم ب*و*سهینصورت ها یرو دینامدار چرخ نگاه

از بچه  یتو، نگهدار ی فهیتنها وظ یو عش  ق ِ من!... ول یبچه ا نیمادر ِ ا -

 .ستین

 التماس به بچه نگاه کرد. با
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 یبرا بهیغر هی. اونوقت شهیبه بچه، سرم گرم م یدگی... با رسکارمیمن که ب -

 کنه؟! یمن مادر یبچه 

 کنارش نشست. نامدار

 یاشب کاریب ستی... کارشم خوب بلده... تو هم قرار نستین بهیمهرانه غر -

شته  سم یمن... کم یفر ضاع ج شد، با تیکه او  یریادگی عتریسر دیبهتر 

زودتر وارد دانش  گاه  یبتون کا،یامر میدیرس   یتا وقت یزبان رو ش  روع کن

 به یخوا ی... میدار ییباال یتو اس  تعداد هنر نا،یا ی... در کنار همه یبش  

 !؟یتوجه باش یاستعدادت بهنر و 

 پسرش. فیو ظر یمشک یماند به مژه ها مات

بچه اش را، تنها  ،یو راحت ش  رفتیبه خاطر هم ش  ان کردن ِ او و پ داش  تند

 کردند. یاش را ازش جدا م یدلخوش

لحظه هم از خودش دورش  کیداش   ت  دیماه بهش دل بس  ته بود و ام نه

 نکند.

 کردند؟! یوش بود، ازش دور مهر کس را دوست داشت و بهش دلخ چرا
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جا بود و یرعلی... امآخ نده بود البه ال ادشی... خودش ک ها یما نه   یدا

 ...حیتسب

 م؟یپسرمون انتخاب کن یبرا یچه اسم یفکر کرد -

 کرد به نامدار. نگاه

 !؟یپس خانوم چ -

 را از شانه اش پس زد. هیهان یموها نامدار

 ...ییخانوم تو -

خواست پسرش محجوب باشد... پاک  یورت نوزاد. مشد به ص رهیخ دوباره

 باشد... مرد باشد...

 "یرعلیزد "ام ل 

 نامدار، تعج  داشت. یصدا

 !؟یرعلیام -

 تکان داد. سر

 دوست دارم. یلی... خیرعلیاوهوم... ام -

 لبخند کجش را تکرار کرد. نامدار
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 ... قشنگه!ادیخوشم م یدو بخش یاز اسمها -

بار بود خواس  ته اش بدون چون و  نیبعد از ده ماه، اولهم لبخند زد.  هیهان

 شده بود. رفتهیچرا، پذ

 .دیل  ورچ د،یشن یوقت خانوم

 ...میخانواده نداشت یتو ییاسمها نیما همچ ی!... ول؟یرعلیام -

 لبخند زد. نامدار

 !شهیخانواده م یتو یپس اسم خام و تک -

 دوخت. هیو مشکوکش را به هان زینگاه ت خانوم

که آن طور  دهیاس  م را فهم نیانتخاب ا یواقع لیحس کرد خانوم دل هینها

 مانده. رهیبهش خ

د برود تا بچه را بردار رونیتوانست حرکت کند؛ از تخت ب یخواست م دلش

 پناه ببرد. مایس یو به خانه 

 شده بود. یکه از دست ِ همان زن، فرار ییمایس

*** 

 1391/ زم*س*تان  تهران
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 دیبار از حم نیچندم یه و حال، س  رگردان اس  ت... براگذش  ت انیم ییجا

 خواسته او را به بهشت زهرا ببرد.

 آخر سال است. یجمعه  ش 

 نکهیخواهد که فقط به درد دلهاش گوش دهد... بدون ا یرا م یکس   دلش

 پاش بگذارد. شیپ یراه ایقضاوتش کند 

یك  یازه طوالنی زندگی در غربت ،نبود مادر و محبت او، به اند س   الهای

عمر کمبود پدر و حمایت او ،فشارهای سخت روحی را بهش وارد کرده و او 

 را تا این حد آسی  پذیر و شکننده ساخته.

زیاد طبقاتی و  یراد ،علی رغم تالشهای نامدار ،بدلیل فاصله  یخانواده  در

ند . و در تمامی این  فاحش فرهنگی ،هیچگاه او را جدی نمی گرفت تفاوت 

 اینکه نامدار دلش برای او می سوزد، را نتوانسته نادیده بگیرد. سالها فکر

اوایل، با هر بارمهمانی رفتن و حض  ور در جمع اقوام و دوس  تان خانواده  آن

شده  شنها، چقدر هزینه  ساب می کرد برای برگزاری آن ج راد ،پیش خود ح
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،پس از مدتی محاس  به به این نتیجه می رس  ید که مخارج یکش    از آن 

 .ندننیها کافی بود تا او و سیما به مدت یکسال در راحتی کامل زندگی کمهما

یه  یهزینه  تنها تا جهیز چند  یبرق مص  رفی در آن مهمانی ها کافی بود 

 عروس به طور کامل در ایران تهیه شود.

انقدر باهوش نبود که متوجه ش  ود فکر کردن به آن مس  ائل، فقط  متاس  فانه

 کرد.خودش را آزرده خاطر خواهد 

طرفی با هر بار ورود هانیه به جمع خانواده ،بدلیل داش  تن حجاب، آذر با  از

شانه  سرد خود ، لبهاش را به ن سریع و  شنودی روی هم می  ینگاههای  ناخ

شرکت در مجالس دعوت بعمل  شرد و آرزو می کرد مجبور نبود از او برای  ف

 د .بیاورد که البته نامدار بدون هانیه هیچ کجا حاضر نمی ش

ست  و سد که غیر معمولی و دو اینها دلیلی بود تا هانیه به این نتیجه گیری بر

 نداشتنی ست.

شد  همین شه در چهره اش دیده می  ضطرابی که همی عدم اعتماد به نفس و ا

،باع  می شد اطرافیان نسبت به او احساس ترحم و دلسوزی شدید داشته 

 باشند.
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ه نامدار با عش  ق و روحیه قوی ها باع  ش  د هیچگاه متوجه نش  ود ک همین

سبی برای او فراهم بیاورد و  سعی می کرد موقعیت اجتماعی منا اش همواره 

 شرایطی که او بتواند از زندگیش نهایت ل*ذ*ت را ببرد.

نامدار به ادامه تحص  یل ،همچنین برپایی انجمن خیریه از آن جمله  تاکید

 بود.

صوم بعد از فوت  کم شد، بخ سردگی  شتن همان کم دچار اف سیما و ندا

حس حمایت اندم ،و عدم حض  ورش در زمان الزم کنار او .....پیش  رفت 

بیماری به اوج خود رس  ید ،حص  اری به دور خود کش  ید و بیش از قبل از 

 نامدار متنفر شد و او را مسب  تمام نداشته هایش می دانست.

که  رشه یتهران؛ مثل گوشه گوشه  یابانهایزهرا شلوغ است؛ مثل خ بهشت

 یروند... رانندگ یبهار، انگار تندتر از معمول راه م دنیرس   یهمه در تکاپو

 کنند. یم دیکنند... خر یم

 میدی"رس دیگو یرساند و فقط م یقطعه م یاو را تا جلو میم*س*تق د،یحم

 خانوم"

 خانوم گفتن ها عادت دارد... عادتش داده اند. نیا به
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 د.کن یزند و تشکر م یم نهیاز آ یلبخند

 شود. یم ادهیپ عیسر دیخواهد گلها و گالب را بردارد که حم یم

 خانوم. دیی... شما بفرماارمیمن براتون م -

 دارد. یدلتنگ است؛ هر قدمش، عجله و کالفگ  یعج

 یقبرها عبور م انیرود و از م یرا نش  انه م مایمزار س   کینگاه، کاج ِ نزد با

 کند.

 دیند روز قبل نص    کرده اند. حمرنگ را چ ی تازه و براق ِ مش  ک ِس  نگ

 .دهیزحمتش را کش

 .ستدیا یزند و م یرا پس م بغضش

سرش آمده. گلها را کنار م د،یحم شت  ش یگذارد و م یپ سنگ را با  ندین تا 

 کند. یو مخالفت م ندینش یهم م هیگالب شستشو دهد که هان

 .دمیممنونم... خودم انجامش م -

 کند. ینگاهش مبزرگ،  یدود نکیاز پشت ِ ع د،یحم

 .شهیم فیآخه خانوم... دستتون کث -

 کنج لبهاش. ندینش یم یرنگ یب لبخند
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 کنه؛ حتا سنگ قبرش. ینم فی مادر، دست آدمو کث ِزیچ چیشستن ِ ه -

 اندازد. یم ریشرمنده سر به ز د،یحم

 نداشتم. ی... منظور بددیببخش -

 از بغآ، مقطع است. قشیعم نفس

قا... دیدونم حم یم - به...  یلیخ د،یممنون از لطفت... س  نگ جد آ خو

 خوام خودم بشورم. یدستت درد نکنه... اما م

 شود. یخواند و بلند م یفاتحه م یلب ریز دیحم

کار - خانوم... پس من دم  دیببخش   مویادب یبوده... ب فمیکردم وظ یهر 

 منتظرتون هستم. نیماش

 دلتنگ است...  یعج

سرد و  یبدنه  یکشد رو یسنگ... دست م  ِیاهیس یرو زدیر یرا م گالب

شود...  ی"م               ادر" رد م ی دهی کش ِمیم یبراق... دل ِ انگشتش از رو

 .ردیگ یسوزد، نم م یچشمهاش م

دلتنگ است و   یزند... عج یکند... هق م ی "م    ادر" را لمس م ِیدیسف

 تنها...
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س انگار شده و جا یعیحجم ِ و شته  شده؛ بردا با  ش،یخال یاز وجودش کم 

 پر شده. یو کالفگ یدلتنگ

 ."یمامان... کاش بود ی" کاش بود

ند ه یم حس آرامش،  یبرا یلیو دل یدلخوش   چیندارد... ه زیچ چیک

 یطیکرده در هر شرا یآن سالها احساس م ی... حتا پسرش که همه نانیاطم

 انتخابش مادرش باشد. نی، اول

که  ی. حاال نامدار را دارد... پدررا دارد.. نیحاال عاشق شده؛ نازن ،یرعلیام

نگهداش  تن  یبرا هیهان یس  الها "بابا" ص  داش نزده؛ با وجود تمام تالش  ها

 ...یحرمت پدر

جان و جهانش هم، حاال کنار پدر مانده و دلش در تهران، به عشق  ،یرعلیام

 از مادرش. ریزند غ یم یزن

شته گر از سد... مثل همان ر یم ندهیشده و از آ زانیگذ  یوز که وارد زندگتر

شد... مثل همان وقت که مجبور  یا بهیغر سرش با شده بود که قرار بود هم

جا  مایاز وجودش را با س   یبرود و بخش   یرعلیش  ده بود همراه نامدار و ام

امش آر قلبشسال، به  یکه س یادیخواهد باور کند  یتواند، نم یبگذارد.نم
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 اس  ت و الیفقط خ دهیهمش  ده، ف کیبهش نزد یبوده که وقت یداده، س  راب

 توهم...

 نداشته. یوقت به نتوانستن و نخواستن ِ آدمها توجه چیه قت،یحق اما

شده  قت،یحق شده پرده ا ِیلیس کیانگار  شده زلزله،  ضح  ی محکم،  وا

 چشمهاش. یجلو

خواهد. چه  یمهربان مادر را م یخواهد؛ دستها یرا م مایگرم س آ*غ*و*ش

که خودش مادر است، بهانه  ،یپنجاه سالگ یزن در آستانه  کیگفته  یکس

 !رد؟یگ ین*و*ا*ز*ش مادر را نم ی

 نامدار، از تنها فرزندش جدا ماند...  ِیکه به خاطر خودخواه یهم مادر آن

به خاطر خود  یبود و چش  م به راه دخترش؛ ول یماریکه در بس  تر ب یمادر

ست روزها ِیبودن ِ مردش، پنهان کار یرا شوهرش، نتوان ستار و آ ی  خر، پر

 همدرد مادر باشد.

همه رگهاش. انگش  تهاش که از  یتو چدیپ یش  ود... م یکهنه تازه م درد

به گزگز افتاده، مشت  اهیسنگ س یرو د،یسف یرحم ِ واژه  ین*و*ا*ز*ش ِ ب

 شود. یم
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 "لعنت به تو نامدار..."

 دیفس یها یگل را با وسواس، کنار فرو رفتگ یتوجه به اشکها، شاخه ها یب

 .ندیچ یم

باطل بود... من ِ احمق که با  الیخ ،یرعلیام الیمامان... خ یراس  ت گفت -

نده س؟ چرا  یگرفتم؛ چرا طور یهم آرامش م ادشی که بفهمم ز ش   د 

باطل ِ  الی!... همون خنمش؟یو بب امیعاش  ق دخترش ش  د که من ب یرعلیام

شت که بخوام بب یدلم چ یگوشه   یم که یرعلیو بفهمم اون ام نمشیکم دا

 گهید یها یها و دلگرم یدلخوش یتموم شده؛ مرده... مثل همه  م،یختشنا

 م...

ها جا م گل جاب ها یرا  به اطراف و آدم گاهش  ند. ن توجه بهش،  یکه ب ییک

 است.  یکنند، گنگ و غر یعبور م

س  ال، ظاهرم براش  ون  یکه س   ییآدمها شیچند س  ال ازت دور بودم... پ -

که به خاطر دل خودش، منو ازت  یمرد شیم... پمهم بود نه دلم، نه احساس

مه چ که ه فت؟ تو رو... پس  رمو... ش  هرمو...  زمویدور کرد...  ازم گر
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صالت صالتمو... ا صالت یکه از نظر خانواده ش، ب یا شم  یا   ِدمآ هیبود... تا ب

 ...بندهیظاهر فر هی... با یو تو خال شهیر یب

شه سر ی گو  یحرم و بغآ ِ کهنه، تازه مکند.  یرا آرام لمس م ریحر یرو

ست مثل بچه ا ستها انیم یشود، عقده هاش در سر باز  یدلجو ید مادر، 

 کنند. یم

سا چیه - شتن لبا س یدوخت میحاملگ یکه برا ییوقت نذا شم... لبا  ییابپو

تا دخترت بپوش  ه، از نظر خانوم، به درد  یکه با عش  ق بهش س  وزن زده بود

 خورد... یخونه هم نم یخدمتکارا

 لرزند. یم نهیفشارد. نفسهاش از بغآ و ک یهم م یرا رو ندانهاشد

 خان ِ راد وشیدار یهم در ش  ان نوه  یبافت یم یرعلیام یکه برا ییلباس  ا -

هس  تن... دروغ  ینبود...نامدار منو گول زد مامان... گفت خانواده م راض  

 یکه م یزیاراده کنه تا چ هی... که ثابت کنه کافارهیگفت تا منو به دس   ت ب

 خواد رو صاح  بشه...

 کشد. یحرم به چشمهاش دست م با
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... منِ  احمق میاریخودمون م شیپ کس   الیبه من گفت مامانتو کمتر از  -

بار  هیبهم... حتا  دنینم زایو گهید ش   ت،یباور کردم... گفتن اگه برگردم پ

 ... نگفت تا نخوامینگفت حالت چقدر بده... نگفت مامان... تو هم نگفت

ستم پ ی... مشتیپ امیب شم... تو از اون گر شتیخوا برام  زایکارت و و نیبا

 ...یمهم تر بود

با  را بهش داده بود. که مایبرگشته به همان وقت که نامدار، خبر فوت س انگار

 زد. یم ادینامدار و فر ی نهیبه س دیکوب یدو دست ِ مشت شده، م

  سنگ. ِیاهیس یکوبد رو یم

مدار... - نا به  نت  مادرت هم بود لع نار  فت اگر ک ازت  یکار ،یفقط گ

 ... یساخته نبود... فقط گفت آروم باش... منو دار

 سنگ. یشود رو یخم م سرش

 یکه ه ییخواس  تم مامان... تو یخواس  تم... تو رو م یمن نامدارو نم -

نده... خانوم یبا خانوم بس   از... گفت یگفت  درس   ت یکن...گفت یجواب 

شد مامشهیم ست ن شت م یان... حتا وقت... در شده  یدا ست ن مرد هم در

مه رو د مه رو خواس   ت، ه تا ش  وهر کت د،یبود...ه منو  یرو... ول یح
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سم سپرد... به  شوهر منو، به من ن سپرد و مهرانه... نامدار  راینه...نامدارو... 

خوام  یحرف من که گفتم من مامانمو م هی... ییدونس  ت همه کس  م تو یم

 ش  مینکرد؛ با اخم از پ یباهام همدرد گهیخورد... دنه تو رو، به غرورش بر

س عیرف یوقت یرفت... ول ش یگفت فقط جا یکه م یا نهیخان مرد،  د منه، 

 یم شی... ب*غ*لش کرده بود و دلداردمی... خودم درایس  م ی هیگر یاج

ه، بره خوش راینخواستم... خواستم اگه با سم حیداد... اتاقمو جدا کردم، توض

 نگام کرد و رفت... خیمثل ... فقط ششیپ

 .ندینش یراست م خسته،

 نجایگذش  ته رو هم ندارم... نه ا ادیندارم... حتا  یچیه گهیمامان! من د -

  ِیتونم از بچه م دور بمونم؟!... اون دلخوش   یمگه م یجامه، نه اونور... ول

؟! کنم کاریچ دیندارم... حاال با یدیام یرعلیکرده، من که جز ام دایپ گهید

مامان...  یبود کاشو پنج س  ال غربت؟!...  س  تیاون ب یبرگردم؟ به همه 

 درسته... تنهام مامان... یچه کار یگفت یکاش بهم م

ت به س یرا که مدت یا زهیبا نوک کفش، سنگ ر ن،یزده به ماش هیتک د،یحم

 کشد. یم یقیکند و نفس عم یگرفته، پرت م یباز
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لباس  ها و ظاهرش، به اندازه  متیه قک یانس  الیم یبایتواند بفهمد زن ز ینم

ست، چه درد ی هیکل اثاث ی شد که ا یم یمادرش ا شته با ا ب نطوریتواند دا

 زند. یزار م زشیدل ِ پر، کنار قبر عز

 1391اسفند  ی***منهتن / س

 

 را داخل کتابخانه پیدا می کند. امیرعلی

 خستگی مفرط و روز طوالنی که داشتند هنوز بیدار است. علیرغم

 وقته... هنوز نخوابیدی؟ رید یلیخ -

 به جای جواب می پرسد: یرعلیام

 چند جلد از این کتاب ها رو خوندین؟ -

 بهتره بپرسی هر کدوم رو چند بار خوندم. -

 روزها، احساس نزدیکی بیشتری به نامدار می کند . این

 :دیمی گو متعج 

سل - شون قدیمی و آب شون ا تیخیلی ها ها واقعا به روز نیشدن؛ راه حلها

 !ادیکار نم
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 هشدار باال مي رود. ینامدار به نشانه  یاشاره  انگشت

آدم گاهی بیش از حد مغرور به دانسته های خودش می شه و همین باع   -

 یمی شه که خطرات احتمالی رو ناچیز بشمره، یادت باشه این اولین قدم تو

 مسیر نادرسته... نگفتی چرا نخوابیدی؟

ستش را یرعلیام سرش را پایین می اندازد و می  د شد ،  شت گردن می ک پ

 گوید:

شم که نوروزو  - ست دارم اولین نفری با می خوام به نازنین زنگ بزنم ... دو

 بهش تبریك می گه. شما چی ؟ به مامان زنگ نمی زنی؟

سردی مخفی کند. تا به  سعی شت نقاب خون شفتگی درونش را پ می کند آ

شان نداده  امروز، کوچکترین حرکتی مبنی بر آزردگی از هانیه در چهره اش ن

 به بعد هم همینطور خواهد بود. نیو بالطبع از ا

آباژور کم اس  ت و امیرعلی نمی تواند به درس  تی ص  ورتش را ببیند. هر  نور

 چند که ظاهر تودارش در روشنایی روز هم این شانس را از بیننده می گیرد.

 موضوع چیه بابا جان؟-

 "بابا جان !"
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ش ود که در ابتدا برای نامدار  یاینچنین ش روع م ش انیاواخر، ص حبتها ینا

آمد. امیرعلی تمام این مدت، دوشادوش او در  ینوعی سرگرمی به حساب م

جلس  ات دادگاه حض  ور پیدا کرده و از طرف دیگر، تمرکز او به روی  یهمه 

 و حس می کند. ندیمسائل و مشکالت کمپانی را از نزدیك مي ب

 که از کمبود تجربه دهیو کنترلی بی مانند، او را زیر نظر داش  ته و ددقت  با

ترس  ی ندارد. با همه گرم می گیرد و خودش را در بح  ها وارد می کند و با 

خودش را، اگر چه مخالف، بیان می کند . پاس  خ  یزیرکی خاص  ی، عقیده 

هم  ها و اظهار نظرهای او را می پس  ندد و حتی از یکی دو نفر از دوس  تان

 شنیده که در آینده از خود او هم پیشی می گیرد.

 به زودی تصمیم دارم خودمو بازنشسته کنم.-

 بی آنکه بخواهد، با حالتی تهاجمی می پرسد: ،یرعلیام

 و دلیلش چیه ؟! -

 چیزی که می خواهد، اضافه کردن به اشتغاالت فکری پسرش است. آخرین

ن مسخره باشه... مسلمًا بزرگتری شاید رسیدن به چنین نتیجه ای، به نظرت -

ما زیر و بم زندگی امریکایی، از من آدمی  یدغدغه  فکری رادها پوله ... ا
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س   اخته که به تنها اش  تغال فکری رادها فکر نکنم ... احتمااًل فقط ویالی 

ندارم. از  وس تهمپتون رو نگه دارم ... راس تش خودم جایی رو جز اونجا د

محیط پر ش  ور و هیجان اینجا رو هم ندارم ... طرفی دیگه تحمل زندگی در 

 اگه تو بخوای، می تونیم این آپارتمان رو هم برای همیشه نگه داریم.

صل ،یامیرعل شود ، ناراحتی ا صبانی می  شفته و ع هم از این  شیاز درون آ

تفکر نامدار را خوب می شناسد . شك ندارد که دلیل  یبابت است که نحوه 

ن که بدو س  تیگیری تاثیر داش  ته . نامدار مردی ندیگری در این تص  میم 

 استدالل و منطق، چنین قدم بزرگی بردارد.

می کند این تص  میم، بی ربط به مادرش نیس  ت . س  ردرگم س  ت .  حس

دخالت . با این حال، حس  ی در  یهیچکدام نه بروز می دهند و نه اجازه 

و پیکان اتهام را به درونش، بر خالف همه این سالها، نامدار را تبرئه می کند 

سمت هانیه نشانه می گیرد. نمی خواهد م*س*تقیم سوال کند .از جوابهای 

ست، عمیقتر و  ی صادقانه شکل هر چه ه شت دارد . می داند م پدرش وح

ریشه دارتر از آن است که می بیند و دلیل اثبات حرفش هم تفاوت نوروز آن 

 سال با هر سال است .
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 ن؟مامان چی؟ نظرشو پرسیدی-

 خیالم راحته. ،یمامان موقتًا همونجا می مونه ،تو هم که اونجا بر -

 اولیه، جای خودش را به ترس و دلشوره ای عجی  داده. آرامش

 شما می خواین چیکار کنین؟!-

 لبخند آرامش بخشی می زند. نامدار،

 پیشنهاد تو چیه؟ -

 چیست؟!.....نه!!...هرگز.... یرعلیخواهد بداند نظر ام می

فکر کردن بهش، عذاب آور است... باور ندارد. می داند نامدار مرد جا  یحت

 زدن نیست .

تا مرز فکر  هیمن! مگه هان خدای چکارکرده؟! چه باع  ش   ده که پدرش 

 کردن به متارکه و تنها زندگی کردن پیش برود؟!

 بیرون کردن این افکار، سرش را به چپ و راست تکان می دهد. برای

 .نظری ندارم.. -

نه در من - ید جوان و تیزبین تو، بتو ید د حیف ش   د! فکر مي کردم ش   ا

 خصوصیاتی پیدا کنه که خودم از دیدنشون عاجزم.....
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شفته تر م ،یرعلیام ستر میشود. نگاه ِ م*س*تق یآ ز نظر ِ ا دیشا ش،یو خاک

 نامدار، مثل یبرا یقابل نفوذ باش   د ول ریتفاوت و غ یهمه، مثل پدرش ب

 در پنهان کردنش دارد! یسع فیست که حر یس ِ کارتبه عک نانیاطم

 است! مشکوک شده... زیت پسرش

ست  - شی ؟! دو سیدی، چه کاره با سال من ر سن و  فکر می کنی وقتی به 

 داری مثل من باشی؟

 صادقانه حواب می دهد: ،یرعلیام

 نه!-

شیرین. برای اولین بار در طول آن  شنیدن ست و هم  صادقانه، هم تلخ ا "نه" 

 ، لبخندی واقعی بر لبانش می نشیند. خوشحال از اینکه حداقل پسرش ش

 همان است که همیشه آرزو داشته.

 باال می اندازد؛ لحنش هم شوخی پدرانه دارد و هم حسرت. ابرو

 درست فهمیدم ؟! تو نمی خوای مثل من باشی؟!-

 نه!-

 "نه" قاطعانه!
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میان این گپ کمیاب حدودی دالیل جوابش را می داند ولی دوس  ت دارد  تا

 پدرو پسری، از زبان خودش بشنود.

 چرا نه؟! من مورد تاییدت نیستم؟ -

 کاماًل نه!...اما دلیلش غیر از اینه. -

 خ  ،دلیلش چیه؟! -

دلم می خواد بتونم مثل ش  ما حرف بزنم و در حد ش  ما بدونم ... به تموم -

ریه ای م مثل شما خیدنیا سفر کنم و تجربه شما رو داشته باشم ... شاید بتون

 هم داشته باشم...

 اما؟!-

غریبی توی گلوش خانه می کند .از نگاه کردن به چش  مهای نامدار  بغآ

پرهیز می کند. س  عی می کند ص  داش نلرزد. مي داند مهمترین ویژگی در 

تمام نمای قدرت ِ پیش روش ، غرورش اس  ت و هرگز اجازه نمی  یاین آینه 

 ای به آن وارد شود. دهد با لغزیدن صداش، خدشه

 اما شما تنهایین ... و خیلی غمگین...-

 لبخند تلخی می زند. ناامدار
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 و تو، وقتی همسن من شدی، دلت نمی خواد تنها و غمگین باشی...-

 نه! -

 امیرعلی می زند. یمردانه به شانه  دستی

و این یعنی همه چیز ... یعنی خوش  بختی... نازنین دختر زیبا و دوس  ت  -

 هس  ت رو بیش  تر؛ که هیچ نتونینیه . قدرش رو بدون! قدر محبتی که بداش  ت

 جایگزینی نداره.

سال دیگه  - شاید  شتر و یه نامزدی کوتاه مدته...  شنایی بی صدمون آ فعاًل ق

 ازدواج کنیم.

 نبود... نطوریخ  نوع تفکر شما امروز فرق می کنه... زمان ما ا -

تی در ذهنش جان می گیرد... و صداش، سرگرم کننده می شود. خاطرا لحن

طوری حرف می زند که انگار به گذشته ها می اندیشد. گذشته های دور ... 

 به زمانی که شاید روح این زندگی سبز بود.

من از لحظه ای که مامانت رو دیدم، قصد ازدواج داشتم ،ازدواج هم کردم  -

انعکاس  ... امیدوار بودم ص  دای خنده و ش  ادی بچه ها توی تموم خونه م

 …داشته باشه
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سرش مانده... ا یها سوال ست در  سالها شده،  اگر نامدار واقعا  نکهیحل ن

آن همه  لیکند، عاش  ق مادرش بوده، پس دل یکه خودش اش   اره م نطوریا

 ست؟یچ یتفاوت یو ب یسال، سرد

 اندازد! یبندد، اول آرامش ِ خودش را خش م یکه در سرش شکل م یسوال

 ...ندیبب قیدق دیبا بفهمد... شتریب دیبا

 پرسد: یمردد م م،یهمان نگاه م*س*تق با

 !د؟یمونیپش -

 فقط ظاهرش! یکند؛ ول ینم یرییتغ چینامدار، ه ظاهر

هست...  پیکشد؛ پ یکارش م زیم یخواهد. نگاهش را رو یم گاریس دلش

 طلبد! یم گارینه!... حس و حالش، س پیپ یول

حتا حرکات چش  مش هم  حرکاتش، یهمه  یرو ،یرعلیکند ام یم حس

 فوکوس کرده.

 حرف نزده... حاال هم همان است. قت،یاز حق ریغ ،یطیشرا چیه در

باید امیر علی را دور نگه دارد از طوفانی که امده و ذهن و زندگیش را بهم  اما

های ان  یت  که امروز واقع ند  چه ک فان زده خود  یای طو با دن ته.ولی  ریخ
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مانند پوزخند عذابش می دهد .با خودش ،ل*خ*ت و عریان ،مانند کشیده ،

چه کند که پاهایش نه می ماند ،نه می رود از زندگی که س  ی س   ال روی 

 پوسته ان راه رفته و از هسته اش بی خبر بوده .

شماره  صدای شان را نیمه تمام می گذارد. به  صحبت زنگ موبایل امیرعلی، 

ماس را وصل می ای که مخصوم تماس از ایران است، نگاه می اندازد و ت

 کند.

 سالم مامانی خوشگل خودم!-

عکس العمل نامدار می ش  ود که در کمال ناباوری، به قص   د ترم  منتظر

 کتابخانه، می گوید:

 به خاطر امش  که با من گذروندی، ازت ممنونم. -

 

 1392***تهران / بهار 

 

 یلرعیام داری د ِیفکر کند. شاد رشی تنها و دلگ ِلیخواهد به سال تحو ینم

 یو پوچش را کمرنگ کرده. حتا نم یدلتنگ یروزها یبعد از چند ماه، همه 
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 نینازن یکه با خانواده  ییو رفت و آمدها یرعلیام دنیخواهد به بعد از رس  

 شود فکر کند. یاز سر گرفته م

" حاال  دهیپرس   یرعلیام یس  ر حال از لحن پر انرژ ل،یاز س  ال تحو بعد

!" و ن؟یس  راغ نازن یهم بر میو م*س*تق یگردبر یخوا یکه م یفکراتو کرد

ش  ک ندارم  یذره ا گهیو محکم جواب داده " د یجد یبا خنده ول یرعلیام

 و نامدار باشم." نیکنار تو و نازن یعنی یبرام خوشبخت

 راه داده. زانشیرا هم به جمع عز نامدار

، حاال یبوده؛ ول یمقابل نامدار، ناراض   یرعلیاز گاردِ  محکم ام ش  هیهم

ساس م شمند زندگ یاح با  نه دیاش را با ییتنها دارا ش،یکند تنها موجود ارز

 کند. میمرد تقس کیدختر و  کیدختر، که با  کی

 رسد. یآمده و نامدار چند روز بعد م یرعلیام

ش  است  مهیرفته فرودگاه و ن دیبه استقبالش نرفته. حم ،یرعلیاصرار ام به

 رسد. یکه به خانه م

 شود. یمتعج  م ،یرعلیهمراه ام یجس دنید از

 !نهیازم قول گرفته بود عشق منو بب ی: جسدیگو یخندان م یرعلیام
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س شال ییعبا یبا مانتو یج شاد و  شته،  یکه به زحمت رو یگ سرش نگه دا

!... تیرانیکند: عش  ق ِ ا یم حیتص  ح ه،یپرد ب*غ*ل هان یهمانطور که م

شق امر  یلیما خ شی... جاتون پوی سدیجون!... م یکه منم!.. هان تییکایع

 تنگ بود!

شم از ام یخندد ول یم ستها  انیوجودش را م یدارد تا وقت یبرنم یرعلیچ د

 کند. یلمس م

 گذارد. یخندد و سر به سرش م یهم م یرعلیام

 !یرو بردار یمانتو و روسر یتون یم گهیخونه د ی! تویجس -

 دارد. یبا عجله، شال و مانتو را برم یجس

 !میاومد یبیعج یاد! چه جاگ یاو ما -

 اندازد. یم هیهان یدست دور شانه ها یرعلیام

 مامان؟! یمراق  نامزدم بود -

فش  ارد و هر دو را به  یش  انه اش م یرا رو یرعلیزند؛ دس  ت ام یم لبخند

 کند. یداخل دعوت م
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نه...  ی... دلتنگستینامدار خال یکند جا یآمده، حس م یرعلیکه ام حاال

 .ستیساله اش دارد که حاال خال یحضور سعادت به  ینوع

 نزده. یحرف نیآمدنش به نازن خیاز تار یرعلیام

 مهربان برود. یبه خانه  میداده از فرودگاه، م*س*تق یم حیترج

 و استراحت کنند. رندیکند دوش بگ یم شنهادیپ هیهان

کار در بل از هر  تاق، ق باز م بریوا ،یا با د یرا  ند و  نار نی"آنال دنیک " ک

 لبهاش. یرو ندینش یعکسش، لبخند م

 !"؟یدی"ل سدینو یم

 کند "حتما خوابه!" یرسد. فکر م ینم یجواب

 رود. یاندازد و به حمام م یتخت م یرا رو یگوش

*** 

را  یاز چند س  اعت اس  تراحت، به محآ باز کردن چش  مهاش، گوش   بعد

 !"یدی"ل سدینو یدارد و دوباره م یبرم

 ."ی"فکر کردم خواب

 : االن وقت ِ خوابه؟!سدینو یزند و م یم لبخند
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 !"ست؟ی"نصفه ش ، وقت خواب ن

 خوابد. یشکم م یزند و رو یم غلت

 !"ستی" االن که نصفه ش  ن

 بله!" نجای"ا

 فشارد. یخندانش را به هم م یلبها

 که من هستم هم بله!" یینجای"ا

 !"شهیتر م جیخونه، گ یکند "االن از اول ِ حرفهامونو م یفکر م و

 گرفته؟!" تیاالن هم شوخ ؛ینبود نیکه اصال آنال روزی! دیرعلیام"

صدا رانیا دیگو یم یخواهد وقت یم دلش ست،  شنود. تماس  نینازن یا را ب

 .ردیگ یم

 ؟یدیچرا نخواب -

 گذارد. یچانه اش م ریدستش را ز کی

 شدم. داریتازه ب -

 متعج  شده. نینازن یصدا

 !؟یبه من زنگ بزن یشد داریب -
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 .دنتید امیب میخواستم م*س*تق یخواستم اصال بخوابم... م ینم -

 کند. یسکوت م یلحظه ا نینازن

 !؟ی! اومد؟یرعلیام -

 ناباور است. صداش

 !زمیبله عز -

 !ادهیکارات ز یتو که گفت -

 بود! ادیکارام ز -

 !؟یرس ینم یتو که گفت -

 رسم. یسال نو نم یگفتم برا -

 !؟یست... االن واقعا تهران هیعنی -

 شود. یم بدجنس

 نباشم؟! ی! دوست داشت؟یخوشحال نشد -

 معلومه که خوشحالم! -

 خندد. یم کوتاه

 خونه تون! میایپس عصر م -
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 با پدر و مادرت؟... پدرت هم اومده؟ -

شد وقتادیم گهیپدرم چند روز د - شتم، ب ی... قرار  رو  ییجواب نها میایبرگ

 .گهید میریبگ

 ند. صداش مردد شده.ک یدوباره مک  م نینازن

 !ه؟یخودت چ ییجواب نها -

 شود. یم یجد یرعلیام

 رو قبل از رفتن بهت گفتم. ییجواب نها -

 !؟یهست متی... هنوز سر ِ تصمیعنی -

 کند. یسوالش تعج  م از

 باشم؟! دینبا -

 شده. شتریب نی کالم ِ نازن ِدیترد

 اواخر... نیدونم... ا ینم -

 زن!!... راحت حرف بنمینازن -

 ...دی... فکر کردم شایاصال برام وقت نداشت -

 فشارد. یهم م یرا رو پلکهاش



 1129 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

ز ... پدرم خسته بود؛ تمرکادهی! من که برات گفته بودم کارها چقدر زنینازن -

شت... منم م ستمیندا  یه مک ییتا جا دیبمونم. با نجایکه چند ماه ا امیب خوا

 کردم. یتونستم قبل از اومدن، کمکش م

 بود؟! نیهم فقط -

 .ندینش یم

! چند ؟یدیسرت درست شد ازم نپرس یسوال تو نیچرا همون وقت که ا -

 !؟یو بهم نگفت یکن یفکرا رو م نیا یوقته دار

 :دیگو یآرام و بغآ کرده م ن،ینازن

شتم... یوقته ناراحتم.... ول یلیخ - ست ندا ست  یدلم نم یعنی... دو خوا

 کنم. لیخودمو بهت تحم

 !؟یکن یچ -

 دهد: ی مف مف جواب م ِانیم

 ...ی... سرد شدیشد مونیمن فکر کردم پش -

 زند. یکرده، لبخند م اخم

 رم.گ ایسرد شدم  یشیمتوجه م یدیمنو د ی! وقتیدیل یتو اشتباه کرد -
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 آورد. یسرحالش م ن،یکوتاه نازن ی خنده

 !یو نگ یناراحت بش دمیهم اجازه نم گهید -

 اش چقدر سبک کرده.را با حرفه نیداند نازن ینم

 برود. دنشیخواهد زودتر عصر بشود و به د یاست و م دلتنگ

*** 

 

 پیش، امیرعلی به همراه هانیه و جسی رسیده اند. ساعتی

شده اند. در  یلحظه  در سین گرد  سی از تعج  و تح شمهای ج ورود، چ

چارچوب در، مرد جوان زیبایی با اندام ورزش  کاری و نگاهی که توجه هر 

 را به خودش می کشاند، ایستاده بود.دختری 

آبی و خندانش، او را با تحسینی آشکار دید می زد ،  یحالیکه با چشمها در

 منتظر معرفی نشد. دستش را به سمت او دراز کرده و گفته بود:

 اگر درست فکر کنم، شما باید عطا باشین!-

ار ، در کنبه دور از تظاهر جسی ، شوخ طبعی ، تیز هوشی و ظرافت او رفتار

جه  مه، حتی امیرعلی و  یله به روی ه تاثیر خودش را  که دارد،  ش  یرینی 
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شوق ذات شور و  ضور و  شته. بعالوه اینکه ح ضا گذا شده  ش،یامیرر باع  

 زاهانیه احساس راحتی بیشتری کند و آن جو سنگینی که انتظارش را داشت 

 بین برود.

اد نمی آورد که دختری عمرش، علیرغم ش  غلی که دارد ،به ی یدر همه  بهار

ش باشد که اینچنین ماهرانه از زیبایی دهیبه این زیبایی دیده باشد یا کسی را د

 بهره برداری کند. بدون تردید، خود او کاماًل از افسون جاذبه اش اگاه است.

بلند ،هیکل متناس    ، خطوط چهره ظریف ،گردن کش  یده و ظریف،  قد

باترین قس  مت این چهره، مس  لمًا دهانی متناس    و خوش  ترکی  .و اما زی

 موهای سرخ و مواجش است.

هر عنص  ر با دقت و ظرافتی بی نظیر به دیگری اض  افه ش  ده تا از او  انگار

 موجودی بی نقص بسازد.

شی شود ،وجود هر دختر  نرم که به طور طبیعی در هیکل و حرکاتش دیده می

ین قاعده م*س*تثنا دیگری را بی جلوه و محو می کند و نازنین و نهال هم از ا

 نیستند.
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 یرعلیتفاوت که نازنین از همان ابتدا، محور توجه امیرعلی س   ت .ام بااین

گزد و با نگاه،  یزند؛ ل  م یو عش  ق، برق م یکه چش  مهاش از دلتنگ یا

 کشد! یخط و نشان م ن،ینازن یبرا

شته، حس می کند  و شنایی دا شتیاقی که برای این آ اما نهال ،با وجود تمام ا

 چیزی را یافته که دلش نمی خواهد آن را ببیند!

 شیطنت آن دو را مثل هم مي بیند. امیرعلی،

در رفتار ،البته که وجود دارد ،اما آن دو، در پش  ت این ش  یطنت،  ش  باهت

 بقدری متفاوتند که فقط نهال آن را می فهد و از آن رنج می برد.

بی آنکه نگران پیش  دید او جسی دختری ست که در میان زندگی می تازد از

 داوری و قضاوت اطرافیانش باشد .

او عادت کرده احساساتش را پنهان نگه دارد و در جمع خانواده، خوش و  اما

 خندان دیده شود .

دیگر اینکه جس  ی می داند چطور رفتار کند که به هر کس احس  اس ویژه  و

ت دهد ؛ درس   بودن بدهد و البته در این میان عطا را بیش  تر از بقیه بازی می
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ست آوردن آن را طوالنی  مثل گربه ای که با بازی با طعمه اش ،ل*ذ*ت به د

 تر می کند.

نامدار و هان ِ یبا همفکر یرعلیکه ام یا ژهیو یها هیهد از  شیگرفته، ب هی 

 نهال و عطا را شگفت زده کرده. ن،ینازن

 دو تا شکرآب شده؟! نیا ی ونهیم یپرسد: تو که گفت یآرام م عطا

 اندازد. یفقط شانه باال م هالن

 دهد. یخندد و سر تکان م یکند؛ آرام م یبه هر دو نگاه م مهربان

 وروجک؟! یتن ِ منو بلرزون یفقط خواست ای یتوهم زده بود -

 ود.ش یبلند م ییرایپذ یاندازد و عطا برا یدوباره شانه باال م ،یفکر نهال،

نگاه می کند. دلیل این همه را  یمدت، نهال دزدکی و از زیر چشم جس تمام

تشویش و اضطراب درونی اش را نمی داند. فکر اینکه جسی به دنبال شکار 

 عطاست، لحظه ای آرامش نمی گذارد و از این فکر به خودش میلرزد.

گرم صحبتند .عطا به پشتی صندلی اش تکیه داده و به حرفهای امیرعلی  همه

 نیا گوش می دهد.و پدرش در مورد تجارت و اوضاع اقتصادی د
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با کنجکاوی به عطا نگاه می کند. تا امروز، هیچوقت به جزییات چهره  نهال

 او دقیق نشده و توجه نکرده. ی

ستخوان شمهای  ا سته و چ بندی محکم فك ،رنگ مو ،چهره ،گونه های برج

 زیبای تیره...

جال  اس  ت که به تجزیه و تحلیل چهره ای تا این حد آش  نا، با این  برایش

 ه کاماًل ناشناخته بپردازد.هم

 به خودش می آید و متوجه می شود که عطا هم به او نگاه می کند . کبارهی

 می کند در برابر همه ل*خ*ت ایستاده... احساس

ضطراب  عطا شیار ولی بدون ا شمهای متحیر و هو فقط برای لحظه ای با چ

سمت امیرعلی بر می شود و بعد نگاهش دوباره به  ه گردد و ب به او خیره می 

 صحبتش ادامه می دهد.

یدا می کند و  هیجان بادی گرم در وجود نهال گس  ترش پ ند  عجیبی مثل ت

دگرگونی های خاص  ی را حس می کند. تکانی به خودش می دهد و س  عی 

 می کند به واقعیت برگردد..
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 یرعلینشستنش را ام کجای  ِیقرار یو ب یجس یچشمها ی تو ِطنتی ش ِبرق

 فهمند. یخوب م هیو هان

که از  نی! آم بورد... ایرعلی: امدیگو یم یرعلیآرام در گوشِ  ام ،یجس  

 هم سخت تره! ی کت ِیمهمون

 کند. یم نیدل از نگاه کردن به نازن ،یرعلیام

 کم فورماله. هی... امروز یهان ستین نطوریا شهیهم -

 یکه مهمانها آمده اند، ب یس  اعت ِ گذش  ته، از لحظه ا مین یهمه  ش  کوه،

 بوده و حرکاتش. هیحواسش جمع ِ هان یاراده همه 

ه ن ند،یب یرا م یرعلیکند؛ نه ام یم ریس   یگریکه انگار در عالم د یا هیهان

سرش و عشق ِ نگاه ِ پ یدلتنگ یرنگ، غرق تماشا یب یرا. فقط با لبخند هیبق

 .نینازن اهیس یشده و برق چشمها

 تنها آمده.باز هم  نکهیمهربان شرم دارد. از ا دنید از

ست؛ چطور بدون ه از س چیخودش متعج  ا سته.  ،یح ش سبت به "او" ن ن

 ...دیوقت حرف دلش را نفهم چیکه ه یا بهیغر ی"او" 
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ند... مرگِ   یمرگ م مثل ته  کی... کبارهی... زیعز کیما  یلحظه... رش  

 ... مرده... تمام شده...زی... هر چند عزیاتصال، پاره شده... کس

و زحمت ِ  یتمام ش  ده... حاال، انگار به س  خت شیس  ال پ ینه! همان س   ای

داش  ته،  ییمردن را باور کرده... اگر عزا نی عزا، ا ِی مش  ک ِراهنیدرآوردن ِ پ

س  ال  یآن س   یهمه  ده،یکش   یس  ال داش  ته... اگر درد یآن س   یهمه 

 ...دهیکش

 یگریرنگ د ؟یاز ِک  س  تیانگش  تهاش هم معلوم ن انی م ِحی"او" ، حتا تس  ب

 رد!دا

تازه نده؟یرا قبال هم در دس  تش د ی آب ِ حیتس  ب نیا با  یادی... زس   تی! 

 شده اش، آشناست. بهیغر یانگشتها

 ست؛ پسرش. یرعلیکند؟! مهم فقط ام یم یچه فرق گرید

شده و خودش  داریتازه از خواب ب دیکه فرسنگها دورتر، شا ی"او"، نه مرد نه

 کند. یکارهاش، دغدغه هاش آماده م یرا برا

مجبور  ،یکند که به خاطر گرفتار یم یاز طرف نامدار عذرخواه ،یرعلیام

 .دیایب رتریشده د
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کردن  ینامدار اس  ت و مادر یخال یپر کردن جا یبرا ه،یتالش هان ی همه

 تنها فرزندش. یبرا

سم  ن،ینازن ی خانواده  ِجواب ست و طبق ِ خواهش ِ نامدار، مرا شخص ا م

 .نیکنند؛ هشتم فرورد یم نییرا آخر هفته تع ینامزد

 ماند. یاز چند روز نم شیرسد و ب یروز قبل از مراسم م کی نامدار

سته اش، همه  یخانواده  یبرا انقدر ست که به خاطر خوا مهربان، محترم ه

سرعت، همه چ ست هم دهند تا به  ست به د سم آماده کنند.  یرا برا زید مرا

ا ب ررض  ایاو، همان وقت، ام  مهربان اعتبار دارد که با س  فارش ِ ِشیانقدر پ

ا دو را بدهد ت شیآزما ینامه برا  یتا ترت ردیدوست ِ محضر دارش تماس بگ

بتوانند در  یرعلیو ام نیش  ود، نازن یتمام م یرس  م التیروز بعد که تعط

 از عقد را انجام دهند. شی پ ِیقانون یعرض سه روز، کارها

*** 

بروند. ش  کوه، آنهمه دل دل  نییپاتا  کنندیو امیرعلی، جمع را ترم م نازنین

هد د یکه نگران اس  ت. کوتاه، تذکر م دهیرا د یرعلیو ام نیکردن ِ نگاه ِ نازن

 !"شهیشام داره آماده م ن؟ینازن دیطولش ند ادیکه "ز
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 دهد. یم نانیزند و با پلک بستن، به شکوه اطم یلبخند م مهربان

کباب زعفرانی روی  باال، مشغول درست کردن جوجه یدر تراس طبقه  عطا

 زغال است.

در کنارش می ایستد؛ به چشمهاش نگاه می کند و درباره موضوعات  جسی

بلند و م*س*تانه اش به  یمختلفی ص  حبت می کند. گاهی ص  دای خنده 

 گوش می رسد.

 یس یانگل ،یدر رفت و آمد اس  ت. گوش  هاش را تیز کرده؛ عطا و جس   نهال

کوچکترین نشانه ای از حرارت یا  کنند. در نوع حرف زدن عطا، یصحبت م

 دیگری بدهد، احساس نمی کند. یحالتی که به صداش، جلوه 

و تحت تاثیر جواب های حس  اب ش  ده ای که عطا به جس  ی می  کنجکاو

یار ابرو درهم می کش   د ، درم نمی کند چه چیزی این میان  دهد، بی اخت

 متفاوت است. فقط این تغییر برایش ناشناخته است.

حین چیدن میز شام، به طرز غیرعادی ساکت است. بی حواس یا  در شکوه

 به نقطه ای نامعلوم خیره می شود یا نگاه نگرانش روی نهال ثابت می شود.
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هر حال، نشنیدن توپ و تشرهای شکوه و بی حرکت بودن زبان تندش هم  به

 از دید نهال مساله ای غری  است!

ش می دهد ،حس ناامنی و تنهایی از ناراحتی جسمی که این روزها آزار بدتر

 ست که کم کم در وجودش ریشه می کند.

 با آرامش، نشسته و با دقت همه چیز را زیر نظر دارد. مهربان

که کاماًل متوجه تغییر رفتار نهال شده ،در فرصتی که دست می دهد، از  عطا

 جسی عذر خواهی می کند و نهال را به بهانه ای صدا می زند.

محتوی س  یخهای گوجه وارد تراس می ش  ود و عطا با چنان  با س  ینی نهال

محبت آش  کاری به س  متش بر می گردد و س  ینی را از دس  تش مي گیرد که 

جس  ی هم متوجه می ش  ود؛ مخص  وص  ًا که از این حرارت و مهربانی در 

 گفتگوی محترمانه اش با او اثری نبوده. با شوق به سمت نهال می رود.

 .شهیعطا گفت م م؟یحرف بزن شیانگل یمفهیم ؟یواو! نهال! اومد -

سر تکان م یصحبت نم یسیعطا، روان انگل یاندازه  به  دهد که یکند اما 

و نشناخته، او را عطا صدا زده،  دهیدختر، تازه از راه رس نیا نکهیاز ا ی"آره" ول

گاه، با بدب کس، جز نهال، او  چیکند. ه یو س  وال، به عطا نگاه م ینیناخودآ
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نهال، "عطا"  یر" و فقط برایهمه "ام یبرا رعطا،یزند. ام یص  دا نم نطوریرا ا

 ست.

تعریفتو می کرد  ش   هیامیرعلی میگه من و تو خیلی مثل همیم نهال ،هم -

 کردم زودتر ببینمت، خیلی از دیدنت خوشحالم. یدیگه من حسودی م

شعله های آتش ِ منقل،  نهال ست مثل  سی در نگاهش می کند؛ برق نگاه ج

طرف زبانه می کش  ند و لبخند دیوانه کننده اش می تواند هر کس  ی را به هر 

اس  یر خودش کند. هیچ ش  باهتی بین خودش و او نمی بیند. بی اختیار آهی 

 می کشد و به گفتن یك "ممنونم" بسنده می کند.

متعج  از عکس العمل نهال، دلش می خواهد او س  رش را بلند کند  عطا،

 م صورتش، پی به احساسش ببرد.تا بلکه بتواند با دیدن تما

 .دیسوال نهال به خودش می آ با

 سردش شده و جمعشان را ترم کرده. جسی،

 چی گفتی؟ حواسم نبود. -

 مشکوم نگاهش می کند. نهال
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بایدم حواست نباشه! منم یه همچین تیکه ای دور و برم مي پلکید، هوش و -

 حواس برام نمی موند!

 این رنگ خیلی بهت میاد. گفتم

با دقت نگاهش می کند. تمام معنای زندگیش در وجود نهال اس   ت  عطا

شده از خودش بپرسد که نهال ارزش این انتظار طوالنی را  ،حتی یکبار هم ن

دارد یا نه ،اما حاضر است قسم بخورد نهال امش  نهال همیشگی نیست . 

به  ند و  مه کوچکی درس   ت می ک بابی را برمي دارد، لق نان ک که از  یك ت

 می گیرد. شسمت

 هیچوقت راجع به ظاهر من اظهارنظر نمی کردی. -

 لقمه را می گیرد. نهال

 ولی من بیشتر وقتا به تو فکر می کنم.-

 دلیل نامعلومی، جمله اش را تصحیح می کند. به

 منظورم طرز لباس پوشیدنته! -

 جوابی نمی دهد اما لبخندش نشان از فکری مطبوع و خوشایند دارد. عطا

 اشیانه بح  را عوض می کند.ن نهال،
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 نظرت راجع به جسی چیه ؟ -

ست جوابش در نهال برانگیزد، زیر ل   عطا بی توجه به فکرهایی که ممکن ا

 زمزمه می کند:

 درست مثل شکالت می مونه ، شیرین و فریبنده! -

 در دلش اعتراف می کند "و صد البته مضر برای سالمتی!" و

د ،نوعی س  رزندگی و ش  یطنت خام اینکه جس  ی زیباس  ت ش  کی ندار در

خودش را دارد ،اما معصومیت و محبتی که در کنار شیطنت، در نهال وجود 

دارد را در او نمی بیند ، و ای کاش همه اینها را با ص   دای بلند اعتراف می 

 کرد!

 به زحمت موفق می شود کالم دیگری به زبان بیاورد. نهال

 

می خورد و به آرامی چشمهاش را  ***کسی مالفه ای رویش انداخته. تکانی

 باز می کند .

 و مهربان بر سر میز عصرانه نشستند و آهسته صحبت می کنند. عطا

 و قوسی به بدنش می دهد و در جاش می نشیند. کش
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 برادر رجیییییم! باز داری چه وردی تو گوِش مهربان ِ من می خونی؟! -

سمت با صداش، عطا و مهربان لبخند زنان به  ش برمی گردند و عطا شنیدن 

 می گوید:

 اینکه از من و شما سالمتره!-

می افتد به میز و کاغذ های نقش  ه کش  ی عطا. یکی از آنها را بر می  نگاهش

 دارد و با دقت نگاه می کند.

 چی اون تو میبینی دکتر جان ،بگو ما هم بدونیم؟! -

 بگم؟! -

 بگو! -

 می دادم.من اگه جای تو بودم، تو این قسمت تغییراتی  -

 کدام قسمت ،خدا عالم ست .با شیطنت به عطا نگاه می کند. حاال

 عصبانی نشو برادر وگرنه دیگه حرف نمی زنم.... ادامه بدم یا برم؟! -

 شده همان نهال. دوباره

 عصبانی که هستم ،ولی تو حرفتو بزن! -

 ندارد که بزند. خنده اش را فرو می دهد. حرفی
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 قاد پذیر نیستینه، بهتره برم؛ تو انت -

جهشی از روی کاناپه بلند می شود و به طرف دستشویی می رود. چین و  با

چروم مالفه، روی پوس  ت ص  ورتش خط انداخته. در چارچوب در چرخی 

 می زند .

 راستی بهار جون هنوز نیومده؟ -

 مردد نگاهی دوباره روی صفحات می اندازد. عطا

 نه ،چیکارش داری؟ -

 فضولی موقوف! -

شه ها ،رو به مهربان می  در شغول جمع کردن نق شود ،عطا م سته می  که ب

 کند و می گوید:

 دفعه بعد که خواستم زن بگیرم، سراغ متفکرهاش نمی رم! -

 می خندد. مهربان

 تو حاال همین دفعه رو بگیر!-

 دست دست می کند و مردد می پرسد: کمی

 مهربان ،اجازه میدی عیدیشو بدم؟ -
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 روش را باال میدهد.یك تای اب مهربان

 عیدی!؟ چرا همون روز عید ندادی؟ -

 را از مهربان می دزدد. نگاهش

 ترسیدم دستم پیش ِ شکوه جون و عمو علی رو شه.-

مهربان به عطا دقیق ش   ده. وقتی چش  مهاش را باریك می کند، عطا  نگاه

 متوجه می شود هر چه را در فکر دارد ،خوانده!

 یرعطا خان!!!""پیش ِ قاضی و معلق بازی ام

 یا شایدم ترجیح دادی تنها باشین!-

را پایین می اندازد و در پی آن، صدای خنده اش، مهر تاییدی مي زند  سرش

 به حدس مهربان

 

 مهربان ،به نظرم نهال عوض شده ،فکر کنم یه چیزایی حس کرده . -

 بدجنسی اضافه می کند: با

 غلط نکنم این دختره جسی سب  خیر شده! -
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ای از نگرانی، وجود مهربان را در بر می گیرد. انگش  تش را به عالمت  س  ایه

 اخطار باال می آورد.

 حواست باشه به بیراهه نزنی! -

یك س ر به س مت آش پزخانه می رود،از  د،یاز دس تش ویی بیرون مي آ نهال

 همان جا داد می زند:

 عطا؟ بستنی تو بساطت نداری؟! -

 زده مي پرسدعزم رفتن می کند. عطا هول  مهربان

 کجا؟ -

 مگه نمی خواستي تنها باشین ؟! -

عطا می رود س  مت نهال. چرا ... دلش می خواهد تنها باش  ند. هنوز  نگاه

شاید  ش  قبل، چیزهایی حس کرده.  ساس نهال تردید دارد.  سبت به اح ن

 اگر تنها باشند، فرصتی دست بدهد تا بتواند مطملن تر قدم بردارد.

سته به عطا می در حالیکه تک مهربان سمت در می رود، آه صاش به  یه بر ع

 گوید:

 فقط یه کم اون نگاه نظر بازانه ت رو درویش کن!-
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 نوکرتم!-

 مادرتم اومد بگو حتمًا یه سر بیاد پایین کارش دارم-

 

 

و آرام، بسته ای را که از قبل در بسته بندی زیبایی پیچیده شده، کف  ساکت

 ز خانه بیرونش می کند.دست نهال قرار می دهد و از آشپ

با بی قراری ش  روع به باز کردن بس  ته می کند. رایحه خوش  بویی به  نهال

 پوشش کاغذی را پاره می کند. شترییمشامش می رسد ،با شتاب ب

میان جعبه ای مجلل ،زنجیری ظریف خودنمایی می کند. مردمك های  در

 چشمش به ر*ق*م در می آیند و با خوشحالی زمزمه می کند:

 عطا... وای عطا! -

 چند سال اخیر، فقط یکبار به جواهر فروشی رفته و آنهم به همراه عطا. در

اص  واًل به بازار می رود و نهال هر بار به بهانه ای، از رفتن خودداری  ش  کوه

می کند، چون در تمام مدت، شکوه از ترس دیده شدن نهال و نحوه حجابش 
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شغول یکه به دو کر شناها با او م ست و او هیچ ل*ذ*تی در این جلوی آ دن ا

 .ندیهمراهی نمی ب

ماه بهمن، پهلو به پهلوی عطا به قص  د خرید هدیه تولد بهار به یکی از  در

 معروفترین گالری های جواهر قدم گذاشته بود.

می کرد خودش را کنترل کند و رفتار حساب شده ای داشته باشد ولی  سعی

مده به هیجان آ که نمی توانس   ت جز آن، چیز  با دیدن آن آویز، چنان  بود 

 دیگری ببیند.

های بزرگ و  زنجیر ندازه  نه در ا که در وس  ط آن، دو پروا بایی  ظریف و زی

 کوچك متصل به هم قرار داشتند.

سیله  در شم نهال زیباتر از هر و ستفاده  یچ ست ا زینتی که یك زن می توان

 کند .

ند. برلیانها با ظرافت و را به زیر زنجیر می اندازد و آنرا بلند می ک دس  تش

رنگ بندی خاص  ی در کنار هم قرار گرفته اند. به آرامی آن را روی پاش می 

 گذارد و با دلی آسوده به تماشاش می نشیند.
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چمباتمه زده روی مبل، بازوهاش را به دور زانوهاش حلقه می کند  همانطور

ستن شغول کلنجار رفتن با قال  و ب س یو به عطا که به زحمت م گاه ت، نها

 می کند.

 اگرچه نگاهش نمی کند اما تمام حواسش به اوست. عطا

 به چه نتیجه ای رسیدی دکتر؟! -

این نتیجه رسیده که اگر قرار باشد عطا بین او و جسی یکی را انتخاب کند  به

ساس فرو ریختگی و ترس می کند ....  شانسی برای او وجود ندارد.... اح  ،

 ورت به تصور درآورده؟چه شده که عطا را به این ص

او، عطا همیش   ه وجود داش   ت ،هیچ زمان هیچ چیز او را عمیقًا رنج  برای

نداده بود ،نه س  ختگیریهای ش  کوه، نه نداش  تن دوس  ت و همراه در دوران 

سلی اش آنجا بود.... زنجیر  شه برای آرام کردن و ت سه. چرا که عطا همی مدر

 را میان انگشتهاش به حرکت در می آورد.

 طا راست می گفتی ؟ع -

روی میز آشپزخانه خم شده و سعی دارد بدون آنکه به بستنی ها دست  عطا،

 بزند، آنرا از قال  جدا کند.
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 چیو راست می گفتم ؟ -

 و به چارچوب در تکیه داده و می گوید: آمده

 همونکه دیش  ،پایین گفتی ... که جسی شیرینه و ... اینا! -

 می ترسد احساسات جدیدش لو بروند.نمی تواند ادامه بدهد.  حتی

 قال  را رها می کند، صاف می ایستد و با دقت نگاهش می کند. عطا

 "هوم پس گیر کار اینجاست"

 به خاطر این کسلی؟ -

س رش را بر می گرداند؛ ش انه ای باال می اندازد و تمام تالش ش را می  نهال

 کند. کند صورت تازه ای که فکر و احساسش گرفته از عطا پنهان

نه همش ... ولی خوب نازی که تا چند ماه دیگه میره ... این دختره هم که  -

شم تو هم  شده . به چ شق تو  صد دل عا معلومه از همون ثانیه اول یه دل نه 

که ش  کالته ....اون که عمرًا اینجا بمونه ،دیگر ص  د در ص  د تو هم میری 

 اونور.

 صداش را دو رگه می کند. بغآ،

 مونه و حوضش! بعد نهال می -
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حالت اض  طراب و درماندگی نهال را احس  اس می کند. دس  تهاش را  عطا،

 تکیه گاه می کند و روی میز قرار می دهد؛ کمی به جلو خم می شود.

 اگه نرم چی میشه؟!-

خوب اون تیکه ای نیس  ت که زمین بمونه! زن یکی دیگه میش  ه ،بعد تو از  -

 و حوضش! عشقش خودتو می کشی ،بازم نهال می مونه

لبخند زنان به سمتش می آید. جرقه ای که دیش  در ذهنش زده، به نظر  عطا

 درست می آید.

 "دنیای زنها.... دنیای پر رمز و راز زنها"

 نمی داند وقت مناسبی برای بازگو کردن احساسش هست یا نه. هنوز

شرده  زنجیر شر یرا از میان پنجه های بهم ف ده نهال آزاد می کند. خنده ای ف

ندازد، می  به دور گردنش می ا ته. در حالیکه آنرا  بانش نقش بس   بر روی ل

 گوید:

اول اینکه اون کس  ی رو که من دوس  ت دارم، غلط می کنه زن یکی دیگه  -

 بشه! در نتیجه من خودمو نمی کشم که تو بمونی و حوضت!
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سینه گرم عطا قرا گرفته و حلقه موهای درخشانش در زیر  سرش در نزدیکی 

 های او تکان می خورند.نفس

 با لحنی مالیم اضافه می کند : عطا

دوم اینکه اگه قول بدی دختر مودبی باشی و بعد از گرفتن هدیه، حداقل یه  -

 تشکر خشك و خالی بکنی ، منم قول میدم همیشه همینجا باشم.

 عطا می زند. یاراده، سرش را بلند می کند و ب*و*سه ای به گونه  بی

سه ساس مبهم و ای غری ب*و* شمه نگرفته، یك اح سرچ زی که از ه*و*س 

 پیچیده در پاسخ به مهری که در چشمهای عطا خوانده.

ستش در م ییکه می خورد؛ رشته  عطا رود. طغیان عظیمی از  یسخن از د

احساسات درش بوجود می آید ،احساس می کند در حال غرق شدن است. 

ساتش را رها عقلش نهی  می زند. به خودش اجازه نمی دهد ا سا سار اح ف

 کند .

که به دور گردنش حلقه ش   ده اند را به ارامی روی ش   انه های  دس  تهایی

 ظریفش می گذارد و او را کمی به عق  هول می دهد.
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تو االن باید پایین باش  ی...بهتره قبل از اینکه ص  دای ش  کوه جون دربیاد،  -

 بری.

سات نهال را پاره می کند.  این سا شته اح مبهوت و خجالت زده یادآوری، ر

سمت طبقه پایین  شود جعبه کادوش را بر می دارد و با پای برهنه به  خم می 

 می دود.

 

اش  یش  گیرود. کار هم یم نیو نازن یرعلیهمه جا همراه ام ،ی***جس  

 یکند و دوست دارد همه جا یم یبیاست. مخصوصا حاال که احساس غر

که  بباوراند نیته به نازنخوش  حال اس  ت توانس   یرعلی. و امندیتهران را بب

 یرعلیخواهرانه نسبت به ام یتیمیصرفا از سر عادت و صم ،یجس یرفتارها

 ست.

 همه گذشته. یروز پر کار، برا سه

 به فرودگاه رفته. یهمراه جس ،یرعلیام نبار،یآمده و ا نامدار

او  یبا مهمانش  ان در تهران هس  تند، در خانه  یاص  رار کرده تا وقت مهربان

 .ستیراحت ن گری... دستیراحت ن یولباشند 



  1154 

 

گفته "با بهداد  یرعلیزده، ام یش    که ص  حبت از نداش  تن اتاق کاف س  ر

لواس  ونش  ون، اونجا دو تا خدمتکار هم  یالیو میبر یص  حبت کردم مدت

 ."میهستن و راحت

 یامشبه... مامان! شما هم مثل نامدار شد نیبا خنده اضافه کرده: فقط هم و

 .الیو میریم ی... فردا همگره؟یقدم زدن هم نم یبرا ،یزیکه بدون برنامه ر

سا یتختش را عوض م یها مالفه ش ،  لشیکند و و را جمع و جور، تا آن 

 نامدار در اتاقش استراحت کند.

 نکهیکاناپه خوابش ببرد، بدون ا یآمده رو شیپ یلیس  ه ماه ِ گذش  ته، خ در

 سه ماه! یهمه  یروکند تا به تخت برود، آن ش  هم  دارشیباشد ب یکس

 .ردیگ یتماس م یرعلیشده که ام شیگرگ و م هوا

 مامان؟! یداریب -

 خواب. یاست و ب داریب

 شود. ی ناصر و همدم، کنار نامدار، مبهوت م ِدنیکند، از د یرا که باز م در

زم*س*تان ِ س  ال قبل، ده  ی. در تماس هس  تند ولدهیس  ال ِ قبل آنها را ند از

 گو رفته بود. هیفرار کرده بود و به سن د ورکیوین یروز از سرما
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 !      زیسورپرا -

 :دیگو ینامدار چسبانده، م یدارد. سر به شانه  جانیه هیاز هان شیب یجس

 جون؟! یهان یخوشحال شد -

 عمو جان! نیایدونستم شما هم م ی: نمدیگو یم متعج 

 خندد. یم ناصر

 !میبرگرد یناراحت -

 دازد.ان یابرو باال م یرعلیام

 انیابا بو با ب ورکیوین انیدادم ب یبی من بود و قبل از اومدن، ترت ِ ش  نهادیپ -

 تهران.

 نظر دارد. ریبا دقت، هر دو را ز یرعلیکند. ام ینامدار نگاه م به

 ".ی" خوش اومد دیگو یزند. م یم یآرام لبخند

 هم لبخند کجش را بر ل  دارد. نامدار

 کرد! زیمنم سورپرا یرعلیام -

ته اند نگف کیکنار هم نبوده اند؛ به هم تبر لیست که سال تحو یسال نیولا

 از نامدار نگرفته. ی آنچنان ِیدیو ع
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 ی لبخندش، رفتارش م ِیشناسد. متوجه سرد یم -حرکاتش را -مرد را  نیا

 شود.

 کند. یب*و*سد و تعارف م یو همدم را هم م ناصر

 آماده ندارد. یو همدم، اتاقجا دادن ِ ناصر  یداند خسته هستند. برا یم

 کشد. یبدون چمدانهاش به اتاقها سرک م نامدار،

 .زدیرود چند فنجان قهوه بر یم هیهان

به س   یهم همراهش م نامدار فنجانها و ظرف  ی آماده  ِ ینیرود. نگاهش 

 ابروهاش. انیم یتیاز سر نارضا یشکر است و اخم

عموجان و خانومش بذار...  رایرو در اخت یمن در نظر گرفت یکه برا یاتاق -

مهمون دعوت کرده. چند س  اعت قبل از پروازم  یزیبدون برنامه ر یرعلیام

 .ورکیوین دنیرس

 .میینجایچند س  اعت ا نی: فقط همدیگو یاز پش  ت س  رش آرام م یرعلیام

 ینطوریعمو خسرو... اتاق خودمو براشون آماده کردم... ا یالیو میریبعد م

ستاتاق خودتو یشما هم تو ساعت ددین ه سه   برم دنبال دیبا گهی... من دو 

 تنگ شده! دمیسف یکاناپه  یکارها... دلم هم برا
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هم تا قهوه بخورند، هوا  هیرود. بق یاس  تراحت م یکه بالفاص  له برا یجس  

 روشن شده.

 زودتر به اتاق رفته. نامدار

 داد به اتاق نرود. یم حیبود، ترج دهیدراز نکش منیدر نش یرعلیام اگر

 کشد. یم گاریکنار پنجره و س ستادهیا

 !د؟یآ یبدش م گاریاز دود س هیهان ستیبراش مهم ن یِک  از

 کند. ینم هیبه ورود هان یتوجه

ماندن کنار مرد یهم نم خودش که  یفهمد چرا معذب اس   ت. آن هم از 

 .دهیسال، شبها کنارش خواب ستیب

 !"دهیخواب گهیاق دات هی یکند " و ده سال هم هست تو یدر ذهنش کامل م و

 .ندینش یکنار تخت م مردد

س نامدار، سته مقابل ن شم ب صبح میچ س یخنک اول  ارد را و گارشیکه دود 

 کند. یاتاق م
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 هیگر ای د؛یکش   یافتد که تمام مدت در تخت دراز م یم یدور یروزها ادی

که  ییش  بها ادی... ش   دیو عذاب آور م یعص  ب یدچار لرزها ایکرد  یم

 بود و نگران. داریب شهیوحشت... و نامدار، هم کاب*و*س بود و

 حض  ورش در آنهمه  ِتیپناه بردن به امن ینفرت از نامدار و ش  بها یروزها

 غربت.

 را تمام کرده و پنجره را بسته. گاریس یفهمد ِک  ینم

کاناپه، لم  یرا درآورده و رو راهنشیپ ه،یبه هان تیاهم یب ،یفهمد ِک  ینم

 داده.

 کشد. ینامدار، دراز م ی مانده رو ِبا نگاه همانطور،

 :دیگو یدرحال باز کردن چمدان، آرام و سرد م نامدار،

 گرفتم... نینازن یآرپل برا فی ون کل ِدیس  ت جواهر از کالکش  ن ِ جد هی -

 .میبد هیعقد بهش هد یاگر به نظرت مناسبه، برا ،یچک کن ذارمیم

شمهاش ستگ چ انتخاب نامدار،  داند یم د،یسوزند. ند یم یاز خواب و خ

 نقص است. یب
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تاپش را ب یجعبه  نامدار، لپ  عد   الیکش   د. انگار خ یم رونیجواهر و ب

 یندارد. انگار در اتاق تنهاست. نور لپ تاپ، صورتش را روشن م دنیخواب

شه  شت، گو شمها را م یکند. با دو انگ ض یچ شارد و نارا صفحه  یف  یبه 

شن خ س هیشود. هان یم رهیرو  ماند که یم رهیگاز زده خ ینقره ا  یانقدر به 

 برد. یخوابش م

انقدر س  ر حال اس  ت که  جان،یاز ه یول دهی*** فقط دو س  ه س  اعت خواب

 کند. یرا احساس نم یکمبود خواب و خستگ

 کوچک. ینیریش کیخورد و  یم ریش وانیل کی

 خالف هر روز صبح، اشتها ندارد. بر

 بردارد. زیاز خواب، فراموش کرده از کمدش لباس تم قبل

 دنیمزاحم خواب پدر و مادرش شود اما لباسهاش هم از خواب ستین درست

 کاناپه چروک شده اند. یرو

 است. میاندازد. نه و ن یم یساعت نگاه به

شت در اتاق م دو هتر کند ب داریرا ب هیداند در بزند و هان ی. نمستدیا یدل، پ

 بردارد. یصدا برود و لباس یب ایاست 
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 وقت وارد اتاق خواب پدر و مادرش نشده. چی! هانطیبر ش لعنت

ستگ یم ل  ش یم نییرا پا رهیگزد و مردد د شد اما پ  یدوباره در را م مان،یک

 کنج لبهاش. ندینش یاراده م یب یبندد و لبخند

 یبرساند و برگردد؛ با لباس چروک هم م شگاهیرا تا آرا نیقرار است نازن فقط

 شود!

 شود. یصدا از خانه خارج م یدارد و ب یرا بر م لیو موبا چیسوئ

اتاقش که پدر و مادرش را در خود  ادیمهربان، هر بار  یبه خانه  دنیرس   تا

 .ردیگ یافتد، لبخندش جان م یجا داده م

 مهمانهاست! ونیرا مد یکینزد نیا

 زند. یزنگ م نینازن لیدر، به موبا یجلو

 ."زمیدرم عز ی"من جلو

 ا! ببین چقدر تو تنم خوشگله؟مامان ... تو رو خد -*** 

سرو کله زدن با کارگرها ،بی توجهی خودش  شکوه در حالیکه می خواهد با 

 را نشان بدهد ، می گوید:
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که برات  - کت دامنی  گه نمی خوام بش  نوم. همون  هال ... دی بس کن ن

 دوختمو می پوشی.

 را مشت می کند و با حرم می گوید: دستهاش

س به این خوش  گلی و مد روزو ول می کنه ،اون آخه کدوم آدم عاقلی، لبا-

 کت دامن دهاتی رو می پوشه؟

 شاید مد شد همه ل*خ*ت بیان بیرون؛ تو هم می خوای بیای؟! -

 نامحرم نداریم. ه؛یآخه اینکه انقدرها باز نیست... بعدم مجلس ما خودمون-

 زیر ل  غرولند می کند. شکوه،

؛ آماده س نییپا نی!... بجن ! نازنچقدرم که تو به این چیزا اهمیت میدی -

 رسه. یم یرعلیاالن ام

هم بی اهمیت به جلز ولز کردن نهال، برای س  رکش  ی به طبقه پایین می  بعد

 رود.

نهال پر از اشك می شود. صورتش درهم می رود. برخورد شکوه،  چشمهای

 کمال بی انصافی ست ،از همان باال با بغآ داد می زند :

 ازه می گیرم!اصاًل از بابا اج-
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 میان راه، کفری و عصبی به سمتش بر می گردد. شکوه

 حاال که انقدر شجاع شدی ،برو ببینم بیرونت نمی ندازه؟! -

 گرداند. یرود و دوباره سر برم یم نییپله پا دو

موهاتم بگو جمع کنه باال... هم بلنده، هم تو چشم. تو هم که حواست به  -

 .ننیب یهمه م ست،یحجابت ن

منقبضش سرازیر می  یاختیارش را از دست می دهد و اشك از چهره  لنها

 شود. همانجا میان راه پله ها می نشیند و ناله می کند:

 مامان ،تو رو خدا ،همین یه شبو ... -

 شکوه دیگر آنجا نیست تا صورت ناامید و خیس از اشك او را ببیند. اما

 شنود. یپله ها م نییرا از پا نینازن یصدا

 شد. ریاومد... بدو د یرعلیهال؟... امن -

 

 هم سرحال است. نی***نازن

 .ردیگ یدر را نبسته، دستش را م هنوز

 حالش چطوره؟! نمینازن -
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 دهد. یسر تکان م نینازن

 .شگاهیآرا ادی... اونم باهام ممیمنتظر نهال بش دیخوبم... با -

 زند. یم نینازن یبه انگشتها یا ب*و*سه

دهد و  یم هیتک نیگذرد. به در ماش   یم نیقل  نازن از ل*ذ*ت، از یموج

 خندد. یم

 !؟یاسترس دار -

 نه! چرا؟! -

 بودمت! دهینامرت  ند ینطوریتا حاال ا -

 کند. یاشاره م یرعلیام یبه لباسها و

نامرت  بودن ظاهرش، س  بک  ِ لی دل ِ یادآوریاز  ،یرعلیآرامِ  ام ی خنده  

 است.

دوس تم  ینطوریا ه؟ی... چش میه آماده مرم خون یش ما رو که رس وندم، م -

 !؟یندار

 دوست دارم! شتریب ینطوریچرا... اتفاقا ا -

 شود. یم متعج 
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 !؟یلیر -

 دهد. یسر تکان م طنتیبا ش نینازن

 مرد ِ خوشگل، مال مردمه! گهی!... مامانم م   سی -

 شود. یصدادار م نینازن ی. خنده دهیرا نفهم نینازن منظور

لت دخترا و ،یباش پیخوشگل و مرت  و خوش ت یوقت ینعیاصطالحه...  -

 کنن! ینم

از در را ب لشیوسا یکند. نهال، با ساک دست طنتیش نیخواهد مثل نازن یم

 کند. یم

 سالم... -

 با لبخند به طرفش برگشته. یرعلیام

 سالم نهال خانوم! -

 کند. یصورت ِ گرفته اش، تعج  م دنید از

 !اد؟یهنوز خوابت م -

 کشد. یم یو نفس بلند دیگو ی"نه" کوتاه م کی نهال،

 پس دختر عمه ت کو م*س*تر؟! -
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 کند. یرا روشن م نیو ماش ندینش یراست م یرعلیام

 خونه، خوابه؛ مثل تو! -

 کند. ینگاه م یرعلیخندان ام یبه چشمها نهیاز آ نهال،

ادرش بدون پدر و م نکهیمثل منه؟!!... ا ی جس   ِزیچه چ قای"مثل ِ من؟!... دق

باهت ا،یس  رِ  دن نیاومده ا یتیمحدود چیو ه که حتا حق  یش   به من داره 

 انتخاب مدل مو و لباسمم ندارم؟!"

 .شگاهیآرا یآورد یرو هم م یکاش جس -

 کند. ینگاه م نیبه پس ِ سر نازن یتیبا نارضا نهال

 .ارمشیشد، خواست، م داریاگر ب -

آن  کهنیکند. ا یفکر م یه جسو نهال، در سکوت، ب دیگو یرا م ریمس نینازن

 یچرا از برخوردها ت،یبا آنهمه حس  اس   نینازن نکهیپوش  د؟ ا یش    چه م

را  یعطا که جس   نکهیش  ود؟ ا یناراحت نم یرعلیبا ام یجس   ی مانهیص  م

شب سته، او را به چه ت شا یم هیشکالت دان ش دیکند؟...   قپرتقال... عطا عا

 یزیکند که عطا، او را به چ یفکر م نطوریا ای - دیچرا با یپرتقال است... ول

 کند؟! هیکه عاشقش باشد، تشب
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 شود. یاراده، آه م یب نفسش

در ذهنش  -یکم دیرا بپوش  د، ش  ا یداد آن لباس گلبه یش  کوه اجازه م اگر

 داشت. یشانس در مقابل جس یفقط کم -کند  یم دیتاک

 س  تینش  نود. کنجکاو هم  یش  نود و نم یرا م نیآرام ِ نازن یخنده  یص  دا

 خندند. یو به چه م ندیگو یبداند چه م

 مسافرت. میبا هم بر یخوام چند روز یم -

 کند. یتعج  م نینازن

 !؟یکجا؟! ِک  -

سر...  -  یلیخ یسال قبل با پدرم رفتم... جا یلی... خگهیدو روز د یکیرام

 بود. یقشنگ

ند ک یج ماندازد؛ سرش را ک یگذرا م ینگاه ابانیبه خ رهیبه نهال ِ خ نه،یآ از

 کند. یچشمهاش را جمع م طنت،یبا لبخند و ش ن،یبه طرف نازن

 آرام است. صداش

 عاشقانه! یسفر دو نفره  هی -
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: دیگو یاندازد و مردد و آرام م یچش  م به نهال نگاه م یاز گوش  ه  ن،ینازن

 .یبعد ابونینه، خ ابونیخ نیاجازه بدن... ا نایکنم مامانم ا یفکر نم

 ند.ک یو روبرو نگاه م نیبه نازن یچند بار، رفت و برگشتزند و  یم راهنما

 چرا اجازه ندن؟! -

. نهال هم س  تینهال راحت ن یش  ود. جلو یم رهیبه انگش  تهاش خ نینازن

 نبود، راحت نبود!

 سفر... میبر ینذارن دو نفر م،یخ ... فکر کنم تا ازدواج نکن -

چرخد سمت  یکند. م یتوقف م ن،ینازن یشوند و با اشاره  یم ابانیخ وارد

 .نینازن

 چرا؟! -

 کند. یمعذب به نهال اشاره م ن،ینازن

 .میبر ؟یینهال... کجا -

 دارد. یرا برم نیکشد و ساک خودش و نازن یم یگرینفس بلند د نهال

 م*س*تر جان! دستت درد نکنه! -
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سر تکان م یلبخند م یرعلیام سش به نازن یدهد ول یزند و  ست و  نیحوا ا

 اب.منتظر ِ جو

 رود. یم شگاهیطرف آرا نهال،

 !م؟یشیبا هم محرم نم م،یمگه امروز که عقد کن -

 کند. یساختمان نگاه م ی جلو ِدیسف یبه تابلو نینازن

 ...میکن ی... ازدواج که نمی... ولمیشیچرا... محرم م -

 منظورت س*ک*سه؟! -

 کند! یراحت برخورد م یادیز یرعلیشود. ام یدر جا سرخ م نینازن

زنم  یزنگ م ش  د،ی: کارم داش  ت تموم مدیگو یم م،ینگاه ِ م*س*تق دونب

 بهت.

 .ردیگ یبازوش را م یرعلیام

 !نمت؟ی... ببیاوک -

 دارد. طنتیکند، لبخند دارد؛ ش یکه م نگاهش

ص ِهیتنب یبرا یول میر یپس با بچه ها م - شده ب می تو، ت هت گرفتم هر طور 

 گرم! اینشون بدم سردم 
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 کند. یزند و در را باز م یم یجالت به بازوش ضربه ابا خ ن،ینازن

 نهال منتظره. -

 خندد. یم یرعلیام

 !نینازن -

 .ندشیکند تا بب یشود و گردن خم م یم ادهیپ نینازن

 رود. یچسباند و طرف او نشانه م یدو انگشت را به لبها م ،یرعلیام

 دزدد. یزند و نگاهش را م یبرق م چشمهاش

 خواند: یم یلب ریکند و ز یتماشا م رفتنش را ،یرعلیام

 الو! وری نی!... آم سو الست ایدیل -

شان؛ و البته به  کی. اقوام درجه ستین ادی***تعداد مهمانها ز شکوه و خود

 هم دعوت شده اند. دیبهداد و وح ،یجز ناصر و همدم و جس

ش  ده و خدمه، از  دهیو وس  واس ِ خام ش  کوه، چ قهیعقد، با س  ل ی س  فره

 هستند. ییرایبتدا، مشغول پذهمان ا
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سی صر به فرد، همراه  ج با لباس فوق العاده ای که به تن دارد ،چهره ای منح

لبخند دیوانه کننده اش ،حکم ش  عله آتش  ی را دارد که به زودی همه را در بر 

 می گیرد.

که در آن  ییقلمرو یراه رفتنش، حکایت از آن دارد که به ص  حنه  ی نحوه

 کامل دارد. یحاطه قدم بر می دارد، ا

عطرش، در تمام مس  یری که رفت و آمد می کند به  یم*س*ت کننده  بوی

مشام می رسد. جاذبه و جادویی که بی اختیار هر کسی را محو خودش می 

کند. تا جایی که شکوه هم در دلش تصدیق می کند دختر بسیار خوش قیافه 

ست. گاهی از گوشه  شم با حالتی از کنجکاوی که  یای  ست آنرا چ قادر نی

پنهان کند، حرکات او را زیر نظر می گیرد . ش  وم اول هنگامی س   ت که 

ش  وند. جس  ی با خوش  حالی از گردن امیر  یامیرعلی و نازنین از در وارد م

. شکوه با تعج  به دیگو یب*و*سد و تبریك م یعلی آویزان شده و او را م

 اقی عادی ست.سمت هانیه برگشته اما به نظر می رسد از چشم او اتف

از اخالق و برخوردها و  نینازن یبرا ،یقبل از آمدن و آوردن ِ جس   ،یرعلیام

 یزند ول یفقط لبخند م نیمفص  ل حرف زده. نازن انش  ان،یم ینوع ِ رابطه 
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 یریاثهم ت دنشیرسد شن یو به نظر نم دهیرا نشن یرعلیام حاتیشکوه، توض

 در عکس العملهاش داشته باشد.

شوهرش  با شانه های ناراحتی در ورود  ضا و امیرعطا ،کم کم اولین ن ،امیرر

 چهره اش نمایان می شود.

