
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه ی کتاب

 دسته بندی: رمان

 نبات و بادام تلخرمان نام اثر:

 دانلود نگاه انجمن کاربر«moghaddas» جم سما نویسنده:

 . ماجراجوییعاشقانهژانر: 

 :.~LiYaN~:.  : ویراستار

 مبینا طراح جلد:

 hreads/175517http://forum.negahdl.com/tمنبع نگارش: 

 

سایت نگاه دانلود تهیه و منتشر شده، و تمامی حقوق آن نزد این   دراین کتاب 

 سایت محفوظ است.

 

http://forum.negahdl.com/threads/175517
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 خالصه :

و اندی سال پیش، در شهر کوچکی در غرب کشور، دو مادر اجبارا و به طور پنهانی فرزندان تازه متولد  داستان: بیست

نمایند با این قول که هر چه زودتر فرزند خود را باز پس گیرند. اما یکی بر قول خود جا میی خود را با یکدیگر جابهشده

 ...وفادار نمانده و

باشند؛ روند نرم داستان شکل ای خاص میدو کودک بزرگ شده و هر یک به گونهحال در دایره چرخان روزگار، این 

 .گیرد تا هر یک با حقیقت اصلی مواجه گردندمی

 

ها و های داستان و فضاهای ذکر شده، کامال براساس مشاهدات عینی بوده و تنها نامبخشی از وقایع و شخصیت *

 .اندها تغییر یافتهنشانه
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 مقدمه

 

ه ای، باشد که نشانی از تو یابم. اما اندوایی، حتی گلی یا پرندهچشم دوختم به کسی، به جایی، به شیبارها 

ات بر من عیان باشد، این لحظه من هستم و ناریتمی این قلب نگاهم نگذاشت تا حقیقت نزدیکی و همراهی

  .که تو را دید

*** 

  .کنمـ لگد بزن! خواهش می

محکم و دورانی به حرکت در آورد؛ آهش در آمد اما حرکتی را در هیچ کف دستش را به روی شکم، 

 .ای احساس نکردنقطه

 .از وقتی کاوه برای یک پروژه ساختمانی به عسلویه رفته بود، زهره آرام و قرار نداشت

هم  هایشگفت که وزن بچه کمتر از دو کیلوست. بی خوابیاش میاش کامل شده بود ولی تجربههشت ماه

  .د بر علت بودمزی

های شب زایشگاه رنجور و ضعیفش کرده بود. کلی درس خواند تا توانست ماما شود و در زایشگاه شیفت

ای معمولی بود، به خاطر همین کوچکی واقع در حاشیه شهرشان مشغول به کار گردد. با اینکه از خانواده

  .مدرک و شغلش، عروس خانواده نسبتا خوبی شده بود

ی سرکشی از خانه پسرش، به آنجا بیاید و ت تفریح مادرشوهرش این شد که هر روز به بهانهکاوه که رف

  .سرکوفت شکم کوچکش را به او بزند

 اآورد و بکرد و مسعود چهار ساله؛ کوچکترین نوه دختریش را با خودش میاز هر فرصتی هم استفاده می

  .نمودبر سر زهره خالی می تعریف از شکل و شمایل و قامت آن نیم وجبی، حرصش را

نزدیک غروب، زهره دلگیرتر  .کردگذشت. اواخر پاییز بود و سرما گردنکشی میدو ماه از رفتن کاوه می

  .از هر روزی آماده میشد تا به زایشگاه برود
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  .اش نگریستای و کمی افسردهجلوی آینه ایستاد و به قامت باریک و چشمان قهوه

غرب کشور، به جهت بافت قومی و نوع آب و هوا، مردمان سفیدگون و چشم  شهر کوچکشان واقع در

  .روشن زیادی داشت

 .همچنین آن خطه از کشور، به داشتن زنان بور و زیبا مشهور بود؛ اما گویی او از نژاد و تبار دیگری است

کمش چرخید و بعد های پشتش شروع و دور تا دور شهمینطور که به آینه خیره بود، درد سنگینی از مهره

  .از ثانیه هایی متوقف گردید

صدای کوبانده شدن درب حیاط او را مطمئن ساخت که باز مادرشوهرش با کلید، در را باز کرده و داخل 

  .خانه شده است

  .های آسیه خانم عادت کرده بود. به سمت در ورودی رفتبه این فرم سر و صدا کردن

ای شکالت خواست. به کارهای آن ی زهره انداخت و با جیغ پر خندهمسعود کوچولو خودش را جلوی پاها

  .بچه هم عادت کرده بود

های گِلی و باران خورده شِکوه کرد، کوتاه ی بی گُل و گیاه و موزائیکآسیه خانم غرغری کرد و از باغچه

را بلند کرد و سرکی های روی اجاق جواب سالم زهره را داد و با لختی به طرف آشپزخانه رفت، در قابلمه

  .کشید

سپس از شکالت خوری روی میز یک مشت تافی برداشت و به دست مسعود داد و تلویزیون را روشن کرد 

  .و خودش را روی پشتی انداخت و تکیه زد

  .زهره لباسش را پوشید و گفت: اگه با من کاری ندارید، برم

ویی گفت: خورشتت که ماشاهلل پر از گوشته ولی آسیه خانم نیم نگاهی به شکم زهره انداخت و با ترش ر

خوابیم. رسه. به هرحال شب رو با مسعود همین جا میی داخل شکمت چیزی نمیدونم چرا به اون بچهنمی

  .فردا صبح سر راهت نون تازه بگیر تا به این بچه صبحانه بدم

و طفلی نیستی. کاوه که برگرده فقط از تای به شکم زهره کرد: تو که به فکر اون بعد در هوا با دستش اشاره
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تون مراقبت نکردیم. مثال درس خونده هستی. یه نگاه افته که چرا از تو و بچهشاکی نمیشه با ما هم چپ می

  .بینه؛ از ما گفتن بودکنه که اون بچه رنگ دنیا رو نمیبه شکمت، معلوم می

شد. کشید و بعد ساکت میقه تیر میزهره رمق ایستادن و حرف زدن نداشت. شکمش هر چند دقی

  .خداحافظی کرد و از خانه بیرون آمد

اش دوید: خدا رو شکر. همههنوز نصف کوچه را نرفته بود که گلناز شکری را دید که هراسان به طرفش می

 .کردم به زایشگاه نرفته باشیددعا می

تر از خودش باردار شده بود. هر ماه برای گلناز دختری روستایی و از بیماران زهره بود. درست یک ماه زود

 .رفت و تحت مراقبت او بودمعاینه پیش زهره می

ی بسیار زیبایی که پدرش به خاطر پانصد هزار تومان بدهی، او را به عقد طلبکارش که دختر هفده ساله

 .مردی پنجاه ساله و متاهل با چهار فرزند دختر بود، در آورده بود

گذشت، از دختر صفدر خان کوچکتر بود. طی نه ماهی که از آشنایی او و زهره میطفلک حتی از آخرین 

 .سوزاندتمام سرنوشت رقت انگیزش مطلع شده بود و بسیار برای او دل می

ی باریک و پر برگ و خاشاک پاییزی، انتظار دیدنش را نداشت. در آن هوای ابری و سرد، داخل آن کوچه

 .ل انداخته و سرخ شده بود و چشمان سبزآبیِ زیبایش نمناک بودصورت سفید گلناز از دویدن گ

سُرید و با پوشش های صورتش میدر خیسی چشمش ترس موج میزد و عرق روی پیشانیش به کناره

شد. دست دراز کرد و دستان زهره را گرفت و لبان قرمز و تب دارش را گشود و با التماس سرش یکی می

دونید که من تونید کمکم کنید. میبعد از خدا فقط شما می .خدا به دادم برسید گفت: خانم دکتر جان! تو رو

به جز یک پدر معتاد کسی رو ندارم. حتی اگه التماس هم کنم که پناهم بده باز من رو دو دستی تحویل 

 .دهصفدر خان می

ز کجا بلد بودی؟ چرا زهره گیج و متحیر دستان او را محکم فشار داد و پرسید: چه خبر شده؟ اینجا رو ا

 .ات کنم و هم صحبت کنیماینقدر ترسیدی؟ بیا به زایشگاه بریم که هم معاینه
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خوام هیچکس من رو تو زایشگاه ببینه. صفدر گلناز با چشمانی که از ترس دو دو میزد: نه تو رو خدا، نمی

ت در اتاق صفدر خان بودم که برن. امروز اتفاقی پششناسی. آشنا زیاد داره و براش خبر میخان رو که می

ی هوو رو در این خونه بشنوه و زد که امروز و فرداست که باید صدای ونگ بچهشنیدم مرضیه خانم غر می

 .تحمل کنه

ی مرضیه خانمه. صدا بلند کرد و به پسرش توپید که این هم دونی باالخره خالهخانم بزرگ رو هم که می

ها از صدای زر زر بچه نتونم بخوابم. بعد ونده که با این سن و سالم شبکار بود که تو کردی؟! فقط همین م

فرسته روستای پدر خدابیامرزش، پیش ننه حیدر که شنیدم که صفدر خان گفت که اگه بچه دختر باشه می

 .بزرگش کنه

ختر می گفت ننه حیدر از هفت سالگی، چهل سال در خانه و خانواده ما زحمت زیادی کشیده و اگه بچه د

 .باشه به اون میده تا بزرگش کنه بلکه عصای پیریش بشه و موقع ناتوانیش از اون مراقبت و پذیرایی کنه

مونه؛ کنی؟ صفدر خان گفت: چه باید بکنم؟ زنمه و پیشم میمرضیه خانم هم پرسید: پس گلناز رو چه می

 .بلکه برام پسری بیاره

داخل شکمم مچاله شد و یک دفعه فشار آورد. بعد  یهمه که ساکت شدن چنان ترس برم داشت که بچه

 .هم مایع گرمی روی پاهام ریخت

 زهره هول کرد و چادر گلناز را کنار زد. با وحشت گفت: چند ساعته که اینطوری شدی؟ 

ید ی داخل شکمت، کمکم کنکنم بچه داره میاد! خانم دکتر! تو رو جون بچهگلناز: سه ساعتی میشه. فکر می

رن و دیگه گیام رو از من میام رو به دنیا بیارم که اگه دختر باشه از اینجا فرار کنم وگرنه بچهتا پنهونی بچه

  .بینمرنگش رو نمی

موقعیت را بیشتر درک کند. آنگاه با نرمی رو به گلناز کرد: عزیزم زهره سرش را با دست گرفت تا با فکر، 

  .ات، بهتره با من به زایشگاه بیایهر جوری فکر کنیم در این لحظه به خاطر سالمتی خودت و بچه

رفت. زهره سعی کرد مهربانتر باشد: ببین تو بیا، اگه گلناز عقب کشید. ترس در چشمانش عقب و جلو می
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  .گذاریم تا ببینیم چه کاری بهترهبود، اونوقت فکرهامون رو روی هم مینوزادت دختر 

کنی که کسی متوجه نشه. بهت قول شیم و زایمان میزایشگاه االن خلوته و اگه ساکت باشی طوری داخل می

  .دممی

ای نگذشت که آسمان ترکید و صدای مهیبی در همین هنگام نور سفیدی آسمان را روشن کرد و ثانیه

 ! ها را خراشید. باران شروع شدگوش

گلناز که باز دردهای انقباضی رحمش شروع شده بود سر تکان داد و مچ دست زهره را فشار داد و با او 

  .راهی شد

برساند. وقتی به در ورودی زایشگاه رسیدند « زایشگاه مریم»زهره جلوی یک تاکسی را گرفت تا آنها را به 

  .باران شدت گرفته بود

  .اطراف نگاهی انداخت. ابراهیم پیر مثل همیشه داخل اتاقک نگهبانی در حال چرت زدن بود به

گلناز را به سرعت به اتاق وسایل در راهروی پشتی برد و وقتی از اتاق بیرون آمد از درد زیادِ شکمش، به 

  .زمین میخ شد

ه تش نفوذ کرده بود. ناباورانه بهای اسپرکیسه آبش پاره و خیسی آن حتی به جوراب هایش در داخل کفش

پایین خم شد و خود را ورانداز کرد. چه اتفاقی قرار بود برایش بیفتد؟ هنوز که خیلی زود بود تا بچه به دنیا 

 !بیاید

کاوه قول داده بود که ده روز دیگر کارهایش را جمع و جور کند و زودتر از موعد قراردادش، برگردد تا 

  .ر او باشداشان کناموقع تولد بچه

 خواستند کف اتاق بچه را تعویض کنند و وسایل نوزاد را بچینند. حاال باید چه کار کند؟ می

به آهستگی قدم برداشت و به سمت پذیرش زایشگاه که در واقع پیشخوان کوچکی در نقطه کور و دنج 

  .زایشگاه بود، رفت

شد سرش را از روی پیشخوان بلند کرد ت میکمک بهیار کم سن و سالی که دو شب در هفته، با او هم شیف
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  .و با کُندی سالم و احوالپرسی کرد

سپس مشتاقانه گفت: امروز خانم ظفری به خاطر خرابی سقف اتاق حسابداری، زودتر گذاشت و رفت. تازه 

نجا یخوان ما رو هم به اونجا بفرستن و در اگفت زایشگاه بیمارستان هم افتتاح شده. شایعه شده که میمی

 .ی اینجا خطرناکههای خراب و ریختههای پاییزی برای سقفرو ببندن. حق هم دارن. این بارون

امروز فرداست که روی سرمون آوار بشه. ما که هیچی، اگه مادر و نوزادی، بالیی سرشون بیاد، واویال میشه. 