آن زمان، هیچ دختری از فامیل ،حتی آنها که اعتقادی نداشتند ،به حرمت  تا

 حضور شوهرش ،بی حجاب در جمع آنها حاضر نمی شدند.

 فسشاعتماد به ن یبا دیدن جسی و مقایسه او با خودش همان ته مانده  نهال

 را هم از دست می دهد.

طوریکه تمام مدت انجام مراس  م، ل  از ل  باز نمی کند. از ش   دت  به

استرس و هیجان، گوشه شال حریری که بی توجه به روی شانه هایش افتاده 

 را ریش ریش می کند.

 یدر ذاتش اس  ت. و نم ،یو دلبر ییبایهم نرفته! ز ش  گاهیحتا به آرا یجس  

ترس  د. باور اینکه چنین  یدر مقابل عطا، م ،ینقص   یفهمد چرا از آنهمه ب

حس مهار نشدنی برای تصاح  عطا داشته باشد، برای خودش هم مشکل 

 است.
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احس  اس می کند نگاهی رویش س  نگینی می کند. س  رش را بر می  نهال

سفره،  شور و ولوله، او را ندیده بود که کمی دور تر از  گرداند ،در میان آنهمه 

 ده و به او نگاه می کند.به دیوار تکیه دا

چنان حرارتی حس می کند که تاب نمی آورد و س  رش را به س  مت  نهال

 مخالف بر می گرداند.

شود. اگر نهال، فقط چند لحظه نگاهش می کرد،  عطا شوکه می  با دیدنش 

 به وضوح تحسین و ل*ذ*ت را در چشمهای سیاه و مشتاقش می دید.

ن سر و نگاه کردن به چشمهایی که حس بیشتر ازبیست بار از برگرداند نهال

 می کند همچنان به او خیره است، خودداری می کند .

 تواند بگوید عصبی ست یا خوشحال. نمی

بی اختیار دلش می خواهد آن موهای س  رکش و درخش  نده که باالی  عطا

 سرش جمع شده را باز کند و به روی شانه هاش بریزد.

اده س یشیه خودش انتخاب کرده، با آراک یدر لباس روشن و ساده ا ن،ینازن

ش  نل پنهان کرده، از  ریحالت گرفته و ز مه،یباز که فقط از ن یتر و موها

 را لرزانده. یرعلیآمده، دل ام رونیب شگاهیهمان وقت که از آرا
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 هیعقد آمده. نامدار و هان یخواندن خطبه  یبرا ررضایمحضردار ِ ام دوست

 ند.ا دهیرس شانیهم همراه مهمانها

 سیاراده با لبخند، چش  مهاش خ یب ،یرعلیکنار ام ن،ینازن دنیبا د ش  کوه،

 شوند. یم

 قلوبهم" نیکند "الهم اّلف ب یل  زمزمه م ریز

 هم، کنار گوشش آرام است. یرعلیام یصدا

 !نیآم -

 زند. یلبخند م یرعلیکند. ام ینگاه م یرعلیصورت آرام ام به

 نشده حاج خانوم! دهیرمادر تر از تو، آف نت،ینازن یبرا -

 ته.دلش آرام گرف یاندازد. کم ینگاه م یرعلی شاد ِ نشسته کنار ام ِنینازن به

ساس خوب ه،یهان سه  یاح ساس  یدارد؛ بر خالف ِ جل گاه اح قبل، ناخودآ

 کند. یاعتماد به نفس م

. س  تیکس، ش  رمنده ن چیکه نامدار هس  ت، از مهربان، ش  کوه، و ه حاال

 یم دییکنار هم بودن را تا نیا تش،یاز رضا زیو لبخند ِ لبر که با نگاه یمهربان

 کند.
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هم  یس  ت. برا یمهربان، پر از ش  گفت یهمدم و ناص  ر با خانواده  دارید

ش جابیا تیموقع یدارند ول ادیز فیحرف و تعر سم عق نندیکرده بن د تا مرا

 برگزار شود.

سم و با ظاهر ،یرعلیام شنا به مرا  نیبه نازن نهی، از آنقص و پر غرور یب ینا آ

 شود. یمانده و لبخند از لبش پاک نم رهیخ

هاش انگشت ،یرعلیکند که دست ام یها را مرور م هیکوبان، آ یبا قلب ن،ینازن

 فشارد. یرا م

 !؟یگ یپس چرا بله نم -

شنل رو یسر خم م یکم  دی: بادیگو یسرش، مثل او آرام م یکند واز کنار 

 سه بار بپرسه.

 زند. یلبخند م طنتیبا ش یرعلیام

 !گه؟ید یگ یتو هم سه بار بله م -

 !ینکن یزی!... آبروریرعلیام -

 یو س  خت ِ عاقد گوش م یخندد و در س  کوت، به جمالت تکرار یم آرام

 دهد.
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و  شکوه یشود با فشرده شدن ِ انگشتهاش، اشکها یهمزمان م نینازن ی بله

 یپر لبخند و غرق فکر ِ عطا  نگاه ِ پر غرور و براق ِ نامدار و ص  ورت ِ ه،یهان

 به نهال. رهیخ

 تور است. ریز ن،ینازن یمحکم و مات ِ صورت ِ پنهان شده  ،یرعلیام ی بله

زند و  یکش  ند که تور را باال م یزنند و س  وت م یمهمانها دس  ت م هنوز

 نشاند. یم نینازن یلبها ینرم، رو یب*و*سه ا

 لیفام یزده به مردهاخندد؛ ش  کوه هول  ی دس   ت زدن، م ِ نیح مهربان،

سر به ز یم ینگاه شم  ر،یاندازد و عطا،  ست زدن، به کراواتش چ در حال د

 دوزد. یم

صورتش را باال بگ یخجالت م ن،ینازن شد  شمها ی. جلوردیک  پدرش، یچ

 ...؟!رعطایام ،ییعمو، دا

 !یرعلی ام ِیراحت نیاز ا امان

 هاش.انگشت یرو یرعلیام یو لبها ندینش یدر انگشتش م حلقه

 .نمیکنم نازن یخوشبختت م -
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بله و حلقه، رس  ما از  نیکند که با ا یبغآ کرده، به خواهرش نگاه م نهال،

 و قصد رفتن کرده. دهیخانواده بر

 شود. یاز قبل، تنها م شتریب یلیکه برود، خ نینازن

که  یکند و زمزمه ا یخندان پس  رش نگاه م یبا ل*ذ*ت، به لبها نامدار،

 و ابراز عشق است. یقول ِ خوشبخت داند یم دهینشن

 م؟یشونو بد هیهد یاینم -

 آورده. سر تکان رونیب فشیجواهر را از ک یکه جعبه  هیگردد طرف هان یبرم

 کند. یاو م ی چشمها ِسی خ ِیدهد و نگاه از سبز یم

سم ش ی عقد که تمام م ِمرا روند که با  یم اطیاز ح یشود، اکثر مردها به بخ

 شده. ییرایپذ یاده آم ،یو صندل زیم

 خواهد برود. یرا گرفته، نم نیهمچنان دست نازن یرعلیام

 کند: یآرام زمزمه م ن،ینازن

 .هیبق شیهمه رفتن!... زشته! برو پ -

 کند. یم ی لبخند، اخم آرام ِانیم ،یرعلیام

 !ن؟یکن یداماد رو از عروسش جدا م هیچه رسم نیا -



 1177 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 رود. یزند و م یب*و*سه م نینناز یموها یشود، به شنل رو یخم م بعد

 خندد. یم خودیکند و ب یبه مهمانها نگاه م دهیدوباره خجالت کش شکوه،

 .ندینش یم هیمتعج  کنار هان ،یجس

 بود؟! یکم نیتموم شد؟! به ا -

 خندد. یم هیهان

 تا خانوما راحت تر باشن. رونینه! تازه شروع شده... مردها رفتن ب -

 آورد. یشده و سر در نم جید که گزنن یم ادیفر یجس یچشمها

 یم یحجاب ش  دن خانومها که راحت تر مش  غول ر*ق*م و ش  اد یب به

 کشد. یسرک م اطیبه ح یشوند، ماتش برده و گاه

 ***آخر ش  است. بزرگترها رفته اند و جمعی از جوانها مانده اند.

موس  یقی بلند می ش  ود و جس  ی با خنده و عش  وه گری ش  روع به  ص  دای

را درک کند!  یمی کند. انگار تازه توانس  ته جش  ن و مهمان ر*ق*ص  یدن

نازن یرعلیام ند. ام یر*ق*م دعوت م یرا برا نیو  بال م یرعلیک  یاس  تق

سمت ن،ینازن یکند ول سته اند، نگا هیکه پدرش و بق یبا خجالت به  ش  یه من

 کند.
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 ی هال نش  س  ته اند و به گذش  ته و خاطرات دور ِ خانه  ِگریطرف د بزرگترها

 برگشته اند. یمیدق

 کند. یم یاخم مهربان یرعلیام

!... اونا هم که اصال حواسشون ؟یکش یتو از پدر و عموت هم خجالت م -

 .ستیبه ما ن

ست،  یتجربه ها نیگزد. ا یمعذب ل  م ن،ینازن سخت ا نکرده، براش هم 

با ام یهم دلش م حاال  هد  ند ول ،یرعلیخوا حان ک مه را امت ش  کوه...  یه

 ندنیدارد. حتا اگر پدر و عموش هم نب یشکوه چه عکس العمل انددیم ده،یند

 .ستیوجه قابل قبول ن چیشکوه به ه ینزنند، برا یو حرف

 ...دمینر*ق*ص ریبابام و عمو رضا و حتا ام یوقت جلو چیمن ه -

 بکن! نکارویبار ا نیاول یخ  برا -

 کند. یزند و عمدا مظلومانه بهش نگاه م یلبخند م نینازن

 باره، امش  نباشه! نیبذار اون اول یشم... ولچ -

شمهاش داده، کار خودش را کرده! ام یحالت صورت و چ ست  یرعلیکه به  د

 فشارد. یاندازد و او را به خود م یدور شانه هاش م
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 ...زمیباشه عز -

چند س   اعت  نی: فقط بعد از ادیگو یکند و آرامتر م یس  رش را خم م و

 امش ؟! میدار ییکم تنها هی ،ییجدا

س  رگرم بوده، با نگاه، دنبال  یرعلیو ام دیبا بهداد و وح اط،یکه در ح عطا

 گردد. ینهال م

 نیبه نازن یرعلیکه همراهش بر*ق*صد. ام ردیگ یرا م یرعلیدست ام یجس

 رود. یدهد و وسط م یم لیتحو یلبخند

که همه  یدیجد لیزده از حضور در جشن، همراه فام جانیو همدم، ه ناصر

شته و اخا ی ست هیزنده کرده، کنار هان شانیرا برا رانیطرات گذ ش ه و نامدار ن

 اند.

 کشد. یم یکند و نفس بلند یم یرعلیبه ام یراض ینگاه همدم،

و شده... ت دیشه یعل میکرد ی! ما رو بگو فکر مهیهان نیقدرت خدا رو بب -

 ها! که رهیداده... دس   ت تقد لینگو همون وقت برگش  ته و خانواده تش  ک

 ...رهیخانومو بگ رانیا ینوه  اد،یب یرعلیام

 اندازد. یم ینگاه واریبه در و د ناصر،
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شده... همون اول جنگ گفتم اون زم - شونم خوب  ضع   ِیو باغ موروث نایو

 گنج. شهیم گهیخانوم، چند سال د رانیا

 دهد. یسر تکان م همدم

. تره؛ نه؟..تو سرا درآوردن... دکتر، مهندس... عروسشم دک یپسراشم سر -

 !یرعلیچه مظلومم هست بر عکس ِ مادر زن ِ ام

 دهد. یبا افسوس، سر تکان م ناصر

 ...هیخانومو... جاش خال مایس امرزهیخدا ب -

س یخدا همه  - ش یسخت یلی... خامرزهیخاکو ب یرایا شد...  تیو اذ دیک

 حقش نبود انقدر زود بره... یول

ت سال اس یلیگزد. خ یبندش، ل  مبا دست یو در حال باز ریسر به ز هیهان

تک تک ِ دور هم  یبوده؛ تو ایکه براش مح ی. در رفاهستیخال مایس یجا

 که همه بوده اند جز مادرش... ییجمع شدنها

به آب و آت - نامدار خان حرم خورد واس   ه معالجه  شیچقدر من  زدم، 

 .مینشد فشیش... گوش نکرد... مام حر

 زند. یصر پوزخند مبه حرف نا ر،یسر به ز همانطور
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کشد و  یم رونیرا ب گاریکتش پاکت س  یشود، از ج یکالفه بلند م نامدار،

 رود. یم اطیبه طرف ح

تونس  تم اون  یم یکند: ول یکند و زمزمه م یرفتنش را با اخم نگاه م ه،یهان

 باشم. ششیپ ایآخر

 درست متوجه نشده. ،یقیموس یدر صدا همدم

 !؟یچ -

 رد.کند. بغآ دا یم نگاهش

 رفت.  یرفت... منو داشت و غر ایاز دن  یمامانم غر -

 دهد. یسر تکان م همدم

کرد ازت پنهون  یعمرش خبر داره؟ فکر م ی مونهیاز پ یکرد... ک یلجباز -

 یون نمکدوم باورم چیه مارستانم،یب دیخواب ی... تا وقتیشیکنه، نگرانش نم

 تو و نوه ش. شیپ ادینباشه تا ب ایشد عمرش به دن

 .ستیو بغضش دست خودش ن اخم

 شش؟یپ امیتونستم ب یتونست... من که م یاون نم -

 فردارش. یشده  دیسف کسرهی یکشد به موها یدست م ناصر
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س - و  هیان... گفت هپیش زنیتینامدار خان گفته بود گور پدر عق  افتادن ِ 

 مایفرس  تم حداقل چند وقت ِ آخر کنارش باش  ن... اما س   یرو م یرعلیام

 عمرش لجباز بود. یجباز بود... همه ل

 شود. یم  یغل هیهان اخم

ش چیمامانم ه - شت... رفتن ِ من و ام یدیو ام یدلخو از  یرعلیجز من ندا

 .دمیرو ند یپا درش آورد... آروم تر و مظلوم تر از مادرم کس

 زند. یرنگ م یب یلبخند ناصر

نه... ول - خدا رحمتش ک که عمر، هم من هی یخانوم بود...  و حرم داد 

هم دم  رم،یخودم بگ ی هیس   ا ریز امرزمویداداش خداب یادگاراینذاش   ت 

ما بفهم یآخر نذاش   ت ش    دیدکترا ازش قطع ام نیبا خودش لج کرد و 

 .میکرد یدگیهمه بهش رس ی... جامیکردن... من و همدم براش کم نذاشت

 کند. یلبش را م پوست

اومدم... اگه  یم دیلج کرد؛ من با... مامانم نیش  ما که به نامدار گفته بود -

 خبر داشتم...

 .ردیگ یشانه اش را م همدم
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صه  - شت... گفت بچه م تو غربت، از راه دور، غ منو نخوره... ما رو  ینذا

 ناصر، گفتم به شوهرش یپا ری... من نشستم زمیقسم داد به نامدار خانم نگ

 .گهیم هیبگو، اگه صالح دونست، به هان

 زند. یپوزخند م دوباره

 " صالح ندونست!"

 ،یو جس   یرعلیکه به ام ررض  ایام یش  ود رو یحواس، مات م یب نگاهش

 دهد. یشاباش م

 دهد. یسر تکان م ناصر

خودش ازش  یسال، بچه  نهمهیکرد بعد از ا یخانوم بد کرد... کار مایس -

ست ن نیدلچرک شه... من همون موقع بهش گفتم کارش در  ... گوشستیبا

 نکرد.

 کند. یناصر نگاه م به عیسر

 باشم؟! نیاز مادرم؟! چرا از اون دلچرک -

 برد. یکم پشت و روشن شده اش را باال م یمتعج ، ابروها همدم
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ص یک - شت یکه پا رو یی! ماه؟یداره هان ریتق سممون گذا شوهرت میق  و به 

ه فرس  تاد؟ چ مارمیس   ی هینامدار خان که عز و جز کرد و پول کل ای! م؟یگفت

 نبود... ای؟! عمرش به دنکرد شهیم

 ؟نامدار خان نداد گهیکه د مارستانشویکند: خرج ب یبا غرغر اصالح م ناصر

 گلوش. یکشد رو یدهد. دست م یطعم زهر م دهانش

 .مشیپ ادیبودم که ب زاشیخبر از همه جا، منتظر درست شدن و یاما من ب -

و پس زد، ر هی: کاراش  م ول کرد... بدنش که کلدیگو یاخم کرده م ناص  ر

شده...  هیبه تو نزنه... گفت هان یکرد حرف ونینامدارم مد سرده  تو غربت، اف

شتباه مشهیبدتر م نه،یو مرگ منم بب یضیمر ادیب  م،یکرد؟ ما هم اومد ی... ا

 ...میدیحال تو رو د

صد دالر کیشود  یو بلند م دیگو یم سکناس   یشاباش م یرعلیبه ام یا

در کنار  ،یکه زمان ینه آن هم در مقابل کسانظاهرسازا یدهد. از آن حرکتها

 داشته اند. یمحقر و ساده ا یهم، زندگ

سم داده بود نامدار بهم نگه؟!... پس  یسردرگم، از همدم م ه،یهان سد: ق پر

 وقت بهم نگفت؟! چیچرا نامدار ه
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 برد. یباز ابرو باال م همدم

سم داد نگه... ب - شاب یخوا یکنه؟!...تو نم فیبرات تعر ادیق سرت  اش به پ

 ! معلومه به مادرش رفته!دی! عروست که نر*ق*ص؟یبد

رف کشد و به ط یم رونیکند. چند تراول ب یرا باز م یدست فیحواس، ک یب

 رود. یم یو جس یرعلیام

 پرسد: یم یسیخندد و به انگل یمتعج  از گرفتن ِ پول، م ،یجس

 !دن؟یاز ر*ق*صمون خوششون اومده بهمون پول م -

 :دیگو یرود، م یم نیخندد و همانطور که به طرف نازن یهم م یرعلیام

 !یر*ق*ص ینم یرانیرسمه! انقدرا هم خوب ا -

 رسد. یخنده اش به عطا م یزند و ته مانده  یم یچرخ یبا لوند یجس

سته و متعج  م ی عطا باز م ِنگاه ش ساکت ن  نهمهیشود از ا یرود تا نهال ِ 

 .یتحرک یب

ص یپوست م یتقالحواس، پر یکه ب ینهال س دنیکند و به ر*ق* شم چ یج

 دوخته.
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نگاه و فکر اوس  ت که جس  ی در برابرش ظاهر می ش  ود. با خنده و  غرق

ست ...  شوار نی سخ این نگاه د صد و نگاهش می کند. پا شیطنت می ر*ق*

 ظاهرًا از او دعوت به ر*ق*م کرده.

 ند.غیر منتظره است این حرکت، که در برابر آن سکوت می ک انقدر

بهداد را که  یس  ت و ص  دا یو بهداد هم به جس   دی همه، از جمله وح ِنگاه

 شنود. یقصد خروج دارد، کنار گوشش م

دا ! خریشانستو ام یدل ِ برادرو!.. ا زیعز نیمن برم منتظرش نذارم ا یریِنم -

 فرستاده! نیبرات حورالع

رد. که نگاهش به روی جس  ی می چرخد، بی اختیار تکانی می خو هنگامی

 لبش را به دندان می گیرد.

 "بر شیطون لعنت!"

شکل شی و در  م ست که مرد با سوسه انگیز تر از آن ا ست که جسی، و آنجا

 نظرت جلوه نکند.

اراده و درنظر گرفتن موقعیت، همراه او می ش  ود. به جز ص  دای بلند  بدون

 صداها قطع می شود. یموزیك، بقیه 
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 .نهال، همانند آهی بی صدا شده ی چهره

همه کسانی که حضور دارند، به آن دو نگاه می کنند. گروهی ناراحت  تقریباً 

 هستند و سکوت کرده اند و گروهی هم آنها را مناس  هم می دانند.

 با ناباوری و درعین حال خوشحالی، چشم ازشان برنمی دارد. بهار

ستانه  نهال صومیت و ناامیدی در نگاهش موج  یدر آ در توقف می کند. مع

زند. کاش او هم می توانس  ت با ناز و کرش  مه و ترفندهای زنانه، توجه  می

 عطا را جل  کند.

نقش کوچکی از  یاز ش  جاعت ،جس  ارت ،کارممنوعه به اض  افه  ترکیبی

 سرنوشت می توانست او را به هدفش برساند.

 ی آخر مهمان ِدیدر کنارش قرار می گیرد. ص  ورتش از اوض  اع ِ جد ش  کوه

هم مخصوصا خود را  ررضایو ام یرعلیداند ام یرسد. م یبه نظر نم یراض

 نیدهند. از ا یو عطا نش  ان م یتوجه به ر*ق*م جس   یگرم ص  حبت و ب

گاه، نهالِ  هم غهیص    ش  هیها، تا به حال در آن خانه نداش  ته اند. ناخودآ

 دخترهاش را  ِتی محجوب ِزانیکند و م یم س  هیمقا یرا با جس   انگرشیطغ

 !ابدی یدرم
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 یمرخ رنگ پریده و گونه های سفید نهال ، زیر ل  زمزمه می کند:سمت ن به

 مثل ماه شدی ،امش  همه تعریفتو می کردن.-

 لحظه ای مک  می کند ، چانه اش می لرزد. نهال

 …همه رو مدیون توام مامان  -

 خلوت تر شده. حاال اگه دلت می خواد، برو یه لباس راحت تر بپوش. -

 نه ،همین عالیه.-

شکوه، نظاره گر تالش او برای کنترل ن صدای ست.  سی تهی  هال از هر ح

 اشکهاش است ....تالشی برای حف  غرور.

 را باز می کند چیزی بگوید ولی حرفی نمی زند. دهانش

شگر، از او رو بر  و سرزن سرد و  امیرعطا زمانی به خودش می آید که مهربان 

 می گرداند.

احافظی یکی از اقوام، تنها س  ری هم روبر می گرداند... در جواب خد نهال

 تکان می دهد و به بیرون می خزد.

 

*** 



 1189 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 

ته ،احس   اس عجیبی دارد  با به دلخواهش پیش رف مه چیز  که ه وجود این

...رفتار پرس کوت نامدار در برابر هانیه ،علیرغم تمام تالش ی که در آن چند 

 روز کرده، باع  نگرانیش شده.

توجه اس  ت که فض  ای پیرامون پدر و ظاهر س  ازیها ،به خوبی م یهمه  با

 مادرش، متشنج است و مثل حصاری آنها را از جمع جدا کرده.

له ای از غم  به ها ل  دارد،  یه بر  هان که  ندی  با وجود لبخ ید  نظرش می آ

چشمهایش را احاطه کرده و نامدار تمام مدت در فکر است و دنیای دیگری 

 را سیر می کند.

 نامدار به راه می افتد.گامهایی آهسته به دنبال  با

نیمکتی که در کنار گلخانه قرار دارد نشسته و سیگار در دست، به نقطه  روی

 ای مبهم خیره مانده.

 بابا؟ -

 به آرامی به طرفش بر می گردد . سری تکان می دهد و لبخند می زند. نامدار
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چطوری تونس  تی از اون عروس نازنینت دل بکنی؟! من جای تو باش  م یه  -

 رو هم از دست نمیدم! لحظه

 اومدم بگم همه منتظرتون هستن؛ نمیاین تو؟!-

 انتظاری همه را نمی خواهد... چشم

سم عقد ،  به شدن مرا ست ... بعد از تمام  سته ا شود ... خ ستی بلند می  س

 انرژی برایش باقی نمانده.

پدرش واهمه  امیرعلی با وجود اینکه از جواب  بدون اینکه نگاهش کند ، 

 پرسد: دارد می

 همه چی روبراست؟ -

سهای  در صورتها ،جواهرها ، نور، لبا ست. در میان انبوه  واقع نه ، روبراه نی

یك جفت چشم رنگی نگران و م*س*تاصل، لحظه ای  یرنگارنگ ، منظره 

باره دیدن هانیه در خانه  آن مرد را  یاز نظرش دور نمی ش  ود... تحمل دو

 ده را ندارد.ندارد ... تحمل آن نگاه خرد و درمان

 یکینه، خش  م، پرس  تش و غم ... نامدار با دوباره دیدن هانیه، همه  غرور،

 اینها را در وجودش حس می کند.
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 آرامی پوزخندی می زند و در جواب، به شانه پسرش می زند. به

 بریم؟-

 هم حرکت می کنند. یبه شانه  شانه

 میان راه، امیر علی می ایستد. در

 چی ازتون ممنونم ... خیلی زحمت کشیدین.بابا ،به خاطر همه  -

 هنوز پی هانیه است. حواسش

میگن عش  ق، بهترین نگهبان زنه! هیچوقت فراموش نکن محبت ش  وهر، -

زمانی تاثیرگذاره که با عقل و درایت توام باش  ه... س  عی کن همیش  ه خوب 

شی ، هیچوقت نگران خطا و لغزش  ست با شی، در شی ...تو اگه خوب با با

 نمیشی...

 می کشد. اهی

 تظاهر و ریا آفتن ... با هم رو راست باشین.-

 خودش می آید. به

 بزن بریم پسر جان تا نازنینت رو ندزدیدن! -
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*** 

س  اختمان، درون باغ ایس  تاده اما خودش هم نمی داند چطور به آنجا  بیرون

رسیده. قاعدتًا باید با پاي خودش آمده باشد ،اما یادش نمی آید که احمقانه 

شته  شد و قدم به بیرون از خانه گذا سم خوهر نازنینش کرده با شت به مرا پ

 باشد.

گلخانه را باز می کند. معمواًل اول به س  راغ مراد می رفت اما آن ش     در

 حوصله او را هم ندارد.

 پای مهمانها را از دور می شنود که از خانه خارج می شوند. صدای

سرد تکی می شه ای  شی شیند و به دیوار  سمان نگاه می کند . ن ه می دهد. به آ

ش  مهتابی و روشنی ست . در حالیکه پیشانی اش را با دو دست فشار می 

 دهد، به اتفاقهای آن چند روز فکر می کند.

 ر*ق*صیدن عطا و جسی ختم می شود. یتفکراتش به صحنه  ی خاتمه

به خاطر عزاداری یا یاس نیس  ت. بیش  تر به خاطر ض  عف و  اش  کهایش

 یتی ست که از کشف این حس جدید می کند.عصبان

 را روی هم فشار می دهد. دندانهایش
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متوجه ش  ده که عطا هیچ عالقه ای به آن ش  کل که فکر می کند، به او  تازه

ندارد . توی آن چند روز، به ندرت با نهال ص  حبت کرده. کاماًل مش  خص 

 است از روبرو شدن با او پرهیز می کند.

 تخیالتش بوده . یکه همه چیز، فقط زاییده این نتیجه می رسد  به

طا  از بدتر، اگر ع کارش ببرند، می لرزد. از آن  به اف یه پی  که بق تص  ور این

ستی،  ست می دهد .... و او به این دو شه از د ستی او را برای همی بفهمد، دو

محتاج اس  ت و نمی تواند از آن ص  رف نظر  ،یگریاز هر زمان د شیحاال ب

 کند.

 ته با دستهای ولو شده و شانه های آویخته.سادگی نشس به

سر و  گیره شت  ستش را می برد پ شده. د شل  شته،  ای که موهایش را نگه دا

 آن را باز می کند.

ستهاش  صدای شکش می زند. د شنود. روش را برمی گرداند. خ در را می 

 هنوز الی موهاش هستند. کسی تکیه به در ایستاده و به او خیره شده .

می آورد پایین و موهاش به ص  ورت موج روی ش  انه هاش می را  دس  تهاش

 ریزد.
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 متوجه خروج و غیبت طوالنی اش شده. امیرعطا،

 خواهد به دنبالش برود ولی خیلی زود منصرف می شود. می ایستد. می

آن روز، مقاومت در برابر تمایالتش واقعًا سخت شده ... می ترسد دوباره  از

 ال در برابر او هیچ مصونیتی ندارد.با او تنها باشد ... نه

نهال، اگرچه کوتاه و ناشیانه  یسن و تجربه ای رسیده که بداند ب*و*سه  به

بود ولی نمی تواند انکار کند که حس فوق العاده ای از آن گرفته. گونه اش 

 هنوز از حرارت لبهای او گرم است.

نمی تواند خودش  داند لحظه ای که نهال خود را در اختیار او بگذارد ، می

تا  ند  کاری ک ید  با ندد .  هاش را می ب ظه چش  م ند لح ند .... چ را کنترل ک

 حواسش از این افکار ناخواسته پرت شود.

 به مهربان قول نداده؟ مگر با خودش عهد نبسته؟ مگر

 همان بهتر که نهال از دستش ناراحت باشد ... برای هر دویشان بهتر! پس
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 .ستدیا یم عیر بهداد، سردستپاچه از حضو نهال،

 سالم! -

 زند. یم یلبخند کج بهداد،

 ترسوندمت؟! -

 شانه تا شال را باال بکشد. یبرد رو ینه و دست م دیگو یم

 موهاش است. یبهداد رو نگاه

 ...هیموهات وحش -

 شال جا بدهد. ریکند موها را ز یم یکرده، سع هول

 !نجا؟یا نیشما... چرا اومد -

 کند. یچوب مدل از چار بهداد

 !؟یتو چرا اومد -

 و عکس العمل عطا. یرعلیام یافتد در خانه  یقبلش با بهداد م دارید ادی

 برگردم. گهیخواستم د یکم... االن م هیمن... من  -

 .ردیگ یمراد، نگاه بهداد را م غیج یصدا
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 دارد. یخواهد از کنارش عبور کند که بهداد شانه اش را نگه م یم

 ...یبر*ق*ص دمیند -

 دهد تا از دست بهداد خالم کند. یاش را باال م شانه

 !دمیبه موقعش ر*ق*ص -

 زند. یدوباره لبخند م بهداد

 کوچولو! هیچشماتم وحش -

 است.  ینهال عج یدهانش، برا یبو

 ؟یبا من باش یخوا ینترس عروسک... م -

 شوند. یآورد! چشمهاش گشاد م یدر نم سر

 زند. یچشمک م بهداد

با ا یعنیمن دادم!  ش  نهادتویپ نیس   الته؟! انگار اول تو چند -  نیباور کنم 

 بود؟! ی!... اسمت چ؟یرو ندار یکس ،یدلبر

 کند. یپشت چشم نازک م نهال،

 نهال. -

 کند. یادا م دهیاندازد و اسمش را کش ینهال نگاه م یبه سر تا پا بهداد
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 نه               ال! -

 .چدیپ یممراد در گلخانه  غیج یصدا دوباره

 کند. یبه قفس مراد نگاه م یخندد و سرسر یم بهداد

 ! خواب نداره؟!ه؟یطوط -

 زند. یم پوزخند

 و کاسکوئه! ستین یطوط -

 .ردیگ یصورت نهال م یسرش را جلو بهداد

 !؟ییجوجو ؟یتو چ -

ست نیداند گپ زدن با ا یندارد. ته دلش م یعینظرش حالت طب به  مرد، در

س ستین صدرونش  یاما ح شم ِ ا انیسر به ع شته. حداقل به چ د ِ مر نیبردا

 جوان، "جذاب" است.

نم شد که او دایداف پ هی... میدیرو ند یکس ل،یبیامش  که جز چهار تا س -

 .یا گهید زیچ هیچراغ باال داد... اما تو  ریبه ام

 آورد. یبه استخوان شانه اش م یفشار

 شبمونو کامل کن ملوسک. -
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 ه.احساس ترس کرد تازه

 !؟یخوا یاز جونم م ی: ولم کن... چدیگو یاخم م نیشتریب با

 خندد. یم بهداد

 !یچیبابا... ه یچیه -

 یلعنت یبزند؟! پس عطا غیاس   ت؟! ج  یکند چرا حرکاتش عج یم فکر

 مراقبش باشد؟! شهیکجاست که مثل هم

: بذار دیگو یزند و با حرم و بغآ م یبهداد را با خش  ونت پس م دس  ت

 برم.

 !؟یینجایاد؟! ابهد -

 یل  م ریکه ز یگردند که بش  کن زنان، آواز یبرم دیدو به س  مت ِ وح هر

 کند. یبلندتر تکرار م یخواند را با صدا

ته... تیدون یدونم م ی... نمینامهربون - ما رو کش   قت  که عش     ِ ری... 

 ... م  آلو درشته...اهتینگاهت، دو تا چشم ِ س

 کند... یگلخانه م یبه فضا ینگاه
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کم داره با من چه چه  یجفت قنار هی! فقط یاومد ییناموس   ا عج  جا -

 بزنن!

 زند. یآواز م ریخندد و با چهچهه، ز یم

کارت، چه  نیاز ا یدون ی... نمیآخر ولم کرد نیو ا ی من بود ِ اریاز اول  -

 ...یبر دلم کرد یخار

 هنگا دیکشد و متعج  به وح یکشد. نهال، بازوش را عق  م یم غیج مراد

ش انیکند که م یم سرک ک شکن م ستادهیقفس مراد ا یو جلو دهیگلها   یو ب

 زند.

تنها، خوراکم آب و درده... از غص   ه و درد،  یتنها زی... عزایموندم تو دن -

 م  زرچوبه زرده... م،یمامان جون رنگ و رو

 رود. یبهداد درهم م صورت

 !؟یزد رجیبر خرمگس معرکه!... باز تو توهم ِ ا یا -

اندازد و بش  کن زنان، دس  تها و ش  انه هاش را باال  یخندد. ابرو م یم دیوح

 برد. یم
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با  یبا عش  وه... ما رو کالفه... ه ی... اون ش    تو کافه... کردرهینم ادمی -

شمک به عباس میزد یالس م یَفت شق و وفا،  یی... حرفایزد ی... چ از ع

لت خواس م یهر چ ما رو اذ ی... ایزد ید  گهی... دتیال مروت! نکن 

 طاقت ندا... *

 یافتد، مات زده، خواندنش را قطع م یکه به نهال ِ کنج گلخانه م چش  مش

 کند.

 کنه بهداد؟! یم کاریچ نجایا نیا -

 کند. یصورتش را جمع م بهداد

 !؟یکن یم کاریچ نجایخودت ا -

 کند. یرود و متعج  به نهال نگاه م یطرفشان م یقدم دیوح

 ذارهینم نی: ادیگو ینهال، با اخم، معذب م س   ت که ینگاهش طور طرز

 برم...

 گردد طرف بهداد. یشده، برم یجد دیوح

 بهداد... شر درست نکن... الیخ یب -

 زند. یم یمدارینهال، لبخند ن یبه چشمها رهیخ بهداد
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 چشاش سگ داره! -

 خندد. یبلند م و

 انه به نهال.اندازد و بعد نگاه ناچار و همدرد یبه در گلخانه م ینگاه دیوح

 داداش... میبر -

سراز یعق  م نهال، شکش  س ریشود. عطا درگ یم ریرود و ا شده...  یج

صد. نهال را فراموش کرده و محو آنهمه  یو باهاش م ستادهیجلوش ا ر*ق*

 کند. یبراش دلسوز دیبا بهی غر ِدیشده. و وح ییبایز

رسه  یم یکی... میتوپد: بر یگردد طرف بهداد و کنار گوشش م یبرم دیوح

 .شهیم یزیآبرور

 دهد. یدر هوا تکان م یدست بهداد

 بابا... ستمیندارم... انقدرام دله ن یکار -

چرخد س  مت نهال. دهان او هم  یکند و دوباره م یبهداد را تماش  ا م رفتن

 دهد. یدهان بهداد را م  یعج یبو

 کرده؟! تیکار ای یدی! ترسه؟یت واسه چ هیگر -

 گونه اش. یکشد رو یدست م پشت
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 خونه. یخوام برگردم تو ی... مستین میزیچ -

 کند. یپا به پا م دیوح

 ؟ینگ یزیو پسرعموت چ یرعلیناموسا فقط به ام -

! هردوش  ون وس  ط ِ خوش ده؟یکند " بگم هم چه فا یفکر م د،یبه وح رهیخ

 هستن." یگذرون

 کند. یمنتظر جواب، به نهال نگاه م د،یوح

 خ ! -

 راحت باشه؟! المیخپرسد:  یم نامطملن

 گذرد. یدهد و از کنارش م یسر تکان م نهال

 !یخانوم یلیشنود: خ یرا م دیوح یصدا

سرش ب یبا لبخند دیکند. وح یگردد نگاهش م یبرم شت  شدار، پ  رونیک

 رود. یم

س دیرود و وح یبه طرف تراس م نهال ستخر،  سمت بهداد که کنار ا  ارگیبه 

 کشد. یم

*** 
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ش  ود مهمانها رفته اند و  یم یس  اعت کیگذش  ته.  ش    مهیاز دو ن س  اعت

 اند. دهیخانواده، خسته از مراسم، خواب یاعضا

بهانه به اتاق  یاز ش  بها، ب یلیخواس  ت مثل خ یبرد. دلش م ینم خوابش

 ی عاشقانه  ِیخداحافظ یصحنه  دنیاز د یبرود و کنارش بخوابد ول نینازن

 کرده. هم بغآ ده،یهم خجالت کش ،یرعلیو ام نینازن

نازن یم حس ند  کهیاز ا شیب گریحاال د نیک باش   د، همس  رِ   ن خواهر او 

 ست. یرعلیام

آن  یندارد. بر خالف ِ تص  ور دو س  ه ماهه اش، مراس  م نامزد یخوش   حال

و عطا، بعد هم آن دو  یکرد، خوش نگذش  ته. اول جس   یطور که فکر م

 ...وانهید

نور چراغ  ریکش  د که ز یس  رک م نیآورد. آرام به اتاق نازن یطاقت نم دلش

 یرو ن،یدورب ش  گرینما ی ص  فحه  ِیتخت نش  س  ته و روش  ن یخواب، رو

 صورتش افتاده.

ر بلند س ق،یآرام و عم یبا لبخند نیشود. نازن یکند و وارد م یپا به پا م یکم

 کند. یم
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 !؟یداریب -

 اوهوم! -

 چرا؟! -

 تو چرا؟! -

 اندازد. یباال م شانه

 بره. یخوابم نم -

 رود. یجلو م طنت،یباشد. با لبخند و ش یشگیکند نهال هم یم یسع

 ؟یکن یعکسا رو تماشا م -

 دهد. یسر تکان م نینازن

صفحه  یتخت جا م یرا کنار او، رو خودش  یسرک م نیدورب یدهد و به 

 کشد.

ش  ود، با آن  یثابت م نیو نازن یرعلیعکس خودش، کنار ام یرو نگاهش

ش شده زج یو موها دهیکت و دامن ِ پو شال. بهداد گفته بود "موهات  ریمع 

 ".هیوحش
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کند  یاجبارش نم ی! و کسیاست! سرخ و وحش یهم وحش یجس یموها

 را جمع کند؛ پنهان کند. یسرخ و وحش یآن دسته موها

 ...دمیکه دوستش داشتمو نپوش هیگلبه رهنیآخرم اون پ -

 پرسد: یحواس م یب نینازن

 ؟یبپوش یچ یخواست یکدوم؟! مگه م -

شارد. نازن یرا به هم م لبهاش صال  یرعلیانقدر غرق ام نیف  ادشیشده که ا

 مورد عالقه اش براش  ِراهنیپ یاز ده بار درباره  شیب د،یاز قبل از ع س  تین

 گفته.

 زند. یتنه م نینازن یکند. به شانه  یکند حالش را مخف یم یسع دوباره

 !نه؟یآقا داماد تونست موهاتو بب نیباالخره ا -

را  نیدر خانه ش  ان، نازن یپله ها، جلو ی. همان وقت که باالدهیداند د یم

 ب*غ*ل کرده بود...

 خندد. یفقط آرام م نینازن

ش  ده بود.  پیگردد. آن ش    خوش ت یعکس  ها، دنبال عطا م یهمه  یتو

 آمد کراوات بزند. یم شیکمتر پ
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 پرسد: یاراده م ی خندان ِ داخل کادر، ب ِیبه صورت جس رهیخ

 !؟یرعلیبا ام یجس یاز برخوردا یشیناراحت نم -

 اندازد. یشانه باال م نینازن

 .ستیتو دلش ن یزی... چهیداده... دختر خوب حیکامل توض یرعلیام -

ضا نهال ساب ی: ولدیگو یپنهان م یتیبا ر شکار یشکوه جون ح ستش  ه از د

 ها!

 .ستین نینازن یدغدغه  یجس انگار

... من از برخورد هینجوریون باشه... فرهنگش اقراره فقط چند روز مهمونم -

مونن...  یم ری...مثل تو و امهیفهمم... رفتارش  ون، خواهر برادر یم یرعلیام

 تر! ییکایکم امر هیحاال 

کند؛ با عطا چه؟! بعد، رفتار خودش  یمثل خواهر برادر رفتار م یرعلیام با

هش به عطا رنگ ِ و عطا، خواهر برادرانه است؟! پس چرا چند روز است نگا

س  ال ازش بزرگ تر اس  ت. و  ازدهیکه  ییو آرزو گرفته؟! آن هم عطا تیمالک

خاطرش هست، سر به سرش گذاشته و مثل بچه ها، از سر و کولش  یاز وقت

 باال رفته.
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 یعقل باشد و جس یب یدختر بچه  کیاست که در نگاه ِ عطا، هنوز  واضح

 را پرت کند. حواس عطا یو حرکات ِ دلبرانه اش، همه 

 یان مشکل، به زب نیکه مثل خوره به جانش افتاده را در بسته تر یفکر مردد،

 آورد.

 یشد یم یرعلی... تو عاشق امشی... اگه از همون اول... چند ماه پ؟یناز -

 ...یاش  تباه کرد یدیفهم یبعد م یاونم دوس  تت داره ول یکرد یو فکر م

 !؟یکرد یم کاریچ

 کند. یمتعج  نگاهش م نینازن

 !؟یچ یعنی -

خودش هم آنقدر  ی. هنوز برادیبگو میخواهد احس  اس  ش را م*س*تق ینم

 .ستیآشکار و مشخص ن

 یرعلیطرفه بود... ام هیدونم... دوس  ت داش  تنت  یمثال... مثال... چه م -

 شد... یعاشقت نم

شانه  یرعلیشود به عکس ام یم رهیزند. خ یلبخند م نینازن ست دور  که د

 .هاش انداخته
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 زودتر از من عاشق شده! یرعلیام -

 شود. یم کالفه

 کنم! یدونم... فقط دارم سوال م یم -

 کند. یرا خاموش م نیدورب ن،ینازن

اومد، من  ینهال!... اگه خودش جلو نم یپرس   یامش    م ییچه س  واال -

گذشتم. هر  یذاشتم... منم ازش م یپا نم ریز تمویوقت غرور و شخص چیه

 چقدرم سخت بود.

 افتاده. یرعلیشود. عکس ام یروشن م لشیموبا ی فحهص

 ...الیو دنیرس -

 کند. یمک  م یخواهد جواب بدهد که لحظه ا یم

 !؟یبخواب شمیپ یخوا یم -

 دیپرس یوقت نم چیه نیصحبت کند وگرنه نازن یخواهد خصوص یم حتما

 نه... ایخواهد کنارش بماند  یم

 که تصور یانگار زودتر از زمان شود. یدهد که نه؛ نفسش آه م یتکان م سر

 ببخشد. یرعلیرا به ام نینازن دیکرده، با یم
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صم یب سته اما  سالم" ِ آه  یاز اتاق خارج م ن،ینازن ی مانهیتوجه به "الو... 

 شود.

 !یدیل یه -

 ن؟یدیرس -

 ؟یدیخواب ؟یجواب داد ریاالن. چرا د نیآره... هم -

 کشد. یم دراز

 ردم.ک ینه... عکسا رو تماشا م -

 

 کند.. یکشد و باز م یکراواتش را م ی گره

 باشم. شتیخواستم پ یم -

 رود. یبه تراس م گار،یهوا، با پاکت س یتوجه به سرما یب

 !؟یچرا ساکت -

 زند. یلبخند م نینازن

 !شهیهنوز باورم نم -

 .راندیگ یم گاریس کی
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 .یکنارم بود دیبا ،یبهتر باور کن نکهیا یبرا -

 کند. یوت مرا در هوا ف دود

 بتونم خودمو کنترل کنم! دمیسفر؟! من قول م میبر یدو نفر شهیواقعا نم -

 خندد. یصدا م یب نینازن

 .میر یبا بچه ها م یگفت -

 حرف زدن دارد! مانهیتا راحت و صم یدختر، انگار راه دراز نیا

 خندد. یهم کوتاه م او

ها م - چه  ما فکر ممیر یبا ب ندا ی... ا به ا مادرت  یزه کنم تو هم  پدر و 

 !ینگران هست

خواس  ته  یاز وقت یرعلیکش   د. و ام یخجالت م ش  تریاس   ت؟! ب نگران

شق یکند، راحت تر و ب یخداحافظ شده  یم یپرواتر از قبل، عا کند! محرم 

 ندارد. یخوددار یبرا یاند و بهانه ا

تو حس  اس  ه... وقت ِ اومدن، بهم گفت  یرو یلیکنم خ یپدرت، فکر م -

ماه د ش   تیپ نینازن تا چند  ته  مان  ی... منظورش  و نمدیکه ازدواج کن گهیا

 کا؟یامر یایبه من اعتماد کنن و با من ب ستیفهمم... مگه قرار ن
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 جود. یلبش را م نینازن

 ...یبهت اعتماد دارن... ول -

 ستن؟ین یراض -

دادن  ینبودن که اجازه نم ینداره... راض   تیبه رض  ا یچرا... اص  ال ربط -

 .میعقد کن

 فهمم! یپس امانت... من واقعا نم -

 بدهد. حیتوض یرعلیام یداند چطور برا یکند. نم یرا فوت م نفسش

نت، ا - ما که فکر نکن نیمنظورش از ا قد، د نیبا ا یبوده  مه چ گهیع  یه

 ...شهیتموم م

 کند. یتعج  م یرعلیام

شده... چند ماه د زیدونم همه چ یم - ش  تموم ن شن بزرگ م هی گهیام  یج

 .میریگ

 خنده اش گرفته، هم معذب تر شده. هم

 !میکن تیرو رعا زایچ یسر هیخواسته  نکهیا یعنینه...  -

 تکاند. یرا م گاریخاکستر س یرعلیام
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رو... من آش  نا  یدونم چ ی. فقط نممیکن یم تیندارم... رعا یمن حرف -

 ؟ی. اوکیبهم بگ دی... باستمین

 خندد. یم صدا یبرد و ب یبالش فرو م یرا تو صورتش

بام، همون مس   ائل قای! دقیرعلیام یوا - با که گفت یمنظور   ینتو یم یبود 

 !یخودتو کنترل کن

کند  یو آرزو م ندیب یرا نم یرعلیام زیآم طنتیباال رفته و لبخند ش   یابرو

 پرده عنوانش نکند. یدوباره مثل صبح، ب

 !یاالن همسر من یآها!... ول -

 !یتو به بابام قول داد -

 :دیگو یم یکشد و با بدجنس یل  م یشستش را رو ،یعلریام

 نگرفت... و خوشحالم قول ندادم! یامانته... قول نیپدرت گفت نازن -

 یافس  وس م ،یش  نود، با دلتنگ یرا که م نیحرم دار نازن یخنده  یص  دا

 دور است. نیخورد چرا از نازن

ش  نود. به  یرا نم یرعلیزند. جواب ام یچند ض  ربه به در اتاقش م ه،یهان

ر د ندیب یاو را از پش  ت در ِ تراس م یش  ود ول یوارد م ده،یخواب نکهیا الیخ
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 تمام ش  بش را بر ل  دارد. س  رگرم عاش  قانه  ِقیکه همان لبخند عم یحال

 هاش شده.

 کند. یکشد و عق  گرد م یم یاش، نفس راحت یشاد دنید از

صر و همدم و نامدار خواب ال،یسکوت و از ست نا شخص ا سته  دهیم اند. خ

 برد. یاست؛ اما خوابش نم

 ست. یپر از سوال و سردرگم سرش

 کی. ه*و*س کرده س  تدیا یکنج س  الن م یانویپ کیرود و نزد یس  الن م به

را...  Etude op.25 no11نه؛  ای... انویقطعه از شوپن بنوازد... سونات ِ پ

 کند... یکه ذهنش را خال

 یخاکس  تر ین اش  کال زد، چش  مهاقطعه را بدو نیبار، ا نیاول یبرا یوقت

قدر برق م مدار چ ها ینا با اخم خانوم هم بود...  و  دهیدر هم کش   یزد. 

 یبراش دس  ت زده بود. نامدار فقط با لبخند، رو ی. فقط کتیص  ورت جد

سه زده بود و پ شن کرده بود. آن وقتها تازه پ پشیموهاش ب*و*  یم پیرا رو

 .دیکش
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کند؛ نامدار  یخال انوینواختن پ گرفته احس  اس  اتش را با ادی س  الهاس  ت

 داده. ادشیوادارش کرده... 

 !"شم؟یزدن، آروم م انویبود من با پ دهیگذرد "نامدار چطور فهم یسرش م از

 ی تمام ش  بش... نامدار و حرفها ِی... نامدار... و س  کوت و س  ردنامدار

 که گفته اند به مادرش داده... یناصر و همدم... نامدار و قول  یعج

 ها. هی درپوش کالو ِیقلیسطح ص یکشد رو یانگشت م سر

 نه... ایناصر و همدم حساب کند  یحرفها یداند رو ینم

به خاطر منافع  ز،یاز هر چ شیدور، ب یهنوز هم مثل س  الها دیش  ا ناص  ر

 راتشییتغ یهمدم... با همه  یبزند ول نهیخودش، س  نگ نامدار را به س  

سبت به زن عمو صف کاالسال قبل که همرا یس ین  یکوپن یه مادرش در 

زن ِ  کیشوهر بود، هنوز هم  تیرضا دنید ش،یدلخوش یو همه  ستادیا یم

سادگ سنپا به  ست که  شته ا س ی ذات ِیگذا ستهاشیاش را حف  کرده؛  هم  ا

 ست! ینیب شینخ نما و قابل پ

آش رو  نیگفت " عموت ا ی". مهی... زن عموت موذیگفت "موذ یم خانوم

 کنه!" ریا خودش رو سما پخت ت یبرا
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 ناص  ر  ِیفرص  ت طلب یوقت قبول نکرده بود ول چیبودن ِ همدم را ه یموذ

 دور باور دارد. یرا... از سالها

 مثل عذاب وجدان دارد. یحس

ن را بود تا هدفو کیالکترون انو،یپ نیبنوازد... کاش ا یش  د قطعه ا یم کاش

شش بگذارد و کم شود...  یدر گو شوب بزند تا فکرش منحرف  تا دلش که آ

نامدار، آرام  ی درونش نس  بت به افکارش درباره  ِ یعدالت یش  ود از ب یم

 .ردیبگ

 .ندینش یم انویپ یجلو ی هیچهار پا یرو کالفه

شنود  یم دلش خواهد همان وقت به اتاق نامدار برود و از زبان خودش هم ب

 نداشته. یریتقص چیه ه،ی هان ِیمرگ مادرش و دور یدرباره 

تونس  ت بگه و هردومونو راحت  یار هم با س  کوتش مقص  ر بوده... م" نامد

 کنه."

 زند. یذهنش از نامدار، پوزخند م ی مهیدفاع ِ ن به

 بزنه؟!" ی" اصال عذاب ِ تو براش مهم بود که بخواد درباره ش حرف
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ار، نامد یست! حد اقل آن زمان، مطملن بود برا یانصاف یب تینها گرید نیا

 .ستین تیاهم یب

 !ش؟یسال پ ستیزمان؟! ب نآ

آرومم کنه...  ش  تریب د،یحال منو از خبر مرگ مادرم د یتونس   ت وقت ی"م

 ..."رهیبگ دهیتونست حرفهامو، پس زدنهامو ند یُمصر، م شهینامدار ِ هم

 یاز همه  ده،یکه آن ش    فهم یتی. واقعردیگ یدو دس  ت م انیرا م س  رش

 ... ارتباطشماینامدار به سدورادور ِ  یاحساساتش پررنگ تر است. کمکها

 ... قولش...ضشیبا مادر مر

 !... چته؟!"ه؟ی"چته هان

 کلمه است: "عذاب وجدان" کیکند،  یم دایحالش پ یکه برا یاسم تنها

 ساله... ستیب یاز قضاوت ِ کهنه  یسردرگم

 رود. یشود و به طرف اتاق نامدار م یمک  بلند م یب

 کند. یدر زدن و آرام، در را باز م بدون

ش یرو نامدار شمهاش بسته...  یشانیپ یساعدش رو ده،یتخت دراز ک و چ

 خواب است.
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ش  قبل، رو حق ساعت خوابش برده و تمام روز،  یهم دارد.  سه  کاناپه دو 

 بوده... یرعلیمراسم ام ریدرگ

 ندارد. یدغدغه و عذاب هیاز همه مهم تر، مثل هان و

 آرامش کند. یان قهوه، کمفنج کی دیکند. شا یاتاق را ترک م د،یناام

*** 

ش یخنک بهار صبح سر  ،یرعلیام نیست و هر پنج نفر، در ما به طرف رام

 روند. یم

شدن یسفارشها با شکوه و ام ِیتمام ن سه  یرعلی  که  یآب یراه افتاده اند و کا

 شده. ختهیر نشانیپشت ماش

آهنگ ش  اد  کیکه  ،یجلو نش  س  ته و از همان ابتدا، به س  فارش جس   عطا

 کردن ِ تَرک ها سرگرم است. نییدر خواست کرده، به باال و پا یرانیا

ر، به د دهیکنند و نهال، چس  ب یرا رها نم نهیاز آ ینظرباز ،یرعلیو ام نینازن

 کند. یکتاب تست و مداد در دست، به سوالها نگاه م
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سش ن ینگاه م فقط سافرت، فقط چند دقستیکند! حوا اع  ب قهی... خبر ِ م

خوش گذشتن، آن وسط بود:  یمانع بزرگ برا کیش شده بود. و ذوق جانیه

 !یجس

 کرد. یاشتباه نم و

هم مشکل دارد،  یکامل و درست ِ فارس یجمله  کیکه در گفتن  یا یجس

 را گرم و شلوغ کرده. نیجو داخل ماش ر،یاز شروع مس

خندند  یزنند، به اشتباهات جمله هاش م یباهاش حرف م ،یرعلیو ام عطا

  پر حرارت است. ِیخوش گذشتنن بهشان، همان جس یعامل اصل و انگار

 یم ش  انیها طنتیها و ش   یبه ش  وخ یگرچه س  اکت تر اس  ت، ول ن،ینازن

 جمع است. یاضافه  یکند مهره  یرحمانه حس م یخندد و نهال ب

کند و س  رش را  ینگاه م یچش  م ری"دو زوج ِ در حال ِ خوش گذراندن" ز به

 رد.ب یدر کتاب فرو م شتریب

 .یخون یکتاب م نیماش یتو یریگ ینهال؟ سردرد م -

 کند. یعطا نگاه م به

 زنم. یخونم... تست م یکتاب نم -
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 رود. یعطا باال م یابرو کی

نار اون دفتر  نیا یاالن؟! تو - بذار ک کارات برعکس   ه؟!  س  ر و ص   دا؟! 

 مسافرت که آب و هوات عوض بشه. یریم یدستکتو... دار

 زند. یاو م یبه شانه  یکند که جس یبه عطا نگاه م ساکت

 !گهیعطا! بخون د -

 بردش. یعطا به فکر م ی خنده

مردها را مبهوت حرکاتش  ،ی... جذاب اس  ت. و به راحتباس  تیدختر ز نیا

 .ستین یقاعده م*س*تثن نیکند. عطا هم از ا یم

 بندد. یرا م کتاب

 بچگانه. شهیهم یدختر ساده با حرکات کیچه؟!  خودش

ظاهر یمرش کنار عطا بوده و حتا نمع ی همه باس و  ند عطا چه ل را  یدا

 پسندد. یدختر مورد عالقه اش م یبرا

شوخ ریوقت، غ چیه  دهیدختر ا یمحدود، با عطا درباره  یلیآن هم خ ،یاز 

 آلش حرف نزده اند.



  1220 

 

 ی دختر مورد پسندش، در جس ِاتیخصوص یرسد همه  یحاال، به نظر م و

 جمع شده.

 "شکالت" نبود. یبود، از نظر عطا، جس نیااز  ریغ اگر

ش یم ستانیدب طنتیخواهد از جلد ِ "دختر پر  اهد خو یبزند... م رونی" بیر

ثابت کند م یبزرگ باش   د... دلبر به خودش و عطا  تواند جذاب  یکند و 

 باشد.

وجودش، در کنار حرم خوردن و حس  رت،  یو مرموز ِ تو دیحس ِ جد با

 هم دارد. یرقابت با جسبه مبارزه و  یدیشد لیم

 یو عطا که آواز م یجس   یها طنتیش   انیبرد و م یجلو م یرا کم س  رش

 :دیگو یم یرعلیخواند، به ام

 بازار؟! میاول بر شهیشمال، م میدیرس یوقت ؟یرعلیام -

 دهد. یبدون سوال، سر تکان م یرعلیام

 .میر یو م میکن یسوال م یول ستمی... من که بلد نیاوک -

 .کند ینگاه م یو به جس ندینش یلبش م یگوشه  یلبخند ،تیرضا با

 طلبد. یرا به جنگ م فیدرونش، با چشم، حر ی تازه شناخته شده  ِنهال
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*** 

 رفته اند. الیکرده اند و به و دیخر

اش را داده، به محآ  ی سفارش ِیکه از صبح، قول جوجه کباب زعفران عطا

 شود. یم ویدست به کار آماده کردن باربک دن،یرس

و ص  ندلِ  تازه، با خودش  راهنیبه پ رهیبه اتاق رفته و خ دهاشیبا خر نهال

 کشد. یاست و نقشه م ریدرگ

 یم دایرا در آش  پزخانه و در حال جابه جا کردن فنجانها پ نینازن ،یرعلیام

 کند.

 زم؟یعز یکن یم کاریچ -

 کند. یقهوه را باز م یقوط ن،ینازن

 ؟یمگه دوست ندار خوام قهوه درست کنم... یم -

 کند. یاز پشت ب*غ*لش م طنت،یبا ش یرعلیام

 دوست دارم. شتریتو رو ب یچرا... ول -

 کند: یاعتراض م یزند ول یلبخند م نینازن

 پس بذار آماده کنم. -
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 گرداند. یدستها برم انیرا م او

 !؟یکم مهربون با نامزدت رفتار کن هی یتو عادت ندار -

 چرخد. یم یرعلیصورت ام یلبخند ِ نشسته رو اخم و یرو ن،ینازن نگاه

 !ستم؟یمگه مهربون ن -

 رود. یباال م یرعلیام یابروها

 !؟یهست -

 دهد آره! یبا لبخند سر تکان م نینازن

 !ینبود صبح عاشقانه سالم کرد ادمیواو!  -

 اون همه آدم؟! زشت بود خ ! شی: پدیگو یمتعج  م نینازن

 شوند. یدورش محکم م ،یرعلیام یدستها

 !ستیاالن که آدم ن -

کند و بعد به  یمعذب نگاه م ،یرعلیام طنتیمنتظر و پر از ش   یچش  مها به

  آشپزخانه. ِرونیب

 ...ننیب یم انیاالن م -

 !یهان ی: نو وِ دیگو ینرم م یمصمم ول ،یرعلیام



 1223 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

کند: بذار من اول  یاض  افه م مدار،ین یماند و با لبخند یمنتظر م یا لحظه

 امتحان کنم!

 ند.ز یب*و*سه م نیساکت و بدون اعتراض نازن یبرد و به لبها یجلو م سر

شقانه ها نیا سه ها نیا ک،ینزد یعا ست  یب*و* ساس دو تازه، پر از اح

شتنند... گرما شانند که م یرا در وجودش م ییدا در وجود  ییداند جا یجو

 خجالت دارد... ی... فقط هنوز کمدهیهم جوش یرعلیام

سته ا عطا، شت حفاظ تورناخوا شپزخانه، لحظه ا ِیز پ شان  ی در آ متوجه

دزدد و با مک  و پر س  ر و ص  دا، حفاظ  یش  ود. ش  رمنده نگاهش را م یم

 کند. یرا باز م یتور

 ،یرعلیگردد. ام یبرم نتیو س  رخ ش  ده، به طرف کاب دهیعق  کش   نینازن

هان یناراض   ناگ گاهش م ن،ینازن یاز حرکت  ج  فقط ن طا  یمتع ند. ع ک

 :دیگو یبه آن دو، م میبدون نگاه م*س*تق همچنان

 آماده س... اومدم جوجه ها رو ببرم. شیآت -

اندازد و با  یبه هال م یها، نگاه خیدر حال برداش  تن ظرف گوش  ت و س   و

 گردد. یچشم، دنبال نهال م
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ند م ینم هال آن اطراف نبوده و ا یدا ص  حنه را  نیخواهد مطملن ش  ود ن

شد با یرعلیام گاهیخواسته در جا یم بشی غر ِیلحظه ا یوسوسه  ای ده،یند

 و نهال را...

 !"طونی"لعنت بر ش

 کند. یقهوه را رها م یقوط ن،ینازن

 ...ستیازش ن ینهال کجاس، خبر نمیبرم بب -

 زند. یکشد و لبخند م یم ینفس بلند عطا،

مه ج  و ح ایدن یها تیجذاب ی ه باز هم ح که جمع ش  وند،   یایهم 

 دارد. یگرید یخواهر، حال و هوا دو نیا یمعصومانه 

*** 

 گذرانده اند. الیو یو باغچه  اطیبعد از ظهر را در ح تمام

که آورده، نهال هم ه یِجنگا ،یرعلیام زده ش   ده و  جانیپر خاطره اش را 

کردند و  یباز یآن روز را کرده که چهار نفر ادیمدام  ،یباز انیکرده. م یباز

 کرده. فیخنده تعررا با  نی نازن ِیزیبعد، آبرور
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ضوع یدرباره  نکهیا از س یمو سر  یحرف بزند که ج شد و  ساکت با در آن 

 دارد. یحس خوب اورد،یدرن

 یخندد و ش  انه هاش را م یم یرعلیزند، ام یکه ش  رمنده لبخند م نینازن

 کند. یخودش را جمع م نیفشارد. نازن

 کشد. یم ینفس بلند یرعلیام

 .میعصرمون برس یبه برنامه  که می!... برهیکاف گهید یباز -

رس  د، زودتر از  یبه نظر م ی نهال، راض   ِیخنده ها و ش  اد دنیکه از د عطا

 شود. یبلند م هیبق

 !ه؟یعصر چ یبرنامه  -

 اندازد. یابرو باال م یرعلیام

 خوب! یجا هی میریم -

*** 

 خندد. یاز دور، م نیتله کاب دنیبا د نهال،

 !م؟یر شسوا میخوا ی! منیتله کاب یوا -
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که از  یبراق یکند و رژل  صورت یبه صورت شادش نگاه م یتیبا نارضا عطا

 زند. یچشمش را م یادیآمده اند، ز رونیب یوقت

پرس  د. عطا  یتا کجا ادامه دارد م نیتله کاب نکهیا یاز عطا درباره  یجس  

 شود. یکشد و باهاش هم قدم م یم ینفس بلند

 رود. یم نیو نازن یرعلیار امکند و کن یبا حرم، نگاهشان م نهال

 !م؟یر یهم م ی! شهرباز؟یرعلیام -

 اندازد. ینگاه م یبه پشت سرش و شهرباز یرعلیام

 هست؟! فیآره!... فقط ِس  ،یاگر دوست دار -

 ریسرخ ِ رها ز یشود و موها یم رهیخ یبه پشت سر جس دهیل  برچ نهال،

 !"نییه پااز اون باال پرت بش یکند " کاش جس یشالش؛ و فکر م

 گزد. یلبش را م عیسر و

 اندازد. یم نینازن یدست دور شانه  یرعلیام

 جنگل. یتو نجایا م،یشد نیبرف سوار تله کاب یقبل، تو یدفعه  -

 نکهیزند. از ا یس  رش  ان، لبخند م یمتحرک ِ باال ینهایبه کاب رهیخ ن،ینازن

 معذب است. ده،یآنطور بهش چسب ،یدر آن شلوغ یرعلیام
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 که در برف ب*غ*لش کرد، فرق دارد! یا بهیبا مرد غر ،یرعلیام نیا

 یهس  ت... عکس  هاش  و که تو تیس  وئ یس  ر هیاون باال وس  ط جنگل  -

 ...میش  رو اونجا با هم باش هیدوست داشتم  دم،ید تشونیسا

باش  د.  دهیکند نهال نش  ن یدعا م نینازن یآرام اس  ت ول یرعلیام یص  دا

 جوابش فقط تکرار لبخند است.

 شود. یم کیرود و عطا به نهال نزد یم یرعلیام گریطرف د یجس

سر جوان ی رهی خ ِنگاه شدن به تله کاب یپ سوار  صف ِ  به  ه،ستادیا نیکه در 

هال، ترد طا را از ب دین هاش رو یم نیع ها یبرد. چش  م فرِ  اطراف  یمو

 رسد. ی براق م ِیخورد و به رژ صورت یصورت نهال چرخ م

 !؟یزد هیچ نیا -

 کند. یتعج  م نهال

 !؟یچ -

 زند: یکند و غر م یبا اخم به پسرک ِ پررو نگاه م عطا

 !کیمات نیهم -

 کند. یم یلبخندش را مخف نهال،
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 !کیمات یگیم یخودت که دار -

 شود. یم شتریعطا ب اخم

 تو چشمه... یلی... خ؟یزد یکه واسه چ نهیمنظورم ا -

س نهال، که از دو طرف گردنش  یلکند. به شا ینگاه م یبه جس نهیدست به 

 یکه اعتراف م ییکوتاه ِ بنفش رنگش؛ و انگش  ترها یاس  ت و ناخنها زانیآو

 .ندیآ یاش م دهیکش یبه انگشتها یکند حساب

 خانوم هست! نیکنه تا ا یبه من نگاه نم یکس -

 :دیگو یکند و آرام م ینگاه م مرخشیبا حرم به ن عطا

 تو. ... فرق داره باستهیتابلوئه تور یجس -

 رود. یتفاوت با صف جلو م یب نهال،

 شکالتن! شونیبله که فرق داره! ا -

صبان انیم عطا سادت ها یلبخند م ت،یع دارد. کاش  ینهال، تازگ یزند. ح

مام آن دو روز  یم بان، ت کاش مهر ند.  هال حرف دلش را بز به ن توانس   ت 

.. .. کاش نهال کنکور نداش  تردینبود تا ازش اجازه بگ نیباهاش س  رس  نگ

 است! دنیکال، در حال رس ی وهیم نیکرد ا یکاش مهربان هم حس م
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سرش آرام م از شت  ست ولدیگو یپ شکالت ه هم دل  ادیشکالت ز ی: 

 زنه! یآدمو م

دلخورش را به عطا نش  ان  یکند تا چش  مها ینگاهش نم میم*س*تق نهال

 لحنش هم دلخور است و طعنه دار. یدهد ول

 تو بزنه!دل شینیریمونه که ش ینم ادمی! زجاسنیا یپس استفاده کن تا وقت -

 کند. یدوباره اخم م عطا

 !؟یفکر کرد یمن چ ینهال! تو درباره  -

 دهد. یشود. نهال ابرو باال م یم کینزد نیاند. کاب ستادهیا لیر یجلو

 بکنم؟! دیبا یچه فکر -

 شود. یاول ِ همه سوار م و

 یاجنگله یساکت به منظره . نهال، ندینش یم یو جس نینازن انیم یرعلیام

شم م س یانبوه و مه آلود چ سوال م نیدورب یدوزد. ج ست،  سد و  یبه د پر

 دهد. یاطالعات دارد، جوابش را م شتریکند. عطا که ب یم یربرداریتصو

شتها ،یرعلیام بل ق یدفعه  ادی نیکند و نازن یرا ن*و*ا*ز*ش م نینازن یانگ

 تفاوت. ی ب ِیرعلیبل اممقا ن،یکه داشت در کاب یافتد و حال یم
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 !؟یکن یفکر م یبه چ -

 زند. یم لبخند

 !یدون یم -

 چسباند. یم نیاش را به سر نازن قهیخندد و شق یم یرعلیام

 !یدیل -

 یبه س  مت نهال س  ر م ا،یدر یکند و به بهانه  یگذرا نگاهش  ان م عطا،

 گرداند.

 .شهیقشنگ تر م ایدر یمنظره  م،یر یباالتر م یهر چ -

 کند؟! یچرا انقدر به نظرش جل  توجه م یژ ِ براق ِ لعنتر نیا

 .ردیگ یرا به طرف عطا م نیدورب یجس

 خوام. یم جمیپ یعکس از من بردار... برا هیعطا...  -

 کند. "عط     ا!" یم یدر دل دهن کج ا،یبه در رهیخ نهال،

 شود. یخارج م نینفر است که از کاب نیرسند، عطا آخر یمقصد که م به

 گردد به طرفشان. یبرم یرعلیام

 د؟یموافق یدنیبا نوش -
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 .یدنینوش هیخواهد و بق یم یبستن نهال،

 گردد. یبرم یدستمال کاغذ یرود و با بسته ا یسراغ فروشنده م عطا

 و آرام، دستمال را ستدیا ینشسته، م یچوب مکتین ینهال که رو یرو روبه

 .ردیگ یبه طرفش م

 کند. یمتعج  نگاهش م ،یتندر حال گاز زدن به بس نهال،

 باشه! شتی! بذار پیدستمال خواست؟! خودت وسواس یک -

 کند. یاشاره م یکالفه به برق صورت عطا

 !؟یکن یپاکش م -

 :دیگو یم طنتیبا ش یزند ول یاز توجهش لبخند م نهال

 خوشگل شدم؟! ینیبب ی! چشم نداره؟یچ -

صبان یساکت نگاهش م عطا شمهاش ع  یو حرم نم تیکند. نهال در چ

 .یدرخواست است و کالفگ شتری. بندیب

اندازد و همانطور که گاز  یدهد. ابرو باال م یادامه م طنتیحال، به ش نیا با

 :دیگو یزند، م یم یبه بستن یگرید

 خوشمزه س! شهیم یقاط ی! با بستندهیم یتوت فرنگ یرژم مزه  -
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 .گرداند یدهد و کالفه سربرم یآب دهانش را قورت م عطا

 .ستدیا یکنار عطا م یجس

 فکر کنم اونا دوست دارن تنها باشن. -

جنگل را  انیس  نگ فرش م  یکه قدم زنان، ش   نیو نازن یرعلیس  ه به ام هر

 کنند. یروند، نگاه م یم

 داره. دیاطراف د یاون طرف... به همه  میبر -

 یکند و م یش  ود. نهال به لحن ناراحت عطا فکر م یهمراهش م یجس  

سرشان حرکت م. ستدیا شت  ستن یتکه  نیکند، آخر یهمانطور که پ را  یب

 مالد. یلبها م یکشد و رو یم رونیب یخورد؛ دستمال یهم م

 .ندیاش را بب یتواند ناراحت یچقدر هم که از عطا دلخور باشد، نم هر

 یاند. نم س  تادهیتند ا  یش   یمحاف  ِ لبه  یکنار نرده ها ،یو جس   عطا

 .ردیگ یرا طرفش م یرژ را پاک کرده. گوش دیا بگوبه عط میخواهد م*س*تق

 !؟یریگ یعکس ازم م هی -

صورت عطا صله متوجه نبودن ِ برق  سه کننده م ِیبالفا سو ون شود اما بد ی و

 رود. یعق  م یو قدم ردیگ یرا م یعکس العمل، گوش
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ضا نهال ست حداقل لبخند ر صورت او ندیاو را بب تیمنتظر ا سرخورده به   .

 ود.ش یم قیدق

 من ناراحت شده؟! پس چرا االن اصال  ِیلجباز یبرا دمی" اصال درست فهم

 !"د؟یند

 .ستدیا یکنار عطا م یجس

 !لینهال! اسما -

 تو عکس بخندم! ادی: من خوشم نمدیگو یحرم م با

باال م یجس   نه  طا متفکر، عکس م یش   ا ندازد و ع مه ردیگ یا  ی. در ه

 نهال خندان است. شان،یعکسها

 ناراحتش کرده؟! نطوریانقدر براش مهم بوده که پاک کردنش ا یترژ لعن آن

*** 

 خورند. یجنگل م انیرا باال، در رستوران م شام

سرحال، مشخص است که از همه  یدوباره ساکت و متفکر است. جس نهال

 یرعلیغرق توجهات پر محبت ام ن،یعص  ر ل*ذ*ت برده. نازن یبرنامه  ی
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حواس  ش به نهال  یهمه  ه،یفتن با بقص  حبت و گرم گر انیس  ت و عطا، م

 با اشتها غذاش را تمام نکرده. ه،یزودتر از بق شه،یاست که بر خالف هم

تواند س  رحالش  یش  ود. حتا لبخند آرام عطا هم نم ینگاه عطا م متوجه

کند. تا  رییغبرنامه ت یو ب کبارهی دن،یبدون فکر و نقشه کش دیبا دی. شااوردیب

ه ب یتکان دی. باندیب یهاش هس  ت، عطا او را نم یو خوش زبان یجس   یوقت

شم نهال دیخودش بدهد؛ با س دتوان یکه م ندیبب یعطا، او را به چ  ،یمثل ج

 باشد. بندهیدلبرانه رفتار کند و ظاهرش فر

 آن ش  حوصله ندارد. اما

 کنه!" یهم طلوع م دینهال جد هی د،ی"از فردا... فردا صبح، همراه روز جد

*** 

 رسند، آخر ش  است. یم الیبه و تا

 گذاشته اند. یگریروز د یرا برا یخسته بوده اند که شهر باز انقدر

 و قهوه را در خانه بخورند. یشود چا یسرد ِ ش ، باع  م یهوا

 رود. یو به اتاق م دیگو یم رینفر است که ش  به خ نیاول نهال،
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ان آن روزش را به دوس  تانش نش   یرود تا عکس  ها یهم به اتاقش م یجس  

 دهد.

 پوشد. یم شرتیدارد و سوئ یرا برم گارشیپاکت س ،یرعلیام

 م؟یقدم بزن اطیح یکم تو هی میبر یایم ن؟ینازن -

 کند. یقبول م یاست ول خسته

دومش را  یکند و چا یرا عوض م ونیزیتلو یدر مبل، کانالها دهیلم عطا،

 نوشد. یم

شا کیبا  یرعلیروند و ام یکنار هم راه م ساکت، ست،  را  نینازن ینه هاد

 روشنش را. گاریس گر،یگرفته، با دست د

 سکوتت مثل مامانمه. -

 زند. یلبخند م نینازن

 ...یاما دوست ندارم انقدر ساکت باش -

 :دیگو یهمان لبخند م با

 !؟یعوضم کن یخوا یمدلمه! م -

 هم لبخند دارد. یرعلیام
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 زنم... ی... همش من برات حرف میگینم یچیآخه ه -

 دهد: یتر ادامه م یکند و جد یپا خاموش م ریرا ز گاریس ته

زنه...  یکنم به رابطه لطمه م یو نگفتن احس   اس، فکر م ادیس  کوت ز -

 .شهیباع  سرد شدن م

س  کوت و  نیب یپدر و مادرش دارد... ارتباط یروزها، درباره  نیکه ا یفکر

 و فاصله. ی... سردیدور

 کشد. یم یبلند نفس

بود که باهام راحت از فکر و حس  ت  نیت خواس  تم، اکه از یزیچ نیاول -

 .یبگ

 ...گمیباشه، م یزیاگه چ -

ش یکوتاه تراس م ی وارهید یرو یرعلیام ست نازنندین و با  ردیگ یرا م نی. د

 .ندیپاهاش بنش یکند رو یآرام، او را وادار م یفشار

 گزد. یل  م نینازن

 .شهی! پات خسته میرعلیام ستمیراحت ن ینطوریا -

 زند. یلبخند م یرعلیام
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 .ینیبش یسرده بخوا نجای... راحت باش... اشهیخسته نم -

 یذاری: اصال نمدیگو یدارد، آرام م یرا از سر او برم یهمانطور که روسر و

 سرته. یرو نی! از صبح انمیموهاتو بب

 حجاب دارم. ریام یجلو شهیخ  من هم -

 پس چرا نهال حجاب نداره؟ -

موهاش،  انیم یرعلیام یحرکت نرم انگش  تها یول جواب بدهد خواهدیم

 کند. یمور مورش م

فشارد.  یبه خودش م شتریسردش شده، او را ب نینازن نکهیا الیبه خ یرعلیام

سهاش م  قهیشق یرود و لبهاش رو یاو فرو م ی موها ِیو نرم یاهیس انینف

 .ندینش یاو م ی

شم شد ردیبندد بلکه آرام بگ یم چ صدا. تا نخواهد پس بک شود.   یو بلند 

 شود. یدر گوشش زمزمه م یرعلیام

 ... دوستت دارم.نینازن -

سرش را م یگرم م وجودش صورت ام یشود.  سباند به   یو آرام م یرعلیچ

 : منم دوستت دارم.دیگو
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 گرداند. یو به سمت خودش، برم ردیگ یچانه اش را م مت،یبا مال یرعلیام

 ه. چشمهاش، باز خاکستر مذاب شد ِیخاکستر

  یدختر، عج نیکند ا یفکر م ن،ینازن یچشمها یتو اهیس یها لهیبه ت رهیخ

 نیاکشن ِ نرمال در چن ی! در نظرش، ردهیست که در عمرش د یدختر نیتر

با وجود عش  ق  -گرفتن حرارت متقابل از دختر اس   ت و حتا  ،یطیش  را

 در ابراز عالقه. یحداقل همراه ایقدم شدن  شیپ -انشانیم

 دیتر اس  ت! و با یتجربه تر و خجالت یدختر نوجوان هم ب کیاز  نینازن اما

 بدهد... ادیکند... خودش  یصبور

ستها یآرام م یلبخند  شانه یآورد و رو یباال م رد،یگ یرا م نینازن یزند. د

 گذارد. یخودش م یها

ن!". زمزمه م دیگو یدل م در بهتر ش   د!" و  ینجوریکند "ا ی"فرس   ت لس  ِ

 .ردیگ یازش م یطوالن یب*و*سه ا

در درس اول  ،یشدن و همراه دهیداند ب*و*س یب*و*سدش و م یم فقط

 جا ندارد!
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 و سکوت برقرار است. دهیگردند، عطا هم خواب یکه برم الیو به

 پرسد: یآرام م یرعلیپله ها، ام انیم

 م؟یکنار هم باش -

 کند. ینگاهش م نینازن

 !؟یِک  -

 خواب. یاالن... برا -

 .ستدیا یآخر م ی پله یرو نینازن

 .میاتاق هی یمن و نهال تو -

 من. شیپ ایخ  ب -

 دهد. یدهانش را قورت م آب

 .ستیدرست ن ستم،ین نهیب یم شه،یم دارینهال ب -

 .ردیگ یرنگ تعج  م ،یرعلیآرام ام یصدا

 دونن! ی! همه هم می! تو االن زن مننینازن -

و در خودش  دهید یرعلیس   ت که در ام یاقیو اش  ت یکیآن همه نزد نگران

 احساس کرده.
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سته و غ شکوه، سفارش کرده برا م،یرم*س*تقیسرب سفر  ودش و خ یقبل از 

از دخترش راحت اس   ت و  الشیحد و حدود بگذارد... گفته خ یرعلیام

نازن تار ام ن،یخواس  ته  پدرش گفته و  یرعلیرف را هم کنترل کند. از اعتماد 

صرفا به خاطر راح یحف  آبرو... از عقد   ِیوخاطر جمع نیخود نازن یتکه 

بوده؛ که هنوز "نامزد" هس  تند و تا "زن و ش  وهر ش  دنش  ان"، هنوز  یرعلیام

 چند ماهه هست. یراه

 یدرباره اش ص  حبت کند. نم یرعلیپرده با ام یتواند راحت و ب ی! نمیلعنت

ند منکر حسِ  عج که م ی وقت ِ ی همراه س  بک ِ یقرار یب  یتوا  انیش  ود 

 یاو، مثل دل گنجشک م یست و دلش از ن*و*ا*ز*شها یرعلیام یدستها

 زند.

 !شم؟یپ یایم -

 کند. یگزد و رها م یباالش را م ل 

 ...یمگه بابام... ش  نامزد -

 کشدش. یو جلو م ردیگ یپهلوهاش را م یرعلیام
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مانتیاوک - نارم  تتیخوام اذ یمنم نم ؛ی!... ا کنم... فقط دوس   ت دارم ک

 .یباش

 .کند یرا حبس م نفسش

 ...یرعلیام ستیآخه کنار هم بودنمون صالح ن -

 .دهی"صالح" را نفهم یمعن

 .ستیکند: عاقالنه ن یاصالح م نینازن

 شوند و چشمهاش دلخور. یشل م نیکمر نازن یاز رو دستهاش

 ...ی... هر طور راحتیاوک -

 کند. یرا رها م نیزند و نازن یکمرنگ م یلبخند

 ب*و*سد. یاو را م یو گونه ها کشد یخودش را باال م یکم نینازن

 .ریممنون... ش  به خ -

 شود. یپررنگ تر م یرعلیام لبخند

 .زمیعز ریش  به خ -

 یمتوقفش م یرعلیام ی در، ص  دا ِکیرود. نزد یبه طرف اتاقش  ان م نینازن

 کند.
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 !نینازن -

 .دیآ یجلو م یرعلیحرفش را ادامه دهد. ام یرعلیتا ام ستدیا یم

تونم خودمو کنترل کنم... و از اون مهم  ی... گفتم میختمنو اش  تباه ش  نا -

 خوام. یازت نم یزیچ ،یو آماده نباش یتر، تا تو نخوا

 دونم..." ی"م دیگو یم عیسر

 دهد. یسر تکان م یرعلیام

 .ستیکنار من بودن، عاقالنه ن یکرد یفکر نم ،یدونست یاگر م -

 کند. یحرف، به او نگاه م یو ب شرمنده

کند "  یب*و*سد و زمزمه م یموهاش را م یآورد، رو یجلو م سر یرعلیام

 "یهان مزیدر تییسو

 شود. یوارد اتاق م ،ینگاه و معطل بدون

ناراحت  یرعلی. امندینش یتخت م یکند و لبه  یتختش پرت م نییرا پا شال

شناسد!...  یشده... ناراحتش کرده... عذاب وجدان گرفته... چقدر او را نم

 چقدر سخت است! گر،ی همد ِدنیفهم یشناسد! ول یم
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نگ م به هاش چ ند. ص   دا یمو نده ا یز ند  یدرونش وزوز م یآزارده ک

... همه شهیکه سرد م شهیم ینجوریخوشگلش ناراحت بود... هم ی"چشما

شقانه رفتار کرد... معلوم ن ی صبح که بب ستیامروز، عا باز هم  ش،ینیفردا 

... یته... بهش اعتماد ندارخود ریگرم و با احس   اس برخورد کنه... تقص  

 ..."یکرد شناراحت

 کشد. یدراز م یعصب

سد. برخورد با مردها را بلد ن یترسد. مردها را نم یم ا ب یرعلی. امستیشنا

 تا آسمان متفاوت است. نیزم ش،یزندگ یهر سه مرد ِ شناخته شده 

 او را ترسانده تا بهش راه نشان دهد... شتریهم ب شکوه

... اگر اعتماد داش  ته باش  د... اگر همان "پنبه و دیایراه ب یرعلیبه دل ام اگر

شکوه هم شوند که   پدرش نانیزند... چطور جواب اطم یمثال م شهیآتش" ب

 را بدهد؟!

 الشیخ نطوریفاص  له خوب اس  ت... ا نیش  ود. هم یپهلو به پهلو م کالفه،

 ...ستین یراض یرعلیام یراحت است. ول
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به  یبساط را داشته باشد، مشت نیهم ین عروسچند ماه، تا زما نکهیفکر ا از

 کوبد. یبالش م

هالِ  خواب به حالش! ب یم رهیخ دهین به  حت  یش  ود. خوش  غه و را غد د

 خوابش برده.

 دارد. یکند، حس خوب ی***چشم که باز م

 ش  ده و با پوس  ت لبش رهیکه به س  قف خ دار،ی ب ِنیافتد به نازن یم نگاهش

 رود. یکلنجار م

 ...یشده؟! تو فکر یپرسد: چ یآلود و دورگه م خواب یصدا با

 کند. ینگاهش م یلحظه ا ن،ینازن

 ...یچیه -

 کشد. یو دستهاش را به دو طرف م ندینش یم

 است! رییروز تغ امروز،

 خوابن؟! هیبق -

 برد. یچانه باال م ن،ینازن

 دونم... ینم -
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 رود. یدارد و به طرف حمام م یشود، حوله اش را برم یم بلند

 تخت نشسته. یرو نیگردد، نازن یاتاقشان که برم هب

 نه؟ییپا یرعلی! امیتو که هنوز تو تخت -

 دهد: حتما... یکوتاه جواب م نینازن

 زند. یموس م س،یو موهاش را همانطور خ ندینش یم نهیآ یجلو

کند. نگاهش مردد به چش  مهاش در  یرا باز م ش  شیکوچک لوازم آرا فیک

 دارد! دیافتد. برق ام یم نهیآ

 یحالت دارش م یبه جان مژه ها ده،یخر نینازن ینامزد یکه برا یملیر با

 افتد.

د. کن یم یباز یروتخت یتخت، کز کرده و با گوش  ه  یهمانطور رو ن،ینازن

 یدر خودش فرو رفته و انگار کش  ت نطوریرا دارد؛ پس چرا ا یرعلیاو که ام

 هاش غرق شده؟!

 !ن؟ییپا یبر یخوا ینم -

 کند. یحواس نگاهش م یب ن،ینازن

 چرا... -
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 شود. یکردن م شیسرگرم آرا دوباره

 اندازد. یسر م یکند و شال رو یلباس عوض م ن،ینازن

 گردد طرفش. یبرم نهال

 نازی چی شده؟! -

 از نهال، می گوید: عصبانی

 چی شده، چی شده... یه -

به  یه کالم هم حرف نزدی، مدام زل می زنی ،یپا ش  د یخ  آخه از وقت -

 یه نقطه ،به چی فکر می کنی؟!

 کوره در می رود. از

 مگه تو مفتشی؟! از دست تو فکر هم نمی تونم بکنم؟! -

 نهال پر از اشك می شود و صورتش درهم می رود. چشمهای

نازنین کمال بی انصافی ست. همیشه فکر می کرده روابطشان انقدر  برخورد

 افکارشان از هم سوال کنند.صمیمانه هست که بتوانند راجع به احساس و 

دارد از نازنین بپرسد تا چه حد به امیرعلی نزدیك شده ،اما نازنین به  دوست

 دور خودش حصاری کشیده که نمی شود باهاش از اینطور حرف ها بزند.
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 من فقط برای این پرسیدم که احساس کردم ناراحتی. -

ند م چ ند، ا بت ک نازنین ص  ح با  به خودش  ته راجع  ثار بی بار خواس   ا آ

 حوصلگی را در حرکاتش دیده و منصرف شده.

 با افکارش، بیشتر از هر زمان احساس تنهایی می کند. درگیر

 چرخد. یم نهیرود، دوباره به سمت آ یم رونیکه از اتاق ب نینازن

 یهاش پررنگ ش  ده و به نظرش رنگ چش  مهاش را روش  ن تر نش  ان م مژه

 دهد.

دارد و  یژل . همان رژ روز قبل را برمست، فقط مانده ر یهاش صورت گونه

 کشد. یپر مالت، به لبها م

 .ی... جسنیخودش حرم دارد؛ از عطا، نازن از

ند خانوم و  یخودش تکرار م یکش   د و برا یم قینفس عم چ ند "قراره  ک

 ! خودتو به عطا ثابت کن!"یخوشگل و لوند باش

شنه دار جد راهنیپ صندل پا صورت یفیرا که ط دیو  س یاز   یدارند، م دیفو 

 رود. یم رونیپوشد و ب



  1248 

 

ست یباال فر،  یبرد و از خوش حالت بودن ِ طره ها یموها م انیم یپله ها، د

 شود. یمطملن م

 پله ها، با ناز و عشوه سالم می کند. انیهستند. م منیدر نش همه

 به سمتش بر می گردند و جوابش را می دهند. همه

 سوتی از تحسین می زند. امیرعلی

مانده و با تاس  های درون دس  تش بازی  رهیبدون ادای کلمه ای، بهش خ عطا

 می کند.

ست و ابدًا با  متوجه شوه، با نهال بیگانه ا ست. این مدل ناز و ع رفتار نهال ا

 خلق و خو و شخصیت او جور در نمی آید.

 می داند که این تغییرات آنی ،ارتباط م*س*تقیم با خودش دارد. خوب

سالمتامیرعلی، ا ِبرعکس ست. نا در خانه  ،یو در خواندن افکار زنها خبره ا

 بزرگ شده که صبح تا ش ، تنها جنس مذکرش، خودش بوده! یا

سبت به عطا ب یم نهال شد ول یخواهد ظاهرش ن اه تواند نگ ینم یتفاوت با

 کند. یاش را مخف یدزدک
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 زند و بدون س  وال یپر ناز م یلبخند ند،یب یعطا را که در نگاهش م تعج 

 پرسد: یم ،یاز شخص خاص

 ...نیانگار همه صبحونه خورد -

 دهد: یجواب م یرعلیام

 .نینه نازن ،یشد دارینه تو ب م،یمنتظر شد یهر چ -

 شنود. یرا م یجس یرود که صدا یطرف آشپزخانه م به

 تازه درست کردم. ،یکاف -

 یش  ود و همانطور م یکند ؛ بلند م یتخته نرد رها م یتاس  ها را رو عطا

 هست؟ یچا نمیخوره... بب یم یوانیل نیریش ی: نهال صبحا چادیگو

 .ستیپاهاش دست خودش ن اریاخت انگار

 دارد. یبرم یوانیل نهال

 تازه دم کنم. یبذار برات چا -

رس  ول  ای"  دیبگو یبرگردد و با خنده و مس  خره باز ش  هیخواهد مثل هم یم

شما چرا با ا گردد  یماند. برم یم دشیدر حس جد یحالتون؟!" ول نیخدا! 

 .ستادهیا یکند که کنار کتر یو به عطا نگاه م
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 قهوه هست... -

 اندازد. یم ینگاه راهنشیبه پ عطا

 !؟یتا حاال قهوه خور شد یاز ِک  -

 برق  ِدنیبه رخ کش   یهم برا ،یکند. هم از س  ر ِ لجباز یرا جمع م لبهاش

  رژش که روز قبل به خاطر عطا پاکش کرده. ِیصورت

 !یتو شکالت خور شد یوقت از -

 

 یآورد و رو یم رونیرود و کره و مربا را ب یم خچالیبا اخم، به سمت  عطا،

 گذارد. یکانتر م

 ...میتمشک هم گرفت ی... مربانیبش ایب -

ش با شد و لجب یقهوه را بو م وانیل یکند ول یمربا نگاه م ی شهیذوق به  از ک

 ندارم! لی: مدیگو یم

 .زدیر یشکر م وانشیو در لکنار عطا  ستدیا یم

موهاش؛  مرخش؛یکند و بعد به ن ی دس  تش نگاه م ِفیبه حرکات ِ ظر عطا

 ...اهشیس یتاب خورده  یمژه ها
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ج  با هم دارد. م تع ند درونش فقط هم یو حرم را  هد فکر ک دو  نیخوا

 یحرکاتش تصنع ی... همه ستین شهینهال، نهال ِ هم نیحس فوران کرده. ا

 و رو کرده. ریدلش را ز ،یا هیظاهر و رفتار ِ عار نیبا هم یست ول

 شده. نیباهاش سرسنگ ،یاز همان ش  ِ نامزد مهربان،

تا باهاش حرف بزند ول ینامزد یفردا مهربان، بدون حتا  یس  راغش رفته 

شته. وقت یبهش، ب مینگاه ِ م*س*تق چرا  "مهربان، دهیهم پرس یجوابش گذا

عطا... ازت انتظار  یاب داده "بد کرد" فقط جو؟ی! دلخور؟یدیجوابمو نم

 نداشتم."

 یدور لیتا دل دید ینهال را م یاالن هم مهربان بود و سر و وضع تازه  کاش

 عطا را بفهمد. یکردنها

  ِراهنیپا انداخته. دامن پ یبلند نش  س  ته و پا رو هیپا یص  ندل یرو نهال،

 .تداسیتا مچ پاهاش را گرفته و فقط صندل پاشنه دارش پ ،یرنگ

 یقهوه ل  م وانیگذارد. نهال، به ل یکانتر م یش  ود و آرنجش را رو یم خم

 کند. یچشم، نگاهش م یزند و از گوشه 

 !؟یچ یعنیکارا  نیا -
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 قهوه که با س  ه قاش  ق پر ش  کر هم هنوز مثل زهر مار  ِیدلش از تلخ نهال،

ست، به هم م ضعف م یا بزرگ کره و  یلقمه  کی یرود برا یخورد. دلش 

ظاهرش را حف   ی! ولنیریش  یقلپ چا کیتمش ک، پش ت بندش  یامرب

 کند. یم

 !؟یبا من -

ص  ورت  یرو ار،یاخت یکند اخمش را نگه دارد اما چش  مهاش ب یم یس  ع

 یر*ق*ص  د که برگش  ته به طرفش. لحنش نگران یتمام رخ و تخس ِ نهال م

 دارد.

 نهال؟! یشد ینجوریتو چرا ا -

 .کند یقرارش م ی نهال، ب ِلبخند

 مونه! یبچه نم شهیآدم که هم -

که رفتار  دیگو یآرزوش، بزرگ ش   دنِ  اوس   ت. نم یکه همه  دیگو ینم

حرکات ِ عمدا لوند که  نیکند، چه برس  د به ا یاش م وانهیبچگانه اش هم د

تا اخم و جد ینفس  ش را حبس کرده. همه  را  تشیاراده اش را جمع کرده 

 شوند. یکانتر، مشت م یحف  کند. انگشتهاش رو
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نذار حرفا - نه...  ته بمو بذار دهنم بس   هال...  به  یین که گفتنش  رو بزنم 

 ...ستیصالحت ن

 رود. یکند و از کوره در م یاخم م نهال،

 پاک کن... تو چشم نباش؟! کتویمات یبد ریگ یخوا ی! باز مه؟یچ -

ست و نهال کجا؟!! او چه مآخ  ییو نهال چه فکرها دیخواهد بگو ی! او کجا

 دارد!

 شود. یعطا نرم م ی رهیخ نگاه

هال، آرام آرام محو م اخم جذاب و  ین قدر  طا، از اول هم ان گاه ع ش  ود. ن

 سال، متوجهش نشده؟! نهمهیبوده؟! پس چرا ا نیدلنش

به آن  هر دو می دانند که چه غوغایی درونش   ان وجود دارد ولی از اعتراف 

 خودداری می کنند.

د چکار بای گریارچه یخ. نمی داند دنهال تبدار است و دستهاش یکپ صورت

ست هر چه دارد  ضر ا شقی عطا را زنده کند. حا سات تند و عا سا بکند تا اح

 بدهد تا راهش را یاد بگیرد.
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ز ا یکردم" ول ینطوری"عطا... به خاطر تو خودمو ا دیگذرد بگو یسرش م از

 ترسد. یعکس العمل او م

دارد. مچ پاش از  یبرمرا  وانشیش  ود و ل یبلند م یص  ندل یاز رو عیس  ر

 .ردیگ یاش درد م یحرکت ناگهان

 صندل پاشنه دار! نیبه ا لعنت

 دارد. یو نگهش م ندینش یساعدش م یاراده رو یگرم عطا، ب دست

 نهال... -

 دیکند. با ینهال نگاه م یدهد و به موها یم رونیب کبارهیملتهبش را  نفس

 خوددار باشد!

 شود. یمنتظر م یلحظه ا نهال

 کند. یکانتر اشاره م یدارد و با چشم به رو یرا برم شدست

 .یکن یلقمه بخور... تا ناهار ضعف م هی -

 :دیگو یکشد و آرام م یم یکند. نفس بلند یبه مربا نگاه م نهال

 ندارم... لیم -
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سر به ز یندارد. ب لیم واقعا شپزخانه  یم ریتوجه به درد مچ پا،  اندازد و از آ

 رود. یم رونیب

 .دیآ یر سر و صدا به طرف آشپزخانه مپ یجس

 ... آم ُشر!نی... شما هم دوست دارهیرعلیام ِتیوریخوب بلدم... ف -

 خوام غذا درست کنم! ی: مدیگو یشود و به عطا م یم وارد

 یصبحانه را جمع م یدست نخورده  لیزند و وسا یم یرنگ یلبخند ب عطا

 کند.

*** 

 

 انصافا خوشمزه ،ییکن پارمزان ِ جسبه جسی مبارزه طلبانه شده. چ نگاهش

 شده و با مهارتی که در پخت آن داشته، همه شان را متحیر کرده.

از همان ظهر، س  اکت و غرق فکر اس  ت. تا جنگل رفته اند و به خاطر  عطا

 نتوانسته اند بمانند. ادیباران، ز
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گردش در س  احل و ش  ام خوردن در ش  هر رفته اند، نهال،  یکه برا ش   

اهرش را با وسواس درست کرده و عطا را حرم داده اما ته دلش همچنان ظ

 .ردیگ یآرام نم

 یکفر ند،یب یم روزید یعطا نهال را با س  ر و وض  ع ِ آراس  ته  یبعد، وقت روز

 شود. یم

 یصحبت کند. هنوز نم یفرصت، مفصل و خصوص نیبا نهال، در اول دیبا

هماند فکر بف یدخترکِ  ب نیابه  دینه... اما با ایحرف دلش را بزند  دیداند با

"خودش"  یندارد... بفهماند وقت یبه رنگ و لعاب و حرکات ِ مص  نوع یازین

 است... زتریاو عز یباشد، برا

 ...دیآ یخوشش نم ،یو چه فرنگ یرانیاز شکالت، چه ا دیبگو

 دهد. یشنا کردن در ساحل را م شنهادیپ یاز صبحانه، جس بعد

 د.کن یصورتش را جمع م یرعلیام

 سرد؟! یهوا نیتو ا -

 کند. یعطا متعج  نگاهشان م اما

 !رانهیا نجایا یشنا؟!! جس -
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 کند. یجمع شده اش را کج م یلبها یجس

 !شه؟ینم -

 اندازد. یخندد و ابرو باال م یم عطا

 !شه؟یهم نم قیقا -

 .میاجاره کن قیقا ،یساحل عموم یتو میبر دیبا یول شهیم -

 د:پرس یم نیاز نازن یرعلیام

 ؟یدوست دار یسوار قیقا -

 دهد. یسر تکان م نینازن

 اوهوم! -

هم  خواهد، یدوگانه شده. هم فاصله گرفتن م ،یرعلیصبح، رفتارش با ام از

دو ش     قبل، همچنان گرم و پر  یحرفها یادآوریبدون  ،یرعلیام ینه. ول

 کند. یمحبت برخورد م

 !م؟یریم -

 کنند. یه منگا یسرحال و منتظر جس ی افهیبه ق همه

 رود. یم لشیسراغ موبا یرعلیام
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 بپرسم... دی... بذارمیکن دایپ یشخص قیقا هی میبتون دیشا -

 !م؟یریپرسد: م یدوباره م یجس

 خندد. ی کودکانه اش دوباره م ِجانیبه ه عطا

 !میریبله... م -

 شود. یبلند م یسرخوش جس غیج

 !    ِـسی -

 مشغول صحبت با بهداد است. یرعلیام

ه گاه م الن ند و رو یبه جمع ن بت م یک ثا طا  طا چرا ا یع ند. ع  نطوریما

 قیقا سوار یرفته سال قبل، وقت ادشانی! ست؟یچرا حواسش ن نیشده؟! نازن

 شدند، حالش بد شد؟!

 کس از او نظر نخواست؟! چیه چرا

 شود. یم رهیمبل خ یبه کتاب تستش، رو یناراض

 کند. یم است همراهشان برود... درس را بهانه محال

... نه! با عطا... عطا هم که ییقدم زدن در س  احل... تنها یلک زده برا دلش

 دزدد. یحتا نگاهش را هم م رد؛یگ یم دهیاز صبح، اخم کرده و علنا او را ناد
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 یباش بلد شهیگفته " باورم نم یرا خورده و ه یبا اشتها دستپخت جس چنان

شپز شاخ غول  ِی اجنب ِدخترک نی!" که انگار ایکن یانقدر خوب آ  مو قرمز، 

 شکسته.

 ماند. یم رهیکند و متفکر به آشپزخانه خ یرا دندان دندان م لبش

 کردن داره... سیبه سرو ازین قشیقا گهیم -

 کند. ینگاه م یرعلیبه ام زان،یآو یبا لبها یجس

 !م؟یر ینم -

 .میاجاره کن قیقا هی م،یتا هر وقت خواست میبر میتون یم -

 دهد. یر تکان مس یرعلیام

 .میاجاره کن می... بریاوک -

 رود. یبه طرف پله ها م یجس

 .یسوار قیقا ادیتنگه که با ما ب یدد یجا -

 خندد. یم یرعلیام

 !هیجاش تنگه، نه... جاش خال -

 :دیگو یخندد و آرام م یم طنتیبا ش نینازن
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 !؟یزن یخوب حرف م یلیخودت خ -

 .ندینش یکنارش م یرعلیام

 زنم که خوبه! یکه به تو م ییحرفها -

 شود. یبلند م عیسر ند،یب یرا که م یرعلیام یچشمها یتو طنتیش

 !گهیمنم برم حاضر بشم د -

 چرخد سمت نهال. یم عطا،

 !؟یآماده بش یخوا یتو نم -

 کند. یرا از لبش جدا م انگشتهاش

 !امیهوم؟... من نم -

 کنند. یدو متعج  نگاهش م هر

 زند. یم یکج لبخند

 کم درس بخونم و... هیخوام  یم -

 رسد. یبه ذهنش م یلحظه جرقه ا همان

 !نیای... ناهارم درست کنم تا شما ب -

 !ال؟یو یبمون -
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 پرسد: یم یرعلیبالفاصله بعد از ام عطا

 ناهار؟! -

 یخورد؛ ناهار ِ خوش  مزه  یفکر بچگانه از کجا آب م نیمطملن اس  ت ا و

 !یروز قبل ِ جس

 :دیگو یدهد و با لج م یال مابرو با کی نهال،

 و ناهار هم درست کنم. الیبله! بمونم و -

ستش را م ِلیتکم یبرا و ستش، دو د  کی و با شانشیپر یموها ریبرد ز ی ژ

 زند. یحرکت، همه را از دور صورت و گردنش پس م

 شود. یبا حرم بلند م عطا

 .یینهات نجایهمش حواسمون به تو باشه که ا دیبا ینطوری... اشهینم -

 :دیگو یرود، م یشود و همانطور که به آشپزخانه م یهم بلند م نهال

شد انایباالس... اح تشیشهرکه و امن نجایمحآ اطالع، ا -  ن،یاگرم نگران 

 حواسش به همه جا هست. ینظر خان چهار چشم ادیب ادتونی

 رود. یعطا در هم م یاخمها

 نظر؟! -
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شپزخانه م کنار ست ستد؛یا یدر آ ش یمرش مبه ک ید رو باال اب طنتیزند و با 

 اندازد. یم

 بله! نظر جون! -

 کند. یاشاره م رونیبا چشم به ب و

 !"ن؟یکرد ستهَ یا نجایچه ا یهمون " شما برا -

ش یخندد و عطا فقط لبخند م یم یرعلیام و  تسیکه تظاهر ن یطنتیزند به 

 نهال آمده. یاز ذات ِ کودکانه 

 .گهیم یفهمم چ یمن واقعا سخت منهال!  یدرست مثل خودش گفت -

 یبه گوش آدم م یافغان یآخه م*س*تر جان؟ تو ناف منهتن مگه لهجه  -

 خوره؟!

 .خچالیرود و سراغ  یآشپزخانه م به

 کم درس بخونم... هیبلکه منم از سکوت استفاده کنم  ن،یبر نیپاش -

سد "م یو از خودش م دیگو یم صال چون تو نم شهیپر م من ،یایعطا بگه ا

 !"رم؟ینم
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سرها، باع  م ِیجواب یو ب سکوت شود و  ی پ ست  شود چند لحظه بعد، را

 سرک بکشد. رونیبه ب

 دو باال رفته اند تا آماده شوند. هر

*** 

کارد بزرگ آش  پزی می افتد به جان س  بزیها ... س  عی می کند حس  ابی  با

 ریزشان کند ...

یجان و ترسش هم چه به موعد برگشتنشان نزدیك می شود، اضطراب و ه هر

 صد برابر می شود.

 نمی داند چطور باید ماهی ها را سرخ کند. هنوز

تمس  خر آمیز بقیه و س  رزنش های نازنین را از همین حاال می تواند  نگاه

 مجسم کند.

 .ستی. هیچ چیز یادش ندیعهده اش بر نمی آ از

 هشکوه خواسته او با کمك نازنین غذایی درست کند، وسط کار حوصل هربار

 اش سر رفته و غذا را نیمه کاره رها کرده.

 سوختگی روغن همه جا را گرفته. بوی
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 داغ را برمی دارد. یزده به سمت گاز می دود و بی توجه، ماهیتابه  هول

ش  دت داغ بودن، جیغی می کش  د وماهیتابه را میان زمین و هوا رها می  از

 کند.

 جاری می شود و به هق هق می افتد. اشکش

 در می آید. یگیره دست صدای

سی ضربه های  ک شود. با  دارد آن را تکان می دهد تا بازش کند و موفق نمی 

 محکم به آن می کوبد.

 رود در را باز می کند. یم

کش  د، به  یموهاش دس  ت م یمات و متحیر، همانطور که به نم رو وحید

 دودی که پشت سر نهال تشکیل شده نگاه می کند . یهاله 

 پذیری زیادی را در چشمهاش می بیند. دفاعی و آسی  بی

 را روی در می گذارد و به آرامی آن را به عق  فشار می دهد. دستش

 می تونم بیام تو؟! -
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کمی مردد می ماند. نفس عمیقی می کش  د و ش  انه هاش را باال می  نهال

ندارد... دس  تش از روی  یت  گار دیگر هیچ چیزی براش اهم ندازد. ان ا

 به دیوار تکیه می دهد.دستگیره می افتد و 

 رود. یم یبه سراغ منبع دود و سوختگ دیوح

 کجان پس؟! هیبق -

آشپز خانه پر از خرده سبزی و برنج و روغن است. بوی سوختگی همه  کف

 جا پیچیده.

بر می گردد و به دقت س  رتا پایش را از نظر می گذراند. چقدر حالت  وحید

 عصومیت"چشمهاش با سایر اجزاس بدنش فرق دارد! "م

چشمهای درشت و عسلی اش معصومیت و ناامیدی موج می زند. نوعی  در

 عامل بازدارنده!

 تنهایی همه این کارا رو کردی؟! -

 ل  باالش را می گزد. نهال،
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احساس دلسوزی شدیدی نسبت بهش پیدا می کند. می خواهد ازش  وحید

 و راحمایت کند. احساسش شبیه مواقعی ست که خواهر کوچکترش دست ا

 .ندیو وحید خود را موظف به حمایت از او می ب ردیمی گ

 می خواستم سبزی پلو ماهی درست کنم...-

 ناموسًا گل کاشتی! هر کسی توانایی این همه خرابکاری رو یه جا نداره! -

شده، اولین باری  نهال صدای بلند می خندد. از لحظه ای که وحید وارد  با 

 ع  می شود صورتش زیباتر شود.ست که می خندد و همان خنده با

 پرسد: یکشد و همانطور م یها و برنج سرک م یبه سبز دیوح

 !ستن؟یخونه ن هیبق -

 دهد. یرا تکان م سرش

 .یسوار قینه... رفتن قا -

 گردد طرفش. یبرم دیوح

 !؟یزنه... تو چرا نرفت یبارونم که نم م -

 اندازد. یشانه باال م نباریا

 دوست نداشتم! -
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 نگاه کردنش پیداست که باور نکرده طرز از

شون ؟یاطیاحت یانقدر ب شهیهم - س شنگول و منگولم حوا !این روزا دیگه 

 جمع شده

 کند. یم اخم

 حواسم هست...در قفل بود... -

حال  یو گلخانه اش  اره کند ول شیخواهد به اتفاق چند ش    پ یم دیوح

 شود. ینهال، مانع م یآشفته 

 کنم؟! یم رکایچ نجایمن ا یپرس ینم -

 پرسد: یکند، م یکه سردرگم به آشپزخانه نگاه م همانطور

 ؟یکن یم کاریچ نجاینه ،خودت بگو ا -

 زند. یپوزخند م دیوح

 !ستیانقدرم ترسو و محتاط بودن خوب ن گهیناموسا د -

 رود. یدر هم م اخمهاش

 س  اعت هیتو س  رم نکردم ، بچه ها تا  یخاک چیکارتو بگو و برو... هنوز ه -

 .ستیآماده ن یچیرسن، ه یم گهید
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 .ردیگ یبه خود م یمتاسف ی افهیق د،یوح

 !؟یدرست کن یستیپلو هم بلد ن یسبز -

 زند. یاش زار م افهیق

 .ستین ادمیکنه اما  یدرست م یمامانم چطور دمیهزار دفعه د -

 رود. یم نکیطرف س دیوح

 لوت کن!رو خ نجای!... اشاال؟یا یکردن و جمع و جور که بلد زیتم -

 کند. یم زیها را تم نتیکاب یو رو نیحرف، زم یب نهال،

نهیچند پ د،یوح قابلمه م یبرنج م ما  یاجاق م یو رو زدیر یش  ورد؛ در 

 گذارد.

سته ا یناخنش امتحان م ی کارد را رو ِیزیت  یتخته م یرو یسبز یکند و د

 گذارد.

 آماده س؟! تیماه -

 دهد. یکان مچاقو، سر ت عیبه حرکت ِ سر رهیخ نهال،

 ی... نمزنهیمامانم بهش پودر م ادمهی یخواستم سرخ کنم ول یشستم... م -

 ...هیدونم چ
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 .زدیر یم یخرد شده را در ظرف یها یخندد و سبز یکوتاه م دیوح

 !؟یتخته بزن... بلد نیآب به ا هی -

 کند. یچشمهاش را درشت م نهال،

 !؟یکن یمسخره م -

 د.شو یبلند م دیوح یخنده  یصدا

 رسن؟! یاالن م یگیدست بجنبون بچه! مگه نم -

 چشد. یرود و نمکش را م یبرنج م یقابلمه  سراغ

 ن؟یمنقل دار -

 کند. یبه در اشاره م نهال

 .رونهیب ویباربک -

 کند. یو رو م ریها را ز یماه دیوح

 کنم، خوشمزه ترم هست. یرو کباب م یماه -

 کوبد. یبا ذوق دستها را به هم م نهال

 کنم؟! کاریمن چ -

 ن؟ی!... نارنج دارینکن یخرابکار سایکنار وا -
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 کشد. یسرک م خچالیبه  نهال

 ...یاومده بود یواسه چ ینگفت -

سراغ قا یرعلی... اممیبا بهداد بود - گرفت؛ بهدادم زنگ زد بگه  قیزنگ زد، 

م، کن دیجواب نداد... منو فرستاد هم خر یرعلیدوستشو جور کرده، ام قیقا

 .دیریبگ قویکجا قا دیآدرس بدم بر امیر راه بهم س

 گذارد. یم نتیکاب ی نارنجها را رو ِلونینا نهال

 کجاس؟ خاتونیس-

 گذارد. یآورد و کنار دستش م یها را م خیس ی دسته

 درست کنم؟ شویبرم آت -

 خندد. یم دیوح

 نگار!زدنتم خوبه ا شیباالس!... دست به آت یلیناموسا اعتماد به نفست خ -

 رود. یم رونیشورد و ب یرا م دستش

 حواست به برنج باشه. -
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مش  غول کباب کردن ماهی ها روی آتش  ی س  ت که با تکه های زغال  وحید

روشن کرده. سیخهای ماهی را باالی شعله های آتش نگهداشته و پیوسته آن 

 را پشت و رو می کند.

 .ستدیجلو می رود و در کنارش می ا نهال

 !به نظر خوشمزه میان-

 یکی از سیخها را از روی آتش کنار می کشد و رو به نهال می گیرد. وحید

ناموس  ًا لنگه ش رو نمی تونی هیچ جا پیدا کنی ... وحید آقای ماهی چی  -

 دستپختش حرف نداره !

 زیرکی ادامه مي دهد: با

 خیالت تخت! روش کم می شه! -

 از تیز بودنش می خندد. نهال

 ه؟ برشته تر بشه خوشمزه تره.چرا نمی ذاری بیشتر بمون-

 سرش را بلند می کند و به روش لبخند می زند. وحید

نوووچ بچه جان! اول اینکه این ماهی کبابه ، دوم اینکه ماهی لطیفه، زود  -

 می پزه. چند دقیقه بیشتر بمونه ،آبش تموم میشه ، تفاله میشه...
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 حرفش را قطع می کند و می پرسد: نهال

 رو کم کنیه؟!از کجا فهمیدی -

سیخها ، کارد بزرگی را بر می دارد و روی بدنه  وحید شده به  ماهی  یخیره 

 ها شکافهایی مورب ایجاد می کند و فقط می خندد.

 نیمه به طرف نهال برمی گردد و با لحنی شیطنت آمیز می گوید : نصفه

از اونجایی که دخترا فقط در ش  رایط رو کم کنی حاض  رن آش  پزی کنن و  -

 ه بی تجربه هاشون حاضرن به خاطرش، یه ویال رو به آتیش بکشونن!البت

هال با  ن ندارد.  یده  فا کذی   که پیش آمده، ت با افتض   احی  ند  خوب می دا

به  با نوم آن،  که چوبی را بر مي دارد و  گذارد. ت حال بی جوابش نمی  این

 پهلوی وحید می زند.

 زیادی به خودت نناز! من هنرای دیگه ای دارم.-

 با نگاه استفهام آمیز به طرفش برمی گردد. وحید

برو یه ظرف بیار تا داغه بخور ... بعد می تونی تا دلت خواس   ت درباره  -

سی بفهمه کار منه.  ست ک سرایی کنی. خاطرت جمع! قرار نی صه  هنرات ق
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 غامیزنم پ یزنگ م یرعلیرفتم به ام یهیچ کس  م نمیدونه من اینجام... وقت

 .دمیبهدادو م

 اندازد. یم گرید یچوبها انیه چوب را متک نهال

 از این کار چه نفعی می بری؟!-

شدن یه دختر بچه - سرخورده  ضول و بی تجربه رو  یفکر کن نمی تونم  ف

 امریکایی تحمل کنم! یدر برابر یه شیطون مو قرمز و همه کاره 

سرش  نهال سرش را تکان می دهد و بار دیگر چوب را بر می دارد، بی آنکه 

 لند کند، می گوید:را ب

من فکر کنم اون خوش  گلترین دختریه که تا حاال دیدم ... چش  ماش آبی  -

... نمی دونم ... ولی حس می کنم تو هر زمینه ای فوق العاده و  هیاقیانوس  

 بی نظیره.

شمهای سش را  چ وحید با حرفهای نهال، حالتی از غم می گیرد. نگاه و حوا

 ل متوجهش نشود.می دهد به آتش و ماهی ها تا نها

هر چی می گی، راس  ته ... من یه فض  ول خرابکارو بی تجربه ام ،... تو  -

 خوب منو درم می کنی...
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 کمی از ماهِی کبابی را در دست می گیرد و به آن فوت می کند. وحید

 حرف نهال صورتش حالتی از غرور گرفته. با

 خودتو دست کم نگیر! -

 می کند.دستهاش را دور زانوهاش حلقه  نهال

به .... تو همه چی خداس! خوب مي دونه با هرکس - آخه لعنتی خیلی خو

 چطوری حرف بزنه و برخورد کنه؛ بر عکس من!

 به آرامی می گوید: وحید

مي دونم... زمونه معمواًل اینطوریه ... برای بعض  ی ها اینطوری س  اخته -

 شده...

 یقداری کره ماهی های کباب ش   ده را درون ظرف قرار می دهد. م مابقی

آب ش  ده و آب نارنج روی آن می ریزد و در آنرا با فویل می بندد. اس  فند را 

 میان شعله های آتش می ریزد.

یادت باش  ه همیش  ه این تجربه نیس  ت که آدما رو از خواس  ته هاش  ون بی  -

نصی  می ذاره ،... بعضی وقتا آدما به خاطر زیادی تجربه داشتن، سرشون 

 بی کاله می مونه...
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 قد راست می کند و می پرسد: نهال

 کی سرش بی کاله مونده؟-

 بساطش را جمع می کند. وحید

نگاهی به آسمان، خمیازه ای تصنعی می کشد، سینی را به دست نهال می  با

 دهد.

 ممکنه باز بارون بیاد. بهتره بری تو، منم دیرم شده .-

حید می گیرد و را از دس ت و یلبخند به ل  و با فراق خیال، ظرف ماه نهال

 با حق شناسی نگاهش می کند.

 ازت ممنونم ... کمك بزرگی بود. یلیخ -

سمان براش نازل کرده، به  و شوق و ذوق از موفقیتی که خدا از آ بی تاب و با 

 سمت ویال حرکت می کند.

 میان راه داد می زند: از

 جبران می کنم! -

 هر وقت کاری داشتی این شمارمه ...-

 شماره اش را می گوید... تیری در تاریکی!صدای بلند  با
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 نهال از شادی باز می شوند. لبهای

 از آشنایی باهات خیلی یول نمتیب یباره م نی! سومیحف  کردم ... راست -

 خوشحالم!

شور و هیجان روبروش می اندازد... نفس  نگاهی ساتی و پر سا به دختر اح

 عمیقی می کشد و نگاهش را از نهال بر می دارد.

 

*** 

 

 رسند. یگل در گلدان، م یشاخه  نیآخر دنیبعد از چ درست

 نهال آماده است. زیکوچک، م یاتاق غذاخور در

 جمع شده اند. زیزده دور م رتیاز تعج  بازمانده. همه ح یهمگ دهان

کنند، چشم و فکر عطا در تکاپوست  یم یکه هر کدام، اظهار نظر یحال در

 کند. یم یریگ جهیو نت

 زند. یو لبخند م دیآ یاندازد؛ به خودش م یبه نهال م یجیر ِ گاز س ینگاه
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بودن  یعاد ریو افکار خودش اس   ت که متوجه غ ایانقدر غرق در دن نینازن

 .ستین ینهال در آشپز یتجربگ یفضا و ب

 کند. یگیرد و متوقفش م یآشپزخانه، عطا دست نهال را م یآستانه  در

! راس  تش  و یمنو خر کن یتون ین ملحظه هم فکر نک هیوروجک! حتا  یه -

 !ه؟یبگو! کار ک

 او،  ِیش  گیو هم یلحن خودمان ریلحظه تحت تاث کی. ردیگ یاش م خنده

 یغال  م یدوباره فکر جس   یرا اعتراف کند ول زیهمه چ ردیگ یم میتص  م

 شود.

 زند. یکشد و با زحمت لبخند م یم رونیدستش را ب آهسته

 راستشو گفتم! -

 یتابدارش برا یچرخد. موها یری و ل*ذ*ت به روش معطا،با دلخو نگاه

 ...ششیو آرا ستیمدل لباس، مناس  ن نیا

از  یاثر چیناش  ناسِ  تازه وارد که در او ه نیکند تا در مقابل ا یباز م دهان

 یل  فرو م ،یاظهار کلمه ا یب یبزند ول یحرف ند،یب ینهال معص  ومش نم

 بندد.
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شتها همه عطا با چنگالش، تنها  یکنند ول یدن مشروع به خور یادیز یبا ا

 کند. یم یباز یماه یبا تکه ها

 تر به نظر برسد. کیباع  شده اتاق، تار نیست و هم یدوباره ابر آسمان

را  زیآم  یو فر یعاد ریعطا، هنوز جو ِ غ یگرم ص  حبت ش  ده اند ول همه

 یتواند متعلق به رس  توران باش  د ول یغذا، نم یکند. طعم و مزه  یحس م

 .دیآ یغذا برنم نیدرست کردن ِ ا یاز عهده  ییشک ندارد نهال به تنها

 کند. یم فیشروع به تعر نهال

شاش م یبه طرفش برم عطا   ِیریو درگ یناراحت یکند. با همه  یگردد و تما

 زند. یاراده م یب یلبخند ،یفکر

 خندد. یم یرعلیام

 دستپختت انقدر خوب باشه! شهیباورم نم -

 خندد. یهم م نهال

 یکه غذا درس  ت م هیبار نیاول نیدر خدمت ش  ماس  ت! ا ینهال منتظم -

 که ناموسا لنگه نداره! نیکنم. بخور
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درش  یاز ناراحت یکه اثر بایز یش  ود. خنده ا یخنده اش بلند م یص  دا و

 وجود ندارد.

و  یافتد. ناباور، با سرگشتگ یبا صدا از دست عطا داخل بشقاب م چنگال،

 شود. یم رهیدر خالس خ یغصه به نقطه ا

 تشابه در تکه کالم باشه." هیفقط  دی" شا

صله لبش را م نهال شروع م یبالفا ستانها یگزد و  حمقانه ا یکند به گفتن دا

ه که ب ییها یخواستند کباب شوند و سبز یکه نم ییها یو خنده دار از ماه

 وجه، قصد خرد شدن نداشتند. چیه

ه ممکن اس  ت.نگا رینه، غ ایش را باور کرده عطا حرفها ایآ نکهیبردن به ا یپ

 طوالنی و پر نفوذ او مانند سوزن ست که بر پوستش فرو می کنند.

کلمه هم با  کیمدت، متفکر ، حتا  یکه تا تمام شدن غذا و در همه  ییعطا

هال حرف نم به او ب ین مدا  نا یزند. ع به نظر م یم ییاعت ند.  رس   د  یک

 ست. یگرید یاجسمش آنجا حضور دارد و فکرش ج

 نظر دارد. ریسرخورده و مغموم، با نگاه، تمام حرکات او را ز نهال،

 کند ذهنش را منحرف کند. یم یسع عطا
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سالش تمام م نده،یآ ماه به  ز،یچ چیخواهد ه یشود و عطا نم ینهال هجده 

 وارد کند. یاو لطمه ا ی ندهیآ

 کشد. یم یقیکند و نفس عم یم نگاهش

تواند بکند؟ چه کار  یس  ت. چه م یو پاک یاز نادان یبیغر ی ختهیآم نهال،

 بکند؟ دیبا

صمم صحبت کند اما با یتر م م خواهد  یکه م ییبه حرفها دیشود باهاش 

 بهش بزند، فکر کند.

 

*** 

 1392فروردین  13

 

 و بچه ها در سفرند. یرعلیروز است که ام نیسوم

هستند،  رانیکه ا یخواهند چند روز یصبح، به اصرار ناصرو همدم که م از

 در تهران بگردند، به آپارتمان برگشته اند.
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ارها را به ک یبه تهران برگشته و دفتر و سرکش یهمان روز بعد از نامزد نامدار

 بهانه کرده.

ند دور یم ها و م یتوا ها لشیکردن مد. م ییبه تن به رو یلیرا بفه  یکه راه 

 حرف و شروع ِ صحبت را بسته. نیکوچکتر

"او" و  یبدهد درباره  حیخواهد حرف بزند... توض   یکه م هیهان برخالف

ض شان نمانده.  یماجرا یبخواهد درباره  حیتو قول ِ مادرش. اما نامدار کنار

ز ا ینوش د، افراط یم ینوش د. و وقت یم یکه افراط یمانده با ناص ر هیو هان

و خودش هم در عالم  د؛یگو ینظراتش را م یزند و افراط یکارهاش حرف م

 کند... یم دییتا ،ی*س*تم

که خوراک چند س  اعت ص  حبتهاش، کوباندن هموطنان س  اکن  یهمدم و

 از آن یبد و خوب، جزئ یکه خودش هم با همه  ییها یرانیا است،یفرنیکال

 اجتماع غربت زده است.

شتن د چند توان یم د،یست. حداقل حم یبه تهران و آپارتمان، فکر خوب برگ

ند و در نها س   اعت از روز، آن دو را در  یش  بها حرفها ت،یش  هر بگردا

 یها یباش  د و آزاد دیهمدم از تهران ِ جد یفهایناص  ر و تعر یم*س*تانه 
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نوروز، تازه  التیکه به خاطر تعط ک،یو تراف نیمردم و آن همه ماش   یظاهر

 .دهیبه نصف رس

از  دهیگز یتفاوت و دور یب ش هیاند به آپارتمان و ش  ، نامدار ِ هم برگش ته

صر سالت بارش، باز هم ترج یو حرفها نا صر،  حیبه نظر ِ او ک داده همراه نا

 ینامدار را م ی عمد ِیریو کناره گ یکه باز آن س  رد یا هیتر کند؛ و هان یلب

 کند. یشناسد و حس م

 

*** 

 

رار پاش ق یکتابش را رو نه،یو کنار ش  وم دهیپاهاش کش   یرو ییپتو نهال،

 داده.

 ه اند.کردن بود یمشغول باز ه،یبق

ست و در جاش م عطا س نیشده. نازن خکوبیمبهوت ا شده و  رهیخ یبه ج

 یادع ریاتفاق غ چیدرص  دد اس  ت با رفتارش به آنها بفهماند که ه یرعلیام

هنوز در ص  ورتش  ات،یکه آثار ح ی. نهال فقط نش  س  ته، در حالفتادهین یا
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شمهاش به نقطه ها یم دهید  شده لیو کوچک تبد اهیس یشود. مردمک چ

ند. آ نازن یعذابش م ش  تریکه ب نچها تعج   ن،یدهد، خواهرش اس   ت؛ 

 دزدد. یاز آرامش پنهان کرده و نگاهش را از او م یماسک ریخودش را ز

سکوت را نشکند، ممکن  نیاز آنها حرف نزند و ا یکیکند اگر  یفکر م نهال

 بکشد. غیاست ج

راحت و س  ردرگم به از همه نا شیببندد. عطا ب دیتواند ام یهم نم نینازن به

 یاو برا یکردنِ  نهال... بهانه آوردنها یباز یرس   د.اص  رارش برا ینظر م

کنترل اوض  اع از دس  تش خارج  نکهی... از ایدرس خواندن... حرکت ِ جس  

ست... ب س یشده، کالفه ا کرده  درکرا از همان اول  یمنظور بودن ِ رفتار ج

 اهد.خو ینم گریمنظور را هم د یحرکات ِ ب نیهم یول

  چشمهاش... ِیرنگ نهال و سرگردان یکوچک و ب صورت

صله س بالفا شان، ج سمتش هجوم برده و او را در آ*غ*و*ش  یبعد از برد به 

 گرفته. نهال، چشمهاش را بسته اما به موقع، نه...

 یم یکند و از خوش  حال یعطا را ب*غ*ل م یکه جس   دیموقع نبود و د به

 ب*و*سد.
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خواهد بگذارد  ی. فقط مس  تیهم ن یعص  بان گریش  ده. د ییغوغا درونش

 نشود. داشیوقت پ چیه گریبرود و د

 یدگیو رنگ پر ختهیحداقل موهاش اطرافش ر نکهیاس  ت از ا خوش  حال

 پوشاند. یصورتش را م

 د:کن یساعت قبل عطا را تکرار م مین یجمله  ،یبا شعف و خوشحال یجس

 !میهم بزن گهیدست د هی -

حدس م یرعلیام هازند  یکه  به اخالق ندارند و  یجس   یدخترها  عادت 

 زند. یممکن است ناراحت شده باشند، صداش م

 !؟یزده نشد جانیه یادی... زی... هانیجس -

 به منظورش ببرد. یکلمات، پ انیاز م یاست جس دواریام

 تفاوت نشان دهد. یکند خود را ب یم یهمچنان ماهرانه سع نهال

 به دنبالش. یرعلیرود و ام یانه مبه آشپزخ یبه قصد آوردن چا نینازن

 در ی افهیق دیبا د ،یو خودمان یمعمول یص  حبت ها یبرا یرعلیام تالش

 شود. ینقش بر آب م ن،یهم نازن

 آورد. یم یچا نینازن
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 ندارم... لیم -

 یهنوز قدرت حرف زدن دارد، تعج  م ندیب یم نکهیخودش هم از ا نهال،

 کند.

 نیازنبه ن یلبخند ،یا تاسف و شرمندگهست. ب نیمتوجه جو سنگ یرعلیام

س   ت و به آن  یاخالق جس   ن،یتواند بکند؟ ا یزند اما خ  چکار م یم

 شوند. یجذب او م شهیعادت دارد. و البته که مردها هم

کند به خودش کمک کند تا حداقل عزت نفس  ش را حف   یم یس  ع نهال

سد که با ب یم نیکند. از ا س شتریتر و او  حمله کند یماندنش در اتاق، به ج

 به پا کند. ییو رسوا ردیرا به باد فحش و ناسزا بگ

دو  نی.هرگز در پنهان کردن احس اس ش از انیاز آن بدتر، وجود عطا و نازن و

زنانه اش  ینفر موفق نبوده و حاال هم در تالش است که غرور لگدمال شده 

 را هر طور شده حف  کند.

شغو عطا شتهاش م سته و با انگ ش ست و  یل ُبر زدن ِ ده باره همچنان ن ورقها

 ندارد. یتوجه گرانیبه د
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گاه یجس   برخورد بدون آ اتفاق افتاده، نتوانس  ته عکس  یا یقبل یچون 

ست شان دهد. به نهال نگاه م یالعمل در صورتش  یاز خود ن کند که حالت 

 زند. یموج م یو مشتاقش نگران اهیس یعوض شده. در چشمها

لبهای نهال ،رنج  یرو ید،لبخند فش  رده اکن یم یبا هم تالق نگاهش   ان

 ستیکند عطا قادر ن یشود را مشخص م یکه در نگاهش خوانده م یشکست

 اندازد. یم نیینفس بکشد. سرش را پا یبه راحت

 خارج شود. الیرا جل  کند، از و یآنکه توجه کس یکند ب یم یسع نهال

اش را  دهیپررا باز کرده و ص  ورت رنگ  شیاس  ت که موها دیآنقدر ش  د باد

موها، براش مهم  یپوش  انده اما س  رخورده تر از آن اس  ت که بس  تن دوباره 

 باشد.

 را نه صدفها... دینه خورش ند،یب یرا م ایدر ییباینه ز گرید

. قدرت تکان ندینش   یزانوهاش م یو جس  مش در هم ش  کس  ته. رو روح

دی و شانه هاش از شدت گریه و ناامی سیخوردن ندارد. صورتش از اشک خ

 خورد. یتکان م

 شنود. یم ییپا یصدا
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 ،تیاما واقع ردیبگ تشیخواهد عطا ازش مراقبت کند و تحت حما یم دلش

 دارد. یادیاو، فاصله ز یبا آرزوها

 کند. یم دایاو را پ نظر

 آقا منو فرستاده دنبالتون. ریام -

 زند: یم ادیفر

 آقا بگو بره گم شه! ریبه ام -

 رود. یکم پشت نظر باال م یابروها

 !یلوس یلینهال خانوم! شما خ -

 کشد. یدر وجودش زبانه م یو سرکش انیبه طغ لیم

 آورد و پیامی می فرستد یرا درم لشیموبا

 رسد. یجواب اس ام اس م ه،یثان یکمتر از س یفاصله ا با

 اونجام." گهید قهیتا ده دق -

 

****** 

 و دنبال نهال فرستاده. دهید الیو کیرا نزد نظر
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 به سر و ته کوچه چشم دوخته... ال،یو یام، جلوآر نا

 یجلو م یدارد و قدم یلبش برم دنیدست از جو ند،یب یرا که از دور م نظر

 رود.

 !؟یکرد داشیپ -

 دهد. یسر تکان م نظر

 بله... اونور دم ساحل بود... -

شانه  یسر شکر تکان م یبه ن سر بر م یدهد. نظر چند قدم م یت  یرود و 

 گرداند.

 کنه... ی م َهی!... گرریا امآق -

 زند. یبه موهاش م یچنگ

شدن جا گرید صت  صه و ناراحت ی. نمستین زیمنتظر ِ فر را  نهال یتواند غ

 .ندیبب

 رود که نظر نشان داده. یم یگذارد و به طرف یرا کنار م دیترد
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نهال  یبرا یس  وار قیکه روز قبل، بعد از قا یخواهد ش  ال بنفش   یم دلش

ردارد و بهش بدهد. اما فعال حرف زدن و آرام کردنِ  نهال مهم گرفته را هم ب

 تر است.

ست از ا اگر شود د سش به نهال، باع   سا شتب نیگفتن اح اه تکاپو و تالش ا

ل  توجه بردارد و خ یبرا ظه اعتراف م الشیج مان لح ند، ه حت ک  یرا را

سوستفاهم در م  یم د،یارود و هر چه ب یآورد، م یکند. اگر اعتراف، او را از 

 یفهارنهال و سکوت، مخرب تر از گفتن ح طیکردن شرا تیرعا گری. ددیگو

 دلش است.

 .ستین یاز نهال خبر یجوان، در ساحل نشسته اند ول دو

 نظر اشتباه آدرس داده. دیشا

 .ستینهال در ساحل ن یکند ول یاطراف را جستجو م یکم

 گردد. یسمت کوچه ها برم به

 د. کجا رفته؟!گرد یچشم، اطراف را م با

ه ک ندیب یکوچه، نهال را م یش  وند. انتها یاراده، قدمهاش نگران و تند م یب

 دود. یم
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که نهال جلوش توقف  یرنگ دیس  ف یدود. درِ  پرادو یاخم، به طرفش م با

 شود. یکند، باز م یم

ندارند. نگاه ِ مات زده اش  دنیدو یادامه  یبرا یکند پاهاش، جان یم حس

 ماند. یشروع به حرکت کرده، م یاآشن نیماش یرو

 شد؟! کجا رفت؟! بهیغر نیبود؟! پس چرا سوار آن ماش نهال

 ...نیدهد. آن ماش ینبآ دارش فشار م ی قهیشق یرا رو انگشتش

 اندازد. کجا رفت؟! یخلوت، با دلشوره نگاه م یکوچه  به

 .آورد یم رونیرا ب لشیموبا ،یکند و با نگران یشلوارش م  یدر ج دست

 تا لمس ِ اسم نهال یکند. انگشت شستش، ذره ا یتماسهاش را باز م ستیل

 شود. یمانده، متوقف م

 شنود. یضربان قلبش را در سرش م یصدا

 بهداد... نیماش

 زند. یدو دو م ن،یماش یخال یجا یسرگردانش دوباره رو نگاه

 دهد. ی... به زحمت، آب دهان ِ نداشته اش را فرو منجای... ادی... وحبهداد
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 یکه غذا درس  ت م هیبار نیاول نیقبل... ناهار درس  ت کردن نهال... " ا روز

 که ناموسا لنگه نداره!"... ناموسا... نیکنم. بخور

ست ول یذهنش خال انگار ز ا لیو تحل هیانگار قدرت تجز یشده... نه؛ پر ا

 مغزش گرفته شده...

 ...ردیگ ینهال را م ی شماره

 

*** 

. می خواهد هرچه زودتر از ان فض  ا و خفقانی که به مس  یر را دویده  تمام

 وجودش چنگ می زند فرار کند .

به انتهای کوچه و ماشین او می رسد ، صورتش از دویدن و گریه سرخ  وقتی

 شده .

 به احترامش در را باز می کند. وحید

می خواهد از سینه بیرون بزند . بغآ گلویش را فشار می دهد و سیل  قلبش

 . دیگه طاقت خویشتن داری ندارد .اشك روان 

 حتی کلمه ای پرسش مدتی در سکوت می راند . بدون



  1292 

 

اشک، به اسم عطا  یشود. از پشت پرده  ینهال بلند م لیزنگ موبا یصدا

 ردیگ یشود و جوشش اشکهاش شدت م یم رهیخ

شین را پر کرده  در ضای ما سر و روی نهال می بارد و ف صه ای که از  میان غ

ید از ا ته ، غرق ش   ادی و ،وح مدن او دانس   هال ارامش خود را در ا که ن ین

 ل*ذ*ت شده .

کند. پشت دست به چشمهاش  یترش م یتماس از طرف عطا، عصب نیدوم

خوش  یکند. چه کار دارد؟! عطا که با جس   یکش   د و تماس را رد م یم

 چه؟! یخواهد برا یاست... او را م

شروع به وحید صی  صحبت می کند،محتاط  با مالحظه کاری و ظرافت خا

 و مودبانه می پرسد

 بهتری؟-

 با تکان سر جواب می دهد. تنها

 رون؟یب یاز شهرک زد یخبر داد-

 یم نییماند و مردد س  رش را باال و پا یم رهیبه اس  م عطا خ یلحظه ا نهال،

 برد.



 1293 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 به خواهرم گفتم...-

 اگه برای رفتن به خونه عجله ای نداری...-

 کند. یصدا م شیگوش امیپ زنگ

 هم عطاست. باز

 !"؟ی" نهال کجا رفت

 فشارد. یدو دست م انیرا م یجواب، گوش یب

 "برو به جهنم!"

 اگه عجله ندارم چی وحید ؟-

 دوست داری جایی بریم؟-

ید ناراحت و  وح ندازه  هال بی ا دارد روی پوس   ت تخم مرغ راه می رود...ن

ش  کی که عص  بانی س  ت . ص  دایش می لرزد و ص  ورتش از اثر قطره های ا

ریخته ،می درخش  د و وحید تا حدودی می تواند دلیل ان را حدس بزند . با 

 توجه به حال خرابش می گوید :

 فکر کردم شاید دوست داشته باشی چیزی بخوری .-

 کجا؟-
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 هر جا تو بگی ....هر جا که دوست داری .-

ساتش سا ست ،اینه  اح سرش  شنی که در  شده . تنها فکر رو شفتگی  دچار ا

 تقام بگیرد .که ان

 برو ،هر جا خودت می دونی بهتره .-

 

 تغییر حال و هوای نهال و دل خودش شروع می کند به خواندن . برای

 نامهربونی ...،نمیدونم میدونی که عشقت مارو کشته ...-

 ای از ذهن نهال می گذرد "این پسر شیفته صدای خودش ست" لحظه

عطا و چند لحظه بعد، اس ام ... رد کردن تماس لیزنگ موبا یصدا دوباره

 اس.

 !"؟یدی"با توام نهال... چرا جواب نم

 پنجره. یو بی حوصله دستش را مي گذارد لبه  کالفه

 هیچی دیگه تو بساطت نداری همش همین و می خونی !-

 راضی از اینکه توجهش را جل  کرده می گوید : وحید

 نه.شرمنده ،مدلش قدیمیه ،همین یه اهنگ و بدون خش می خو-
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 الکی خوشیا!-

 ...دونمیخوب م دونمویم-

 ....تونمیو خوب م تونمیم

 ننم.. دونهی......م غممیب یعل

 ...الشمیخیخوشم..... ب یالک

 لبخندی هرچند کمرنگ به لبهای نهال می اورد . باالخره

 عاشقي؟-

کند و عکس ِ داخلش را  یدارد؛ باز م یداش  بورد برم یپولش را از رو فیک

 می ب*و*سد.

 عاشق سینه چام نسرین خانوم عاقبت بخیر ، گل گالب.-

 را به طرف نهال می گیرد عکس

 مادرم-

 متعج  و باچشمهای گرد شده می پرسد نهال

 اینارو برای مامانت می خونی؟-

 چاکرشم هستم ،مگه تو برای مامانت نمی خونی؟-
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 شکوه بخواند ؟؟با چه عکس العملی روبرو می شود ؟؟ برای

 کند. یکالفه اش م د،یجد امیزنگ پ یصدا

 تو؟!" ییرو بده. کجا یلعنت ی" جواب اون گوش

 گذارد. یم  یکند و در ج یم لنتیرا سا یلج و حرم، گوش با

 می کند. اخم

 نه ....مامان من از این تیپا نیست .-

 کدوم تیپا ،مگه تو تیپ مامان من و دیدی؟-

ن عادیمون ص   د دفه نه ولی تیپ مامان خودم و که دیدم .ما تو حرف زد-

 حرفمون میشه . وای به حال اینکه بخوام برایش چهچهه بزنم .

خوب میداند.از همان اولین باری که نهال را در خانه امیر علی دیده  وحید

بود تا ش  عقدکنان و اتفاق گلخانه و روز قبل ،در پشت ان ظاهر شر و شور 

ی دادند. تنهایی ادمها را تفاوتها را دیده بود. در واقع چش  مهایش او را لو م

 همیشه در چشم انها می خواند .

دوران کودکی و نوجوانی به تاراج رفته اش او را اینچنین س   اخته و  س   الها

 پرداخته کرده .بهای گزافی که بدلیل بی فکری پدرش پرداخته .
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 عکس را برمی گرداند. نهال

 تو شکل کی شدی؟-

 ذارد .مشغول سوت زدن او را بی جواب می گ وحید

 بخون علی بي غم ،بخون که دنیا به کامته .-

 می زند . بر می گردد سمتش و می گوید . پوزخندی

 همراهی می کنیا !.....اومدم از هند اومدم ،با ماشین بنز اومدم .....-

رس  یدن به مقص   د وحید می خواند و نهال می خندد . برایش بس  تنی  تا

 در حال خوردن و خندیدن نگاه کند.البالویی می خرد . دوست دارد نهال را 

 

*** 

 است. لشیدر اتاق، مشغول جمع کردن لباسها و وسا ن،ینازن

 شود مردد بپرسد: یباع  م ن،یمتفکر و درهم ِ نازن ی چهره

 !؟ی... ناراحتنینازن -

 کشد. یم ینفس بلند ،یرعلینگاه به ام بدون

 چطوره؟! یدادم اخالق جس حیمن که توض -
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 ردد طرفش.گ یبرم نینازن

 کنه... یمنظور رفتار م یبا تو راحت و ب یگفت -

 دارد. یم نگهش

باور کن ام یاص  ال منظور ی! جس  زمیعز - هال  رینداره...  با تو و ن براش 

 نداره... یتفاوت

 شود. یپررنگ م نینازن اخم

 ما داره... یبرا یول -

 کشد. یم ینفس بلند یرعلیبار، ام نیا

به  کارش نکهیتو س  خته، فهموندن ا یفتارش برار حیهمون اندازه که توض   -

س سخته... ول یجا نبوده، به ج  یدونه کارها یهم م ریکنم ام یفکر م یهم 

 بدون منظوره. یجس

 کند. یاو را باز م یابروها انیم یبا سرانگشت، گره  و

 نجایا ی... پس چرا زود متوجه ش  دیاون فرهنگ بزرگ ش  د یتو هم تو -

 ست؟یمثل اونور ن

 زند. یم یلبخند مهربان یرعلیام
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سال ازش بزرگترم... و ب - شت  س شتریمن ه ش یرانیبا فرهنگ ا یاز ج نا آ

ستم... اون از همه  س یکم هیفرهنگ، فقط  نیا یه  یحرف زدن رو م یفار

 دونه.

سه سر او تک یاو م ی اخم کرده  ِیشانیبه پ یا ب*و*  هیزند و گونه اش را به 

 دهد. یم

 ند.شنو یعطا را م یصدا

 !؟یرعلیام -

 رود. یعق  م یکم

 و نهال هم برگشتن... ریام -

 ونریکند و از اتاق ب یرا رها م نیزند، نازن یرا صدا م یرعلیکه دوباره ام عطا

 رود. یم

 .ستادهیپله ها ا نییتنها پا عطا،

 نهال هم برگشت؟ -

 برود. نییکند پا یدهد و اشاره م یکالفه سر تکان م عطا

 .ستدیا یکنارش م کنجکاو یرعلیام
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 شده؟! یزیچ -

کند آرام  یم یدهد و س  ع یهم فش  ار م یکند. دندانهاش را رو یم مک 

 حرف بزند.

 نهال با بهداد رفت. -

 رود. یباال م یرعلیام یابروها

 بود؟! نجایوات؟! با بهداد؟! مگه بهداد ا -

 دهد. یتر سر تکان م کالفه

هم بهش  یشد و رفت... هر چ بهداد نیسوار ماش دمیدونم... فقط د ینم -

 .دهیزنم، جواب نم یزنگ م

 شده؟! یطور بد -

 دهد. یجواب م جیگ یرعلیکنند. ام ینگاه م یدو به جس هر

 .میحرکت کن مینه... به کارات برس تا بخوا -

 .ردیگ یبازوش را م عطا

 بهدادو بده... یشماره  -
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. از ردیگ یرود و ش  ماره م یاس  ت م زیم یکه رو شیس  راغ گوش   یرعلیام

 شنود. یشده که صداش را م دیجواب دادن بهداد ناام

 ؟یرعلیجونم ام -

 کشد. یم یبلند نفس

 ؟ییکجا -

 ؟یی... تو کجاالیو -

 توئه؟! شینهال پ -

 شود. یمحکم م یکشدار بهداد، کم یصدا

 !ه؟ینهال؟! نهال ک -

 دهد. یم رونیب یم*س*ت است. نفسش را عصب دوباره،

 خانومم... با توئه؟!نهال... خواهر  -

 خندد. یم بهداد

 اومد باشه! ینه واال... بدم نم -

 ".ستیدهد که "ن یمنتظر، سر تکان م یعطا یبرا
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سرش تکرار م  یعطا غل اخم سا گفتن ِ روز قبل ِ نهال، در  شده... نامو  یتر 

 زند: یشود و مردد ل  م

 !؟یچ دیوح -

 کند: یتکرار م یرعلیام

 کجاست؟ دیوح -

 دونم! ی... چه می... دختر بازرونی... بد؟یوح -

 برده؟ نویماش -

 .دهیوح شیپ چیاوهوم... سوئ -

 کند: یعطا و بهداد زمزمه م یبرا

 پس با همن. -

 پرسد: یم بهداد

نجات  قیغر دهیآب د ا،یاومده در دی!... بابا! وحده؟یخواهر زن تو با وح -

 شده!

 مانده. رهیخ یرعلیحرکت به ام یعطا، ب اما
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باط م یکار نم رشفک تا ارت ند  هال و وح انیک هال...  دین مد... ن را بفه

 رفتن... رونی... بدی... وحشیناراحت

صال ش ینانی! با چه اطمده؟یمگر چند بار او را د ا  دیشده؟! وح نشیسوارما

 پاش سبز شده؟! یاز کجا جلو

 فلج شده. مغزش

 شنود. یشنود و نم یرا م یرعلیام یصدا

 .دهیوح شیشم نهال پخوام مطملن ب یم -

... 

 ... خبر بده.یاوک -

 نهال کجاست؟! -

 شده. رهیو نگران، به آن دو خ ستادهیپله ها ا انیم نینازن

 رود. یآرام باال م یرعلیام

 برگرده... میزنگ زد رون؛ی... رفته بنمینازن یچیه -

 گرد شده. ن،ینازن یچشمها

 رفته؟! سالمه؟ حالش خوبه؟! دیبا وح -
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 اندازد. یم نینازن یست دور شانه هاد یرعلیام

 گردونه. یبرش م دی... نگران نباش... وحزمیآره عز -

دهد. گلوش خش  ک خش  ک اس  ت. به  یم رونینفس گرفته اش را ب عطا

 خورد. یآب م یوانیرود و ل یآشپزخانه م

شود و نهال، مثل هم کاش شود... نه... حتا اگر با  شهیدر باز  سرخوش وارد 

 دیای. فقط بستیهم باشد مهم ن ستیکه مال خودش ن یوعهمان ظاهر مصن

 .دهیدر ساحل بوده و عطا او را ند دیبگو الیخ یو ب

 وای! چقدر اینجا خوشگل و آرام بخشه! -*** 

ست و وجودش آرامش بخش  از ست که زیبا نظر وحید، در حقیقت خود او

 است. چشمهاش در همه حال می درخشند و و پوستش لطیف و زیباست.

س  ر می خورد س  مت لبهای نهال که طعم و رنگ آلبالو گرفته اند .  گاهشن

 رو بر می گرداند و سیگاری آتش می زند .

 اگه آروم تر شدی، یه دو کالم باهات حرف دارم.-

 تعج  و تردید به سمتش برمی گردد. با

 فقط تو رو خدا موعظه نکن که حالم از هرچی نصیحته بهم می خوره! -
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 ون همه خطابه ، یکیشو گوش میدی؟ناموسًا از ا-

نوووچ ،آقا جان! من اص  اًل با کل خانوادم فرق دارم ، من حتی نمازم نمی -

 خونم، بی خیال ِ من! از خودت بگو... دلم می خواد بیشتر بشناسمت.

دهد. االن، زمان، متعلق  یخورد. بهداد است. جواب نم یزنگ م لشیموبا

 حواسش به نهال. است و یبه نهال است. چشمش به گوش

قحطی آدم اومده، می خوای منو بش  ناس  ی؟!... من به درد ش  ناخت نمی -

 …آدم به درد نخورم ... یه پایین شهری هیخورم ،اصاًل من 

 چیزی ست که سالها شنیده. این

 این اون چیزیه که من هستم...-

 را از درون کیفش بیرون می کشد و به دست نهال مي دهد. عکسی

 بدونی شکل کي ام ،اینی که می بینی بابامه...می خواستی  -

اهالی  یظاهری و ش  خص  یت پد رش، از آن جوان جذابی که همه  ی قیافه

زیادی گرفته و کاماًل  یجنوب ش  هر را مجذوب خودش کرده بود ، فاص  له 

 عوض شده.
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یاد اعت یالغر و زیر پلکهاش، حفره های سیاه پدیدار شده که نشانه  صورتش

 زیادش است.

صورتش نوعی خباثت  ینیب شده و به  اش به دالیل نامعلومی تیزتر و درازتر 

و بد طینتی بخش  یده و عینك بی قواره ای که زده، تاثیر مض  اعفی روی آن 

 خصوصیات گذاشته.

 ساکت و متحیر به عکس خیره شده. نهال

رش کند و بعد به عکس پد ینگاه م یدوباره تماس گرفته. گذرا به گوش بهداد

 نهال. در دست

یاش - ته. می گن جوون نداخ به این روزش ا یاد  گاش نکن... اعت اینجوری ن

دروازه خراسون، جلوش خم و راست می  یشکل من بوده... یه روزی همه 

ش  دن و بهش می گفتن جناب س  رگرد... امروز خم و راس  ت ش  دنش  ون از 

 شدت خندست و بهش می گن شاپور کالنتر...

 کند. یم با پوزخند نگاه گارشیآتش س به

طابق  - یاالت خودش، هنوز تو راس   ه و هرکس رو دلش می خواد، م تو خ

قانون اون مغز پکیده ش مجازات می کنه... مادر بدبخت منم مدام در رفت 
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سر و ته  و آمد بین زندان و دادگاه ... دفعه آخری که یه نفرو تو یه خونه خرابه 

ازش کنه ، طرف دو هفته آویزون کرد و بعدم زد بیرون و یادش رفت برگرده ب

تو کما بود ... مادرم زندگیش  و داده پای دیه... فقط موندم تو حکمت این که 

 چرا فامیلیش شده "عاقبت بخیر"؟!

 پی در پی و محکمی به سیگارش می زند. پکهای

 چرا زن نمی گیری؟ -

گه ای  - یا هر چیز دی مدردی  ل  ه خاطر ج به  که دلم نمی خواد  برای این

با کوچیکترین تحقیق، س  راغ کس  ی ب که خوب مي دونم  تازه خودم  رم... 

 رونمیجواب همه به من یه "نه" گنده س  ت... اگه ش  انس بیارم با اردنگی ب

 نندازن...

 سیگارش را زیر پا له می کند. یمانده  ته

 تو خودت اگه بودی دوست داشتی زن من بشی؟!-

 نه! -

 با صدای بلند و با خونسردی می خندد. وحید
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اموس  ًا خوبه تو بیزنس نیس  تی! وگرنه با این رم گویی که داری، یه روزه ن -

 ورشکست می شدی.

 از تندی جوابش پشیمان می شود. نهال

 خیلی معذرت می خوام... ببخشید... -

سف - شده، اظهار تا شم ؟! چیو!؟... هیچوقت از معامله ای که انجام ن ببخ

 نکن...

 شیطنت ادامه میدهد: با

سی- شی! اونم وقتی مي بعدم من پر سیدم زن من می  دم اگه تو بودی ... نپر

 دونم دلت جای دیگه گیره...

 نهال رنگ غم می گیرد. نگاه

 نهال! -

 بله؟-

 چرا خودت بهش نمی گی دوسش داری؟ -

 خیلی سخته... -
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 ینه ،س  خت نیس  ت... خیلی هم آس  ونه ... تو، چم و خم ما مردا رو نم -

 شناسی...

 خند می زند.میان بغآ لب نهال،

 ناموسًا تو چم و خم ما زنا رو خوب می شناسی استاد!-

 خ  پس بعنوان یه متخصص بهت می گم... -

سرش را به عالمت منفی تکان می  قبل شود،  از اینکه وحید جمله اش تمام 

 دهد. صداش درهم می شکند و قطره اشك بزرگی روی گونه اش می غلتد.

 نمی تونم... -

 شود. وحید منقبآ می قل 

 کاری از دست من برمیاد؟ -

 وحید را در دست می گیرد. بازوی

 فقط یه لحظه...-

 او می گذارد. یسرش را بر شانه  و
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قرار باش  د وحید آرزو کند دختری برای همیش  ه در کنارش باش  د، بدون  اگر

شك او نهال است. دلش می خواهد تا ابد به همان حال بماند و نهال سر به 

 ش بگذارد. حتی اگر از عشق دیگری، گریه سر بدهد.شانه ی مردانه ا

را حلقه می کند دور کمر نهال و در سکوت اجازه می دهد تا هق هق  دستش

او تمام شود.خودش را نمی تواند فری  بدهد. امیرعطا ، یکدانه پسر خانواده 

 صداقت، با آن همه اسم و رسم و اصل و نس  کجا و او کجا؟!

ه پدری که آوازه اش، برای بی اعتبار کردن یك نسل ته اصالتش می رسد ب ته

 بعد هم کافی ست .

 بهتری؟-

 سرش را باال می آورد تا او را بهتر ببیند. نهال

مك تو - یدی؟! فکر کنم برای ک به من م نت  ماش  ی یکم از اون معجون تو 

 مواقعی ساخته شده. نیهمچ

 ناباورو یکه خورده می گوید: وحید،

 نداری...نه، تو بهش احتیاج  -

 نهال می گذارد. یبه شانه  دست
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 همه چی درست میشه... -

ص  داش، تس  لی بخش و عمیق اس  ت. این مرد خودش رنج کش  یده  طنین

 است.

 با قدرشناسی نگاهش می کند. نهال

وحید... تو خیلی خوبی ... اگه یه پایین ش  هری هس  تی ... اگه بی همه -

 داری.چیزی ... ولی به درد بخوری؛ تو دوستی حرف ن

 می زند. لبخندی

 چاکریم! -

 

 ***وحید سیزده ساله بود.

آنها، حرفهای در گوش  ی خیلی رایج بود و در پی آن، حدس  ها و  یمحله  در

برداش  تهای مختلفی که هر کس از آن ش   ایعات می کرد، خنده زیادی را 

 بدنبال داشت.

انه وجود همان ش  ایعات ،کم کم از حقیقت اعتیاد پدرش و کارهای احمق با

گاه شده بود. ی  او آ
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و کینه ای که پیامد اعمال پدرش و ش  نیدن آن حرفها در دلش بوجود  رنجش

  ِیمادرش و نگران یآورد ، با گذشت هر سال بیشتر شد. حال و روز آشفته 

خواس  ت  یکرد. دلش م یحس م ش  هیزد را هم یکه در خانه موج م یمدام

 بردارد؟! یوانست قدمت ینوجوان م یپسر بچه  کیمگر  یکند ول یکار

 جارو  ِنی... و تمام حواسش را حی... شاگردییبازار مشغول شد... پادو در

دو دو تا، چهار  یحجره ها، گذاشت رو یها یمشتر یبردن برا یزدن و چا

  پا کاس   کیخودش  یتوانس  ت برا یگرفت... م ادیو  دی... دیکاس  ب یتا

 .اشتپور کالنتر" بودن نگذشا یباز هم همان انگ ِ "تخم و ترکه  یشود ول

 یم یمعرفت یپناهش را ب یدلش، تنها گذاش  تنِ  مادر و خواهر و برادر ب ته

 یکه آوازه  یکرد و با کسان یکار م ییجا دینداشت. با یچاره ا یدانست ول

 باشد. دهیپدرش به گوششان نرس

 بعد از آنکه از خانه بیرون آمد ،از زندگیش راضی بود. مدتها

سترده ای که با طبقات  کرده قناعت شرت گ و بعدها با همکاری بهداد و معا

مختلف داش  ت، توانس  ته بود با کس  انی کار کند که راه را برای ترقی اش باز 

 می کردند.
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 یدادند ظاهرش را طور ادیکند.  ش  رفتیو پدرش بهش بال دادند تا پ بهداد

 دنبال عقبه اش نگردد. یبسازد که کس

اما  دیپر یدارها" م هیت. با به قول خودش، " مابود و اس  تعداد داش   زرنگ

ص شش بود. که مردانگ ی زهیآو شهیمادرش، هم حتین شد؛  یگو شته با دا

که ش  رمنده  یمرام و معرفت را فراموش نکند و همواره طور  یعمل کند 

 وجدانش نباشد.

ست به مادرش کمك کند ،  از سرانجام به جایی رسیده بود که می توان اینکه 

 غرق خوشبختی و سعادت می دید.خودش را 

وجهه  ایباش  ند  هیپول د یداند اگر خانواده اش لنگ ِ مقدار یحداقل م حاال

 انش  یتواند برا یپدرش بخواهند، م یها یگرفتن از ش  اک تیرض  ا یبرا یا

راحت اس  ت که خواهر کوچکش، حس  رت نداش  تن  الشیبردارد. خ یقدم

صه  ی نهیهز  یخانه را نم یخال خچالی یدرس خواندن را ندارد. مادرش غ

سال شان، وقت ،یست آتق یخورد و چند  سر کوچه   یمادرش را برا یبقال ِ 

 ".میندار هیکند که " جنس نس یرو ترش نم ند،یب یدر مغازه اش م دیخر
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اش محو کند.  یاست که ننگ ِ پسر ِ آن پدر بودن را از زندگ نیآرزوش ا تنها

را از  دیننگ، نور ام نیند. و همدا یس  ت... خودش هم م یباطل الیخ یول

 خودش آرزو دارد، گرفته. یکه برا ی جمع و جور و آرام ِیزندگ

زند کار واج   یافتد، حدس م یم یگوش   یبار که اس  م بهداد رو نیس  وم

 داشته باشد.

 دهد. یم جواب

 !د؟یتو وح ییکجا -

 زند سوار شود. یکند و اشاره م ینهال تکرار م یرا برا لبخندش

 ؟یدار ی... کارنمرویب -

 ؟ی! سرت کجا گرمه؟... با نهال؟ید یچرا جواب نم -

 .ستدیا یتعج ، م از

 !؟یدیآره... از کجا فهم -

 شده. یبهداد، شاک یصدا

 یبابا... هر چ الیشده... همه شون نگرانشن... برگردونش و میخبر ج یب -

 ...دیپر میخورده بود
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 د.انداز ینگاه م نیسته در ماشکند و متفکر به نهال ِ نش یرا قطع م تماس

 خبر؟! یب

 .ندینش یفرمان م پشت

 !؟یبست یخال -

 کند. یمتعج  نگاهش م نهال،

 ...رونیب میدونه اومد یم تیآبج یگفت -

 دزدد. ینگاهش را م نهال،

 !؟یکه چ -

 نگرانت شدن... -

 کند. یرا با حرم جمع م چشمهاش

ه عطا ک ای کن؟یتو ج کیج که مدام یرعلیو ام نیکدومش  ون؟! نازن قایدق -

 کورش کرده؟! یجس

 کند. یرا روشن م نیماش

 شمال با خبر نشدن... یبرسونمت تا همه  میهمه شون... بر -

 !؟یریگ یتو هم طرف اونا رو م -
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 .ستیطور فکر کردن نهال هم انصاف ن نیا یدرد سر ندارد ول ی حوصله

 کند. یم حرکت

. هس  تم... طرفتم.. ،یداش  ته باش   جایبار بهت گفتم هر وقت بهم احت هی -

ست نم یزیبا در رفتن هم چ یول  یزیجلوش و ثابت کن چ سای... واشهیدر

 .یازش کم ندار

 زند. یپوزخند م نهال،

 

ه ب ینیشود. نهال با اخم و بدب یبلند م دیوح یزنگ اس ام اس گوش یصدا

 کند. ینگاه م یو گوش دیوح

 !ستن؟یکدومشونن که ول کن هم ن -

 او را از دس  تش که به فرمان بند اس  ت،  ِیحرکت، گوش   کیمک ، با  یب و

 کند. یرا باز م امیو پ ردیگ یم

 پس؟" شمیپ یایم ی. ِک یدی" دل ِ جوجو برات تنگ شده وح

 کند. جوجو؛ م. یفرستنده را نگاه م اسم

 .ردیگ یم دیرا به طرف وح یگوش متعج 
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 انگار! هیخصوص -

 .ردیگ یم را یزند و گوش یم شخندین دیوح

 فضول؟! شیبود! خوند -

 اندازد. یباال م شانه

نازنای یرعلی!... فکر کردم اممیجوجو، م - خواس  تم  یباش  ن... نم نی... 

 کنم. یفضول

 .ردیگ یبه خود م یبانمک ی افهیق دیوح

 خوره اصال! یبهم برم یجون داداش راحت باشا!... تعارف نکن -

 رود. ینهال باال م یابرو کی

 !ه؟یا غهیچه ص گهید مشیم -

 کند. یرا پر م نیماش د،یبلند وح یخنده  یصدا

 ماهک خانوم! یعنی مشمی... مدامهیاز ز یکی! ؟یفضول یدید -

 .ردیگ ینهال، حالت چندش م صورت

 !ی!... پس دوست دختر هم دارد؟یز -

 اندازد. یابرو باال م طنتیبا ش دیوح
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 کنن! یخودشون ولم نم -

 زند. یپوزخند م نهال

 رم اضافه کن! فتهیغم بودنت، خودش یب یبه عل -

 آورد. یگرداند سمت جنگل و شکلک درم یرو برم و

 ج   وج    و! -

*** 

 

تقل من نیرا به ماش لیوسا ،یرعلیپله ها نشسته و ام یرو ال،یو اطیدر ح عطا

 کند. یم

 ن،یزم یپاش رو یو عص  ب کیتمیاندازد و حرکت ر یس   اعتش نگاه م به

 د.شو یمتوقف م

 ؟یدار دویوح ی... شماره یرعلیام -

 .کند یو در صندوق جابجا م ردیگ یرا ازش م نیساک لباس نازن ،یرعلیام

 .نجایا اردشیگفته ب دیآره... بهداد گفت به وح -

 .ستدیا یم
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 !اوردش؟یدونم... مگه چقدر دور شدن که تا حاال ن یم -

 کند. یکند و با دقت تماشاش م یچشمهاش را جمع م یرعلیام

 .دهی... با وحستی! تنها که ن؟یتو چرا انقدر نگران -

شمها یم لشیکند و نگاهش را به موبا یاخم م عطا کنجکاو  یدوزد تا از چ

ست. نهال را م یرعلیام سد. م یفرار کند. نگران ا ست و  یشنا ساده ا داند 

 د،یایسر نهال ب ییکند. اگر بال یم دیکه او را تهد ستیخطر ،یسادگ نیهم

 داند. یداند غفلت کرده و خودش را مقصر م یبخشد. م یش را نمخود

 .ادیداده ب تیمن، شکوه جون رضا دینهال امانته... به ام -

 کند. یبا حرم، پوست لبش را م نینازن

برامون درس  ت کرده؟!... پام برس  ه  یفکر، چه دردس  ر یب یدختره  نیبب -

 ...گمیم یخونه، به بابا عل

 گزد. یکند و ل  م یم یرعلیبه ام یا شرمنده یرچشمیز نگاه

 آبرو برامون نذاشته... هاش،یندونم کار نیبا ا -

 یمتعج  به هر دو نگاه م یرعلیام یکش   د ول یم یینفس پر ص   دا عطا،

 ست. یزیکار نهال اشتباه و آبرو ر یفهمد کجا یکند. نم
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 !؟یریگ یم دویوح یشماره  -

شد یم رونیب  یرا از ج لشیموبا یرعلیام شماره  ک . دریگ یرا م دیوح یو 

نهال که به  یچطور از آنجا سردرآورده ول دیوح نکهیهنوز متعج  است از ا

 خودش بوده. یزور نرفته! خواسته 

 جونم مهندس؟! -

 .ستادهیا کتریکند که نزد یبه عطا م ینگاه

 ن؟ییکجا -

 اندازد. یم یبه نهال نگاه دیوح

 .میرس یم گهیربع د هیتو راه...  -

 رود. ینهال در هم م یمهااخ

 .میاومدن ندار یبرا یبگو عجله ا -

 خندد. یم دیوح

 مهندس؟! یدیشن -

 زند. یلبخند م ،یلجباز نیبه ا یرعلیام
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بامیما عجله دار یبگو ول - پدرم فردا  میحرکت کن دی...  س  مت تهران... 

 خونه... ظهر شد. میخوام امش  برگرد یگرده؛ م یبرم

 .ردیرا بگ یتا گوش کند یدست دراز م عطا

 !گه؟یم یچ نمینهاله؟! بده بب -

 یم دیبه وح طنتیبرد و با لبخند و ش   یس  ر و دس  تش را عق  م یرعلیام

 :دیگو

 !؟یبا نهال دوست شد ی! تو کد؟یوح نمیبب -

 یرا م یکند و گوش   یاش نگاهش م یبا حرم به لبخند و خونس  رد عطا

 .ردیگ

 الو؟ نهال... -

را بدون  یاندازد و گوش   یبه نهال نگاه م یچش  م ریکند. ز یمک  م دیوح

 کند. یجاده توقف م یزند و گوشه  یبرد. راهنما م یم نییقطع کردن پا

 .امیمن االن م نیبش -

 چسباند. یرا به گوش م یشود و دوباره گوش یم ادهیپ

 نهال؟! هیچ ایبچه باز نی! ا؟یدیچرا جواب نم -
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 رود. یم نیبه طرف پشت ماش دیوح

 !ستمیمنده داداش که نهال نشر -

 رود. یاز کوره در م عطا

 ش  د؟! پدرتو داتی! اص  ال تو از کجا دم ش  هرک پش؟یبرد یکجا برداش  ت -

 شما؟! نیی... کجادیوح ارمیدرم

 دهد. یخونسرد و با لبخند گوش م دیوح

 ... نهال با منه، حالشم خوبه.یریانقدر تند م ندیناموسا اول کمربندتو بب -

 ست. یف او، عصببر خال عطا

 دنبالش. امیتا خودم ب سای! همونجا وان؟ییکجا -

 .میداداش؟! گفتم تو راه یشد یشیچرا آت -

 دنبالش. امیالزم نکرده... آدرس بده ب -

 کند و یچاک م بانینهال گر یطلبکار که برا یعطا نیبا ا دیآ ینم بدش

 باع  حال خرابش شده، رو در رو حرف بزند.

 زنگ بزن. یشد کیسمت جاده جواهرده... نزد ایب ریگرو ب یجاده اصل -
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 یش  ود. نم یم نیکند و س  وار ماش   یحرف اض  افه تماس را قطع م بدون

 ،یعص  بان یبکند. حس  ش نس  بت به عطا ش  انیخواهد نهال را وارد حرفها

کند او به ناموس  ش  الیعطا خ نکهیپوزخند اس  ت و حرم و تاس  ف... از ا

بدهد قص  د و  حیبراش توض   دیاده. بابه جانش افت یچش  م دارد، حس بد

 کمک کردن بوده. تش،یو ن هنداشت یمنظور بد

 بود؟! یرعلیام -

 کند. یم حرکت

که قطع کرد... رف - هال... رف نیبود... بب قمینه... اون  پا م هی قمین  ادیتوک 

 کارم داره...