 .کننهفتاد مدعی پیدا می

های دختر جوان باشد. فکرش دورتر از دور، متوجه نگیکرد با لبخندی جوابگوی تمام پرچازهره سعی می

  .جریانی بود که هم اکنون گریبان او را فرا گرفته بود

تولد نوزاد نارسی که به قول مادرشوهرش ممکن است نتواند رنگ دنیا را ببیند و دختر جوانی که از ترس 

 !دختردار شدنش به او پناه آورده بود

  .ای که ضرب آهنگش برای زهره خوش نوا بودتا اینکه رسید به جمله زدکمک بهیار همچنان حرف می

های خلوته. بارونِ به این شدیدی و زایشگاهِ به این خرابی؛ مگر اینکه کسی کمک بهیار: امشب از اون شب

 اعقلش رو از دست داده باشه که زایشگاه نو رو بگذاره و به اینجا بیاد. حتی اگه راهشون هم دورتر بشه حتم

 .دم که تا خروس خوون صبح با خیال راحت بخوابیماز همین حاال قول می .به اونجا میرن

زهره که بعد از مستی اوضاع خودش، کمی هشیار شده بود با خوشرویی به کمک بهیار گفت: پس برو 

مد خوای بخواب! من اینجا هستم و اگه احیانا بیماری اوراحت سرت رو روی بالش بگذار و هر چقدر می

 .کنمصدات می

کمک بهیار خود را به کمرویی زد: ای وای این چه حرفیه؟ شما با این وضع و حالتون باید برید استراحت 

 .مونمکنید. من همین جا می

باورت میشه که تا غروب  :زهره که قدری عصبی شده بود توانش را جمع کرد تا لبخندی بر چهره بنشاند

 .بح سرپا بودی پس برو بخواب! اگه خسته شدم حتما بیدارت میکنمتو خونه خوابیده بودم؟ تو از ص
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خوابم. هر وقت کمک بهیار شاد و شنگول راه افتاد: ای به چشم. پس من تو اون اتاق ته راهرو، سبک می

 .آمصدام بزنید سریع می

ه شد کنمیزهره نفس راحتی کشید و به سمت اتاق وسایل به راه افتاد. دوباره دردش شروع شد. باورش 

  .اش بخواهد زودتر از نوزاد گلناز به دنیا بیایدبچه

وقتی در اتاق وسایل را گشود گلناز را دید که روی زمین زانو زده و یک مشت گاز پانسمان را به دندان 

گرداند. زهره با عجله به سمتش دوید و ای را با صدای پرسوزی به گلو باز میگرفته و درد فرو خورده

او را که به دور شکمش قفل شده بود باز و از روی زمین بلند کرد، آهسته او را از اتاق بیرون های دست

  .آورد و به سمت اتاق زایمان حرکتش داد

با انگشت اشاره او را دعوت به سکوت کرد. داخل اتاق او را روی تخت نشاند و دوباره به راهرو زایشگاه 

  .برگشت تا موقعیت را بررسی کند

در ورودی زایشگاه ابراهیم را دید که بارانی کهنه و کالهداری را پوشیده و چیزهایی را از زیر باران  نزدیک

کند. به سمت او رفت و سالم علیکی گفت. ابراهیم کمر راست کرد و سری تکان داد: سالم دخترم. جمع می

 امشب مریض ندارید؟ .عجب بارونی شده

ام که زایشگاه جدید افتتاح شده. بعیده کسی به و گفت: شنیده ای نگران او را نگریستزهره با چهره

  .زایشگاه مخروبه ما بیاد. ابراهیم خندید و با سرعت به سمت اتاقکش رفت

  .ترتر به سمت اتاق زایمان به راه افتاد. دوباره دردش شروع شد، این بار طوالنیزهره هم کمی مطمئن

ریخت، افتاد. به سرعت لگن ارانی که از سقف بر کف اتاق میداخل اتاق زایمان که شد چشمش به آب ب

بعد به طرف گلناز رفت و فشار خونش را  .وسایل را برداشت و به زیر قسمت آب چکان سقف قرار داد

  .گرفت

ای از با دستمالی عرق سرد نشسته بر روی صورت گلگون او را پاک کرد و با مهربانی پرسید: با چه بهونه

 گیره؟ خونه بیرون اومدی؟ تا این دیروقتی، صفدر خان سراغت رو نمی
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خوره. یکی دو روزه که سرمای شدیدی خورده، صفدر گلناز نفس زنان گفت: پدر معتاد هم گاهی به درد می

سوزه اجازه داد که سری به اون بزنم. عصری به خانه آقاجانم رفتم و ه گاهی هم دلش برای ما میخان ک

آشی بار گذاشتم. آش که آماده شد یک پیاله ریختم و کنارش گذاشتم. وقتی دیدم چرتش عمیقه از خونه 

 که با این بارون کنهدونم که اصال حواسش به من بوده باشه. صفدر خان هم فکر میبیرون زدم. بعید می

  .شدید، حتما شب رو همونجا موندم

 .این را گفت و دردش شروع شد

دستکش جراحی به دست  .زهره پارچه لول شده را به دهانش گذاشت تا صدایش کمک بهیار را بیدار نکند

اش کند. وضع بچه خوب بود و فشار خونش هم مشکلی نداشت. در تمام دوران کرد تا بار دیگر معاینه

  .ارداری وضعیت خوبی داشتب

سعی کرد صدایش آرام بخش باشد: همه چی خوبه. خدا بخواد تا نیم ساعت دیگه، بچه سالم و زیبایی مثل 

  .خودت به دنیا میاری

اما صدای مخاطبش سوزناک بود: پنج شب پیش خواب مادر خدا بیامرزم رو دیدم. با اینکه وقتی مُرد هشت 

  .ش به یادم موندهسال بیشتر نداشتم ولی صورت

چون خودم بی مادری کشیدم  .مادرم جوون و زیبا بود. پدرم هم از غصه دل به کار نداد و بدهی باال آورد

  .ام بی مادر بزرگ بشهخواد بچهدلم نمی

گ ام هم بی مادر بزرمادرم که به خوابم اومد ترسیدم. با خودم گفتم نکنه قراره به دنبال مادرم برم تا بچه

رم بلکه بچمه که اونو جای دیگه تا امروز صبح که خوابم تعبیر شد. در واقع این من نیستم که می بشه.

 .فرستنمی

دونی؟ شاید پسر باشه زهره او را نوازش کرد: غصه نخور. برات خوب نیست. شیرت ترش میشه. از کجا می

 .و صفدر خان اونو روی چشمش بذاره و بزرگ کنه

 : ی صدا متحمل شد و پس از اتمام انقباض گفتدوباره درد ممتدی را ب
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م دختر بود اونو با خودت ببری. الاقل خانم دکتر جان! تورو جان عزیزت به من قول بده که اگه بچه-

  .تونم بدیدنش بیام. زهره با تعجب او را نگریست. گلناز دوباره قسم داداینطوری می

 ؟دی زهره مستاصل بود: جواب صفدر خان رو چه می

 .ی خانه پدرم چال کردمگلناز باز ملتمس: بهش میگم که بچه مرده بدنیا اومد و همونجا در باغچه

زهره: اگه باور نکرد و خواست چاله را بکنه و بچه رو ببینه چی؟این را گفت و از درد شدید خم شد و با دو 

 .دست شکمش را گرفت

 تر چی شد؟ نکنه شما هم درد زایمان گرفتید؟گلناز ترسید و بلند شد و نشست: خاک بر سرم! خانم دک

ر از ام داره زودتزهره سر را بلند کرد و به گلناز نگریست: فکر کنم خدا هوای تو رو بیشتر از من داره. بچه

  .وقت و نارس به دنیا میاد. امروز هم حرکتی نداشته

ر باشه و عمر نوزاد من هم به دنیا ات دختدونم زنده بمونه. اگه بچهسپس با آه سردی ادامه داد: بعید می

اش تونیم از این فرصت استفاده کنیم و جاشون رو عوض کنیم تا شوهرت رو قانع به فوت بچهنبود می

  .کنی

  .گلناز لبش را با دندان گزید تا صدای جیغ تعجبش بیرون نزند

خوف نکنید. حرف  .بعد کمی محزون دست به گردن زهره انداخت: بمیرم براتون. غم خودم یادم رفت

  ...گفت به بزرگی خدا بسپار، آهمادرم همیشه تو گوشمه که می

  .دردی که دوباره سراغش آمد ناله بلندتری بدنبال داشت

زهره ترسان به او اشاره کرد که ساکت باشد. آرام قدم برداشت و نزدیک در رفت و سرش را بیرون برد و 

  .به اطراف نگاهی انداخت

تر راه افتاد و به سمت اتاقکی باران سیل آسا کسی با آن زایشگاه مخروبه کاری نداشت. آرامظاهرا در آن 

که کمک بهیار در آن خوابیده بود رفت. او را دید که زیر پتویی خود را جمع کرده و صدای خرو پفش بلند 

 .است
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: بچه کندهان بسته اشاره میهای سرخ باد کرده و دبا خیال راحت به اتاق برگشت و گلناز را دید که با لپ

 !آمد

 .با سرعت ست زایمان را باز کرد و دستکش نویی به دست کرد و آماده گرفتن نوزاد شد

  .دخترک پریوشی بیرون پرید. زیبا و پرافاده. قصد گریه کردن نداشت

هم از  او زهره به آرامی به پشتش زد ولی به جز نیشِ صدای خفیفی، از دخترک نوایی بیرون نیامد. گویی

 .دادراز آن شب با خبر بود و سکوت را ترجیح می

های ایی قیچی زد و نوزاد را در گان )پارچهزهره به سرعت بند ناف را کلمپ)نوعی گیره( و با بسم اهلل

  .سبزرنگ مخصوص بیمارستانها( تمیزی پیچید و در آغوش مادر مبهوتش قرار داد

مادران از سر دلخوشی برای کودک تازه متولد شده؛ که به اندوه  اش نه چون سایرگریست. گریهگلناز می

 .شبیه بود

 .شد؛ و این یعنی به زودی زایمان خواهد کردتر میفاصله دردهای زهره کمتر و زمان هر درد طوالنی

های زایمان را جمع و جور کرد اما وقت فکر کردن به خود و نوزادش را نداشت. خیلی سریع ریخت و پاش

هاست. ای گذاشته و داخل فریزر قرار داد )این کار روتین زایشگاهت باقی مانده را در کیسهو جف

 .(برندهای بیشماری میهای دارویی از جفت و ضمائم آن استفادهکارخانه

تزریقی جهت انقباض و کم کردن خونریزی بعد از زایمان که جزء دستورالعمل کار زایشگاه بود را انجام 

  .گلناز را لباس پوشاند و دور نوزاد پتویی پیچید و آنها را به اتاق وسایل برگرداندداده و سپس 

روی زمین چند پتوی کهنه پهن کرد تا گلناز سردش نشود و او را روی آنها نشاند. نوزاد آرام بود و هیچ 

زهره را به کرد شد. چشمانش به قدری آگاه و عجیب بود که هرگاه پلک بلند میصدایی از او بلند نمی

  .انداختوحشت می

زد. زهره دستی به اش کنار میهای جاری را از روی گونهگریست و گاهی با دست، اشکگلناز همچنان می

 .سر او کشید: باید همین جا ساکت بمونی
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سپس بیرون رفت و با یک بسته کیک و شیر بازگشت. آنها را به دست گلناز داد و خواهش کرد که حتما 

 .بخوردآنها را 

از شه و من بسوزه. دخترم آواره کوهستان میریخت: دلم برای خودم و این بچه میاختیار فرو میاشکش بی

  .باید زخم زبون مرضیه و مادر شوهرم رو تحمل کنم

آمد. گلناز متوجه او شد: بگذارید بیام تا اگه الزم زهره با مهربانی شانه او را مالید. درد داشت به سراغش می

 .د کمکتون کنم. تنهایی سخته زایمان کنیدبو

  .زهره با صورت منقبض از درد: من به کارم واردم. تو اینجا پیش نوزادت بمونی بهتره

 .این را گفت و دوباره از شدت درد خم شد. درد که قطع شد به اتاق زایمان برگشت و در را محکم بست

ت جدیدی برای زایمان آورد و آن را باز کرد و تخت را شستشویی داد و ملحفه تمیزی روی آن کشید. سِ

  .ها( کنار تختش قرار دادروی ترایلی)میزهای چرخدار مخصوص بیمارستان

ناگهان سقف ترک بیشتری خورد و جرزی باز شد و شروع به باریدن روی تخت زایمان کرد. زهره خیس و 

  .دانست چه کندمتحیر نمی

مت کُنج اتاق هل داد و ترایلی را به سمت خود کشید. خیس و دردآلود بلند شد و با آن حالش تخت را به س

  .روی تخت نشست و خود را آماده زایمان کرد

کشید. تا آنکه پس از درد هوای اتاق سردتر شد و او به لرزه افتاد. نیم ساعتی گذشت و او همچنان درد می

داشت و بی حال خود را به کنج تخت دیگر زوری ن .ممتد و شدیدی احساس کرد بچه در حال آمدن است

  .کشاند و به دیوار تکیه داد و زور آخر را زد

ی زد. ایی قیچای گذشت و نوزاد ضعیف و بی رمقی بیرون آمد. سریع بند ناف را کلمپ و با بسم اهلللحظه

عد آرام و ب نوزاد را بلند کرد و به آرامی او را به آغوش گرفت و به پشتش نواخت. نوزاد گریه ضعیفی کرد

انداخت. یک لحظه به یاد های جن و اشباح میشد. پسرک به قدری زشت بود که زهره را به یاد داستان

  .مسعود و زیبایی وافرش افتاد. خنده تلخی بر لبانش نشست
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حتی در این لحظه به زنده ماندن نوزاد اطمینانی نداشت؛ چه برسد که نگران زشتی و زیباییش باشد. ناگهان 

  .باز شد. از ترسش پتویی به روی خود و بچه کشید. گلناز داخل شد در

 کنی؟ اگر ببیننت چه؟ زهره وحشت زده: اینجا چه می

های زیاد نزدیک شد: نگرانتون بودم گفتم شاید کمکی گلناز با چشمان سرخ و پف آلود ناشی از گریه

سرعت به سمت زهره آمد: ای خدا! چقدر بخواید. بعد به سقف باز شده نگاهی کرد و ای وایی گفت و با 