 خ ... -

 کشد. یبه چانه اش م یدست

دنبالت با هم  امیش من س  ه س  وته م... اونجا باالمونیبرم دم و یتو رو م -

 ...میبرگرد

 مونم. یم نیخ  تو ماش -

 کند. یمن م من
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 یالیتا و نجای... از ادارهیورش م االتیخ یباش   نیآخه نافرمه... تو ماش   -

 دارم. یبرت م امیکه رفت، م قمیس... رف قهیما دو دق

 اندازد. یشانه باال م نهال،

 طول نکشه... -

 ...قهیدقنه... سر جمع ده  -

 زند. یلبخند م نهال

 س... نه؟! قهیبرنامه هات رو ده دق یهمه  -

 خندد. یم

 !گهینده د ری! ناموسا گنییباال و پا قهیحاال دو دق -

 کند. ی***عطا دست دراز م

 بده خودم برم دنبالش. چویسوئ -

 کند. یمتعج  نگاهش م یرعلیام

 ...گهید ادیم دیبا وح -

 نبالش.د رمی... گفتم مادینم -

 قاپد. یرا در هوا م چیسوئ
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 ام؟یمنم همراهمت ب -

 دهد. یحال سوار شدن سر تکان م در

 .میفتیراه م میبرگشت د،یگردم... شما آماده باش ینه...زود برم -

*** 

 رساند. یم الیرا به و نهال

شود و  یم الیو اطی. همراه نهال وارد حستیبودن و رفتار بهداد، مطملن ن از

 کشد. یک مبه اطراف سر

 مونما؟! ی! باشه من تنها نمست؟ین نجایبهداد که ا -

 دهد: یحال چشم گرداندن، جواب م در

 رفت صفا... یداشت م ،ینه... صبح که اس زد -

 کند. یو اخم م ستدیا یم نهال

 زند تا مطملنش کند. یپلک م دیوح

 تخت. التی... خستی... نذارمیباهاش تنهات نم -

 یگلخانه، نم یهم با آن تجربه  دیشوند. وح یکت مسا یالیدو وارد و هر

 خواهد نهال را با بهداد تنها بگذارد.
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 نان،یهم بود. محآ اطم گارشیس  یو بو یقیموس  یبهداد بود، ص دا اگر

 زند. یبلند او را صدا م

 هیبردار  یهس  ت؛ اگه خواس  ت یهمه چ خچالیبفرما... امن و امان... تو  -

 بخور. یزیچ

 کند. یاطراف نگاه ممردد به  نهال

 ...دیوح امیشد باهات ب یکاش م -

 ساعت چنده؟! -

 کند. یبه ساعتش نگاه م نهال

 !نجامیا گهید قهیده دق -

 رود. یبه طرف در م دیزنند و وح یدو لبخند م هر

*** 

 دهد. یم صیبهداد را از دور تشخ نیماش

 آورد. یرود و با حرم، به پدال گار فشار م یدر هم م شتریب اخمهاش

 اندازد. یم یقیکند و به داخلش نگاه دق یپارک م دیسف یپرادو پشت
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*ل، ب*غ ی نهیکشد. از آ یم گاریپنجره گذاشته و س یآرنجش را لبه  د،یوح

 شود. یم ادهیزند و پ یم گاریبه س یشود. پک محکم یمتوجه عطا م

شود و همانطور، نگاه اخم آلود و جستجوگرش، داخل  یم کیبهش نزد عطا

 کاود. یرا م نیماش

 !رخانیسالم عرض شد ام -

 کند. یاشاره م نیمتعج  عطا، به ماش نگاه

 پس نهال کجاست؟! -

 کند. یم یبا اعصاب عطا باز شتریب ن،یخونسرد است و هم دیوح

 کشد. یاندازد و پک آخر را م ینگاه م نیعطا، به داخل ماش مثل

 ...ستین نجایا -

گر . مدهیبه اوج رس شیروز شده و نگران لحظات آن یاز همه  شتریب ترسش

و گروگان  یبه طرف دزد الشیش  ناس   د که فکر و خ یمرد را م نیچقدر ا

 نرود؟! تیو حتا آزار و اذ یریگ

شد و منطق یم یسع سرد با ساتش را کنترل کند و  دی... بایکند خون سا اح

 .ستیچ یباز نیاز ا دیبفهمد منظور وح
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 امرد؟!ن شیتو نبود؟!... کجا برد شیگه پدنبالش؟! م امیمگه قرار نشد ب -

صب صداش . نه تسیشود. نه! کنترل کردن، کار االنش ن یتر و بلند تر م یع

 .دهیو سالمت ند حیکه نهال را صح یتا وقت

نهال خوبه مهندس... بله... با من بود؛ حال و هواشم ناموسا عوض  یجا -

م اول رو در رو باهات خواست ؛یتلفن قاط زده بود یپا یلیشد... اما شما خ

 حرف بزنم...

زند و سوالش  یدهد؛ به موهاش چنگ م یم رونیاش را ب ینفس عصب عطا،

 کند. یرا شمرده تکرار م

 نهال کجاست؟! -

 " خوبه؟! سالمه؟!"چدیپ یفکرش م یدر سرش، صدا یدهد ول ینم ادامه

  ِتیهدا نکهیداش  تن، ا تیاز قدرت و احس  اس اهم زیلبر یبا حس   دیوح

شتش را دو طرف لبها م یخام و بحران طیراش ست، دو انگ ست او  یدر د

 کشد.

خوام  ینباش داداش... دو کلوم باهات حرف دارم... م یش  یآقا... آت ریام -

 .میمرد و مردونه صحبت کن
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و  ینیب یرا کالفه رو گرشیزند و دس  ت د یدوباره به موهاش چنگ م عطا

 کشد. یدهانش م

 یگیمن نش  س  ت... م نینهال رفت تو ماش   که یوقت یحرف باش  ه برا -

 زنگ بزنم صد و ده؟! ایکجاست 

 زند. یپوزخند م دیوح

 بلندش کردم؟! یمهندس؟! مگه زورک یترسون یبچه م -

 شود. یم یاش جد چهره

 !؟یفرض کرد یما رو چ -

 در آن است. لشیکه موبا یبیبرد به ج یتحمل، دست م یب عطا

 ن...ک یکه اومد، بلبل زبون سیبذار پل ...یریگ ینم یانگار حرفامو جد -

ا ر سیقص  د تماس با پل یکند که جد یحرف، به عطا نگاه م یب یا لحظه

خود... تا بخواهد ثابت کند کاره  یدردس  رِ  ب یعنی سیدارد. خبر کردنِ  پل

صد بد یا شته، کم ِ کم، چند روز گرفتار م ینبوده و ق شود... بعد هم  یندا

 پسر شاپور کالنتر" بودن...سوس سابقه و انگ ِ " 

 کشد. یم یبلند نفس
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 .شتیپ ارمشیم رمیداداش... نهال حالش خوبه... االن م اریجوش ن -

 ماند. یحرکت م یب یگوش یعطا رو دست

 کجاس؟! -

نه!... پنج دققهیده دق س   ا،یوا - و  حیص  ح نجا،یهم ارمشیم گهید قهی... 

 .دمیم لتیسالمت تحو

 منتظر بمونم؟! نجایا ... چراامیخودم باهات م -

 کند. ینگاه م یعطا لحظه ا تیاخم و جد به

 انیب س،یزنم پل یزنگ م نی! به امام حس  ؟یکن یاس  تخاره م یواس  ه چ -

 حقتو بذارن کف دستت ها...

 کند. ینثار خودش م یراهیل  بد و ب ریو پر حرم، ز کالفه

 پشت سرم. فتیراه ب نی... بشمیکرد یریناموسا عج  گ -

سر یب عطا ش رهیشود و پر اخم، خ یسوار م عیحرف و  روبه روش،  نیبه ما

 کند. یحرکت م

 د.شو یم ادهیکند و پ یتوقف م الیدر و ی***بالفاصله پشت سر او، جلو

 را به خانه برده؟! نهال
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 اندازد. یبه عطا م ینگاه میچرخاند و ن یرا در قفل م دیکل د،یوح

 صبر کن صداش کنم. -

 !؟هیک یخونه  نجایا -

 و کالفه. یعصب یدهد. آن هم به عطا ینم یجواب روشن قطعا

 آمدن نهال. یشود و عطا پشت سرش، بدون صبر کردن برا یم وارد

 رود و بعد به آشپزخانه. یسالن م به

 نهال؟! -

ش  ده که  یدس  ت ِ کس   ی چهیکند باز یس  الن، حس م انیم س  تادهیا عطا

ماد دارد... ول یرعلیام ماد یبهش اعت  یحکم آس  ودگ ،یرعلی ام ِ مگر اعت

 به بهداد هم اعتماد دارد. یرعلیدارد؟! ام الیخ

شت ِ هم ِ وح ی"نهال" گفتن ها نیا شده اش  د،یپ صاب ت*ح*ر*ی*ک  اع

 .زدیر یبه هم م شتریرا ب

پاگرد،  یرود و رو یدرهم، به طرف پله ها م یکه با اخمها ندیب یرا م دیوح

 زند. یخشکش م

 !؟یکرد کاری؟! چابالفضل!... بهداد ای -
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هال حضور ن لی دل ِلیو تحل هیتجز یبرا یبه مغزش زمان نکهی! بدون ابهداد؟

 دود. یبدهد، به طرف پله ها م الیرا در آن و دیو بهداد و وح

 یعدب یپله  یو سرش رو دهیلم واریپله، به د نیاول یبدون لباس، رو بهداد،

 ست.

خوشحال باشد  ند،یب یهال را نم رو به روش، ن ِریدر تصو نکهیداند از ا ینم

 نبودنش ناراحتش کند. ای

 زند. یزانو م دیوح

 بهداد... بهداد؟... چشاتو وا کن... -

 پس نهال کجاس؟! -

 دهد. یبهداد را تکان م یبدون نگاه به عطا، شانه  د،یوح

 جواب بده... زتی!... بهداد... جان عز؟یافتاد نجایچرا ا -

 یرود. صدا یگذرد و باال م یاو، از کنارشان م حال ِ یبرا یبدون نگران عطا

 .چدیپ یخانه م ینگرانش در همه 

 تو؟! یی... نهال؟ کجاینهال... لعنت -
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به طرف پله ها  یکند و دس  ت خال یروش اس  ت را باز م شیکه پ یدر چند

 گردد. یبرم

 چشمهاش باز است. یداده و ال هیتک واریگردنش را به د بهداد

 نهال کو؟! -

 شنوند. یهر دو م یول ستیحال و کش دارش، بلند ن یب یصدا

نهال واقعا در  نکهیماند. حاال باور ا یم رهیاو خ یبه س  رتا پا یلحظه ا عطا،

بودنش با بهدادِ  م*س*ت و بدونِ   یخانه اس   ت، راحت تر ش   ده ول نیا

 لباس...

قابل  ریبرد. ص  داش بلند و غ یلحظه زمان م کی د،یاش به طرف وح حمله

 ترل است.کن

 !؟ینهال کجاست عوض -

سب د،یوح ستها یتالش م وار،یبه د دهیچ ار اش کن قهیعطا را از دور  یکند د

 بزند.

 زند: یعطا، داد م نیسرخ و خشمگ یو نگران، مات زده به چشمها متعج 

 تو... شیو اومدم پ الیدونم... گذاشتمش و ینم -
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 دهد. یتکانش م عطا

 ک* *ا*ف*تت؟! قیرف نی ا ِدست شیداد یشرف... آورد یب -

 دهد. یتوان، او را به عق  هل م یبا همه  دیوح

 نهالو دست بهداد ندادمش. -

 کشاند. یبه طرف خود م یآرام بهداد، نگاه هر دو را لحظه ا یصدا

 ...هیوحش شیخوامش... همه چ یم یول هی... وحششهیالمص  تنش آت -

ته  سر و یب یحواسش به حرفهاکند و  یآشفته، هنوز به بهداد نگاه م د،یوح

ست که کمرش به د صدا چدیپ یشود. درد در تنش م یم دهیکوب واریاو  یو 

 خش دار عطا در گوشش.

مه چ یب - جا؟یا شی... چرا آوردزیه ناموس  یب نیا یدونس  ت ی!... من

شت نجاسیا ضرت عباس ؟یو تنهاش گذا شده  هی!... به ح سرش کم  مو از 

 کنم... یم اهیلو سآشغا نیباشه، روزگارتو و ا

 ست. یکنترل، بلند و شاک یهم ب دیوح یصدا

 کنم... داشیدونستم بهداد خونه س... ولم کن بذار پ ینم -
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مانده  رهیزند و خ یدهد. ن*ف*س ن*ف*س م یهم فش  ار م یرا رو فکش

 .دیوح یبه چشمها

ستها کیخودش با  د،یوح شر د شود و از پله  یعطا خالم م یحرکت، از 

 رود. یم نییها پا

ه ک یزیتا آن لحظه که تنها چ یجس یدفعه چه شد؟! از حرکت مسخره  کی

نهال ِ س  الم و س  المت اس  ت، مگر چند س  اعت  دنیخواهد، د یم ایدر دن

 گذشته؟!

هال جا در آن ون با دو مرد غربهیغر یالی... آن  نی... م*س*ت... ابهی... 

دست زده؟!... نهال  "... تن ِ نهال؟! مگر بهششهیلندهور چرا گفت " تنش آت

 خواهد؟! ی او را م ِی... نهال ِ وحشیوا ی!... ا؟یرا گفت وحش

کند "  یوحش   ت زده اش، لرزان التماس م ی دل دل کردن و نفس  ها ِ انیم

 ... نهالم..."ایخدا

 رود. یم نییاراده پا یب و

 یعنیدهد  یتکان م یکند و س  ر یم یبهش نگاه یدر ورود کینزد د،یوح

 ".ستی"نبود"... "ن
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 رود. یم رونیب همراهش

از نهال نبوده. کنار استخر،  یو اطراف استخر را گشته و اثر اطیح یجا همه

نهال را  یشود وقت یتازه متوجه م ند،یب یبهداد را که م یو بطر السیبساط گ

 آورده، بهداد پشت ساختمان بوده.

باره قدر کند حتا زانوهاش هم آن یعطا حس م یش  ود ول یم الیوارد و دو

 یبکند؛ چه کار م دیقدم بزند و فکر کند چه کار با یتوان ندارد که عص  ب

. به بعد ..دیچه بگو نیو نازن یرعلیخبر بدهد... به ام سیتواند بکند. به پل

 خواهد حتا فکر کند. یترش نم

ال نه یبرا یشان، ترس و نگران یاشتراک احساس هر دو یتنها نقطه  دیشا

 باشد.

 گردد. یولو شده در پله ها برمکنار بهداد  د،یوح

 !؟یشنو یبهداد... داداش... بهداد... چشاتو وا کن... صدامو م -

 ملتمسانه شده. صداش
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و م*س*ت  دنیاندازد. سالهاست نوش یبهش م ینگاه ار،یهش مهین بهداد،

تازگ خودیاز خود ب نطوری... اما ادهیکردنِ  بهداد را د دارد. فقط  یش   دنها، 

 .ستی*ل ن ا*ل*ک ِیم*س*ت

 کند. یاو را بلند م یو همانطور با التماس، شانه ها یعصب

!... بهداد... ارواح خاک ؟ینعش ش   د ینطوریا یزد یدِ  الکردار... چ -

 نه؟! ای یدیبگو نهالو د زاتیعز

ند ک یدعا م یول دهیکند نهال را د یسر و ته بهداد، بهش ثابت م یب کلمات

 باشد. دهیفقط د

 .ردیگ یاست. سرش را باال م جهینت ی... بردیگ ینهال را م یبار شماره  چند

 ...ینکن اهمیروس -

 .سیشود نکند رفته باشد سراغ پل ی. نگران مستیاز عطا ن یخبر

 

 کنار باغچه نشسته. یسکو یزند. عطا، رو یم رونیب الیو از

 خورد. یزنگ م لشیکه موبا دهینرس کشینزد دیوح هنوز

 ند. مردد است جواب بدهد.ک ینگاه م یرعلیاسم ام به



  1338 

 

 ...شیبرا یممکن است اتفاق دینکرده؟! بگو داینهال را پ دیبگو

 فشارد. یلبش م یرا رو دندانهاش

 نهال باشه. دید ِ جواب بده... شا-

ست که ا یکار چیه قدرت شرا نباریندارد. از خودش متنفر ا سخت،  طیدر 

س یکار . تنهاشدیندیچاره را ب نیتواند بهتر ینم شهیمثل هم ت که مطملن ا

 .ستادهیست که کنارش ا یدیخفه کردن وح د،یآ یکامل از عهده اش برم

 هد.د یم رونیکند. نفس گرفته اش را سخت ب یتماس را قطع نم یرعلیام

 بله؟ -

 !؟ید یچرا جواب نم ر؟یام ییکجا -

 دهد. یاش را محکم فشار م یشانیزده، پ خیدست ِ  با

 .دمیهنوز نهالو ند -

 .ی... زنگ زدم بگم برگردالیو دیاالن رس نیهم -

 .ستدیا یشود و م یم ریجانش به طرف پاهاش سراز یهمه  انگار

 برگشت؟! -

 آره... االن اومد... -
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 .ندینش یباغچه م یکشد و حاال اوست که لبه  یم ینفس راحت د،یوح

 حالش چطوره؟! -

 نود.ش یمضربان تند قلبش را در سرش  یپرسد و تازه صدا یم یسخت به

 شده. ری. دمیحرکت کن ای... هنوز دپرسه... زودتر بستیبد ن -

 ! ذهنش در هم است.ست؟ی! بد ندپرس؟

 ...ستیرو بلد ن نجاهایاومده؟! نهال که ا الیتا و یچطور -

 .ایکه اومده. تو هم ب نهیزنه... مهم ا ینم یحرف ی... ولیبا تاکس -

تمام مدت  ز،یآم دیا که تهدکند و نگاهش ر یحرف، تماس را قطع م بدون

. رود یو به طرف در م ردیگ یاش م دهیدارد. ند یثابت بوده، برم دیوح یرو

 رود. یشود و همراهش م یبلند م عیسر دیوح

 ...امیم الیمنم باهات تا و -

ست ستفهام، به وح یدر متوقف م یعطا رو د  ینگاه م دیشود و با اخم و ا

 کند.

 ... نگرانشم.حالش چطوره نمیخوام بب یم -

 و ُبرنده است. زی عطا، ت ِنگاه
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 .یمن باش ینگران ِ دخترعمو نمیب ینم یلیدل -

بال جمله ا دیوح به س  وسظن عطا ب یم یدن تا  دامن نزند اما  ش  تریگردد 

 کند. ینم دایکلمات مناس  را پ

  ِ. انگشتستدیا یرود. قبل از سوار شدن م یم نیبا عجله به طرف ماش عطا

شاره  ست یا شانه م دیرا گرفته به طرف وح لیکه موبا ید سخت و ین  رود و 

 :دیگو یآمرانه م د،یپر تهد

ات بر نم،ی... که اگه ببنمتیدور و بر نهال بب گهیخواد د یدلم نم       چیه -

 مواظ  قدمات باش... ی... پس حسابشهیبدجور گرون تموم م

ش یحرف و ب یب د،یوح شدن ما  یرا م یلرعیام نیحرکت، از کنار در، دور 

ست طوفانندیب صبح ب ی. نگران ا س قراریکه نهال را از  عطا به  دنیکرده، با ر

 .اوردیبه بار ب یشتری ب ِیخراب ال،یو

 .ردیگ یبندد و دوباره شماره م یرا م اطیح در

 دهد. یجواب نم نهال،

 فرستد "نهال، فقط بگو حالت خوبه؟" یم امیپ

*** 
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 ند.ک ینم یحرکت چیرا بسته و ه چشمهاش

 به زمان رفتن به سمت شمال ندارد. یشباهت چیه ن،ی داخل ماش ِجو

 یسیانگل یقیموس ،یرعلیرا دارد. ام دشیبا دو قرم، هنوز سردرد شد عطا

سش به تراف یمیمال س نیسنگ کیرا انتخاب کرده و حوا ست. ج  ،یجاده ا

 یناگهان رییتغ یبرا یخاص  لیش ده؛ هر چند دل طینبودن ش را یمتوجه عاد

 زاکه بعد  یلحظات یست؛ مثل همه  یاخم آلود و ناراض ن،یندارد. نازن هیبق

 داشته. الیآمدن نهال به و

ساب که گرفته را ح یدربست یخواسته پول تاکس یرعلیآمده؛ فقط از ام نهال

 .یکند و به اتاقش پناه برده. بدون حرف و نگاه به کس

شر ینگران یهمراهش رفته و همه  نینازن شوره و  شده  ِیمندگو دل  ی جمع 

 جمله گفته. کی. و نهال، فقط ختهیر رونیچند ساعته اش را ب

 ... ولم کن."ی" حالم بده ناز

 از کوره در رفته. نینازن
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جا ک ستی... معلوم نی... از صبح گم و گور شدیشد نیکه ا میولت کرد -

چه غلطیرفت تار تو، آب  یرعلیام ی... جلویکرد ی...  لتِ  رف جا از خ

حالت بده؟!...  یگی... حاال فقط میس  فرو به همه مون زهر کرد ش  دم...

ره با اون پس   دمیفهم یوقت دمیکش   یچ یدون ی! مس  تن؟یبرات مهم ن هیبق

چطور  دی... اون بدبخت نفهمش  هیهم ش  رمم م یرعلی!... حتا از ام؟یرفت

سه م شو بد یچ یخوا یرفت دنبالت... االن بر  به دو ی!... گند زد؟یجواب

 یش  کوه جون و بابا عل یرتمون... چطور روت ش  د نهال؟! نگفتروز مس  اف

 !؟یخانواده فکر کرد یگن؟! اصال به آبرو یم یبفهمن چ

به زار زدن را پس زده و باز  دشیشد لیسرش را در بالش فرو کرده. م نهال،

 سکوت کرده.

طا تا  یب ده،یکه رس   ع مل، ح بدون عکس الع هال  ته. ن تاق رف به ا قت  طا

 ده.نگاهش هم نکر

 نهال... -

  عطا و سکوت نهال... ِیسردرگم



 1343 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

سته سره  خوا سد کجا بوده؟ با آن پ سره  یبپر  یم*س*ت چه کرده؟ نه! آن پ

هاش... وح با جا س  ردرآورده؟! چطور  دی... وحدیم*س*ت  چطور از آن

 کرده... از صبح کجا نانی! اطمده؟یآنها رفته؟! چطور نترس یباهاش به خانه 

 ...بهیغر کی یجرا دردش را برده برا رفته؟... چرا رفته...

سرش را بپرسد. ندانسته چطور نهال  یکدام سوال از هزار سوال ِ تو ندانسته

 را آرام کند. چطور خودش را آرام کند...

شده، ماتش  دهیحرکت و رنگ پر یکرده و به نهال ِ ب سکوت و درهم مچاله 

 برده.

بخش  د... فقط کاش  یا نمبابت، خودش ر نینبوده. و از ا یدار خوب امانت

 گفت "خوبم عطا" یکرد و م ینهال سر بلند م

به طرف تهران ص   دا زده. نهال باالخره تکان  یهمه را برا یرعلیام حرکت 

... هدیجانش لرز یب یسر مرت  کرده، انگشتها یشالش را رو یخورده. وقت

 ... و باز در دل التماس کرده "بگو خوبم نهال..."شتریدل ِ عطا ب

قرم مسکن خواسته... بغضش را با قرم  نیرا قورت داده و از نازن شبغض

 ...دهیکش ریاش از درد، ت نهیو آب قورت داده و س
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 ببخشند. نیکند را تسک یکه درد م یتوانستند دل یمسکن ها، م کاش

 هی نگاهش را هان ِینیشود. سنگ یتن پوش، از اتاق خارج م یبا حوله  نامدار

ماند تا نامدار طرفش برود.حض  ور نامدار را  یمحرکت  یکند. ب یحس م

آن سالها، از پشت  یخواهد مثل همه  یم دیکند. شا یپشت سرش حس م

دارد و از  یبرم یخال ینامدار، فنجان یخم شود، گونه اش را ب *و*سد. ول

 .ردیگ یفاصله م هیهان

گاه، ح اصال شهیکند. مثل هم یشود. به نامدار نگاه م یبازدمش آه م ناخودآ

 دهد. یاش را م یشگیهم ویافترش یکرده و بو

اعتماد به  ادیرا  هیاس  تخوان فکش، هان یالغر ش  ده. انحنا ینظرش کم به

 اندازد. یاش م ینفس ذات

 هیکش  د. و درس  ت همان لحظه که هان یبرد و قهوه را بو م یرا باال م وانیل

 کند. یم ریگرا غافل هیآورد و هان یکند، نگاهش را باال م یفکرش را هم نم

 تماس نگرفت؟ یرعلیام -
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سش م هیهان سا شمهاش، دنبال اح ساعتها یدر چ   ِکینزد یگردد. باالخره 

کردن،  یخواهد بداند بعد از آنهمه دور یرفتنش، دس  ت از فرار برداش  ته! م

 آرام تر شده تا صحبت کنند؟

 .ندیب ینم یزیچ خ،ی  ِیر*ق*صان ِ خاکستر یجز تکه ها و

 "آره". دهدیتکان م سر

 .رسنیم گهیدو ساعت د یکیبوده... گفت تا  نیجاده سنگ کیتراف -

صد رفتن م یاز قهوه م یکم نامدار شد و ق سرد یچ را  هینگاهش هان یکند. 

 دهد. یعذاب م

شتباه کرده... درباره  نامدار سبت به ام یا سش ن سا شت یرعلیجنس اح باه ا

حلقه  یبفهمد همه  اگر دیداند اش  کال از خودش بوده... ش  ا یم یکرده ول

شا ی شته را پاره کرده،  صالش با گذ ض دیات ض حیاگر تو  حیبدهد، از اول تو

سوال چند ر رد،یآرام بگ یبدهد، هم خودش کم اش  وزههم نامدار. و بتواند 

 را باالخره بپرسد.

 همانطور که قصد رفتن به اتاقش را دارد. نامدار،
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گذارد و پش  ت س  ر او، به اتاق  یجا م زیم یقهوه را رو یخورده  مهین وانیل

 رود. یم

 کشد. ینمدارش م یبه موها یبه چمدان ِ کنار تخت، دست رهی" خ نامدار

 برات ببندمش؟ یخوا یم -

رو  دارد و هی. پشت به هانندینش ینامدار م یلبها یرو یسرد و کوتاه لبخند

باز  یکه چند ماه قبل، تقال کرده بود راه نفس  ش را کم یبه پنجره... پنجره ا

 کند.

 یبه او، با پوس  ت لبش باز رهیو خ ندینش   یمبل ِ تک کنج اتاق م یرو هیهان

 کند. یم

سکوت قهوه د و انداز ینگاه م هیکند. گذرا به هان یتمام م نیسنگ یاش را در 

 دوزد. یچشم م یبه فنجان خال

ست که بخواهد حتا چند جمله بگو حرف سته تر از آن ا ل قب یول دیدارد. خ

بااز رفتن عد برود. فنجان را رو دی... بگودیبگو دی،  د و گذار یم زیم یو ب

 کشد. یدراز م
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سته و به ب هیهان ش ... ستی او ماتش برده. فکرش آنجا ن ِیتفاوت یهمانطور ن

 ...شیسال پ ی... سشیسال پ ستیدر گذشته... ب ییجا دیشا

 بازوش را روی چشمهاش گذاشته؛ صدای نفسهای نامنظمش نشان نامدار،

ضور هانیه حس می  ست. تمام کمبودهایی را که در ح می دهد که هوشیار ا

 کرد، در نبودش بیشتر شده بود.

 سه ماه ، هانیه با وجود نبودنش آنجا بود. این

 از ش  نامزدی غم تازه ای از دوباره دیدن او بر دلش سنگینی می کند. و

ساس گ*ن*ا*ه می کند ، چرا هیچوقت نامدار حرفی ن هانیه زده بود؟!... اح

دیگری بود... برای فهمیدنش دیگر خیلی دیر  یش  اید اگر رفتارش به گونه 

 شده.

تخت و رو  یخزد رو یرود. آرام م یو به طرف تخت م ستدیا یاراده م بدون

صله دراز م سکوت فرو رفته و هر کدام آنها  یبه نامدار، با فا شد. اتاق، در  ک

 در فکر خودشان.

 رمق می پرسد: بی

 ا هیچوقت در مورد مامان به من نگفتی ؟!چر -
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چشمهایش را باال می آورد. نگاهش خسته ، متحمل و درمانده است.  نامدار

 نگاهی که زمانی می درخشید و سخت هم می درخشید.

تواند براش توض  یح بدهد. چطور می تواند آن احس  اس خال را ش  رح  نمی

 بدهد؟!

صله ازش خوابید بعد سالها در کمترین فا ه اما چطور می تواند کیلومترها از 

شفتگی درونش را  شان را با مرور آن وقایع پر کند و آ ضای خالی بین خود ف

 پنهان؟!

ذهنش آن خاطرات را فراموش کرده و دیگر نمی خواهد زنده کند. بعد از  در

یك نفس عمیق، آه می کش   د. مش  تهاي گره کرده اش را فش   ار می دهد. 

 نگاهش به پنجره است .

 رض هم که می گفتم... در اصل ماجرا فرقی می کرد؟!به ف-

 فکر می کند اگر شانس دانستنش را داشت طور دیگری رفتار می کرد؟! هانیه

 داند... نمی
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شکی ندارد ...  در شته،  اینکه نامدار به هر دلیلی او را از واقعیت دور نگه دا

ست  ست دارد چکار می کند. اما حقیقت این ا که عدم در آن زمان نمی دان

گاهی او نسبت به کاری که نامدار کرد، نمی تواند تبرئه اش کند.  آ

 همیشه برام عجی  بود که چرا اون تسبیح رو نگه داشتی...-

چش  مهاش را می بندد. چقدر بادی که از س  مت پنجره می وزد س  رد  هانیه

شده... پس این پتوی لعنتی  ست که تا آن لحظه متوجه آن ن ست .عجی  ا ا

 کجاست ؟!

 تمسخر آمیز نامدار را روی خودش حس می کند. نگاه

حدس می زدم ش  اید یادگاری از عزیزانت باش  ه ... وقتی مي دیدم ارزش  -

هداری می کنی ... فکر می  مه عش  ق ازش نگ با اون ه یادی برات داره و  ز

 کردم مادرت...

 آب دهانش را قورت می دهد و پتو را محکم به دور خودش مي پیچد. هانیه

می تواند بهش بگوید که آن خیال را برای همیش  ه رها کرده ؟... نمی  چطور

 تواند ....انقدر جلو رفته که دیگر هیچ راه بازگشتی را میسر نمی بیند.

 ادامه می دهد: نامدار
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س  الها از خودم مي پرس  یدم با چه کاری می تونم عالقه ام رو به تو ثابت  -

دم و شاید این خودم بودم که نمی کنم ... مدتها با این سوال در کشمکش بو

خواستم جواب واضحی براش پیدا کنم . چون زندگی با تو رو دوست داشتم 

واقعیت ها  ازو این برام مهم بود، نه هیچ چیز دیگه... چشمم رو روی خیلی 

 بستم.

 خندی می کند. زهر

ستم بهت ثابت کنم هیچ چیز - ساده نبود ،اما می خوا سمت  شتن از ج گذ

 و ، مهر تو هرگز تو دلم جایی نداره.غیر از ت

 در سکوت می گذرد. مدتی

 همانطور دراز کشیده و نگاهش به صورت او خیره شده. هانیه

 ظریف و اشرافی چهره اش چرا امش  مشخص ترند؟ خطوط

احساس یك مرد تبعیدی را دارد. احساس مسافری که در بین مرزها ،  نامدار

ش می کند با فهمیدن عالمت های در س  رزمین تنهایی گیر کرده و کوش  

صمیم براش حکم مرگ را دارد. به همان  ست را پیدا کند. این ت جاده، راه در
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اندازه که مطملن اس  ت دو دو تا، چهار تا می ش  ود، مطملن اس  ت هانیه 

 پیشنهادش را قبول می کند.

 لحنی تلخ می گوید: با

صال - ح هیچ کدوممون من این مدت خیلی فکر کردم... با هم بودن ما، به 

 نیست.

این جمله همه امیدش را مبدل به یاس می کند. این تص  میم یعنی  ش  نیدن

 نامدار دیگر هرگز قصد ندارد به سمتش بازگردد.

 حالیکه بغضش را فرو می دهد، می پرسد: در

 منظورت چیه؟-

مه - با ه قت رو  قت بخوای طال کاماًل آزادی... هرو ظه، تو   یاز همین لح

 دم.حق و حقوقت می

بی اراده بازوهاش را چنگ می زند. ش  نیدن این حرف از زبان نامدار،  هانیه

سرش ریخته  ست که بر  صاعقه یا آب یخی  ست مثل فرود آمدن  براش در

 اند.
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شتهای ظریف او که بر روی پوستش جا انداخته  نگاه سفید انگ نامدار به اثر 

 اند مانده. چقدر پوستش لطیف است .

صور صمیمش را می کرد هانیه ا ت صله ت ستقبال کند و بالفا شنهاد ا ز این پی

او مواجه  یکند در ص  ورتیکه االن با نگاه خاموش و بی حالت ش  ده  دیتای

 است.

کمتر از یك لحظه، نور امیدی به قلبش تابیده می شود. شاید توضیحی  برای

 داشته باشد تا او را از این باتالقی که در آن دست و پا می زند نجات دهد.

ش  خص  ی س  ت که باید خودش از میان  یرو بر می گرداند. این درد نیهها

بردارد. عادالنه نیس  ت بار مجازاتی که باید به تنهایی تحمل کند به دوش او 

 بگذارد. چشمهاش تبدارند و دستهاش لرزان.

 این تصمیم و خواست توئه؟!-

 زمزمه می کند: سردرگم

شتر نمی - شرایطی که ما داریم، دو راه بی مونه... اگر طالق می خوای که در 

همین فردا ترتیبی می دم که تو کمترین زمان انجام بش  ه... اگر هم نه ، که به 

نظر من در حال حاض  ر متارکه بهترین راه حله .... به خاطر امیرعلی... نمی 
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ست ،ولی من ت سون نی سی  ببینه،... آ صمیمم پاب ویخوام زندگیش آ رجام ت

مونی ،هرزمان هم که خواس  تی بیای اونور، ویالی ... تو مي تونی همینجا ب

 النگ آیلند در اختیارته...

 سنگینی توی گلوی هانیه النه کرده. بغآ

 می کند "برای عذاب دادن من این کارو می کنی ؟! برای تالفی؟" فکر

عجی  اینکه این نفرت عنان گسیخته و این حس انتقام جویی و احتیاج به  و

 را درم می کند.جبران سالهای تنهایی 

 صدای آرامی می پرسد: با

 برای همیشه؟ -

 متعج  سر بلند می کند. حالت چشمهاش چقدر عجی  است. نامدار

 نامدار را که می بیند آهسته بلند می شود. سکوت

سمت در می رود و به آرامی  سعی می کند تعادل قدمهاش را حف  کند. به 

 از اتاق خارج می شود.

نها در آن لحظه است که نامدار می تواند بی آنکه اشك بسته می شود و ت در

 امانش بدهد، به رنج این جدایی و عواق  این تنهایی فکر کند.
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صر و همدم،  هانیه ست. نا سی آنجا نی ستثنًا ک شود. ا سالن می   کیوارد 

 اند. به سمت تراس می رود . دهیشود خواب یم یساعت

سه ما باز شته... مثل  صت حرف زدن ندا  یس یه قبل... و مثل همه هم فر

سته اند کامل و راحت حرف بزنند. ا یسال سته، نخوا  فرصت ها نیکه نخوا

 ازشان گرفته جز خودشان؟ یازش گرفته؟ چه کس یرا چه کس

بوده؟! که اگر جدا  یرعلیچه فکر کرده؟! که سه ماه، مدام با ام هیمورد هان در

 باشد؟! یرعلیتواند راحت با ام یشوند، م

م و ک یرا ب زیترس، همه چ یدلهره، ب یو ب ندیتواند بنش   یر کرده مفک چرا

ست، تعر ست و تعر فیکا ش صال ن اه در دو ر یرییهم کرد... تغ فیکند؟! ا

  نامدار دارد؟! ِیشنهادیپ

ست. م تمام سدش! حرف یشده... نامدار، مرد عمل ا زند، مگر  ینم یشنا

 د.اش کن یخواهد عمل یداشته باشد م مانیکه ا یوقت

 ترکه بید مجنونی شباهت دارد که بدن لرزانش دستخوش باد شده. به

 

 که عمرم را به پایت ریختم من
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 ختمیر تیرا به پا هایزندگ

 من و امروز من روزیتو د یا

 ختمیر تیکه فردا را به پا من

 ؟یچه خواه گرید ؟یچه خواه گرید

 که با خوب و بد تو ساختم من

 را به خاک انداختم میآبرو

 سفر تا هفت شهر عشق تو در

 تا جنون نشناختم یکه مرز من

 ؟یچه خواه گرید ؟یچه خواه گرید

 تو را دمیکه همچون بت پرست من

 تو را دمیکجا رفتم فقط د هر

 ها از دست تو هیتمام گر با

 تو را دمیشکستم بغآ و خند یم

 ؟یچرا ازردنم را دوست دار پس

 ؟یو غم خوردنم را دوست دار حسرت
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 عاشق نبوده یرگز کسمن ه مثل

 نبوده قیاز عشق را ال سوختن

 توام بر آتش و خاموشم از تو از

 در وفا صادق نبوده یینگو تا

 کم است ییگو یسوزم تو م یچه م هر

 ام ورد تمام عالم است قصه

 ؟یچرا آزردنم را دوست دار پس

 ؟یو غم خوردنم را دوست دار حسرت

 یا از من به دست آورده یخواست یچه را م هر

 یغرورم بس نبود که قصد جانم کرده ا مرگ

 

*** 

 نه. ایداند نامدار خوابش برده  ینم

زانو  یکاناپه، پاها را در ش  کم جمع کرده و گونه اش را رو یرو نش  س  ته

 گذاشته.
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پراندش.  یدر، از جا م یباز ش  دن آهس  ته  یخش  ک ش  ده. ص  دا پاهاش

 آمده. شیرعلیام

 یخش  ک ش  ده اش را رو یو پاها ندینش   یلبهاش م یکمرنگ رو یلبخند

 گذارد. یم نیزم

 شوند. یخسته وارد م ،یرعلیو بعد ام نینازن ،یجس

 او ،یو جس   نیکند و قبل از نازن یمانده، تعج  م داریمادرش که ب دنید از

 .ردیگ یرا در آ*غ*و*ش م

 ده؟یبابا خواب ؟یداریچرا ب -

از  رید "آره". غده یکش  د و س  ر تکان م ینفس م قیرا عم یرعلیتن ام عطر

 براش مانده؟ یاو، چه کس

 پرسد. یب*و*سد و آرام حالشان را م یرا م یو جس نینازن صورت

س یفقط لبخند م نینازن ساکش را رو یم ازهیخم یزند. ج شد و   نیزم یک

 گذارد. یم

 برم؟! دیبا ومدهیمن ن یعنی... یهان ردیسو تا -

 اندازد. ینگاه م وارید یبه ساعت رو هیهان
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. دیاستراحت کن دی... همه تون بریاستراحت کن یوقت دار یو سه ساعتد -

 کنم. یم دارتونیب

 هیآرام هان یرود.. ص  دا یدهد و به طرف اتاقش م یس  ر تکان م یرعلیام

 کند. یمتوقفش م

 .دنیاتاقت خواب یعمو جان و خانومش تو -

 کند. ینگاه م نیفشارد و به نازن یهم م یلبهاش را رو یرعلیام

 برو استراحت کن. ی... تو با جسیوکا -

 کشد. یکند و شال را از دور گردنش م ینگاهشان م یجس

 .دی... شما با هم باششهیم یکاناپه برام کاف نیهم -

 اندازد. یکاناپه م یبدون مک ، خودش را رو و

رود. او هم مثل  یزند و به اتاق نامدار م ی معذب م ِنیبه نازن یلبخند هیهان

 کاناپه استراحت کند، اگر بتواند. یرو دیبا یجس

 د.کن یم شییگذارد وبه اتاق راهنما یم نیدست پشت کمر نازن ،یرعلیام

س سته کرده و م ریم شت، همه را خ ده حرکت کر ینه از وقت نیداند نازن یبرگ

 کرده. یرا سپر یپر استرس یاند، که از صبح، ناآرام بوده و ساعتها
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 دهیچیبه تهران شروع شده. از درد به خود پ ندینهال، از قبل از رس یقرار یب

سکوت کرده اما نزد شده  کیو همچنان  تهران، همه متوجه وخامت حالش 

 اند.

 برسانند. مارستانیخواسته او را به ب یرعلیاز ام نیکه نازن انقدر

به ب یکرده، ب هیاز دل درد، گر نهال نازن مارس  تانیحرف  به   نیرفته و فقط 

 نهیهم وارد اتاق معا نی". و نخواس  ته حتا نازنادیتر زن بدک هیالتماس کرده "

 شود.

ا ش  ود و ب یم کی. بهش نزدس  تادهیکند که وس  ط اتاق ا ینگاه م نینازن به

 کند. یدستش را دورش حلقه م اط،یاحت

 !؟یباش شمیپ یخوا ینم -

 کند. ینگاهش م جیگ ن،ینازن

 نم؟ی! حرف بزن ببنم؟ینازن هیچ -

 مانده. رهیش خدلواپس، به ن،ینازن

 رفتم خونه... یکاش با نهال م -

 !؟ینگران حال نهال -
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 بفهمم چش شده... دیشده... با یدونم چ ینم -

سرش پس م یم یسع شال را از  ست  یکند آرامش کند.  زند و به موهاش د

 کشد. یم

شد... اگر م - ست یآمپول زد، بهتر  ش ششیپ یخوا صرار یبا ش یمن ا تم ندا

 فرودگاه. یایب

. راه انداخت.. یا یزیبگم چه آبرور دیبا شکوه جون حرف بزنم... با دیاب -

 که چرا زودتر نگفتم... شنیبعدا اگه بفهمن، از من دلخور م

 دارد. یدو دست نگه م انیرا م صورتش

نازن یچ -  یترس  ناک م زویتو از ص  بح چرا انقدر همه چ نیرو بفهمن؟! 

 !؟یکن

 .دریگ یم یرعلیام یرا از چشمها نگاهش

 رفت... اونم... با اون... یخبر م یب دینهال نبا -

سکوت کند. ام یباع  م بغآ و گنگ نگاهش  میمال یبا اخم یرعلیشود 

 کند. یم
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... نرویرفت ب دیبا وح یداش  ت... چند س  اعت ییبه تنها ازی! نهال نزمیعز -

صال نمنیهم صبان نهمهیفهمم علت ا ی! ا ش از رفتن ی... ناراحتهیتو چ تیع

 !؟ینگران حالش شد ای

 شود. یاز اشک پر م چشمهاش

ساده و پ - شدم...  شیاز نظر تو انقدر  ست؟!... من نگران خودش  پا افتاده 

اومد...  یس  رش م یی... اگه بالفتهیم یبفهمن چه اتفاق نایبابا ا نکهینگران ا

 االنم... نیهم

مزمه زگذارد و  یاش م یشانیبه پ یشانیپ ،یرعلیام زند،یر یکه م اشکهاش

 کند: یم

 ...نیش      شش! آروم باش نازن -

 کند. یسر باز م شتریب نینازن بغآ

 ندینش یتخت م یکشد. گوشه  یرود و او را هم با خود م یعق  م یرعلیام

 نشاند. یپاهاش م یرا رو نیو نازن

و حال نهال  فتادهین یاتفاق چیگذره؟!... ه یم یمعلومه تو س  رت چ چیه -

 ...یهم خوبه هان
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 :دیگو یم هیگر انیپنهان در صداش، م یحرص با

سر غر هیبا  نکهیاتفاق بدتر از ا - ص ستیمعلوم ن بهیپ ال فکر کجا رفته؟!... ا

 فکر و احمقه که... یشما... انقدر ب شیپ شمیم ینکرد من چه حال

 رود. صورتش متعج  شده. یعق  م یرعلیام سر

 ما؟! شی!... پ؟یچ -

 دهد. یسر تکان م مردد

 ...یتو... جس -

 شده. شتری کالمش ب ِحرم

حرکاتش از  یکنه و همه  یعقل رفتار م یب یمثل بچه ها میدون یما م -

 شناسنش. ینم هی... بقهیبچگ

 زند. یلبخند م یرعلیام

نگران  دیش  ناس  م... اص  ال تو چرا با ینهال رو م یکاف یمن به اندازه  -

 ! مگه مهمه؟!؟یباش هیقضاوت کردن بق

 جلوش دیبرخوردها و رفتارها زود است. با نینهال، ا یند. براک یم سکوت

 یهم نهال را بش  ناس   د و درباره اش فکر بد یرعلیرا گرفت... حتا اگر ام
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گار ب که نکرده! ان ند.  هال، از د ینک فاق ،یرعلیام دیخبر رفتنِ  ن ه ب یات

 بودن ِ رفتن به حمام است! یمعمول

 نشده... ریتا د رنیجلوشو بگ دی... بازده یبه شکوه جون بگم چه گند دیبا -

 میخوب تموم ش   ده و برگش  ت زیهمه چ ی!... وقترن؟یرو بگ یچ یجلو -

 !...م؟یکردنش، خانواده ت رو هم نگران کن فیخونه، چرا با تعر

خوره... براش خطرناکه  ی... زود گول میرعلیس  اده س  ت ام یلینهال خ -

 فهمه... یبره... اما نم فیکث یجامعه  نیا یبدون شناخت ِ آدما، تو

 گرم است. یرعلیام لبخند

مه یتو هم س   اده ا - با ه جایکه ا ییدخترها ی... هر دوتون  فرق  دمید ن

ساده و با احت نهی... فقط تفاوت تو و نهال انیدار سایاطیکه تو  ده و ... نهال، 

 با جسارت...

 !اط؟یساده و با احت -

 *صد.ر*ق یصورتش م یبا ل*ذ*ت رو یرعلیام نگاه

 ... و... ی... عجاطیاوهوم... ساده... با احت -

 رد اشکهاش. توانسته آرامش کند. یکشد رو یم دست
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 !نگیزیَام -

 کشد. یم یقیعم نفس

دو  م؟یکم استراحت کن هی... نیکردم... خسته ام نازن یچند ساعت رانندگ -

 .میتا فرودگاه بر دیباز با گهیساعت د

 .ستدیا یو م رود یتخت م یرو ن،ینازن نگاه

 بخواب... -

 کند. یمردد نگاهش م یرعلیام

 !؟یتو چ -

 :دیگو یدارد و آرام م یرا کامل برم شال

 منم... -

کش  د.  یکش  د و دراز م یفهمد. خودش را عق  م ی"منم" را نم نی ا ِیمعن

اندازد و مردد  یمبل م یاس   ت که مانتو و ش   الش را رو نینگاهش به نازن

 . با فاصله و پاهاش را جمع کرده.دهیهلو خوابخوابد. به پ یکنارش م

 زند. یاراده م یب یلبخند

 !"ی دوست داشتن ِاطی"با احت
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و  گذارد یبالش ِ او م یکشد. سرش را رو یم نینازن یو پتو را رو ندینش یم

 :دیگو یاو، آرام م یبسته  یبه چشمها رهیخ

 رو امتحان کن! نجایا -

 حرف او را بفهمد. یشود تا معن یباز م نینازن یچشمها

به آ*غ*و*ش گشوده  یبا همان لبخند آرام، دستش را باز کرده. نگاه یرعلیام

 رود. یکند و مردد جلو م یاو م ی

 انیم نندینش   یش  وند دورش و نفس  هاش م یم چکیپ یرعلیام یدس  تها

 موهاش.

شتی... رضاتیست... امن یبیعج حس ست همه  یکه م ی...و آرام  یتوان

 یعلریکرد. هر لحظه منتظر است ام غیته باشد و خودش درسفر داش یشبها

او  یهامو یسرش را باال ببرد و ب *و*سدش اما فقط سرانگشتهاش، دنباله 

 نیحض  ورش به نازن یدس  تها و گرما نیکند. انگار هم یرا ن*و*ا*ز*ش م

 کند. یاو بلند م ی نهیجسارت داده که خودش صورتش را از س

ب*و*س   د و با  یش  وند. گونه اش را م یم باز مهین یرعلیام یچش  مها

 زند. یخجالت، لبخند م
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 زند " خوب بود... بازم!" یخندد و ل  م یصدا م یب یرعلیام

 ب*و*سد. یاو را م یگزد و دوباره گونه  یم ل 

 هوووم... بازم! -

ش ِیباز نیا ش طنتی پر  ست دارد. ا نیریو  س یکه برا نباریرا دو  دن،یب*و*

سب ینگهش م یرعلیبرد، ام یسر جلو م صورتش زمزمه م دهیدارد و چ  یبه 

 کم با جسارت تر!" هیکند " 

شق شمها نیا طنتیش عا ستر یچ ست. ا ِیخاک شمها نی گرم ا گرم،  یچ

 .کیعاشق، خسته و... نزد

س یم سد و ب*و* ست و قلبش ب یم دهیب*و* ست... آرام ا  یشود. آرام ا

 تاب...

 کنار گوشش. ،یرعلیام یزمزمه  یصدا و

- my love! there's so many ways I want to say I love 

you… let me hold you in my arms for ever more*… 

 .یرعلی نرم ام ِییگرم شده از الال چشمهاش
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با نهال حرف بزن... االن نزد دیگو یم یبه آرام یوقت آدم بهش  نیتر کی" 

کان م ی... خواهرش" ، س  رییتو هد و فکر م یت چه  ید ند  که ک خوب 

 را دارد. یرعلیام

*** 

صم خوابش صبحانه  مینبرده. ت ند تا آماده ک شانیبرا یجمع و جور یگرفته 

 قبل از رفتن به فرودگاه بخورند.

ست بخوابد. از د نامدار سته در تخت و  یرو هی هان ِیخال یجا دنیهم نتوان

 نبودن عادت نیبه ا یخوا یم یکش  د. " پس ِک  یم یقیمبل ِ اتاق، نفس عم

 مرد؟!" یکن

 رونینخ ب کیدارد و  یرا برم گارشیپاکت س ز،یم ی رو ِیکنار فنجان خال از

 کشد. یم

 نیهم نتوانس  ته ا نیعادت کرد؟! س  ه ماه تمر هیش  ود به نبود ِ هان یم مگر

قل، ع ی"هادی"با ینتوانس  تن، معنا ندارد وقت یو نبود را عادت کند. ول یدور

 زنند. یمدام زنگ هشدار م
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. کنار کانتر ندیب یرا در آش  پزخانه م هیهان ی هیش  ود و س  ا یق خارج ماتا از

 کند. یو به کارش نگاه م ستدیا یم

ش تست با روک یسر و صدا مشغول تدارک لقمه ها نیآشپزخانه، با کمتر در

 پسرش. یمورد عالقه  ینوتالست. صبحانه 

سوا نیا ،یسرسپردگ نی!" انگار ایمادر واقع هیکند " یخودش فکر م با س و

و  ست وگرنه در سن یزیغر یکه زنها نسبت به فرزندشان دارند، حس یبیغر

 ریتحت تاث یرس  د. لحظه ا یکار، خنده دار به نظر م نیا ،یرعلیس  ال ِ ام

 مهین ،یگاریرا در جاس   گارشیماند و س  پس، س   یص  حنه م نیا ییرایگ

  ِینیس  نگ ریرود و ز یحرف س  مت ِ قهوه س  از م یکند. ب یرها م خاموش

 زند. یم رونیکند و از آشپزخانه ب یقهوه اش را پر م وانیل ه،ینگاه هان

سمت خ یتراس، نگاه از سرو و پ ابان،یبه  بوه و ان چکهایکه در پناه درختان 

همه  نیداند پش  ت ِ ا یم یاندازد. چه کس   یعمارتها و برجها قرار گرفته، م

 نیا س  خت تراش را ب یزندگ میتص  م نیس  خت تر یمرد وار،یپنجره و د

صم یکلمات گفته؟! کاش م ست ت  ه... بعد از رفتنش چستیچ هیهان میدان

 کند؟ مگر مهم است؟! یکند؟ چه کار م یفکر م
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 م؟یکن یبابا... حرکت نم -

 .دیآ یبه خودش م یرعلیام زیلحن اعتراض آم دنیشن با

 منو ببخش... حواسم نبود... -

 کشند. یمکنند و انتظار  یچهار نفر به او نگاه م هر

 د؟ینکرد داری... عمو و خانومش رو که بمیبر -

 کشد. یم ازهیخم یجس

 نه... دلم خواست منم خواب بودم... -

 زند. یلبخند م یرعلیام فقط

خواهد همراهشان تا فرودگاه  یافتد که آماده شده. م یم هینامدار به هان نگاه

 !د؟یایب

 ادیحس  ش را بخواند.  تواند از چش  مهاش، یدزدد. نم ینگاهش را م هیهان

افتد که در س  کوت تمام  یم یش  دن به نگاه دخترک رهیس  ال قبل و خ یس  

توانست حالش  یکننده اش م رهیخ یچشمها ی چهیاش، فقط از در ینشدن

سال قبل هم  ی. همان سندینش یلبهاش م یاراده رو یب یرا بفهمد. پوزخند

 کرده! یغلط رینگاه خوانده، تعب نیدر ا ههر چ
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 دست گر،یچمدان و با دست د یدست، دسته  کیکه با  یدر حال یلرعیام

 یرعلیکه مطملن شده ام یافتد. از وقت یرا گرفته، به دنبال نامدار راه م نینازن

ماندن  ش  تریب یبرا یلیکند، دل یم یدگیکارها رس   یبه همه  یس  تگیبه ش  ا

 . کارهاش بدونس  تیداند که حض  ورش آنقدرها هم الزم ن ی. مندیب ینم

سخت یسخت خواهد بود ول یرعلیام سنگ یکاش دغدغه اش، فقط    ِینیو 

 کارها بود.

 

*** 

زانوهاش قرار داده. تمام  ینشسته و دستهاش را رو یصندل نیاول یرو هیهان

ق به او تعل یرعلیتا فرودگاه را در فکر بوده. ام ریش    گذش  ته و طول مس  

اس  ت، حاال  زیبراش عز که انقدر یا یرعلیداش  ته و حاال ازدواج کرده. ام

 گذراند. یم نیوقتش را با نازن شتریکرده و ب دایپ کیشر

که آنهمه توجه و محبت نثارش کرده وتمام  یکند. نامدار یترکش م نامدار

 قرار گرفته. تشیخودش حس کند، تحت حما نکهیسالها، بدون ا نیا
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 شیسال پ یس یدر مورد ماجرا دیاشکها شا نیهستند. ا دهیفا ی! اشکها بنه

غرور و احس  اس  یوارد آمده بر الک ش  کننده  یبودند. جراحت هیقابل توج

 پشت سر گذاشته. شهیهم یکه آن را برا یا ی. نوجوانینوجوان

صحبت از بار نیا به  ینیسنگ یتا آخر عمر، با همه  ستیست که با یبار، 

 وقفه به دوش بکشد. یدوش بکشد، ب

اگر نامدار، همان نامدار ِ  دی. ش   اس   تیاز دس  تش س   اخته ن یادیز کار

سال است  یبود،... نه! س یگرینبود، اگر کس د شهی هم ِیسرسخت و جد

گاهش بوده نه  هیآنکه حس کند، تک یو س  رس  خت، ب ینامدار ِ جد نیهم

 .گرید یاتیبا خصوص گر،ید یمرد

را  هیست. دست هان ینامدار و جس یو بدرقه  یمشغول خداحافظ یرعلیام

 .دریگ یدر دست م

 .هی! وقت خداحافظ؟یشیمامان... بلند نم -

شانه  یسرد و ب نگاه که  کند یاو را مجبور م ن،ینازن یتفاوت نامدار،از کنار 

ش  ود که نبآ مادرش تند  یمتوجه م یرعلی. امندازدیب نییچش  مهاش را پا

سر محبت و دلدار شار م ،یشده. بازوش را از  نگاهش را به  هیدهد. هان یف
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زند؛  یم وبه ا یرها از غم خود، لبخند یرداند و لحظه اگ یس  مت او برم

کند  یم یکند. س  ع یآلوده اش نم زیچ چیخالص که ه یاز عش  ق یلبخند

کم کند  تشیپوشش ظاهر روزمره اش دفن کند و از اهم ریغمش را ز یهمه 

قدر از ا یکس نم چیدر واقع، ه یول ند چ قدان، رنج م نیدا  ریبرد. د یف

 اش هیتکو غربت را تحمل کرده و  ییال، چطور بار تنهاهمه س   نیا دهیفهم

 است. رید طیعوض کردن ِ شرا یبه کدام کوه بوده. حاال هم برا

 میخواهد برداشت کند و تصم یحق دارد و ندارد! حق دارد هر طور م نامدار

 یتکند؛ وق یسال، با چند جمله خال یو حق ندارد پشتش را بعد از س ردیبگ

 دارند. دهیته و ناشنهنوز آنهمه ناگف

 .ستدیا یروبه روش م ن،یگرمش با نازن یبعد از خداحافظ نامدار

 فکراتو خوب بکن... منتظر جوابم. -

غم  ای جانیاز ه ینش  ان نیکند. کوچکتر یبه حالت ص  ورتش توجه م هیهان

ظار انت شهیرسد هم ی. به نظرش مستین داری او پد ِیدر نگاه آرام و خاکستر

 را داشته. یلحظه ا نیچن
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 یعمر، حال ِ پدر فرزندش را بخواند؟! چرا انقدر ب کیتواند بعد از  ینم چرا

 تفاوت... انقدر آرام است؟!

دوس  تش دارد... همان ش  بها که پا به  قایمطملن ش  ده بود نامدار عم یزمان

 یماند. همان روزها که با روانپزش  ک ها س  اعتها ص  حبت م یم داریپاش ب

د... ... خسته شدیبهبود حال او بود... اما بعد... ُبر یبرا یکرد و به دنبال راه

س چیو ه دیشد... نفهم دیناام صلهآنهمه  لیدل دیوقت هم نپر  و ستیچ فا

س شاورها و خانوم و  صله ها را کم کند. جوابش را از دکترها و م  مایچطور فا

 ...هیخواست نه از هان

... نامدار منتظر جواب گلوش مانده یسال، تو ی س ِیبه بزرگ یعقده ا حاال

 یش  وند. ول یختم م ییکه هر دو به جدا یاز دو راه یکیاوس  ت. انتخاب 

خواهد خودش را تبرئه  یگفتن... نم یزدن... برا ادیفر یزند برا یدل دل م

ند. نم با زور و جبر، جلو یک هد  مدار را بگ یخوا تا اردینا مان،  نی. مگر  ز

پرده... س یزندگ انیمدام خود را به جر ستد؟یبا یزندگ یتوانسته با زور، جلو

دارد.  براش درد ح،یتوض   یبرا یبدون فرص  ت م،یتص  م نیرفتن... ا نیا یول

... دیبزند... کندنش را از گذش  ته بگو ادیتوانس  ت حرص  ش را فر یکاش م
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نه  یش  ود...ول یمدوش  ش کم  یاز بار رو یبعد برود. دس  ت ِ کم، ذره ا

 .یمانده و نه توان یفرصت

 نامدار... یکن یزند: اشتباه م یم ل 

  ِدنیب*و*س   یو بدون تماس، فقط ادا ی. س  رس  ردیآ ینامدار جلو م س  ر

 یرعلیداند... مطملن اس  ت به خاطر حض  ور ام یآورد. م یگونه اش را درم

که  است نیاش صدمه بزند. به خاطر نازن یست که نامدار نخواسته به زندگ

 پدر و مادر ِ همس  رش  ِی خاکس  تر ِیزندگ یخواهد بداند در هزارتو یاو نم

 برپاست. یکوران ِ سرد چه

 : دیهمانطور کنار گوشش زمزمه کن و

 کنم. یساله رو تمومش م ی... دارم اشتباه سمهیتصم نینه... بهتر -

 یم یجس   یکه نامدار دس  ت دور ش  انه  یاز زانوهاش رفته. هنگاه توان

ردن بدرقه و دنبال ک یابر یحرکت نیرود، کوچکتر یم تیاندازد و به طرف گ

 کند. قدرتش را ندارد. یاو نم
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استوار  شهیکه مثل هم ییشود... با قدمها یدور م ،یهمراه با جس ،یآرام به

برگشت است... و تا آخر  یرفتن، ب نیکند ا یندارد. حس م یاست و لرزش

 ادامه دارد. ایدن

شده و انگار فرو م ریز یپرتگاه شوده  ود ر یفرو موقفه  یرود. ب یپاهاش گ

 ندارد. ییپرتگاه، انتها نیو ا

 

 

*** 

از همیش  ه پرتوقع تر به نظر می رس  د. به کوچکترین حرکات نهال  ش  کوه

حس   اس ش   ده و از طرفی، نهال با وجود اتفاقهای اخیر ،آن ص  بر تحمل 

شکوه  سواس فکری روز افزون  شته را ندارد تا بتواند در برابر و شگی گذ همی

 به خودش مسلط باشد.

سیپلین او وارد  یحت شه ای به دی سته خد نگرانی اش در مورد نازنین نیز نتوان

 کند.

 معمول همیشه، بر سر مسائل دینی و مذهبی با نهال بح  می کند. مطابق
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 که از نظر او، مذه  بیشتر یك سری سلسله قوانین است تا معنویت. نهالی

هت زدگی نوعی آرامش بر نهال حاکم ش   ده ،آرامش  ی که بیش  تر به ب اما

 شباهت دارد.

کاری که به روند قدیم انجام می دهد، این است که در هر فرصتی، برای  تنها

 دیدن مراد به گلخانه می رود.

ساب بحران کنکور  همه شده اند ولی آن را به ح متوجه این تغییر و دگرگونی 

گذاش  ته اند. بدون اینکه از خود او بپرس  ند چه چیزی س  ب  این تحوالت 

 .درونی ست

گذش  ته، نهال را زیر نظر داش  ته، به دنبال یك فرص  ت  یتمام روزها عطا

انگار نهال، مخص  وص  ا از قرار گرفتن در  یمناس    تا با او ص  حبت کند ول

 کند. یم یکه با عطا تنها شود، دور یتیموقع

 از نیمه ش  گذشته. ساعت

 در گلخانه با مراد مشغول بازی و حرف زدن است. نهال

جذوب مدتی ست که او را زیر نظر دارد. از شنیدن حرفهای شیفته و م عطا،

 او، لبخند به ل  می آورد.
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 می خواهد او را در آ*غ*و*ش بگیرد و ب *و*سد. طاقتش طاق شده. دلش

این چند روز، رفتار نهال در در برابر توجهات او چنان سرد و خشك بوده  اما

 که او را از هر واکنشی دلسرد کرده.

با احس   اس گ*ن*ا*هکار  این برخورد از با وجدان خودش،  می ترس   د. 

 بودنش، در جدال است.

احساس شکست، از مایوس کردن کسی که دوستش دارد، احساس شرم  از

 می کند.

 "نهال ... نهال من ... لعنت به من که تو رو به حال خودت رها کردم "

سته و با طمانینه قدم به درون می گذارد . نفس شد . آه  کنارش عمیقی می ک

 می نشیند.

 حرف بزنیم؟-

 بی توجه و بی حرف، به کارش ادامه می دهد. نهال

 نهال... چی شده عزیز من ؟!-

 گذارد. یرفته در خودش، باز هم او را بی جواب م فرو
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اینکه عطا نزدیکش و در کنارش قرار گرفته ،ولی قص  د حرف زدن با او را  با

 ندارد .

عطا بهتر از هر کس می داند. این را هم  حساس و مغرور است و این را نهال

 می داند که بخاطر اتفاقهای اخیر، به شدت رنجیده و عصبی ست.

 او حلقه می کند. یرا به دور شانه  اطیبا احت دستش

به جات من انقدر حرف - قهری ... باش... حرف نمی زنی ، خ  نزن ... 

 می زنم تا باالخره روت کم شه، بچه پررو!

 درون دستش می اندازد. یکلیدی تازه به جا  نگاهی

 با مزه ست... تازه خریدی؟-

 کلید را از آن جدا می کند . نهال

 احتیاج به رو کم کنی نیست ،خودتو خسته نکن.-

 اش را از بند دست عطا رها می کند. شانه

 بیا ،اینو یادگار از من داشته باش. شمال خریدم، نشد بهت بدم.-

ییچی را می گیرد و اول به آن و بعد هم به نهال با دس  تی مردد، جا س  و عطا

 نگاه می کند.
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او که به سمتش برگشته، در تاریکی ش  و نور  یاحساس در چهره  خواندن

 مهتاب تقریبًا غیر ممکن است.

 او قرار می گیرد. یرا جلو می آورد و چهره اش در برابر چهره  سرش

 ال ، نه هیچوقت.نهال... من به یادگار تو احتیاج ندارم. نه حا-

صورت او  دوباره ست دیگرش  شانه او حلقه می کند و با د ستش را به دور  د

 را به طرف آسمان نگه می دارد.

تك س  لوالم ...خودتم خوب مي دونی... منم - تك  تو تو وجود منی... تو 

 بیشتر از این نمی تونم اینو ازت پنهون کنم.

 لمس می کند. نهال برای لحظه ای آستین پیراهن عطا را دست

عطا به لبهای نیمه باز نهال خیره مانده. تمام وجودش س  یال ش  ده. می  نگاه

 کوشد به کالمش تسلط پیدا کند

 نهال ... مي دونی ، نه؟! -

سپارد، نهال خودش  قبل شه به خاطر ب از اینکه بتواند این لحظه را برای همی

 را عق  می کشد.

 درخشند. خسته اش ، چشمانش بی حرکت می یچهره  در
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 تالش به تجزیه و کند و کاو ذهن او می کند. عطا

 هست و نهال نیست ... بیگانه تر از نهال همیشگی. نهال

 آره ، مي دونم ... شکالت رفته، قند خونت افتاده!-

 حس و کالمش طعنه دارد. یب صورتش

 رود. یاز یادآوریش یکه می خورد و از کوره در م عطا

شکالت - ست بر انقدر به من نگو  شکالت ... بابا من یه غلطی کردم ... د

 نمی داری؟!... ِکی می خوای بزرگ شی؟!

 نهال می پرد و صورتش مثل گچ سفید می شود. یاز چهره  رنگ

دیگر وحشتنام ترین توهینی ست که کسی می تواند بکند و این شخص  این

 عطاست!

 به شمارشاز کوششی که در راه آرام نگهداشتن دستهایش می کند،  نفسش

 افتاده. تمام قواش را جمع می کند تا فریاد نکشد.

شم ، ولی به اندازه  - شاید دیگه قد نک کافی بزرگ هستم که  یآقا بزرگ! من 

 یه درس حسابی به همتون بدم.
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طا های عرق روی پیش   انی اش می  ع نه  کان مختص  ری می خورد. دا ت

 درخشند.

 مي دارد. بدون ابراز کلمه دیگری، قدم به عق  بر نهال

 مثل آنش ، دست نیافتنی و خالی از احساس به نظر نمی آمده. هرگز

 بر جاش میخکوب شده. عطا

چطور به او بفهماند که هرگز نه به جس  ی و نه هیچ کس دیگری جز او  آخر

 دل نبسته و قصد آغازش را هم ندارد؟

گذش  ته گریبانگیرش ش  ده ، حاال  یوحش  تناکی که تمام هفته  درماندگی

 تر می شود.بیش

 

 

 او، دلش به درد می آید. یدقت به پوست لطیف اما رنگ پریده  با

 ...اوردیکم ب دیفشارد. نبا یهم م یرا رو پلکهاش

 کند، در گلخانه تنهاست. یکه چشم باز م دوباره
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***مشغولیت ذهنی اش ،کم کم به نگرانی و بعد هم اضطرابی شدید تبدیل 

 شده .

 بودن ، یگانه است. برای او سوای عزیز نهال

 دلنگرانی خفته در وجودش، افکارش را آشفته کرده. این

بفهمه در فکر و ذهن نهال چی می گذرد. باید بفهمد دقیقًا در ش  مال  باید

. حتی اگر ش  ده باید به زور از ختهیبه هم ر نطوریچه اتفاقی افتاده که او را ا

 زیر زبانش بیرون بکشد .

 سفری! چه

 آنها، غیر قابل توجیه. ییجانات زیاد... و همه آشفته ،ه فکرهای

! عطا نمی تواند همه آنها را بدون هیچ دلیل و منطقی باور کند. حتمًا باید نه

 نهال دلیل موجهی داشته باشد.

داند که نهال خویش  تن دار و مغرور اس  ت ، اما تردید و تعلل بیش از آن  می

 جایز نیست.



 1383 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

مانی طوالنی در فکر اس   ت ،چه مدت با انزجار ازش رو  یره ز که  هال  ن

 برگردانده بود، لحظه ای از جلوی چشمش دور نمی شود.

دارد لحظاتی بوده که خودش را به دست ضعف سپرده ... شاید نباید با  قبول

 جسی می ر*ق*صید ... نباید کار به اینجا می رسید...

ما ها، هیچ چیز را عوض نکرده و کوچکترین تغییری در احس   اس ا ا و این

 بوجود نیامده .

 باید بداند که عشق او ماورای این حرفهاست. نهال

 با نهال صحبت کند و این افکار گمراه کننده را از ذهن او پام کند. باید

 خواهد بهش بگوید هیچ چیزی نمی تواند خالس زندگی او را پر کند. می

 این خال تنها یك اسم دارد ... نهال .... نهال ....نهال... و

گاه مهربان را بر روی  میکههنگا به خودش می آید، س  نگینی نگاه زیبا و آ

 خودش حس می کند.

 درشت و سیاهش، نافذتر از هر زمان دیگری به نظر می رسند. چشمهای

 همه چی روبراهه؟! -
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ند مهربان باهوش تر از آن اس   ت که بخواهد در برابرش  عطا خوب می دا

 شده.وانمود کند هیچ چیز باع  دلنگرانی ش ن

 می زند و شانه هاش را باال می اندازد. لبخند

 باال رفتن قیمتا به سرمایه گذاری شما که لطمه نزده !؟-

 نه، تا االن که نه...-

 خ  چه خبر ؟! از سفرتون حرفی نمی زنین... همه چی خوب بود؟! -

مهربان باهوش است و به حد کافی با او و تحت نظر  یحداقل به اندازه  عطا

سد اما دلیلی برای نگران کردن او نمی او ترب شنا شده که طرز فکرش را ب یت 

 بیند.

 …جای شما خالی -

دستی به روی انگشتر عقیقش می کشد. چشمهای سیاهش باال می  مهربان

 آیند و لحظه ای با سنگینی به او خیره می شوند.

 پس نهال چشه ؟! -

 به طریقی، سوس ظن مهربان را بر طرف کند. باید
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اس  ت کاری که نهال کرده بود، در بعید ترین حالت هم به فکر این  مطملن

 مغز نکته دان نمی رسد.

چیزی نیست... من امش  میرم دنبالش ،اگه یکم دیر شد، به شکوه جون  -

 بگین نگران نباشه.

بان هال در  مهر که ن بل  ند ش     ق که می خورد. حس غریبی دارد .از چ ی

تش  نج عص  بی ش  ده بود، فکرش آرام  کنارش خوابیده بود و در خواب دچار

سد اما ظاهرا او هم مثل نهال،  ندارد. امیدوار بود بتواند از عطا دلیل آن را بپر

 حرف زدن ندارد. الیخ

 امیر عطا! چیزی رو که از من پنهون نمی کنی؟! -

 اینگران  یادیبه نعج  و فکر ندارد که مهربان، هر وقت ز ازی"... نرعطای"ام

... یرعلیکند. ام یخطاب م نطوریخانه اش را ا یمردهاست،  یجد یادیز

 ...رعطایو ام ررضایام

 شود. یم یجد یعطا هم نرم ول لحن

 چیز مهمی نیست. نگران نباش حاج خانوم. -
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در حالیکه به پش  تی ص  ندلی اش تکیه می دهد تا بتواند عطا را بهتر  مهربان

 ت باز نگه داشته.ببیند، وانمود می کند خسته است و چشمهاش را به زحم

 ِا... راستی ... این هفته می خوام یه روز برم مط  عموت.-

 روی صندلیش جابجا می شود. عطا

 چطور؟! -

 چشمهاش را کاماًل می بندد و آهسته زمزمه می کند: مهربان

 عیدی سر بسته یه چیزایی بهش گفتم؛ می خوام بدونم نظرش چیه. -

 *ش می گیرد.از جا می پرد و او را در آ*غ*و عطا

 نوکرتم ایران خانوم! -

ستها انیمهربان، م ی نهیس س ید د. شو یم نییباال و پا قیعم یعطا، از نف

همدست شده اند  ای یهست که نازنین ،نهال و عطا را آشفته کرده ول یزیچ

 ژن ِ صداقتشان وارد عمل شده!! اینزنند،  یحرف
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اس  ت  قهیو س  ه دقکند؛ د یغروب کرده. به س  اعتش نگاه م دی***خورش  

. ستیدر آموزشگاه ن یجلو ن،یماش یپارک، برا یکالس نهال تمام شده. جا

کند و به در آموزش  گاه  یرا متوقف م نیماش   ،یخال یجا نیتر کیدر نزد

ش  نود. فقط  یو چه م دیگو یخواهد حتا فکر کند چه م یماند. نم یم رهیخ

 ماجرا، تمام شود. نیا واهدخ یم

کش  دار و  یزند، در حال عبور، نگاه یم رونیوزش  گاه بکه از در آم یدخترک

 زند. یاندازد و لبخند م یم کیتار یرو ادهیکنجکاو به پ

اخم هاش در هم  ند،یب یکه م یزیش  ود. از چ یم قیرو دق ادهیهم به پ عطا

 شود و نفسش پر حرم. یم

 یکند و حرف م یدود م گاریس   س  تاده،یبه او ا کیکه نزد د،ی... و وحنهال

 د.زن

. همان تواند.. ینم یبرود ول رونیتا ب ندینش یدر م ی رهیدستگ یرو دستش

 یشد... وقت دیوح نیکه سوار ماش دینهال را د یرا دارد وقت شیحس ده روز پ

تا کس   یگرفت و وقت بهیغر یس  راغ نهالش را از مرد  یمرد و زنده ش   د 



  1388 

 

سکوت و  یمطملنش کند بهداد، به نهال آزار سانده. و جوابش   لرزان ِ تن ِنر

 نهال شد.

رود.  یاتوب*و*س م ستگاهیبه طرف ا ع،یسر ییکه با قدمها ندیب یرا م نهال

 .دیگو یم یزیکه به نهال ِ پشت کرده، چ ندیب یرا م دیوح

 کند. یرا روشن م نیدهد و ماش یهم فشار م یرا رو دندانهاش

 جل  نشود. ینگاه نکند و توجه کس دیدارد به وح یسع نهال،

 رسد. یاز راه م یِک  یداند اتوب*و*س بعد ینم

دورتر پارک کرده.  یکه کم ینیافتد به ماش   یم ابان،یاز امتداد خ نگاهش

 .دیآ یشود و آرام به سمتش م یروشن م نیماش یچراغها

 زند فرار کند. یلحظه به سرش م کی یعطاست. برا نیماش

 کند. یل باز مرا از داخ نیشود در ماش یدارد و خم م یمقابلش نگه م عطا

 برسونمتون خونه؟! نیافتخار بد ریممکنه به حق -

 سراسر حرم و طعنه است. لحنش

 گرفته. دهیروز است او را ند ده

 :دیگو یم یتفاوت یب با
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 نه... ممنونم. -

 کند. ینم نگاهش

 و س  وستفاهما رو میمثل دو تا آدم بزرگ حرف بزن میتون یکردم م یفکر م -

 رسه. ینم ید... به نظر سوستفاهم... هر چنمیبر طرف کن

 عطا پر از خشم است. ی. صدادهیترس

 دم با اتوب*و*س برم. یم حیترج -

 .ردیگ یعطا فاصله م نیتفاوت و خونسرد باشد. از ماش یدارد ب یسع

 یاو را م یرس  اند. بازو یش  ود و خودش را به او م یم ادهیپ نیاز ماش   عطا

 :دیگو یو با خشونت م ردیگ

باز نیدس   ت از ا یخوا یم یِک  - خونه...  میریم یای! م؟یبردار اتیبچه 

 حاال! نیهم

دهد.  یبه نهال م یندیحرف زدن و فش  ار دس  تش، احس  اس ناخوش  ا نوع

صبان ست عطا ب تیبازوش را با ع شد و نگاه ب یم رونیاز د ا به فروغش ر یک

 اندازد. یاو م

 وقت... چیه گهیبه من دست نزن... د -



  1390 

 

ست یلگد محکم ابان،یخ یشه وامانده در گو عطا ش کیبه ال  زند. یم نیما

سات و غ د،یوح دنیدوباره د یآمده با او حرف بزند ول سا را تحت  رتشیاح

 حرف زده. د،یفشار قرار داده و آنطور که نبا

ه ک ی. آنچه که در ذهن دارد، با وجود تندبادختهیتص  وراتش به هم ر یتمام

 قابل دسترس تر است. ریروز غ کند، هر ینهال را هر روز ازش دورتر م

کشد. نهال با  یم نیو او را به سمت ماش ردیگ ینهال را م فیشود ک یم خم

 غرد: یدندانها م انیکشد و بلندتر از معمول، از م یرا پس م فیحرم، ک

 !؟یخوا یاز جونم م یولم کن... چ -

 رود. یرا رها کند، همراه عطا نم فشیکند حتا شده ک یفکر م و

 یکه از آموزشگاه خارج شده اند، با اخم و تعج  به آنها چشم م یرنف چند

شان به عطا، مزاحم سال  کی یست که جلو یدوزند. نگاه سن و  دختر کم 

 را گرفته.

 زند. یکند و م*س*تاصل به موهاش چنگ م ینهال را رها م فیک ،یعصب
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ن روا یافتد. نگاه نهال، رو یآسفالت م یاز دست هر دو رو فیک همزمان،

رود که چند متر آن طرف تر پرت ش  ده اند و جا  یاش م یرنگ یها سینو

 کف آسفالت. یخورده  مهی ن ِیبا یو ها یمداد

الت . شکندینش یپخش شده م فیاندازد و کنار ک یم ابانیبه خ ینگاه عطا

 دهد. یجا م فیکند و در ک یرا جمع م زیو خرده ر یو جا مداد

کند.  یافتد، مک  م یاب قرم که م خش    ِ یومینیبرق آلوم یرو نگاهش

قه  تا ل یباال م ینازک قرم را کم یور به...  بلشیآورد  ند. ش  ن را بخوا

 ... دو شنبه...کشنبهی

سته ب یو سرگشته اش رو ریمتح یشود و چشمها یپشتش خشک م ی رهیت

 دهد. یماند. به زحمت آب دهانش را قورت م یقرم م ی

 یکش  د و ب یاز دس  ت او م را فیبا حرم و ن*ف*س ن*ف*س، ک نهال

شت ِ عطا، به طرف مقابل م یسهایتوجه به روان نو  یدود. برا یمانده در م

س نیاول ست تکان م یتاک ش کیدهد و با  ید  یم نیجهش، خود را درون ما

... دید یآن قرم را م دیلرزد. عطا نبا یم جان،یاندازد. از ش  دت بغآ و ه

 ...دیفهم یم دینبا
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*** 

 یدارد. نم ینگه م یرا گوش  ه ا نیرس  د، ماش   یم هیکامران ابانیبه خ یوقت

 ینگاهش با نگاه نهال تالق نکهیتواند رفتن به خانه را تحمل کند. طاقت ا

 کند را ندارد.

هم به  اشیکرده باش  ند. نه قلبش، که دن یحجم قلبش را خال یهمه  انگار

از  ،یالیخ یکه در اوج ب یشده. درست مثل کس یساکت و خال یبیطرز غر

 نهیکه س یزی برق ِ ت ِدنیپشت خنجر خورده. هنوز درد ندارد. فقط شوک و د

 اش را شکافته...

 .ندیکس را بب چیخواهد ه یفقط نهال، نم نه

تا نه  ینم ح خا جا برود.  ند ک نه! میرعلیام یدا مه دور  ی...  هد از ه خوا

حد اقل خواهد از هر چه آدم است دور باشد... دفتر...  یباشد... پارک... م

 را تحمل کند. یکس ستیمجبور ن یآنجا چند ساعت

 وجود به خالس رفته اش دشوار است. یهم، برا چی سوئ ِچاندنیپ

 راند. یزند و پشت به نهال و خانه، به سمت دفتر م یم دور
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به مناس  بت تولد نهال آماده کرده و با خود به  یکی***آن ش   ، ش  کوه، ک

 آورد. یسالن م

قرار دارد به مناس  بت پش  ت س  ر گذاش  تن هجده  کیک یش  مع رو هجده

  دخترش. ِیسالگ

 گذشته. یمثل تمام روزها ست؛یدر جمع هست و ن هیهان

شان م یبرا یعالقه ا نه  یدهد، نه آن طور که همه  یرفت و آمد با مهربان ن

 و مطالعه. یو نقاش یقیسالها عادت داشته، به موس نیا

 .مایدرد دل با س یه و ساعترفتن به بهشت زهرا شد شیدلخوش تنها

ه ص فح ایتابلو ها، درختان پش ت پنجره  یرو یبه نقطه ا رهیروز، خ ی همه

ساعتهاش م اهیس ی سرد م یلپ تاپ ،  شود... دلش،  یگذرد و قهوه هاش 

 خواهد... یزنگ تلفن را م یصدا دنیشن

که س   الها  یتنگ اس   ت و از حال خودش متعج ... دل تنگِ  کس   دل

 یش  ده و ب یهوا پش  تش خال یو حس نکرده. انگار ب دهیحض  ورش را ند

 .ستادهیا یزندگ یهدف، وسط معرکه 
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شته به جوان انگار سالگ یدوباره برگ  یبیدوباره حس و حال غر یو از هجده 

 مدام در س  کوت نه،یزن ِ درون آ ریتفاوت که تص  و نیکند. با ا یرا تجربه م

شده... نه خو یم ادیفر صت ها تمام  سال قبل  یس ی هیدش، هانزند که فر

ت بن بس ود،براش باز گذاشته... هر طرف بر یاست، نه نامدار حتا کوره راه

 است...

سنگ، ذره ذره فرسوده اش  یقطرات آب رو یصدا ی ب ِدنیمثل چک ماندن،

سنگ که  یاز بلند یکند و رفتن، فرو افتادن ِ قطره ا یم سخت ِ  ست بر دل ِ 

 پاشدش. یاز هم م

 نیکند او را از ا ی مادرش است و تالش م ِیهد در خود فرورفتگشا یرعلیام

د با ده یم حیرفتن به قبرس  تان هم ترج یحتا برا هیهان یول اوردیحال درب

 همراه شود. دیحم

شن تولد ِ خودمان دواریام ست ج شکوه برا یا ند داده، بتوا  ینهال ترت یکه 

 دهد. رییمادرش را تغ یرفته  لیتحل ی هیروح یکم

ه خاطر تص  م یخوب م الن به  خانواده اش  ند  حت  یمیدا نارا ته،  که گرف

دفاع اس  ت. ص  د درص  د امش    به خاطر حض  ور  یخواهند ش  د و آماده 
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 ینیکنند اما تض  م یم یش  تریو ش    تولدش، مراعات ب هیو هان یرعلیام

 باشد. نطوریوجود ندارد که بعدا هم هم

 نها صحبت کند.با آ ک،یهنگام سرو ک ردیگ یم میحال، تصم نیا با

 یاز شهرها یکیبه  یاز پروژه ا دیبازد یاند. برا امدهیو عطا، هنوز ن ررضایام

 کشد. یخبر داده کارشان طول م ررضایاطراف رفته اند. ام

 .دیآ یخواندن "تولدت مبارک" هستند که زنگ در به صدا در م سرگرم

 کنم. یمن باز م -

آن روز، به مناس  بت کند حتما عطاس  ت. و خوش  حال اس  ت که  یم فکر

 به تن کرده. ییبایز راهنیو پ دهیتولدش، به موهاش رس

و رو شده... عطا  ریاش ز یالیخ یایدن یرا واداشته سرپا شود. همه  خودش

آموزشگاه، او هم خود  یوقت است ازش دور شده و از برخورد ِ جلو یلیخ

 .ردیگ یم دینهال را ند گریو د دهیرا کنار کش

 !"؟یخواست ینم نوی"مگه هم

ماه قبل، تالش کرده فکر عطا را، و اص  ال هر چه  کی... از همان س  فر ِ چرا

 شود، کنار بگذارد. یمربوط به او م



  1396 

 

پر  زیچ چیانداخته که انگار با ه یآن دو فاص  له ا انیآمده، م شیپ اتفاقات

 شود. ینم

 تفاوت باشد. یکند خونسرد و ب یم یسع

صور شوکه م نیر اد دنشیکند عطا حتما با د یم ت شود. با حرم  یظاهر، 

غمباد  اره،یکه هرگز به دس  ت نم یزی" بذار به خاطر چ دیگو یبه خودش م

 !"رهیو بم رهیبگ

 کند. یدر را باز م و

جواب س  الم مات  نکهیپررنگ، بدون ا یگل و لبخند یبا دس  ته ا ررض  ایام

 یم کیب*و*س  د و تولدش را تبر یاش را م یش  انینهال را بدهد، پ یزده 

 توجه باشد. یکند به عدم حضور عطا، پشت سر ِ عموش ب یم ی. سعدیگو

خواهد  یآورد و دلش م یش  ود، س  ر در نم یکه به قلبش وارد م یفش  ار از

 .زدیعطا اشک بر یداند که حق ندارد برا یم یکند ول هیگر

 دهد. یم یمختصر حیتوض ررضایام رد،یگ یکه سراغ عطا را م مهربان

 ."میداره... منتظرش نمون" گفت دفتر کار 
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جشن تولد او را از دست  ،یطیشرا چیبه امروز، امکان نداشته عطا تحت ه تا

ستند در دوره  یسرباز بود و همه م یبدهد؛ حتا وقت ش یدان  چیبه ه ،یآموز

ست ستیوجه امکان آمدنش ن  یهم آمده بود ودر جواب نهال که " چطور تون

 ابرو باال انداخته بود.بود و  دهی!"، فقط خند؟یریبگ یمرخص

خواس  ت عطا  یرا در دس  ت گرفته. چقدر دلش م نیدس  ت نازن ،یرعلیام

 هم...

اش  نهیکه در س   یفش  ار یرا حف  کند ول الشیخ یکند ظاهر ب یم یس  ع

 بدتر شده. ده،یچیپ

خود را گرفته. فقط  میعطا مطملن ش  د، تص  م امدنیهمان لحظه که از ن از

 ند.موکول ک یگریا مطرح کردن آن را به وقت دباع  شده ت ررضای ام ِدنیرس

 مصمم شده. گرید

ن ِ "عطا" بود یکه تا چند ماه قبل بود... درست از وقت ستین ییآن عطا عطا،

س سد کیشر یاو را با ج ساخت تا عطا  یجلو یشد و انگار  ضور نهال  ح

 .ندیاو را نب گرید
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سطح هنوز سفر مزخرف، همان آرامش ِ  را هم بر هم  اش یفکر کردن به آن 

 زند. یم

 ...دی... به عطا... به بهداد و... وحیبه جس لعنت

با پررو یدیوح ماس و پ ،ییکه  بار ت عد از هزار   یجواب، جلو ی ب ِ امیب

 آموزشگاه سبز شده بود.