 !خیس شدید

زهره پتو را کنار زد تا اگر نوزادش هنوز زنده است نفسی بکشد. گلناز با دیدن نوزاد چروک خورده قدمی 

 به عقب برداشت: زنده است؟

 !زهره دستی به روی قفسه سینه نوزادش کشید و با دردمندی: ضربان داره طفلم

 مونه؟ته بود: زنده میگلناز که کمی جرات یاف

  .دونمزهره خیره به او نگریست: نمی

های صدایی از راهرو به گوش رسید. کمک بهیار خواب آلود، با سر و صدا دمپایی هایش را روی موزائیک

کرد. گلناز با عجله پرید روی تخت زهره و دخترش را در کشید و اعالم موجودیت میکهنه زایشگاه می

پسرک را گرفت و به آغوش کشید. در اتاق باز و کمک بهیار داخل شد و با چشمان  آغوش او انداخت و

  .گرد شده به آن دو نگریست

ه دو شد؛ نه یکی، بلکشد که در آن شب بارانی که جز صدای ترکیدن آسمان صدایی شنیده نمیباورش نمی

زی نشده باشد! با دست چشمانش زائو در آن اتاق خیس و باران خورده زایمان کرده باشند و او متوجه چی

را مالید و دوباره باز کرد و این بار با صدای ملتهبی گفت: خانم نیازی اینجا چه خبره؟ به سالمتی زایمان 

 کردید؟ بعد رو به گلناز کرد و گفت: شما هم زایمان کردید؟

در افکار پیچیده خود  ایها بود لحظهزهره که همچنان در بهت عکس العمل سریع گلناز برای جابجایی بچه

  .فرو رفت
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کشاند و اینکه ممکن است زنده بماند و نباید از مادر اش میاش او را به سمت بچهاز یک طرف حس مادرانه

اش جدا شود و از طرفی تقدیر پسرش، که اگر فقط برای یک روز چشم به این جهان گشوده دارد؛ واقعی

  !ر پری روی او باشدشاید تنها، برای نجات یک زن بینوا و دخت

های مادرشوهرش و وضعیت گلناز و سرنوشت نامیمونش، برآن شد تا در جواب کمک با یادآوری سرکوفت

بهیار بگوید: عزیزم خوابت خیلی سنگین بود دلم نیومد بیدارت کنم. هر دو زایمان هم راحت بود و بدون 

ست که به احتمال زیاد همین فردا درش رو  مشکل انجام شد. اینجا هم اونقدر فرو ریخته و باران خورده

  .کننتخته می

تر آمد. زهره هنوز از تصمیمش مطمئن نبود لذا ها را ببیند نزدیککمک بهیار که کنجکاو شده بود بچه

سریع گفت: خانم دیلمی لطفا برید مش ابراهیم رو بیدار کنید تا بخاری اتاق انتهای راهرو رو روشن کنه. 

 .دارن در اتاق گرمتری باشن. اینجا براشون خیلی سرده نوزادها احتیاج

کمک بهیار تا این را شنید عقب گرد کرد. الاقل هنوز وجدانش برای خواب راحتی که کرده بود، در عذاب 

 .بود. دوید و از اتاق بیرون رفت

ن کمش زهره سریع نوزادش را از آغوش گلناز بیرون آورد و به او نگاهی انداخت. تنفس ضعیف و وز

دلسردکننده بود. باران به قدری شدید بود که امکان نداشت بتواند او را به بیمارستان داخل شهر برساند تا 

  .وضعیتش بهتر شود

گلناز ناله زد: خانم نیازی! شما مهربونترین کسی بودید که تو این نٌه ماه داشتم. تو رو به خدا شک نکنید. ما 

ت زنده موند و رشد کرد، مطمئن باش که بهتون برخواهم گردوند. هر دو در یک شهر هستیم. اگه پسر

  .دخترم هم امانت پیشتون بمونه تا روزی که بتونم باهاش از این شهر فرار کنم

  .چهره زهره هنوز پر از شک و شبهه بود

رمان مطمئن باشید برای د .دونید صفدر خان چقدر پولدارهگلناز باز اصرار کرد: خانم دکتر شما که می

دختر من هم که سالمه و براتون مشکلی بوجود نمیاره.  .کنهکنه پسر خودشه، کوتاهی نمیای که فکر میبچه
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 !ها زنده و سالم باشن جابجاشون کنیمگذاریم که سر ده روز، اگه بچهقرار می

رو  اینکه توشنوی؟! اون موقع باید به شوهرم چی بگم؟ زنی، خودت میزهره با ترس گفت: حرفی رو که می

ای عوض کردم؟! تازه از کجا معلوم بتونی صفدر خان رو احمق فرض کردم و پسرت رو با دختر کس دیگه

 کنه مال خودشه دست میکشه؟راضی کنی. به نظرت اون از پسری که فکر می

رو  اتون آوردم از کجا شمدونه این پسر مال شماست. وقتی به خونهگلناز دیگر صبور نبود: اون که نمی

کنه و صفدر خان هرگز شیم. نوزاد زود چهره عوض میمیخواد بشناسه؟ بعد من هم با دخترم گم و گور می

اشه. خودم هم زانو میزنم و از شوهرتون طلب فهمه که پسر شما همون پسریه که فکر میکنه بچهنمی

ن کار زندش حاضر به ایبخشش میکنم و اینکه شما بی تقصیرید و فقط برای کمک به یک زن بیچاره و فر

  .برای مدت کوتاهی شدید

زهره کمی آرام شده بود و به حرفهای گلناز فکر میکرد. کمک بهیار بازگشت و به آنها گفت که اتاق آماده  

 هاتون دختر هستن یا پسر؟است. سپس نزدیک شد: حاال به سالمتی بچه

خوشگل و نازه. نوزاد من هم یک آقاپسره ولی گلناز سراسیمه و با شتاب گفت: نوزاد خانم دکتر یک دختر 

  .کم وزنه

  .گیرهکمک بهیار خندید: نگران نباش. خیلی زود بزرگ میشه و وزن می

هر دو مادر، از تخت پایین آمدند و هر کدام با نوزاد دیگری؛ آرمیده در آغوششان، به اتاق گرم و حجیم از 

  .فرو رفتندبوی نفت تازه داغ شده، پا گذاشتند و در سکوت 

زهره، پتوی نازک را کناری زد و به چهره دخترک نگریست. به طور غیرقابل قبولی، هوشیار و زیبا بود. 

موهای دو سانتی سرش که خرمایی خیلی روشن با رگه هایی از قرمزی بود، خشک شده و تاب برداشته 

  .کردنگریست ولی گریه نمیکرد و خیره میبود. گاهی پلک بلند می
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 خوای شیرش بدی؟ ره کنایه زد: نمیزه

ترسم نتونم جدا بشم. شما چطور خانم دکتر؟ شیرش اثرات بغض در صدای گلناز هنوز هویدا بود: می

 دید؟می

  .زهره: بهتره فعال به نوزادهای هم شیر بدیم. تا تقدیر چی باشه

 اهِ خواب ناشی از خستگیچشمان گلناز از خستگی فرو افتاد و دقیقه ای بعد، نفس کشیدن منظمش، گو

  .مفرط بعد از زایمان بود

ی زهره نوزاد نحیفش را از کنار دست گلناز بلند کرد و به آغوش گرفت. سپس آنرا به آهستگی کنار بقچه

  .دخترک قرار داد و به هر دوی آنها نگریست

ا کرد. دست نرم و دخترک کش و قوسی آمد و دستش را مطابق طبیعت نوزادان از بقچه بیرون آورد و ره

قواره پسرش افتاد. بار دیگر انگشتان کشیده دخترک باز شد و اینبار شست زیبایش روی دست نحیف و بی

  .کوچک پسرش را محکم گرفت

آمد. یک جور رفلکس طبیعی لبخندی بر لبان زهره شکوفه زد. همیشه از این حرکت نوزادان خوشش می

  .کنندگیرند و رها نمییا شیء در تماس با سرانگشتانشان را محکم میدر نوزاد تازه متولد شده؛ که انگشت 

ناگهان پلک چشمان پسر نحیفش باال رفت. برای اولین بار در طی این چند ساعت، در عمق چشمان 

شد. گویی انرژی خاصی از بدن دخترک، با آن چشمان میشی و براق، اش، نوری از حیات دیده میبیمارگونه

  .ساختشد و او را به ادامه زندگی وادار میمنتقل می به پیکر پسرش

  .کمی از دخترک ترسید و پیشانیش تیر کشید

پارچه قنداق پسرش را باز  .گرفت. چیزی به ذهنش آمدتا صبح چیزی نمانده بود و باید زودتر تصمیم می
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پشت ساعد دست کرد و شروع به وارسی دست هایش نمود. همان که انتظار داشت. درست مثل کاوه، 

  .راستش یک ماه گرفتگی بادامی شکلی وجود داشت

  .کرد بچه زیبایی به دنیا خواهد آوردبه صورت پسرش نگریست. همیشه فکر می

با خودش اندیشید: شاید چون نارس است این قدر چروک و زشت است. دوباره قنداق پیچش کرد و پتو را 

  .رویش انداخت

  .ود که نه جرات تف کردنش را داشت و نه تحمل قورت دادنشنوزادش همچون بادام تلخی ب

هایی از نور خورشید که از البالی ابرهای خسته از بارش بیرون میزد، بعد از یک شب طوالنی؛ صبح، با رگه

  .سالم داد

 .اش تلفن زدزهره از زایشگاه به خانه

 زنده ست؟ل کرد:مادرشوهرش، خواب آلودمتوجه شد که عروسش فارغ شده است. کمی هو

  .زهره آب گلویش را با سوزش فرو داد: خدا بخواد سالمه و وزنش هم خوبه

 ی سالم و خوب به دنیا بیاد؟آسیه خانم مکث کرد: مگه میشه با اون شکم کوچیک، بچه

هایی هم آدم یه وقت .قرار بود: خان جون! من فقط چاق نشده بودم و چربی اضافه نکرده بودمزهره بی

کنه. حاال میاید دنبالم که بچه رو ببریم خونه یا خودم تنها بیام؟ بعدا اگه کاوه شکایت کرد رو گم می ماهش

  .خودتون باید جواب بدید

  .آسیه خانم غر زد: نه! بمون تا بیام

  .تماس را قطع شد

در خان زهره شماره منزل صفدر خان را گرفت. مرضیه، چنان متعجب بود که تا یک دقیقه حرف نزد. صف
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گوشی را از دستش کشید و وقتی شنید گلناز دیشب زایشگاه بوده و پسر زاییده با عجله گفت که همین 

  .رسانداالن خودش را می

ده دقیقه طول نکشید که صفدر خان از آن طرف شهر کوچکشان، خودش را به زایشگاه مریم در حاشیه 

  .دویدسرش می دیگر شهر رساند. مرضیه خانم هم با یک ساک کوچک پشت

وقتی وارد اتاق شدند با دیدن نوزاد نارس و زشتی که بغل گلناز بود شوکه شدند. یک دفعه صفدر خان با 

 گفت: درست شکل آقاجونزد زهره شنید که میای که میالی قهقههصدای بلند شروع به خندیدن کرد. البه

  .خدابیامرزمه! همین جور چروک و بی ریخت بود

  (!پذیرندبینند! و میکر کرد: همیشه مردم همان چیزی را که دوست دارند میبا خودش ف)

  .ی شل و آویزانی گفتمرضیه خانم چشم نازک کرد و به طرف هوویش رفت و زیر لب مبارک باشه

ی که گفتزدی و میصفدر خان با مالطفت نزدیک شد: پس چرا اینقد بی سر و صدا؟ باید سر شب زنگ می

  .هاکنیهنوز با ما غریبگی می دردت گرفته.

  .خالصه با سالم و صلوات لباس نوزاد را تن پسر نحیف کردند و خواستند راه بیافتند

زهره نزدیک شد: همونطور که متوجه شدید بچه کم وزن هست و احتیاج به مراقبت پزشکی داره. بهتره 

  .معاینه کافی بشهقبل از اینکه به خانه برید، به بیمارستان شهر ببرید تا 

پدرِ خوشحال، با خنده و شعف وافری لب گشود: چشم خانم دکتر! همین االن با بنزم! که جلوی دره، یه 

  .برمش بیمارستان. خاطرتون جمع باشهراست می

انم تر از مرضیه خصفدر خان دراز و الغر با صورت کشیده و سبیل پهن و کاله شاپوی پشمی شیک، مهربان

گفت: شکم به آن بزرگی که فقط دو سال از شوهرش کوچکتر بود، گرد و اخمو بود. مدام میزد. او می
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  .های من چهار کیلویی بودنهمین دو کیلو بچه ازش بیرون اومده! جل الخالق! همه بچه

صفدر خان جلوتر رفت تا کارهای ترخیص گلناز را انجام دهد. مرضیه هم نوزاد را یه وری برداشت و ساک 

  .را به آن یکی دست گرفت و راه افتاد کوچک

گلناز از تخت پایین آمد و نزدیک زهره شد و دستش را فشرد. آرام نجوا کرد: به قولم پایبندم. خیالتون 

  .راحت باشه. مرضیه چرخی زد و به آن دو نگاهی انداخت

 به خاطر وضعیت پسرم گلناز لبخندی زد: به خانم دکتر قول دادم که حتما به بیمارستان خواهیم رفت. .