شماره ا یم سد و به  ست زودتر به خانه بر ستش داده بود، زنگ  یخوا که دو

 بزند.

 زد. رونیآموزشگاه برا جمع کرد و از  لشیسرعت وسا به

داده و  هیکنار آموزش  گاه تک واریش  د که به د دیمحآ خروج، متوجه وح به

 چرخاند. یانگشتها م انیرا م گارشیس

 .دید یبار بود که او را م نیدر شمال، اول دارشانید نیاز آخر بعد

 مردد ماند که چکار کند. یلحظه ا یبرا

 رو حرکت کرد. ادهیسمت پ به

 ال!نه ریش  به خ -

 او، باع  شد موقر رفتار کند. یآرام و مودبانه  یصدا انعکاس
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 و با اخم به طرفش برگشت. ستادیا

 بود. یقبل طنتیو ش یو بدون شوخ نیآرام و مت د،یوح ی چهره

 اشاره کرد. نیبا سر به سمت ماش دیوح

 تونم برسونمت؟! یم -

 را به چپ و راست تکان داد. حالت نگاهش متاسف بود. سرش

 معلومه که نه! -

 نیدر ع رد؛یخواس  ت هرچه زودتر گفتگو را قطع کند و ازش فاص  له بگ یم

نش  ان دهد.  دیکه در دلش خانه کرده بود را به وح ینبود ترس   لیحال، ما

 کرد. شتریاخمش را ب

 !؟یاصال تو از کجا آدرس کالس زبان منو آورد نم؟یبب -

 لبخندش را کنترل کرد. د،یوح

 !گهید گهید -

 داد. رونیوصله نفسش را بح یب

 !... حوصله ندارم.نمیدرست حرف بزن بب -
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سته بود نهال را به حرف  ،یشد. باالخره به هر کلک انینما د،یوح لبخند توان

 بکشد.

ستم بب ی... ولستیاونش مهم ن - خبر  هی... نمتیخوشحالم که باالخره تون

 ...نجایاومدم ا نیهم یهم دارم. برا یخصوص

 ش کرد.نگاه ل،یم یب

 !؟یبگ یخواست یم یچ -

 .رمیدارم م گهید یخواستم بگم هفته  یم -

 زد. پوزخند

 بود... یخوب یلیهه! خبر خ -

 گهید یاز خدمت معافم کرد... هفته  یپزش  ک ونیس  یآره... باالخره کم -

 اونور آبم...

 را قطع کرد. حرفش

 که... دوارمیام -

رو  یکه با من کرد یب کارچو دوارمی" ام دیخواس   ت بگو ینداد. م ادامه

 ."یبخور
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 زد. گارشیبه س یپک محکم د،یوح

 ...نکهیداشته باشم؛ مگه ا دنتویشانس د گهیکنم د یفکر نم -

 رود. یحرفش م انیدوباره م ،یسرد به

 ...نمتیخواد بب یوقت دلم نم چیه گهید -

 نگاهش کرد. یبا افسردگ دیوح

 بد شد... یلیخدونم که  ینهال... باور کن اون روز... م -

خواست هر چه زودتر  یداشت و م ریتاخ یکاف یشده بود. به اندازه  یعصب

 مکالمه را تمام کند. نیا

بازم  یکه اومد ییاز اون روز بش  نوم... انقدر پررو یخوام حرف ینم گهید -

 !؟یگیم تیاز نامرد یدار

 گرفت. یگریرنگ د دیوح نگاه

خواس  تم بدونم  ی... فقط مالسیو یدونس  تم بهداد تو یباور کن من نم -

شته؟... اومدم هم یکار ؟یخوب ازت بپرسم؛ جواب تلفنمو  نویبه کارت ندا

 ...یکه نداد

 اتوب*و*س رفت. ستگاهیبه طرف ا ع،یسر ییبهش کرد و با قدمها پشت
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خبر بودم...حداقل  یاز همان فاص  له گفت: نهال! به جون مادرم من ب دیوح

 ...یدی... بگو بخشیبگو حاللم کرد

نداد. حتا نگاهش هم نکرد. و درس   ت وقت جوابش عطا هم  د،یکه نبا یرا 

 شده بود... و از آن بدتر، قرم ها... داشیپ

آن همه  ی... خراب ش  ده... اص  ال فکر کردن و دوره ختهیبه هم ر زیچ همه

 دارد؟! یا دهیاتفاق تلخ، چه فا

 ...ندهیآ ینگاهش را معطوف به جلو کند و روزها دیبا

 

 

شان به اتاق کار خود م بندد.  یرود و در را م ی***بعد از رفتن مهمانها، پدر

او  یآنکه منتظر اجازه  یزند و ب یرود. در م یبه آنجا م کراس  تینهال هم 

 گذارد. یشود، پا به داخل م

. ردیگ یداند دهان که باز کند، از همه طرف مورد انتقاد و هجوم قرار م یم

 اما پدرش...
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ستفاده کرده. هر چند در بازش  شهیهم شکوه ا شار به   ترشیبه عنوان اهرم ف

صالحت رو م یموارد به جمله  س ی"مادرت    ِانیداند م یم یول دهیخواد" ر

 نرم تر و منعطف تر، پدر است. ی نهیپدر و مادر، گز

 یآنکه بخواند رو یرا ب ینش  س  ته، کتاب یص  ندل یهمانطور که رو یرعلیام

 شده. رهیخ یا پاها گذاشته و به نقطه

 یم نیزم یاش رو یرود. در مقابل ص  ندل یبه طرفش م میم*س*تق نهال،

 گذارد. یاو م یزانوها یو سرش را رو ندینش

 کند. یبا سرانگشتها، شروع به ن*و*ا*ز*ش موهاش م یرعلیام

 ...یشد یخودت خانوم یبرا گهیتولدت مبارک خوشگل خانوم!... د -

. خوب اس  ت به چش  م پدرش ندینش   یم نهال یلبها یرو یکم جان لبخند

 گفتن حرفهاش. یکند برا ی. کمکش مدیآ ی"خانوم" م

س  ت. باور دارد نهالش خانوم ش  ده و باور  یبیحس عج ،یرعلی دلِ  ام ِ ته

 ندارد.

هاش از جمع را  یریکناره گ رش،یچند وقت اخ یو س  کوت  یریبه ز س  ر

 نشان بزرگ شدنش دانسته.
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ص هیگال شکوه، شده؛ لجباز یبکرده نهال ع سر هر  یم یتر از قبل  کند و 

تاقش  ای ت،یرود و در نها یاز کوره در م ،یپا افتاده ا شیپ یمس  لله  در ا

 آورد. یسر از گلخانه درم ایشود  یم دهیمحکم کوب

مهربان، س  رزده به مطبش رفته،  یکرده عاملش کنکور اس  ت اما وقت تص  ور

س شد. مه زشینکند حال عز دهیاول تر ربان مطملنش کرده حالش خوب نبا

 خوب است و از دل عطا گفته...

سپردگ نکهیا از سر سال ِ  ساب ماه و  ستش در رفته... که عطا  ِیح  عطا از د

ست و خو شمش پاک ا س شتنیچ ست و ا  ینفس... که م ریدار اما جوان ا

هال راه ب با ن ند چطور  که اص  ال کس  دیایدا هال را نم ی...   یبهتر از او، ن

 شناسد...

س ت... هنوز  یگوش یگفته نهال فقط هجده س ال دارد. در فکر باز یعلریام

  نهال داده... ِینشده اند... گفته عطا دل به بچگ داریزنانه هاش ب

... و حرفهاش، هر دو را  یو عج ینگاهش کرده. طوالن  یمهربان، عج و

 ساکت کرده:
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ر، ُمهر غلط، با ِمه ایدلشونو، درست  ،یسالگ جدهیه نیهم یها تو یلیخ -

شون با همون بچگ یلیکردن... خ  یول دیساله، لرز جدهیه یها یها هم دل

 ی بچه هامونو م ِ یکه جوون نهی ما پدر و مادرا ا ِ یلبش  ونو ُمهر کردن... بد

 .میکن ی خودمونو فراموش م ِیو جوون مینیب

  ن*و*ا*ز*ش پدرانه است. ِیباز ریانگشتهاش، هنوز درگ سر

 ومد؟ی؟! چرا نامش  کجا موند ریام -

حدس زده. از وقت لشیدل خودش طا  یرا  باره اش حرف زده، ع بان در مهر

 شود. یم یکمتر در جمع آفتاب

 .ندینش یلبهاش م یاراده رو یب یلبخند

 کشه!" یخجالت م گهیحاال د ی"پدر صلوات

 دارم... ییفکرا هیبابا... من  -

آرام و  ،یرعلیام ینهال، آرام و مردد... صدا یهر دو آرام است؛ صدا یصدا

 پر محبت...

 !؟ییچه فکرا -

 م... ندهیآ یِام... برا -
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 ییبزرگ ش  ده. با لبها گوش  شیباور کند دخترک باز دهی! انگار وقتش رس  نه

 کند: یزمزمه م ند،یب یکش آمده که نهال نم

 !؟ییچه فکرا -

 .ردیگ ینفس م نهال

 .هریآدم هدر م نجای.. انداره. دهیموندن فا رانیکه ا دمیرس جهینت نیمن به ا -

اندازد تا عکس العملش را  یم یرعلیبه ام یدزدک یچشم، نگاه یگوشه  از

 .ندیبب

 .ستدیا یکرده، از حرکت م یکه موهاش را ن*و*ا*ز*ش م یدست

 پرسد: یم یطوالن یسرد و خشک، بعد از مکث یبا لحن یرعلیام

 نهال؟! هیمنظورت چ -

 به پدرش واهمه دارد. میقاز نگاه م*س*ت یکند ول یبلند م سر

 برم بابا... رانیخوام از ا یم -

 زند. یم خشکش

 اش را بفهمد. یکند بلکه معن ینهال را در سرش تکرار م ی جمله
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مه ثان ی ه ند  کارش در عرض چ تهیدر هم ر هیاف طای... پس امخ ... رع

 مهربان... یکنکور... خانواده... حرفها

ضح،  یجمله  کیروش ن و  ریتص و کیذهنش، فقط  یدر همهمه  یول وا

 کند: یم ییخودنما

  مادرش. ِیاطی جوان، کنار بساط خ ِیرعلیام

 !"زیبرم جبهه، عز خوامی" م

 تمام شدن ندارد. الیپدرش، انگار خ یو بهت زده  نی*** سکوت سنگ

 زند. یم رونیاتاق او ب از

تاده ایسسالن  یاتاق، نیمه باز است. دلشوره غریبی دارد. عطا کنار پنجره  در

و پشتش به اوست. در جا خشکش می زند ... آمده ... باالخره آمده! آن هم 

 آنجا!

 برد. یتواند بماند. به اتاقش پناه م یدرون می لرزد. نم از

نهال عبور می کند، عطا همچنان پش  تش به اوس  ت. انگار تا ابد  هنگامیکه

 آنجا می ایستد و تکان نخواهد خورد.



  1408 

 

ش وقتی صدای پایش را می قائله تمام می  شاید عطا بیاید.  ود ، فکر می کند 

 شنود که از پله ها باال می رود و بعد هم سکوت.

*** 

 

 فکر از کجا به سرش زده؟! نی!... قبرس؟! ... چطور؟! انهال؟

ساعت درگ بعد ش  به خانه برگشته؛ وقت ،یریاز چند  شده  تولد تمام یآخر 

شکوه که در شپزخانه  و هر کس به اتاقش رفته. از  شغول تم یآ  زیمهربان، م

اال". "رفت ب دهیظرفهاست، سراغ نهال را گرفته و جواب شن ییکردن و جابجا

... زمزمه شعموش رفته... س  کوت خانه... در باز اتاق کار عمو یبه خانه 

 آرام نهال و پدرش... ی

شتباه ست، می خندد ... انقدر می  ا شوخی هم نی شوخی که  کرده ... به این 

 د که دیگر قدرت کنترل خودش را هم ندارد.خند

ست... گ جیگ سردرگم... انگار  جیا شن یآرام یندارد حرفها نیقیو   ده،یکه 

 خواب بوده. ایدارد  تیواقع

*** 
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شته و مثل همه  مهربان، شت بار گذا جمعه ها، بچه ها در خانه اش  یآبگو

 جمع شده اند.

 نهال باخبر شده اند. یقشه هاهم از حرفها و ن هیبق ،یرعلیاز ام ریغ حاال

شکوه،  انیجر ،یرعلیام شته،  شکوه گفته. آن طور که نهال هم انتظار دا را به 

 یکنترل نکرده و از صبح، صدا یرعلیرا مثل ام تشیخشم و تعج  و عصبان

و مهربان  ررض  ایام یاش، تا خانه  یاعتراض و جمالت ِ پر حرم و عص  ب

 رفته.

 سراغش آمده. نیزندر اتاقش مانده تا نا انقدر

 کند. یم یباز ،یو با گوش دهیتوجه به او، دراز کش یب

 زند. یبا دو انگشت به گونه اش م نینازن

 ...یسال بزرگتر شد هی! مثال امروز تولدته... رینگ افهیانقدر ق -

 آره... -

 !ومد؟ین ریچرا ام ش ید -

 .ستیدونم... مهم هم ن ینم -
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 شده بود؟! قهین پسره دست به با او ریاون روز، ام یدون یم -

 ند.را پنهان ک رتشیاست که ح نیکند. تالشش ا ینگاهش م یبه سست نهال

 بود! یعج  روز -

 اوهوم... -

باره  ییآن روز و ص  حبت ها یادآوریبا  نینازن نهال ش   ده بود،  یکه در

 رود. یاخمهاش در هم م

 .یددرست کردردسر  یکه فکرشو بکن یزیاز چ شتری... بیدون یتازه نم -

 کردن شده. یدوباره سرگرم باز نهال،

 .ردیگ یرا جلوش م نویکاپوچ وانیل ن،ینازن

 چرا؟! -

 کند. یچشم نگاهش م یاز گوشه  متعج 

 چرا؟! یچ -

سرت از ا - آخه  ؟یخانواده رو ترک کن یخوا ی! چرا م؟یبر نجایچرا زده به 

 افتاده؟! یمگه چه اتفاق

 نهال، مبهم است. لحن
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 افتاده... یادیز یااتفاق -

 نوشد. یم نویاز کاپوچ یبزرگ ی جرعه

 مرد... هیتو فکر کن به خاطر  -

 خونس  رد و  ِیرعلیص  حبت کرده. ام یرعلیاز آمدن س  راغ نهال، با ام قبل

ش  دن به نهال. اما  کیکه همچنان او را دعوت کرده به محبت و نزد یمهربان

 دهد. ینم تیمیو صم یکینزد ینهال، اجازه  نیا

 پر حرم شده. صداش

 ...دیوح دمیشا ایبهداد؟!...  ؟یک -

 زند. یموج م رتیشود و در نگاهش ح ینهال گشاد م یچشمها مردمک

 !؟یدون یتو از کجا م -

 بهم گفت. ریام -

 دونه؟! یاون از کجا م -

 یکه از نهال دارد، باع  م یتیبداند؟ عص  بان دیکند چرا نبا یفکر م نینازن

 ه اش کند.شود بکوشد شرم زد

 بودش. دهید الیو یهمون موقع که اومده بود دنبالت، تو -
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 شود. یخونسرد م نهال

 بود؟! دهید یخ ... چ -

 بهداد ِ م*س*ت رو! -

 خندد. یم یعصب

 !دهیند شوینما یهمه  چارهیپس ب -

 دهد: یست اما ادامه م یاش گرچه تصنع خنده

 بود؟! دهینداره! منم د دنیبهداد که د -

 نه! -

 ...؟!گهید -

 !یچیه گهید -

 !ه؟یچ هیکه قض دهیشد! از کجا فهم فیح -

از  یا دهیرس  د که ا یش  ود. به نظر نم یم قیدق نیخطوط ص  ورت نازن در

و به  دهیداند عطا چه د یآنچه بر او گذش  ته، داش  ته باش  د. خدا م ایماجرا 

 چه گفته. نینازن
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ها  بهیو با غر نش یهم بزرگ م کای! خواهر کوچینش و ناز یعص بان یلیخ -

 آشنا!

 رود. یاز کوره در م نینازن

 !... اون پست فطرتا اصال آدمن؟!د؟یآخه بهداد؟! وح -

 زند. یپوزخند م نهال

 یدونم... ول یها!... بهدادو که نم یادبم ش  د یب یش  وهر کرد یاز وقت -

 .ستیصد درصد آدمه؛ پست فطرتم ن د،یوح

 یجان مادرش را قشم خورده که نم د،یوح یوقت یرا از ته دل نزده ول حرفش

سته بهداد در و ست،یدان شده. م ینیشک و بدب ال  ی عالقه زانیاش برطرف 

 داند. یرا به مادرش خوب م دیوح

 پرسد: یمتهم کننده م یبا لحن نینازن

 !؟یدوستش دار -

 شود. یو خشک م ینهال، جد ی چهره

 وقت نداشتم. چیکه ه یتجربه بود. تجربه ا هینه... اون فقط برام  -

 !؟یکن یپس چرا فرار م -
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س دیبمونم، احتماال با نجایاگر ا نکهیا یبرا - شا یبا ک  ستهیازدواج کنم که 

 !ستیتو ن یازدواج با خواهر کوچولو ی

 اندازد. یم نینازن جیگ ی افهیبه ق ینگاه

 دهیچیتو پ ی! چون زندگیش   ده؛ آره؟!... حق دار دهیچیموض  وع برات پ -

تو  ی... خالص  ه که جفت پا افتادس  تین یا دهیچیآدم پ یلرعی... امس  تین

 عسل!

 کند. ینگاهش م دهیرنج ن،ینازن

 .ردیگ یدستش را در دست م نهال،

 ... ناراحتت کردم...یببخش ناز -

 !د؟یطرف وح یباع  شد بر یآخه چ -

 کند. یپوزخندش را تکرار م نهال

ه ک یدس  تش روئه. آدمبود...  یمن طرف اون نرفتم... فقط برام آدم جالب -

 یکنه. مهم خودش   ه و هرچ ینم یبش   ه، براش فرق کونیهم کن ف ایاگه دن

ما!  ینداره. برعکس خونه  تیبراش اهم ی. حرف مردم ذره ایخودت هس  ت

 .میکن یم یعمره به خاطر حرف مردم زندگ هی
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با رو نم - با مان و  با تو ا یدونم... ول یما هال... خود  ینطوریمن  نبودم ن

شتم. ولخودت ست دا  یم یما باز یهمه  یبا آبرو یکارت، دار نیبا ا یو دو

شور غر هی یدختر تنها تو هی. یکن صدت امر یک مدن او کای... حداقل اگه ق

 ...یموند یبود، تنها نم

خود ِ خود نهال را  ش  هی. همس  تیکه زده، خودش هم مطملن ن ییحرفها از

لش خواس  ته مثل خواهر د ش  هیو بند... هم دیق یدوس  ت داش  ته؛ آزاد و ب

ق ِ از اتفا یدرس  ت! ول نجایوقت نتوانس  ته... تا ا چیه یکوچکش باش  د ول

 شمال، انگار فرسنگها از نهال دورتر شده.

ش کمتر  نهیهم هز نجای... اس  تین یالک کایامر یاز دانش  گاها رشیپذ -

نه ک ینم یتو بود و نبودِ  من فرق ی... برادنیم رشیهم راحت تر پذ ش  ه،یم

 دییعمر، دخترِ  نمونه و مورد تا هی. و البته یریم گهی... تو تا چند ماه دیازن

 .یشاز احساس من نداشته با یدرک چیه شهیهمه بودن، باع  م

 شود. یاثر بودن حرفهاش، از جا بلند م یاز ب تیبا عصبان نینازن

 کجا؟! -
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نم مطمل داره بمونم؟! دهیچه فا ،یکن یفکر م ینطوریمن ا یدرباره  یوقت -

 .یندار یاجیاحت چی من ه ِییتو به من و راهنما

 شده! بهیکند. خواهرش چقدر غر یم نگاهش

 هی... به هر حال ازت ممنونم. تو به عنوان ستین یاجینه... واقعا بهت احت -

 .یت عمل کرد فهیخواهر ِ نمونه هم خوب به وظ

 یم نییکرده، پاخوردن ناهار دعوتشان  یکه برا ررضایام یبا صدا نی***نازن

 رود.

س انگار سش بستیمنتظر آمدن نهال ن یک شروع به  رونی. مراد از قف آمده، 

چش  مها به  یو پنجره کرده. همه  واریخودش به در و د دنیو کوب دنیچرخ

 و ناراحت کننده است.  یعج زیسمتش دوخته شده. همه چ

 دهد. یخبر م ی پنهان ِیریخانه، از درگ نیسنگ یهوا

صرف بعد س یرعلیناهار، ام از  ست م ، دهد رییبح  را تغ ریکه در تالش ا

 پرسد: یم

 !نه؟یدوست نداره منو بب ای ستی... حالش خوب ننمیب ینهالو نم -
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 ید. کسشو یم شتریافکنده، ب هیسا یپنهان ِ جو که تمام مدت بر همگ تشنج

 دهد. یرا نم یرعلیجواب ام

 نالد: یم شکوه

 .رونیمرادو ببره ب یکیلطفا  -

 ست. یروح و عصب یب صداش

 برد. یم رونیشود و مراد را با قفس ب یاز جا بلند م نینازن

 .ردیگ ینگاهش را از جمع م مهربان،

 بخوره. یزیچ هیجان! خواهرتو صدا کن  نینازن -

 اندازد. یمانده، نگاه م رهیدوغش خ وانیبه عطا که به ل یچشم ریز

و صبح تا آخر شبش را در دفتر  ست یکه دو هفته است از خانه فرار ییعطا

 گذراند. یم

 ایزده  ینهال حرف یدرباره  یرعلیبا ام دهیکه حتا از مهربان نپرس   ییعطا

 دهانش چفت شده. ش ،یکه مثل نهال ِ قبل از د یینه... عطا

 یپاره  ینگاه کند و حالش را وقت یرعلیام یخواهد به چش  مها یم دلش

 .ندیپسرش بب ی رهیت تنش، عزم رفتن کرده بود، در نگاه ِ
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 حرکت، کیاندازد، عطا با  یگردد و ش  انه باال م یکه بدون نهال برم نینازن

 رود. یم رونیحرف ب یشود و ب یاز سر سفره بلند م

له ها مک  م انیم ش  کوه، فقط دلش  یادهای اعتراض و فر ِ انیکند. م یپ

 کرده. یشوخ ردیبگ دییو ازش تا ندیخواسته برود نهال را بب

 یاجازه داده نفسها ست،ین ی. حاال که کسستدیا یعموش م یخانه  یوجل

صب صبر  یع شت در  و کالفه اش، گوش خودش را هم کر کند. چند لحظه پ

 می کند تا آرام بگیرد.

 عمیقی می گیرد. نفس

 آرامی از راهرو می گذرد. به

قامتش لحظه ای جلوی در قرار می گیرد،  در باز س   ت .  تاق نهال کامل  ا

 در را پشت سرش می بندد و کلید را در آن می چرخاند.سپس 

شسته و بی توجه به قشقرقی که به پا کرده، به  نهال سکوی کنار پنجره ن روی 

 حیاط نگاه می کند.

 گفتم نمی خوام هیچی بخورم نازی ،....حرف حالیت نیست؟! -
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دارد . هنوز هم عزیزکرده اش اس   ت .دختر عموی کوچولوی  دوس  تش

 عزیزش .

عمر با غرور یك مالك ، بزرگ ش  دنش را دیده، دلباخته و ص  بر کرده .  یك

صمیماتش پر کرده .گاهی مهم،  سام ت شش را با انواع و اق ست که گو سالها 

گاهی بی اهمیت ... گاهی خنده دار و گاهی غمگین . و او هم با محبت ، 

 نقش خود را به عنوان شنونده قبول کرده.

رو کم محلی نهال را فراموش می کند. پش  ت  خود بیخود ، لحظه ای قه از

 در بسته تکیه می دهد و چشمانش را می بندد.

 "از کجا شروع کند؟"

 یخش  ک م یحمله ش، لحظه ا یگرداند. ص  ورت آماده  یس  ر بر م نهال

 کند. یاخم م عیشود و سر

 احساس می کند نهال از جاش بلند شده ،چشمانش را باز می کند . عطا

 !؟یخوا یم یچ گهیتو د -

 عطا کنترل شده است. یصدا

 علیك سالم! -
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 کند. یم یطوالن یمکث

 !گن؟یم یچ نایا -

 همون که شنیدی .می خوای بگی نفهمیدی؟ -

 گزد تا آرامش خودش را حف  کند. یم ل 

 ...یفکر نکرد متیتصم یجنبه ها ینهال... مطملنم به همه  -

 شود. یرود و نرم تر م یتر م نییپا صداش

شگاه نرفت نجایهم نیمن و نازنمگه  - ستعدادت نی!... تو با ام؟یدان  هوش و ا

 ...یتون یحتما م

 پرد. یحرفش م انیم یتفاوت است وقت ینهال، خشک و ب لحن

شناسم. خودم می تونم برای آیندم  یم هیمن خودم و استعدادامو بهتر از بق -

ه من دائم بتصمیم بگیرم .محتاج هیچ کس هم نیستم ... خسته شدم از بس 

صاًل دلم نمی  شه... ا شامل حال تو هم می گفتین چی خوبه ،چه وقت خوبه.

یت و این چر ما ظار لطف و ح  مندیاتخواد برای من تعیین تکلیف کنی. انت

ندارم .از این به بعد فقط خودم! مالحظه هیچ کس  ی رو هم نمی کنم. پس 

 ادای صدای مشاور در نیار عطا خان !
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گوش  ها  یهال لج کرده و انگار دو دس  تش را روکش  د. ن یم یقیعم نفس

 را نشنود. یمخالف یصدا چیگذاشته تا ه

هال... عز - قاتِ  یکنکورته، اس  ترس دار کیدونم نزد ی... مزمین فا ... ات

 و... ختهیهم، فکرتو به هم ر ریاخ

 کند. یباز جمله اش را با پوزخند قطع م نهال

شم کدوم اتفاقات - سترس ِ کنکور؟!... بعد  نی؟! همونا که درباره ش با نازنا

 !...؟یهم حرف زد

 برد. یرا در هم م صورتش

وته فکر ک یبه مدارکم اضافه بشه ول سانسیل هیقراره مثل شما برم دانشگاه،  -

 بمونم؟!

 رود. یعطا در هم م اخم

نازن یدرک کن یخوا یچرا نم - نت ش   د نیمن و  مه مینگرا نه من، ه  ...

 !؟یکوته فکر یو گذاشتنگرانتن نهال... تو اسمش

 شود. یصدا دار نهال، تلخ تر م پوزخند
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... یونبد لش  ویدل نکهی... بدون ازیهر چ دنیبا د نکهیا یعنی یکوته فکر -

 که... یکن یخودت قضاوت م شیپ

 کند. یبار عطا کالمش را قطع م نیا

صهاس، خ - صرف م یدونم دار یوقته م یلیاگه منظورت اون قر ! یکن یم

 که مامان تجویزش کرد ،خودم نسخه ت رو پیچیدم. اولین بار

 .تیعصبان ایداند از خجالت  یشود. نم ینهال داغ م صورت

 اینطوری نگاه نکن . من وسط کتابای مامان بزرگ شدم . -

 برود. یخواهد در الک دفاع ینم نهال

... ش  هیفکرت منحرف م ،ینیب یپس  ر م هیمنو با  یکه وقت نهیمنظورم... ا -

 دت...خو یول

فش  ارد. فکرش منحرف ش  ده... اما  یدهد. عطا لبها را به هم م ینم ادامه

 فقط چند لحظه... چند ساعت...

ض میدار - صل ق س یم هیبه ا شدمیر  ی!... نگو که از لج ِ من انقدر عوض 

 نهال...نگو...
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س یخواهد درباره  ینم صال نم یج  چیه یخواهد درباره  یصحبت کند. ا

 کند. با عطا صحبت یموضوع

 یکن یاومده، به خودم مربوطه؛ فقط به خودم... چرا فکر م شیپ یهر چ -

 !؟ییتو لشیدل

شت هِمت... کارا یرایی! تغ؟یکن یفرار م یمدام دار یخودتم متوجه -  ییپ

 ... حاال هم خارج رفتن...یکن یکه بدون فکر م

 من دخالت نکن! یفکر کنم بهت گفته بودم تو کارا -

 رود. یم عطا باال یابروها

 تونم دخالت نکنم! یکنه، نم دایبا من ارتباط پ میم*س*تق یوقت -

 کند. ینم نگاهش

 به تو نداره... یارتباط نجایرفتنم از ا -

بذار ا - هال!  و پرونده ش  و  میحلش کن ش   هیهم یبرا کباریمش  کلو  نین

سلله رو پاک م ی... تو دارمیببند صورت م شتباه کردیکن یفقط  م؟ ... من ا

بهت  نکهیبا جسی ناراحتت کرد ..صمیمیت بینمون ....با ا دنمی*ق*ص... ر

شروع  یدم بدون منظور بوده، ول یم نانیاطم شتباه بوده... تو هم  قبول دارم ا



  1424 

 

کردن... نه گذاش  تی ، نه برداش  تی با وحید رفتی بیرون؟!...  یبه تالف یکرد

داری نه از  رفتی ویالی بهداد .....آدمایی که هیج ش  ناختی نه از خودش  ون

شون . دو تا عاطل و باطل که علی االصول هیچ قید و بند اخالقی  خانواه ها

 ندارن...

 معترض پوزخند می زند. نهال

صیدی ،رفتی ماهیگیری ....  - سی می ر*ق* آخی ... دیدم اونموقع که با ج

 کمرت زیر بار همین اخالقیات خم شده بود!

شتباه یریم راههیداری ب - شتباه جواب نده... اونم حاال... ... نهال... ا رو با ا

 خودم و... احساسم باهات حرف زدم... یمن درباره  یوقت

عس  لی اش برقی می زند .آنها خس  ته اما همچنان مبارزه جو  چش  مهای

 هستند.

 احساستو گفتم! لیمنم جوابتو دادم! دل -

 بلند عطا، کالفه است. نفس

 نهال... یکن یاشتباه م یدار -

 زند. یم پوزخند
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خواد  یکارا و فکرام اش  تباهه... اما دلم م یباش  ه! قبول! اص  ال من همه  -

ههیبه قول تو ب نطوریهم به تو و ه را  ینداره من م یربط گهید یک چیبرم... 

 کنم. کاریچ میخوام با زندگ

 کشد. یبه موهاش م یدست شان،یپر عطا،

 کاریچ تیبا زندگ خود،یب یلجباز هیسر ِ  یدار یفهم یتو االن خودتم نم -

 ...یکن یم

 رود. ینهال، دوباره باال م یاز بغآ و خشم گرفته  یصدا

... از نظر ش  ما، من بچه و هیو بق ییفهمم... عقل کل تو یآره... من نم -

 ...دیکن یخوام به همه تون ثابت کنم اشتباه م یم ینفهم و سرکشم... ول

 یا تاسف سر تکان مکند و ب ی. دستهاش را با حرم مشت مستدیا یم عطا

 دهد.

 یدونس  ت یفلش که نم هیندونس  ته س  ر ِ  ،ینهال... اگه بچه نبود یبچه ا -

به درد س  ر نم یخودتو تو ه،یچ اتشیمحتو ...اگه بچه ینداختیمدرس   ه 

 بهیغر مرد هیبا  ،ی... اگه بچه نبودیکرد ینم سهیمقا یخودتو با جس ،ینبود
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نه ا ؛یرفت ینم رونیب چه خبره نم یدونس  ت یکه نم یپا تو خو  یتوش 

 نهال؟! ادیسرت ب ییممکنه چه بال ی... فکر نکردیذاشت

 دهد. یم رونیرا با حرم ب نفسش

با ول کردن و رفتن، آزاد  یکن ی... فکر مهیبچگ یاز رو متمیتص  م نیا -

 ...یرس یم یخوا یکه م یزیبه چ ؛یشیم

 شود. یم یجد

 ه فقط سرنوشت ِ خودت،...و سرنوشتته...ن ندهیبا آ یباز یکی نیا یول -

 خورد. یحرفش را م ی ادامه

 شود در صورت عطا. یزند و براق م ی. دست به کمر مستدیا یهم م نهال

چه ام! ول - به تو مربوط ن یآره ب ندگ یم س   تیبازم  با ز  کاریچ میخوام 

صال تو چ شم؟یمن ی کارهیکنم...ا سه  ای ی! دادا  داغ تر از آش یبابام که کا

کوچولوت؟! برو به عشق  ی دخترعمو ِیچه به دخالت تو زندگ ! تو رو؟یشد

 و حال خودت برس!

طا ماتِ  ب ع باور یدر برابر هجوم کل نا با  هال،  ظه فقط  ،یرحمِ  ن ند لح چ

 کند. ینگاهش م
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 .ردیگ یرنگ دلشوره م صداش،

مه دار چیه - هال؟! چ یکن یم کاریچ یمعلو له  یتو ین  یاون ک

با اون  س   تی!... دو هفته ن؟یش   د !...چرا انقدر عوضکته؟یکوچ باره  دو

سوال رو حل نکردم،  هی... هنوز دمتید یعوض شمه  هیعالمت   دیجد یچ

 ...یکن یشناسم رو م یکه نم یاز نهال

 ماند. یم رهیجنگ طل  ِ نهال خ یرود و به چشمها یم جلوتر

 یدبو نیتر کیتو به من نزد شهیخانواده، هم یخونه... تو نیا ینهال... تو -

باه کرد به تو... قبول دارم هر دومون اش  ت له  هیو  میو من  فاص   کم از هم 

هم  فاص  له رو نیگرفته بودم هم میماجرا، من تص  م نی... اما قبل از امیگرفت

 ...مین... بذار با هم درستش کزیبه هم نر زویبردارم... همه چ

 گرداند. یرو برم نهال،

 به تو ندارم. ازیتونم درستش کنم... ن یم ییخودم به تنها -

 ماند. یم رهیبهش خ د،یناام

 کنارتم نهال... با توام... شهیمن مثل هم -
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... تنهام بذار . برو داداش ،برو به رونی... از اتاقم برو بیا هیتو هم مثل بق -

 عشق و حالت برس!

ص  حبت  نطوریوقت نهال ا چیه دیآ ینم ادشی؟! عش  ق و حال...  داداش

 کرده باشد.

نهال ِ  نی... از خودش، از اس  تیدرس  ت ن زیچ چیرود. ه یعق  م یقدم

 ترسد. یبدون نهال ِ آرزوهاش، م اشیشده، از دن بهیغر

 گردد. یبرم

 . خوب فکراتو بکن...هینهال این دیگه بازی نیست . حرف یه عمر زندگ -

 بر مي دارد. قدمی

بول قدر ضمن داشتی تصمیم می گرفتی ، اگه نتونستی منو با عنوان شوهر  -

پام کنی . من ص  بر می کنم  گه ای رو از س  رت  کنی، بهتره هر عنوان دی

 ...وقت زیاد دارم. خودت بهتر از هر کس مي دونی جقدر صبورم!

ست مثل  یشود. کاش هنوز م یکند و از اتاق خارج م یدر را باز م قفل توان

 ینهال، غرق بشود در ن یجلو ستدیتواند با یآخر ش  گذشته، تصور کند م

ش ِین س نیری نگاه ِ  سرت ب*و* سبناکش؛ ح شد و هد دنشیو چ  ی هیرا بک



 1429 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

شهاش ب شواره با حروف  کی. زدیاویتولدش را به گو شه  Aجفت گو ، که نق

آ  هیو  ریام یآ برا هیکند "  دیکند و تاک زانیبود خودش از گوشهاش آو دهیکش

ت کن که مال ک ی زهیآو نمیعطا!... باهاش ا یبرا  دیبا ایو ک یهس  ت یگوش  ِ

 تو بهشون." یادگاریحسرتت بشه 

 اتاقش، به کمك دیوار سرپا ایستاده ،اتاق به دور سرش می چرخد. در

 هر دو دست، سرش را برای کاهش درد فشار می دهد. با

گیج و خسته است که توان راه رفتن هم ندارد. بدون کنار زدن روتختی،  انقدر

به هایی لرزان، دس   ت  با دس  ت تد.  بالش می برد ...  روی آن می اف زیر 

شده اند ... میان  شتهاش به دور آن قفل  شد. انگ سوییچی را بیرون می ک جا

 خشانشمچ بسته اش، آن را می فشارد و به یاد چشمهای همیشه شیطان و در

 ،خنده های زیباش و معصومیتش، البالی بالش اشك می ریزد.

*** 

 زند. یپله ها صداش م انیبا پا درد، از م مهربان

 ...امیتونم تا اون باال ب ی... نمزمینهال... عز -

 زند. یم رونیشنود، از خانه ب یرا که م صداش
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 زند. یم یلبخند آرام مهربان،

 گاز، گرم بمونه. یلقمه گوشت بخور... برات گذاشتم رو هی ایب -

 افتاده. ینه انگار اتفاق انگار

 کند: یو زمزمه م ردیگ یبه نرده ها م یدست

 م مهربان...ندار لیم -

... غذا نییپا ای: بدیگو یم نیش  ود و س  رس  نگ یهم از در خارج م یرعلیام

 .میحرف بزن دیبا ،یبخور یخوا یهم نم

ض یم فکر شده اند بفهمند ق از کجا آب خورده و در  هیکند حتما همه جمع 

 کنند. رونیفکر را از سرش ب نیا ت،ینها

 یمهربان م یبازو ریدست زاندازد و  یم یبه تکان نخوردنش نگاه یرعلیام

 اندازد تا به داخل ببردش.

 ...میمنتظرت -

 دهد: یم حیبا همان لحن آرام، کوتاه توض مهربان،

 رفتن باال... فقط پدر و مادرت هستن. نایعموت ا -

 .ستدیا یچهارچوب م انیم شکوه
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هر  دیزده... مگه با یحرف هی... بچه س... نادونه، س  تین یآقا! حرف یعل -

 !م؟یریبگ یفت، جدگ یچ

ه را ب یچیو ق شیر ش  ه،یو مثل هم دیایخواهد کوتاه ب یم یلحظه ا یرعلیام

سپارد ول شکوه ب ست  ا، پر از برخوردش با عط ینهال، بدون کنترل، با دل ید

 غرد: یم

جد ی... ِک نهیهم ش   هیآره... هم - حاال منو  چه ام... ن؟یگرفت یتا  !... ب

شه! ول فقط مال  یکن یکه فکر م ییه همون خداشکوه جون! ب ینادونم... با

 دیبکنم اجازه بد تونیزنم تا راض یم یهاته، به هر در یخودت و هم جلسه ا

 کنم. یفرار م د،یبرم... اجازه هم ند

دختر ِ  نیکند ا ی. مهربان باور نمردیگ یدهانش را م یمحکم جلو ش  کوه،

 .خندانش باشد شهیگذاشته، نهال ِ مهربان و هم انیسر به طغ

 نهال! هیکاف -

 لرزاند. یقل  ِ همه را م ،یرعلیام ادیفر یصدا
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صدا نهال شن یبه خاطر ندارد  شکوه هم  دهیبلند پدرش را  شد. مهربان و  با

 کباره،یخشم و خروش ِ  نیعادت کرده اند... ا یرعلیسالهاست به آرامش ام

 همه را ترسانده.

منو  یشگیهم یبرخوردا انتظار دینبا ،یادامه بد یاگر بخوا یعل یبه وال -

 .یداشته باش

شم و ترس، محکم باال و پا ی نهیس صداش بلند  یم نیینهال، از خ شود. 

 دارد.  یغر یتیجد یول ستین

 میمکه ش  ما برام تص   س  تمیبرده تون ن یمنو نترس  ون بابا... دخترتونم ول -

ندگ ی... حق دارم برادیریبگ چ گهی... من درمیبگ میخودم تص  م م،یز ه ب

 !دیریبگ یمنو جد م؛ستین

به طرف  یهمانطور که ناگهان ،یرعلیرود. ام یکند و به طرف در م یم پشت

 .چدیپ یبلندش در راهرو م یبرد، صدا یباال هجوم م

 پس صبر کن جواب آخرمو بشنو... -

اندازد به  ی. دس   ت مردیرفتنش را بگ یکند جلو یم یلرزان س  ع مهربان،

 لباس او. نیآست
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 ن... ارواح خاک آقات...جا ی... علیعل -

 دود. یتوجه، به طرف باال م یب

ظه ا یبرا ش  کوه، هایفر ،یلح به  یرعلی ام ِ یعص  ب یاد آورد و  یم ادیرا 

 اش را... یتمام نشدن یسردردها

 ترسد. ی ناآرام م ِیرعلیبازگشت ِ آن ام از

شان، ام یجلو ضایدر ِ واحد سد م رر شان به  یراهش را  کند. بهار، از کنار

 دود. یم نییپاسمت 

 داداش... صلوات بفرست... -

 و پر تپش است. نیسنگ ،یرعلیبلند ام نفس

 ال اله اال ا...! -

 رها کند. ررضایکند دستش را از چنگ ام یم یبندد و سع یم چشم

 ندارم... ولم کن. شیکار -

 کند آرامش کند. یم یسع ررضایام

 .شهیدرست م یمدت جوابشو ند هیفهمه...  یبچه س... نم -

 دهد. یتکان م سر
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 باشه... ولم کن... -

کند و  یرود، در خانه را باز م یبازوش کنار م یکه از رو ررض  ایام دس  ت

 چسبد. یدوباره به بازوش م ررضایشود. ام یوارد م

 سر جدت. ایداداش... کوتاه ب -

آرام  یتوجه به حرفها یو ب س  تدیا یاتاق نهال م یدر قفل ش   ده  پش   ت

 زند: یداد مبلند  ررضا،یام

به رو از گوش   ت ب نیا - جلوت کوتاه اومدم،  ش   هیکن نهال... هم رونیپن

ه کنم تا خم ب ایکه خودم نداش  تم رو برات مح یتالش کردم امکانات ش  هیهم

ن برده تو یتو رومون، بگ یس  یما؟! که وا یجواب زحمتا نهی... اادیابروت ن

 !ستم؟ین

 .دیآ یهق هقش م انینهال، م ادیفر یصدا

به دن - گه خودم خواس  تم  نات و محبتتونو نم؟یاریب ایم کا نت ام که م  !

 کنن... یم کارایبچه هاشون چ یبرا هیبق نینیبب نی!... برن؟یذاریم
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سش م کی شد، هر چقدر کم بوده ردیگ یلحظه نف شته با . هر چقدر کم گذا

ست عمل شد، مطملن ا که به دخترهاش داده، احترام  یدرس زندگ نیتر یبا

 پروا شده؟! ینسل، چرا انقدر ب نیاست. ا به بزرگتر

 کوبد. یمشت، به در بسته م با

رت با بزرگت ادیب ادتیتا عقلت س  ر جاش برگرده و  یمون یانقدر اون تو م -

 ...یچطور حرف بزن دیبا

 .ستادهیا یدرگاه انیناباور م عطا

 کشدش. یکنار م ررضایام

 ولش کن. م،یبر ای... بیعل یکن یاالن سکته م -

ستش را محکم رو فک شم م یصورتش م ید شد؛ چ  یبندد و زمزمه م یک

 کند:

 بر پدرت لعنت بچه... -

 گذارد. یم هینگران خروش دوباره اش، از مهربان ما ررضا،یام

 .تسیوقت هول نکرده باشه، واسه قلبش خوب ن هی زی... عزنییپا میبر -
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ستها را به پ کف س یم یشانید سباند.  سنگ نهیچ سختب ،ینیاش از  پر و  یه 

خواهد  ی. مچدیپ یدر سرش م مایغرش هواپ هیشب ییشود. صدا یم یخال

 ...زشیعز یروشن کند... ول یگاریبه اتاقش پناه ببرد و س

ش ماند. کا یم رهیاتاق خ یحرکت به در بس  ته  یروند، عطا ب یکه م رونیب

 داشت. یشتریب اریاخت

 را گرفته اند. پله نشسته و شکوه و بهار، دو طرفش یرو مهربان،

 یم یرعلیرا در س  کوت به ام س  شیخ یچش  مها ند،یب یبرادر را که م دو

 دوزد.

خواهد مطملن شود شوهرش همان مرد ِ  یبا نگاه وحشت زده، فقط م شکوه

 سالهاست. نیا یآرام ِ همه 

 خانه کرده در  ِیش  انیکند. پر یس  رخ، نگاهش  ان م یبا چش  مها یرعلیام

 نگاهش، آشناست...

*** 
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به شش هاش برساند. پاهاش  ییتواند هوا ینم یبزند ول ادیکند فر یم یسع

تواند قدم از قدم بردارد و از  یخورده اند. حتا نم چیدر هم پ یمثل رش  ته ها

 بزند. رونیب الیو

 یکند و بلند م یخاموش م یدر ورود کیرا در گلدان ِ نزد گارشیس   بهداد

بهداد سد کرده. نگاهش به پله ها خواهد فرار کند. راه خروج را  یخندد... م

قه  یم مت طب به س   تد... لرزان  هه م یباال م یاف هداد قهق زند.  یرود. ب

 صداش موج دارد.

 کوچولو... یهست یتو چقدر خواستن -

 یپله ها، مثل جان کندن م یش  ده. هر قدمش رو نیمثل کوه، س  نگ پاهاش

 .دیآ یخورد و باال م یم واریماند. بهداد به نرده ها و د

در بدنش نمانده.  یکش  د تا فرار کند اما انگار توان یپله ها م یرا رو خودش

د و زن یبازش را کنار م راهنیپ یکند که لبه ها یوحشت زده به بهداد نگاه م

صدا یم یحرکت، لباس را کنار کیبا   هیو التماس و حتا گر غیج یاندازد. 

 اش، در گلو مانده و قدرت ناله کردن هم ندارد.
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سرخ  یشود. بو یم کیبهداد بهش نزد تصور صورت  چندش آورش... 

 ...فشیخندد... نفس کث ینم گریشده اش که د

 باهام حال کن کوچولو... -

زند. از درد و  یفش  ارد... بهداد به موهاش چنگ م یرا به پله ها م خودش

 شود. یاز گلوش خارج نم ییشکند اما همچنان صدا یترس، بغضش م

ه . بردیگ یاش م نهیس   یبهداد رو نیترس و حجم س  نگو  ادیاز فر نفس  ش

کنند بهداد را عق  بزنند  یجانش، تالش م یب یخس خس افتاده. دس  تها

 تر از آن است که بتواند. فیضع یول

سها شماره افتاده اش از هوا ینف شوند. مثل  یبهداد، آلوده م ی نهیس یبه 

شک یماه  دشایبزند اما فر ادیهوا ببلعد و فر یتواند مقدار یفقط م ،یدر خ

 یزند... ول یکند. دست و پا م یبلندش م نیدارد از زم یصداست. کس یب

شم باز م یزمان سش باز م یکه چ  یم فستن صانهیشود و حر یکند، راه نف

 کند.

 و کنارش نشسته. دهیچیدستهاش را به دورش پ مهربان،

 !زکم؟یحالت خوبه عز -
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شنود.  یهم خوردن دندانهاش را م به یگرداند. مهربان، صدا یرا برم سرش

که دارد،  یو خس  تگ یدرماندگ رغمیرمقش به مهربان اس   ت. عل ینگاه ب

 کند. یخودش را نشسته حف  م

 ...دمید یکاب*و*س م -

 از مهربان، خودش هم مطملن شود تمام شده. ریخواهد غ یم انگار

ست. ل هنوز سهاش کوتاه ا شده را به طرف یوانینف سمتش دراز  ان ِ ده که به 

 خورد. یخنک را م دمشکیاز شربت ب یبرد و کم یخشک و تلخش م

 کشد. یم یقیو نفس عم زدیر یدر وجود لرزانش م یاش، آرامش ینیریش

 مانده. رهینگران و پر نفوذ، به صورتش خ یمدت، مهربان با نگاه تمام

 !؟یچه کاب*و*س -

 ...یچیه -

شمهای تمرکزش را به نخ  یهمه  که ییشوند .مثل وقتها یم زیمهربان، ر چ

اطراف  یها نیش  ود ، چ یوقت هم موفق نم چیدهد و ه یکردن س  وزن م

 شود. یم شتریپلکهاش ب

 شده... یچ یبه من بگ دیامش  با نیهم -
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ند و ت نگاهش با خودش فکر م زیبه او، ت به  یاس   ت و نهال،  کند مهربان 

 خورد. یگول نم یآسان

 .دهیهم ترس یش است و کمدهد. ذهنش مشو یدهانش را فرو م آب

 نشده. یچیه -

 کند. ینگاه م وانیبه ل مهربان

 .ستیدر صداش ن یو نرمش ینوع مهربان چیه

س نکهیا دیام به سا صدا یبتواند اح  یزمزمه م یآرام یرا درش زنده کند، با 

 کند:

 مهربان؟! -

 !؟یبا من راحت درد دل نکرد شهینرو... مگه هم هینهال... حاش -

بار بغآ، به گلوش هجوم مدو بان راحت  ش   هیآورد. چرا... هم یه  با مهر

 بار... نیا یبوده... درد دل کرده ول

 اندازد. صداش گرفته. یم نییرا پا سرش

 ...گهیراست م یاحمقم... ناز یلیمن خ -
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کند و آرام  ینهال را ن*و*ا*ز*ش م یاحس  اس مهربان برگش  ته. بازو انگار

 پرسد: یم

 چرا؟! -

 اندازد. یشانه باال م ر،یزسر به  همانطور

 کردم... یخودمو بدبخت م یدست یداشتم دست -

 کند تا بشنود. یسکوت م مهربان

اتفاقات آن روز لعنت شده  یشده وقت کیلرزان نهال، به گردنش نزد ی چانه

 ... بهداد ِ م*س*ت...الی... ودیکند... گردش با وح یم فیرا تعر

کرده بوده...  ریدر چنگ بهداد گ یقتو ش،یو زندگ ندهیش  دن ِ آ اهی س   ِحس

س ست... نم یشدنش، برا دهیحتا تکرار ِ ب*و*  یخودش هم خفقان آور ا

ست به کمربند بردن ِ بهداد و جاندیگو سته از کجا گرفته، هل  ی... د که ندان

 ی... نمرارا... تص  ور ِ کش  تن ِ بهداد  واریدادن ِ بهداد و خوردن س  رش به د

 خودش هم پاک شود... یاز حافظه دهد  یم حی... ترجدیگو

 شود... یو ذره ذره سبک م دیگو یم
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سکوت، م مهربان، سنگ یدر  شود... آخر ماجرا...  یم نیشنود و ذره ذره 

 ... ته دلش را ترسانده.الیفرار نهال از و

شد وقت یم یسع ست ِ اون ب یمردد م یکند لحنش آرام با سد " د همه  یپر

 !"د؟یکه بهت نرس زیچ

شود  یدهد و همانطور که خم م یسر تکان م م،یدون نگاه ِ م*س*تقب نهال،

 دهد: یاو سر بگذارد، جواب م یپا یتا رو

 نیهم ینه... نذاشتم... هلش دادم و در رفتم... اولش فکر کردم مرده... ول -

 که تکون خورد، فرار کردم...

مه چ یم هال ه ند ن ته... خ زیدا حت م یکم الشیرا نگف  یش  ود ول یرا

 یبند بند وجودش را م ت،یاش در آن موقع زکردهیش  تِ  قرار گرفتن ِ عزوح

 لرزاند.

 نهال... یکشد به موها یم دست

 یپاش بگذارد. چشم ببندد و دم یخواهد که سر رو یرا م یدلش کس چقدر

 و سبک، نفس بکشد. الیخ یب

 شده... قینهال عم ینفسها
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ما نه اش بودن،  ا خا بان"ِ   گاه بودن...  هیودن... تکگوش ش  نوا ب یعنی"مهر

ش ، پاورچ یاتاق شود آخر  ش ، فرار کرد. ِییو از تنها دیدرش خز نیکه ب   

 یباش  د و دلش بتپد برا زانشیهر لحظه نگرانِ  عز دیبا یعنیمهربان بودن، 

 دارند. یهر قدم که برم

دهد. نگاهش به قاب عکس شوهرش  یم هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

 ...دیو سف اهیخندان ِ عکس ِ س  ِلیافتد. جل یم

 زند: یم ل 

حت بخواب!... م - قا!... را ها یدونس  ت یبخواب آ خوب و  یفقط آدم

به ارن؟یم یجوون یتو ده،یبرگز ... تو دمیرس   جهینت نی!... من امش     

... که یرها ش یو زندگ ایدن نیاز ا یزود نیبه ا یکه تونست یخوشبخت بود

 ...یمجازات طوالن هی... یبارتکرار اج هی... نجاستیجهنم هم

 

 

*** 

 روش باز است. شیپ یرعلیتاپ ام لپ
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ست فولدر پر و پ ینم سها ِمانیداند چه مدت ا شا م یرعلیام ی عک  یرا تما

شمال ِ بچه ها... از مهمان سمسیکند. از عکس کر سفر  سال قبل تا    ِیسه 

 .نیو نازن یرعلی ام ِیو باب تا نامزد یسالگرد ازدواج کت نیو پنجم ستیب

ناه یبغآِ  ب نیا ارد. برگش  تن د ی. دلش هواس   تین یرفتن ،یو دلتنگ یپ

کردن  دیخر یدوس  تانش را؛ هوا یعص  رانه  یها یانجمن و مهمان یهوا

 ...ورکیوی... برگشتن به نیهمراه کت یطوالن یها

 را تنها راه حل دانسته؟! ییکه جدا یمرد شیپ برگشتن

همان است که بوده؛ باهم حرف زدن عوض شده؟! مشکالتشان  یزیچ مگر

. دهد یم یحیکند و نه توض   یم ی. نامدار تا نخواهد، نه کارس  تندیرا بلد ن

لحظه ادامه داش  ته. دو ماه  نیرفتار و نگاهش، همچنان تا آخر یتو یس  رما

ما حتا  یم ته ا نه  کیش  ود رف ها به ب قل  تا حدا ته   یتماس کوتاه هم نگرف

 نند...با هم صحبت ک مش،یتصم دنیپرس

داند  یعوض نشده... حتا بدتر هم شده... اما خودش هم خوب م زیچ چیه

نامدار مربوط اس   ت و   ،یغر یزیو گم کردنِ  چ یپناه یحسِ  ب نیا به 

 نبودنش...
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س  رد و س  اکتش  ان با نامدار، حتا اگر موض  وع  یرس  توران رفتن ها یهوا

 ارد.آرامش را د شهیآپارتمان هم یگفتن نداشته باشند... هوا یبرا یمشترک

 برود؛ دور از نامدار... لندیبه النگ آ دیاگر برگردد هم با حتا

 ...یدنیخاموش و ند ادیاعت نیبه ا لعنت

 چطور ذره ذره به نامدار و بودنش وابسته شده؟! دهیسال نفهم یس چرا

ر درخت کنا مدار،ین یبه نامدار که با لبخند رهیکند. خ یم ینیاش سنگ نهیس

ستها را روبزرگ سمسیکر شته و  ی هیهان یشانه ها یشان، د سته گذا ش ن

سرش ا شت  شونم  یزمزمه م ستاده،یپ کند " چه کنم خدا... خودت راه رو ن

 بده."

که توش قدرت و اعتماد به نفس و غرور،  مهینصفه ن یلبخندها نیبه ا لعنت

 کند. یم دادیب

 االن که پا به سن گذاشته؟! ایبود جذاب تر بود  جوان

شتن ِ ا دیاند باد ینم سر، از دا شد  نیهمچنان به عنوان هم  ایمرد، مغرور با

 حسرت ِ داشتن ِ دوباره اش را بکشد؟

 چقدر متفاوت است... یرعلیام ینامزد یدر عکسها رشیتصو
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 شوند. یم ریسراز اشکهاش

شده هان  هی  ِیو دلتنگ یاز دور یدار ت،یسالگ جدهی! واقعا مثل هه؟ی"چت 

 یس   نیا ی! نامدار همون مرد ِ مغرور و خودخواه ِ همه ؟یکن یم هیمرد گر

 ساله."

 سال است؟! یس نیا ی هیخودش هم همان هان ی... هست... ولستین نه

با هم زندگ اص  ال ند  باره بتوان حال، دو ند... هم یبر فرض م  یدور نیکن

.. کند. یرا پر م انشانیشکاف م ،یتمام نشدن یو سکوت ها یکردنها، سرد

 همان نامدار... ه،ین هاندوباره هما

 یهر روزه  یبافد... اما دلتنگ است. دلتنگ ِ ب*و*سه ها یم یمنف عقلش

 گونه هاش، وقت ِ رفتن از خانه و برگشتن از کار. یرو یسرسر

 .ردیگ یزنگ تلفن، نگاه ِ مات زده اش را از عکس م یصدا

 مجتمع است. نگهبان

 ...دهی... سپبه نام ِ ی... خانومدیخانوم... مهمون دار -

 شناسد. ینم

 کند: یتکرار م یکس یبرا نگهبان



 1447 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 شما رو. ارنیبه جا نم -

 .چدیپ یدر گوشش م یزنانه ا یصدا

شم؟  قهیچند دق دیخواهش کنم اجازه بد شهیخانوم راد؟... م - مزاحمتون ب

 .دمیم حیحضورا براتون توض

 شناسم! یکند: من شما رو نم یم تکرار

 یاکنم! فقط با همسرتون آق ارتتونیعادت نداشتم زچون تا حاال س هیعیطب -

 مهندس راد در ارتباط بودم.

 نامدار؟! -

 .رمیوقتتونو نگ ادیز دمیبله... قول م -

 کند. یاستفاده م هی هان ِیمک  ِ لحظه ا از

 !ن؟یاجازه داد -

 دهد. یم تیبا لبخند به سماجتش، رضا یمردد است ول هنوز

 .ستدیا یم یشود و کنار در ورود یمطملن م از مرت  بودن ظاهرش نهیآ در

بزرگ و  یبا دس  ته گل ،یدر چادر مل دهیپوش   یآس  انس  ور، دختر جوان از

 .دیآ یم رونیب ق،یعم یلبخند
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 .نیرفتیسالم خانوم راد... ممنونم منو پذ -

 ست. یاش هم مثل صداش، گرم و پر انرژ چهره

 است. شتریب یزند و جوابش حرارت یناآشنا م یلبخند

 هستم. دهیمن سپ -

 شود. یدخترک فشرده م یانگشتها انیم دستش،

 هنوز هم نشناختم متاسفانه. -

 شناسم. یم یمن شما رو تا حدود یول -

 دهد. یم هیگل را به هان دسته

 قابل شما رو نداره. -

 دهد. یکند و با دست، داخل را نشان م یم تشکر

 .ندینش یاز مبلها م یکی یمودبانه رو ده،یسپ

 گرم؟ ایخنک  یدنینوش ن؟یدار لیم یچ -

از ص  ورت س  بزه اش اس  ت،  یبا همان لبخند گرم که انگار عض  و دهیس  پ

 کند. ینگاهش م

 آب. وانیل هی... اگه ممکنه ستمیبه زحمت ن یراض -
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 گردد. یآب به سالن برم یوانیل با

 ...نیشناس ینامدارو م نیگفت -

 نوشد. یم ی، کمکند و بعد یتعارف م هیآب را به هان ده،یسپ

 حالشون خوبه؟ ستن؟ین رانیبله... ا -

ش یم سر یاو که حاال چادرش رو یروبه رو ندین  یآب یشانه ها افتاده و رو

 رنگش، صورتش را قاب گرفته.

 !دش؟یشناس ی... چطور مکای. برگشته امرستین رانینامدار ا -

 !نیبشناس گهیمن دخترشون هستم... فکر کنم حاال د -

 کند. یشک مگوشهاش  به

 دختر ِ نامدار؟! -

 را سردرگم کرده. هیفهمد هان یم انگار

 دختر ِ دختر هم که نه! دختر خونده شون هستم. -

 اش را به وضوح دهیفهمد اما ضربان قل  ِ ترس یرا نم دهیسپ یحرفها یمعن

 شنود. یم
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 نیرا در آ*غ*و*ش گرفته بود، ا رایچش  مش، س  م ینامدار جلو یروز یوقت

شت که حاال با حرف احس ِ وح شناس، ترس  نیشت و خطر را ندا دختر نا

 به جانش افتاده.

سر م وانیاز ل یمین ده،یسپ شد و لبه  یآب را  سر یک را جلو و عق   شیرو

 کند تا خودش را باد بزند. یم

 ... راحت باش.ستیمرد خونه ن -

 نیزند. به نظر، هم سن و سال نازن یرا کنار م یحرکت، روسر کیبا  دهیسپ

 رسد. یم

به جا نم - من و دوتا برادرام  میس   اله ق ازدهیراد،  ی... آقانیاریظاهرا منو 

 هستن.

 کند لبخند بزند. یم یسع یشده ول جیگ

 کنه. یخونه مطرح نم یمسائل رو تو نطوریوقت ا چینامدار ه -

 گفته! راست

 .دینامدار نخواسته بگو ایخواهد فکر کند خودش نخواسته بداند  ینم

 اندازد. یابرو باال م دهیسپ
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 من گفتن. یدر عوض تا دلتون بخواد از شما برا -

 جالبه! -

سد. رفته به دختر یبه ذهنش نم یگریحرف د ن،یاز ا ریغ نش از ز بهیغر یر

ضا نیکه ا ییگفته؟! البد حرفها شده و نار سال در دلش جمع   یا یتیهمه 

  مدام پنهانش کرده. ِیکه پشت سرد

چطور باهاتون ارتباط داش  ت؟! اص  ال چطور با هم آش  نا س  الها  نیا یتو -

 !د؟یشد

 زند. یاحترام، لبخند م ریپنهان ز یطنتیبا ش دهیسپ

 !دیایبه هم م یلیالبته خودشون هم ماشاال جذاب و جنتلمن هستن... خ -

 کند. یبالفاصله موضوع حرف را عوض م و

... پدرم میش  د راد آش  نا ی. همون جا هم با آقامیکن یم یما ش  مال زندگ -

س یبرا شا یخان کار م عیبه نام رف یک س دیکرد؛  شنا اون  از نی... زمدشیب

پدربزرگم هم رع پدرم...  پدرش بود... رف ِ تیبود، کار از  خان قول داده  عی 

سال کار کردن براش،  .. اما پدرم بده. هب زاریشال کهیت هیبود به خاطر اونهمه 

عد از مرگش، زندگ پدرم توهوا م یما هم رو یب جاده تص   ادف  یوند... 
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شت.  سه  ونیکام هیکرد... موتور دا بهش زد... بعد از اون، مادرم موند و ما 

اد خبر د کارایاز ش  ال یکیکه  میگذرونده بود یس  ال با س  خت هیتا بچه... 

دنبال مطالبه تون... مادرم هم ما  نیخان از خارج اومدن؛ بر عیرف یکایش  ر

 چیآورد، ه هیقس  م و آ یخان... اما هر چ عیرف یالیو میرو برداش   ت، رفت

نوش  ته نش  ده  یخان، کتب عیندادن... آخه قول و قرار پدرم و رف تیکدوم اهم

 ها، باد هواست! یمیبود... حرف هم که به قول قد

 مانده. رهینقطه خ کیهمان لبخند ِ آرام، به  با

اد اومدن دم ر یاما دو روز بعد، آقا میاون روز دس  ت از پا دراز تر برگش  ت -

شال سر  سالم بود. از همون اول هم  یخونه مون... مادرم  شونزده  بود... من 

 زبون دراز و حاضر جواب بودم!

 خندد. یم

ش یدندونام کج و کوله بود؛ خجالت م - ستمو  شهیهم ن،یهم ی. برادمیک د

دادم!... وض  عمون بعد از مرگ  یدهنم و تند تند جواب م یگرفتم جلو یم

خوندم.  یدرس م ی... ولمیکرد یکمک مامانم م دیوب نبود. باخ ادیپدرم ز

شو شگاه ول یکردم بخونن... دلم م یم قیبرادرامم ت ست برم دان  یم یخوا
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 دنیراد ازم پرس   ی... آقاادیدونس  تم مادرم از پس خرج و مخارجش برنم

 تونم براتون بکنم؟ یم کاریچ

 گزد. یخندد و ل  م یم دوباره

به اون  یراد هم... ماش   اال جذاب... تا اون موقع، مرد یبچه بودم... آقا -

هام ازدواج  دهیند یپیخوش ت با نه برداش  تم، گفتم  گذاش  تم،  نه  بودم!... 

 !...نیکن

 خندد. یهم آرام م هیشود. هان یخنده اش بلند م یصدا

که هم زنِ  همچ یکردم زرنگ یخودم فکر هم م شیپ -  یمرد نیکردم! 

ضع مال شم، هم چون و راد  یکنه! آقا یم نیوبه، من و خانواده مو تامخ شیب

 و گفتن من همسن پدرتم! دنیخند

 دهانش. یکند جلو یرا مشت م دستش

ن هم ! اونیریمادرمو بگ نیایحرفا بودم! گفتم خ  ب نیاما من پرروتر از ا -

 شده... وهیخوره، هم ب یسنش به شما م

 دوزد. یم هیشرمنده و شوخش را به هان نگاه

 کرد! ی! خ  اون موقع عقلم هنوز کار نمن؟یش یت که نمناراح -
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 دهد. یسر تکان م هیهان

 نه... برام جالبه. -

... درس  م دنیگفتن من خودم زن دارم... از درس و معدلم پرس   دنیخند -

 یکشاورز یگفتم مهندس ؟یدوست دار یچه رشته ا دنیخوب بود... پرس

ضاع ما، با س الیخ یب دیاما با او شم شیمهند فتن کنم. گ یو فقط کشاورز ب

! روم نش  د دندونامو ؟یزن یو حرف م یدهنت گرفت یحاال چرا دس  تتو جلو

 بدم! شوننشون

 دانشگاه؟ یبر یدیبشه، درستو ادامه م نیاگه خانواده ت تام گفتن

 دیکش  م؛ اول با یجواب دادم نه! چون دندونام کجه، خجالت م عیس  ر منم

 دندونامو مرت  کنم بعد مهندس بشم!

سخره م م دنیخند انقدر ش یکنن... ول یکه فکر کردم م  نیچند روز بعد، ما

 کردم. یفرستادن دنبال من و مادرم، آوردنمون تهران، دندونامو ارتودنس

 زند. یکند و چشمک م یدندانهاش اشاره م فیرد به

 دارد با هم قهوه بخورند؟ لیکند م یکشد و سوال م یم ینفس آسوده ا هیهان
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ش و حرکات هیکند و تا آماده شدن ِ قهوه، در سکوت به هان یقت ممواف دهیسپ

 کند. ینگاه م

 گذارد. یم زیم یرا رو ینیریفنجانها و ظرف ش ه،یهان

 !یخجالت نکش گهیپس نامدار باع  شد دندونات درست بشه تا د -

 خندد. یباز م دهیسپ

 ن وبهونه درس بخو یگفتن حاال ب یدندون پزش  ک یبله... همون جا تو -

 بشو. یخودت کس یبرا

 قیخرج و مخارج مادرم و من و برادرامو به عهده گرفتن... هر ماه از طر تمام

زدن  یفرس  تادن... خودش  ون هم زنگ م یبرامون م یمبلغ هیبرادرش  ون، 

 ...میندار یو مشکل یمطملن بشن کم و کسر

سال، چند ماه یول شد... تا ا یخبر یپار شون ن و  نتماس گرفت نکهیاز برادر

 .رانیگفتن اومدن ا

شونیرفتم دفتر، د منم سال، حدود پنج ماه پدن شر شی... بعد از ده   فیکه ت

افتخار داشتم مالقاتشون کنم. همون وقت برام از شما هم  ران،یآورده بودن ا

 گفتن.
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 کند. یلحظه مک  م چند

سال، ند نیا یهمه  - شون... ا دهیده  که همونطور جذاب مونده  شونیبودم

باشم...  طونیتخس ِ ش یشد من همون دختر بچه  یباورشون نم یولبودن 

 هامو... طنتیازدواج من و ش شنهادیو پ میده سال قبل رو زنده کرد ادی

 کشد. یم ینفس بلند ه،یدر صورت هان رهیخ

گفتم  یو به ش  وخ دمی! از ش  ما پرس  طونمیخ  من هنوزم کنجکاو و ش   -

 !د؟ید کردمنو ر شنهادیاون موقع پ دینشد مونیپش

 محکم... ینه  هینه!  گفتن

 زند. یپر مهر م یلبخند

راد قولش رو بهم داده  یکنم، آقا ارتیمش  تاق بودم ش  ما رو هم ز یلیخ -

 کرد... رییبرنامه تون تغ یا کدفعهیانگار  یبودن ول

 دختر گفته؟! نیا یتواند تعجبش را پنهان کند. نامدار از او برا ینم

 یپر حس  رت رو یکرده، لبخند فیش  س  ته و از او تعرنامدار ن نکهیفکر ا از

 .ندینش یلبهاش م

 را ترک کند. رانیا تیقبل از آن بوده که نامدار با عصبان دارشانید
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نظر  نیکند همان لبخند ِ آرام را حف  کند. کاش نامدار االن هم ا یم یس  ع

 را داشت...

 ؟یدرستو خوند ؟یحاال به حرف نامدار گوش کرد -

 دهد. یکان مسر ت دهیسپ

خوندم... ارش  دم که تموم ش  د، برگش  تم  یکش  اورز یبله... مهندس   -

 شهرمون.

 دهد. یم دهیسپ لیتحو نیپر از تحس یلبخند

 خانواده ت هنوز شمالن؟ -

 تهران دانشجو بودم، به رحمت خدا رفت... یمادرم وقت -

 کشد. یهر دو پر م لبخند

 دونم چقدر سخته... یمتاسفم... م -

... برادرامم هنوز برام موندن... دیجنگ شهیبا خواست خدا نم ی.. ولاوهوم. -

... آخه هردو از من ش   دیباختم، اونها هم کمرش  ون خم م یاگه خودمو م

 ... هنوز دانشجو هستن.کترنیکوچ

 .یپس االن حکم پدر و مادرو براشون دار -
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 زند. یدوباره لبخند م دهیسپ

 کرد؟ شهیچه م یول هیسخت تیمسلول یلیبله! خ -

 دارند؟ یراه از شمال تا تهران آمده؟ مشکل مال نهمهیچه ا یکند برا یم فکر

 خواند. یحالت نگاهش را م ده،یسپ انگار

دفترشون هم تماس  یراد تماس نگرفتن... با شماره  یهست آقا یدو ماه -

ش یسوغات یسر هی دیع ی... توستنیکه گفتن ن میگرفت بودن  دهیزحمت ک

تاده نده ا برامون فرس   جایبودن. آدرس فرس  ت مده بودم تهران برا ن  یبود. او

 مکه نگهبان گفت فقط خانو رمیکارها، مزاحمتون ش  دم از حالش  ون خبر بگ

کنم و حالش  ونو  ارتتونیز کیدارن... دلم خواس  ت از نزد فیمهندس تش  ر

 ...نکهیا گهیبپرسم... د

 گزد. یم ل 

 ...کهینزد میمراسم عروس -

 آورد. یم رونیب فشیکرنگ از  دیسف یپاکت

ست تو یدلم م یلیخ - س یخوا شته  یشما و آقا م،یعرو ضور دا راد هم ح

 .دیباش
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گاه م یلبخند  زند. یناخودآ

بت... تبر دنت،یهم خوش  حال ش   دم از د - گم...  یم کیهم از خبر خو

ما من و پس  رم  التینامدار بعد از تعط به خاطر کاراش برگش   ت ا نوروز 

 ن ساخته ست،...ازمو ی... اگر کمکمیهست

 کند. یکالمش را قطع م ده،یسپ

قا - پدر ینه! آ ما  تا آخر عمر، مد یراد واقعا در حق  ما   ونش  ونیکردن... 

 .دیمراسممون شرکت کن یو تو نی... فقط واقعا آرزوم بود افتخار بدمیهست

 زند. یلبخند م فقط

 .کند ییرایهم از خودش پذ دهیکند سپ یچشد و تعارف م یاش را م قهوه

 داده هیو اداره کردنش را به هان هیریخ ش  نهادیخودش پ ش،یس  الها پ نامدار،

صت چیبود اما ه شد،  نکهیا یبرا یوقت عالقه و فر شته با ضور دا در کارها ح

 نداشت.

شسته و خودش و خانواده اش را تا آخر عمر،  یدختر، جلو نیا حاال روش ن

 هیهان ی هیریخ یها ینداند که اگر در جلس  ات و مهما یم ی نامدار ِونیمد

 و دوستانش هم شرکت کرده، ساکت و منفعل بوده و فقط شنونده.
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 است!  یغر هیهان ینامدار، چقدر برا نیا

 کشد. یم یقیعم نفس

 همسرت هم شماله؟ -

 دهد. یسر تکان م دهیسپ

له... تو - هاد کش   اورز یب نده... خ یج خاطر  تشیاذ یلیکارم به  کردم 

 کارهام!

 زند. یم لبخند

 !؟یتا جواب بد یکرد یبراش ناز م -

 خندد. یم دهیسپ

له! ول - که ب عه م اذ یکارها یبرا یاون  عه  تشیمزر خه مزر  یکردم... آ

خانوم  یپرورش توت فرنگ کارگر  تا  نداختم... اول فقط خودم و دو  راه ا

 ...میو دو نفر کارگر دار ستیاالن، خدا رو شکر، ب یول م،یبود

 روند. یباال م تیبا رضا هیهان یابروها

 !یچه عال -
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ستان  - صوالتمونو به چند تا ا سعه دادم... االن مح وام گرفتم، مزرعه رو تو

شم انقدر کمیکن یصادر م شه تیفی... تو فکر صولمونو باال ببرم که ب به  مح

ام... به محسن، نامزدم  یخارج از کشور هم صادرش کرد... شکر خدا راض

خودم  یپا یروخواد  ی... دلم مرهیبگ فتموشریکارا و پ یجلو دیهم گفتم نبا

 خوام نبود ِ یدم. نم یبرادرامم م لیدارم خرج تحص شهیم یباشم... سه سال

 اونها هم بشه. شرفتیپدر و مادرم، مانع پ

 !یهست یپس دختر موفق و پر تالش -

 زند. یخجالت زده به قهوه اش ل  م ده،یسپ

تم نشس یم نکهی... ادیرزوها رسبه آ شهیتالش کرد... بدون زحمت نم دیبا -

رس  وند...  ینم ییخوردم، من و برادرامو به جا یرو م یکس   یب یو غص  ه 

صا وقت انیجر یزندگ صو ش یداره... مخ  ،یربب شیپ یکار یو بخوا یزن با

 حداقل خواس  تم به خودم ثابت یو بزرگتره. ول ش  تریپات ب یجلو یس  نگها

 ...یگاه بش هیو تک یزن باش شهیکنم م

 کشد. یم یراحت نفس
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 که اراده کن، زحمت بکش و به نهیگرفتم، ا یکه از زندگ یدرس   نیبزرگتر -

 .یرس یخدا توکل کن... به خواسته ت م

 کند: یدر دلش تکرار م ده،یو براق سپ یپر انرژ یبه چشمها رهیخ

 "یرس ی" اراده کن... زحمت بکش... به خدا توکل کن... به آرزوت م

 نکرده. یزندگوقت در  چیکه ه یکار

 !دیشما چقدر آروم و کم حرف -

 زند. یم لبخند

 برم. یرو نداشتم... حاال هم دارم از حرفهات ل*ذ*ت م دنتیانتظار د -

 دهد. یجواب لبخند و حرفش را قدرشناسانه م دهیسپ

 یکنم، به آقا یراس  تش از همون وقت که وام گرفتم تا مزرعه مو راه انداز -

ر ... اگس  تین نهیبه کمک هز ازیبه کار کردم و ن ش  روع گهیراد هم گفتم د

... قبول نکردن ی... ولشدیسخت م یلیمن و برادرام خ ی ندهینبودن، آ شونیا

خواس  تم خودم کار کنم و  یگفتن برادرام تازه دانش  گاه رفتن و خرج دارن. م

 یه آقاک یگرفتم مبلغ میتص  م نیهم یبرادرامو بدم... برا لیتحص   ی نهیهز

سال پ طیشرا یکه تو گهیرستن رو به چند نفر دف یراد م ستن  ما ه ِشیچند 
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سطه ام تا  شورت کردم. قبول کردن و حاال، من وا سرتون م سونم... با هم بر

 ه.راد پرداخته بش یآقا توسط م،یتیو درس خوندن ِ پنج تا بچه  یخرج زندگ

 اندازد. یباال م ابرو

 که انتها نداره... ریکار ِ خ هی.. !.گهید یپنج تا، چند تا بچه  نیو بعد از ا -

 اندازد. یم نییرا با شرم پا نگاهش

... دیدار ریخ یو کارا هیریخ یتو ییطوال دیالبته خبر دارم ش  ما خودتون  -

 ثوابتونه... یتون، بازتاب ِ کارها ی آروم و خوشبخت ِیزندگ نیحتما ا

 شود. یگم م قشی آه عم ِانیاش، م یساختگ لبخند

هر ِسنت کمک و خدمتش به  یکه برا یدارد! موسسه ا هیریت خ! سالهاسبله

 شود تا م*س*تند و ثبت شود. یامضا م یبرگه ا مار،یب ای ازمندین یبچه ها

گفت "لطف و ثواب ِ کار  یم مای... س  ردیگ یچش  مش جان م شیپ مادرش

 یم کمک ازمندین هیبه  یمکیقا یبه م*س*تتر بودنش  ه... اص  ال وقت ر،یخ

 !"دهیم یدتم حال بهتربه خو ،یکن
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سکه ا نییپا ینایناب رمردیپ یبرا یوقت حتا ساط یچارسوق هم   یش مکنار ب

پوش  اند تا  یم ش  هیگذاش  ت، روش را با چادر، س  فت و س  خت تر از هم

 نشود. دهیصورتش د

را  دهی! داس  تان س  پد؟یدختر از کمک هاش بگو نیس  ت ا یراض   نامدار

 ست؟!هم بوده و ه یگرید ی دهی... سپدهیفهم

 ...دهیسپ

 شود. یدر ذهنش روشن م یا نقطه

 یخانوم چطوره؟!" فارس دهینامدار... صبح زود... "احوال سپ یتلفن صحبت

 ...دهی... تکرار نام سپیگهگاهش به فارس یحرف زدنها

 ...هیتفاوت هان یب یپوزخندها

 آن پوزخندها شرمنده شده. از

 ...ی آرام... خوشبخت ِیزندگ

هاش علن چون مک  که  یبوده، آرامش و خوش  بخت یک مدار  نا ندارد؟!... 

کمک کرده، االن آرام اس  ت؟ خوش  بخت  یمس  کوت و بدون اعالم عموم

 است؟!
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 !ی تو دار وخودخواه ِ لعنت ِنامدار

 شده! وانهید

سپ یتابیو ب یدلتنگ نیا ضور  شت گرفته، با ح  دتریشد ده،یکه قلبش را در م

 شده.

 توکل کن..." "اراده کن... زحمت بکش... به خدا

 کند. یدر دلش حس م ییگذارد و گرما یم زیم یاش را رو یخال فنجان

 پرسد: یاندازد، م یزند و همانطور که به ساعت نگاه م یم لبخند

پدرخونده ت  یخ ... حاال دوس   ت دار - به  خبر ازدواجت رو خودت 

 !؟یبد

 رود. یاش م یشود و سراغ گوش یم بلند

 شنود. یرا م دهیسپ یذوق زده  یصدا

 خوام! ی! اگه بشه که از خدا میوا -

 .ردیگ ینامدار را م لیموبا ی شماره

ند م قلبش عد از آن  یت ها... ب عد از آن حرف ماه... ب عد از دو  ند... ب ز

 زده... خی  ِیخداحافظ
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بوده که از خدا  یدختر، راه نیهر چه... آمدنِ  ا ایبوده  دهیکالم س  پ ریتاث

خواهد، قدم  یکه م یزیچ یخواهد برا ی... منه ایخواس  ته نش  انش بدهد 

 بردارد.

 ...ستیتماس دارد، مهم ن نیاز ا یا دهیچه ا نکهینامدار، ا برداشت

 شود. یرفتن به دفتر کارش آماده م یشده و برا داریداند ب یم

 بله؟ -

. کند یحبس م نهیشنود، نفسش را در س یسرد و مردد نامدار را که م یصدا

 ده و نشده!ش مانیاز کارش پش

 کند و رو به پنجره. یم دهیبه سپ پشت

 !ه؟یهان -

ست و هان لحنش  ،یتماس ِ ناگهان نیخواهد فکر کند از ا یدلش م هیسرد ا

 نگران شده.

 نامدار... سالم... -

 اومده؟! شیپ یافتاده؟! مشکل یاتفاق -

 ...ردیگ یلحن، حرصش م نیا از
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 ...ستین ینه... مشکل -

اش از راه امواج،  یست! چقدر انتقال ِ حجم دلتنگحرف زدن سخت ا چقدر

 ست! ینشدن

  تماست... ِلیپس دل -

 به خودش و کالمش مسلط باشد. دیگزد... با یرا م لبش

 مزاحمت شدم؟ ؟یوقت ندار -

 شنود. یرا م دیگو یاز خدمه م یکیبه  یزینامفهومش که چ یصدا

 کار دارم... یلیخ -

 کشدش. ینش را گرفته و به عق  مدرونش، انگار پس ِ گرد ی هیهان

خودش هم  ی. انگار ص   دادیآ ینامدار به درد م یاز برودتِ  ص   دا دلش

 رفته. لیتحل

خواد باهات ص  حبت کنه... اگر فرص  ت  یدلش م یلینفر اومده که خ هی -

 .یباهاش حرف بزن دمیرو م یگوش ،یدار

 !؟یک -

 ش.هان در لحنپن یگردد. لبخندش به اوست و حسرت یبرم دهیطرف سپ به
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 ...یدخترت!... گوش -

ا ب یمش  غول احوال پرس   ،یقلب ی بدو ورود و احترام ِیبا همان گرم دهیس  پ

 ینامدار را وقت یتوانس   ت ص   دا یخواهد م یش  ود. دلش م ینامدار م

 زند، بشنود. یپر شور حرف م نطوریمخاطبش ا

 کند. ی آپارتمان، حواسش را پرت م ِیباز شدن در ورود یصدا

 ست. یعلریام

 اند.م یحرکت و متعج  م یوسط سالن، ب دهیسپ دنیشود؛ با د یکه م وارد

همانطور که با نامدار  ،ی" ِ آرام         عیبا "ه ند،یب یرا م یرعلیکه ام دهیسپ

 شود. یو پنهان م ردیگ یمشغول حرف زدن است، پشت کاناپه سنگر م

 پرسد: یم هیباال رفته از حرکت ِ او، از هان یبا ابروها یرعلیام

 !؟یهوز ش -

 کند. یبا لبخند به آشپزخانه اشاره م هیهان

 مهمون منه... حجاب نداره. -

 برد. یرا براش پشت کاناپه م دهیسپ یروسر بعد
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ه ک ینیریش   یرود و بدون نگاه به س  الن، جعبه  یبه آش  پزخانه م یرعلیام

 گذارد. یم زیم یآورده را رو

 شود. یهم پشت سرش وارد م هیهان

 .میداشت ینیریش -

 .ردشیگ یدر آ*غ*و*ش م ت،یبا رضا یرعلیام

 شدن ِ کارت خدمتمه! ی اوک ِینیریفرق داره... ش نیا -

 برد. یبا تعج ، سرش را عق  م هیهان

 درست شد؟! تتیمعاف گهید یعنی -

 اندازد. یابرو باال م طنتیبا ش یرعلیام

 یلیخ نینازن ی... عمو!یبر رانیاز ا دیبا گنیبعد از سه ماه، نم گهید یعنی -

 .شدیدرست نم یراحت نیکمک کرد وگرنه به ا

 خانوم راد؟! -

 ینامدار که م لیم یلحن ب ادیلرزد از هنوز "خانوم راد" بودن... اما  یم دلش

 فهمد. یخودش و نامدار را م انیم یافتد، انگار دوباره عمق دره 

 روند. یم رونیدو از آشپزخانه ب هر
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 گرفته. هیرا به طرف هان یو مودبانه، گوش دهیپوش چادرش را هم دهیسپ

 ممنونم از لطفتون... -

 .ردیگ یرا م یرعلیام یبازو هیهان

 ...دهیهم سپ شونی... ایرعلیپسرم، ام -

سپ ینم و کند. "خواهر خونده ت؟!"، "دختر خونده  یرا چطور معرف دهیداند 

 دوست!" هی"  ایپدرت؟!"  ی

 دهد. یسر تکان م م،یبدون نگاه م*س*تق دهیسپ

 سرزده مزاحمتون شدم. دیراد... ببخش یخوشوقتم آقا -

 زند. یکنجکاو، لبخند م یرعلیام

 کرد... دایدوست پ هیکنم... خوشحالم مامانم باالخره  یخواهش م -

 با خانوم راد باع  افتخار منه. ییو آشنا ی... دوستدیدار اریاخت -

 کند. یم هیرو به هان و

 رفع زحمت کنم. دیاگر اجازه بد -

 قصد رفتن کرده. دهیسپ یکند ول یتعارفش م هیهان
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 یول دیمون یم رانیدونم چقدر ا یمزاحمتون نشم... نم ادیقول داده بودم ز -

در خدمتتون باش  م... اگر هم  ش  میخوش  حال م اد،یاز دس  تم برب یهر کار

شر یبرا دیافتخار بد شنمون ت شم ما م یقدم رو د،یاریب فیج . ..دیذار یچ

بد خار  ند روز دیافت حد توانمون، چ پذ یدر  ند. هر میکن ییرایازتون  ... چ

اول از خداست و بعد لطف  م،یدار ی... ما هرچدیاونجا هم صاح  خونه ا

 راد... یو محبت آقا

 یقدم م شیپ دنشیب*و*س   یبرا ده،یورود س  پ یبر خالف لحظه  هیهان

 کند. یشود و تا کنار در بدرقه اش م

 زند. یبرداشته، لبخند م ینیریش کینطور که هما ،یرعلیام

 انداخت... نینازن ادیمنو  دتیچه سخت حرف زد!... دوست جد -

 دهد. یسر تکان م هیهان

 بود. نیمثل نازن شیحجابش و خانوم -

 برد. یرا به دهان م ینیریش ی براق رو ِیتوت فرنگ ،یرعلیام

 !شهینم نمیکس، نازن چیالبته که ه -

 طعم گس دارد. ه،یهان لبخند
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. ..تش  انیو رض  ا یآرزوش، خوش  بخت یبا همند و منتها ن،یو نازن یرعلیام

 آورند. یم ادشیرا  یینامدار بودن و تنها یب یول

*** 

 پزد. یخرداد ماه است و شکوه آش ِ هر ماهه اش را م اول

سم ِ ادب، از هان ینفر از خانومها چند شان هم آمده اند. به ر سات هم  هیجل

و انزوا فرو  ییکه بعد از رفتن ِ ناص  ر و همدم، در تنها یا هی. هاندعوت کرده

بوده.مهربان ارزو می کند  دهیبا س  پ دارید رش،یاخ یرفته و تنها اتفاق ماهها

ست کاری برای او انجام دهد . روز شدن  یای کاش می توان که خبر مفقود 

لی او هرگز امیر علی را داده بودند......از انروز قری  س  ی س  ال می گذرد و

سره  شاط که یک شمهای هانیه را از یاد ببرد . انهمه نیرو و ن سته حالت چ نتوان

 بر باد رفته بود .