  .نگران هستن

مرضیه که دل خوشی از این جریانات و پسردار شدن هوویش نداشت نفس صدا داری کشید و رو برگرداند 

  .و پشت صفدر خان، سرعت قدم هایش را بیشتر کرد

ا هر ب گرفت وزهره برای آخرین بار به قنداق پسرش نگاهی انداخت که با قدم های مرضیه، از او فاصله می

  .شدگام، چنگی به قلبش کشیده می

ید کششدند آسیه خانم که با یک دست، مسعود را میزمانی که صفدر و همسرانش از در زایشگاه خارج می

ی چروک کرد، از کنار آنها گذشت و نیم نگاهی به بچههای نوزاد را حمل میو با دست دیگر ساک لباس

  .خورده آنها انداخت

های کوچک و بی ریختی خورن که همچین بچهعلوم نیست مادران این دوره زمانه چه میبا خود گفت: م

 !زانمی

  .نگریستزهره لب تخت نشسته بود و دخترک را به آغوش گرفته و او را با ولع می

  .خواست زودتر عکس العمل مادرشوهرش را ببیندآمد و دلش میاز زیبایی او خوشش می
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نفس نفس افتاده بود داخل اتاق شد و با دستپاچگی به سمت عروسش آمد. بدون  آسیه خانم که اکنون به

  .هیچ حرفی بقچه را قاپید و بدون آنکه نگاهی به بچه بیندازد با دستهایش شروع به وزن کردنش نمود

ایش هبا خوشحالی پارچه را کنار زد و آن موقع بود که چشم .آسیه خانم: نه! انگار واقعا سه کیلو رو داره

  . . .گرد شد: تبارک اهلل

چکید: ای پروردگار! خدا رحمت کنه ننه جانم اشک بود که از چشمانش روی گره روسری شیری رنگش می

  .رو! چقدر شکل اون نازنینه! بعد بچه را به خود فشرد و شروع کرد دستانش را بوسیدن

  . ستگریهایش را مینگریست و در دل، قهقهزهره هاج و واج او را می

ها را درآورده و با سرعت تن دخترک ساکت و آسیه، نوزاد را روی تخت گذاشت و ساک را گشود و لباس

مسعود زل زده به عروسک خاموش روی تخت، چادر مادربزرگش را کشید و با خنده گفت:  .عجیب کرد

  !مثه نباته خان جون

آی خان جون قربونت بشه! آره مادر عین آسیه به سمت او برگشت و نگاه عمیقی کرد و به خنده افتاد: 

  . مونه، همون رنگ، همون شیرینی، این نبات منهنبات می

  !ذارم نباتها ولی اسمش رو میبا چشم غره به زهره نگاهی کرد و گفت: دلخور نشی

 ر صبرهای گرد شده به او نگاه کرد: نبات؟ خان جون! کاوه چند روز دیگه میاد. اجازه بدید سزهره با چشم

  .و حوصله اسم بذاریم

تر باشد: آسیه خانم به کارش ادامه داد و نوزاد را پوشانده از تخت بلند کرد و سعی کرد لحنش مهربان

ی خوشگل رو برام آوردی، یه کادوی خوب پیش من داری، ولی اسمش همون دستت درد نکنه که این نوه

  .نباته! نبات
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  .بحث کردن فایده نداشت

تر از آن بود که به خاطر اسم، آن هم برای نوزادی که حتی مال خودش نیست، جر و بحث زهره خسته

  .کند

در حال ترخیص بودند که حسابدار زایشگاه جلو آمد و بعد از سالم و تبریک، خبر از وضعیت جدید داد: با 

نید به مرکز توخرابی دیشب، زایشگاه رسما تعطیل شد. شما هم بعد از پایان مرخصی زایمانتون، می

 .بهداشت برید تا محل جدید انتقالیتون معلوم بشه

ای که چند وقتی در آن زهره کمی خمیده و رنگ باخته، تشکری کرد و با نیم نگاهی به محل بهم ریخته

ی دیگر، در حالیکه نگران وضعیت پسر نحیفش بود از همراه مادرشوهر و دو بچهخدمت کرده بود؛ به

  .زایشگاه خارج شد

  .خود شدیک هفته گذشت. کاوه برگشت و با دیدن دختری به آن زیبایی از خود بی

را به  های گرانقیمتیی نزدیکان و آشنایان برای تبریک قدم نو رسیده آمده بودند و برخی هدیهتقریبا همه

  .دادندخاطر آسیه خانم به آنها می

و این برای هر زنی پس از زایمان امری دانست که کمی افسرده است زهره لبخند محزونی داشت. می

داد، اما این را که کسی طبیعی بود و برای مادرانی که کودکشان را از دست داده باشند هم بیشتر رخ می

  . دانستنمی

ت که گرفخبر بود. شاید اگر خبر میغم مضاعف او بیشتر از آن ناشی میشد که از سرنوشت کودکش بی

  .گشتاست کمتر سر در گریبان و کالفه می عمر پسرکش به دنیا نبوده

تر از آن بود که غم زهره را به بد ادایی عروسش تعبیر کند. پس از ده روز آسیه به خاطر نبات، خوش خلق
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وقت آن بود که به خانه خودش برگردد ولی دل کندن از نبات برایش سخت بود اما از اینکه مخالفتی برای 

  .به اسم شیرینِ نبات، رخ نداده بود، خرم و خجسته بودنام گذاری تازه متولد شده، 

اش را نداشت؛ ها پیش در اثر تصادف، زمین گیر شده بود و امکان مراقبت از دختر و نوهمادر زهره که سال

اش آمد و زنجیر وان یکادی به گردنش آویزان کرده و رفته به کمک همسر و پسرش، برای دیدن نوه

د که فقط وجود نبات باعث شده است که مادرش از این همه کار و پذیرایی از بودند. کاوه مطمئن بو

 ! میهمانان و مراقبت از زائویی که عروس خانواده است، غر نزند و داد و شکوه سر ندهد

حتی همان روز نخست، عاشقانه و به سرعت به بازار طالفروشان رفته و سه عدد النگوی براق و نگین دار 

  .ان زیبایش انداخته بودخریده و به دست

ولی او زبان همه شان را چیده بود: «! آوریچقدر شلوغ بازی در می» دخترانش کمی به مادر ایراد گرفتند که

  !هر کدومتون دو سه تا بچه زائیدید ولی هیچکدومشون شبیه ننه جان من نبودن

یه دانستند که آسه بودند، تنها این را میدخترها از ننه جانی که مادربزرگِ مادرشان بود و هیچگاه او را ندید

  .در دامان پرمحبت او بزرگ شده و او زنی زیبا و محبوبِ قلب مادرشان بوده است

باالخره خانه خالی شد و زهره بدون نگرانی از نگاه سایرین و با شدت بیشتری، آه بلند و سرد خود را 

اش ولو بود و با دست سفید و کوچکش هوا را به بیرون داد و به نبات که جلوی پایش، روی تشکچه صورتی

  .داد، نگریستبازی می

کاوه؛ محکم و استخوانی، با خستگی زیاد از حیاط به داخل آمد و کمرش را کمی چرخاند و به سمت زهره پا 

دانست که او جوانمرد و با مرام است ولی مطمئن بود که آنقدر عاشق و رمانتیک نیست که کشید. زهره می

  .ر برابر زهره ضعیف باشد و هر کار و رفتارش را تایید کندد
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وجدان ناراحتش، مرتب به او نهیب میزد که کل ماجرا را برای مردش بازگوید؛ ولی عقلش او را از تبعات 

  .ترسانیدکار می

ی اقوام و چون همه .دادکاوه متوجه اشکالی در رفتارهای زنش شده بود اما فکرش به چیزی قد نمی

  .اش، به خصوص مادر ایرادگیرش، در این مدت سنگ تمام گذاشته بودندخانواده

کاوه نبات را بلند کرد و به زهره نزدیک شد. این بار خواست مهربانتر از همیشه باشد. دست پیش برد و 

ارد: بسپ های همسرش،ای فرو افتاده بر شانهسعی کرد با طمانینه، حلقه موی ناآرامی را به انبوه مواج قهوه

 حاال که تنها شدیم دوست دارم کامال به من توضیح بدی که دلیل اینهمه ناراحتی چیه؟

  .ی مردش شدزهره خیره

ان دونم که تو زن چندکنم. گرچه میکاوه سراغ حلقه موی دیگری رفت: نگو که چیزیت نیست که باور نمی

منو  ن سرد و کامال بی احساس هستی؛ و اینبینم که نسبت به نباتمواحساساتی نیستی ولی خیلی واضح می

  .ترسونهمی

شود. ولی کاوه ای با سربی گداخته، نشانه گذاری میتارهای مویش داغ شده بود؛ گویی جاندار بیچاره

خواست: این چند روز حواسم بهت بود که چقدر نسبت به شیر دادن به این کرد و اعتراف مینوازش می

و کرد گرسنگی این بچه راحساس بودی که اگه مادرم شیرِ خشک رو شروع نمیتفاوت و بیطفل معصوم بی

 امه؛ درسته؟کشت. پس یه توضیح درست و حسابی حق من و بچهمی

 اش!؟سوخت که دَلوِ آب یخی نثارش شد، بچهاش میداغ سربی

  .بودخواست؛ این آخرِ درماندگی شوهرش خوب بود ولی عاشق نبود و اکنون از او توضیح می

اید گرفت شبه گلناز قول داده بود که فقط ده روز به او فرصت دهد. همین یک روز را اگر زبان به دندان می
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  .شدی مشکالت حل میهمه

از طرفی نگران پسرش بود و این حس که اگر او مُرده باشد و گلناز بیاید و دخترش را بخواهد؛ تمام 

  .اش را بر باد رفته خواهد دیدزندگی

ای فرستاد که چرا علیرغم اینکه شخصیت محکم و عقالنیر این ده روز مرتب به خود لعن و نفرین مید

دارد، در آن ساعات شب پرباران، آنهمه دستخوش احساسات زنانه قرار گرفته تا زن دیگری را از غم بی 

  .اش نجات دهدفرزندی

های خان جون، بر این احساساتی عمل شماتت دو ماه نبودن کاوه و افسردگی ناشی از تنهایی و غرغرها و

توانست به های خفته در گلویش بود، اما کدام را میهای دلش و بغضکردن دامن زده بود و اینها همه حرف

  .زبان آورده و به همسرش باز گوید

واست خاش گذاشت و کاوه دلگیر و متفکر؛ سکوت بی مِهر و ممتد زنش را که دید، نبات را بر روی تشکچه

بلند شود که یاد چیزی افتاد. دست به جیب پشتی شلوارش برد و پاکت دربسته کوچکی را بیرون آورد و به 

  .طرف زهره گرفت: این نزدیک در ورودی حیاط افتاده بود. اسم تو روی پاکته

به  شروع زهره تحمل نکرد و پاکت را قاپید و بی درنگ درش را پاره کرد، نامه را بیرون کشید و با شتاب

خواندن کرد. هر ثانیه بر کبودی صورتش اضافه میشد و با حلقه های اشک که از پس چشمانش به حرکت 

  .کرد تا بتواند کلمات را بهتر بخوانددرمی آمد مبارزه می

کاوه مضطرب به او نگاه میکرد: زهره، زهره جان چی شده؟ نامه از دستان لرزان زهره رها شد و بر روی 

 :افتاد. کاوه آن را برداشت و شروع به خواندن کردشکم نبات 

 «خانم نیازی عزیز»
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شما مهربانترین آدم در زندگی من بعد از مادرم هستید. شما برای من و دخترم فداکاری کردید. تا زنده ام 

ی ما از شدت اندوه راهی تهرانیم. ام ولی امانتی شما راهی بهشت شد. همهکنم،خجالت زدهفراموش نمی

 «گلناز»یلی شرمنده هستم که زحمت امانت من با شماست. حاللم کنید. خ

 کاوه مبهوت بود: این نامه چیه؟! از کیه؟ گلناز کیه؟ امانت کدومه؟ امانت تو چی بود که االن در بهشته؟

  .گریستهای دردناکش، فقط با صدای بلند میزهره فرو رفته در پنجه

 خوای به حرف بیای؟خوای توضیح بدی؟ نمییکاوه کوبنده گفت: زهره با توام! نم

  .کردبارید اما کاوه هم رحمی نداشت. نبات ترسیده و بی قراری میزهره طوفانی بود و می

ها کم شود. با صدای بغض آلودی، شروع به تعریف تمام ماجرای آن شب همین باعث شد که فشار اشک

  .کرد

نون کرد که پسرش اککرد که نبات دختر او نیست. باور نمیکاوه، تکیده به روی فرش پهن شد. باور نمی

در بهشت است. دستانش تکیه بر زانوی خم شده، در کنار تشکچه نبات آویزان مانده بود و صدایش 

  .آمددرنمی

نگاه ماتش از روبرو  .نبات طبق عادت، در هوا دست چرخاند و انگشت شست کاوه را قاپید و ول نکرد

ن میشی براق خیره ماند. صحنه برای زهره تکرار شد. حسی خاص در چشمان کاوه پدیدار پایین آمد و به آ

ی مرد تزریق گردید. پدر فروغ دیده میشد. حیات، در کالبد مُردهی امید از پس آن نگاه بیگردید. بارقه

  .مشابه پسر. این دختر ترسناک، نیروی زندگی با خود به همراه داشت

ه بود. های قبل بازگشتی جدیدی از پس مرد مٌرده ی ثانیهقدرت یافته بود. انگار کاوه کاوه شانه ستبر کرد.

شناسم و نه دخترم رو به کسی میدم. گور بابای پدر با تحکم گفت: هر غلطی کردی، کردی! نه گلناز می
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معتادش و شوهر قلدر و زندگی فالکت بارش! نبات دختر منه، عشق خان جونه، حال و روزش رو 

دیدی؟محبتش رو نسبت به این بچه ندیدی؟ چطور تونستی باهامون این کار رو بکنی؟ اگه یه بار دیگه ن

  .کشمبگی که نبات دختر من نیست به خداوندی خدا ازت دست می

 ...ای در پیش داشت: کاوه چی میگی!؟ این بچهزهره ناباورانه سکته

  !وادار به سکوت کرد: به زبان آوردی، نیاوردیکاوه دستانش را با قاطعیت در هوا چرخاند و او را 

ره پذیام نمیزهره اشک ریزان نالید: باشه باشه، ولی فقط این رو گوش بده، من مشکوکم، احساس مادرانه

که پسرم زنده نباشه. نبات؛ دختر تو! هر چی تو بگی، اما انتظار نداشته باش که تا یقین نکردم، از پسرم 

  .دست بکشم

کردی. اگه واقعا نارس بود و تنفسش ضعیف؛ چرا چون یخ: این فکر رو باید همون موقع میکاوه سرد 

 مشکوکی که هنوز زنده باشه؟

هایش را فشرد: این حرکت گلناز مشکوکه. اگه اون تا اینجا اومده و این نامه رو داخل خانه زهره گونه

 انداخته، چرا حتی برای خداحافظی نیومد تا نبات رو ببینه؟

اوه سردتر شد: اون از تو عاقلتره. اون دونسته که اوال ممکنه من قیامت به پا کنم و دست از سرش برندارم ک

و پشت بندش، شوهر قلدرش از خبطی که کرده باخبر بشه و این طفل معصوم رو پیش همون به اصطالح 

ته که دیدن دونسکه، یقینا میاش بفرسته؛ که متاسفانه این، همون شب کذایی به عقل تو نرسید! دوم ایندایه

کنه؛ پس بهتر دیده که خودش رو تونه اون رو با خودش ببره آشفته و غصه دارش میدخترش و اینکه نمی

  .نشون نده و برای دیدنش جلو نیاد و ریسک نکنه

ات لرزید: اما کاوه اگه این ترفندش بوده باشه و به خاطر اینکه پسرمون زنده مونده و اون جرزهره می
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 نداشته که بچه رو از صفدر خان جدا کنه چی؟

د کرکاوه فکورانه به دستان شیری رنگ نبات که همچنان لجوجانه انگشت او را گرفته بود و رها نمی

اشون رو پیدا کنم و پنهانی، از اوضاعشون سر دربیارم. ولی زهره بد کنم که خونهنگریست: من تالشم رو می

 بخشهطوری از نبات دل بکنه؟ خیلی بد کردی! خان جون هیچوقت تو رو نمیکردی! من هیچی، خان جون چ

م. چه مونو من با از دست دادن نبات حتی اگه پسر خودم رو برگردونم، برای همیشه نسبت به تو مکدر می

  .برسه به اینکه پسری هم در کار نباشه

خواست. اگر او هنوز زنده باشد، باید به زهره بغضش را فروخورد. او اکنون بیشتر از هر چیز، پسرش را می

اش فراتر از نزدش بازگردد. حتی اگر در این بین خان جون و شوهرش با او سرد شوند. احساس مادرانه

  .ی این چیزها بودهمه

*** 

  .گلناز با عجله از حیاط عریض گذشت و چادر از سر انداخت و وارد خانه گردید

خبر تا حاال؟ مثال رفتی با آقاجونت ه شد: علیک سالم! کجا بیبه محض ورودش با صفدر خان مواج

 ها؟ نگفتم عجله داریم و باید قبل از ظهر راه بیافتیم؟ خداحافظی کنی

عباس را از این دست به دست دیگرش منتقل کرد. پسر کوچک نارس به راحتی در کف دستان وسیع 

  .گرفتصفدر خان جا می

های بسیار: سالم صفدر خان. روم سیاه! خانم دکتر زایشگاه رو که یادتون دنگلناز شرمنده و گلگون از دوی

گفت چون در سن کم، ای بنویسه. میهست؟! قول داده بودم که بعد از ده روز به دیدنش برم تا برام نسخه

ریم ن بام رو به سالمت به دنیا بیارم. فکر کردم اگه به تهراهای دیگهمادر شدم باید مراقب باشم تا بچه
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ها طول بکشه که باز گذرمان به اینجا بیافته. از خونه آقاجانم که زدم بیرون، یه سر رفتم ممکنه مدت

  .سراغش که یه قدری دیر شد

 ای به دست و بالش کرد: پس داروها کو؟صفدر خان که کمی نرم شده بود اشاره

  .ممطب هم بسته بود، من هم زود برگشتگلناز هول کرد: آهان! نتونستم ببینمش! زایشگاه که تعطیل شده، 

اش کرد: بجنب! همه صفدر خان نفسی بیرون داد و باز به عباس نگریست و لبخندی حواله پسر دردانه

  .اندآماده

ای رفت. از وقتی صفدرخان پسردار شده بود، چندان مرضیه از آشپزخانه بیرون آمد و به گلناز چشم غره

  .نزد او کند توانست بدگویی هوویش رانمی

برمت خوام بجا کرد؛ صدای کلفتش نرم و کوچک شد: عباس من، عباس بابا، نفس بابا، میعباس را که جابه

کنی، قوی میشی، پسر بابایی تو، عسل تهرون، اونجا دکترای خوب خوب مواظبِت هستن، خوب رشد می

  .بابایی تو

  .شوند مرضیه با اخم رو برگرداند و به همه ندا داد که راهی

دانست زهره زن باهوشی است و شاید آن نامه را باور نکرده باشد. اکنون بعد از گلناز ترسیده بود! می

  .ها، کمی ارج و قرب پیش صفدر خان و مادرشوهرش پیدا کرده بودمدت

و  اش با عزاشد زندگیجایی بچه ها رو میاش در مورد دختر دارشدن وجابهاگر دروغگویی و پنهان کاری

  .کردمرگ فرقی پیدا نمی

ای ریخت. االن بهترین موقعیت است که وانمود کند در اثاث کشی، هر چه طال جمع کرده بود در کیسه

  .طالهایش گم شده است
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داد تا اگر کسی سراغ صاحبخانه را گرفت و در مورد نوزاد تازه متولد باید به سرایدار طماع خانه رشوه می

  .بی دهد که شک زهره را از بین ببرداش سوال کرد، جواشده

ا ی این رفتار نادرستش ردانست که روزی نتیجهگلناز آهی کشید. اعمالش پلید و از سر خودخواهی بود. می

کند، اما مگر او تاکنون چگونه دانست که نسبت به مهربانی و خوبی زهره، ظالمانه رفتار میخواهد دید. می

 !زندگی کرده بود؟

خواست دوباره آن دردها را تجربه کند. روزی زهره را توانست و نمیو درد و ظلم! نمی همیشه سختی

  !خواهد دید و زانو خواهد زد و طلب بخشش خواهد نمود

خیالش از دخترش راحت بود. حداقل از کوهستان و ننه حیدر خبری نبود. حداقل کلفتیِ آن خانواده را 

اش برای آن دختر، ثمر خواهد داد. حتی اگر بخشیده ادرانهنخواهد کرد! تالش عظیمش به خاطر حس م

 . نشود؛ باکش نبود، او یک مادر بود

 *** 

بوسید. آمد. چهره زشتش را فقط صفدر مییک سال گذشت. عباس، عزیز بابا بود. اصال از بغلش پایین نمی

س جرات نداشت نگاه چپ اش هم نیز. هیچکبازیناز و نوازشش فقط از دست او بود. هم مادرش بود؛ هم

های صفدر خان هم در آغوش پدربزرگ، جایی نداشتند. آغوشش فقط برای او به عباس بیافکند. حتی نوه

بادام بابا! بادام  :گفتبود. بارها بر روی بادام نقش بسته بر ساعد دستش بـ ــوسه میزد و زمزمه وار می

  !شیرین بابا و عباس بود و بابا؛ بدون گلناز

حس مادر ـ فرزندی بین آنها نبود. عباس هیچ شیری از او نخورده بود و هیچ آغوشی از او ندیده بود و هیچ 

  .بود« بابا»اش اولین واژه کودکانه



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 32 

ی بزرگی خرید. از حیاط که به ورودی خانه صفدر خان که از تمکن مالی خوبی بهره مند بود، در تهران خانه

  .شدرسیدی دو در دیده میمی

واقع ساختمان دو بخش بود با دو ورودی مجزا. ولی در داخل، هر دو بخش ساختمان با راهرویی پاسیو در 

  .مانند که پر از درختچه و گل و گیاه بود به هم راه داشتند

ها صفدر خان برای جلوگیری از هر مداخله ای در دو زندگی، زنان و فرزندانش را جدا ساخته و فقط جمعه

داد که با هم جمع شوند، یک سفره شوند و گپ بزنند. عباس اما از تمام قوانین ؛ اجازه میاز ناهار تا شام

  .جاری در آن ساختمانِ دو بخشی، مستثنی بود. عباس همه جا بود؛ هر جا که پدر بود

مادری تجربگی و بیمرضیه درک کرده بود که گلناز فاقد هر حس مادری است و البته این را به حساب بی

  .گذاشتآن دختر کم سن و سال کشیده بود میکه 

از این روی، کم کم نسبت به عباس مالطفت پیدا کرد. او که خود از داشتن پسر محروم بود، در دلش 

نمود. شاید که این ی شوهرش بود، احساس میاشتیاقی برای کسب محبت عباسِ کوچک؛ که عزیز کرده

  .پسر را برای خودش داشته باشد

گر سپری شد. رشد عباس تحت نظر پزشکان تهرانی حیرت آور بود. پسرک اکنون از همسن و دو سال دی

 !ساالن خود چند سانتی بلندتر بود، بسیار خوش بنیه و کماکان زشت

  .گلناز فارغ شد. یک پسر بود، زیبا همچون خودش

های خودش را در درجه مرضیه دیگر با او کاری نداشت. تمام همتش روی عباس متمرکز شده بود. حتی نوه

  .گرفتآمد و او را بیشتر تحویل میداد. صفدر خان خوشش میدوم قرار می

ه اش را به سر برد. طالهایی ککرد که پسرش را بزرگ کند و در ناز و نعمت، زندگیگلناز به این بسنده می
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وجه و عشق همسرش! داد بیشتر از هرچیزی برایش ارزشمند بود. حتی بیشتر از تصفدر خان به او می

 .زندگی و فقر گذشته، اکنون او را بیش از پیش طماع کرده بود

 *** 

برد. اصال جدایی از او معنا عباس پنج ساله شد. قوی و محکم چون کوه. پدر او را با خود به هر جا می

  .نداشت

  .در نسلچی های کهنه کار بود، کسب و کار خانوادگیشان بود؛ نسل انصفدر خان از آن عتیقه

ای که جمع آوری کرده بود برای ثروتمندی هفت نسل بعدیشان کافی بود. کلکسیون پنهانی و فوق العاده

های پدر حضور داشت و خاموش عباس که از لحاظ هوش و استعداد، زبانزد خاص و عام بود در تمام فعالیت

  .سپردشنید و به خاطر میهای آنها را میو با ابهت، حرف

های مذکر دختران صفدر خان هم ای همبازی شود؛ حتی با نوهدیده بود که او بچگی کند یا با بچههیچکس ن

  .دم خور نبود

کردند ولی از ترس پدرشان و اینکه آنها را از ثروت و مکنتش بی اش او را از باال نگاه میخواهران ناتنی

  .گفتندسخن می آوردند و همیشه با مهربانی و ادب با اوبهره کند، دم برنمی

رسیدند از اینکه پسر اولش گلناز پسر دومش را هم به دنیا آورد. هر کدام از اقوام و دوستان که به او می

  .کردندهیچ شباهتی با دو فرزند دیگر نداشت، ابراز تعجب می

ه بکرد و تمام فکر و ذکرش سرویس زمردی بود که صفدر خان به خاطر تولد پسر سومشان او سکوت می

  .او داده بود. عباس، محمود، ناصر

وجود محمود و ناصر، هیچ اثری در ارتباط و هم زیستی تنگاتنگ عباس با پدر نداشت. گلناز گاهی رشک 
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شود؛ ولی بعد با یادآوری ظلمی که در حق زهره برد که چرا توجه این چنینی، نصیب دو پسر دیگر نمیمی

  .گرفتو اینچنین آرام می« زای عمل خودم است البد این س» :گفتکرده بود با خود می

داد و گاهی هم دستی به سر محمود و یک شب که صفدر خان به عباس تصاویری از کتب قدیمی را نشان می

کشید؛ گلناز لب به اعتراض گشود و از او خواست که به دو پسر دیگر هم مانند عباس توجه کند ناصر می

مود و ناصر کُپ خودت هستند، نوش جونت باشه! عباس من، مال منه و ولی صفدر خان روی ترش کرد: مح

هام اش رو به هیچکدوم از این بچهعزیز دلمه. فقط اونه که کپ آقاجون خدابیامرزمه و یه موی افتاده

 ! رم اونور، پس ساکت باش و شام رو بیارشم میدم! بخوای اذیت کنی پا مینمی

ولی چه « کدام شباهت و کدام آقاجان!؟»خورد و دوست داشت فریاد بزند گلناز از اینهمه حماقت حرص می

  .کند که به قول شاعر: از ماست که بر ماست

  .نشستگاهی که مرغ خیالش به سمت دخترش میرفت، سوزشی در قلبش می

نه اسال گذشته که به خاطر فوت پدرش به شهرشان رفته بودند؛ در آن فرصت کوتاهی که توانسته بود از خ

های خانه کشاند، به نزدیکیگریزی بزند، از سر عاشقی و عشقی که هر مادری را به سمت کودکش می

  .زهره رفته بود و پشت ستونی کمین کرده بود

یند ای ببهای کوتاه، دخترش را فقط برای لحظهاگر خدا بخواهد و اگر فقط خدا بخواهد، شاید در همین ثانیه

 !و خدا خواست

ایق کوتاه، خان جون دست نبات را گرفته و از در خانه بیرون آورده بود تا هم خریدی کرده در همان دق

  .ی نازش از هوای آفتابی لذت ببرد. گلناز با دیدن دختر پریوشش قالب تهی کردباشد و هم نوه

ای خواست سراسیمه نزدش برود و او را در آغوش خود جای دهد. ولی عقلش مانع گردید. فقط لحظه
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  .هایی لذت برد و اشک ریختایستاد و برای ثانیه

با یادآوری این خاطرات و چهره دوست داشتنی دخترش، با خود زمزمه میکرد: حاال که دو پسر برای صفدر 