گلخانه که محل  یهفته گذش  ته و نهال در اتاقش مانده. تنها گوش   ه  کی

ست، به پناهگاه مطملن دنیخواب شنج ها یبرا یمراد ا  لیدخانه تب یفرار از ت

 شده.
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شا در س شده تمام مدت، حوا سکوت ین به در ِ قفل  شت  یاتاق و  ست که پ

 آن وجود دارد.

در خانه، اعصابشان را ت*ح*ر*ی*ک  یرعلیام یصدا یو ب یدائم حضور

 کرده.

 زند. ینم یحرف نیغذا، کوچکتر زیکس، حتا سر م چیبا ه یرعلیام

که  یشگیهم یآرام و سرد است. از خنده ها و سرزندگ یلیها خ یخداحافظ

 .ستین یل است، خبرمنبع آن نها

سع هر ستدالل از فکرش درباره  یمدت، نهال را با نوع نیکرده در ا یکس  ا

فقط مهربان است که در سکوت، رفتارهاش  ان،یم نیرفتن منصرف کند. ا ی

 نظر دارد. ریرا ز

س سا شتریکه ب یک شق آ شبخت شیعا ست تا خو شبخت یول یا  انیرا م یخو

 کند. یو پخش م جادیا انشیاطراف

سش به رفت و آمد ِ او به گلخانه  یدور و بر نهال نم ا،عط رود اما از دور حوا

 و حتا سکوت اتاقش هست.
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و به  دیگو یم ریبه پدر و مادرش ش     به خ نیاز رفتنِ  مهمانها، نازن بعد

کند.  یدرنگ م یرود. قبل از ورود، پش  ت در اتاق نهال لحظه ا یاتاقش م

اگر شکوه بفهمد، مثل چند روز قبل  نکهیاز فکر ا یخواهد داخل شود ول یم

رود و همانطور  یکند، منصرف شده، به اتاق خودش م یدوباره غوغا به پا م

ستگ یبا لباس، در حال شدت خ شده، خود را رو یب یکه از  تخت  یحال 

 اندازد. یم

سرخوش ِ نهال، گرفته.  یها و صدا طنتیخانه، بدون ش یکند هوا یم حس

سمان ابر ست و همه  یو نم ردیگ ی*س*تان که م زم ِیمثل آ اهل  یبارد. ه

 حال را دارند... اگر برود... نیخانه ا

 

 

*** 

 

هال م ص  بح، تاق ن به ا قت نمی اورد . طا عد از  یبیش از ان   کیرود و ب

 آورد. یم رونیساعت، او را ب
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سکوت ِ کامل، همگ زیسر م یرعلیو ام شکوه سته اند. در  ش  یصبحانه ن

 دهند. یخوردن صبحانه نشان مخودشان را سرگرم 

 ینهال م یلرزان، نان برش ته و ظرف کره و عس ل را جلو یبا دس تها ش کوه

 گذارد.

سع یسر تکان م نهال شک و پوسته پوسته  یم یدهد و  کند لبهاش را که خ

 تشکر باز کند. یشده، برا

شد یرنگ اهیس یها حلقه شمهاش افتاده. پلکهاش  شده.  دایدور چ متورم 

ست. ب فیکث شانش،یپر شهیهم یموها صورتش زرد ا  هیبش شتریو رنگ 

 .مارندیست که مدتهاست ب ییآدمها

 فشارد. یو م ردیگ یدستش را م ز،یم ریاز ز نینازن

صورت نهال م رهینگاه خ شکوه سش را از  سرسنگ ردیگ یو دلواپ  نیو آرام و 

 کند. یزمزمه م

 .یکم سرحال بش هیلقمه بخور، بعد برو حموم  هی -

ز را ا شیاندازد. فنجان چا یروش نگاه م شیبه کره و عس  ل ِ پ لیم یب ل،نها

 چرخاند. یم ز،یم یو آرام رو ردیگ یدسته م
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 پس؟! یخور یچرا نم -

 دهد. یکند، نه جواب م ینه سرش را بلند م نهال،

 کند. یبا اخم، چشمهاش را جمع م شکوه

اض  افه  یواخ یالم ش  نگه هات، اعتص  اب غذا رو هم م نیا یبه همه  -

 به سرت زده؟! ی! باز چ؟یکن

 ...یچیه -

 خش دارد. ،یاز حرف نزدن ِ طوالن صداش

 کند. یبه آن دو نگاه م جیگ نینازن

 !؟یثابت کن یخوا یرو م یآخه؟! چ هیا یچه مسخره باز نیا -

 کند. یبرد و دوباره در را قفل م یجواب به اتاقش پناه م یب نهال

 از چشمهاش رفته. تیعصباناندازد.  یبه پدرش م ینگاه

 تواند با او صحبت کند. یم حاال

 :دیگو یم اطیو آرام و با احت ندینش یم

هال خودش  م نم - با! ن نه داره چ یبا با ا یم کاریدو ما  ما ش   نه... ا  نیک

 .دیکن یبرخوردتون اوضاع رو بدتر م
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 کند. یبا اخم نگاهش م یرعلیام

با  دوارمیام یول رهیگ یم یمیدونه داره چه تص  م یاره .....نم- بفهمه داره 

 کنه. یم یخانواده باز یاعصاب همه 

 زند. یزل م یزیروم به

 و بفهمه... نهیخواد که بب ینه م نه،یب یرو م زایچ نیاون االن نه ا -

 م*س*تقل باشه؟! خوادیرو ثابت کنه؟ که بزرگ شده؟ م یخواد چ یم -

 

 تر شده.  یخمش غلکنند که صداش گرفته و ا یدو به شکوه نگاه م هر

 نزده؟! یپره...با تو حرف یاز سرش م نمیا م،یرییه مدت سفت بگ-

 اندازد. یسر باال م د،یآرام و ناام نینازن

 ...سادهیحرفش وا یغلط، محکم پا ایدرست  ینه... ول -

 کند. یبه شکوه نگاه م یچشم ریز

به ا یفکر نم - حاال ا یس   ادگ نیکنم  تا   هدیدن ینطوریاز س  رش بپره... 

 بودمش.

 زند. یرا نخورده پس م شیکشد و فنجان چا یم ینفس بلند یرعلیام
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 .ستین شهیمثل هم زیچ چیه یعنیهم حرف نزنه،  ریبا تو و ام یوقت -

 شکند. یانگشتش را م یکند و مردد، بندها یرا دندان دندان م لبش

صد کرده برا - ص یام... نهال که ق د چن ... خ یعنیبره... منم که...  لیتح

هس  ت...  ییچه جور جا میدون یقبرس اص  ال نم نیبرم... ا دیبا گهیماه د

 دانشگاهاش چطورن...

 کند. یم مک 

 م؟یصحبت کن یرعلیبا ام نیخوا یبابا؟... م -

  ِیکند. ش  کوه مش  غول عوض کردن چا ینگاهش م زیاس  تفهام آم یرعلیام

 زند: یغر م ،یرعلیام

س  رتقمونو س  ر عقل  یبچه  ایب میبگبه دامادمون  میمونده بر نمونیهم -

 ...اریب

اونور... هم به  ادینهال هم ب م،یکه باهاش ص  حبت کن نهینه... منظورم ا -

کنه  قیتونه تحق یم یرعلیمونه... ام یرس   ه، هم الاقل تنها نم یهدفش م

ازه معتبرتر از ... ترهیبگ رشینهال پذ یبرا تونهیکدوم دانشگاه مناسبه و م نهیبب

 ...یدانشگاها
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 کند. یمعترض، کالمش را قطع م شکوه،

... نینبز یحرفا رو به کس   نیو ا نیفتیدوره راه ب نی... حق ندارگهیبس  ه د -

تارا نیهم ،یزندگ نیا خاطر رف به  ندازه  نیا یحاال هم  به ا چه   ،یکاف یب

ضافه کن سر تازه بهش ا ست... الزم نکرده درد شفته ه شنج و آ برس ... قنیمت

 .شهینم ضنظرم هم عو ستم،ین یراض یکی... من گهید یهر خراب شده  ای

خترت د یبرا دیافتد که روز قبل آرام گفته "شا یم ییخانوم سما یحرفها ادی

 نوشتن." یزیچ ،ییدعا ،یطلسم

بح  را در مورد رفتن نهال،  ی ش  هیر دیش  ود. با یآش  فته، بلند م یحال با

 بخشکاند.

 نیکرده اما ا یادیز یها یفداکارخیلی چیزها را از دس  ت داده.  ،یزندگ در

 .دیآ یکوتاه نم گریبار، د

 یگاه من رونیاز پنجره به ب یوقت یهمچنان ساکت و متفکر است ول یرعلیام

 .است نیگذشته فرق کرده. متفکر و غمگ یکند، حالت چشمهاش با روزها
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*** 

 شبها تا دیر وقت بیدار می ماند و سیگار می کشد. نامدار

 ...چنین شبهایی را زیاد گذرانده.ییگر همراه با بیخوابهم شبی د باز

 سیگار را که در جی  ربدوشامبر خانگیش مانده، آتش می زند. آخرین

با بی قیدی روی ل  پایینش آویزان مانده. به س  مت تختخواب می  س  یگار

 رود و همانطور درازکش، سیگار را دود می کند.

اس  ت. چش  مهاش را به قص  د دادگاهش با نریمان  یآخرین جلس  ه  فردا،

ساعتی خواب روی هم می گذارد. در حالیکه می داند به محآ بسته شدن 

پلکهاش، تصویر و یادش با قدرت نمایی هرچه تمام تر ظاهر خواهند شد و 

 خواب را از چشمهاش و آسایش را از شبهاش خواهند ربود.

مچنان آن روز ص  بح زنگ زده، دلتنگش اس  ت ... بیش  تر از همیش  ه و ه از

 دورتر از هر زمان.

یاد می آورد شبها، هنگامیکه خواب بود، آهسته به اتاقش می رفت ، مدتی  به

شاش می ا ستهاش را  ستادیتکیه داده به چارچوب در، به تما و بعد آهسته، د

 نرمی به گونه اش، اتاق را ترم می کرد. یلمس می کرد و با ب*و*سه 
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 کرده بود و راضی بود ،اما االن ...به همین از دور داشتنها عادت  سالها

سر  نا سرتا  ست که کتاب بخواند . در لباس  صله تر از آن  آرام تر و بی حو

 سیلك خانگیش، احساس ناراحتی می کند.

سراغش آمده، به طبقه پایین  نزدیکیهای ش ، وقتی بی خوابی کاماًل به  نیمه 

 می رود.

در آشپزخانه ظاهر  یآستانه همیشه نگران مهرانه با شنیدن صدا، در  ی چهره

 می شود ولي حرفی نمی زند.

ست و همچنین آرامش، در وجود  کینزد ست که هانیه نی به هفت ماه تمام ا

 این مرد!

 شود. یدرست کردن دمنوش بابونه م مشغول

این بی خوابیها در کجا، اما هیچوقت  یداند مشکل از کجاست و ریشه  می

 علت نخوابیدن او را سوال نکرده.

خودش را مش  غول نش  ان می دهد . امش    تحملش تمام ش  ده.  همچنان

  بابونه و عسل را روی میز می گذارد و می گوید: ِوانیل
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نه - یارن... چرا  یتو این خو مه زود جوش م قا ... ه ناراحتن آ مه  لعنتی ه

 خانوم برنمی گرده؟! چرا نمیرین دنبالش؟!

 ه روی مهرانه می زند.می کشد و لبخندی ب وانیل یرا به لبه  انگشتش

 من شد لعنتی مهرانه خانوم؟؟!! یلعنتی ؟! حاال دیگه خونه  یخونه  -

 آقا، در اینباره جدی حرف می زنم! -

 هم با حالتی جدی جواب می دهد. نامدار

 "نه"

 چرا نه؟! -

 را روی میز می گذارد. وانیل

مادر رو  برای اینکه من می گم. مراق  باش مهرانه! تمام این س  الها حکم-

 برای من داشتی ... هیچی عوض نشده ، کاری هم نکن که بشه...

نوعی هش دار اس ت ولی قری  پنجاه س ال اس ت که در خدمت خانواده  به

 رادها ست. قبل از هانیه،
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خاطر دلبس  تگی ش  دیدش به نامدار ،خودش خواس  ته بود و از آن زمان،  به

از دست دادنها و بدست لحظه به لحظه در تمام بحرانها،غم و شادیشیشان،

 آوردنها، در کنارشان بوده.

سال خاطرش را مکدر کرده،  یس یرا دوست دارد. تنها چیزی که در ط هانیه

سی بوده که نامدار با تمام  سا شق و اح سبت به آن همه ع بی تفاوتی هانیه ن

 کند در این مورد، او کاماًل کر و کور است. یغرورش به پاش ریخته و فکر م

ل  نزده را روی میز می گذارد و کالفه تر از قبل، از جاش بلند  وانینامدارل

 می شود، به سمت حمام می رود.

*** 

 دارد. یدورتر نگه م یرا کم نیاش ماش راننده

 رود. یم یمهمان یبه طرف محل برگزار یشود و به آهستگ یم ادهیپ

صدا تمام ست و  شن ا س یمحوطه رو سد. دو  یبه گوش م یمیمال یقیمو ر

کنار  ،یکیدر تار هیس   ا کیمهمانها هس  تند.  یخدمتکار س  رگرم بدرقه 

 ماند. یحرکت م یب ی. نامدار لحظه ادیآ یبه حرکت درم ایدرخت ماگنول

 کشد. یصبرانه انتظار آمدنش را م یست که ب رایسم
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 ...یمنو ترسوند -

 سرد است. صداش

 زند. یم یلبخند درخشان رایسم

صدم ا - سفم. ق ستم اولنب نیآه...متا شم که تبر ینفر نیود... خوا  یم کیبا

 گم.

 کند. ینامدار حلقه م یبه دور بازو یرا با لوند دستش

 برنده! شهیمثل هم -

حوص  له تر از آن اس  ت که بتواند تملق او را تحمل کند. پوزخند  یب نامدار

 زند. یم

 هنوز هم برادر منه. مانیندارم... نر یحس نیبرنده؟!... من چن -

 خورد. یم کهی جوابش  ِیز تندا رایسم

 به هر حال ازت ممنونم. -

 ... تو حالت خوبه؟!؟ینام -

 از گار،یس   یکند، دس  تش را به بهانه  یکه به س  مت خانه نگاه م یحال در

 کند. یآزاد م رایدست سم یحلقه 
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 آره، خوبم. -

رافت ظ نینامدار داشته باشد و نامدار، ا لیمطابق م یکوشد رفتار یم رایسم

 کند. یا حس مر

 .یخوشحالم که اومد یلیخ -

 دیکردن با رش  ته مروار یداند... از باز یکند. م یبه س  متش م ینگاه مین

 دهد. یم صیاش را تشخ یکه به گردن دارد، خوشحال یغلتان

 کند. یخورد، مطرح م یرا که مدتهاست از درون او را م یسوال را،یسم

 گرده؟! یبرم یِک  هیهان -

 برده. لیرا تحل روشین یتهاست همه که مد یجواب و

 کند. یاندازد و له م یپا م رینگرفته، آن را به ز گاریکام اول را از س هنوز

 گرفتاره. هیهان -

را نابود نکرده.  هیفهمد نامدار، احساسش به هان یم رایجاست که سم همان

 به آن مسلط شده باشد. یفقط کم

و  چاردیر یکند وبرا یم دهان بس  ته ص  اف یاش را با تک س  رفه ا نهیس  

 دهد. یتکان م یهمسرش از دور، سر
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به هم، با چند نفر در حال گپ زدن هستند. باب زودتر  دهیو باب، چسب یکت

 برد. یشود و دستش را باال م یمتوجه نامدار م

 رود. یکند و به طرفشان م یخم م یمحترمانه سر را،یسم یبرا نامدار

 زند. یم یچشمک باب،

شم بادوم ِلیون وکباالخره ا - شد! اما ق تی چ  یت به برنده ها نم افهیموفق 

 خوره.

ند یرا م یکت با لبخ باب را  هد. کت یکج م یب*و*س   د و جواب  هم  ید

نامدار  یزند. به س  ر تا پا ینم یحرف مانی نر ِتیدادگاه و محکوم یدرباره 

 اندازد. یکند و ابرو باال م یم ینگاه

 ...یایکردم ب یفکر نم -

 رود. یمهمانها م یرو شنگاه

 !؟یاومد رایبا سم -

د و دار یکه خدمتکار بهش تعارف کرده برم یا ینیاز س   یدنینوش   یوانیل

 دهد: یکوتاه جواب م ،ینگاه کت ریبدون توجه به مس

 تنها اومدم. -
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کند. واقعًا ش  ك دارد که هیچکس به تمامی انچه که  یرا مزه مزه م نیش  امپا

 برده باشد .هانیه برای او بوده پی 

 خواست... یعصر سارا زنگ زد بهم، م -

 کند. یحرفش را قطع م نامدار

شناس بودن ِ برادر من ، ارتباط - با زن و بچه ش نداره... بگو نگران  ینمک ن

 نباشه.

 کشد. ینگاه همه را به سمت خوش م یلحظه ا ک،یبند ِ موز یصدا

کند.  یم انیا نمااطراف چش  م و دهانش ر ینهایزند که چ یم یلبخند باب

 ".یستوودی ا ِنیاسمش را گذاشته "چ هیکه هان نهایهمان چ

 فهمم... ینم یزیحرف زدن شما چ یمن که از فارس -

 "زمیعز یکند "کت یاش را تمام م یسیانگل یجمله  ،یبا غلظت، به فارس و

 خندد. یم یکت

 یحرف م یبه تو مربوط نباش  ه، فارس   یموض  وع یوقت یدیهنوز نفهم -

 !م؟یزن
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 یخواننده ش  روع کند، س  رخوش م نکهیو قبل از ا ردیگ یدس  تش را م باب

 خواند:

- Sway me smooth, sway me now! 

 بردش. یر*ق*م، م یبرا و

 شود. یپوزخند م هی نامدار، شب ِلبخند

سشیگ سر م ال شد و رو یرا   گذارد. کتش را کنار یم کشیبلند نزد زیم یک

 انس  الیمهمانها، م یکند. رنج س  ن یش  لوارش م  یزند و دس  ت در ج یم

سرما ست. همه کارگزاران بورس و   یها م یکه معموال در مهمان ییدارها هیا

 .ندشانیب

 جفت مشغول ر*ق*م شده اند. جفت

 

 

When marimba rhythms start to play 

Dance with me, make me sway 

Like a lazy ocean hugs the shore 

Hold me close, sway me more 
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وست ا ادی  ِیتاز کهیشود. لعنت! شبها وقت ِ  یم شخندین هیشب پوزخندش،

به خودنما  ییدر خلوتش، افکارش... اما امش     زودتر خاطرش ش  روع 

 کرده.

 

 

Other dancers may be on the floor 

Dear, but my eyes will see only you 

Only you have the magic technique 

When we sway I go weak 

 

 

 Dear, but my eyes willزند "  یخط از ترانه در جا م کی یرو ذهنش

see only you" 

 زند. یکشد و آتش م یم رونیب یگاریکتش، س  یبرد در ج یم دست
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. خوش  حال ش  ده. دهیدادگاه پرس   ی جهیظهر تماس گرفته و از نت یرعلیام

 یبرنامه ها یمه حواس  ش به ه ن،یپس  ر، آن طرف زم نیگفته... ا کیتبر

 یقی عم ِیفهمد س  الها قبل، حض  ورش چه دلگرم یپدرش هس  ت. حاال م

 پدرش بوده. یبرا

کهیا بدون مان حرف زدی ؟حس م یرعلیبپرس   د، ام ن ما با  ته " کنم  یگف

 موندن سر رفته." رانیحوصله ش از ا

س ض یرعلیچرا. اما ام دهینپر ست و ب یداده: دائم تو حیباز تو ... ارکیخونه 

ند  مده بود... روح یخانوم جوون شیروز پچ با  یش عوض ش   د وقت هیاو

 دوستش وقت گذروند. تا ش  سرحال بود.

 .ردیگ یم نیشامپا یگرید السیگ

 یتتلفن دس یرو هیاسم هان دنیبود از د دهیبوده... همان وقت که ترس دهیسپ

 اش.

ش یکم ند خور یکه با آهنگ، در هم تاب م ییخورد. از آدمها یم یدنیاز نو

د کن یو حس م س  تادهیحرکت ا ی... بندیب ینم یزیکنند، چ یو حرکت م

 رود و یگردد... تا گذش  ته م یرود و برم یم رانیفکرش با س  رعت ِ نور تا ا



 1491 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

خس  ته تر  یگریکند از هر وقت د یو حس م س  تادهیگردد. محکم ا یبرم

 گذرد. یآنچه در ذهنش م یاز همه  ستا

سپ نیدر اول دیبا سم ازدواجش نزدردیماس بگت دهیفرصت با  ست  کی. مرا ا

 داشته باشد... یبه کمک مال ازین دیو شا

 زند. یم پوزخند

 !"ن؟یهم ی" فقط برا

 .زند یم رونیگذارد و از سالن ب یم یخورده را گوشه ا مهین السیگ کالفه،

*** 

تاقش م مدام ند و ب یدر ا ها را ورق م یما تاب  یزند... درس نم یهدف، ک

 گذرد. یوقتش به فکر کردن م یخواند... همه 

کار س  اده را هم ندارد و فقط در  کیدر مورد  یریگ میقدرت تص  م مغزش

 رفتن، راسخ است. یبرا مشیتصم

شده و آن همه ماجراجو یشاداب  ینم دهیدرش د گرید ییاز چهره اش محو 

برده، آن همه اتفاق افتاده و  یکه به عالقه اش به عطا پ یش  ود. درس  ت زمان
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شده که اگر نفک نیا سجل  س یعاطف ازیر براش م ش یبه ک شته با نابود  ،یدا

 شد. یخواه

 کیخط شعر...  کیزند.  یچند بار بهش اس ام اس م یهر روز و روز عطا

برگش  تن از پش  ت در اتاقش،  یبعد از دس  ت خال یکوتاه... گاه یجمله 

 .خنده دار.. یجوک و حرف یهاش... و گاه یدر سرزنش ِ بچه باز یجمله ا

 اندازد. یم یرا گوشه ا یتفاوت، گوش یخواند و ب یم

 

 

*** 

 در گلخانه نشسته. عطا

 دهیچیمو به دورش پ یس  قف که س  اقه ها یرا به س  تون نگهدارنده  س  رش

ند ک یمک  م سد،ینو یم یزیرود. چ یکلنجار م یداده؛ با گوش هیشده، تک

باره م  یکرد ول خواهد رییتغ یزیچ یکند به زود ی. حس مس   دینو یو دو

 و چطور! زیداند چه چ ینم

 ست. یاش ناراض چهره
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 .ستدیا یم یاو، لحظه ا دنیشود. با د یوارد م نینازن

 کند. یحرکت نم یشود ول یم نینازن متوجه

 یدارد و قدم یبرم یگوش   یص  فحه  یچش  م از عکس ِ نهال رو ن،ینازن

 رود. یجلوتر م

 !ده؟یجواب تو رم نم ه؟یچ -

 زند. ینم یاندازد و حرف یمباال  یشانه ا عطا

 یزیاون روز چ ی... بهت درباره نیبود کیش  ما دو تا به هم نزد ش  هیهم -

شمال و اون اتفاقات  یکنم هر چ ینگفته؟! من فکر م سفر  ست، از اون  ه

 شروع شده...

 دهد: یحوصله و کالفه جواب م یب

 .ارمیسردرنم یچیاز ه گهیکه د جمیدونم... انقدر گ ینم -

 یبه کارش ندارد و فقط ص  بر م یوز، با وجود آنکه به نهال گفته کارآن ر از

 دست بگذارد. یتوجه باشد و دست رو یتواند بهش ب ینم یکند، ول

کوه از آن هم از ش  شینگرفته. ب یجواب یبار تا پش ت در اتاقش رفته ول چند

 اصرار کند. دهیخجالت کش
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 ت،یعص  بان س  ت از یکند نگاه ِ ش  کوه به چش  مهاش، مخلوط یم حس

 .یو دلخور دیترد ،یکنجکاو

گار باط یتالش م ان چه ارت طا  مد ع ند بفه هال دارد و آ راتییبه تغ یک  این

 نه. ایشود  یبه او مربوط م میم*س*تق

ست، از حرفها کالفه شرح حاالت و رفتارها نینازن یکه ه ل نها یکه تکرار 

آشوب  از همه اش با خبر است، م*س*تاصل تر و یاست و خودش به خوب

 ارد.تنهاش بگذ اینازنین ساکت شود  ایخواهد  یدلش م شتریشود. ب یتر م

 کند. یشود که تمامش م یهم باالخره متوجه حالش م نینازن انگار

 .دنی... غذا رو کشایب -

 برود. نیدهد تا نازن یسر تکان م فقط

باهاش دیایبه گلخانه ب ینهال مثل هر روز، س   اعت نکهیا دیام به  و بتواند 

مده ول ند، آ جا د ینم یحرف بز به آن هال، ورودش را  ند ن به هم دهیدا  نیو 

 خاطر، از اتاقش خارج نشده.

او را در حال  یافتد وقت یاو م یها طنتیش ادیبه عکس ِ خندان ِ نهال،  رهیخ

که خس  ته از کار، به  یروز ای دید یش  کوه م نیزنبورها با موچ شیکندن ن
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 ادی. دیچشمش د ری ز ِیشده و کبود یچیباند پخانه برگشت و نهال را با سر 

نده بود  یجهنم ی قهیاش... ده دق یترس و نگران گذرا با قهقهه،  تارا  هال  ن

ا چشمش. و تا مدته ریبهار ز ی هیباند را باز کند و دست بکشد به رنگ ِ سا

 کند. حیعطا، بخندد و تفر یوحشت زده  ی افهی ق ِیادآوریبا 

 یکرد و م یکرد. تمام م یرا زود تمام م یو نهال، باز بود یبار باز نیا کاش

 ...دیخند

 که از دست داده... ییاست از فرصتها کالفه

رها و  یکه نهال، با موها یکند. زمان یحس  رت به چند ماه قبل فکر م با

شمها شت ییچ سرزنده، در ح اقیپر ا سر  یقدم م اطیو  سربه  زد و پچ پچ و 

 کرد. یلخانه را پر مگ یگذاشتن هاش با مراد، همه 

 یگرفت و آرزو م ینظر م ریمش  تاق و آرزومند، او را ز یکه با دل ییروزها

سر ار از ک گریتر کند. حاال د کیتر بگذرد و او را به هدفش نزد عیکرد زمان 

 کاش و آرزو گذشته. یا

 دیکند. جمعه است و با یدهد و به سقف نگاه م یم رونیرا ب نشیسنگ نفس

ناهار مهم ش   ه،یمثل هم  یآرام نم یخوردند و نهال، لحظه ا یه دور هم 
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ماه اس  ت نه فقط جمعه ها، که هر روز، س  کوت ِ نهال کش  کی یگرفت ول

 .دیآ یم

 یبار اس ت به اذان گوش م نیاول یش نود. انگار برا یاذان ظهر را م یص دا

 یاحساس م یشتریشود و آرامش ب یاش کمتر م یدهد. با هر کلمه، کالفگ

 کند.

شد، به عکس نهال نگاه م افتیکننده در دواریام یامیپ گاران ند و ک یکرده با

ند هاش نقش م یآرام رو یلبخ با  یلب بار  که اولین  ندی  یاد درب به  ندد. ب

ن یه : "مسدینو یو م ردیگ یچشم م یرا جلو امیپ یامیرعلی رفتند ، صفحه 

 پرندم ارزو دارم ...."

له ش  ق ،به این اس   انی کوتاه نمی جواب نمی ماند.می داند نهاِل ک منتظر

 اید.هم خونش ست و همان کله شقی را دارد!

 بچه جون!... من تو رو بزرگت کردم! ارمیباالخره به حرفت م -

را  شهی هم ِیشود، همان اعتماد به نفس و خوددار یاز گلخانه خارج م یوقت

  نهال باشد. ِیباز نیا یبدست آورده و قصد کرده برنده 
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*** 

 مهربان، به دور هم جمع  ِیدلخوش یهمه  شه،یجمعه است و مثل هم ظهر

 .شانیحرفها یبودن بچه هاش و همهمه 

سکوت ینگاه م زی نهال و عطا دور م ِیخال یبه جا ساکت، ا که گاه ب یکند و 

 شود. یشکسته م ررضایام یو جد یکار یحرفها

 یمدتها بعد از یکند، مطملن اس   ت ول یکه م ی کار ِ یاز درس  ت معموال

 ذهنش را پر کرده. د،یاز ترد یا هیبار، سا نیاول یبرا د،یمد

مبهم در  یدیس  کوت نهال، ام نیبرند. ا یاز انتظار به س  ر م یدر حالت همه

نهال وارد شود و لبخند  دیاشتباه شده باشد. شا دیدلشان به وجود آورده. شا

 هر چه انتظار شده... ادهیپ طانیاز خر ش ایکرده  یبدهد شوخ حیزنان، توض

 ...ذبکا یدیشود. ام یم شتریهم ب دشانیشود، ام یتر م یطوالن

 زند. یرا شکوه به هم م یا قهیچند دق سکوت

شمام  میبر میخوا یمهربان جون؟... فردا با خانوما م - صالح...  تا امامزاده 

 ن؟یایم
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 کند. یدهد و پا درد را بهانه م یتکان م سر

 ست؟یالتون، ببردتون... راحت تر ندنب ادیب نیبگ ریخ  به ام -

 کند. ینگاه م ررضایبه ام شکوه

 هیگفت  یی... خانوم س  مامیش  یکار داره... مزاحمش نم رینه داداش... ام -

 .میو برگرد میون رزرو کرده خانوما با هم و راحت بر

 کند. یمک  م یا لحظه

پا تو کفش نیکردن... ا زخورشیدخترتو چ گهیم ییخانوم س  ما -  جفت 

 کردناش از جادو جنبله... طونیش

 شود. یمتعج  م بهار،

 خرافاته شکوه جان! نایا -

 دهد. یابرو باال م شکوه

 یزندگ رنیگ یکنن و دعا م یس  رکتاب باز م رنی... مس  تیواال خرافات ن -

ت... و مثب یمنف یانرژ گنیم یکنن... از نظر علم یو نابود م ستینفرو ن هی

 من داده؟ یبه خورد بچه  یخبر چ یدا باز خ هیدونه  یم یحاال ک

 شود. یم رهیخ یرعلیام به
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سما - شنا داره بر هیگفت  یم ییخانوم   ییوچه ورد و جاد مینیبب ششیپ میآ

شون، عروس یبرادر زاده  گفتی... ممیریبراشش خوندن، باطل السحرشو بگ

سا شق دختر هم شده و گفته بر هیعا ستگار میشون  شبه ها!...  هی... یخوا

شته تا اخ شنا نیا شیرفتن پ نکهیواب و خوراک ندا سما یآ  فتهگ ،ییخانوم 

 یپس  رت ب خته،یآورده در خونه ر یکه نذر یش  له زرد یمادر دختره دعا تو

ند ت ششیدعا نوشته، پسره همون جور که آت هیشده... خدا رو شکر،  اریاخت

 شده، از صرافت افتاده و اهل شده...

 یزند و به بهار نگاه م یلبخند م ررض  ایش  ارد. امف یلبها را به هم م مهربان

 اندازد.

 نکنن! ییدعا رویمواظ  باش ام -

 کند. یم فیظر یاخم شکوه

 داداش... نیوجود داره... شما اعتقاد ندار نایا -

 کشد. یکند و دست از خوردن م یاش را فوت م ینفس ناراض یرعلیام
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 ینس  ل، تص  ور م نیا یحاج خانوم... بچه ها س  تیحرف ِ دعا و جادو ن -

کل هس  تن و وظ قل  مات رس   ان ی فهیکنن ع خد مادر، فقط  به  یپدر و 

 اونهاس...

 کند. ینگاه م ررضایام به

ند یما چطور درس م - ندگم؟یخو مهی!... ام؟یکرد یم ی!...چطور ز  نه

 مدادمون هم بود... دنی! حواسمون به تراشم؟یامکانات داشت

 گردد طرف شکوه. یبرم

شر ب درسته زمانه - شده و االن ق  ی هیاز مردم، از امکانات اول یشتریعوض 

رفاه و  نهمهیدوره، همه ش  ون الیق ا نیا یبرخوردارن... اما بچه ها یزندگ

 نیامکانات اس  تفاده کردن... بهتر نیاز هم نیو نازن ری... امس  تنین شیآس  ا

 داشتن... اقتیرشته ها... چون ل نیدانشگاهها، بهتر

 یرعلیزند و نگاهش را از ام ینامفهوم م ییل  حرفها ریز ،یعاص   مهربان،

 گرفته. هیو بق

خاطر بچه ها... وگرنه مگه اون موقع که  یبرا میدوئ یما ص  بح تا ش    م -

شت یگله ا م،یکرد یم یدو تا اتاق زندگ شرام؟یدا اال خودمونو ب طی! با همون 
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اده س  تفتا ازش ا میگذاش  ت ارش  ونیدر اخت یپول و راحت نهمهیو ا میدیکش  

مه، عز مهیکنن... دختر قتیکه ل نهیا تیواقع ی.....ول ز مهیا ا فاه رو  نه ر

 نیمدرسه، بیشترین امکانات ،بهتر نیبراش؟! بهتر میکم گذاشت ینداره... چ

... هر یقیخواس  ته، کالس زبان، موس   یو لباس و هر چ یلپ تاپ و گوش  

 دلش! ریزده ز ی... خوشارشهیل  تر کنه در اخت یچ

 دهد. یسر تکان م ررضایام

 شهیبرتر دانشگاه م یکه رتبه  یاون نیدوره، متوقع شدن... بب نیا یبچه ها -

 ...ستیهم خوب ن ادیداشته... رفاه ز یچطور درس خونده و چه امکانات

... تسین لیدل یعوض شدنش ب هوی گمی! مگهید نیکند: هم یتکرار م شکوه

 کردن... کارشیچ ستیبود... معلوم ن شیبچم سرش به درس و بچه باز

شان نگاه م یسر بلند م مهربان س یکند و به تک تک سا  درون یاندازد. اح

 منجمد کننده. یچشمهاش است. حس

 یتون بچه مو از خونه فرار دهیافکار پوس   نی... بس   ه!... با همدیبس کن -

کنن...  یغربتش م یروونه  نیها ، دار بهیتو ب*غ*ل غر نیهلش داد ن؛یداد

 ...نیصرهمه تون مق
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پنج نفر، متعج  ماتشان برده. مهربان ِ مهربانشان ، مهربانی که درست  هر

بعد از انش  و کاب*و*س نهال ،خواب و بیداریش یکسره کاب*و*س شده 

 . بعد از آنهمه سکوت، باالخره به حرف آمده.

 شود. یم رهیامیرعلی ، با اخم خ به

شکوه با بود ؟یدون یمکه درد ِ زن و بچه تو ن یهست یتو چه جور پدر -  ...!

ساخته... نازن صداش درن چیه نیو نبودت،  همه که مثل  ی... ولومدهیوقت 

بهه، ج یباهات بسازه؟!... رفت هینهال هم مثل بق ی! چرا توقع دارستن؟یهم ن

.دست  با، اسارت کشیدی ..سخت بود ...شق القمر کردی !مرح یدیجنگ

شت شهامت دا شد . شاتو باز کن االن و ببین . مریزاد .اما دیگه تموم  ه باش چ

سمت دادم ،چندبار بهت گفتم  زن و بچت و ببین ...دخترت و ببین .چقدر ق

خانوادت ،زنت،بچه هات ،هزار بار واج  تر از هر چیز دیگه ای هس  تن 

باش  ه، تو اول  م.اول به اینا برس . چقدر بگم س  ر پا ش  و ! اگه حکم خدا ه

ست سلول خانوادت ه  ی... حاال هم میعل یکرد ی... کوتاهنگرایبعد د ،یم

 ...یدنبال مقصر بگرد یخوا

 اندازد. یشکوه نگاه م به



 1503 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

بچه از  نیا ن،ینبود یدو هفته ش  ما و عل یش  کوه خانوم! حاج خانوم! وقت -

 یتو رهیشما ت  کرد... مهم تر از جلسات، بچه هاتن... آدم اگر هم م یدور

 یسرو از هرک ینه هر حرف نه،یصحبت اهلش بش یپا دیبا نه،یشیم یجلسه ا

 قبول کنه...

 کند. یاشاره م نیسر به نازن با

تا مرز اخراج از مدرس   ه رفت،  نی! ا؟یکرد ینهال خواهر یتو برا - بچه 

صاًل فهم ست داد...ا !... تو براش ؟یدیعزت و احترامش رو به خاطر تو از د

 ...هیدرد خواهرت چ یدینفهم ،یانقدر تو خودت غرق شد ؟یکرد کاریچ

 کند. یو بهار نگاه م ررضایام به

ه... تالش کرد کمکتون کن یبچگ یبا همه  ن،یهر بار فکر کرد شما گرفتار -

غذا درس  ت کن بهار  ش  تریگفت مهربان ب ،یگرد یبرم ریتو د دیهر دفعه د

 یمجبور نباش  ه خس  ته ش  ام درس  ت کنه... هر بار حس کرد تو ادیجون م

.. .ندازه؟یفت پس اندازم کار عمو رو راه مگ یبا س  ادگ ،یهس  ت یبحران مال

 نیی... دم از لیاقت می زنین ....شمانیفهم ینم ن،ینیب یرو نم زایچ نیشما ا
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ه و ن ینه تو که پدرش   ،ی... نه تو که خواهرش  نیبچه رو ندار نیا اقتیکه ل

 مادرش و عموش...

 ند.کن یکدام به مهربان نگاه نم چیحر کت مانده اند. ه یساکت و ب همه

شود و نگاه دلخورش را به پسرهایش می  یم فیمهربان گرفته و ضع یصدا

 دوزد.

 چیش  ما دو تا گذاش  تم اما ه یرو پا زمیش  دم و همه چ وهیب یمن تو جوون -

شما رو با خون دل بزرگ کردم...  یوقت منت ستم  ش شتم... ن شما نذا سر  به 

ست ی... گفتم پاره فمهیگفتم وظ شمم. برا نیتنم ه  مویگشما زند یو نور چ

که  بودو آرزوم، به ثمر نش  س  تن ش  ما  دیام یبدم؟!... همه  یک یندم، برا

 حاال اینطور ....

 لرزد. یم لبهاش

 کاراشو بکن بذار بره-

 سرازیر می شود . اشکش

 انچه دلم خواست، نه آن شد...انچه خدا خواست، همان شد..-
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شکوه امیرعلی سردی را از بدنش حس می کند . لبهایش را روی  عبور موج 

 هم فشار می دهد.

 یوشود و جل یشود تا به اتاقش پناه ببرد. عطا وارد خانه م ی،بلند م مهربان

ند و ک یو دست لرزان مهربان م دهی. نگاه به رنگ ِ پرستدیا یدر آشپزخانه م

 یمهربان بی نگاه دس  تش را پس م ردیکند دس  ت او را بگ یدس  ت دراز م

 کشد.

 تر! قتایل یتو از همه ب -

 برد. یوارد شده، ماتش م د،یو ام یکه با انرژ عطا

 پرسد: یم جیکند و گ یبه رفتن مهربان م ینگاه

 چه خبر شده؟! -

 دهد. یجواب نم یکس اما

  مهربان، انگار کالم را از جمع کنده و برده. ِطوفان

 

 

 ش  است. مهی***ن
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شسته شت م ن شپزخانه و نماز م زیپ ت س یمدت صدا یب یرعلیخواند. ام یآ

 مانده. رهیو بهش خ ستادهیکنار ستون ا

دل ِ او  ی. از ظهر و بعد از آنکه حرفهادهیبه حال، مادرش را انقدر تلخ ند تا

 رهاش نکرده. یعذاب وجدان، لحظه ا ده،یرا شن

شته را م یبرا نکهیا سر و دخترهاش کم گذا شن یهم  با آن دنشیداند... اما 

که  یس  ال زندگ یس   یه مادرش، درباره پش  ت نگا دهیکوه ِ مالمت ِ خواب

ض شته، اعترا سر گذا شت  سبت به همه  زشیکه عز یپ شته، ین  کارهاش دا

 .دیهم سرخورده اش کرده، هم ناام

خانواده اش  یاعض  ا انیتالش کرده آرامش را در خانه اش و م س  الهاس  ت

همه س   ال، به نظرش  نیبدون جنجال و کش  مکشِ  ا یبرقرار کند. روزها

 از طوفان. شیکش دار و پر از غفلت، پ یرسد. آرامش یسراب م

ست رو مهربان سالم م یهمانطور که د شته،  سرش را به  یپاها گذا دهد و 

، تفاوت یب یش  ود ول یم یرعلیگرداند. متوجه ام یبرد و برم یدو طرفش م

 .دیگو یبزرگش، ذکر م یا رهیبه مهر ِ دا رهیدارد و خ یبرم حیتسب
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خانواده اش  یا از خود نهال که به خاطرش، همه همه دلخور اس  ت؛ حت از

 و خینهال را توب ه،یخودش هم مثل بق دهیچوب زده. اما ص  الح ند کیرا به 

 و ییآبرو یقدم تا ب کیو حماقت،  یکه با ندانم کار یس  رزنش کند. نهال

 داند. یلطف و مرحمت خدا م ونیسقوط فاصله داشته و نجاتش را مد

و  دهیو مالمت ش  ن یس  رد یکاف یبه اندازه  ط،یراش   نیداند نهال در ا یم

 یاز شب یآمده براش، خبر ندارد. ول شیاز اتفاقات پ یکس نکهی. حتا با ادهید

به  به ل بار  ته فکر م یغیت یکه براش حرف زده، هر  هال روش راه رف  یکه ن

 لرزد. یبه خود م یکند، از ترس و نگران

سد پر یو بدون سر بلند کردن، م دیگو یاز ته دل م یشکر"  یاراده، "اله یب

 !؟"یخوا یم یزی"چ

سرش را بهتر از هر کس م یرا م جوابش سد. در اوج دلخور یداند. پ  یشنا

که سابقه  یاو انگشت ابهام گذاشته. کار یکرده ها یهمه  یرو ،یو ناراحت

 مانیوجود و ا یبا همه  یرعلیکه ش  ک ندارد ام ینداش  ته. آرمان ها و راه

شغلرفته،  یقلب سا یبندیکه به خاطر پا یتعهد   هیما ششیبه آن، از جان و آ

 …گذاشته
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 یته دل از قضاوت آخرش، روبه رو… کرده یانصاف یب یکند قدر یم حس

کرده و س ر به س جده اش گذاش ته، ش رمنده اس ت.  ش شیکه س تا ییخدا

به ثمر نش  س  تن پس  رهاش  یاش برا یرا گفته که از جان و جوان قتیحق

س  ت و ش  اکر  یهمه س  ال زحمتش راض   نیا ی جهینت اما از… گذش  ته

شان م اللکه ح ییپروردگار. بچه ها سر  یاجتماع تیشود، موقع یو حرام 

 شان درخشان است و صالح و اهلند.

چالش کش   یول به  مدام خودش را  جادهیاز ظهر،  ما  کم  یزیچ ،یی. حت

، انکمبود و نقص نیدر ا یول… داند چه ینم… را خطا رفته یراه… گذاشته

 داند. ینم ریتقص یبحران، خودش را هم ب نیا

باال نم یس  جاده اش م یرو یرعلیام ی هیس   ا باز هم س  ر  برد.  یافتد. 

 دهیکند، به پشت دست چروک یزند، سر خم م یکنار پاهاش زانو م یرعلیام

 گذارد. یبر آن م یشانیزند و پ یمادرش ب*و*سه م ی

 .ندینش یم یرعلیسر ام یرو ار،یاخت یب گرشید دست

 !؟یو دم نزد یبود ی!... انقدر ازم ناراضز؟یبرات بودم عز یانقدر پسر بد -

 فروغ است. یگرفته و ب ،یرعلیام یمثل صدا صداش
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مادر - بد من  فل  یال غا چت  حاال تو از ب که  قت تموم نکردم  رو در ح

 …یشد

 فشارد. یمهربان م یصورتش را به پا یرعلیام

 …ی!... مادرمزیعز… در بودنِ  ش  ما ندارهبه پدر و ما یغفلتِ  من ربط -

 اما حرفات …رمیتو گوش  م... منم غلط بکنم س  رمو باال بگ یبزن یحق دار

گرفتم...  دهیو نش  ن دمیس  ال از همه ش  ن س  تیب… دلم مونده یمثل داغ رو

ت خود یتو روغن ِ جبهه و اس  ارتت... ول یزن یس  ال گفتن نونتو م س  تیب

گاهه... مردم مدرک پزش  ک خدا از دل بنده هاش یداد ادمی و  ننیب یم مویآ

 یل... وحمویو تس  ب شیو ر ننیب یم موی... خونه و زندگمویثارگریکارت ا

سارتو م سال ا شون نه  سه چ یکدوم سن وا شون اومدن بپر  یفهمن؟! کدوم

سال تو دهیازت پرس یک ن؟یرفت ش یچ یخبر یب ینه  ومده از ا ی! ک؟یدیک

سه ا اشم شکوه بپر ضا و  شب ینروا نیو ر شته، چقدر  سر هیکه برگ که  هیپ

 رفت؟!

 شود. یچادر نماز مادرش گم م انی داغش م ِنفس
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و سال تا سال سراغشون یکه کس مارستانیتخت ب یمونده رو یاون طفلکا -

ما  گنی"، مدیبوق کنن "جانباز ِشه یجون بدن و اونوقت تو یتا وقت رهیگ ینم

له کرد عام خدا م هاش توقع م،یبا  نده  به گردن مردم  ینی...دمیدارن یاز ب

که م ی... ولس   تین له نکردم... م یدون یتو  عام خدا هم م با  فقط  نمن 

ام انج فموی...وظزیببندم... ش  ق القمر نکردم عز رتموینتونس  تم چش  م غ

شمامو باز کنم و االنو بب یگیدادم... م شد... چ شد ی... وقتنمیتموم  م، آزاد 

اسممونو گذاشتن  دمیا کنن... اما دسرشون حلوا حلو یتوقع نداشتم منو رو

ستفاده گر... حتا بچه  سوسا سه چ هدون یخودم نم یمتظاهر...  رفتم...  یوا

آزاده س...  هی یبگه بچه  ادیکه پدرش خالفکاره، ش  رمش م یمثل بچه ا

سه خاطر  ی... نمشهیدونه نگاه مردم بهش عوض م یچون م پرسه تا بگم وا

 کردم؟ حق یکوتاه یگیکنن... م یزندگترس  یکه راحت و ب ناسیامروز ا

شماس عز شتم... َوا...  یگی... مزیبا  شون کم گذا س شرمنده  یموا دونم و 

شما الاقل منو بفهم...  ،یگیذکرشو م یکه دار ییخدا نیبه هم یشونم... ول

گه م خدا، رو یگیا به حکم همون   یحرفت حرف نم یراهمو غلط رفتم، 

 تونم برگردم... یراهه هم نم یب نی، از همخودت نباشه یزنم... اما اگه دعا
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 زند. یبه دستش ب*و*سه م دوباره

 .شمیکه هستم م ینیدرمونده تر از ا یباش... نباش ی... ازم راضزیعز -

 رود. یبه طرف در م ریشود و سر به ز یحرکت، بلند م کی با

 !یعل -

 گردد. یبرنم یول ستدیا یچارچوب م کنار

 :دیگو یمصمم م یکشد و آرام ول یم شسیبه صورت خ یدست مهربان

ض یخوا یاگه م - شم، نهالو راه یازت را  نیکن بره... آزادش بذار... ا یبا

 حرف آخرمه.

ش   ک ندارد  گریزند. د یکند و خش  کش م یمتعج  نگاهش م یرعلیام

 ست. یمهربان جد

شک ام یمهر م یسر رو مهربان ستش را بر رطوبت ا  یرعلیگذارد و کف د

 کشد. یچادرش م یرو

به روش را م یحرکت ص  ندل یاز جاش تکان نخورده که ص   دا هنوز  یرو

 برد. یشنود و سر باال م

 . از ظهر، نگاهش پر از سوال و دلخور است.عطاست
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 برد، به عموش رفته. یآزارش بدهد، خوابش نم یموضوع یوقت نکهیا

 شود. یبه جلو خم م زیم یرو

 مهربان... چرا؟! -

 چرا؟! یپرسد: چ یر حال تا زدن جانماز، سرد مب*و*سد و د یرا م مهر

ما بهتر از هر کس از دل من خبر دار - بان... ش   فهمم چرا  ی... نمیمهر

 نهال بره... یخوایم

 دوزد. یم زیکشد و نگاهش را به م یبلند م ینفس

 نطوریخوام بذارن بره چون ا یندارم... م گهیاز دلت خبر داش  تم... االن د -

 خواد. یم

 شده. بهیتفاوت و غر یرود. مهربان ب یدرهم م عطا اخم

 !اد؟یبه سرم م یاگه بره من چ یدون ی! م؟یپس من چ -

 شود. یطعنه دار م ،یعالوه بر سرد کالمش

 مگه االنم بود و نبودش برات مهمه؟! -

 نالد: مهرب     ان! یناباور م عطا

 دارد. یچادر نمازش را از سر برم ستد،یا یم مهربان
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ز ا شیپ ،یخرش کنار نهالم... تو هم اگر واقعا بهش دل بس  ته بودمن تا آ -

 ...یشد یدست به کار م نیا

 .ستدیا یهم م عطا

 نهال. یتو جبهه  یشما هم رفت دمیداشتم که فهم مویتصم نیهم -

 دهد. یم*س*تاصل ِ عطا و در دل جوابش را م یشود در چشمها یم رهیخ

ته  باش   ی" اگه رش   ته  باف هه  یهم تو ایدن یهمه  ،یمحبتتو خوب   یجب

شن، باز تو برنده م شته ایشیمخالِفت با ست...  ی... ر بر گردنم افکنده دو

، قفس ِ در بسته یپرنده تو هیکشد هر جا که خاطرخواه اوست... داشتن ِ  یم

 شینبک دتَجلد ِ خو یخواد پسر جان! اگه در قفس باز بود و تونست یهنر نم

 یمحبتت کار م یرش  ته  ش  هیوقته که معلوم مش  ونه ت نپره، اون یکه از رو

خواد از کنارت  ینم یتونه بره ول یکه م یرو نگه دار یکنه... همت کن نهال

 ."یکن یرو به همه ثابت م اقتتیبره... اون وقته که ل

 ندارد. یآورد، با فکرهاش همخوان یآنچه به زبان م یول

 یمنم پشتشو مثل بعض ه؛یجد مشی... نهال تصمرهیکارا د نیواسه ا گهید -

 کنم... ینم یها خال
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چرخد و پشت بهش،  یکند. مهربان م یو پر حرم نگاهش م یناراض عطا

 یریم ای یخواب یم نیی: پادیگو یحوص  له م یزند و ب یم یلبخند کمرنگ

 باال؟!

هاش ندارد؛  یفش   ارد. لج کردن و تالف یهم م یرا رو پلک را دوس   ت 

اثبات خودش هم که  یبرا یاشد ولمهربان طرف حسابش ب یمخصوصا وقت

 کند! یتالف دیشده، با

 دهد. یم رونیحرم دارش را ب نفس

 باال! رمیم -

*** 

 هم نگذاشته. یصبح، چشم رو تا

 مانده و فکر کرده. یبه استخر خال رهیخ

او در  یاص  ل بوده و حاال رض  ا نیمادرش براش مهم تر تیرض  ا ش  هیهم

  خودش و شکوه است. ِیتینارضا یگرو

صبح را که م یداص ش یاذان  ضو م ریشنود، کنار  ه و به خان ردیگ یباغچه و

 گردد. یبرم
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 با نهال اتمام حجت کند. دیبا

*** 

 نان تازه رفته باشد. دیخر یزند برا ی. حدس مستیدر خانه ن شکوه

 .ردیگ ینم یزند. جواب یضربه به در اتاق نهال م چند

 :دیگو یمحکم م یول آرام

 !؟یدارینهال؟ ب -

 دهد: یماند، ادامه م یجواب م یچون همچنان ب و

 باهات صحبت کنم. دیبا -

 یباز را نگه م مهیش  ود و نهال، درِ  ن یلحظه بعد، قفل در اتاق باز م چند

 دارد.

 !؟یقبل یهمون صحبتا ایحرف ِ تازه  -

روح دخترش، دلش  یخواهد با نگاه کردن به ص  ورت ب یس  ت و نم یجد

 .دیاینرم شود و کوتاه ب

تاق رو  ادینم ادمی - فل کردن در ا باش  م... نم ادتیق جایخوام ا یداده   ن

 .میصحبت کن
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 رود. یکنار م نهال

 یرسرس یو تخت آشفته، نگاه ختهیشود و به اتاق به هم ر یوارد م یرعلیام

 اندازد. یم

 حرفامو بزنم. نی... بشمارستانیبرم ب دیبا -

 دهد. یم هیتک ارویبه د ستاده،یهمانطور ا یبا لجباز نهال

 ییزهایکش  د تا خالف چ یم یقیش  ود. نفس عم یم یحرکت نهال کفر از

در هم و ص  ورت  ینکند. نهال به اخمها یکه فکر کرده حرف نزند و کار

 گزد. یکند و ل  م یپدرش نگاه م یجد

 ...یبر دمیاجازه م -

 کند: یگرد شده فقط زمزمه م یی. با چشمهادهیکند اشتباه شن یم فکر

 !؟ی   چ -

 کند. ینگاهش نم میم*س*تق یرعلیام

 ...یبر دمی!... گفتم اجازه م؟یکه بر یالم شنگه رو درست نکرد نیمگه ا -

 زند. یپدرش زل م یدهد و مات زده به لبها یدهانش را فرو م آب

 واقعا؟!! -
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 زنند. یناباورش که برق م یشود در چشمها یم رهیخ یرعلیام

 اما شرط داره! -

 :دیگو یزند و م یبهت زده م یلبخند عیسر نهال

 قبوله! دیبگ ی!... هر چ؟یچه شرط -

 !؟یکن یقبول م دهیهر کس برات شرط بذاره نشن -

 شود. یچشمها و صورتش پخش م ینهال، بعد از مدتها تو قیعم لبخند

 قبول! دهی! نشننی! پدرمنیستین یشما که هر کس -

 ست. یاما جد یرعلیام

 ...رمتیبگ یو جد یبزرگ شد یگفت -

 دهد. یسر تکان م نهال

 برد. یدست جلو م یرعلیام

تا به خواس  ته ت  یکن یش  رطمو قبول م یآدم عاقل و بالغ دار هیپس مثل  -

 ...یبرس

شده  ینگاه نهال ست ِ دراز  ضا یاو م یبه د شتهاش را  ت،یکند و با ر انگ

 فشارد. یم
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 .میحساب کن یقول و قرارمون جد یرو میتون یپس م -

 ه!بل -

 کند. یفشارد و رها م یانگشتهاش را م یرعلیام

 خوبه... -

 کشد. یم یدیاز سر ناام ینفس

 ...یخانواده رو عذاب داد یچطور همه  رایاخ یدون یخودت هم م -

 کشد. یم چهیقال یپرزها یاندازد و شست پاش را رو یم ریسر به ز نهال،

بر خالف  یس  تطرز فکر خانواده چطوره و خوا یدون یو م یدونس  ت یم -

 ...یجهت رود شنا کن

 کشد. یم ششیبه ته ر یدست

صم - ضه بخونم...  یآخرمو بهت بگم... نم میبه هر حال اومدم ت خوام رو

ضه گوش دادن فرار نکهیگو ا صوال از رو ست یتو ا ش یه ه ک یو اونقدر باهو

 ...یمنم نخونده از بر یروضه 

 کند. یبه پدرش نگاه م منتظر
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قول  بهم ،یرفتیکه پذ یقبلش، طبق ش  رط ی... ولیرب دمیم تیمن رض  ا -

با تمام تالش و جد یدیم عد از ایدرس بخون ت،یتا روز کنکور   هنکی... ب

 لیحصت یبرا دمیاجازه م ،یداشت یقابل قبول یجواب کنکور اومد، اگر رتبه 

شور بر صیاز ک سان ی هی... اون هم نه به تو ستان و ک  یتینکه برات ذه یدو

 هیفرس  تمت  ینظر کامل م ریآش  ناهام، ز قی.. خودم از طرس  اختن. یالیخ

تا چه  گمیبهت م قیبکنم، بعد دق قیتحق هی دیکش  ور و دانش  گاه معتبر... با

 برام قابل قبوله. یرتبه ا

 دوزد. یم یرعلیرا به ام دشیشود و نگاه ناام یم زانینهال آو یلبها

 اما بابا... -

 شود. یحرفش م یمنتظر ادامه  یرعلیام

شته ا ارم،یب یخوب یتونم رتبه  یمن نه م - شم. یکه م ینه ر .. خوام قبول ب

 خوام... یمن م

 برد تا نهال ادامه ندهد. یرا باال م دستش

 ی...به هر حال تنها ش  رطیچند مرده حالج یخوام بهم ثابت کن یفقط م -

 ! پس به قولت عمل کن!؟یبر یخوا ی... منهیکه دارم هم
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 :دیگو یم مدر ه یبا اخمها نهال

 ...ستین یشرط ، منطق نیاما ا -

 اندازد. وقت رفتن است. یساعتش نگاه م به

ر دو و ه یکن یقبول م ای!... ستین یتو هم منطق میاز نظر ما، فکر و تصم -

مدت چه  نیا یتو تو میکن یاص  ال فراموش م ای م،یکن یبه قولمون عمل م

با  می... تص  ممیش  یو مثل س  ابق م یس  رت داش  ت یتو ییفکرا و نقش  ه ها

 .نمیب یموضوع نم نیا یادامه  یبرا یلیدل ن،یاز ا شیخودته!... ب

 چرخد. یپاشنه م یدوباره رو یکند ول یم پشت

وجه دوس  ت ندارم به  چی... به هیدیرو د تمیکنم جد یو نهال!... فکر م -

شتم، باهات برخورد کنم... اجازه نم نیاز اونچه ا ریغ یا وهیش  دمیسالها دا

 مادر و مادربزرگت  ِیباع  ناراحت ،یو از س  ر ِ لجباز دهیا حرکات نس  نجب

 ... بزرگ شدنتو با رفتارت نشون بده، نه با حرف!یبش

*** 

 یك هفته می گذرد. درست

  پشت پنجره مانده. ِیکیبه تار رهیخ یرعلیام
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 آلوده و گرم تهران، ریه ها را می سوزاند. هوای

ی نشسته که در سالهای اخیر سابقه نداشته. دامنه های توچال غبار عظیم بر

 حتی یك قطره باران هم نباریده.

 تهران مردم از یك دوره گرانی و تورم جدید حرف می زنند . در

 

 رفتی براش شرط گذاشتی، بدون اینکه به من بگی؟! من محرم نبودم ؟! -

حرکتی نمی کند . ش  کوه چای را روی میز کنار تخت می گذارد و  امیرعلی

 بر می گردد. می خواهد از اتاق خارج شود که امیرعلی دستش را می گیرد .

 بمون! -

 این روزا فرق کرده . انگار که بار سنگینی را بر شانه هاش گذاشته اند  ِشکوه

. 

نداده ولی از درون، مثل یك س   اعت دیواری  در ظاهر او تغییر زیادی رخ 

 بیفتد ، کند شده.کهنه که آهسته می گردد تا عقربه هاش از کار 

 از انرژی و مدیریتی که همیشه در او می دیدند ، باقی نمانده . اثری
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قدم بردارد . در  طوری ید  با گار مطملن نیس   ت چطور  که ان راه می رود 

رفتارش نوعی بهت زدگی دیده می شود و هیچ گونه شادمانی از عروسی ای 

س رضایتی که داشت، که در راه است، ابراز نمی کند. حتی از آن اندم احسا

 خبری نیست.

همیش  ه به رفت و آمد ابدی میان جلس  ات و خانه ادامه می دهد. انگار  مثل

 هیچ چیز براش وجود خارجی ندارد.

 چی شده شکوه جان؟! می لرزی !؟ -

 ،می لرزد .از غم .از وحشت .وحشت از دست دادن نهال. بله

 می کند. اقرار

 می ترسم! -

 اخم می کند. امیرعلی

 از چی ؟!-

نه - یه نمو ته؟! ... همش دو کیلو و نیم بود ...  یاد مد  یا او به دن  یوقتی 

 آرزوهام... تنها چیزی که اون موقع از خدا می خواستم . یکوچیك از همه 



 1523 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

شان در نامزدی  امیرعلی شکوه به عکس خانوادگي  شود که نگاه  متوجه می 

و را نزدیك به خودش نازنین است و فکر او پیش نهال. دستش را می کشد و ا

 روی تخت می نشاند.

مه  - که ش   د ، مس  وول اص  لی ه نه گیر... بزرگتر هم  ها  ینق نقو و ب

 خرابکاریها!

 با لبخند بي جانی می گوید: شکوه

 آره... تو خرابکاری ید طوالیی داشت . مخصوصًا تو ترسوندن آدما.-

 پیش بود، نه؟! نه که االن نداره! آخرین بار کی ترسوندت ؟! همین چند ماه-

 شکوه جان می گیرد. لبخند

سفید دور  یآره! ورپریده یه جوراب نایلون - سرش و یه مالفه  شیده بود رو  ک

 تنش، م  میت خوابیده بود رو همین تخت... از ترس غش کردم، افتادم!

 های امیرعلی از شدت خنده، تکان می خورد. شانه

ا! ه، گفت نگران نباش بابپدر ص  لواتی! وقتی بهش گفتم مامانت غش کرد -

 شکوه جون هیچوقت غش نمی کنه!

 شود. یشکوه رنگ غم می گیرد و نفسش آه م چشمهای
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آره! راست می گه... آخه شکوه جون که آدم نیست! از سنگ ساخته شده... -

 یه تیکه چوبه... یه تیکه آهن!

 دست پریده رنگش را می گیرد . امیرعلی

 ..شکوه جان! اشتباه متوجه شدی.-

 زندگی از صدایش رخت بسته. شور

چقدر آرزوی داشتنشو داشتم!...چقدر تالش کردم، چقدر تحقیر شدم ...  -

حاال احساس می کنم اون منو نمی خواد، قبولم نداره... نه به عنوان مادر، نه 

 هیچ عنوان دیگه ای...

 دهد. یم رونیرا ب نشیسنگ نفس

ر می کنه من دوس  ت دارم بچمو به ای روزگار... می بینی؟! ... مهربان فک -

این روز ببینم؟... فکر می کنه از ندیدنش عذاب نمی کش  م؟! از غص  ه ش 

 غصه نمی خورم؟! به وا... قسم علی آقا، اینطور نیست ...

 فشارد تا بغضش نشکند. یلبهاش را به هم م یا لحظه

متی تو بابا منم آدمم ، منم مادرم... تموم این سالها، چی خواستم جز سال -

 داش  تم. فقط یه یو عاقبت بخیری بچه هام؟ ... نه زیاده خواه بودم ،نه توقع
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زندگی عادی می خواس  تم مثل همه ... بچه و کس  ی که به من عالقه داش  ته 

 داشته باشم!؟ ادیباشه...این توقع زیادیه ؟!... چرا نمی تونم یه زندگی ع

 نگاهش می کند. امیرعلی

صورت رنج ک چینهایی شده، دیگر هرگز محو نمی که در  شیده اش نمودار 

 شوند.

 را ن*و*ا*ز*ش می کند. دستش

شتگی  - منظور مهربان این نبود... ما هممون مي دونیم تو چقدر از خود گذ

 کردی ... خانومی کردی... به پای من و این زندگی نشستی.

 دهد. یرا به چپ و راست تکان م سرش

.  تنم از من متنفره ینفره علی ... پاره نقل این حرفا نیس  ت... بچم ازم مت -

به مهربان می کنه ،پیش تو میاره... تویی که از  نداره ! ش  کایت منو  قبولم 

 اول نخواستیش. یلحظه 

 شکوه! انقدر تلخ نباش!-
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 قیست که باید می زده؛ با وجود اینکه سالها گذشته اما زخمهای عم حرفی

د . با وجود نگرانی از عکس العمل کهنه، هیچوقت واقعًا بهبود پیدا نمی کنن

 امیرعلی، ادامه می دهد.

 دروغ می گم ؟!... یادت رفته!؟-

آن حرفها از زبان ش  کوه، چنان متاثرش می کند که به زحمت موفق  ش  نیدن

 به درم آنها می شود.

 داند همه این حرفها از احساس گ*ن*ا*هی ست که شکوه دارد. نمی

کنم ،عوض  ش  و خدا به نهالم بده .... خدا به گفتم برای نازنینم مادری می  -

سر شاهده ،هر بار خواستم کاری براش بکنم ، گفتم اول نازنین ... نکنه این 

 بچه دلش بگیره ... از اون بدتر، خدا از من قهرش بگیره.

 صداش را دو رگه کرده . بغآ

این اون چیزی نیس  ت که من می خواس  تم ...غیر اون، احس  اس می کنم -

 م . هیچکدومتون به من حتی احتیاجم ندارین .اضافي ا

 هقش بلند می شود. هق

 امیرعلی، تنها نگاهش زنده است. یدرمانده  یچهره  در
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ما هممون دوس  تت داریم . فقط االن - باه فکر می کنی عزیز من ...  اش  ت

... نهال س  ر لج افتاده ... باید یه مدت باهاش کج دار و مریز ،  هیش  رایط بد

ببینیم خدا چی می خواد... ش  ایدم س  رنوش  ت نهال اینطور رقم  کنیم تا یط

خورده....ما که نمي تونیم جلوی سرنوشتو بگیریم . مگه نازنین که خواست 

 بره، تونستیم جلوشو بگیریم؟!

 شکوه سخت می شوند و با کنایه می گوید: چشمهای

. چه ش  وهرش اونجان  ینازنین!؟ نازنین داره با ش  وهرش میره ! خانواده  -

ی ؟! ...هه! ...جز این انتظار  یه مملکت غر ها تو  یه دختر تن به  ربطی داره 

 دیگه ای ازت نداشتم!

 دهد. یتاسف سر تکان م با

ادعا ... فقط ادعا می کنی... می گی دوس  تم داری اما هیچ تص  وری از  -

دوست داشتن نداری . فقط یه مشت حرف که یاد گرفتی رو به زبون میاری . 

 کنم تو چطوری دکتر شدی؟! چطور درد مریضاتو می فهمی ؟!تعج  می 

 و عاصی، دستهاش را روی صورتش می گذارد. درمانده
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هر ش  خواب می بینم رفته ... هر ش  مي میرم ... هزار بار مي میرم ...  -

 چرا درد منو نمی بینی؟! شایدم می بینی و مثل بقیه برات مهم نیست .

 شکوه خواهش می کنم ...-

 نه، خواهش نکن ! من نمی خوام تو ازم خواهش کنی ... یه کاری کن ! -

 چیکار کنم ؟! چیکار کنم باورم کنی؟! -

 ثابت کن! نذار بره ... اون بدون اجازه تو نمي تونه بره.-

 آهی می کشد. امیرعلی

آخه عزیز من! اگه بخواد بره که من نمی تونم مانع رفتنش بش  م .بعدم همه -

 ینه که....اینا منوط بر ا

 

 بی توجه به حرفهای امیرعلی ادامه مي دهد. شکوه

 شیکیتو آش نا زیاد داری. خیلیهاش ون ،خودش ونو مدیون تو مي دونن ... -

صدا تو یکی از همین  سر و  صحبت کن، بی  سم... باهاش  همون حاج قا

 دانشگاها قبولش کنن .
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شکوه صدای  او را درم کند. یطول می کشد تا امیرعلی مفهوم جمله  مدتی

 بند امدن نفس او در گلو را می شنود .

 اش درهم می رود. غافلگیر می ایستد و به شکوه نگاه می کند . چهره

تو حالت خوب نیس   ت! هیچ معلوم هس   ت چی می گی ؟! خودت می  -

 فهمی چی از من می خوای؟!

 فشارد. یدو دست م انیبا درد، سرش را م شکوه

 . حق با توئه! حالم خوب نیست -

 شود طرفش. یخم م یرعلیام

به من  - ند روز  یه چ باور کن من درکت می کنم ولی این راهش نیس   ت. 

مهلت بده، با هم مش  ورت کنیم، فکرامونو بذاریم رو هم ببینیم چکار باید 

 کرد.

 نه!-

سرش را باال م مک  صورت مرد ردیگ یکوتاهی می کند و بعد  . ماتم را در 

ف تمام این سالها، می ایستد در برابر خواسته محبوبش می بیند اما ، بر خال

 شوهرش . ی
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من نمی خوام فکر کنی... نمی خوام مشورت کنی ... تو منو الیق مشورت -

ست! من دخترمو می خوام ! همین جا ! اگه نهال بره، منم  ستی . مهم نی ندون

 از این خونه میرم. قسم می خورم میرم!

کند قدرت  یحس م ی می آیند ولناباور و ملتمس امیرعلی باال چش  مهای

 راست کردن کمرش را ندارد.

می تواند ببیند که تحمل همه اینها چقدر برای او س  خت اس   ت  ش  کوه

 .انتظارش را داشت اما راهی برای تخفیف شدت ضربه ندارد .

صمیم دارد در برابر  یرغم همه  علی ست، ت احترامی که برای مهربان قائل ا

ستد و برای نگه صدای خنده  آنها بای شنیدن  شتن نهال بجنگد. نهالی که  دا

 بوده . باید پیروز شود. شیدلگرمی او در زندگ یهاش، مایه 

و تص  ور نبودن او ، توانش را گرفته . ص  داش به آرامی یك زمزمه  اض  طراب

 شده .

 با حاج قاسم تماس بگیر! -

 جواب، اتاق را ترم می کند. یبا شانه ای افتاده، ب امیرعلی
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فکر کرده ش  کوه هم، خواس  ته ها و آرزوهایی مانند خودش دارد و  همیش  ه

 دلش یمثل او فکر می کند؛ تا اینکه سرانجام بعد این هم سال، شکوه عقده 

 را باز کرده و خشمش را فریاد کشیده.

چقدر هم که بخواهد، نمی تواند خودش را قانع کند که این واکنش، از  هر

 ن نهال به او وارد کرده.تحمل درد زیادیست که تصور نبود

 او بیشتر از آنکه ظاهری باشد، از اعماق وجودش است. درد

 ها و یادها به ذهنش هجوم می آورند. گذشته

شد ...  زمانی شته با که بهش گفته بود نمی تواند توقع یك زندگی نرمال را دا

 صورت بي جانش روی تخت بیمارستان و شکایت او از نخواستن بچه...

همد که آن کلمات و اثراتش برای ش  کوه، لحظه ای و گذرا نبوده می ف حاال

 که بتواند مثل او بعد از مدتی آن را به دست فراموشی بسپارد.

شکوه را می بیند و احساسی که سالها پیش در او کشته. برای اولین بار  حاال

شته  شکوه باقی گذا سد از ویرانه ای که در وجود  سد....می تر او هم می تر

 را می پذیرد. .ضربه

 زند تا وزنش را نگه دارد. یرا به چارچوب در م دستش
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 خدایا چیکار کنم....چطور جبران کنم!؟ -

 

شرط ِدنی***با فهم شته، ام یکه عموش برا ی  ه. شد شتریب دشینهال گذا

اس  ت که آن را هم نهال  امیپ قیارتباطش با نهال، از طر یروزها، همه  نیا

 دهد. یجواب نم

پرس  د... نازنین هم بیش  تر  یم نیاش را از نازن یکاالت ِ درس  اش   دهیفهم

هایتًا و ن ستین یاش آنقدر قو یاضیر ی هیست .از طرفی پا یرعلیسرگرم ام

هر بار برای اطمینان از جواب ،از عطا کمك خواس  ته . او هم در چند ماه 

 ته.گذاش بجوا یب اینهال رد کرده  یکمک داده ول شنهادیگذشته، چند بار پ

 نوشته " تدریس خصوصی ،تضمینی !" براش

 گذارد و یرا کنار م یخواند. گوش   یحوص  له م یکند و ب یعطا را باز م امیپ

کال در رفع اش نیاندازد. نازن ینگاه م کیزیو ف یاضیر یبه ضخامت کتابها

 نیهم که ندارد... اما رو انداختن به عطا، آخر یگریدر مانده... دوس   ت د

 هد.خوا یست که م یزیچ
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د و مک یکه پدرش خواس  ته ندارد. لبش را م یبه رتبه ا دنیرس   یبرا یدیام

 کند. یفکر م

 رسد. یم دیجد امیپ

 !"شهیگذره ها !! داره به ضررت تموم م ی" بشتابید ،بشتابید . زمانت داره م

 پیام بعد می رسد. بالفاصله

 !"رمیگ یو تمام و کمال م سمی"راستی من حق التدر

 دهد. یجواب م یا قهیده دق یبا مکث نهال

 ."ی" با بابام باید حساب کتاب کن

خندد. روی تخت دراز می کش  د و بازویش را  یخواند، م یرا که م امشیپ

 یم یزیر س  رش می گذارد "باالخره ،به حرفت اوردم " س  ر خوش، به گوش  

 :دیگو

 تو بذار من بیام.....خودم بلدم حقم و بگیرم -

 :سدینو یم و

 "ام؟یب یساب کتابش نباش!... ِک " تو نگران ح

 ."یدیپرسم، تو هم جواب م ی!... اشکاالمو با اس مستیدر کار ن ی" اومدن
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 دهد: یلبهاش را ندارد، جواب م یرفتن از رو الیکه انگار خ یلبخند با

 ."ی... هم رفع اشکال، هم تست زنمی" هر روز کالس دار

*** 

به رو ش  کوه باز م یدر را  طا  گ یع با ن ند و  هام آم یاهک جواب  ز،یاس  تف

 دهد. یسالمش را م

 زند. یم لبخند

 نهال. شیخوام برم پ یسالم شکوه جون! م -

 اندازد و بعد به عطا. یمردد به در اتاق نهال نگاه م شکوه،

 خونه. یخودشو حبس کرده تو اتاق... انگار درس م -

 اندازد. یابرو باال م عطا

 تا کنکورش.قرار شده باهاش کار کنم... هر روز  -

 کند. یمشکوک براندازش م شکوه

 آقا بهت سفارش کرده؟! یکه با تو هم سر ِ لج افتاده؟... عل نیا -

 یرو م یزی: ش  کوه جون! منم همون چدیگو یش  ود و آرام م یوارد م عطا

 !یخوا یخوام که شما م



 1535 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 کند. یگذارد و باز م یهم م یرو نانیرا با اطم پلکهاش

 !شهی من و شکوه خانوم نم ِمیت فیحر یشکی! همیشیموفق م دیمطملن باش -

 زند. یهم لبخند م شکوه

 کنم. یعمر دعات م هی یبرو خدا کمکت کنه... اگه موفق بش -

 رود. یاش و به طرف اتاق نهال م یشانیگذارد کنار پ یم دست

 زند. یم در

 قرارمون اومدم. ینهال باز کن... برا -

صدا زند ی. دوباره در مدیآ ینم یجواب ش امیزنگ پ یکه   یاش بلند م یگو

 شود.

 !"؟یاشکاالمو بگ ی! مگه قرار نشد اس ام اس؟یاومد ی" واسه چ

باره به در  ی. لبش را مس   تیش  کوه راحت ن مینگاه م*س*تق ریز گزد و دو

 زند. یضربه م

من  ،ی!... اگه تو حال ِ نوش  تن ِ اش  کاالتو دار؟ی! اس ام اس  ؟یخل ش  د -

 .میکردن رو ندارم... باز کن صحبت کن پیتا بلند یجوابا یحوصله 

 اندازد. یم یشکوه نگاه به
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 رود. یدهد و به آشپزخانه م یم رونینفسش را ب دیناام شکوه

 یم اشکاالت امینوشتن و خوندن پ یکه برا یاون وقت ی: تودیگو یدر م کنار

سوال جواب بد یتون یم ،یکن  یبا خودت لجباز ستی... به نفعت نیده تا 

 نهال. یکن

 .امیهم پ باز

 !" نمتیخوام بب ی" گفته بودم نم

سش را بیرون می  یرا م امیپ سته تکیه می دهد و نف خواند و با حرم به در ب

 دهد.

 کینه شتری داریا!-

ستاده برگه کاغذی از زیر در بیرون می زند.همزمان پیامی هم  همانطور که ای

 می رسد.

 ""حاال که تا اینجا اومدی دست خالی نرو 

به پیام ،هنوز متوجه منظورش نشده .خم می شود و کاغذ را بر می  رهیخ عطا

 دارد.
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ص  فحه کامل ،با خط ریز و خرچنگ قورباغه ، در برابر چش  مانش می  دو

 ر*ق*صند. مشت ارامی به در می زند.

 حداکثر استفاده رو از کاغذ می کنی ،اره!؟-

 شود و باز هم پیام . انتگرال ،دیفرانسیل از زیر پایش نمایان می کتاب

 "فصلهایی که توشون اشکال دارم رو عالمت زدم"

 می خندد . اهسته

شده! به این امید  تنبیه ست . چقدر دلتنگش  شیرینی  سخت و در عین حال 

 امده بود ،شاید بتواند او را ببیند.

 فرصت دارد. گریروز د ستیداند تازه روز اول است و ب یم

 پرسد: یت در می رود . شکوه مردد مو بر می دارد و به سم کتاب

 جان؟! ریهست ام یدیچی شد !؟ام -

 زند. یگرم م یلبخند

 .امیشکوه جون! من فردا ساعت پنج دوباره م طونهیش دیناام -

 راه پله می ایستد .صفحه پیام گیرش را باز می کند و تایپ می کند. میان

 "دلم برای ضرب المثلهای شتری ت تنگ شده"
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پام می کند.االن زمان این حرفها نیس   ت .وقتی قبل از  اما فرس  تادن انرا 

ندارند و یا یك نگاه به فص  لهای عالمت زده ش  ده ،به این نتیجه رس  یده راه 

شرط ِ پدرش هم که  ست نهال به خاطر  درازی در پیش دارند .فقط امیدوار 

 شده ،با جدیت بیشتری درس بخواند .

 یپ می کند.را در بند می کشد و تنها تا احساساتش

 "تا ش  جوابها رو می فرستم .هرجا متوجه نشدی ،بگو برات توضیح بدم"

 

 

*** 

 ادامه دارد. دهیسپ یتماسها

 یپرسد و از کارهاش برا یم هیزند، از حال هان یدو بار زنگ م یکی یا هفته

 .دیگو یم یمراسم عروس

شده و انگ دهیسپ یفهایاز تعر بعد سوسه  صحبت با نامدار، و رفته تا گ زهیاز 

 .ردیبا او تماس بگ
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نامدار و لحن سردش،  یو فرصت دوباره... ول دیبگو یخواسته از دلتنگ یم

  ِ ی. س  کوت طوالندیبگو کیتبر مانیوادارش کرده فقط به خاطر دادگاه نر

صم  هینه هان ده،یپرس مشیدو طرف خط، هر دو را کالفه کرده. نه نامدار از ت

 از حالش گفته...

 یدر مدت ِ باق دیاست و با نیو نازن یرعلیاه، جشن ازدواج امم وریشهر آخر

 مانده، به آماده کردن مقدمات مراسم بپردازند.

ک در تدار دیهم فقط با نینازن یخانواده  ست؛یدر کار ن هیزیکردن جه فراهم

به ازدواج  ینهال را دارد که وقت یش  کوه، آنقدر دغدغه  یجش  ن باش  ند ول

 .ردیگ یم شتریو رفتن ِ او ب ییط دلش از جداکند، فق یفکر م نینازن

نازن یانجام کارها یقرار اس   ت برا یرعلیام به امر کی ن،یاقامت   کایماه 

 برگردد.

جش  ن  یو کارها دهایو به خر الندیفکر و خ ریدرگ گران،یدو، کمتر از د هر

مختلف و مزون  یها هیکنند ، به آتل یم یزیرس  ند، برنامه ر یم یعروس  

 مشترک هستند. یزنند و در ت  و تاب شروع زندگ یسر ممعروف  یها
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 ش  نهادیو پ دهینهال را فهم یزند. ماجرا یبه مهربان س  ر م شیکم و ب ه،یهان

ها گاه ها و دانش   کالج  به  ند و رو ورکیوین یداده  مک او  یهم فکر کن ک

 حساب کنند.

با  ،یلرعیآن هم تنها و حتا بدون ام لند،یالنگ آ یالیکرده برگش  ت به و فکر

چند ماه  نیکه در ا یقابل تحمل تر خواهد بود... نامدار یوجود نهال، کم

 گرفته. میقاطعانه تصم شهیمثل هم ده،ید

شرمندگستین انیغرورش در م یپا ست و ترس از خواهش و  ی... حرف ِ 

 رحمانه از طرف نامدار... یپس زده شدن ب

شان قلبش شف ست خام یست که از درون م یآت سالها شد و  سرد جو وش و 

 .ستیکوه ِ سخت، در توانش ن نیا یبسته  یشده. شکافتن ِ دهانه 

به رو ش   ده و پ یرعلیمهربان، با ام یبار در خانه  نیآخر یوقت  ش  نهادیرو

ص  حبت کرده  م،یرا داده، هر دو بدون نگاه م*س*تق کایامر یدانش  گاهها

 اند.

 هیو هانمهربان، ش  وهرش  یو پر بغآ، به جمع س  ه نفره  یناراض   ش  کوه،

 کرده. ییرایچشم دوخته و در سکوت، فقط پذ
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 میمتص یدر اروپا گفته، تشکر کرده و همه  انشیاز دوستان و آشنا یرعلیام

 کنکور موکول کرده. جیها را به بعد از اعالم نتا یریگ

آرام او گوش داده و فکر کرده چقدر پوس  ت  یبه ص  دا هیمدت، هان ی همه

 انداخته!

 وش، حاال براش سمبل احترام است. نشسته روبه ر ِمرد

شق دشیام نیدوباره اش، محال تر دارید یآرزو یروز ساط یبود. ع و  یریا

شده... و  یاو در روح و جانش جار ادیقابل دسترس که سالها و سالها،  ریغ

که  ی او غرق کرده که فرص  ت ش  ناخت و باور مرد ِالیانقدر خود را در خ

 ش گرفته.کرده را از خود یم یباهاش زندگ

 هنکیکند، از ا یاش نگاه م یس  ال زندگ یبه س   یبعد از چند ماه، وقت حاال،

 .ستین مانی صداقت ِ جوان شده، پش ِیرعلیعاشق ِ ام یروز

سال،یمرد م نیا شناخته و غر یبا همه  ان  زیبودنش، هنوز احترام برانگ  ینا

 کند. یاست و آرامش را متصاعد م

مرد، در دلش جوانه  نینس  بت به ا یوزکه ر یاز احس  اس   س  تیزده ن ش  رم

انده م رهیاست که آنقدر پلک به پلک، به آن جوانه خ نیزده... افسوسش از ا
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ند بادا گز گذر عمرش را د ند،یبب یم نه  چه در اطرافش  دهیکه  نه هر آن و 

 گذشته.