خان آوردم؛ شاید با برگردوندن عباس و آوردن دختر زیبامون، بتونم یه جوری این غائله رو ختم به خیر 

  .کنم

ای عادی بود و اگر عمق محبت این پدر و پسر، تا انداخت. اگر عباس بچهانش سایه میاما بعد، ترس بر ج

این حد نبود، شاید این کار، کمتر آسیب و تنش به همراه داشت. اما یقینا صفدر خان با فقدان عباس کنار 

یز دامن گیر ی نشد، بلکه تنبیه بزرگترنخواهد آمد و نه تنها زندگی دخترش نابود و به کوهستان تبعید می

دید که از دخترش دوری گزیند تا در امان خودش خواهد بود. پس گلناز افکارش را جمع و صالح را در آن 

  .بماند

اش در هوا به پرواز در آمده و چین های کوچک پیراهن سفیدش نبات پنج ساله شد. موهای تاب دار فندقی

  .دویدتیکی مسعود را از دستش گرفته و میای، فرفره ی پالسلرزید و با سرعت تکان دهندهمی

ای ایستاده و با دهانی باز، مثل همیشه، به او خیره شده بود. از نگاه کردن به او مسعود نه ساله، در گوشه

  .شد و از نزدیک شدن به او وحشت داشتسیر نمی

رد پشت ویترین تماشایش کتوان از برای او، نبات، همیشه همان اسباب بازی گران قیمتی بود که فقط می

  .چرا که هیچ گاه قدرت خرید آن را نداری و هیچوقت نباید آرزوی داشتنش را داشته باشی

ناگهان پای نبات به برآمدگی فرش گیر کرد و تعادلش بر هم خورد؛ ولی قبل از اینکه بیافتد مسعود او را 

اش بلند شد. خان اش، نالهشدید دست آزردهگرفت و با پهلو او را سالم فرود آورد. آنجا بود که از درد 

جون از آشپزخانه دوید تا ببیند چه شده است. زهره هم کتابش را پرت کرد و سراسیمه از اتاق به طرف 
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  .هال آمد

مالید و اشک های پسرک که در اما دیدن نبات که چشم ریز کرده و ظریف و دقیق، دست مسعود را می

ی راه سست گردد. خان جون آهی کشید: اعث شد که پای هر دو زن برای ادامهمیانه راه متوقف شده بود؛ ب

  .ده. این را گفت و بدون هیچ نگرانی به آشپزخانه بازگشتدست این بچه گرمه؛ شفا می

ای زهره هنوز به چارچوب در تکیه داده و نگاهش به سوی آن دو کودک بود. مثل همیشه و مانند هر دفعه

دید، ترسیده و سر انگشتانش یخ کرده بود. پنج سال گذشته بود. اما هر بار، نگاه جیبی میکه از نبات چیز ع

 .انداختبه چهره نبات، فقط او را به یاد پسرش می

 *** 

ی عاقل، صالح را بر این دید که علیرغم ضعف و کم خونی چهار ماه از نامه گلناز نگذشته بود که زهره

شود. او هیچ وقت باور نکرد که پسرش را از دست داده و هیچگاه باور نکرد مزمنی که داشت دوباره باردار 

  .اندی داغ فرزند، عزم تهران کردهکه خانواده صفدر از غصه

کرد؛ اما دستش به های او را باور نکرد. طعم دروغ را حس میهای سریدار آن خانه را باور نکرد. نگاهحرف

  .جایی بند نبود

ه فرزند دیگری بیاورد تا اگر روزی گلناز، نبات را برد؛ وجود فرزندی دیگر، مانع خشم و لذا عاقالنه دید ک

  .انزجار کاوه گردد. اما مردش با او سرد شده بود

ت که دانسمحبتش، زهره را تکیده و رنجور کرد. اگر نبات نبود بعید میهای طوالنی و رفتارهای بیماموریت

  .با او بماند

های بیش از حد، او را بر آن داشت که درس بخواند تا ارشدش را بگیرد. ه و تنهاییروزهای کسل کنند
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 اش وقت بگذراند تا عروسش بهآسیه خانم هم که بند حیاتش، به نبات وصل بود از اینکه بیشتر با نوه

  .کردتر از هر زمان، زندگی میدانشگاه برود و در درسهایش غرق شود، غمی نداشت و شادمانه

اش او را به سردی روابط پسر و عروسش مطمئن ساخته بود؛ افسردگی را درچهره عروسش ه شَمّ زنانهگرچ

کرد، ولی سن و سال باال و بی حس و حالی، اجازه دخالت و پرس و دید و گاهی پسرش را سرزنش میمی

  .دادجوی بیشتری را به او نمی

و در  رفت. با محبتمیزد و از سمتی به سمت دیگر میی سپید و خوش تراشی در خانه بال نبات چون پروانه

رفت و با تصادفی در کاوه می« بابایی نرو اوخ میشی!  » :گفتضمن عجیب و غریب بود. گاهی به پدرش می

  .آوردراه، زخمی بازمی گشت و به دخترش ایمان می

خری؟ کاوه ود اسباب بازی میهای زیادت برای من و مسعیک بار، به مادر مسعود گفت: عمه جونم! از پول

 !خیره به خواهرش گفته بود: کدوم پول زیاد؟ و کبری سر تکان داد که پولی در کار نیست

  .همان شب، کبری سراسیمه به کاوه زنگ زد

های شرکت را اختالس و فرار کرده بود؛ توسط پلیس دستگیر و کل پول شریک شوهرش که تمام پول

شد. کبری نوید داد که حتما عروسک زیبایی، برای رکت تحویل داده میمذکور، ضبط و به زودی به ش

  !نباتش خواهد خرید

ید و ترسی خاصی است، زهره نیز باور داشت و به شدت از این خاص بودن میکاوه باور داشت که نبات بچه

 .از نبات پرهیز میکرد

نواخت و همانند یک وی گونه ی زهره میهایش را بر رکشید و بـ ــوسهولی نبات محکم او را در آغوش می

کرد: مامان چه مهربونه، خدا اینو نوازد، زمزمه میای برای خودش میسازد و میشعر کودکانه که هر بچه
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میدونه، مامان چه مهربونه، بابا اینو میدونه...و آنقدر این را خواند و خواند و خواند که دل کاوه آب شد و 

  .و او را به خاطر خطای گذشته بخشیدمهربانی همسرش را پذیرفت 

خطایی که حداقل آسایش دخترک زیبا رویش را در پی داشت. پس باز مهربان شد؛ در خانه بیشتر دیده 

 دانستی زهره نیز کمی زنانه طلب کرد و میشد و محبت هایش رنگ و روی مردانه گرفت و روح خستهمی

 .که اینها همه به خاطر نبات است

 .ترسیدخاصی است؛ پس به شدت از این دختر و از این خاص بودن می چون او بچه

*** 

رفت، زمین زیرپایش به لرزه عباس پانزده ساله شد. قد کشیده و به شدت استخوانی بود؛ راه که می

هایش سنگین و هنگام قدم برداشتن او را پرابهت ای بود که گامافتاد. استخوان بندی قامتش به گونهمی

  .اندنمایمی

داشت که مدام عباس گویند و تر کرده بود. اما هیبت و جذابیت نگاهش، همه را بر آن میبلوغ او را زشت

  .منتظر حرف و نظر او در انجام هر کاری باشند

های دوران طفولیت و نوجوانیش، موجب شد که اش، تنهایی و عدم رفیق بازینبوغ و استعداد فوق العاده

چند سال یکی کند و اکنون و در این سن با قبولی در دانشگاه سراسری، در رشته های تحصیلی را سال

ا دانست که او فقط پانزده سال دارد. زیرباستان شناسی، به تحصیل مشغول گردد. هیچکس در دانشگاه نمی

 .در همین وضعیت هم از سایرین بلندتر، گیراتر و باسوادتر بود

صفدر در اثر سرطان فوت کرد. به هنگام خاکسپاری، گوهر، دو در همان سال، شوهر یکی از دختران 

گریست و ضجه میزد؛ همه دیدند که عباس باال بلند به سمت فرزندش را به آغوش گرفته و به شدت می
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هایش را از پشت گرفته و بر سر او و فرزندانش خیمه زده و با تحکم و عمیق صدا خواهرش آمده و شانه

های هنوز زنده ست، اصال مگه عباست مُرده؟ قدم خودت و دخترهات روی چشم گوهر! پدرت :بلند کرد

هات ترسیدن، میاید ذاریم، از امروز زیر پر و بال صفدر خانی، ضجه نزن، بچههات کم نمیما، برای بچه

 . پیش خودمون، گریه بسه

دل  ز قبل عشق بابا شد و درریختند و عباس بیشتر از هر زمانی عباس شد، بیشتر ادیدند و اشک میهمه می

 .تر شد و مرضیه بیشتر از پیش برای عباس مادر شدتر و با ابهتهمه عظیم

گلناز هم دید. او دیگر به جای بی تفاوت بودن نسبت به عباس، وحشت بزرگی از او در دلش رخنه کرده 

  .بود

ه اگر روزی، روزگاری از کاری که انداخت کاش بر همه، او را به این فکر میابهت عباس و بزرگی و سروری

 .او در حقش کرده بود باخبر گردد، بر او رحم نخواهد کرد

های عباس برای او سکه و طال به همراه داشت. هر گلی که ولی اکنون منفعت بود و ثروت، بزرگی

ه ب ساخت تا تشکرش راکاشت؛ صفدر خان یک هدیه به خاطر زائیدن چنین پسری به سمت او روانه میمی

  .گلناز تقدیم کند

گلناز عاشق طال بود. حتی محمود و ناصر برای او به اندازه طالهایش عزیز نبودند. هر دو پسر به شدت از 

شناختند و در برابر هوش و کارآمدیش، سر خم بردند؛ او را بعنوان برادر بزرگ میعباس حساب می

  .نمودندمی

داد. در واقع عباس بود اجازه نافرمانی و بچگی کردن به آنها نمی عباس با هر دو مهربان و بزرگوار بود ولی

کرد نه صفدرخان. محمود نسبتا قد کشیده بود ولی همانند مادر ظریف و بور و چشم که آنها را تربیت می
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  .سبز

ناصر بسیار خوش چهره بود؛ پنج سال کوچکتر، کمی بازیگوش و گاهی خلق و خویش، گلناز را به یاد پدر 

آمد که عباس به پسران او انداخت و او این را دوست نداشت. گرچه چندان خوشش نمیا بیامرزش میخد

  .گرفتتحکم کند؛ ولی آنقدر عاشق طال و جواهرات بود که به عباس ایرادی نمی

  .خواستخواست. او، قلب عباس را میمرضیه طال نمی

 کرد که گاهیبقدری به او مادرانه محبت می اش بود.در آستانه شصت و سه سالگی، عباس عصای پیری

اش و عباس دار، وسایل مدرن، غذاهای مورد عالقههای شیک و مارکآمد. لباسصدای دخترانش هم در می

 .نمود و مرضیه، شیرین لبخند میزدخواند و گلناز را به اسم صدا میگذاشت. او را مادر میهم کم نمی

ریخت و گها، صفدر از او میگذاشت، خیلی پیشتر از اینشان نمیبه زندگی او عاشق عباس بود، شاید اگر پا

گذراند؛ اما نوع ارتباط عباس با مرضیه، نخ های ایام میانسالی خود را تنها کنار زن جوان و زیبا رویش می

نبود  رکرد که حتی دای ساخته بود که صفدر جرات نمینازک اتصال زن و شوهر قدیمی را، محکم و به گونه

 .کرداحترامی کند؛ پس مرضیه مادرانه به عباس عشق تقدیم میپسر ارشدش، به مرضیه بی

خص جات، از او شاستعداد و مطالعه زیاد و همچنین تجربیات فراوان عباس در خصوص آثار باستانی و عتیقه

  .معروفی در دانشگاه ساخته بود

  .دادبه تقلبی و یا اصلی بودن آن، نظر کارشناسی و دقیق میکافی بود تصاویر و یا خود شیء را ببیند؛ سریعا 

آوردند و او بی معطلی و با یک بازبینی دقیق، اطالعات جامعی در هایی را نزدش میبارها کوزه و سفالینه

  .دادمورد آن شی می

دعوت به  ز اوگرفتند و ابعضی از اساتید، برای سفرهای اکتشافی دانشگاهی و یا شخصی، سراغ عباس را می
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 .کردندهمراهی می

  .«عباس راستین»نامش در دانشگاه به گوش هر کسی رسیده بود: 

گاهی پچ پچ هایشان را  .گرفتندبردند. دختران کالس از او فاصله میهمکالسی هایش از او حساب می

ولی ابهت و گفتند: زشت است گاهی در گوشی می .کردنداش صحبت میشنید که از زمختی و ترسناکیمی

  .اش، گیراستجذبه

ین آمدند و ظریف؛ اایستادند به نظر کوتاه قد میشدند. زیرا اگر کنار او میپسران کالس هم نزدیکش نمی

  .برای آنها در بین دختران از هر فحشی بدتر بود

 فدر، که معموالهای محبوب صهای خاص؛ با به همراه داشتن بعضی از عتیقهمقاالت فوق العاده و ارائه پروژه

 . گردیدآورد، موجب محبوب شدن وی نزد اساتید و رئیس دانشگاه میآه او را در می

ای، فارغ التحصیل و بالفاصله در آزمون ارشد به عنوان ی فوق العادههیجده ساله بود که با ارائه پایان نامه

ه را، به عنوان استادیار، دعوت بنفر اول پذیرفته شد. بیست و یک ساله بود که ضمن قبولی در مقطع دکت

  .تدریس شد

اکنون عباس راستین؛ استادیار دانشگاه، ستون خانواده و مشاور پدر در امور شغلی، معتمد دوست و آشنایان 