سان حداقل ست از ان س ِتیخوشحال ا سالها بهش فکر کرده، ناام ی ک  دیکه 

 .دهیمرد داشتم!" نرس نیکه نسبت به ا یاز احساس فی"ح ینشده و به جمله 

 اش را هم... ندهیداند گذشته اش را باخته... و آ یم یول

*** 

صبح ب امیرعطا شن داریاز نماز  ست. با  ش یصدا دنیا رک س اطیبه ح ن،یما

کند و نهال با فرم مدرسه  یخارج م نگیرا از پارک نیماش یرعلیکشد. ام یم

ساده، به طرفش م س تیل ، آ ریرود.ز یو  خواند و از دور بهش  یم یالکر

 کنکور برساند. یخواست خودش او را به جلسه  یکند. دلش م یفوت م

ند کرده .هرچ رییگذشته، برخورد و رفتارهای نهال تا حدی تغ یسه هفته  در

که س  عی کرده بود عمدًا خودش را پیچیده و مبهم نش  ان بدهد و مثل روز 

. اما پاس  خها و جوابهای گاه و بیگاهش ، میان پیامها ، و س  رد  بهیاول، غر

 عطا را امیدوار کرده.

 !نیهمان منوال روز اول ،درس خوانده، سوال کرده، تست زده . هم به



 1543 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

وقت گذاش  ته و یکبار هم عص  بانی از روش  ی که  ش  تریآخر، عطا ب یروزها

 نهال انتخاب کرده تا پشت در اتاق رفته بود و گفته بود

به این نتیجه رس  یدم ،غرورت اجازه نمیده از حرفت برگردی . این  نهال !-

 غرور لعنتی مخرب ست . از اتاق شوتش کن بیرون .

 هم پیام رسیده بود. بالفاصله

"شوتش کنم که تو بیای جاشو بگیری ؟ کور خوندی . اصاًل دوست ندارم تو 

 رو جای غرورم ببینم."

 بود. مدتی به این حاضرجوابی نهال خندیده تا

نهال و درس نخواند ِ  یتوجه یکه توانس  ته کمک کرده، هر چند، ب ییجا تا

 باع  شده از مرور درسها و سرعت تست زدنش کم شود. رش،یچند ماه اخ

اثبات خودش و احس  اس  ش به نهال و مهربان هم که  ی... براس  تین دیناام

 کند. یتوان، تالش م نیشتریآخر و با ب یشده، تا لحظه 

*** 

 .هیهان دنیکارش به تهران آمده و به د یدوباره برا هدیسپ
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 یاخالقش، سکوت و دل مردگ نیست... و ا یسرزنده و پر انرژ شهیهم مثل

 آورد. یبه چشم م شتریرا ب هیهان

ست دارد، ناهار را با هم ب هیهان از سته اگر دو  یاز خانه بخورند ول رونیخوا

 کرده.را بهانه  یحوصلگ یمعذرت خواسته و ب هیهان

ش  پ یآقا - سما آب پاک شیراد که چند  ستم ر یر ن !... گفتختنیرو رو د

 ندارن... رانویکار دارن و فرصت ِ اومدن به ا یکل

 اندازد. یباال م ابرو

دارم!... تازه همسرتون سفارش هم کردن  یمن دست از سر ِ شما برنم یول -

 .یعروس نیایکنم حتما ب یشما رو راض

 کند. نامدار سفارش کرده؟! یاه منگ دهیبه سپ متعج 

 ییو. پرتندیب یرا که ظاهر شده م یکمرنگ یپرتو ه،یهان یدر چشمها دهیسپ

شا  نیاو، ا یشود. ول لیتبد یبهش اجازه ندهد به شعله ا یجبر ِ زندگ دیکه 

 کند. یحرارت و گرما را احساس م
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 دمیشا... نیشکنه شما هم نباش یمن سوخته که دلم م یدلشون برا دیشا -

سردگ نیهم شده بخوان  یو منزو یاف کم آب و هوا عوض  هیشدنتون باع  

 ...نیکن

 زند. یرنگ م یب یلبخند

 .هیمنظور نامدار از کاراش چ دیواضح فهم شهیوقت نم چیدونم!... ه ینم -

 کند. یچشمهاش را جمع م دهیسپ

 شما؟! یحتا برا -

 کند لبخندش را حف  کند. یم یسع

 همه! ی! براهینجوریا تشیشخص -

راد هم،...  ی... آقانیبه نظر کس  ل ش  د نجای! اکا؟یامر دیگرد یچرا برنم -

سته م نیخ  باالخره بعد ا سال، آدم واب ... زن و مرد از هم آرامش شهیهمه 

 .رنیگ یم

 لبخند ندارد. گرید

 نامدار خودشو غرق کاراش کرده... -

 زند. یم طنتیاما چشمهاش برق ش دهیسپ
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 !انیپر حرارت م اما به نظر -

 خندد. یکوتاه م و

چه  دمش  ون،یمنو خانوم راد! اعتراف که کردم از روز اول که د دیببخش   -

 داشتم! یاحساس

 کشد. یم یقیعم نفس

بده... منم  یتر از اونه که بتونه حرارت یافتنینامدار االن دس   ت ن - به من 

 تر از اونم که بتونم بهش آرامش بدم... فیضع

 زده. دهیشود چرا آن حرف را به سپ یممردد  بالفاصله

ندارد... ماههاس  ت تنها همدمش، س  نگ مزار  یبه درد دل با کس   عادت

 نگفته. یوقت از دلش با کس چی... هماستیس

 یدوس  تانه و همدرد، م یو با لحن ندینش   یش  ود، کنارش م یبلند م دهیس  پ

 :دیگو

اتون ... بردیکن فکر نطوریباع  شده ا یدور یمدت طوالن نیهم دیباور کن -

 م،ش  یم کیبه محس  ن نزد ادیز یجور اخالق گند دارم که وقت هیکه گفتم؟ 

ساس م سم م یاح شدم و اعتماد به نف سته ش   نی... اما همنییپا ادیکنم واب
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 ششیپ ردمخواد زودتر برگ یدلم م شم،یدو روز، ازش دور م یکی نیکه مثل ا

 بودن کنم... دیمحبتش، احساس مف دنیتا با د

 دهد. یتکان م سر

 .شی... من االن نه راه پس دارم، نه راه پیدون ینم یچیتو ه -

 شود. یمردد م دهیسپ

شکل جدیعنی - صال بهتون نم ی!... ولن؟یکرد دایپ ی... با هم م .. . خورهیا

 راد هم... یبه آقا

 ... از همون اول...میدار یسالهاست مشکل جد -

 شود. یم بلند

صال چ - ش جانیشد حرف به ا یا شتد؟یک س ی! دا ن ... میگفت یم یاز عرو

 ...ارمیب یبرم دو تا چا

 .ردیگ یو دستش را م ستدیا یهم م دهیسپ

ناآروم به  یلی... خدیهنوز قهوه مون مونده... خانوم راد! با من راحت باش   -

 حرف زدن حالتونو بهتر کنه. دی... شانیاینظر م
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اندازد و  ینه هاش مدس  تها را دور ش   ا دهیکند که س  پ ینگاهش م مردد

 خورد. یکند. جا م یب*غ*لش م

فامون ب دمیقول م - بذار نیحر نه...  فکر کنم احس   اس  دیخودمون بمو

ر فهمد چقد ی... تازه مدیدو طرفه ست... منو دختر خودتون بدون تمیمیصم

صم کی شته... جلو یمیآ*غ*و*ش   یبغآ ِ آماده اش را م یو گرم را کم دا

 .دهیت سپکشد پش یو دست م ردیگ

 االن... یتا حاال فکر نکرده بودم کاش دختر داشتم... ول -

 رود. یعق  م دهیسپ

 فرصتو خدا به هردومون داده... نینه من مادر... ا د،ینه شما دختر دار -

 دهد. یم رونیرا ب نشیسنگ نفس

 ...نطورهیحتما هم -

 زند. یم طنتیباز به در ِ ش دهیسپ

شما عروس هم دار - شوهر گهیدخترتونه د هیاونم  ...دیتازه  ! البته مثل مادر

ش همونطور که داماد،  شه،یوقت دختر آدم نم چیعروس ه گهیکه م دیمن نبا

 !رهیگ یپسر خود آدمو نم یجا
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 زند. یم پوزخند

 کرد... یفکر م نطوریاتفاقا مادرشوهر منم هم -

 شود. یگرد م دهیسپ یچشمها

 اور کنم!تونم ب یاصال نم یراد؟! وا یمادر آقا -

 دهد. یتکان م سر

  نامدار نبودم... ِیگفت من مناس  همسر یمرگ!... م یتا لحظه  -

 برد. یابروش را باال م کیناباور،  دهیسپ

 !نیهست یبه نظر من که شما زن فوق العاده ا -

 زند. یلبخند م فیتعر نیدرد به ا پر

 واقعا؟! -

 .ندینش یدوباره م دهیسپ

 شک ندارم! -

 .ندینش یگذارد اما نم یم زیم یرا کنار فنجانها روشکالت  ظرف

من زن  ،یمعمول ایرو برات فاش کنم س  پیده ... فوق العاده  یراز هیبذار  -

 هستم. یبدبخت
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 کشد. یم یآه

صل نیو در ا - صر ا ستم... خ یمورد، مق  هیقبل تر از ازدواجم،  یلیخودم ه

 ...میرو دوست داشتم... اما از هم دور شد گهیمرد د

 ند.ک ینگاه م رونیو به ب ستدیا یشکند. کنار پنجره م یدر گلوش م صدا

 رو دوست داشته باشم... یا گهیوقت بتونم کس د چیکردم ه یتصور نم -

 شود. یم رهیدرخت باغ روبه روش نشسته خ یکه رو یکالغ به

شامیبود که هم طبقه بود نیعلتش ا دیشا - جوون بودم... اون  یلیخ دی... 

شاساده بو صادق و زالل...  شتم... کامال بر  نیهم یبرا دید و  ستش دا دو

 عکس نامدار...

 .ندینش یهمه تن گوش شده و م ی دهیگردد سمت سپ یبرم

 بود... ناش  ناخته بهیازدواج کردم... نامدار غر یتمام فکرم با اون بود وقت -

بتونم  م تانداشت یبود... اصال زمان گانهیکارها و رفتارش برام ب یبود... همه 

نگاه به اتفاقات دور و برم بندازم... فرص  ت نداش  تم نامدارو  هیبرم عق ، 

توجه و عالقه م رو به  یاومد و همه  ایبه دن یرعلیبشناسم... بالفاصله هم ام

... لعنت به غربت! که منو از همه  یاون معطوف کردم...بعد هم غربت ِ لعنت
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 یبرام ب زایچ ی هیش  د و بق میوش  داش  ته هام جدا کرد... پس  رم تنها دلخ ی

سهم نامدار از ا یو ب تیاهم ود... ب شتریها از همه ب یتفاوت یب نیتفاوت... 

 بوده... یکرده و ک کارایفهمم برام چ یم االکه اون... ح یدر صورت

 !د؟یکرد یفکر م گهیمرد د هی... با وجود شوهر و بچه، هنوز به یعنی -

س دیترد با شده که حتا نگاهش  هیانه ی. ولدهیو ترس پر انقدر غرق خودش 

 کند. یهم نم

کردم زنده باش ه...  ی... اص ال تص ور نمالشیکردم... به خ یبهش فکر م -

شتم...خ زشیبرام منبع آرامش بود... همه چ ست دا  دیمعتقد و مق یلیرو دو

قت تو چیه ن،یهم یبرا دیبود... ش   ا به  ریغ االتم،یخ یو از فکر کردن 

 فکر نکردم... یچی... به هدنشیوباره دحضورش، توهم د

 شود. یم رهیخ دهیسپ یچشمها به

 ن،یهم یکردم مرده... برا ینبودن... چون فکر م ینیو زم فیفکرام کث -

شرمنده ن شیپ شتباه کردم... ولستمیخدا   همش در قبال ی... خطا کردم... ا

 نامدار...

 کشد. یم آه
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مدارم... برا ونیمد یلی! من خدهیس  پ - ل   دیبا زایچ یلیخ ینا ازش ط

شش کنم... و حاال، وقت  مشیم میزندگ ینامدار تو تیدارم متوجه اهم یبخ

 ...رهیمنو بپذ ستیحاضر ن گهیو د دهیکه نامدار گذشته رو فهم

 کند. یم یفقط با نگاه، همدرد دهیسپ

شبخت زندگ - ستم خو شکل از خودم بود... چ یمن اگر نتون  ییزهایکنم، م

ست داد ش یکه م یم، از عواملکه از د ست جان شه، کم و  نیتون کمبودهام ب

 یا گهیاگر طور د دینامدار هم مقص  ر بود... ش  ا ییکس  ر نداش  ت... جاها

خام  یکردم... ول یم دایکرد، من زودتر خودمو پ یبرخورد م اخالق 

الک خودم بمونم و نخوام اطرافم و داش  ته  ینامدار هم باع  ش   د من تو

 ...نمیهامو بب

 اندازد. یدهد و شانه باال م یکان مت یسر

شته س... چ نهایا یهر حال، همه  هی - خوام بگم،  یکه م یزیمربوط به گذ

کردن رو از خودت و  یو خوش  بخت زندگ یکه فرص   ت خوش  بخت نهیا

 یکه ممکنه کس   یش  کل نی... من نامدارو به وحش  تناک ترریهمس  رت نگ

 م،شیدلتنگش م یارم وقتشوهرشو از دست بده، از دست دادم... حتا حق ند
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ص ی... من همه نمشیبب ش راتشیتق ضر ن ی... ولدمیرو بخ  تسیاون... حا

 دم... یاشتباه گذشته رو تکرار کنه... و بهش حق م

 گزد. یم ل 

 نیباتریکه ز دمشیش  ناختم و د ینخواس  تم نامدارو بش  ناس  م... و وقت -

 برام نمونده. یعمرمو از دست دادم و راه برگشت یسالها

به حرف زدن  یلیکدام تما چیاس ت... ه نیو س نگ یطوالن دهیس پ کوتس 

 ندارند...

 آورد. یم یبرد و دو فنجان چا یدست نخورده را م یها قهوه

 کند. یغرق فکر، نگاهش م دهیسپ

 !نیخانوم راد! برگرد -

 کند. ینگاهش م متعج 

 راد هنوز هم دوستتون دارن! یآقا -

سبکخواهد ادامه دهد... اح ینم دلش  یتکرار حرفها یکند ول یم یساس 

 کند. یازش دوا نم یدرد ده،یسپ یدلخوش کننده 

 .یکند به فنجان چا یزند و اشاره م یلبخند م فقط
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که نش  انگر آن اس  ت که  ییداند. برخوردها ینامدار را نم ریکه رفتار اخ او

 یخواهد برا یهر چه بوده، به گذش  ته تعلق دارد و م هیاحس  اس  ش به هان

 از او دور بماند. شهیهم

سپ پس سراغش ب دهیچرا از  سته  س د؟یایخوا صرار کرده در عرو  او یچرا ا

 شرکت کند؟!

سوز دیشا ساس دل شده... نامدار بهتر از هر کس از ب یاح  یو ترحم باع  

 خبر دارد. هی هان ِیکس

 کند به سمتش برگردد. قیرا تشو هیهم از او خواسته هان دیشا

 ممکن است؟! یعنی

 هم که شده... یرعلیاطر امخ به

 بکند. یحاضر است هر کار یرعلینامدار به خاطر ام داندیم

. در دام س  تیعاش  قش ن گریاس  ت! نامدار مس  لما د نیش  ک هم ی! ببله

نامدار،  یها یعلم به کم گذاش  تنها و کاس  ت یافتاده که با همه  یافکار

 . می داند یخودش نشانه رفته و خود را مقصر اصل یانگشت اتهام را به سو
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مجاز  یهمزمان ش  ده با اعالم رتبه و اس  ام ران،یبه ا یرعلی***برگش  تن ام

 شدگان به انتخاب رشته.

 ماه، در برابر نامدار کی یرعلیام یرفته ول شیخوب پ نیاقامت نازن یکارها

 و احساسش، به در بسته خورده.

س رانیرفتن به ا یبرا ت،ینها در سم عرو سو بعد از آن که  یو مرا ود، ب دهیپر

 انداخته. یرعلیرا به جان ام یو دلسرد ینامدار با جوابش، نگران

... ینیمراسم رو تدارک بب نیو با شکوه تر نیبهتر یدار فهیاز طرف من وظ -

جایمن هم ا جد  یترت ن مان  پارت نازن دیآ با هم  یتا وقت دمیرو م نیتو و 

م متعلق به مادرته... تا ه یآماده باش  ه... اون آپارتمان فعل زیهمه چ د،یاومد

شتن ایموندن  یمونه و برا یهر وقت خودش بخواد م صم ش،برگ  میخودش ت

 .شتیپ امیهفته قبل از مراسم ب کیکنم تا  ی... من هم تالش مرهیگ یم

 

*** 
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ز هم با ،یرعلیرفتن ام یبرا یتاب یب یماه گذش  ته، با همه  کیدر  نینازن

عمرش،  یند نهال، بر خالف همه ش  ود. هر چ کیتالش کرده به نهال نزد

هم  نیدر مقابل او هم مثل عطا س  کوت کرده و فقط گوش داده... اما نازن

 نه. ای" هم بوده دنیگوش کردن، " شن نیا ستیمثل عطا، مطملن ن

 یش  ده  نییمرز تع یکه خوانده، بد نش  ده. رو یاش، به نس  بت درس   رتبه

 ...ییهزار تا یپدرش است. با اختالف

کم اختالف را قبول  زانیم نیعموش ا نکهیاز نهال استرس دارد... ا شیب عطا

 و شکستش شده. تینه، مرز موفق ایکند  یم

صد صله ندیب یم اطیرا در ح یرعلیرفتن دارد که ام رونیب ق و  خوش ی. حو

صم یتالش م یبش ندارد ول شان، مودبانه و   برخورد کند. یمیکند با مهمان

 کی دو کبوتر ِ عاشق و  ِدنیدود. عطا قبل از رس یم اطیدلتنگ، به ح ن،ینازن

 زند. یم رونیزند و ب یم یماه دور شده از هم، لبخند کج

 .ردیگ یبازوهاش م انیرا م نیکند و نازن یمتعج  به او نگاه م یرعلیام

 ...نمینازن وی سدیم -
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 یم زانیآو یرعلیاندازد و از گردن ام یبه پنجره م یس  رس  ر ینگاه ن،ینازن

 شود.

 وقت تنهام نذار... چیه گهیتو... د وی سیم -

ب*و*س  دش. ش  اگردش،  یوقت" و م چیدهد "ه یکوتاه جواب م یرعلیام

 دهد! یزرنگ است و درسهاش را خوب پس م

دوباره به س  اختمان نگاه  نینازن یکوتاه آمدن ندارد ول الیاس  ت و خ دلتنگ

 خندد. یم طنتیکند و با ش یم

 تو... میبسه! بر -

 خندد. یسبک م ،یرعلیام

 ...یندار یبهانه ا چیه گهیماه د کی -

 ب*و*سد. یرا م یرعلیو ام ستدیا یپنجه م یرو ع،یکوتاه و سر ن،ینازن

 .ستیکشم... بهانه ن یخجالت م -

 کشد. یو چمدان را همراه م نینازن یاندازد دور شانه ها یم دست

 اومده؟! شیپ یچش بود؟ مشکل ریام -

 دارد. یو خوش طنتیهنوز ش نینازن نگاه
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 !گهیعاشقه د -

 .ستدیا یپله ها م یپا یرعلیام

 ماه که من نبودم؟! کی نیهم ی! تو؟یلیعاشق شده؟!... ر -

 کند. یچشمهاش را جمع م نینازن

 !ییحرفا نیتر از ا قیکردم دق ی!... فکر میبود دهینگو که نفهم -

 کند. ینگاهش م جیگ ،یرعلیام

 اشق شده؟!! که عدم؟یفهم یم دیبا یچ -

 شده! یکه عاشق ک -

شق ک - شه تا جواب بله  یشده؟!... نکنه اون دختر هم مثل تو م یمگه عا ک

 بگه؟!

 شود. یگرد م نینازن یچشمها

 من تو رو کشتم؟! -

 برد. یخندد و صورتش را جلو م یم

 !یخودت خبر ندار ،ی! کشتیهان یکشت -

 زند. یمتعج  دست به کمر م ن،ینازن
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 یم دیجد ی!... حرفانجا؟ینه ا یبود ورکیویماه ن کی یمطملن! تو نم؟یبب -

 شنوم!

 ادامه دارد. یرعلیام ی خنده

 با بهداد بودم... اومده بود اونجا... یدو هفته ا -

ش  مال،  یرود. از ماجرا یاس  م بهداد، در هم م دنیبا ش  ن نینازن ص  ورت

 شده. یحسش به بهداد، کامال منف

 گرفت. یموند سفارششو م یکاش معشقش؟!  شیرفت پ ریحاال ام -

 اندازد. یشانه باال م نینازن

س ک چیه یبراش نذاشته... برا ینهال حال یعنی... ستیتو حال خودش ن -

شگاه اومده... همه منتظر شته... امروز جواب دان  مینیبب ادیش  بابا ب مینذا

 گه. یم یچ

 کند. یچمدان را بلند م ،یرعلیام

 بد نباشه... دیکن یفکر ماونقدرا که  دیرفتنش شا -

 !ست؟یتو بد ن یرفتن و دور شدن منم برا -

 کند. ینگاه م نیو سردرگم به نازن ستدیا یپله ها م انیم دوباره
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 کنه تا... یفرق م یلیو دور شدن ازت خ یتو عشق من -

 کند. یچشمش را جمع م یشود و گوشه  یم ساکت

 ...؟!ریام -

 زند. یاو م یشانیبا انگشت اشاره به پ نینازن

 کنه... یعشقش اون باالس و حتا درو روش باز نم -

 خشکش زده. یرعلیام

 ...؟!... نه   ال؟!... اما... مگه ممکنه؟!   ریام -

 راد و منه؟! یرعلیممکن تر از ام ری! غست؟یچرا ممکن ن -

!... چطور س  ت؟یش  ما ن ی... مگه پس  رعمویعنیبا ش  ما...  ریآخه ام -

 ممکنه؟!

 اندازد. یباره شانه باال مدو نینازن

 ممکنه؟! ریازدواج پسرعمو و دخترعمو کجاش غ -

ساختمان را باز م شکوه، سع یکند و با لبخند یدر  ، دارد پررنگ باشد یکه 

 .دیآ یم یرعلیبه استقبال ام

 کند. یداده و غرق فکر، نگاهشان م هیبالکن تک یبه نرده ها نهال،
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خواهرش  یقرار را... عاشقانه ها یب یعطا... رفتن دهیو شن دهیرا د زیچ همه

 را... و ته دلش مچاله شده... شانی... حرفهایرعلیرا با ام

 

*** 

 ست. یدشوار تیدر موقع یرعلیام

 .دهیاز راه رس تازه

قت حاال ا و ته و  به را گف حدود" رت هال، " با ن مان  ،یاختالف جزئ نیقرار  ه

حرفها و  ی... ولردیبپذ س  ر قولش بماند و دیش  ود... با یحدود را ش  امل م

 اتمام حجت شکوه را چه کند؟!

و مهربان، ساکت و منتظر، چشم به دهانش دوخته اند.  نیشکوه، نازن نهال،

 یمانده. نهال با ب رهیکارنامه و اعداد روش خ یش  ده  نتیپر یبه ص  فحه 

 دهد. یپاهاش را تکان م یقرار

 کردن به مهربان. شود با نگاه یکشد. بازدمش همزمان م یم یقیعم نفس

مانده. سرش به عالمت مثبت،  رهیمهربان، مطملن و آرام، بهش خ یچشمها

 شود و پلکهاش با مک  بسته و باز... یو باال م نییپا یکم
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 کند تا صداش صاف و محکم باشد. یم یسرفه ا تک

 با توجه به قرارمون... -

 ش دوخته.و حواسش را کامال از شکوه گرفته و پر خواهش به مادر نگاه

 رتبه ت قابل قبوله... نیا -

شکوه را م ی ب ِعیه سم خورده  یشنود و همچنان نگاهش نم یرمق  کند. ق

... س  تین یمرد ِ عهد ش  کن یرعلیام یماند... ول یاگر نهال برود، او هم نم

 ...ستیمادرش ن تیمرد ِ قدم از قدم برداشتن بدون دعا و رضا

و  نیرا مهربان. نازن یرد و نگاه راض  راحت و لبخند آس  وده را نهال دا نفس

 ماتشان برده. دیشکوه، ناام

ستن ِ بغآ و غرورش، بلند م شیپ شکوه، شک ش یاز  رک را ت منیشود تا ن

 کند. یجمله اش را کامل م یرعلیکند که ام

 و قبول شدنت... یینها جیالبته فعال و تا اعالم نتا -

چش  مهاش  یحرف تو ایدن کیتواند به ش  کوه، مردد نگاه کند.  یم حاال

کند شکوه هم  ینگاهش را گرفته. آرزو م یاز تاسف، جلو یهست و پرده ا

 ."ستیشدن ن دیاز نگاه ِ او، بخواند که " هنوز وقت ناام
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 برد. یو به اتاق پناه م ردیگ یشکوه نگاه ِ ُپرش را م یول

 کند اما نازنین زودتر با کارت عروسی یبا مک ، قصد بلند شدن م یرعلیام

 سپیده ،به دنبال شکوه به سمت اتاق می رود.

مامان کارت عروسی سپیده ست همون دختری که گفته بودم ... می خوای -

 یه نگاه بهش بندازی ؟

 صبحش. یشکوه پیش نهال است و حالت رنگپریده  فکر

 .ردییك دوره ویتامین جدید براش بگ باید

 من عروسی نمیام... احتیاج به کارت نیست. -

 یادآوری می کند: ننازنی

 مامان! ما تنها فامیل امیرعلی هستیم. -

 با بی توجهی سر تکان می دهد. شکوه

 خ  که چی؟! -

شد . بهتر  شاید شکلش جدی با صحبت کند ، نکند م شد باز با بهار  بهتر با

 است ببردش بیمارستان، دوباره آ؛زمایش بدهند.

 آن ور می رود. ی کارت را روی میز آرایش می گذارد و با لبه نازنین
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به امیرعلی خبر بدم . منتظره ... می گه چند روزی بریم  - باید  مامان! من 

 .هم عروسی ،هم یه تفریحی باشه...

 شکوه، ناگهان به سمت نازنین بر می گردد. چشمهای

 !ح؟یتفر -

 مثل چاقو برنده است . نازنین جا می خورد. صداش

 آخه تابستونه خ ... -

به رفتن عروس  ی و  خواهرت می خواد - قت تو می خوای راجع  بره ،اونو

 با من بح  کنی ؟! فکر می کنی اهمیت میدم؟! حیتفر

 سرش را خم می کند. نازنین

 آخه... -

 نازنین جان من رسیدگی می کنم! -

ستاده و به او نگاه می  شکوه شده، با اینحال امیرعلی آنجا ای متوجه ورود او ن

شده که داد می ک شود .چه بالیی کند . متوجه  سرخ می  شیده . از خجالت 

 ! سرش مدام درد می کند و خسته و بی حوصله است.د؟یآ یبه سرش م
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نازنین از ش  کوه به امیرعلی برمی گردد . کارت را به دس  ت پدرش می  نگاه

 دهد.

 علی می گوید: امیر

 فردا درباره ش حرف می زنیم -

 بابا... -

 ...زمیمنو با مامانت تنها بذار عز -

 می رود و در را می بندد. نازنین

 رود. یتا مغز استخوان جلو م خسته

 شکوه ،هیچ معلوم هست داری چیکار می کنی؟! -

 صدای مبهم و ضعیف تکرار می کند: با

 چیکار می کنم ... چیکار کنم خدا!! -

تازه به اتا ق ِ خفه  یکند تا هوا یرود و بازش م یبه س  مت پنجره م امیرعلی

 وارد شود.

کنه همه تنهاش گذاشتن.  ینداره... فکر م عیاز وقا ینهال االن درک درست -

 دم. یهم حق رو بهش م یتا حدود
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 رسد. یبه گوش م رونیمراد از ب غیج یصدا

خواهد بلند شود و  ی. ماسیلرزد. لحن شوهرش تنهاست و پر از  یم شکوه

 تواند. یبه سمتش برود اما نم

... یکرد یبود، تو آرامش خودتو حف  مسخت  طیقبال هر چقدر هم شرا -

شکالت،  یشگینعمت هم هیمن، آرامش تو  یبرا شو! نذار م بوده... عوض ن

 تحمل کن. یمن ول زیکنم عز یتو رو از پا بندازن... باور کن درکت م

 :دیگو یگذارد و بلند م یگوشها م یکنان دستش را رو هیگر

 من تحملشو ندارم... -

 و توکلت کجا رفته؟! انمیشکوه جان!... پس ا -

 د:زن یم ادیکند. اما شکوه فر یبه آرامش و کنترل دعوتش م ،یرعلیام لحن

 !یبسه!... بسه عل -

شت پ واریو بعد د یرعلینامتعادل، به ام یکند و با حالت یهقش را خفه م هق

 ماند. یم رهیسرش خ

 ...رهی... میکه شرط کرده بود یمجاز شده... همون -

 کند: یو با وحشت، زمزمه م یرعلید سمت امگردان یبرم سر
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 ... اگه واقعا بخواد بره...ی!... واره؟یم -

 کند. یهق هقش، اتاق را پر م باز

 ...رنی... دوتاشون دارن مرهی... بچه م داره میعل -

 زانوهاش. یشود رو یم خم

من بچمو از تو خواس  تم... گفتم نگهش دار...اون مثل بره معص  ومه .تنها  -

 . شهیخورام دو روز گرگ جماعت مباشه 

دهد. درد، از پشت گردنش به سمت  یهم فشار م یپلکهاش را رو یرعلیام

 د.درد را ببند ریدهد تا مس یرود. انگشتهاش را پس سرش فشار م یسرش م

 شکوه... شکوه جان... -

 کند. ینگاهش م رهیشود و با خشم، خ یراست م شکوه،

دارم؟!... نه! معلومه  تیاهم یصال برات ذره ا! ارم؟ینگفتم نهال بره منم م -

 قهیاز عت یکه پرش کرد یکارته و اون کمدِ  لعنت ت،یزندگ یکه نه!... همه 

 هات...
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دس تق زانیم یکه به خوب یس  وال رفتن ِ اعتقاداتش، آن هم توس  ط زن ریز از

برد. ش  کوه  یماتش م یداند، لحظه ا یمردش م یجبهه را برا یها یادگاری

 حرفهاش را هم ندارد. صیکه توان تشخ دهیرس یطه ابه نق

 جیغ مراد بلندتر شده . صدای

 کند. یوحشت زده، در را باز م ن،ینازن

وه نگاه به شک ،یبا نگران نیکند. نازن یدست، متوقفش م یبا اشاره  امیرعلی

 کند برود. یبا سر اشاره م یرعلیشکند. ام یکند و بغضش م یم

 یرو او یندارد ول ادیکس به  چید. افتادن شکوه را هکن یم هیگر ینشدن مهار

 افتاده و گریه می کند نیزم

و خودش هم  ندیتخت بنش   یکند رو یکند، کمک م یاو را بلند م یرعلیام

 .ردیگ یپنجه ها م انی. دستهای او را مندینش یکنارش م

 بچه م به من احتیاج داره... -

 مهربان و آرام است. صداش

 !زم؟یبا خودت عز یکن یم یدار کاریچ -

 گذارد. یشانه اش م یاو را رو سر
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 یُبرم، س  رمو رو ی... هر وقت میتو آرومم کن یس  اله عادتم داد س  تیب -

 یرضا به یتوکل به خدا کنم... صبور باشم... راض یو بهم بگ یزانوت بذار

 !...حاال؟یحرف رفتن بزن ادی... حاال دلت میاون باشم... منو بد عادت کرد

 بهت می گم بسپرش به خدا...من 

 کنان دستش را از دست امیرعلی بیرون می کشد. گریه

نمی تونم ... خدا منو ببخش  ه ... نمی تونم ... نمی تونم ... من تحملش  و  -

 ندارم .دیگه ندارم... خدا خودش می دونه ندارم.

 هنوز جیغ می کشد. مراد

 دوباره گوشهاش را می گیرد. شکوه

 اون پنجره رو ببند!تو رو خدا قسم  -

 جسم مچاله شده او را در آ*غ*و*ش می گیرد. امیرعلی

 آرام گرفته. یمی گذرد .هق هق شکوه، کم مدتی

 منو نگاه کن خانوم؟ -

  شکوه. ِسیفروغ و خ یب یشود در چشمها یم رهیخ

 !؟یبه من اعتماد دار -
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 بزند. زیآم طنتیو ش یزورک یکند لبخند یم یسع

کنه؟!...  نیاز ش  وهرش تمک دینگفته زن مومن، با چیه ییخانوم س  ما -

سه ا شون کوچ یخانوم جل  سر درد شهی!... مگه مکه؟یهاتون نگفتن مردا دل

 مونن؟! یمردا همشون مثل بچه ها م نیدلتون از شوهراتون باز بشه و نگ

ته دل ن ی خنده بدون حرف، فقط بس   تیآرامش هم از  حال  ی. ش  کوه، 

 نگاهش کند.

 کشد. یم یقیعم نفس

اگه  یخونده س... ول یزندگ نیمن و ا یکه فاتحه  یاگه بهم اعتماد ندار -

هت قول م ،یدار که فکر م دمیب لت، دخترمون... اونطور  ها  یکن ینذارم ن

قد گه ت با ر،یبره... ا باش   ه،  خدا توکل کن دیرفتنش هم  به خودش میبه   و 

 ... مشیبسپر

شکوه لرزش شش را حس می کند .  ستهای بي جانش  شکوه در آ*غ*و* با د

 به او چنگ می زند.

 اما کار به اونجا نمی کشه ... -

 در دل دعا می کند که حرفش حقیقت داشته باشد. و
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. نازنین ... و من ... من بیش  تر میدار اجیما بهت احت ینه فقط نهال، همه  -

از همه بهت احتیاج دارم .همیش  ه داش  تم ... س  عی می کنم اما تنهایی از 

 بر نمیام.عهده ش 

 چسباند. یاش م یشانیب*و*سد و به پ یبرد؛ م یشکوه را باال م دست

بی پروا از نیاز هاش  نطوریا یرعلیبار است ام نیشکوه قفل شده... اول دهان

 گفته .

... االن شهیجشن عروسی دخترمونه و بعدش ازمون دور م گهیچند هفته د -

تا همگ نیبهتر باش   یفرص  ته  با  میدور هم   رانیخوب از ا یاطره خ هیو 

صت ادی م،یسفر بر نیبدون نازن گهی... اگر چند ماه دمیکن شیراه  یکه م یفر

ست ش میتون ضمن، امیافت یم م،یو قبول نکرد میبا هم با  یبرا رسف نی... در 

 ما هم بد نیست . ی هیروح رییتغ

 می کند شکوه دراز بکشد . کمك

 می خوابی...چشمهاتو ببند و استراحت کن . تو خیلی کم  -

دلش  دارها،ید نیمرد، مثل همان اول نیرا می بنند و فکر می کند ا پلکهاش

 است. زیلرزاند و براش عز یرا م
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خواهد تمام  یس   ت. م یرعلیو ام نینازن انی***هر روز ش   اهد عش  ق م

اش انتخاب کرده بدهد و  یزندگ یکه برا یو راه میحواس  ش را به تص  م

 ش  کوه و  ِیتیو نارض  ا خیل بدون ترس از توبعم یتازه... آزاد یتجربه ها

شقانه ها دنیکه با د ی. نه حس کمبودهیبق شوهرش، هر روز،  نینازن یعا و 

 کند. یتر در قلبش م قیعم یخسورا

 یرعلیاس  ت. انگار ام ادیمورد نظر پدرش ز یدر رش  ته  یقبول یبرا دشیام

سته و گر یهم احتمال قبول صحبت ج ار دو ب یکی او را ی ختهیاش را داده. 

ضایبا مهربان و ام شناهاش م سیانگل یکالجها یکه درباره  دهیشن رر  یو آ

 آماده شود. لتسیامتحان آ یگفته. حتا از نهال خواسته برا

 یمهر سکوت به لبهاش زده و درباره  ،یرعلیام یبعد از صحبت ها شکوه،

با ام فت و موافقتش  خال مه م یهم حرف نم یرعلیم ما ه ند. ا ند یز  دان

ضا  که در هر حرکتش یا یزگیانگ یو ب یدیو ناام ستین تیسکوتش، از ر

 .نندیب یزند را م یموج م
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س عطا، ست. از عموش گله دارد  یتنها ک شکار مخالف ا ست که همچنان آ

 هیو بق ندیتواند بنش یکند. نم یاعتراض نم گریو متعج  است شکوه چرا د

 .ندیکردن نهال بب یرا مشغول راه

او و  میتصم یبه دل نهال باز کند. تا جلو یتوانسته کرده تا راه یم یکار هر

 یم یادآوریحتا مهربان هم هر بار فقط بهش  یول ردیعموش را بگ تیرض  ا

 د،یام یطاووس، جور هندوستان الزم است و روزنه ها نیداشتن ا یکند برا

 وارد شود. شباشد و از راه دانیمرد م دیآخر باز است؛ فقط با یتا لحظه 

صرار سم ازدواجش، ام یبرا دهیسپ ا شته محآ  یرعلیشرکت در مرا را وادا

شده، با نازن نینازن یخانواده  یآب و هوا رییتغ صم نیو مادرش هم که   میت

به ش  مال بروند.  یهمگ ،یعروس   یبه بهانه  یتا دو س  ه روز رندیبگ یجد

ست. هان نینازن ض یندارد ول یهم حرف هیموافق ا شکوه، مان یرا ه ک هدکردن 

 از پسش برآمده. یرعلیام

هال برا ان،یم نیا جد یفقط ن خالفت  ند و جواب کنکور را  یم یرفتن م ک

نه م ها پا درد ش   د یب بان هم  به بق یم یادآوریرا  دشیآورد. مهر  هیکند و 

 و مراق  هم هستند. ستیدهد که نهال هم تنها ن یم نانیاطم
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 باالخره عازم سفر شده اند. و

 

*** 

 

 شود. یول مداند قب یم

شته و به اتاقش آورده. هنوز برا یانبار، چمدان از سا یبردا  شلیجمع کردن و

 را روشن کند. مشیتصم گران،یخودش و د یخواهد برا یم یزود است ول

سته حدس بزند که آن را برا دهیاو را با چمدان د شکوه، ه چ یو احتماال توان

که نهال با پدرش  یاز روز. اوردهیبر زبان ن یخواهد اما حتا کالم یم یکار

 شکوه با او حرف نزده. ده،یبه توافق رس

را جدا و بسته  ازشیمورد ن لیگذارد تا وسا یرا در راهرو م یخال یچمدانها

آخر مانع رفتنش  یدهد که ش  کوه، لحظه ها یامکان را م نیکند. ا یبند

 شود.

شکوه را بب یم شت م ندیتواند  شپزخانه، پ سته و او  زیکه در آ ش نظر  ریرا زن

 شود. یرفتن م رونیب یپوشد و آماده  یگرفته. لباس م
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که صبحانه، ت یمانده  یرود.شکوه تکان نخورده. باق یسمت آشپزخانه م به

 زیم یهمه دست نخورده بر رو وه،یو م کیاز نان سنگک سرد شده ، ک ییها

 مانده. رهیروبرو خ واریحرکت و حرف، نشسته و به د یمانده. و مادرش، ب

 جمع کنم. لمویخوام وسا یمامان!... م -

 گردد. یمتحرک برم یمرده  کی  ِیو سرد یبه آرام شکوه

 ما نباش... به آرزوهات برس... یبرو... به فکر آبرو -

 کننده است. نیبه نظرش سخت توه ان،یب ی وهیش نیا

که دوس   ت  ییتا جا رمیش  ما بره. فقط دارم م یکنم آبرو ینم یمن کار -

 !ه؟یآبروئ یب نیگفته ا یس بخونم... کدارم، در

شکوه م دهیفا یکار ب نیدارد ا نانیداند و اطم یم سمت  ست اما به  رود.  یا

زند و گونه اش را  یصورتش را پوشانده کنار م یاز موهاش را که رو یقسمت

ست. انگار ه یم سرد ا صورتش  سد.  ستش جر ریز یخون چیب*و*  انیپو

 ندارد.

 شود. یم دیددچار تر یلحظه ا نهال،
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شغول جا به جا  یکند. از پنجره  یسمت پله ها حرکت م به راهرو، عطا را م

 .ندیب یم نیسفر در ماش لیکردن وسا

و  دریگ یسرش را باال م کبارهیاو را حس کرده که  ی رهیعطا هم نگاه خ انگار

 یو ب یتواند دلخور یدوزد. از دور هم م یدوم چش  م م یطبقه  یبه پنجره 

 را در نگاه او بخواند. یحوصلگ

 یاه طنتی... مدتها ست با تمام شستیمثل سابق، سرحال ن گریهم د عطا

 .ستیچند ماه گذشته ن یکند عطا یحس م امها،یدر پ گاهشیگاه و ب

ز شود و ا یم نیقرار سوار ماش یعطا ب اط،یبه ح ررضایو ام یرعلیآمدن ام با

 زند. یم رونیب نگیپارک

 یرعلیام دنیکند. منتظر رس   یم یاز آنها خداحافظرود و  یم نییپا نهال

 هستند تا حرکت کنند.

ش یب سمت ما ضایام نینگاه به  شده و عطا که حدس  رر که در کوچه پارک 

 کشد. یم یشود و نفس بلند یم ابانیزند چشمش به اوست، وارد خ یم

 

*** 



 1577 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

 

نازنین این به  پدرو مادرش،  به   ، بهروزا بیش  تر از هر کاری، فکر می کند. 

 مهربان، امیررضا و بهار، حتا به مراد... به اینکه اگر قبول شود ...

 "لعنت ! "

 این افکار، یك نفر حضور همیشگی دارد. یقل  همه  در

سات االتشیخ جنس سا شده... اح که تا به حال تجربه اش نکرده،  یعوض 

 کند. رشیشود تا مدام درگ یم یمدام با افکارش قاط

خودش را به همراه عطا تجس  م کرده. گاهی حتی پا را  در عالم خیال، بارها

فراتر گذاش  ته و به ل*ذ*ت با او بودن فکر کرده . این نیاز مجهول و فکر این 

که از خود بیخود می ش  ود .  به هیجانش می آورد  نزدیکی و تماس چنان 

 ناخواسته و به شدت افکارش درگیر عطاست.

صبح، مانتویی که عطا از آن نفرت طوالنی و خسته کننده را گذرانده.  روزی

او را دیده  ن،یدارد را به تن کش  یده و از در بیرون زده بود .عطا از داخل ماش  

 بود. با وجود آن مانتوی وحشتنام، از همیشه خوشگل تر به نظر می رسید.

 ام اس صبحش را باز می کند. اس
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 ،کلیه هات سرما می خورن" ی"رو زمین نشین

 فحه گوشی و عکس عطا می کند.کجی ای رو به ص دهن

 حتمًا توقع داشتی از خوشی غش کنم؟ -

نگرانی که ادعا می  یرا می خواهد و عصبانی ست از اینکه چرا با همه  عطا

به  بت  ته و عکس العملی نس   نادیده گرف کرد در مورد او دارد، وجودش را 

 ماندن او در تهران نشان نداده.

ست که او را زیر نظر سینی را روی میز می گذارد  مهربان . چند دقیقه ای ه

 دارد.

بیا مادر،تا چایی دم بکش   ه،این گوجه ها رو خورد کن، عص  رونه برات  -

 بذارم.

 افکارش پاره می شود . بی حوصله می گوید: ی رشته

 ن می خورم مهربان.-

 چرا؟! -

 میل ندارم. -

 بعدی را برای بار دهم باز می کند. پیامك
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! خیلی بد سلیقه ای! اگه به عنوان ؟یی  چیه پوشید"این لباسای عجی  غر

 شوهر به من احتیاج نداری، شك نکن بعنوان مشاور داری!"

 را توی دلش جمع می کند و می خندد و در دل اعتراف می کند. پاهاش

ظاهرم می  به  یاه زاغ منو چوب می زنی،  ثل کالغ س   گه می دونس  تم م "ا

 رسیدم!"

 بود ....نکنه مریآ باشه""راستی ،چرا انقدر الغر شده 

 صدای مهربان به خودش می آید. با

 مشکل چیه نهال ؟!-

؟ مشکل این است که دلش برای عطا تنگ شده... مدت زیادی ست  مشکل

. حتی اگر به هر دلیل موجهی هم باش   د ،این نبود دهیکه از نزدیك او را ند

 ،آزارش می دهد.

 ام اس بعدی را باز می کند. اس

انی و غم خاموش او را در چشمهاش می بیند. چشمهایی که با پریش مهربان

 اصرار سعی دارند از ریزش اشك جلوگیری کنند.

 نهال ! -
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اش   ك از میان مژه هاش فرو می ریزد. مهربان س  رش را در  یقطره  اولین

 آ*غ*و*ش می گیرد و به نرمی می گوید:

 چی شده عزیز دلم؟! -

 دلم گرفته! -

 دلت ؟! -

 .می کشد  آهی

 امان از این دل ،امان ... تو تنهایی.-

"درست می گه .....چرا همیشه حق با اونه ؟!... البته که تنهاست! درست از 

کالس پنجم دبس  تان؛ و عطا کس  ی بوده که همیش  ه با او روی تنهایي هاش 

 سرپوش می گذاشته. عطا ...عطا...عطا... لعنت به تو !"

 با اطمینان می گوید: مهربان

شه گریه  - سش بر میای ... یه روزی حالت بهتر می نکن عزیز دلم... تو از پ

یت چی می  عًا از زندگ بده ،ببین واق مان  یه ز به بق بده ...  مان  به خودت ز .

 خوای.
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با کلماتی درس   ت نهال را  تمام ند  تا بتوا نیروی اراده اش را جمع می کند 

کمك کند . درس  ت  یتس  کین بدهد . باید به ش  کل دادن افکار او و نتیجه 

ندازه عطا دل نبس  ته؛  به هیچ کس ا ند نهال در تمام زندگیش  خوب می دا

 حتی به خود او.

می دونی که من چقدر دوس  تت دارم و هر کاری برای موفق بودن و ش دن  -

 تو می کنم.

 می کند. مکثی

من نمی خوام راجع به عوض کردن تص  میمت حرفی بزنم ،می دونی که  -

که خودت تو وجود اگر هم بخوای بری، من  مه  ما ، معلو نه نمی گم . ا

خودت دلت نمی خواد بری ... وگرنه به جای اینکه بیای اینجا ور دل من پیر 

 زن ، وسایلت رو جمع می کردی.

 همانطور با بغآ و گریه می گوید: نهال

 چمدونمواز انبار آوردم . -

شکوه این یکدفعه را هم حرفش را به ک آرزو سی می می کند کاش حداقل  ر

 نشاند. همانطور میان بغآ و گریه می نالد:
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 ولی شکوه جون قلبًا راضی نیست... -

بان به فکر  مهر پدر ص  لواتی! تو کی  ند "  ندد و فکر می ک ته دلش می خ

 رضایت شکوه جونت بودی که اینبار هستی!؟"

به - به خودت فکر کنی ، که ش   ده  بار هم  من ازت می خوام برای یک

 خوشحالی فکر کنی.

شکهایی صورتش  ا شان مقاومت می کرد ، بی امان روی  که در مقابل ریختن

 می ریزند.

هوووم... مشخصه که دلت اینجاست ... توی این خونه ... شایدم پیش یه  -

 نفر!

نوم انگشت، اشکها را پام می کند اما فایده ای ندارد. آنها قصد بند آمدن  با

ود با نبود آنها کنار بیاید ... با نبندارند . می ترسد ،می ترسد هیچوقت نتواند 

 عطا کنار بیاید و تالشش بی فایده باشد.

شیطنت  مهربان لبخندی می زند و موهای نهال را ن*و*ا*ز*ش می کند و با 

 می گوید:

 تو که برای اون یه نفر گریه نمی کنی !؟هان؟!-
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 می گیرد. نفسی

 برای چی باید برای اون احمق گریه کنم؟!-

 ن وسعت می گیرد.مهربا لبخند

برای اینکه تو هم انس   انی ،قل  داری ،احس   اس داری و تو این مدت،  -

 مشکالت زیادی داشتی.

شمهای مهربان نگاه می کند . می داند مهربان  سرش را بلند می کند و به چ

 از همه چیز خبر دارد ،هیچ چیز از چشمهای او دور نمی ماند.

 زد و گریه کنان می گوید:را میان بازوهای مهربان می اندا خودش

 مهربان ،من عطامو می خوام ... مال خودمه! -

 لبخند بر ل ، دستش را دور شانه های نهال می گذارد. همچنان

 به سالمتی! ِکی قباله ش رو به نامت زدی مادر که ما خبر نداریم؟! -

 آرامی به پای مهربان می زند. مشت

 مهربان!! -

خ  نهال ،اینطوری گریه  یبس  تی ... خیلمنو بگو فکر کردم چمدونتو  -

 نکن!
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نهال ش  دیدتر ،لبخند مهربان عمیق تر می ش  ود . نفس  ی از  یگریه  هرچه

 آسودگی خیال می کشد ،پس اشتباه نکرده بود!

پاشو خرس گنده! ... من ازت بیشتر از اینا انتظار داشتم . پاشو ببین کیه ... -

 صدای در حیاط اومد.

شکهاش شت د ا سد را با پ ست پام می کند و در حالیکه از خودش می پر

چه کس  ی می تواند باش  د ،پش  ت پنجره می رود . دس  تپاچه و هول زده به 

 سمت مهربان بر می گردد.

 این اینجا چیکار می کنه؟! -

 از جا بلند می شود و به سمت در ورودی می رود. مهربان

 مهرب    ان! تو رو خدا حرفی نزنیا؟! -

 بچم خسته از راه رسیده. زیچایی بربرو ،برو یه  -

پیش  اپیش مهربان وارد اتاق پذیرایی می ش  ود . هر کاری کرده، دلش  عطا

به مهربان زنگ زده و خبر داده که برمی گردد.  یاورده و از میان راه  طاقت ن

 آهسته از مهربان می پرسد:

 کجاست؟!-
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 با سر به آشپزخانه اشاره می کند. مهربان

در آش  پزخانه ،س  رگردان مش  غول ریختن آب درون کتری حینی که نهال  در

ست و با  شایش  سرگرم تما سینی می گذارد عطا  ستکان ها را درون  ست و ا

 نگاه او را دنبال می کند . نگاه نهال همچنان از او می گریزد.

 همچنان تسبیحش را در دست دارد. مهربان

 حتی موقع خواب هم از خودت جداش نمی کنی ؟! -

 برگشتی ؟! برای چی-

 حاشیه حرف زدن فایده ای ندارد. در

 برای اینکه از شما بخوام نذاری بره. چرا با من این کارو می کنی مهربان؟!-

 با مالیمت می گوید: مهربان

ست - ضعیف نی ست! دنیا جای آدمای  یکی باید یادت میداد زندگی بازی نی

به من التماس می ! این و بارها به همتون گوش  زد کردم .....حاال برای چی 

 کنی؟! خودش حی و حاضر!

 چون هر کاری کردم، راضی نشده. -

 حتمًا هر کاری کردی، کافی نبوده! -
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 معترض می گوید: عطا

باید می کردم؟! تو خونه ای که از هر طرف میری، ده جفت - دیگه چیکار 

پان ... چه کاری بوده که نکردم؟! واال روم نمی شه تو صورت  یچشم آدمو م

با همچین عم یه می کنی  قت توص   گاه کنم . اونو و علی و ش  کوه جون ن

شرایطی چکار کنم؟! حاال من هیچی ،... دلت میاد شکوه جون به این حال 

 !باشه؟

هووووم ... نمی دونم چی شده امش  همه فکر شکوه جونن! ... پرسیدی  -

 چرا همش تسبیح دستمه...

های تسبیح را ن*و*ا*ز*ش می انگشتهای استتخوانی و چروکیده اش دانه  با

 کند.

خدایی  - یادم نره  که  نه  ها، برای ای نه از این مهره  هت می گم ... هر دو ب

هس  ت ،روز جزایی هس  ت . نگاه نکن دونه هاش مثل همن ،برای من هر 

 کدوم یادآور یه وظیفه ست.

 عمیقی می کشد تا به افکارش نظم بدهد. نفس
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ش اشتباهترین کار بود ... اگر نادونی هم تو موقعیتی که نهال بود، رها کردن-

تا  یادش مي دادی  قدر  یاد مي دادی ... اون ید بهش  با که قبول دارم،  کرد، 

آماده شه .هر چند سال هم که الزم بود ... اصال قرارمون این بود... زن داری 

 حلقه نمی تونی زنجیر ونهنره... دوست داشتن فقط یه حلقه ست . تنها با ا

 افی...زندگیتو بب

گاهی فکر می کنم نهال و از من بیش  تر دوس  ت داری . از همه ما بیش  تر -

 دوست داری .

 محوی بر ل  مهربان می نشیند . لبخند

خدا خودش میدونه که همتون برای من عزیزین . اما نهال .........همون -

ایینه ای س  ت که من نه فقط جوونی ، که همه هس  تیم و توش می بینم . اون 

 نه .خوِد م

 صداش را پایین می آورد . عطا

 اون به حرف شما گوش میده.-

 از کجا این حرفو می زنی؟!-

 با اطمینان می گوید: عطا
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 میده ... شما بگی نه ...نمیره!-

 با قاطعیت می گوید: مهربان

ش  کوه نتونس  ت با زور از نهال اون چیزی رو که مي خواد بس  ازه؛ من و تو -

 هم نمی تونیم!

 ار کنم ؟!می گی چیک-

با سینی چای و قدمهای مردد وارد می شود . موقع گذاشتن سینی روی  نهال

 رود. یمیز، به مهربان چشم غره م

 رو به عطا می گوید: مهربان

 فعاًل چاییتو بخور.-

ش  کالت بردارد و  زیم یش  ود از رو ینهال می نش  یند، عطا خم م وقتی

ند. متوجه می  ماش   اش ک ند بهتر ت یه کرده و باالخره می توا که گر ش  ود 

 چشمهاش متورم است.

 بی صبری و مضطرب می پرسد: با

 چی شده؟! -
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کند. کافی  یچش  مهای ملتمس  ش را باال می آورد و به مهربان نگاه م نهال

س  ت عطا بفهمد برای او اینطور زار زده، تا آخر عمر مس  خره اش می کند . 

 نگاهش بر می گردد سمت عطا و روی او ثابت می شود.

 بول شدم...ق-

شکالت را جدا می کرد ،می  یاز جا کنده می شود. دستی که پوسته  قلبش

سته در مبل وا می  ش لغزد و بی جان به روی زانوهاش می افتد. خودش هم ن

 رود.

 می پرسد : آهسته

 که؟ ادیمطملنی؟!...مگه جوابا رو دادن؟! قرار بود فردا ب -

 است. شینوشیدن چامهربان نگاه می کند که بی خیال مشغول  به

 آره!-

 سعی می کند به خودش مسلط باشد. عطا

بل پیش بینی کرده  - حال از ق به هر  ناراحتی؟!  خ ... پس برای چی 

 بودی...

 می کند صداش صاف باشد و به زحمت لبخند می زند. سعی
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 حاال می خوای چیکار کنی؟! -

 فکر می کند "می خوام با تو باشم " اما می گوید: نهال

 که اینجا بمون نیستم . باید هر طور شده بابا رو راضی کنم بذاره برم. من -

به مهربان که به زحمت جلوی خندیدنش را گرفته می اندازد . می  نگاهی

 خواهد به خاطر این جمله خودش را بزند.

 مدتی به فکر فرو می رود. " به خاطر این گریه کرده !؟ " عطا

م- که من خبر دارم ،عمو ه جایی  کاراتو کرده... اص  اًل من خودم  یه تا 

 راضیش می کنم...

شك ستش  ا شود. اولین کوسنی که دم د شمهاش جمع می  صبانیت در چ ع

 است را بر مي دارد و با حرم به سمت او پرتاب می کند.

 حتمًا اینکارو بکن! -

جا بلند می ش  ود . جیغ کوتاهی از حرم می کش  د و به س  مت اتاق  از

 مهربان می رود.

 رم... حاال می بینی!می -
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مات و مبهوت به جلو خم می ش  ود و کوس  ن را بر می دارد. نگاهش به  عطا

 مسیری ست که نهال رفته و زمزمه وار می گوید:

 این چشه ؟! اصال معلوم هست چی می خواد؟!-

 آسوده خیال، فنجانش را روی میز می گذارد. مهربان

 پدریشو از من می خواد! یار  نداشته -

 عج  بر می گردد سمت مهربان.مت عطا

 پول می خواد ؟!-

 مدتی متفکرانه او را نگاه می کند .لبخند می زند . مهربان

 عطاشو از من می خواد! -

در جا میخکوب می شود .نهال باالخره راهش را انتخاب کرده ،او را می  عطا

 اعضای بدنش از کار افتاده .قل ... مغز... پاها... یخواهد .انگار همه 

 ِد بجن ! چرا ماتت برده-

رود. میان راه، مهربان دوباره ص داش می  یس ر نهال به طرف اتاق م پش ت

 کند.

 !ریام-
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 می گردد و برای رفع نگرانی مهربان می گوید: بر

 خیالت تخت! اذیتش نمی کنم...-

 اول را برنداشته، دوباره بر می گردد و چشمکی می زند. قدم

 حاال شاید فقط یه خورده! -

 قدم برنداشته، بر می گردد . وبارهد

 خانوم! رانینوکرتم ا-

 ای به در می زند. تقه

 بیام ؟!-

 نخیر! مگه کاروانسراست؟! -

 در می زند. نهال الی در را باز می کند. دوباره

 چرا قسطی باز می کنی؟! بذار بیام تو... می خوام باهات حرف بزنم.-

 الزم نکرده !-

 کند.شروع به بستن در می  نهال

 با پاهاش در را به زور باز نگه مي دارد. عطا

 حاال هی داد بزن بگو بچه نیستم ! -
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 اخم می کند ذ نهال

 چیکار داری؟! -

 در دل یك امتیاز به خودش می دهد . عطا

 گفتم که... می خوام حرف بزنم.-

 اگه قبول نکنم؟!-

 !ستمیالزم باشه تا صبح اینجا وایم-

هال ندی می ن ظاهر غرول ند و در را رها م در  خل راه  یک به دا تا او را  ند  ک

 بدهد.

 کنار پنجره می نشیند. یهره  یوارد می شود . نهال طبق معمول، رو عطا

 در را می بندد و سه بار کلید را در قفل می چرخاند. عطا

 از قدیم گفتن دختر وقتی قهر کنه، دلش شوهر می خواد!-

 پنجره به پایین سر می خورد. یلبه  از

 برو بیرون!-

 به سمتش حرکت می کند. عطا

 نه تو نمی خواد بری... خودم میرم !-
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 بیخود خودت و خسته نکن قفله.-

 زیر ل  حرفهایی می زند و تهدید می کند. نهال

 میرم ... حاال می بینی ... اگه نرفتم!؟-

 همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد. بعد،

کیه اش می دهد.صدای برخوردشان هر دو دستش را می گیرد و به در ت عطا

 به در، به گوش مهربان می رسد .

 من دارم میرم مسجد نماز بخونم . تا برگردم سنگاتونو وابکنین!-

واقع رفتن به مس  جد را بهانه کرده ،نمی خواهد در این زمان بخص  وم  در

مزاحم آنها باش   د . آنهم حاال که بعد از ماها انتظار، اولین خلوت دونفره 

 را دارند.شان 

 نهال! -

 نهال و کوفت! -

را از دست عطا بیرون می کشد و برمی گردد. عطا باز دستهاش را از  خودش

 پشت می گیرد. احساس سوزش و درد عجیبی می کند . رهاش می کند.

 گازم گرفتی ؟!! -
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سرش را بلند نکرده ، نهال ُمهر را می قاپد و به سمت سرش نشانه می  هنوز

بت به چادر نماز مهربان می  گیرد که به جای او به در بس  ته می خورد. نو

رسد. آنرا بر می دارد و به سمت عطا می اندازد. حرکتش کند است و چادر، 

 سبك . میان راه، روی زمین می افتد.

 آخه این چه عادت بدیه که تو داری ؟!-

 را برمي دارد ... می داند بی فایده است ! مقنعه

 عق  می رود. عق 

 عمه ته که شوهر می خواد! اون -

 ستایشگر و شیفته به دنبالش است. عطا

 من و تو مشترکه! نیخدارو شکر این مورد ب -

 که اشك تقریبًا کورش کرده ،عاجزانه می نالد: نهال

 میرم ... نامردم اگه نرم! -

 کنارش می رسد .دستش را دور کمر او حلقه می کند . به

 به من دست نزن! -

 ه داد کشیدن ،لگد می زند و تقال می کند .می کند ب شروع
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 او را محکم بین بازوهاش نگهداشته . عطا

می کند و س  ر جایگاه همیش  گی ش کنار پنجره می نش  اندش .دانه  بلندش

 های اشك را تعقی  می کند . با نوم انگشتانش آنها را پام می کند.

 من میرم !-

 غلط می کنی ! مگه از روی جنازه من رد شی ...-

شار می دهد،  سوزش ست دیگرش روی آن را ف ست . با د شدید ا ستش  د

 شاید از شدت درد کاهش بدهد.

 لعنت .....چرا همیشه باید انقدر کله شق باشی !؟-

 نهال رو به پایین و مچ دست اوست .گریه اش شدیدتر می شود. نگاه

 نهال. یشود در چشمها یم رهیاندازد و طلبکارانه خ یباال م ابرو

 ش سنگینه ....ببینم چیکار می کنی!دیه -

 نهال بلند می شود. فریاد

 مهرب     ان! -

 می خندد و او را رها می کند . عطا

 اذیتت نکردم که ... فقط یه ذره!-
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 جرات نداری! -

بر می گردد س  متش . دس  تش را می گذارد به چهار چوب پنجره و راه  عطا

 ی کند.بندد . یك دل سیر او را تماشا م یگریزش را م

 امتحانش مجانیه!-

باره  نهال به بدنش می دهد ،می خواهد از جا بلند ش  ود که عطا دو تابی 

 دستش را می کشد . اینبار م*س*تقیم در آ*غ*و*ش عطا ست .

طا ما  ع ته ،ا نه اش قرار گرف هال روی ش   ا ندد . س  ر ن هاش را می ب چش  م

حتی لحظه انگشتهاش با قدرت دست نهال را می فشارد و نمی خواهد دیگر 

 ای آنرا رها کند .

 مگه از مهربان همینو نخواستی ؟....-

 می کند به لگد پرانی. شروع

 دو دقیقه آروم بگیر، بذار من حرفامو بزنم ، بعد اگه خواستی برو! -

 تر می شود و عطا تعریف می کند . آرام

صدای جیغ  - شتیم که  شتیم از خیابون منجیل می گذ یه روز من و نازنین دا

 یدیم. تا سر برگردونم ،نازنین بی اختیار شروع کرده بود به دویدن.شن
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 بچه کثیف و ژولیده دیدم .با یونیفرم مدرسه و صد البته بدون مقنعه . یه

قحطی کش  یده ها! دس  تهاش پر از آثار ش  کالت و پفك . با این وجود  مثل

 دوست داشتنی .صورتش قل  آدمو می برد.

 محبت نگاهش می کند. با

 ملنًا مال من یکی رو برد .مط -

یه توله س  گ زخمی بود که تو زباله ها قایم ش  ده بود . ظاهرًا گازش  دنبال

گرفته بود . اما اون دس  ت بردار نبود .....می خواس  ت بگیرش و بیاره خونه 

.....گریه می کرد... التماس می کرد... نازنینو راض  ی کردم و مخفیانه ،دور 

. هر روز  یمخونه .تو اتاق من نگهش داش  تاز چش  م ش  کوه جون آوردیمش 

عص  ر از مدرس  ه که میومد ،با یه کیس  ه پر اس  تخون پش  ت در اتاق من بود 

ستیل های محبوبشو  شکر یك بسته از پا باالخره هم توله مرد .اما اون برای ت

فده س   الم بود .  ید .من فقط ه کارت برام آورد و من و ب*و*س   یك  با 

..عاشق .  درست حسابی نداشتم . قبل از شخوشبختانه یا بدبختانه عقل 

 شده بودم !

 از اونروز !؟ -
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 در صدای نهال بارز است . ناباوری

 می کند. اقرار

 خنده داره ،مگه نه ؟....از همون روز! -

 آن خاطره لبخند بر ل  هر دو آورده،حتی با گذشت این همه سال . یادآوری

 چشمهاش را می بندد.دستهاش را دور نهال می پیچد و  دیمیا جلوتر

دس  تش باع  میش  ود چش  مهاش را باز کند و نیم نگاهی به آن  س  وزش

 بیندازد.

 احتمااًل از همون روزم روح تولهه حلول کرد تو جسمت!-

 می کوبد زمین و با حرم داد می زند: پا

 عطااا! -

 نهال می گذارد. یدستش را روی شانه  یك

 صبر کن .هنوز حرفام تموم نشده . -

س یوید که مهربان مگ می ست ا سال ا ش ریداند چند  ها و کله  طنتیهمان 

 یاحساسش کند... که صبور ریهاش شده... که نخواسته نهال را درگ یشق

 کرده...
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 قسمتهای مربوط به جسی را می گوید. حتی

 عسلی به درختها خیره است و ساکت گوش می دهد. چشمهای

ه می شود اما در ادامه، سکون آمدن اسم جسی، برای لحظه ای نگاهش تیر با

 و آرامشی وصف ناپذیر قلبش را پر می کند.

 حرفهاش را با یك جمله تمام می کند. عطا

دوستت دارم... همیشه داشتم و تا روزی که نفسی باشه ،خواهم داشت... -

 اینا، اگه هنوزم می خوای بری... یبا همه 

 یبانه.گوید و نهال گریه می کند. گریه ای دلتنگ و غر می

 دستهاش را به دور او حلقه می کند و او از گردنش آویزان می شود. عطا

دو می دانند در حال حاضر هیچ کلمه ای قادر به نشان دادن احساساتشان  هر

 نیست.

دانند چه مدت گذشته ... هوا تاریك تر شده ...عطا به همین اکتفا کرده  نمی

آرام تر شده اند. بی حرف، بی خبر  که نهال را میان بازوانش نگه دارد . هر دو

 پنجره نشسته اند. یاز دنیای بیرون ،همه چیز را رها کرده اند، تکیه بر لبه 
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گرم عطا قرار گرفته و موهاش، زیر نفس های او تکان  ینهال، به س  ینه  س  ر

 می خورد.

شش جا به جا می کند . چانه  عطا او را در  یبا مالیمت، نهال را در آ*غ*و*

 گیرد و سرش را بلند می کند و او را وادار می کند نگاهش کند. دست می

 حاال مثل یه دختر خوب راستشو بگو! چرا گریه می کردی؟! -

 که در لحن صدای عطاست به وجودش سرایت می کند. گرمایی

 …الغر شدی-

کله شق! ... باالخره که می گی ... برای اینکه روزی دو ساعت رفتم  یبچه -

 سر کارو به دست......نهال! نکن دیوونه !!! یمتیاز ویژه بدنسازی تا ا

 حبس شده اش میان موهای نهال پراکنده می شود . نفس

 دیوونه م نکن! -

به زیر پیراهن عطا رفته و انگش  تهاش، خط کمربند او را لمس می  دس  تش

 کنند.
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به حرکت در می آورد و ل*ذ*ت و  بدون باال  به س  مت  ترس، دس  تش را 

ناپذیر در قل  عطا به جا می گذارد . کف دس  تش را روی  هیجانی وص  ف

 عطا می گذارد و همانجا نگه می دارد. یسینه 

چش  مهاش را می بندد و فکر می کند اگر او هم بخواهد به همان بی  عطا

 مهابایی نهال ادامه بدهد....

شود ... یا  بدن شکل عجیبی گرم حس می  شتهاش به  ست انگ عطا زیر پو

 !ند؟یواب می باینکه هنوز خ

 اضطراب دستش را کنار می کشد. با

شان تالقی می کند ،موجی از حرارت  عطا شمهاش را باز می کند . نگاه چ

سرپایشان را گرفته. توانایی آنرا ندارند که نگاه از هم بگیرند .هر دو اسیر یك 

 خیال شده اند تا اینکه عطا سرش را پایین می اندازد.

 عطا... ؟!-

 اال برده ،دهانش را باز می کند ادامه دهد ولی حرفی نمی زند.را ب ابروهاش

سمت لبهای  نگاه سر می خورد به  سلی  شمهای خمار و ع عطا از روی چ

 نیمه باز و صورتی رنگش .
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نمی داند او در چه نبرد س  ختی با امیالش دس  ت و پنجه نرم می کند.  نهال

 ابدی شود.انقدر احساس خوشبختی می کند که آرزو دارد این لحظه 

 نهی  می زند "نه"... عقل

 بی نظیری اشتیاقش را کنترل می کند . یاراده  با

ستش شانه اش افتاده می برد و آنها را  یرا به زیر حلقه  د موهای او که روی 

 یکی یکی به عق  می برد.

 اول بگو ببینم... زن من می شی ؟! -

 نهال بریده بریده شده . سکوت می کند. تنفس

 ره چانه اش را بلند می کند و وادارش می کند تا به او نگاه کند.دوبا عطا

 ابرو باال می اندازد که "نه"!. نهال

واقعًا عرصه را به عطا تنگ می کند .اما او هم می داند چطور با زیرکی  گاهی

جوابش را بگیرد. با دقت به چش  مهاش خیره می ش  ود . قص  د تالفی دارد! 

 می زنند.چشمهاش با تمام وجود فریاد 

ست ست می گیرد ... یکی یکی انگشتهای او را ن*و*ا*ز*ش  د نهال را در د

 می کند.
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 نه؟!-

 ابرو باال می اندازد. باز

طا نه اش را ن*و*ا*ز*ش وار  ع نای گو باال می آورد و انح یك دس  تش را 

 حرکت می دهد. همانطور آهسته زمزمه می کند :

 هوووم ... که نه!-

 را نزدیکتر می آورد. او

را با مالیمت دور ل  او می کش  د. دس  تش را میان موهای او فرو  انگش  تش

می کند و با انگشتهاش، آنها را شانه می کند. انگشتش را روی ستون فقرات 

 او پایین می کشد.

 هنوزم نه ؟! -

شود، لبانش را به روی لبهای او می  منتظر سته خم می  شود. آه جواب نمی 

 *و*سه ای کوتاه از او بگیرد ،اما ....گذارد. اول تصمیم دارد فقط ب

 برای تنفس تقال می کند .عطا او را محکم در بر گرفته. نهال

 زود باش اعتراف کن!-
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سینه می کوبد. دوباره  نهال ست و قلبش در  سش تنگ ا ست. نف برافروخته ا

 دستش می لغزد به زیر کمربند عطا.

 می پرسد: عطا

 این یعنی ...؟! -

 می کند : زمزمه

 ین یعنی اول مردونگیتو ثابت کن!ا-

نمی ش  ود نهال ازش چه خواس  ته! برای لحظه ای او را رها می کند  باورش

مام  یاق را در ت طا این اش  ت هد .ع باره می خوا هال دلش اس   ارت دو ما ن ،ا

که آرزو دارد او را س  رانجام و برای  ند  ند . فقط خدا می دا حرکاتش می بی

 همیشه جزئی از وجود خودش بکند.

 او را در آ*غ*و*ش می گیرد. وبارهد

 آخه کله پوم من! فکر مهربانو کردی ؟! اون بیرون... -

 عطا اهسته و بی جان ست .هر چند ضروری! اخطار

 باالخره شتر سواری که دوال دوال نمی شه عطا جون! -
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طنز نهفته در کالمش را حس می کند .در حالیکه دکمه های پیراهنش  عطا

 خند زنان سرش را پایین می آورد .را باز می کند، لب

با کمال میل ! وقتش رس  یده یه درس حس  ابی بهت بدم تا یاد بگیری هر -

 ضرب المثلی رو هر جایی نباید استفاده کرد!

صد صبر، کنترل عواطفش را به بازی  ق سالها  سرش بگذارد ،اما  سر به  دارد 

صد تمام کردن د. آن را ندارن گرفته ،بازی پر هیجان و شیرینی که هیچکدام ق

با مالیمت دس  ت دراز می کند و موی نهال را کنار می زند . تمام وجودش 

 چشم شده و روی نهال حرکت می کند.

چشمهایش را بسته. نمی تواند به چیزی جز تماس نوم انگشتهای عطا  نهال

 به روی گونه هاش ون*و*ا*ز*ش لبهاش توسط شستش فکر کند.

او قرار می دهد و نهال را محکم به خودش  گونه اش را به روی موهای عطا

 فشار می دهد. نفس بریده زمزمه می کند:

 بگو بله!-

 تقه ای به در می زند. مهربان

 این حرفا تموم نشد !؟... وقتشه بیاین بیرون ! -
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 شتابزده می خواهد خودش را از آ*غ*و*ش عطا بیرون بکشد. نهال

 کشی؟!کجا ؟!! آتیش به پا می کنی و پا پس می  -

 بعد ... یعطا تو رو خدا! دفعه  -

 کوتاهی به لبهاش می زند. ی ب*و*سه

 دفعه بعدی وجود نداره!-

 اشاره اش را روی نوم بینی نهال می گذارد و اهسته زمزمه می کند انگشت

دارم بهت هش  دار میدم کوچولو! از االن تا ش    عروس  ی، تا مي تونی  -

 ایمنی رو حف  کن ! یفاصله 

 را باز می کند.در  نهال

ش    عروس  ی نده ،حاال کی گفت من  یعطایی بیخود به خودت وعده  -

 زنت می شم؟!

 "دختره خیره سر ! ،حداقل جلو مهربان آبرو داری کن!"

دقیقه ای در اتاق می ماند. به هیچ وجه دلش نمی خواهد مهربان ببیند  چند

 نهال چه آتشی به پا کرده و چه بر سرش آورده.

 ن را می شنود.مهربا صدای
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 احوال شما نهال خانوم؟!-

 در پی آن، صدای نهال که با خنده داد می زند: و

 مهربان دوِست دارم ... -

 فریاد می زند: و

 عط      ا ! عاشقتم! -

خندد ،حداقل یك کار سخت از روی دوشش برداشته می شود و آن هم  می

 توضیح به مهربان است!

ص  ا به دس  ت، دم درگاهی آش  پزخانه می اتاق خارج می ش  ود. مهربان ع از

شده  سته  صورت بر افروخته و دکمه های جا به جا ب  یچرخد .نگاهش به 

پیراهن عطا می افتد. به نظرش آتش خاموش ش  ده و زغال ها نیمس  وز باقی 

 مانده .مسیرش را تغییر می دهد.

سم این ورپری - ه دبرم اول یه زنگ به علی بزنم، بگم زودتر برگردن... می تر

 کار دستت بده!

 مغربی خاکستری رنگ ،هواپیمای نامدار به زمین می نشیند . در

 از موعد مقرر، به فرودگاه رسیده اند. زودتر
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ضطراب شته، هان ا ش  گذ را راحت  هیمواجهه با نامدار و برخوردش، تمام 

 نگذاشته.

 .ستادهیعینکی نیمه دودی بر چشم ا با

 ابری و نیمه بارانی ست. آسمان،

صله  لقب سالم کند، نامدار از همان فا شود و  از اینکه به حد کفایت نزدیك 

ند که پوش  یدن عینك ، از آن جهت اس   ت که حالت چش  مها و  می دا

 احساسات درون اش را مخفی نگه دارد.

 .ندینش یاراده پوزخندی بر لبش م بی

گذرد " بعد از ماهها دوری ،اونقدر خوددار نیس   ت که  یاز ذهن هانیه م و

 وزخند لعنتی رو مخفی کنه."پ

رفتار والدین از هم  ن،یآورد که در برابر امیرعلی و نازن یخودش فش  ار م به

 جداشده را نداشته باشد.

 کند "ضرورت ریا ... در پیوندی برباد رفته!" ینامدار فکر م و

 یو از میان جمعیت، با ش  تاب خودش را به او م ندیب یپدرش را م امیرعلی

 رساند.
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سته م هانیه سر، مداخله  یتعمدًا گامهاش رو آه سبات پدر و پ کند تا در منا

 نکند.

ت ... شباهندیبعد از سالها مي ب هیوسیع بر ل  دارد... آنچه که هان لبخندی

 و رفاقتی غیر قابل انکاربا پسرش.

کند. عش  ق به امیرعلی در تك تك خطوط ص  ورتش  یص  ورتش نگاه م به

ك . موهاش را به طریقی کوتاه کرده که هویدا ست. طبق معمول همیشه، شی

. رفتاری موقر و ص  البتی که در جزس جزس حرکاتش  دیکاماًل به چش  م مي آ

 است.

سه  یك سو  یقرار گرفتن در ان آ*غ*و*ش امن در وجودش پا م یبار دیگه و

 .ردیگ

د؛ او گذار یامیرعلی م ینگاه هانیه را حس مي کند. دستی به شانه  سنگینی

ج نازن یدا مرا از خودش  به  بت رو  با احترام و مح ند و  قدم  نیک ند  که چ

 کند. یدورتر، در کنار هانیه ایستاده م

 احوال زیبا ترین و دوست داشتنی ترین عروس دنیا؟!-

 نشاند. یکشد و ب*و*سه ای بر پیشانی اش م یرا در آ*غ*و*ش م نینازن
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د و خطاب بهش ده ی، نگاهش را به هانیه م نیهمان حال از فراز سر نازن در

 : دیگو یم

 سالم عزیزم! -

صورتش را جلو م و سه بر روی دو گونه  یسپس  ملته   یآورد و دو ب*و*

 زند. یاو م

عزیزم و ب*و*س  ه ای که هنگام رس  یدن مس  افر  ینمی تواند به واژه  هانیه

 متداول است، دل خوش کند.

 پرسد : یراه ، نامدار م میان

 با یه پرس چلوکباب چطورین؟ -

 دهد : یجواب م میرعلیا

 عالی! -

 خواهد. یبابت اینکه نمي تواند همراهیشان کند، عذر م نینازن

ند؛ پرس   یگردند و نظر اون را نم یکدام حتی با نگاه پرس  ش  گرانه برنم هیچ

 حتی اگر بپرسند، خودش هم نمیداند جوابش چه مي تواند باشد.

 د.طرز احمقانه ای آرزو مي کند با نامدار تنها بو به
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 یك دنیا حرف نگفته دارد و به همان اندازه ناتوان. یاندازه  به

 دهد. یپیشنهاد نای  را م امیرعلی

مدار باال م یمعن یبا لحن نا یه و حتی  یدار، ابرو  هان به  که  هد و بی آن د

 :دیگو یامیرعلی نگاه کند؛ م

 زمانی ... به امیدی، هر روز از اینجا کباب مي خریدم. -

به خاطر دارد.  هیوجدان هان عذاب هزار برابر می ش  ود. آن زمان را خوب 

باردار ... و آن امید ... چیزی نبود جز مانشیو بعد از زا یدروران س  خت 

بهبود حال خراب و وض  عیت بحرانی جس  مش، که نامدار، خوش  بینانه به 

شنهاد غذاهای مقوی معده ،از جم یتغذیه   لهبد ربطش داده بود و مهرانه پی

 .کباب چنجه..

 : دیگو یکشد و رو به امیر علی م یم آهی

 مامان جان ! منو بذار خونه... سرم خیلی درد مي کنه. -

 کند. امیرعلی نگران از آینه نگاهش می کند. یسکوت م نامدار

 باز هم میگرن لعنتی؟! -
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بغآ، پیچیده تر و قوی تر از آنی ست که بتواند دهان باز کند. تنها با  ی گره

 کند. یم تکان سر تأیید

گامي ظه ای  یکه امیرعلی جلوی ورودی برج توقف م هن بدون لح ند،  ک

شك هاش، آنهم در چنین روزها و لحظه  یدرنگ پیاده م شود . فروریختن ا

 .ستیهایی که برای پسرش ناب است، منصفانه ن

 زیادی ازش بر روی صندلی جلوی ماشین تکیه زده. یدر فاصله  نامدار

قرم مخص  وم  یماش  ین خارج نش  ده که بس  ته امیرعلی کامل از  هنوز

 گذارد. یمیگرن را که به همراهش آورده، کف دستش م

 خالی نخوره. یتاکید کن با معده  -

 هد.د یکشد و سرش را به پشتی صندلی تکیه م یبسته شدن در، آهی م با

 دهد. یگذارد و فشار م یانگشتش را روی چشمهاش م دو

ند تح هر ما این زن ... چیزی را جز این مي توا ند ... ا ند... درم ک مل ک

 ...داندینبودش ... سکوتش... دردهاش.... نمی تواند ... نم

 یتنها به تکان س  ر اکتفا م هیکند. هان یس  فارش پدرش را تکرار م امیرعلی

 گذارد. یبه دعوت شام پدرش تنها م دنیکند و او را برای رس
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. پیراهن ردیگ یدوش م آورد و یمحآ رس  یدن، لباس  هاش را از تن درم به

 . ندینش یکند و روی مبل راحتی م یخوابی ابریشمی به تن م

 شدیدی به یك نوشیدنی گرم دارد . نیاز

با مجالت روی میز س  رگرم م مدتی با  یکند. دلش م یخودش را  خواهد 

شد ،  یامیرعلی تماس بگیرد و به بهانه  شته با صحبتی دا سیدن حالش،  پر

 کنند. شاید دوباره ازش دعوتی

کش د و گوش ی را س ر جاش  یدارد ولی از خودش خجالت م یرا برم تلفن

گرداند. پس  رش حق دارد که الاقل یك ش    بی دغدغه را با پدرش  یبرم

 بگذراند و در زیر نگاه های پر از رشك و حسرت او نباشد.

سته در  یبرهنه، پا به تراس خانه م پا ش شهر ن ساختمان، به  گذارد و از فراز 

 کند. ینگاه مغبار 

 اندیشد "از نیویورم بهتر است؛ خیلی هم بهتر" یصدمین بار م برای

کش   د... ه*و*س کباب کرده ... هوای نامدار در س  رش  یعمیقی م نفس

 کند. یاست... سر به آسمان بلند م

 خدا... -
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کند.  یو ش  روع به قدم زدن در اطراف خانه م دیآ یاز س  اعتی داخل م بعد

مانده همراه  یباق یدهایهفته اش را مرور مي کند... خر همزمان برنامه های

 .را ندارد.. دشیخر یکه هنوز حوصله  یلباس ی هی... تهنینازن یبا خانواده 

شدن هیکل ورزیده  صدای او ،  یوارد کردن رمز ورود و در پی آن، پدیدار 

 کند. یبر جا خشکش م

 صدایی که از بهت و هیجان مي لرزد، می گوید: با

 م!سال-

کند ... چش  مهاش می درخش  د ... بعد از چند لحظه  یس  ر بلند م نامدار

ضطراب ، باالخره  صدایی آرام و بدون ا سکوت دلپذیر، بر خالف هانیه ، با 

 دهد : یجواب م

 سالم عزیزم. -

که اگر بود، همیشه  ست،یجمله مردهای خریدار ناز و عشوه و الس زدن ن از

طه  ظ یبه واس   ماعي و  یت اجت با در موقع نان زی عدادی از ز اهرش ، ت

شه در برابر این  سش بودند. هیچگاه به آنها توجهی نکرده بود اما همی ستر د

 زن ناتوان بود.
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 یکند و به ظرف غذای درون دس  تش اش  اره م یو نگاهش را همزمان م دل

 کند :

 .نیامیرعلی می خواست بره پیش نازن -

 یك کالم بیشتر و نه کمتر. نه

گذرد. با گامهایی لرزان به طرف  یرکانه ای از قلبش مش  ادی زی احس  اس

 رود. ینامدار م

که بر م با قدمی  ندام  یهر  دارد ، پیراهن س  یلکش ، لغزش خفیفی بر ا

 اندازد و خروارها لغزش بر دل و جان مرد پیش روش. یظریفش م

سینه  نفس ستواری که گرداگرد  یدر  شود . دیوارهای ا مردانه اش حبس مي 

سر پا نگه قل  خود  شی برای  شیده، یکی یکی فرو می ریزد و او هیچ تال ک

 داشتن آن نمی کند .