 .بود

*** 

  .ی مالیم به در کالس، اجازه ورود خواستنبات با نواختن چند ضربه

 ید؟عباس بدون آنکه سر بچرخاند: خودتون رو معرفی کن

 .ـ نبات فاخر
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 .داد که بلند بخنددصدا. این استاد ترسناک به هیچکس اجازه نمیها خندیدند اما آرام و بیبچه

 .عباس به فهرست اسامی نگاهی انداخت: اسم تون در فهرست اسامی کالس من نیست

 .ـ استاد! تازه دیروز تو حذف و اضافه، این واحد رو گرفتم

ند آرام و مالیم: دو جلسه اول رو که نبودید، االن هم با تاخیر ربع ساعته عباس بدون آنکه رو برگردا

 !اومدید. بهتر نیست دوباره برگردید و واحد رو حذف کنید؟

  .کالس باز آرام خندید

 اند ولی باز رویی کالس کمی بیشتر از حد معمول به دانشجوی جدید، خیره شدهعباس متوجه شد که همه

 . ه تازه وارد بیاندازدنگرداند تا نگاهی ب

ای به روبرو دوخته بود که کرد. به قدری بلند قد بود و نگاهش همیشه بگونهاصوال به کسی نگاه نمی

یدند کشگرفت. به خصوص دخترها! زیرا باید خیلی خود را باال میناخودآگاه کسی در خط نگاهش قرار نمی

 !گاهشهای او برسند؛ چه برسد به خط نتا حتی به سر شانه

 .دم جبران کنمـ استاد! این بار رو ببخشید قول می

های درختان، در تاللو آفتاب مایل های توام با نارنجی آویخته از شاخهنگریست. سبزینهعباس به دور می

  .مهرماه، او را جذب کرده بود

 ن دو جلسه اولکنم ترم دیگه این واحد رو بگیرید چوکالمش سنگین و آرام بود: بدون غرض؛ توصیه می

اش خیلی مهم بوده و دوم اینکه؛ جبران کالسی، چیزی نیست که هر دانشجویی، در کالس من از عهده

 !بربیاد

 .کالس ساکت بود
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نبات کمی خود را کشید، بلند و محکمتر گفت: استاد! من دیروز متوجه شدم که شما مدرس این درس 

ای که دم که در هر جلسهبرای جبران هم قول میهستید و بی غرض؛ حتما باید در این کالس باشم! 

 .ای ارائه بدمبفرمایید، مرتبط با همون درس، اسالیدهای فوق العاده

  .کل کالس از صراحت گفتار نبات متعجب شده بودند

او  هایعباس همچنان پشت به در کالس نشسته و نبات نیز محکم و کشیده؛ با لبخندی محو، به شانه

 ! نگریستمی

هنوز متوجه نشدم که چه  :اس محو قرمزی برخی از برگها و حرکت باد در البالی پیکر نازک آنها بودعب

 اصراری دارید که این درس رو اون هم در همین ترم با من بردارید؟

های کف، تق تق آرامی ایجاد نبات سر به زیر و خیره به ضربات نوک پوتینش که به آرامی با موزائیک

 ! خواد که در سفر آموزشی شما حضور داشته باشمواقعا دلم می کرد: استاد!می

 .کندکردند و اصال متوجه نبودند که نبات درباره ی چه صحبت میهمه خیره نگاه می

ی کالس اما همین جمله باعث شد عباس از حس خنثی، خارج شود و از جا برخیزد و به سمت قاب پنجره

های روبرو، در مردمک نگاهش، زیر لب بگوید: امان از این جی برگرفته و با کلوزآپ سبز، قرمز و نارن

 .کارمندان دهن لق آموزش

 :نگریست ولی لحن کالمش متفاوت و توبیخ گرانه گردیدگرچه هنوز به روبرو می

 ـ خب! اونوقت به چه طریقی از این سفر آموزشی اطالع پیدا کردید؟

ند و خورد، به باال کشااش را که مدام سر مید و بند کولهاش را دست کشید تا بیشتر صاف شونبات مقنعه

 !ست ولی شاید شما باور نکنیدلبی تر کرد: استاد! با اینکه جواب ساده
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بلکه  اتون رو بگیدنگریست: جواب سادهعباس از پنجره فاصله گرفت و رو برگرداند ولی هنوز به روبرو می

 !شانس یارتون بود و باورمون شد

 .دانست قضیه از چه قرار استناآرام شده بود. هنوز هیچکس نمیکالس کمی 

  .نبات دوباره به هم نوازی نوک پوتینش با موزائیک های کهنه، مشغول شد

  .شد که زیاد از استاد جوان نترسدچهره ی عباس را ندیده بود. شاید همین باعث می

و خوشنام و یکی از نوابغ در کارشناسی اشیاء او فقط نام عباس راستین، دانشجوی دکترا و استادیار موفق 

 .جات را دورادور شنیده بودباستانی و عتیقه

سر بلند نکرد: استاد! تعریف از خود نباشه! نگاهش را کمی باال کشید و به دانشجویان نگریست، چون دور 

عیت رو کنن که واقیشناسند بپرسید، تایید مگم، از کسانی که من رو میهمیم و شما هم غریبه نیستید می

 . گممی

خواهد بگوید: خانم ای از جنس کالم نبات، ایستاد؛ مانده بود که او چه میزد لحظهعباس که آرام قدم می

 .همه استخاره کردن ندارهکنید! جواب ساده که اینمحترم! چقدر مقدمه چینی می

 .شههاماتی مینبات نفسش را فوت کرد و با سرعت: استاد! حقیقتش گاهی به من ال

  .کالس منفجر شد

نگریست. اما با شنیدن این جمله چرخی زد و اول به کل کالس نگاه عمیقی انداخت عباس هنوز به روبرو می

 .که همه را میخکوب کرد و بعد به سمت نبات چرخید و ثانیه ای او را نگریست و چشم برگرداند

  .نبات با دیدن عباس، یک قدم به عقب برداشت

ای از جذابیت و خوفناکی بود؛ هم اینکه در آن لحظه به او الهامی شد که ز صورت این مرد؛ که آمیختههم ا
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  .زبانش از بیان آن قاصر ماند

 ، «پسر مامانه»کرد: های مغزش مخابره شده بود؛ کسی در مغز داغش زمزمه میپیامی در سلول

ات، قوی در برابر هر الهامی بود، اما این یکی، نشست؛ اما نبوا رفت، هر جای دیگری بود، روی زمین می

 .کمی... صدای استاد او را به خود آورد

 .ـ که اینطور! به شما الهام شد که یه سفر آموزشی در پیش داریم

نبات که اکنون با دیدن چهره استاد جوان و همچنین الهام جدیدش، کمی ترسیده بود: گفتم که باور 

ف و اضافه به آموزش رفته بودم، به محض اینکه نام درس و مدرس رو دیدم، کنید،دیروز که برای حذنمی

 .معطلی واحد رو اضافه کردمپیامی در مغزم پیچید که سفر جذابی در پیش خواهیم داشت. پس بی

اطالعاتی که مغز سریع االنتقال عباس با مشاهده عضالت صورت و حرکت مردمک چشمان نبات، تجزیه و 

ست توانساخت. در نظر او هر انسانی میگوید قانع میاو را به پذیرش اینکه او دروغ نمی تحلیل کرده بود؛

توانست باور کند که این دانشجو اش داشت؛ میخاص باشد. همانگونه که خود او نبوغ زیادی در انجام حرفه

  .باشدای داشته و از نبوغ خاصی بهره مند مینیز حس ششم قوی

 .پذیرفتلقی آموزش را بیشتر می گرچه هنوز عقلش، دهن

شدید بهتون الهام نشد که احتماال استاد ـ خب! خانم شگفت انگیز! امروز صبح که دیر تشریف فرما می

 (ده؟)فضای کالس شوخ شده بودمربوطه، شما رو به دلیل تاخیر، به کالس راه نمی

 !نبات مکثی کرد: فاخر هستم استاد

  .ای به آرامی هوو کشیدندعده

نبات بی توجه به کالس: البته استاد؛ یک لحظه این حس در من جرقه زد و بالفاصله جعبه یک سری از 
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 .اسالیدهام رو برای نمونه آوردم تا شاید برای جبران کالسی، شما اونها رو ببینید و از من قبول کنید

 رفت که قدریبه او، میست که سرپا مانده و همچنین نگاه پسرها عباس متوجه بود که نبات مدت زیادی

شرم آور شود؛ با کمی تحکم گفت: فعال بفرمایید بنشینید و جعبه اسالیدهاتون رو هم روی میز بگذارید. 

  .گردونم تا بعد در کالس استفاده بشهاگه چیز به دردخوری بود، برمی

  .نبات تشکری کرد و در ردیف اول، بر روی تک صندلی خالی، جای گرفت

  .د تا زودتر خارج شود؛ قرار بود کاوه به دنبالش بیایدنبات عجله کر

اش، تلفیقی بود از مدل سنتی و امروزی، با دخترها، میخ پوشش عجیب و غریب نبات بودند. مانتوی مشکی

ها، که حس خاصی را در های آستین و شانههایی در حاشیه و کنارههای کوچک و بزرگ و تکه دوزیدکمه

  .آوردمیبیننده به وجود 

گذاشت و های کج به سر میهای سیاه و دراز مدل شاپویی با لبهظاهرا اگر به جای مقنعه یکی از آن کاله

شد؛ البته از نوع دلبرش. پسرها ها میریخت، قطعا شبیه جادوگران قصهموهای تاب دارش را در اطراف می

تر از آن بود که د؛ گویی نبات سنگیندیدند که بخواهند نزدیکش شونهم او را خیلی دور و عجیب می

 ! ادعایی برای دست یافتنش داشته باشند

شناخت و با آن آشنا بود. از دوران نوجوانی به پوشاک ایران باستان، عالقمندی خاصی ها را مینبات این نگاه

های س، طرحهای آزاد طراحی لباهای فراوان و شرکت در دورهپیدا کرده و با مطالعه و بازدید از موزه

  .کردکشید و اجرا میزیبایی برای لباس و حجاب خود می

پوشید که یک شخصیت ویژه و متفاوتی نسبت به همسن و ساالنش به قدری مانتوهای متنوع و جذاب می

 .برای خود به وجود آورده بود
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  .کاوه؛ مقابل دانشگاه و در ماشینش به انتظار نبات نشسته بود

انی که همسرش برای او دختری به دنیا آورد، گرچه به ظاهر همه چیز خوب و روبه راه پانزده سال پیش، زم

  .بود؛ اما زهره حال وخیمی داشت

گشت افسردگی او را از پا انداخته بود. گویی در نوزاد تازه متولد شده به دنبال پسر کوچک و کم وزنی می

  .کردایستاد و از او حمایت میه میها پیش گم کرده بود. در این شرایط، باید مردانکه سال

  .دانست که در این بیست و چند سال، بر خود او چه گذشته استهیچکس نمی

به  نامی« صفدر»ی طلبید و کم هزینه نکرد تا بلکه سرنخی از خانوادهاش، پسرش را میحمیت و مردانگی

  .دست آورد

د و اش بیشتر از این تنها نماننبرای اینکه خانواده حتی مجبور شد به علت سفرهای کاری طوالنی به تهران و

  .آسیب نبینند، از زادگاه و دیارش دل بکند و به پایتخت کوچ کنند

  .ی استخوانی برده بودنونا، شبیه زهره بود. نه به ظرافت او، که اندامش بیشتر به کاوه

 ! انددر باغی جدا، نهال بر خاک زدهدختری آرام و خوش ظاهر؛ ولی با نبات مثل سیبی بودند که هر کدام 

آمد. اینهمه شیفتگی نسبت به نبات و اینکه چنین احساسی را نسبت به نونا کاوه گاهی از خودش، بدش می

  .کردی دختر کوچکش و زهره مینداشت، او را شرمنده

برود  ی شهرحاشیهشد به آورد که مجبور میاش میی سینهاش، چنان فشاری به قفسهگاهی یاد پسر ندیده

  .و کمی صدا بلند کند

 هایشدانست که ته دلش به خاطر جفایی که در حق پدرانهگرچه با زهره مهربانتر شده بود ولی خوب می

  .شده، هنوز از او مکدر است
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اندیشید، شاید در گوشه ای از دنیا، هنوز پسرش زنده باشد و این پدر، او را لحظاتی در خلوتش می

  .و از حال و روزش بی خبر است شناسدنمی

دانست که اگر طفلش، عمری به دنیا نداشته؛ در آغوش خودش، چشم فرو بندد و راهی او حق خود می

  .بهشت شود

ای از خاک خدا هم، به نام پسرش نهالی نکاشته؛ تا هرگاه سوخت که حتی در گوشهدلش برای خودس می

قدری بیارامد و از غم دل برای پسری که هیچگاه ندیده  اشگیرد، سراغ آن برود و در سایهدلش می

  .ها کندشکوه

زدود. اینکه الاقل دخترک در چنین لحظات سخت بود که فقط، نبات شیرینش، تلخی جانش را می

  .شفابخشش کنار آنهاست و وجودش نیز مرهم آالم دل اوست

ه بعد از کوچ پسرش طاقت نیاورد، خانه حتی روزگارِ آسیه خانم هم بدون نبات، تلخ بود،سه ماه نشد ک

  .باغش را فروخت و به تهران آمد. کبری و شوهرش را هم مجبور کرد که آنها هم کوچ کنند

  .کرد و نهایتا مریض شدحق داشت؛ مسعود از غصه دوری نبات ناآرامی می

  !ان نباشدای بینشای نزدیک منزل کاوه گرفتند تا دیگر هیچ فاصلهتهران که رسیدند، خانه

  !ترسید؛ از وجود زنی به نام گلنازنبات برای همه عزیز بود. کاوه همیشه در دلش می

اگر روزی پیدایش شود و نبات را بخواهد، او چه کند؟! شاید تهران بزرگ برایش گشایشی باشد برای 