محتوی ظرف غذا را بگیرد. دس  تهای  یدس  ت دراز مي کند، کیس  ه  هانیه

ستهاي او جا خوش م سه  یسردش میان داغی د کند. قلبش دیوانه وار به قف

 سینه می کوبد. ی

 گاه گرم و مشتاق نامدار.خورد به ن یکند و نگاهش گره م یبلند م سر
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، سردرگم میان خواستن و نخواستن، در تالش برای رهایی از وسوسه  نامدار

 زند : یکشد و ل  م یدر آ*غ*و*ش گرفتنش ، نفس بریده ای م ی

 تا سرد نشده بخور. -

 کند. یدستش را رها م و

ستقبال  دوباره شد لبخند ا شده میان زمین و هوا... در حالیکه مي کو معلق 

 می گوید : اورد،یکننده ای به ل  ب

 بیا تو. -

سریع عق  گرد م و ستش،  سمت  یاز ترس رویارویی با رد درخوا کند و به 

 رود. ینشیمن م

شن م صدای صالبتش، نور امیدی را در دلش رو کند.  یقدم های آرام و پر 

تمام این س   الها حرف نگفته دارد و به  یباید باهاش حرف بزند.به اندازه 

 خودش تکرار کرده. یحرفهاش را برا ،یچند ماه دور نیتمام ا یه انداز

که روپوش کوتاه لباس خوابش را مي پوش   د، در ذهن خودش به  همانطور

ست تا بتواند موضوعي برای بح  پیدا  س  ا دنبال کلمات و جمله های منا

 کند. بعد کم کم مساله اصلی را مطرح مي کند.
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به کجا ختم کند که در پایان، مردش قانع  نمي داند از کجا شروع کند و فقط

 شده باشد.

جان نار دس  تش م فن له  یقهوه ای را روی میز ک فاص   با  کمی  یگذارد و 

 .ندینش یروبروش م

شتابزده اش نگاه می کند  نامدار، سکوت به رفتارهای  آرام و بی حرکت ، در 

. 

 رد.چرخاند به اطراف خانه... سوالی در ذهنش شکل می گی یرا م نگاهش

شغله ای  ی" زنی مثل هانیه که در نیویورم زندگی کرده و زندگ اجتماعی پر م

 داشته ،در این ساختمان لعنتی، روز و ش  خود را چطورمی گذراند؟"

 قهوه اش را بر می دارد و شروع به مزه مزه کردن آن می کند . فنجان

کهیا تش  خیص عاجز، برا ن با زیر  یحرفي دارد و در گفتن آن  که  و بم او 

، ولی همچنان سکوتش را حف  می  ستیروحیاتش آشناست، کار سختی ن

 کند.

خوبی می داند در این نبرد، کسی پیروز خواهد بود که طوالنی ترین زمان  به

 سکوت را داشته باشد.
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 این هانیه است که ل  باز می کند : باالخره

 ممنون بابت غذا... -

ز دس   ت نخورده روی کانتر نامدار می رود س  مت ظرف غذا که هنو نگاه

 مانده و دوباره باز می گردد.

شود و هنوز  زیر ضافه می  سترسش ا نگاه های ریزبین نامدار، هر لحظه بر ا

 نمی داند چه بگوید.

ضور ناگهانی او، همه چیز را  بلند شپزخانه می رود. ح سمت آ شود و به  می 

 از ذهنش برده است.

صحبت می  یدرباره  حین خوردن، از هر دری حرف می زند و در سایلی  م

 کند که ابدًا ارتباطی به خودشان ندارد.

کارهایی که این مدت انجام داده، مکان هایی که رفته ... فیلم هایی  تمامی

نده،  که خوا قاالتي هم  نده اس   ت در مورد مجالت و م ما که دیده... کم 

 توضیح دهد.

ناش  ویی پرهیز می به نوع قابل توجهی از هر بحثی پیرامون ازدواج و ز ولی

 کند .
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کاماًل متوجه این امر می شود و سکوت می کند ... هنوز حرف اصلی  نامدار

 را نگفته.

 پایان، خسته و درمانده در نقطه اول مانده... در

 نامدار است که به کمکش می آید. نهایتاً 

 حس می کنم مطلبی هست که می خوای بگی! -

 داند!می کند ... مانند همیشه... می  نگاهش

لحن کالمش، تقریبًا مطملن می شود که حتی دلیل این همه مقدمه چینی  از

 را هم می داند.

 تکان سر تأیید می کند . با

 نفوذ کند، می پرسد: هیطور که سعی می کند در ذهن هان همان

 خ ؟! -

 نفس عمیقی می کشد و با خود می گوید هر چه باداباد... هیهان

 ع به من و امیرعلی ...راستش ... اممم ... راج -

به پشتی صندلی اش تکیه می دهد و پا روی پا می اندازد ... نگاه تند  نامدار

 و تیزش را به هانیه می اندازد و یك تای ابروش را باال می دهد.
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 دقیقًا کدوم امیرعلی؟!! -

و زخم زبان نامدار مهلك اس  ت و م*س*تقیم زخم معده اش را نش  ان  نیش

 وجودش می پیچد. می گیرد. دردی در

اختیار دس  ت به روی ش  کم خود می گذارد و انگش  تهاش در هم می  بی

 پیچند که از نگاه نامدار دور نمی ماند.

 می بندد و ادامه می دهد: چشم

 من و آقای صداقت ... -

 حبس شده اش را بیرون می دهد. نفس

 من یه توضیح بهت بدهکارم ...-

 زندگی تخمین می زند.در دلش میزان این بدهی را سالها  و

دختر بچه بودم و اون احس  اس،  هیمن زمانی باهاش آش  نا ش  دم که فقط -

زمانی ش  کل گرفت که خ  ...خ ... وض  عیت متفاوت بود... در ض  من 

 اون هم مرد متفاوتی بود.

شم و هیجان م نکهیا با شدت خ ستهاش از  لرزد ، به خوردن قهوه ادامه  ید

 می دهد و پوزخندی می زند.
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 !دیاز چشم عاشق د دیعشوق رو بام -

 معترض می شود. هیهان

نامدار! به خاطر داش  ته باش ،در اون زمان که مورد نظر توس  ت ،من هنوز -

 ازدواج نکرده بودم!

سال ازدواج کرده بودی! ... نمی - سی  شته باش تموم اون  تو هم به خاطر دا

 فهمم ،از کی و چی داری دفاع می کنی؟!

ی از این گرداب، نگاهش می کند و یاری می خواهد. برای رهای ملتمس  انه

 اما نامدار هم تا زمانی که وضع بحرانی نشود، قصد کوتاه آمدن ندارد.

 نالد: می

نامدار! وضعیت روحی من، زمانی که با تو آشنا شدم اصال خوب نبود...  -

 من ابدًا احساس نمی کنم باید از کسی دفاع کنم . اصاًل از چی دفاع کنم؟؟!

 دزدد. یشود و نگاهش را م یشکمش مشت م یرو انگشتهاش

من کاماًل مي دونم که به خاطر خود خواهیهای بی جام، چه فرصت هایی  -

 رو که از دست دادم ... چه لحظه هایی رو به خودم و بقیه تلخ کردم.
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نگاه دردمندی بهش می کند . خاطرات، مانند تص   اویر زنده ای در  نامدار

 ان می گیرند. نمی داند ... هیچ چیز نمی داند."برابر چشمهاش ج

 با نگاهش می خواهد که دیگر ادامه ندهد ... حداقل امش  نه ! آشکارا

شتاب بلند  یمعنای ختم مکالمه، فنجان را روی میز م به گذارد... آرام و بی 

 می شود ،عرض اتاق را طی می کند و می گوید :

 بابت قهوه، ممنون . -

ست . کالمش دگرگ لحن شانی نی ست .از آن تندی و تیزی دیگر ن شده ا ون 

 نگاهش افسرده و تیره، و به نوعی شکست خورده است .

 گوید : می

 ش  به خیر -

 با صورتی خشك و جدی به سمت در می رود. و

به  هیهان تا جرات اعتراف  که ح لت می کش   د ... از این  جا از خودش خ

ری مردی که در بدترین ش  رایط ، اش  تباهاتش را ندارد... از این همه بزرگوا

شدن او ن ستن و خرد  شک ضی به  سوس که چه دیر فهمیده ستیرا ... و اف

 است.
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صت دوباره  به سا فر شوند ، چه ب خوبی می داند اگر با این حال از هم جدا 

 ای نباشد.

داند چطور خودش را به او رسانده. آرنجش را می چسبد و با بغآ می  نمی

 گوید:

 ًا این جوری از اینجا نرو ...نامی ... لطف -

 متزلزل در جاش می ایستد. نامدار،

نه"  یو جاذبه  تاثیر به او هرگز " ته ...  نادیده گرف این زن را بر روی خودش 

شرایطی ...هیچوقت؛ مگر وقت سته مخالفت یکه م ینگفته ... در هیچ  ش دان

 است. هیبه نفع هان

ره مي ش  ود، به دنبال به طرفش می زند و با دقت به چش  مهاش خی چرخی

 نشانی...

مام ماس ص   داش و نم  ت مانی،...دلتنگی....و عش  قش ... در الت پش  ی

 چشمهاش می نشیند:

 خواهش می کنم ... با قهر نرو! -
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 ینگاه نامدار، به روی دو پنجه  یترس ... هیجان ... و تحت تأثیر جاذبه  با

 او می نشاند. یپا بلند می شود و به آرامی و مک ، ب*و*سه ای به گونه 

قطره اش  کی از چش  مهاش می ریزد. دیگر ترس  ی ندارد. حرف  همزمان،

 اصلی را زده ... دست دلش رو شده.

کف پاهای هانیه کاماًل به زمین نرس  یده که دس  تهای تبدار و نافرمان  هنوز

به  یان خود مي گیرد. خیره  ید و ص  ورت او را در م باال می آ نه اش  مردا

 شود و نرم و طوالنی، او را می ب*و*سد. زاللش، خم مي یچشمها

 بعدی نرم نیست. یمی کند ... ب*و*سه  مکثی

 به طرف کلید مي برد و چراغ را خاموش مي کند دست

. 

*** 

 

 

شده. اتفاق  یب ینیم تنه  با ستاده و به نقطه ای دور خیره  لباس، در بالکن ای

 ه.پنهانی و شیرین ش  گذشته، تمام ذهنش را مشغول نگه داشت
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یك پیروزی  برای ند. ل*ذ*ت  ندی قلبش را پر مي ک ظه ای، ش   ادی ت لح

 بزرگ... م*س*تی یك غرور ارضا شده...

و با خودش زمزمه مي کند : آه ...عج   ردیگ یرا رو به آس  مان م س  رش

 شبی!!!

تمام قدرت، سعی در مقابله با افکاری دارد که با بي رحمی تمام به ذهنش  با

رات س   الهای دور... و از طرفی، امیال واپس زده هجوم می آورند... خاط

 شده...

شته ... یك رابطه  یفکر می کند ... به دنبال یك نقطه  ساعتی نوراني در گذ

 ل*ذ*ت بخش ... اما افسوس که جز حسرت، چیزی پیدا نمی کند. ی

 سیاه و یخ بسته اند. افکارش

شد ، به اتاق باز مي گردد و به هانیه نگاه مي  آهی صومانه و می ک کند که مع

بالکن هنوز باز است ... جز صدای نفسهای  یعمیق به خواب رفته... پنجره 

 آرام هانیه، صدای دیگری نیست.
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شق و دلتنگی ...  مدتی شار از ع سر سکوت نگاهش مي کند... نگاهی  در 

بالکن را مي بندد، پرده ها را مي کش   د، زنگ  یعق  گرد مي کند؛ پنجره 

 ند و از اتاق خارج مي شود.ک یتلفن را قطع م

 

 

*** 

را روش  ن می کند. نمی تواند لبخندی که به ل  دارد را پنهان کند. در  چراغ

 جاش نیم خیر شده و کمی خودش را باال مي کشد ... ملحفه را هم ....

 "چطور اتفاق افتاد؟!"

سمت متما ینامدار نگاه م یخال یجا به کند،  یم لیاندازد. بدنش را به آن 

شتش مسر  شم م یبر بال  ... عطر به جاقینفس عم کیبندد...  یگذارد. چ

 برد. یم نهیبه س کجایمانده از تن او را 

سه  دلش شته... ب*و* ش  گذ سه های  بی قراری می کند... به یاد ب*و*

 هایی ظالمانه، ولی پر احساس ... پر شور و ن*و*ا*ز*شگر...
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شود . دست  یر تلفن ممتوجه خاموش و روشن شدن چراغ پیغام گی نگاهش

کند ، گوش  ی را بر مي دارد. نامدار زنگ تلفن را قطع کرده...  یدراز کرد م

ساعت یك، برای مابقی خرید ها آنجا خواهد  نینازن شته که راس  پیغام گذا

 بود.

کند... آه از نهادش برمی آید . کمتر از چهل و پنج  یبه س   اعت م نگاهی

 دقیقه فرصت دارد.

 حاضر شود. عیسر دیشود. با یجا بلند م از

آن بعد از ظهر پاییزی، همه جا به نظرش زیباس  ت... خیابانها قش  نگ و  در

 مردم، شاد...

در چهره اش هس  ت که به نظر می رس  د ده س  ال جوان تر ش  ده.  حالتی

امیرعلی با عش  ق به مادرش نگاه مي کند که بعد از مدتها، آن روز به همراه 

 خواهد. ینظر م دهد و یهمه مي خندد؛ نظر م

سالمي بازار م زمانی شرف اإل شتیاق د،یگو یکه امیرعلی از چلوکباب   با ا

 حاضر می شود با مترو به سمت بازار تهران بروند.
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صوم خانومها  شیمترو ب واگنهای ست؛ حتا واگن مخ شلوغ ا صورش  از ت

شته. پا گذا ینیرزمیز یایدن نیبار است به ا نیکند. اول یجداست. تعج  م

شلوغ یسال قبل م یس یاتوب*و*س ها ادی شان، به  یافتد که هر روز در 

سه م سها زنانه یرفت و برم یمدر شت. آن موقع، اتوب*و* مردانه نبود.  -گ

سها هم د دیگو ینمینازن  نی. و خانومها هم از استندیمختلط ن گریاتوب*و*

 ترند! یقانون، راض

ر کند. د یده اند نگاه متحیر به دست فروشان که سراسر راهرو رو قرق کر با

شلوغ سخت ستادنیا یکه جا یآن  ساکها یم دایپ یهم به  گ، بزر یشود، با 

صدا یخود راه باز م یبرا سها و ق یباال تیفیبلند، از ک یکنند و با   متیجن

 .ندیگو یم نشانییپا

شان، همه چ در ساط  و شیشنا تا انواع لوازم آرا نکیشود. از ع یم دایپ زیب

شک. نازن ض ند،یب ینگاه ِ متعج  ِ او را که م ،نیلوا شش تو  حیآرام کنار گو

فروش  ند.  یو گن هم م ریدهد در واگن مخص  وم خانومها، لباس ز یم

 ندز یحدس م هیو هان س  تادهیا یمعمول یهم نه چندان راحت، ول یرعلیام

 قبال مترو را تجربه کرده.
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 شرمندگی می کند ... چقدر با این مردم بیگانه است. احساس

*** 

. جلس   ه ای با وکیل ش  رکت بر قرار ردیگ یانتهای روز، نامدار تماس م در

ضافه  شد و ا شته با ضور دا ست که نامدار تاکید کرده امیرعلی باید در آن ح ا

کرده که زمان آن زیاد طول نمی کش  د ولی نکاتی هس  ت که قبل از رفتنش، 

 امیرعلی باید در جریان باشد.

دد. هنوز نمی داند که از تص  میم نامدار با به س  مت مادرش برمي گر متفکر

 خبر است یا نه.

پیش  نهاد امیرعلی، همگی راهی دفتر کار می ش  وند. از آنها می خواهد  به

 ساعتی در اتاق مهمان منتظر باشند.

 بیشتر از زمان پیش یبنی شده طول مي کشد. جلسه

چ و پی جنتی ، وکیل خبره و اگاهی س  ت ،که اطالعات بس  یار دقیقی از آقای

 خم های مسائل حقوقی ،أعم از قوانین و ضابطه ها ارائه میدهد.

در پایان اضافه مي کند "متاسفم که بگم به دلیل انواع تحریم ها، مشکالت  و

 ."هیعدیده ای در این راه وجود داره و لزوم رابطه، امری تفکیك نشدن
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 کند. یرو به امیرعلی م نامدار

که م - جاری من، همیش   ه بهتره اینطور فکر کنیم  های ت عالیت عامالت و ف

با قوانین فعلی و  قل  ند... ال ا کا نیس  ت لت امری قانونی و طبق مقررات دو

 تحریمها ،همخونی ندارن.

هانیه در اتاق مجاور، تمام تمرکزش را به هم ریخته. نهایتًا در حالي  حض  ور

 رو به وکیل می گوید: زد،یخ یکه در کمال ادب از جا بر برم

با - ما قرار دادین از  یار  بت همه چیز و اینکه وقتتون و ص  برتون رو در اخت

شید ... مهمانها شکرم ...امیدوارم منو ببخ عزیزی در اتاق مجاور دارم  یمت

 که بیشتر از این نمی تونم تنهاشون بذارم.

 کند. یبه این ترتی  ادامه بح  را به بعد موکول م و

تا دم در بدرقه اش م به با قدم  یهمراه امیرعلی  کند و بر خالف همیش   ه، 

 هایی نا مطملن به سمت اتاق میهمان می روند.

 گرمی به جمع کرده و بابت منتظر گذاشتنشان، پوزش می طلبد. سالم

 می پرسد: نیبه نازن رو

 امروز خوش گذشت؟! دیخ  ، زیبا عروس من! خر -
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لبریز  بپرس  د. با اینکه تمام وجودش هیس  وال را از هان نیخواهد ا یم دلش

است از فکر او، آشکارا از نگاه م*س*تقیم به چشمانش خود داری می کند 

 و این مساله بر هانیه پوشیده نیست.

س  ردرگم تر از هر زمانی، میان برخورد هاش به دنبال دلیل می گردد و  هانیه

 از تشخیص آن ناتوان مانده.

میرعلی با خوش زبانی همیش  گیش، مش  غول تمجید از رفتار های ا مهربان

شود. با نگاه از جمع عذرخواهی  شی با زدن تقه ای به در وارد می ست که من

 مي کند و رو به نامدار می گوید:

ه صندلی سپتامبر، ی ستمیاز آژانس هواپیمایی تماس گرفته اند ، در تاریخ ب -

شده ، م سمت بیزینس خالی  شکلی  یدر ق شما م خوان بدونن اگه از نظر 

 کنن. ینیست، اوک

هانیه حبس می شود. نگاه متعجبش به دهان منشی ست و  یدر سینه  نفس

 گوشهاش در انتظار جواب نامدار.

شن  ستیدر ذهنش رژه می روند ... ب کلمات سپتامبر ... دو روز بعد از ج

 عروسی پسرش... یك جای خالی...
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از اینکه جواب بدهد، لحظه ای نگاهش در نگاه س   اکت ،گله مند و  قبل

 گره می خورد. غمگین هانیه

زود نگاه می گیرد و با اندم مقاومتی که در وجودش مانده رو به منشی  خیلی

 ، با حرکت سر تأیید خودش را اعالم می کند.

ستش مي لرزد...  صدای شنود... دلش می لرزد ... د ستن قلبش را می  شک

 لبهاش هم...

س  ی را محکم به هم فش   ار می دهد تا آه دردناکش، به گوش ک دندانهاش

 نرسد... نگاهش را به روبرو می دهد.

تاریخ ایران می پرس   د و از جواب امیرعلی  نینازن به  بی خبر ، زمان آن را 

 شگفت زده می شود.

 به خودش اجازه نمی دهد که به مادرش نگاه کند. امیرعلی

حدس می زند که هانیه ،بی خبر بوده و س  کوت هانیه مهر تاییدی  ش  کوه

 ست بر آن.

 بر اتاق سایه افکنده.سنگینی  جو
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س  خن را به دس  ت می گیرد ... از همه جا می گوید ... از  یرش  ته  مهربان

ازدواجش... زندگیش... گذش  ت و بخش  ش را ال به الی حرفهاش به عنوان 

ید... به در می  نیس  تون زندگی می گنجاند... رو به امیرعلی و نازن می گو

 گوید، شاید دیوار بشنود!

سته  نامدار متوجه نگاه ست که با یکی د ستهای زیبا و خوش ترکی  هانیه ا د

صندلی را می فشارد و با دیگری، فنجان قهوه اش را نگه داشته ... نگاهش  ی

ست که از آنچه پیرامونش می گذارد،  شخص ا ست مانده و کاماًل م به دور د

 بی خبراست.

 از وضعیت پیش آمده، کالفه و عصبی ست. نامدار

و او را در چنین وض  عیتی قرار داده، ش  رمس  ار اس ت.  اینکه مجبور ش  ده از

آخرین چیزی که می خواهد، مش   اهده ی درماندگیش پیش چش  م اغیار 

 است.

حرکتی که از اض  طراب و ناراحتیش نش  ات می گیرد ، جا قلمی را بر می  با

 میز قرار مي دهد. یدارد و روی لبه 
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تاریخ و موعد جدایی، لرز بر تن حتی به آن  ندازد ...  فکر کردن  هانیه می ا

به فنجانی که در دس   ت دارد خیره می  به دندان می گیرد و  ل  زیرینش را 

 شود.

مهربان می شود که عزم رفتن کرده ، انقدر فکرش مشغول نامدار بوده  متوجه

 که نفهمیده زمان چگونه گذشته است.

ا خداحافظی، نامدار از جا بلند می ش  ود. دلش آرام ندارد. فقط خد هنگام

غری  و نا شناخته ای بر پاست ... سرش  یمی داند در درونش چه همهمه 

 وجود، تمام مدت از بروز آن خود داری کرده. نیبه شدت درد می کند و با ا

ست دیگرش،  به شانه و با د ست را حلقه به دور  سمت هانیه می رود؛ یك د

 دستهای سرد او را در دست نگه می دارد.

 : به امیرعلی می گوید رو

 تا شما خانوم ها رو راهنمایی کنی، مامان هم اومده... -

 با لبخند، از بقیه خداحافظی می کند. و

 گرداند. یتنها شدنشان، او را به سمت خودش بر م با
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دیگر، ایران را ترم می کند ... اتفاق ش  قبل را یك اشتباه  یگوید هفته  می

ودش، إظهار تاس  ف محآ میداند ... و بابت بی فکری و بی مالحظگی خ

شمهاش می گوید و می گوید و  یمی کند و ازش عذر م خواهد. خیره در چ

 "...همی گوید ... به امید ذره ای مخالفت ... کمی تکذی  ... شنیدن یك "ن

ا زندگیش را ب یمبهوت در چش  مهایی که با س  نگدلی، بهترین واقعه  هانیه،

 عنوان خطا به صورتش می کوبد،

س  ت خوردن را حس می کند ... لبهاش می لرزد ولی از تمام وجود ش  ک با

 فریاد کشیدن خبری نیست.

 ...چشمهاش می درخشد ولی از اشك اثری نیست

می کند. احساس می کند زانوهاش سست شده و به هیچ وجه نمی  سکوت

تواند از لرزش بدنش جلوگیری کند. بدن لرزان و چهره مغمومش ،رازش را 

 بر مال می کند.

ز عالقه ... یك اعتراف ... حتی آن هم نه! یك اش  اره کافی س  ت تا ابرا یك

 نامدار را از تصمیمی که گرفته، منصرف کند.
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 یس  ر بلند می کند؛ نگاهش می کند ... به چین های ظریف گوش  ه  هانیه

چشم و لبش ... به رد تارهای سفید روی شقیقه هاش... الغر تر شده... چه 

شه و چقد ر خوب با کلمات بازی مي کند!  شته همی ضور پر رنگی دا چه ح

 او و احساسش را ندیده گرفته!

را به بهترین ش  کل ممکن که کمترین آس  ی  را را به او نزند، بیان  حقیقت

 کرده.

 خودش می گوید "من با تو ... چه کردم نامدار؟!" با

کند به ص  دای  یرا فرو می دهد ، لبخند بی جانی می زند. تقال م بغض  ش

 باشد و می گوید:خود مسلط 

 امیدوارم سفرت بی خطر باشه... خدانگهدار! -

ستهاش شد ،رو  د شه گرم و پشتیبانش بیرون می ک ستهای همی صار د را از ح

بر می گرداند و با سرعت از اتاق خارج می شود. به محآ دور شدن از دید 

 نامدار، لبخندش محو و اشك های گرمش سرازیر مي شوند.
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وی جی  شلوارش کرده و رو به پنجره ایستاده. نگاهش دستهاش را ت نامدار،

ست . از همان لحظه، دلش تنگ می  شین امیرعلي  رو به پایین و خیره به ما

 شود.

می کش  د... "دلتنگی " خاص  یتی که س  الهاس  ت با تار و پودش عجین  آهی

 شده.

زمانیکه هانیه به همراه امیرعلی از مقابل ش  رکت حرکت می کند ،هنوز با  تا

ت های بس  ته در برابر پنجره ایس  تاده. تمام بعد از ظهر، در س  کوت و مش  

 تاریکی اتاق ، بی آنکه چراغی روشن کند، می نشیند.

ستگی را بهانه کرده و از امیرعلی می خواهد  یبا درایت مهربان که که دارد، خ

 آنها را زودتر به خانه برساند.

 مسیر در سکوت طی می شود. بیشتر

ست که نگاه مغمو هانیه شش بر این ا سرش می اندازد . تمام تال مش را به پ

 ، مادری کامل و موجه جلوه کند. نیحداقل در برابر امیرعلی و نازن

با خانواده  بعد ص   داقت، بر روی ص  ندلی جلو ، کنار  یاز خداحافظی 

 امیرعلی مي نشیند.امیر علی م*س*تقیم به روبرو خیره است.



 1639 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

هانیه می آید ، باع  می شود ماشین را تنفس غیر عادی که از طرف  صدای

در گوش  ه ای متوقف کند . هانیه به طور غیر ارادی هق هق کنان می گرید و 

 د،یامیرعلی ، کالفه از این که کاری از دستش بر نمی آ

 دست بر شانه مادرش می گذارد و می کوشد او را آرام کند . تنها

ستش  به شد ، د را به دور او حلقه می کند آرامی هانیه را در آ*غ*و*ش می ک

 و هانیه گریه می کند ...

خاطر نامدار... به خاطر عش  ق ... به خاطر پس  رش ... به خاطر همه  به

که پشت سر گذاشته و  یخطاهاش... سهل انگاریهاش... به خاطر زندگی ا

 که در پیش رو دارد.. می گرید و می گرید و می گرید... یزندگی ا

 

صدای گرفته می همراه امیرعلی به  به سور حرکت می کند وبا  سان سمت آ

 گوید :

 بسیار خ  مامان جان ... همین جا از هم خداحافظی کنیم. -

 دستهاش را به دور گردن او حلقه می کند و او را می ب*و*سد. امیرعلی

 لبخندی تصنعی بر ل  می آورد. هانیه
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 به خاطر همراهیت ممنونم... -

 را پایین می اندازد. سرش

 قط ازت می خوام که بین خودمون بمونه...ف -

 علی بار دیگر مادرش را می ب*و*سد. امیر

 برو دیگه ،نازنین منتظره.-

 شود. یداخل آسانسور م و

 

 

شده ... با بغآ، بدن تبدارش را به  خاطرات شته در ذهنش بیدار  ش  گذ

ش دباد سرد کولر می سپارد. با دلتنگی می خوابد و با دردی که در تمام وجو

 پیچیده، از خواب بیدار می شود.

که از درد  وان ید این به ام ند و خودش را در آن رها...  را پر از آب گرم می ک

 استخوانش کاسته شود.

 درد افتاده به دل و جانش چه کند؟ با

 وان تکیه مي دهد. یحوصله، سرش را به دیواره  بی



 1641 گذارم یات م نهیدر برابر آ یا نهیآ

سم دوباره سمت نامدار... بی اختیار یاد  شیده  یرا افتاده ... زنی ذهنش پر ک

که هم زیبا س  ت و هم تحص  یل کرده و از همه مهمتر،انتخاب همیش  گی 

 خانوم...

 تجربه ثابت کرد که حق داشته! و

 

 تیباران شکفته در هوا یکه بو یا

 تیاز آن بهاران که شد خزان به پا ادی

 بهار باور من تیخزان به پا شد

 بان مهرت نمانده بر سر من هیسا

 یبه حال دل گواه غمت ندارم جز

 یاهیش  س نیکه نور چشمم در ا یا

 ییایتا ب شهیمن به راهت هم چشم

 ؟ییمن بهارم بهشت من کجا باغ

 ییمن کجا جان

 ییکجا
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 تو دل شکسته ام یب که

 نشسته ام یغم نهاده ام ، به گوشه ا یبه زانو سر

 مانده از نوا یبه جان و خموشم چو نا آتشم

 رود به ناکجا یه مک یبه راه یبا نگاه مانده

 گل آشنا یا

 ایب قرارمیب

 ییغم جدا نیاز ا یوا

 ییغم جدا نیاز ا یوا

 ییغم جدا نیاز ا یوا

 ییغم جدا نیاز ا یوا

از صبح آمده . نگرانی را از چشمهاش می خواند. تمام مدت حرف  امیرعلی

 مي زند و هانیه تالشش را برای تغییر روحیه و حال و هوای خودش می بیند.

 مي زند و به ظرف غذای دست نخورده اشاره می کند. خندیلب

 سرد شد ! -
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ای بر مي دارد و دوباره به صورت مادرش دقیق می شود . کاماًل معلوم  لقمه

اس   ت که ش     بدی را گذرانده و باز هم گریه کرده ،هر چند که به روی 

خودش نمی آورد ولی پلك های متورمش و چشمهای سرخش ،خبر از حال 

 یش می دهد.درون

 پاکت های رنگ و وارنگی که انتهای سالن چیده اشاره می کند. به

بابا خواست اینها رو برات بیارم... سوغاتیاته ... باید ببینی چیکار کرده ...  -

 سنگ تموم گذاشته!

 تصنعی می زند . لبخندی

شار می  نه شدت هر چه تمام تر به گلوش ف شود، که بغآ با  تنها آرام نمی 

برای جلوگیری از ریزش اشك، سرش را به سمت باال می گیرد و نفس  آورد.

 عمیقی می کشد.

که خودش  - نه مطملنم  تاره... وگر مان ... این روزا خیلی گرف ما باور کن 

رفتار ... منم که گمیفرشها رو بفرست دیپارت جد دیاینارو برات می آورد... با

 هستم... یعروس یکارا

 می پرسد : تنها
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 وره؟حالش چط -

شده ... فقط بدون  - شی ،اونم خوبه ... به من که نمی گین چی  تو خوب با

 تا حاال انقدر آشفته ندیده بودمش.

 را دراز می کند و دست هانیه را در دست می گیرد. دستهاش

 حداقل به من بگو چی شده قربونت برم... شاید بتونم کاری کنم. -

که ا تغییرات حاتی  یاورد در لحن حرف زدن و اص  طال بان م به ز میرعلی 

 ،لبخندی کوتاه به لبهاش می نشاند.

جای خودش بلند می شود و ب*و*سه ای جهت قدردانی به گونه اش می  از

 گذارد.

 نگران نباش مامانم ... درست میشه. -

 دستش را می کشد. امیرعلی

بیا ... باید اینارو ببینی ... در ض  من یه کادوی س  فارش  ی هم داری که  -

 توی اتاق. گذاشتمش

 ورودشان به اتاق میهمان، برای دقایقی کوتاه در جا خشکش می زند . با

 خوشحال از اینکه غافلگیرش کرده، مي خندد. امیرعلی
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 !یدیگه الزم نیست نگران لباس باش -

 

 

*** 

 هفته گذشته... کی

ته س  نجی  در که تمرکز و نک ند  پدرش را هم می بی مدت، امیرعلی  این 

شگی را ندارد سه یا چهار بار می خواند و  همی ساده را گاهی  . گزارش های 

 خواهد که خودش پیگیر قضیه باشد. یدر پایان، کالفه از امیرعلی م

نده کرده  بی نگ کن قان آور و دلت کار را برایش خف یه، محیط  هان خبری از 

 است.

در دفتر نامدار، موض  وع ص  حبت را به  نیض  من ص  حبت با نازن امیرعلی

را بهانه  یانصراف داده و خستگ دها،یخر نیآخر ید که براکشان یمادرش م

 کرده.



  1646 

 

 نیرا بیش  تر از حد معمول نگران نش  ان می دهد و پی در پی به نازن خودش

شت به امیرعلی  ست در جی  ، پ سفارش می کند. در تمام مدت، نامدار د

 و رو به پنجره ایستاده .

ش می نش  یند ... قطع تماس، بر می گردد و پش  ت میز، روی ص  ندلی ا با

آرنجش را روی میز می گذارد و چانه اش را در دس  ت می گیرد. البته که از 

همان ابتدا پی به منظور امیرعلی برده ولی این دلیل بر آن نمیش  ود که نگران 

 نباشد.

 دقت، حاالت امیرعلی را زیر نظر می گیرد. با

 در مورد مادرت حرف مي زدی؟!-

صفحه کوتاهی به پدرش می اند نگاه شغول بازی با  موبایلش می  یازد و م

 شود .

صحبت کنی و راز  خیلی شم  شم در چ ست با این مرد رو در رو، چ سخت ا

 دلت بر مال نشود!

 کوتاه مي گوید "بله" خیلی
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س  یگاری تمام طال را بر می دارد و س  یگاری از درون آن بیرون می آورد.  جا

که انگش  تهاش می لرزد .  ندیب یس  یگارش را به دهان می برد و امیرعلی م

 بنابراین بی تفاوت نیست!

شد و در حالیکه  دقایقی سیگار را با آرامش می ک ست .  ساکت ا همان طور 

ته س  یگار را با تانی در جاس  یگاری خاموش می کند، با لحنی طبیعی می 

 پرسد:

 خ ... چی شده؟! -

بی اش  تها امیرعلی می گوید ... از بی قراري هاش ... بی خوابی هاش ...  و

بودنش و در پایان، جراتی به خودش می دهد، س  رش را پایین می اندازد و 

 می گوید:

 بابا ... فکر نمی کنین دیگه وقتش رسیده باشه؟!-

 تکیه بر صندلی اش مي دهد و ابرو باال می اندازد. نامدار

 وقت چی؟! -

 هنوز نمی خواین مامان برگرده؟! -
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ست. پ نگاهش شار از تلخ کامی  شده ... سر  سرش بزرگ  س مي داند... پ

 درم می کند و نگران است.

 ای سکوت می کند و می گوید: لحظه

 …نمی دونم -

 صداش، نوعی حسرت و تاسف شنیده می شود. در

 التماس به پدرش نگاه می کند. با

شم انتظارش  - شتر از این چ خواهش می کنم... مامان داره از بین میره... بی

 نذارین.

ست و قهوه اش را مزه مزه مي کند. به می لرز دلش د... نگاهش به روز نامه ا

سرت نده  ست پ صیت پدرش می افتد که می گفت "بنیان زندگیتو به د یاد و

 ،که روزی از دستت خارج میشه"

 اش می گیرد. خنده

 ادامه مي دهد: امیرعلی

... ش  میاگر مامان نباش   ه، منم که فعاًل اینجام، بعدش هم م*س*تقل م-

 تنها میشین. خیلی
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 می کند . نگاهش

 "این بچه به خاطر مادرش به هر حربه ای دست می زنه!"

صدا، روزنامه را تا می کند ،روی میز قرار میدهد ،فنجان قهوه را به  آرام و بی 

 دست می گیرد و به آرامی به سمت امیرعلی مي رود. با زیرکی می پرسد:

 داری منو تهدید می کنی؟! -

 شماست که فکر می کنین من چنین جراتی دارم! این نهایت لطف-

 به من شك داری؟! -

 دهد "نه". یمک  جواب م بدون

 لبخندی در صورتش می زند و انگشت اشاره اش را بلند می کند. نامدار،

 به خانوم ها نباید خیلی هم فرجه داد!... گاهی الزمه زاویه رو تنگ کنی! -

درش مي بیند که مثل همیش  ه ش  یطنت را در چش  مهای هش  یار پ امیرعلی،

 بدون آنکه بفهمد، آرامش را به وجودش برگردانده.

 

 

*** 
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...  ندیوضع روحی اش به شدت خراب می شود. در گوشه ای می نش شبها

خاطراتش را مرور می کند و چش  م انتظار اینکه هر لحظه نامدار در را باز 

 کند و وارد شود.

یه آن هان عد از ظهر، امیرعلی،  عد از  روز ب را برای گردش بیرون می برد. ب

خوردن ش امی س بك، برای دیدن نمایش کمدی یك گروه بس یار معروف به 

سالن تاتر می روند و هانیه، برای ساعاتی ،فارغ از دنیای بیرون، از ته دل می 

 خندد.

پایان ش ، از استرسش کاسته شده و احساس سبکی می کند .دست در  در

ی شوند. هانیه بابت روز خوبی که با هم گذرانده دست هم وارد ساختمان م

 اند ازش تشکر می کند.

س کایاز امر شانیقبل، مهمانها روز س یاند. کت دهیر صر و یو باب و ج ... نا

اس  تقبالش  ان به فرودگاه رفته اند. نامدار تمام مدت س  کوت  یهمدم... برا

سال فرودگاه  شن یادآوریکرده و فقط در  ش  ج  یالیبه و کرده مهمانها تا 
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سان م سم و هماهنگ یروند و انها به خاطر گرفتار یلوا در  یینها یها یمرا

 مانند یتهران م

 از داخل شدن به آپارتمان، رو به امیرعلی می کند. قبل

... اص  ال درس  ت نبود یدیر وقته مامان...راه هم طوالنیه .... بهتره دیگه بر-

س ... فردا و پیاس  تراحت کن دی... بامیدو نفره داش  ته باش   یامش    برنامه 

 پر کاری داریم. یفردا هممون روزا

 را روی شانه های هانیه می گذارد. دستهاش

 عمه اصرار داره برم .فکر می کنه بابا اینجاست . منم حرفی نزدم .....-

 را در آ*غ*و*ش می گیرد هانیه

با ارزش تری مامان ... هر زمان که ب یمي دونی که از همه - یا برام  هم دن

ستم ...  ستم ... با همه وجودم ه شی ... من ه شتی ...هر جا که با احتیاج دا

 اینو مي دونی ...نه ؟!

در چش  مهاش حلقه می زند. به پس  رش اطمینان دارد و به وجودش  اش  ك

 افتخار می کند .
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ستراحت کنی،هم خودت - شتر ا شن نمونده ... بهتره بی شتر به ج دو روز بی

 ران من نباش! من خوبم!... انقدر هم نگنیهم نازن

 آورد. یرا به نشانه تهدید باال م انگشتش

 فردا اینجا اومدی، نیومدی! من کار دارم و نیستم... به زندگیت برس!-

 خداحافظی می زند. یبه گونه اش، ب*و*سه  و

س ش  شکوه، تعداد یقبل از عرو شان  یست و به دعوات  از اقوام در خانه 

 بندان.مراسم حنا یجمع شده اند برا

سترس نازن نهال صورت پر ا سش به  ست و نگاهها نیحوا  یکه توش ب ییه

 پنهان خانه دارد. یو ترس یحواس

 .ندینش یم کنارش

 !؟یعروس خانوم! در چه حال -

 !شورنیحال بد!... تو دلم انگار رخت م هی -

 دلته؟! یاالن چه وقت کار افتادن رختشور خونه  -
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به تمام معنام در مقابلش... انگار نه انگار  یدست و پا چلفت هینهال... من  -

که اون با تجربه  ی... در حالارمیترس  م کم ب یو هفت س  المه... م س  تیب

 س... برعکس من...

 کند. یگذرا نگاهش م نهال،

 االن مشکل کجاس؟! -

 می ترسم . اون خیلی مي دونه... -

 حواسش به حال و احوال جسی مشغول است. یهمه  نهال

 . کی خیلی مي دونه ؟!کی !؟..-

حسین کرد می گم !؟... منظورم امیرعلیه ... امیرعلی راد  یدوساعته قصه  -

 ،شوهرم!

 اووو ... نازی! یه طوری می گی انگار چند نفرن!-

 نگاه سریعی به صورتش می اندازد. نازنین

 تو آدم بشو نیستی!-

 ؟!فکر نکنم... راستشو بگو! ... یعنی تا االن هیچی به هیچی -

 ناگهان سراغ نازنین می آید .نگاهش را پایین می اندازد . شرم
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 خیلی پر رویی نهال ... این چیزا خصوصین! -

 آهی می کشد. نهال

نازی! تو رو خدا به من نگاه کن . وقتی با دامنم حرف می زنی دست و پامو -

 گم می کنم. بگو ببینم در چه مرحله ای هستی؟!

 چ مرحله ای ... تو نمی ترسی؟!نهااال ... معلومه در هی -

 در واقع نصف نازنین هم ترس ندارد! بیشتر کنجکاو است. نهال

 نه! -

 تو دیگه چجور دختری هستی؟! -

 نوم کفش، ضربه ای به پای نازنین می زند. با

 اینجوریش!-

گاهی بیشتر پیدا می کرد... تنها  اگر راهی برای آ

 . بی تفاوت و باوقار. می رود سمت عطا . روی صندلی نشسته نگاهش

 ردیفش می کنم!-

 رد نگاهش را می گیرد. نازنین

 نهال !!! کار خرکی نکنیا ...-
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ست، آن را باز می کند. از ادامه  پیامی سد. با خیال اینکه عطا  یبراش می ر

 صحبتهای نازنین چیزی نمی شنود . چشم می گرداند بدنبال عطا.

د. نهال بی اختیار تالطم را در از جا بلند شده و می خواهد بر*ق*ص جسی

قلبش حس می کند اما لبهاش را روی هم فش  ار می دهد و خودش را وامي 

 دارد به جسی نگاه کند .

خودش متنفر است .از اینکه نا خواسته او را تحسین می کند. دقایق بعد،  از

 مثل کاب*و*س می گذرند.

ی ص  حبت می نیس  ت به کجا قدم می زند ،چه می کند و با چه کس   متوجه

 کند.

جس  ی ... پیامکی که رس  یده ... تمام ذهنش را مش  غول کرده. نگاه  حض  ور

عطا همه جا همراهش است. تا این حد و می فهمد این حضور نامحسوس، 

 تا حدی قوت قل  می دهد.

*** 

 ش  شده و مهمانها رفته اند. آخر
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رار . بی قبه تنهایی ،همراه با حس غریبی از دلواپس  ی به حیاط می رود  عطا

انقدر قدم می زند تا چش  مش به او می افتد. کز کرده زیر درخت نش  س  ته و 

نص  ف بدنش پش  ت درخت پنهان اس  ت . از میان برگهای زردی که روی 

 زمین ریخته، برای خودش جا باز می کند و می نشیند.

 چی شده عزیزم؟! -

 ... یمن... هیچ -

ا روشن می کند و بدست موبایل ر یدر گلوش گیر می کنند. صفحه  کلمات

 عطا می دهد.

 "خبرنامزدیت و شنیدم .تبریك !

 بهترین انتخاب و کردی . ناموساً 

 پیش پدرش تماس گرفت . حال خوبی نداره! هفته

 خوبی بود . اگه می تونی بگذر و فراموش کن .حاللش کن !حاللم کن! رفیق

 بهت میاد . همیشه بخند و شاد باش . لبخند

 بي غم ." علی

 وب !؟خ-
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 انتظار نداری که فراموش کنم؟!-

شتباه کردیم . من - شو بخوای دقیقًا همچین انتظاری دارم ... هممون ا ست را

،تو ،نازی ،وحید ... اون نامرد بی معرفت... یکی بیشتر، یکی کمتر... فرقی 

نمی کنه ،هممون ص  دمه دیدیم . تاوانش  م دادیم ... خدا تو رو دوباره به من 

اما یادآوریش... تکرارش... دردی ازمون دوا نمی کنه ... راهی برگردوند ... 

 نیست که عالقه به رفتن دوباره ش داشته باشم . تو داری؟

 با ناراحتی جواب میدهد: نهال

 نه!-

 خوبه . فکر می کنی بتونی ببخشیش؟!-

 نمی دونم . خوشم بیاد یا نیاد اون اتفاق افتاد...-

 اینها تقصیر اوست. یعطا به تلخی فکر می کند همه  و

برای تو و آیندت فرقی می کنه ببخش یش یا نه ؟!... فکر نکنم . ولی ش اید  -

 برای اون فرق داشته باشه .
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جوابی براش ندارد . تنها چیزی که می داند این است که شانه ای که به  نهال

آن تکیه کرده ،عمري ست صمیمی ترین و محرم ترین اوست و او می تواند 

 اسرار و رازهاش را بدون ترس بگوید. یمرد همه به این 

 تو چی می گی؟-

بخشیدنش کار من نیست. به خودت مربوطه ولی من می گم فراموش کنیم -

که بخیر  بار خدارو ش  کر کنیم  که بود گذش   ت و روزی هزار  ... هرچی 

 گذشت.

 تکان سر تایید می کند. با

شتر را به او نمی دهد. بلند می عطا ضمن به نهال  مهلت تفکر بی شود و در 

 کمك می کند بایستد.

 مالیمت موهاش را کنار می زند. با

ای ذهن عطا را پر می کند. آهسته و آرام با ریتم آن شروع به سوت زدن  ترانه

 می کند.

 مشاعره کنیم؟! -
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از روی یك پا، به روی پای دیگر می پرد و شروع می کند به چرخیدن .  نهال

 ، همنوا می شود با سوت عطا.خش خش برگهای زیر پاش

 می بازیا!-

 تو را از بین صدها گل جدا کردم...-

 خوب کردی پهلوون! -

 ادامه مي دهد: عطا

 تو سینه جشن عشقت رو به پا کردم... میم بده! -

 می ایستد. لبخند محوی روی لبهاش شیطنت می کند. نهال

 میم !؟...ای به چشم... مرا ب *و*س ... مرا ب *و*س! -

 با صدای بلند می خندد. طاع

سته  او سد.  یاو، لبهاش را م یرا در آ*غ*و*ش می گیرد و مطیع خوا ب*و*

 ش  با موسیقی و ر*ق*م آنها جان می گیرد...

 کند. یاش جدا م نهینهال را از س یبه نرم عطا

 خونه... می... برگردگهیبسه د -

 .ندیچ یل  برم نهال
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 ...یکنم اصال دوستم ندار یفکر م وقتا یکم جرات داشته باش! بعض هی -

 زند. یم یلبخند آرام عطا

خوام به حرف خانواده  یبه جرات و دوس  ت داش  تن نداره... فقط م یربط -

 مون احترام بذارم.

!؟ من می خوام برای خودم زندگی میبرای چی من باید راه اونارو دنبال کن -

 کنم... نمی خوام اسیر حرفهای خاله زنکی باشم.

شود، عطا ب عطا سخنرانی اش که تمام می  سم گرمی به او نگاه می کند.  ا تب

دس  تهای لطیف و کوچك او را می گیرد و با مالیمت می ب*و*س  د و زیر 

 ل  می گوید:

 دوست دارم!-

 همین؟! -

 به درخت تکیه می دهد و می خندد. عطا

 شیطون نشو نهال! ....بذار به وقتش! -

من ...باید از همین االن بهش  ون بفهمونیم اواًل که نمی فهمن ،فوقش  م بفه-

 که ما در بند افکار عهد دقیانوسیشون نیستیم.
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 نه ،قربونت... من هیچ سهمی از این بی آبرویی نمی خوام!-

 یه پیرمرد شصت ساله سخت می گیری! یاندازه -

 چیزی نیست که بخوای ازش بترسی! -

 معترض و برافروخته نگاهش می کند نهال،

 می ترسم!؟... من فقط می خوام بدونم چطوریه!من گفتم -

او برافروخته است .نفس حبس شده اش را با صدا  یعطا هم به اندازه  حاال

 بیرون می دهد.

 مرزی براش وجود نداره... -

 برو بابا با اون شفاف سازیت! -

 نهال ! ریاضی فیزیك نیست که با فرمول یادت بدم!-

 کند. یچشمهاش را تنگ م طنتیبا ش نهال

 منم نخواستم با فرمول یاد بدی!-

 پشت می کند . عطا

 عطا!؟ -

 می کند صداش را نشنیده. وانمود
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 مصرانه می پرسد: دوباره

 قبول؟!-

 با سرسختی سرش را به عالمت نفی تکان می دهد. عطا

 بیا بریم ،داره نم بارون می زنه. -

 می چرخد و با سرعت به سمت خانه می رود. نهال

 لش می پرسد:بدنبا عطا

 کجا؟! -

 من امش  تو اتاق تو می خوابم!-

 چی؟! -

اتاق می ش  ود. نهال مثل فرفره می چرخد و خودش را روی تخت می  وارد

 اندازد.

 باشه! تو اینجا بخواب؛ من می رم تو هال.-

در عین حال س  عی می کند به گرما و ظرافت بدن او اص  اًل فکر نکند. به  و

دسشویی می رود .درست است که عقد کرده اند مسوام زدن داخل  یبهانه 

اما شکوه سفارش اکید کرده قبل از مراسم عروسی با هم نباشند .آوردن نهال 
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شده  ست. عزمش را جزم می کند . باید هر طور  سرپیچی  به اتاقش نهایت 

 او را به اتاق خودش بفرستد.

 نها...... -

ست باورش شمهاش ب شود در کمتر از پنج دقیقه چ سش عمیق و نمی  ه ،تنف

 یکنواخت شده.

مالیمت ،طوری که از خواب نپرد ، گونه اش را می ب*و*س   د .مالفه را  با

 روش می کشد و از اتاق خارج می شود.

ند ول یم ماز بخوا هد ن تاق یخوا هال، ب ینه در ا تختش  یرو الیخ یکه ن

 ...دهیلم

 .برد تا نماز شکر را با حواس جمع بخواند یرا به هال م سجاده

 طبق معمول همیشه، آهسته و بی صدا وارد آشپزخانه می شود. بهار

 سجاده را جمع می کند و با تعج  می پرسد. عطا

 می خوای بری سر کار؟ !-

 یه مریآ اورژانسی دارم . نگران نباش زود بر می گردم.....-

 شیر را پر می کند. لیوان
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 چطور بیداری؟ -

 همینطوری ،نماز می خوندم.-

 ینکه شیر را بنوشد، می گوید:از ا قبل

 قبول باشه ... از اتاقت سرو صدا میاد. -

 از صورتش می پرد. رنگ

 حتمًا گربه ست! -

 لیوان خالی را روی میز می گذارد و با عجله به سمت در می رود. بهار

 به خانوم گربهه بگو قرصاشو یادش نره!-

 تغییر رنگ می دهد. یبه سرخ صورتش

 به کسی حرفی نزنی! به خدا فقط خوابیده!مامان ... مامان ،-

 گونه اش را می ب*و*سد. بهار

برای چی به من توض  یح میدی مامان جان ؟! ش  رعًا و قانونًا زنته ... به هم  -

 محرمین ،من چیکاره باشم ?!

 حرم برمی گردد و به سمت اتاق می رود. با

 دوباره صداش می زند. بهار
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 وپم باال سرش در کنی بیدار نمی شه!عطا ... بابات خوابش سنگینه ت -

 می زند، در را می بندد و بیرون می رود. چشمکی

 را به کمر زده ... نفسش را با صدا بیرون می دهد. دستهاش

بد،  در تا که از پنجره می  تاریکی و نور کمی  یان  ند . از م باز می ک تاق را  ا

 نهال را تشخیص می دهد. یسایه 

شمگیری در برابرش ی منظره سفید  چ شای نهال در زیر پیراهن  ست .تما ا

 گشاد و مردانه اش دلپذیر است.

 آهسته صدا می زند . عطا

 نهال! -

 شنیدن صدای او بر می گردد و به پشت نگاه می کند. با

 سرده ، یه لحافی چیزی نداری؟ -

 کشیدن براش سخت شده ،چه برسد به حرف زدن. نفس

ا در آ*غ*و*ش می گیرد و روی گردن صدا طول اتاق را طی می کند و او ر بی

 لطیف او زمزمه می کند:

 بیا اینجا... -
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 چشمهاش را می بندد و اجازه می دهد عطا با محبتش او را احاطه کند. نهال

ند  تاریکی یان نیروم که این جر ند  جازه می ده نگ می گیرد و ا ش     ر

 احساسات آنها را با خود ببرد.

 اند . طوفانی ناگهانی در هم پیچیده مثل

 و به مالیمت در وجودش حس می کند. کبارهیخروش گرما را  نهال

لرزد ،درد می کشد و قطره اشکی رها می شود . ستاره ای در آسمان می  می

 درخشد.

با طلوع اولین س  تاره چرخیده اند و دور برداش  ته اند. آس  مان به  همزمان

 وزد.درخشش افتاده . به نظر می رسد هوا هم از شدت حرارت می س

ش  و نیمه ش  می گذرند . از تاریکی به روشنایی سحر می رسند و باز  از

.... 

*** 

نس  یم ص  بحگاهی را روی پوس  تش حس می کند. باد می زند و عطر  اولین

خام بارون خورده ش     قبل را به داخل می آورد. عطا پلکهاش را باز می 

 کند.
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ه ای از نور آفتاب س  اکت و آرام در آ*غ*و*ش  ش دراز کش  یده ، باریک نهال

روی صورتش افتاده و می درخشد. لطافت پوست او زیر دستش را حس می 

کند .احس  اس خوبی س  ت . تازه متوجه می ش  ود که تا چه حد محتاج او 

 بوده.

شود که حاال مال  کافی شم باز کند تا متوجه  شم باز کند...چ ست نهال چ

 اوست.

 ،فردا و برای همیشه... امروز

سد موهاش را  عطا سته روی موهاش را می ب*و* ن*و*ا*ز*ش می کند. آه

 و زمزمه می کند:

 آخر کار خودتو کردی! -

شانه  چرخی سرش را روی  سته می  یمی زند.  شم ب عطا می گذارد و با چ

 گوید :

 خوب کردم! -

 توصیف ناپذیر روی لبهای عطا نقش می بندد. تبسمی

*** 
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 د.در گوشهاش صدای ضربان آهسته ای می شنو نهال

 قلبی آشنا و آرامش بخش .....صدای دیگری توام می شود با آن ... طپش

 اسم او را صدا می زند. کسی

سمان ابی  عجی  سفید و متحرکی در یك آ ساس می کند روی ابر  ست اح

 در حال پرواز است اما دست و پاش سنگین است و نمی تواند حرکت کند.

 ست !؟آهسته ای به گوشش می رسد .صدای خودش ا صدای

شدن  می سبیده اند و خیال باز  خواهد پلکهاش را باز کند ولی انگار بهم چ

 ندارند و او را در دل آسمان اسیر کرده اند.

 صدای ناگهانی به ر*ق*م افکارش پایان می دهد . یك

سنگین پلکها را می بندد تا از  لحظه شمانش را باز می کند و فورًا پرده  ای چ

 پروازش ل*ذ*ت ببرد.

قویتر می شود . به نظرش می رسد کم کم دارد پایین می آید و ارتفاعش  صدا

 کم می شود!

 موفق خواهد شد این پلکهای سنگین را باز کند؟ عاقبت
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سقوط  کم سر  شود... پایین و پایین تر . نهایتًابا  کم دارد به زمین نزدیك می 

 می کند!

 می داند صدا از چه کسی و او در کجاست! حاال

 اندازد. یو نگرانی، پلکهاش را باز می کند و نگاه ماحتیاط  با

 نور دیدگانش را تار کرده. شدت

میان روش  نایی ش  بحی روی او خم می ش  ود و یك دس  ت آهس  ته روی  از

 دهانش قرار می گیرد.

مبهوت او باع  می شود شبح دستش را بردارد و با مالیمت لبهای او را  نگاه

 ب *و*سد.

 ی می پرسد:صدای ناله مانند ضعیف با

 چی شده؟! -

 شود و در کنار گوشش زمزمه می کند. یروی او خم م عطا

آهس  ته ص  حبت می کند که نهال مجبور می ش  ود گوش هاش را به  انقدر

 دهان او بچسباند.

 چی می گی؟! -
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 مامانت ......اون بیرونه! -

 کم نگاهش روشن می شود. کم

 آ*غ*و*ش عطاست و روی تخت او و ...... در

 ل  پر طپش سر بلند می کند و نگاهی به اطراف می اندازد.ق با

ست در اطراف خودش به دنبال چیزی می گردد تا بدن خودش  شتابزده با د

 را بپوشاند.

 با تعج  نگاهش می کند و با اشاره می پرسد : عطا

 چیکار می کنی؟! -

سته کنار می ز نهال ند. جوابی نمی دهد. به طرف پنجره می رود و پرده را آه

 نور با شدت هر چه تمام تر به داخل می افتد.

 خل شدی ؟! می گم چیکار می کنی؟! -

 را در اتاق می چرخاند. نگاهش

 وای خدا ..... عطا بدو ..باید قایم شیم .اینجا در رو نداره! -

س عطا ست به  سایه مانده و او را نگاه  نهید صورتش در  تکیه زده بر تخت . 

 می کند.
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 ش افتاده.بر لبهای تبسمی

شکر خدا خونتون هم که قفل و  - شکوه جون اون بیرونه . می خندی !؟.....

 بسط درست درمون نداره!

 آرامشی بی انتها و پایان یك نگرانی ممتد است. یعطا نشان دهنده  تبسم

 اراده دستهاش را به سمت نهال دراز می کند. بی

 دستهاش را می گیرد و لبه تخت می نشیند. نهال

 چیکار کنیم؟! حاال -

 گره ای ساختگی بر ابروانش می اندازد و می گوید: عطا

بی ص  برانه منتظرم اون نطق غرات راجع به عهد عتیقو جلوی ش  کوه جون  -

شده... ترجیح میدم  شت به روی من باز  شنوم؛ بعد هم فعاًل که در باغ به ب

 هیاهوهای زمینی رو بی خیال شم!

 اختیار جیغ می زند. بی

 عطاااا! -

 صحبت شکوه و بهار به آهستگی به سکوت تبدیل می شود. صدای
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در س  کوت و غرق تفکر به س  مت اتاق عطا می آید و بهار با فاص  له  ش  کوه

 اندکی در تعقیبش.

 صدای نهال بود!؟ -

 پا نزدیك در می شود. نفس نهال حبس شده صدای

 نه! -

 دازد.نگاه پر سوس ظنی به اتاق می کند و بعد به بهار می ان شکوه

لحن ص  دای بهار مش  خص اس  ت از دروغی که گفته ناراحت اس  ت .با  از

 اشاره چشم اتاق را نشان می دهد و اضافه می کند:

 شاید گربه ست! -

شگرانه ش به بهار  شکوه س شان می دهد و نگاه پر شاره اتاق را ن شت ا با انگ

 است.

 بهار با یك اشاره خفیف سر به او جواب مثبت می دهد. و

 ظه ای نگاه خودش را به در بسته می دوزد.لح شکوه

گرد می کند و به طرف در می رود. قبل از خروج س  ر برمی گرداند و  عق 

 می گوید :
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 پس عصر میبینمتون ،دیر نکنیا؟! -

مک  می کند. دلش طاقت نمی آورد. تبس  م محبت آمیزی می کند و  کمی

 می گوید:

 سی خواهرت برسی!بال برده! حداقل یه کاری کن به عرو یگربه  -

 غش غش خنده اش میان لبهای عطا ساکت می شود. صدای

 

عروسی یکدانه پسرش است، و این یعنی به زودی موعد رفتن نامدارهم  فردا

 خواهد رسید.

خاطری آش  فته می خوابد. نیمه های ش   ، وحش  ت زده از خواب می  با

ت در هم آمیخته پرد... مانند تمام این شبها... رویا... کاب*و*س... و واقعی

اس  ت. هر چه تالش می کند تص  ویر نامدار را از ذهنش پام کند، ناتوان تر 

شود ... ناله  شد... به پهلو می غلتد و با خودش فکر می  یمی  بلندی می ک

 کند "خدایا ... چقدر تنهام"

*** 
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سالن زیبایی بسیار معروفی، زیر دست آرایشگرانی خبره نشسته... به  درون

می چرخد. ش  کوه، در قس  مت  نیمی کند که مثل پروانه دور نازننهال نگاه 

دیگری مش  غول ص  حبت با تلفن اس  ت. آثار دلواپس  ی در چهره اش کاماًل 

 مشخص است. دستوراتی را پی در پی به شخص پشت خط می دهد .

 می گرداند... رو

 نافرمانش دوباره پرواز می کند. ذهن

شده که انگار هی چنان ست خیره  چ کس در اطرافش وجود خارجي به دور د

 ندارد.

 اعماق چشمهای دست نیافتنی اش غمی خانه کرده. در

چش  مهاش را به حس  اس  یت به مواد آرایش  ی ربط می دهد و کاماًل بی  نم

 خودنمایی می دهد. یتفاوت به آرایشگرها ،اجازه 

ا ر ببر این است که آغاز فیلم برداری از منزل راد ها باشد و هانیه و نامدا قرار

نه  یبدرقه  آرایش  گاه و  یامیرعلی از زیر قران و ذکر دعای خیر، او را روا

 کنند. نینازن
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به خانه برگش  ته و منتظر اس  ت. دلش  وره  دیآماده ش  ده، با حم هیاز بق زودتر

عجیبی دارد... هر چه به زمان آمدنشان نزدیك می شود، اضطراب و هیجان 

نامدار ،هنوز و ترس  ش چندین برابر مي ش  ود. بعد از آخ با  رین دیدارش 

در  هنمیداند باید در انتظار چه باش   د. بازی خطرناکی را ش  روع کرده ،ک

 صورت باخت همه چیزش را از دست می دهد .

صت شده نازن فر ساعت می  نین را ببیند. همه تأخیر دارند. نگاهی دوباره به 

 اندازد. دیر کرده اند...

صدای تلفن از البی که ورو همزمان د گروه فیلم برداری را اعالم می کند، با 

 از جا بلند می شود و با قدمهای لرزان به سمت در ورودی می رود.

 قدی، نگاهی به خودش می اندازد . یآینه  درون

 ...یدانتل مشکی رنگش ،از کمپانی گوچ پیراهن

 نامدار !! انتخاب

ه جلو بس  ت تض  ادها را به رخ می کش  د. با آس  تینهای بلند و یقه ای که از که

 است و از پشت به صورت هفت باز. قد آن تا زیر زانو...
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شه در عین  نگاهش شکی میس دیور می رود ... همی شهای م سمت کف به 

 سادگی، بهترین ها را براش انتخاب می کند.

 به گوشواره های زمرد نشان هری وینستون می اندازد . دستی

فل یه  ق هد ند.  چك می ک باره  های اولین س   ال بی نظیر  یآن را دو وگرانب

س  نگینی از گوش کردن آن  یولنتاین، از طرف نامدار.... که س  الها به بهانه 

 سر باز زده بود.

اختیار آه می کش  د ... دس  ت به س  مت دس  تگیره می برد و در را باز می  بی

 کند.

 با دیدن هانیه، برای لحظه ای نفس در سینه اش حبس می شود . نامدار

بلی آش  کار با چش  مهای زمردین و پوس  ت مهتابی مش  کی اش، تقا موهای

 رنگش دارد.

آهس  ته روی تك تك اجزای ص  ورتش می چرخد؛ لحظه ای روی  نگاهش

 گوشواره ها ثابت می ماند ... به چشمانش نگاه می کند.

 تواند نگاه ازش بردارد . نمی

 برق تمنا را در نگاهش مي بیند و... آهسته سالم می کند. هانیه
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 خرامان خرامان به سمت سالن پذیرایی حرکت می کند.زده و  چرخی

گام بر می دارد. می داند که نامدار با نگاهش ، او را زیر نظر گرفته و  آهس  ته

 به انحناهای بدنش و ساق پاهاش نگاه می کند .

سخاوتمندانه  به ست و  ست با خبر ا خوبی از ماهیت نگاهی که به دنبالش ا

 بازی کند.اجازه می دهد که اینچنین نظر 

مدار ندد ... نفس  نا هاش را می ب کان نمی خورد. چش  م جاش ت مدتی از 

 عمیقی می کشد... احساس مسخ شدگی می کند.

فیلم برداری به ترتی  وارد می ش  وند و امیرعلی با کمی تأخیر در پی  گروه

 آنها.

س  الن پذیرایی می بیند، بهتش می  یکه پدر و مادرش را در آس  تانه  زماني

 زند...

وجود اینکه آنها همیشه ظاهری آراسته داشته اند، ولی هرگز تا آن روز ،آن  با

 دو را اینطور با شکوه و زیبا ندیده.

 می کند به نوعی با همیشه متفاوتند. احساس
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که مثل همیشه چنان تسلط و تشخصی در حرکات و حرف زدن دارد  نامدار

مام گروه فیلم برداری ر به امر، ت تدا  مان اب که ه تأثیر خودش قرار ،  حت  ا ت

داده... وهانیه که در عین س   ادگی، زیبایی همیش  گی و ذاتیش، به طوری 

ست که بی اختیار هر ب سا تغییر کرده... حالتی در چهره اش ه  دهیننمعجزه آ

 ای را به تحسین وا می دارد.

 سایه به سایه اش حرکت می کند. نامدار

 اده.تمام فکر هانیه را به خودش اختصام د حضورش

 به دنبال دستهاش است که هنگام صحبت در هوا تکان می دهد. نگاهش

 یآرام و پرص  البتش، فیگور و حتا کلماتی که اس  تفاده می کند، ویژه  رفتار

 خودش است و قابل تقلید نیست.

 دستهای نامداربه دورش ، تفکراتش را بهم مي ریزد. ی حلقه

، دروجودش، دمای بدنش دلپذیر ی... ل*ذ*ت... اشتیاق و جریان حسترس

 را باال برده و قلقلکش می دهد...

 روبروش، آسانترین کار است . یحال خرابش، برای مرد خبره  تشخیص

 می اندازد تا بیشتر از این رسوا نشود... نیسرش را پای هیهان
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 عکاس ازش می خواهد که سرش را بلند کند ... خانوم

ار گره می خورد که به همراه آن، نگاهش در نگاه گرم و مشتاق نامد همزمان،

 لبخند محبت آمیز گذشته را به ل  دارد .

 

شده،  نییتز دیسف یرا که با گلها یمشک نیدر باشگاه، ماش یجلو یرعلیام

 یش  ود تا به عروس  ش کمک کند. مهمانها برا یم ادهیکند. پ یمتوقف م

 باشگاه جمع شده اند. یورود یاستقبال ازشان، جلو

  ِریمس یاز رو ،یو آشتباز یقیموس انیآورد و در م ی نینازنبه دست  یفشار

 شوند. یرد م دیسف یاز گلبرگ ها دهیپوش

اش دست پلکه ریشده و تند تند به ز نینازن یبا لبخند، غرق سر تا پا شکوه،

بی همتا، پیچیده در تور و س  اتن و  یفرش  ته  نیکند ا یکش  د. باور نم یم

 ...دیلرز یست که تنش کبود بود و مدام م یا  چند ماهه ِنیدانتل، همان نازن

ش  وهرش هم با تمام  یدهد خانواده  نانیتوانس  ت به قلبش اطم یم کاش

 وجود، مراق  او هستند.

 .برد یو به طرف سالن م ردیگ یمهربان را م یپدرش، بازو یبا اشاره  نهال
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 میحسود ،یزیاشک شوق نر ینطوری منم ا ِیعروس یمادر عروس! اگه تو -

 ها! شهیم

 دهد. ینهال م لیتحو یاحساسات در همش، اخم انیم شکوه،

 !!؟یکن یم تمیها؟!... نه که رعا ی! خجالت نکشایح یب یدختره  -

 زند. یخندد و چشمک م یم نهال

 ها فرار کنه! تیاز واقع دیگفتن دختر، امانت ِ مردمه! آدم که نبا میاز قد -

زند. خوش  حال اس  ت در  یکنترل ش  ده م یبا همان اخم، لبخند ش  کوه

. نفس ندیب یرا م تیو رض  ا یص  ورت و عمق نگاه دو دخترش، خوش  بخت

 شود. یکشد و وارد سالن م یم یبلند

ما یم یزیم س  راغ خانوم س   که  ند نفر د ییرود  ها گریو چ خانوم  یاز 

 .دیگو یجلساتشان دورش نشسته اند. و لبخند زنان دوباره خوش آمد م

موش نش  دنی ... توص  یفاتی س  ت که نقل زبان مجلل ...عالی و فرا مجلس

 خانم های مجلس است .

شقانه ای به  امیرعلی سش دراز می کند و لبخند عا سمت عرو ستش را به  د

در حالیکه با خوشحالی به بازوش تکیه می دهد، با گام  نیل  می آورد. نازن
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های آهس  ته به همراهش به س  مت مهمانها جهت خوش آمد گویی حرکت 

 می کند.

 ،یرعلیکه به خاطر حضور ام ییخانوم سما یشود کنار شانه  یخم م کوهش

سر سته و با گ یریش یرو صورتش ب ار، د نینگ یا رهیرنگش را محکم دور 

 ثابتش کرده.

ه که ب شاالیهستن... ا گهیهمد یبرازنده  یحساب ن،یماشاال دامادت و نازن -

 بشن... ریهم پ یپا

اندازد و بعد به  یم یرعلیو ام نیزنبه نا تیگذرا با رض   ا ینگاه ش  کوه،

 کند: یزمزمه م یینهال... و کنار گوش خانوم سما

 یم ی... اگه اون دعاها نبود، کیمن بود یمش  کل گش  ا ش  هیش  ما هم -

گذش  ت و حداقل  رینهال بش  ه؟!... خدا رو ش  کر که به خ فیتونس  ت حر

پس  ر  نی... عطا برام عرهیخودمه و راه دور نم شیپ یکیمطملن ش   دم اون 

 .نمشیب ینداشتمه... به چشم داماد نم
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سته، زمان رفتن نیکه کنار نازن یرعلیدر گوش ام لمبردارهایاز ف یکی ش ش را ن

را به او  یزیدهد و چ یتکان م یس  ر یرعلی. امدیگو یم انیبه قس  مت آقا

 کند. یم یادآوری

با همکارش حرف م لمبردار،یف زن  یزند و م یدر هدس   تِ  کنار دهانش 

 :دیگو

 !گهید قهیدو سه دق -

 فشارد. یرا م نیدست نازن یرعلیام

 ...ستین ی!... االن که مرد و نامحرم؟یر*ق*ص یباهام م -

 زند. یبا لبخند، آرام پلک م نینازن

 توئه! ری... اگه خراب کردم تقصستمیبلد ن -

دارد  یا هشیبروند که کف ش یشکل رهیدا ستیتا سمت پ ردیگ یرا م دستش

کوار هیشب یا محفظه یو رو  قرار گرفته. ومیآ

 گزد. یل  م نینازن

 !دمیهمه آدم نر*ق*ص نیا یتا به حال جلو -

 .ستدیا یروبروش م یرعلیام
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 ... فقط به خودم و خودت فکر کن...یبه اطرافت فکر کن ستین یازین -

سپات ال ستیشود و فقط پ یسالن کم م نور  یرنگ بر رو یآب یها تیبا ا

 ماند. یآب، روشن م

 زند. یبالفاصله لبخند م نیشود، نازن یکه شروع م آهنگ

 بازم؟! -

 اندازد. یدست دور کمرش م یرعلیام

 آهنگ توئه... نیا -

 کند: یبا آهنگ زمزمه م و

 ...یدیل -

بهشان شده اند فکر  رهیکه خ ییچشمها هیخواسته، نه  یرعلیکه ام همانطور

زند و نه عکاس  یام دور مروش که اطرافشان مد نیو دورب نیکند، نه کر یم

 ...نشیو فلش دورب

و لبهاش که آهنگ را  یرعلیمذاب ِ نگاه ام یرا چسبانده به خاکستر نگاهش

 زند. یل  م
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ش  ده...  اشیدن یش  ده و حاال همه  داشیپ ایداند چطور از آن س  ر دن ینم

 را مرهون رحمت خداست. رشینظ یمرد را و احساس ب نیداند ا یفقط م

سبد ی"، میدیل یما وری"  یشود. زمزمه  یم کتریو نزد کینزد صورتش  چ

 مهمانها. یدست زدنها انیم ،یطوالن یبه ب*و*سه ا

به انگشتهاش،  یکند و با ب*و*سه ا یم یاو را همراه گاهشیتا جا یرعلیام

 رود. یبه طرف در خروج م

 یکش   د و جلو یم رونیب زهایاز م یکی یرو یاز جعبه  یدس  تمال نهال،

 .ردیگ یرا م یرعلیام

به د - به دهنت، باالخره اونور پس  ر مجرد  نویا وار،یش   ادوماد! روم  بکش 

 !شهیم ییهوا نهیب ینشسته، م

 .ردیگ یخندان دستمال را م ،یرعلیام

 باشه! ریمن اصال فکر نکردم منظورت ام -

 زند. یم چشمک

  من باش! ِیدیمواظ  ل -

 رود. یم و
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*** 

وس و داماد را بدرقه می کنند. نامدار، دست اشك هانیه ، عر یمیان هاله  در

 به دور کمر هانیه می اندازد و قدم زنان به سمت ماشین حرکت می کنند .

 اینکه بدنش با بدن نامدار در تماس است، احساس آرامش می کند. از

 سر از حمید می خواد که حرکت کند. یاشاره  با

 همچنان اشك می ریزد... هانیه

ست دراز م نامدار ست می گیرد و در د ست نرم و لطیفش را در د ی کند و د

 سکوت ن*و*ا*ز*ش می کند...

 را می بندد تا آرامش بیشتری حس کند. چشمهاش

 می دیزماني که مقابل درب ورودی برج توقف می کنند و نامدار رو به حم تا

 گوید :

 منتظر باش ... برمي گردم. -

بلند ازش فاصله می گیرد، صدا می را که به او پشت کرده و با گامهایی  هانیه

 کند:

 هانیه... -
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ص داش رنگ اعجاب و بهت زدگی قابل تش خیص اس ت ... در درونش  از

همیشگی اش  یواقعه ای بی سابقه رخ داده... واقعه ای که با قانون و قاعده 

 مشخص داشت ، فرق می کند . یکه نتیجه 

ش هانیه سر خود حتا نگاه هم نمی کند و با  شت  سمت آپارتمان به پ تاب به 

 می رود.

از انفجار ناگهانی او، در جا خش  کش می زند ... چنین واکنش  ی را  متحیر

ازش انتظار ندارد... همیشه نسبت به همه چیز، مخصوصًا او و تصمیماتش 

سرد و بی تفاوت بوده ،اما اخیرًا چه از نظر روحی و چه از نظر فکری، کاماًل 

 نامدار را به هم می زند. متفاوت شده و همین، حسابهای

طه ای  مدتی به نق ند و متفکر  های ورودی، بی حرکت می نش  ی له  روی پ

 نامعلوم خیره می شود.

آتش می زند... پك های محکم و پی در پی ای به س  یگارش می  س  یگاری

 زند ... چشم هاش را تنگ می کند و به آتش سیگار خیره می شود...

 جا بلند می شود... از

 د تکلیفش را یکسره کند ""امش  بای
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در، لحظه ای تردید می کند و س  پس، با قدم هایی محکم وارد می  پش  ت

 شود.

که با توجه به نوری که از  دیموزیك مالیمی از س  مت نش  یمن می آ ص  دای

 تلویزیون ساطع می شود، مشخص است مربوط به آن است.

 توجه، به دنبال هانیه به سمت اتاق خواب حرکت می کند . بی

میانه راهرو، نگاهش می افتد به در نیمه باز اتاقی که نور کمی از آن بیرون  در

 که هانیه آنجاست، به سمت آن قدم برمي دارد. نیمی زند. به خیال ا

 ند،یب یکه م یزیجس  ت و جوی هانیه، نگاهی به داخل می اندازد ... چ در

 چه آمده...به حدی توجهش را جل  می کند ، که فراموش می کند به دنبال 

شود......متحیر به اطراف نگاه می کند......انچه را که  گامهاش ست می  س

می بیند باور نمی کند......تقریبًا پوش  ش همه دیوارهای اتاق عکس خودش 

ست.....عکسهایی در حالت های مختلف و زمان های متفاوت.......بعضی 

شده  اده.....تکیه دکوچك و برخی فوق العاده بزرگ ......و یکی کاماًل قدی 

 به دیوار.....
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خون را به تمام اعض  ای بدنش حس می کند ... کت از دس  تش رها  هجوم

ست مي برد و گره  شود و کنار پاش می افتد... د شل می  یمي  کراواتش را 

زیر آن، نفس حبس ش ده اش را با ص دا بیرون می  یکند. با باز کردن دکمه 

 دهد و زیر ل  می گوید:

 دست این زن!"" امان از 

صدای گریه  با سمت  یشنیدن  شد و قدم به  آرام هانیه، نفس عمیقی می ک

 در، او را می بیند ... یاتاق خواب تند می کند ... در آستانه 

 پرده را در مشتش می فشارد و گریه می کند. یبه پنجره، گوشه  رو

 دور نگاهش می کند. از

به این زن دارد" پذیر  نا یان  پا خاطری  نگ تر نیا "تعلق   قتیحق نیپر ر

 است! شیزندگ

از پشت پنجره، به هوای ابری خیره مانده و اشك مي ریزد ، که تصویر  هیهان

ستین های پیراهن مردانه  شه مي بیند ... آ شی تکیه بر در داده اش را از داخل 

 اش را باال زده ...

 عصبانیتی ساختگی رو مي کند به سمتش و می گوید : با
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 شتی؟!برای چی برگ -

 با لبخند عمیق و ستایشگری که بر ل  دارد، نزدیکش می شود. نامدار

 دستش را به سمت گوشواره اش مي برد. ه،یهان یبه چشمها خیره

 …جفت زمرد أعال جا گذاشته بودم... اومدم دنبالشون هی -

تأثیر نگاه های پر ن*و*ا*ز*ش و دو پهلو حرف زدن نامدار، گرم می  تحت

کند با الکتریسیته در تماس است و بدنش بی مقاومت و شود. احساس مي 

 سست مي شود ...

سرش را  نامدار سرش رد می کند؛  شت  ست دیگرش را باال می آورد، از پ د

 به سمت گوشش خم می کند و زمزمه وار ادامه می دهد:

 تا جایي که یادمه، گوشهات به گوشواره حساس بودن! -

بر پشت گوشش را حس می کند ... حاصل از حرکت انگشتان او را  سوزش

 نامدار مشغول ور رفتن به قفل آن است...

ش  ل ش  ده  یتقریبًا در آ*غ*و*ش نامدا راس  ت ... نگاهش به گره  س  رش

باز پیراهنش ... سر  یکراوات ... ل  هاش با کمترین فاصله، در میان دکمه 

 م*س*ت از عطر تنش...



  1690 

 

 د و از خواب بپرد...نظر خواب می رسد ... می ترسد ل  باز کن به

با احتیاط قفل را باز می کند؛ اولین گوشواره را بیرون مي آورد و سپس  نامدار

 گوشش می کند. یبا دوانگشت، دایره وار شروع به ماساژ الله 

او... آتش ی دیوانه وار در درونش می خروش د و نامدار کاماًل  یتش نه  هانیه

گاه از حالش...  مسلط و آ

 عیت پیش آمده ، ناگهانی مي گوید:فرار از وض برای

 حتمًا می خوای بدیشون به سمیرا... -

نامدار برای لحظه ای متوقف می ش  ود. برای دومین بار ظرف نیم  دس  تهای

 ساعت گذشته، متحیر شده.

 "این فکر احمقانه دیگه از کجا به مغزش راه پیدا کرده؟!"

 .دیموزیك، آرام از اتاق مجاور می آ صدای

 شود" یتو به سر نم یبه سر شود... ب "بی همگان

فکر می کند عالم و آدم دس  ت به دس  ت هم داده اند تا حماقتش را به  هانیه

 رخ بکشند.

 !نیایاتفاقًا خیلی هم به هم م -
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 هیاولین بار است، حس حسادت، کالفگی وعصبانیت را در صدای هان برای

 می شنود.

 ی کشد.گوشش را م یخندد... با فشار خفیفی الله  می

 اوهوم... همینطوره که میگی! -

 چشمهاش را می بندد و دل به دریا می زند. هیهان

 دوسش داری؟! -

پاکی خودش  نامدار از تص  ور حرفش، بی اختیار بلند تر می خندد ... از 

 مطملن است و از احساسش.

 نگو که حسودیت میشه! -

 کراوات یند گره او می زند؛ دستش را ب یمشت کم جانش را به سینه  ه،یهان

 می کند و با بغآ می گوید:

 خانوم از اول هم درست انتخاب کرده بود... -

دومین گوش  واره را هم آزاد می کند و با احتیاط آن را جدا می کند. در  قفل

 همان حال زمزمه وار و آرام می گوید:

 …هانیه...هانیه ...هانیه -
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ی کشد تا بهتر حالت بر روی شانه هاش می گذارد و سرش را عق  م دست

 زمردیش حلقه زده... یصورتش را ببیند... اشك در چشمها

 محبت نگاهش می کند. با

 "از چه راه های عجی  و غریبی برای ابراز عالقه اش استفاده می کند!"

تر از آن تاب نمی آورد. س  رش را آهس  ته خم می کند؛ لبش را با گوش  بیش

 از شاعر زمزمه می کند: او مماس می کند و خیلی آهسته زود تر

 

 

 یکی شدن ، حادثه ای ساده نبود ... ی"حادثه 

 تو ، جز تو از کسی ، زیر و زبر نمی شود" مرد

 

 

 خالصانه اش، تمام حصارها می شکند... اعتراف

 را در آ*غ*و*ش امن نامدار رها می کند و می نالد " نام   دار " خودش
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تش را تکیه گاه بدن لرزانش س  رش را در آ*غ*و*ش می کش  د و دس   نامدار،

 می کند.

جان ِ نامدار ... چی بگم؟... چی می خوای که بگم ؟!... بهتر از هر کس  -

 مي دونی که چقدر دوستت دارم ... عزیزترینم...

 را داخل موهاي او می کند... صورتش

 اصاًل مگه میشه تو رو دوست نداشت؟! -

 ستبرش. یچنگ مي شود به سینه  هیهان دستهاي

 می زند: هق

 …بد کردم ... ببخش -

ست شت، گونه  د سرش را بلند می کند. با نوم انگ به زیر چانه اش می برد، 

 هاي خیس از اشکش را لمس می کند.

-!"No matter what has happened ,No matter what 

you've done.No matter what you will do ,I will always 

love you .I swear" 
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ثل باره خودش را در آ*غ*و*ش امن و تش   م یده، دو به آب رس   که  نه ای 

 همیشگی اش جا می دهد و سر بر سینه اش می گذارد.

 

 

 "به فکر سر سپردنم ،به اعتماد شانه ات"

 بخشایش من ،که بی اثر نمی شود" گریه

 

 

مدار ند. دس   ت دیگرش را  نا قه می ک به دور کمر او حل دس   ت چپش را 

ما بخش کمرش حرکت می ن*و*ا*ز*ش وار بر روی  پوس   ت لطیف و گر

 دهد و با زیرکی می گوید:

 فکر می کنم موضوع عکس اون اتاقو قباًل جایی دیده باشم! -

 ن*و*ا*ز*شهاش، آرامش کم کم به وجودش بر گشته... با

 نیمه باز پیراهن مردانه اش می شود . یبازی با دکمه ها مشغول

 و دلپذیر می گوید: شیرین
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 !شیفکر می کنم جایی دید درسته! منم -

دستهاش را تنگ تر  یب*و*سه ای به روی موهاش می زند ... حلقه  نامدار

می کند... طاقتش طاق ش  ده... س  الها انتظار این لحظه را کش  یده ... و 

سرانجام، هانیه آنجاست ... در آ*غ*و*شش و او مجنون... از حضورش ... 

 بی طاقت از وجودش...

 شود.دوم باز می  ی دکمه

انگشتان لغزنده بر روی پوستش را حس می کند... بی قرار است و  شیطنت

 تا کجا می خواهد پیش برود. هیحرکتی نمی کند ... باید بداند هان

شگر و  ه،یهان ستهای ن*و*ا*ز* صار د سته خودش را از ح بعد از مدتی، آه

پر احس  اس نامدار بیرون می کش  د و عق  عق  به س  مت در حرکت می 

 کند.

از حرکاتش، یك دس  تش را نگه می دارد و با چش  مهای تنگ ش  ده  تعج م

 می پرسد:

 کجا؟!! -

 با شیطنت جواب می دهد: هیهان
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 دارم میرم شمعی ... چیزی پیدا کنم ... باز به در و دیوار نکوبونیمون! -

نامدار بلند می شود ... این روی سکه را هیچوقت ندیده ... شیطان  ی قهقهه

 پروا اتفاق آن ش  را به رخ می کشد! شده ... چه بی

 از ته دل او، به آرامی ل  می زند "دوستت دارم" یمتاثراز خنده  هانیه،

 نامدار منقطع می شود ... نفس

 را می کشد و او را با تمام وجود در بر می گیرد. دستش

هس  تیم زدی ... نیازی به  یبیا اینجا ببینم !... همینجوری آتیش به همه  -

 شعله نیست!شمع و 

 

 

 که بارون گرفته نی"ا

 راهه یکه اون تو نیا

 یدور دهیکه فهم نیا

 اشتباهه نیبدتر

 روشن نهیشوم مثل
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 روراست نهیآ مثل

 یسال دور کی بعد

 که آخر خودش خواست نیا

 خواست خودش

 

 

 امش  زییپا یعنی

 جمع کرد و بارشو

 با عشق سر کرد شهیم

 زم*س*تون سردو نیا

 آ*غ*و*ش سردم یعنی

 شه از عطر موهاش پر

 امسال یلدای یعنی

 منه آرزوهاش با

 مبارک آرزوهات
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 مبارک" لداتی ش 

 

 

*** 

 .پایان

 1393ماه  مهر

 
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز Hankنغمه و  با تشکر از  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   دمراجعه کنی رمان فور