  .اینکه نشانی از نبات نیابد

 .کرده بودهمانطور که تاکنون از صفدر راستین هیچ اطالعی کسب ن

بود؛  ی آن قامت خاصهای بسیار شیک، که برازندهدر افکارش غرق بود که جوانی بلند و استخوانی با لباس
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  .هنگام خروج از دانشگاه، نظرش را جلب کرد

 . ندانست که کی از ماشین خود بیرون آمد؛ ایستاد و به کاپوت تکیه زد و به نگاهش ادامه داد

نگریست؛ در عقب را باز کرد و و به ماشین خود رسید، کاوه همچنان می عباس از عرض خیابان گذشت

 .کیفش را گذاشت

خواست بارانی سبکش را هم درآورد که چشمانش با چشمان کاوه تالقی نمود؛ قد کاوه هم، آنقدر بلند بود 

 !که نگاهشان در یک خط قرار گیرد

ای از اعصار، در مغزش زمان، عطر خاطرهنوری از پس سرش و از اعماق مغزش، جرقه وار چرخید و هم

 .تراوید و حس آشنایی در او پدیدار گردید

  .نگریست و قدرت برگرداندن نگاه از او سلب شده بودکاوه می

  .مرد جوان بارانیش را بر روی کیف رها کرد و در عقب را بست

از  ه و با حرکت خفیف گردن، نشانیقبل از اینکه در جلو را باز کند و خم شود تا روی صندلی بنشیند با نگا

  .ادب فرود آورد و سالم تزئینی خود را نثار کاوه کرد

  .کاوه خیره و عمیق، نیز همان کار را کرد

صدای نبات او را به خود آورد: برادر! اوه اوه به چی اینجوری خیره شدی؟ چشم ننه جان من و ننه جان 

  !خودتون روشن باشه

ی نبات کرد: بپر بشین که دیرم شده و االنه که خان جون صداش دربیاد. نی حوالهی پر و پیماکاوه خنده

گه این گم درس داره و گرفتاره میکنه. هر چی میات رو میاش دل تنگیقول دادم ببرمت پیشش. همه

 ! برو بردار بیارش !ها رو تحویل من ندهحرف
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 ! گم کاره دله، خب گـ ـناه من نیستمیی نمکینی تحویل داد و کمی ریتم گرفت: نبات خنده

 ! کاوه لپش را فشرد: بانمک

هر دو ماشین در یک لحظه استارت زدند و هر دو همزمان و مقابل هم به حرکت در آمدند و در یک لحظه، 

  .مماس هم قرار گرفتند

د و نبات بو عباس برای یک ثانیه چشمانش به نبات خیره شد که کنار آن آشنای گمشده در اعصار نشسته

  .هم، به پدر خیره ماند که چگونه به آن جوان دست نیافتنی چشم دوخته است

عباس تازه متوجه شد آن صدایی که مرد را از ادامه نگریستن به او بازداشته، مربوط به این دانشجوی جدید 

 .باشد د که برادرشبوده است،چه شنیده بود؟ صدا زد: برادر؟! ولی تفاوت سنی زیادی بینشان بود. بعید بو

آمد. کمتر پیش آمده بود که به نگاه کسی با نگاه پاسخ داده باشد. به خصوص در فکرش از کاوه بیرون نمی

خیابان، که عادت به خیره شدن به رهگذران را نداشت. به یاد نبات فاخر افتاد! یعنی واقعا در مورد سفر 

 !آموزشی به او الهام شده بود؟

  .ی پدر کشید: خسته نباشید برادر! چقدر مجذوب شده بودیدنبات دستی به شانه

 کاوه چشم غره ای رفت: از دانشجوهاست؟ 

  .نبات آهی کشید: خیر. استاد بنده هستن

 ! زدای: اون؟ خیلی کم سن میکاوه با داد خفه

و روی ر گن تیزو بزیه برای خودش. لگد پشههاست. دانشجوی دکترای رشته ی ماست. مینبات: جز نخبه

ی برمکیان یا سیاه جامگان این پشه هه از این ظرفه ظرف سفال ببینه، نر و ماده بودنش و اینکه در دوره

 !کنهآب خورده رو تعیین می
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 .کاوه با دست مقنعه نبات را کشید روی پیشانیش: کم مزخرف بباف جوجه باستان شناس

 های همسن و سالشید که جوون جالبیه، با جوونشه فهمبا حسرتی نهفته در صدایش: گرچه با یه نگاه می

  .زدفرق داشت. خیلی متفاوت می

 .نبات با یادآوری الهام صبحش، عمیق فکری شد

گفت که آقای پدر! ایشون پسر مامان هستند؟ ولی به جایش دار نبود اگر هم اکنون به پدرش میخنده

 !گفت: بله فرقش از زمین تا ثریاست

  !زند: آخ که برادرم عاشق شدسعی کرد به لودگی ب

  !آیدسرش را به بازوی کاوه تکیه داد و سوزناک : تو هم ای دل، برو گمشو که آن دلدار می

  .کاوه قهقهه ای زد: حسود خانوم

  .و باز مقنعه نبات را پایین کشید؛ این بار تا نوک بینی

  .عاشق این بود که گاهی برای نبات برادر باشد

 .تر فشرد و در سرعت غرق شدپدال گاز را بیش

*** 

  .عباس وارد خانه شد

  .ی اتاق کارش او را دیده بود؛ صدایش زدصفدر خان از پنجره

  .آمد، دیدعباس به سمت اتاق پدر رفت. قبل از آنکه در را باز کند مرضیه را که به سمتش می

  .با مهربانی: سالم مادر

اس جان. صفدرخان رو که دیدی به آشپزخونه بیا. ناهارت رو مرضیه لبخندش را به او نشان داد: سالم عب
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 .گرم نگه داشتم. لوبیاپلو برات درست کردم

 . خم شد و پیشانی مرضیه را بوسید: دست مادر گلم درد نکنه. با پدر که احوالپرسی کردم، میام

ما ئن ساخت که حتلبخند مهربانی به چشمان پر از عشق مرضیه زد و با بستن و گشودن پلکش، او را مطم

  .خواهد آمد

  .شناخت و باورشان کرده بودها بود که عباس این نگاه را میسال

  .نگاه زن تنهایی که در کنار هووی جوان و زیبارویش، شانسی برای دیده شدن و محترم بودن نداشت

ته بود تا عباس را زنی که نه از سر نیاز؛ که از حس عشق ورزی به سوی او آمده و هرچه توان داشت، پرداخ

  .متاثر از این عشق سازد

  .کرد و برای آن ارزش قائل بودعباس آن را درک می

پرارزش  یبسیاری از اوقات، با اینکه کارش زیاد بود؛ گرسنگی را تحمل کرده تا به خانه بیاید و این بهانه

  .ودمرضیه را برای کنار او نشستن و گوش سپردن به تعاریفش، از وی مضایقه نش

ها زیسته و توانش را برای عباس برای این زن شصت و نه ساله موی سپید که در آن خانه دو بخشی، سال

  .گذاشتجلوگیری از هر سرزنش و درگیری بین دو خانواده به کار گرفته بود، ارج می

ی بی یهککرد که پشت محکمی برای تعباس عشق مادری مرضیه را پذیرفته بود و با تمام توانش سعی می

 .ریا و بی چشمداشت او باشد

 .وارد اتاق پدر شد: سالم پدر

 .ـ سالم عباس جان. خسته نباشی. بیا اینجا کنارم. موضوعی هست که باید بهت بگم

 .عباس روی مبل چرمی سنگین، کنار پدر نشست
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ن از خودم گفتم یقیکوبید. به ـ دیروز محمود رو توی حیاط دیدم که با یه کتاب چند کیلویی به سرش می

  .چیزی دلخوره

حوصله نکردم سراغش برم تا از خودش بپرسم. دیشب که دیدی اونطرف بودم. از گلناز پرسیدم محمود 

ها قر و فرش زیاد شده؛ همچین با اکراه و چندش گفت که چیزیش نیست فقط تو چشه؟! گلنازم که تازگی

  !درس خوندن یه خورده کم اورده

کنه و جیغ جیغش در خورده که انگار بدجور قاطی میه که وقتی تو رو حامله بوده چی میظاهرا ازش پرسید

کرد، پقی زدم زیر خنده، حاال نخند کی بخند. گلناز هم از کوره در رفت و میاد. همون موقع که تعریف می

چه قدری به این بگفت به جای خنده سر دادن به عباس بگو ما رو هم قابل بدونه یه سر بیاد این طرف و یه 

 .برسه

  .عباس متفکرانه به پدرش نگریست

همیشه در عجب بود که چگونه پدرش با اینکه از مرضیه فقط دو سال بزرگتر است، اینقدر از نظر ظاهر و 

  .باشدشخصیت از او متفاوتر می

 کرد و درمردی که کنارش نشسته بود؛ در هفتاد و یک سالگی، همانند جوانی سی ساله، خوش و بش می

  .کمال شادابی و سرزندگی بود

  .شاید حقیقتا وجود یک زن بسیار جوان و زیبا، او را تا این اندازه شاد و سرزنده نگه داشته بود

نامیدند؛ ولی شد. همه او را مادرش میدید متعجب و فکری میاز کودکی وقتی گلناز را در کنار مرضیه می

  .ذیرفت که حس مادر و فرزندی بین آن دو وجود داردذهن هوشیار و مغز دقیقش هیچگاه نپ

  .ای از تاریخ بود که با نام مادر در این عرصه بر او ظاهر شده بودگلناز بیگانه
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  .مرضیه برایش مادرتر بود و دختران او خواهرتر

  .دید که وظایفی در قبالشان داردمحمود و ناصر را همانند دو عضو خانواده می

رفت و ساعاتی را با آنها و نه حس برادری . به حکم، گاهی به آن بخش ساختمان می نه شباهتی بود

  .گذرانیدمی

رم تا ببینم کرد: چشم پدر! حتما به دیدنش میاکنون هم پدر حکم کرده بود و او باید اطاعت امر می

  .کنممی شه. کمکشمشکلش چیه. امسال اگه کنکور قبول نشه باید دفترچه خدمت بگیره. خیالتون راحت با

فعال برو. حتما  :عباس اجازه گرفت تا برای ناهار برود. صفدر خان دستش را کشید و آهسته گفت

 .ای. ولی کار مهمتری هم باهات دارم. شب که همه خوابن بیا تا در موردش صحبت کنیمگرسنه

و چهره خوان صورت پدرش  ها بود که کهنه کار نوع رفتارعباس سری تکان داد و از اتاق خارج شد. سال

  .شده بود

ی محل مدفنی از شی قدیمی و خالصه چیزی که او را به ی جدید و یا نقشهدانست که احتماال پای عتیقهمی

آورد، در میان است که او را این چنین متالطم کرده است. حتما هم باید شب و در سکوت و هیجان می

  .، مطلبش را بگویدخلوت خانه باشد که با رمز و راز فراوان

  .ی کوچکی کرد و به سمت آشپزخانه رفتخنده

شد و پشت میز ناهارخوری که نشست، مرضیه بشقابی که بخار خوش عطری از زعفران و کره از آن بلند می

  .کرد، جلوی او گذاشتشامه را پر می

  .بعد با خوشی سکر آوری روبرویش نشست تا او تعریف کند

 .کنی با این دست پختته کرد با بازیگری خاص خودش زمزمه کرد: مادر! مدهوشم میعباس غذا را که مز
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  !مرضیه ریز خندید: ای پسرک خودشیرین

چه خبر بود امروز؟  .تر بخورد: خوب! تعریف کنبعد سبزی خوردن را بیشتر جلو کشید تا عباسش راحت

 دی؟خونی و هم درس میشی هم درس میخسته نمی

شم که روبروی اونها ایستادن با در کنم تازه متوجه می. گاهی به دانشجوها که نگاه میـ خسته که اصال

  .کنارشون نشستن چقدر متفاوته

  .گیری و شاید مثل اونها فکر کنیوقتی کنارشون نشسته باشی، بچگی هاشون رو نادیده می

ادب  خوایکنه. مدام میجلوه میی اعمالشون سخیف و نابخشودنی ولی وقتی روبروشون ایستاده باشی؛ همه

  .و یا نصیحتشون کنی

 .کنهگاهی به این خاطر، قلبم احساس سنگینی می

 .گذارن و از درس هم خبری نیستولی اگه اخم نکنم کالس رو روی سرشون می

 .ای. تو پسر فوق العادی منیمرضیه لبخندی زد: تو از پسش بر می

  .به حرف زدنش ادامه دهد نگریست کههنوز با اشتیاق به عباس می

  .گشتی گفتگو میعباس هم دنبال چیزی برای ادامه

ناگهان یاد دانشجوی الهامی صبح افتاد: امروز یه دانشجوی جدید داشتم؛ لیوان دوغ را سر کشید، چون دو 

 سی اول رو نبود توصیه کردم ترم دیگه این درس رو بگیره ولی اصرار داشت که همین ترم سر کالجلسه

  .باشه

 .ی مادر به دهان برددلیلش رو که پرسیدم جواب داد که به خاطر سفر آموزشیه؛ کمی از غذای خوشمزه

 ...ای در مورد این سفر داده نشده. منبع خبریش رو که پرسیدمجالب اینه که هنوز هیچ اطالعیه
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ر ه بود افتاد. مرضیه منتظعباس کمی مکث کرد و به یاد چهره نبات و مرد غریب آشنایی که در کنارش دید

 . بود

 !عباس ادامه داد: گفت بهش الهام شده

 مرضیه ساکت بود و بعد لبخند عمیقی زد: بهش الهام شده؟

  .ای دارهـ آره مادر. اونقدر هم نگاهش صادق بود که با خودم فکر کردم شاید حس ششم فوق العاده

رادر کوچک پدرت که در نوجوانی فوت کرده چیزی مرضیه کمی به فکر فرو رفت: عباس تا حاال در مورد ب

 شنیدی؟

 ـ بله مادر. عکسش رو هم پدر یکبار نشونم داد. ظاهرا ذات الریه کرد، درسته؟

ـ به ما که اینطوری گفتند! خاله جان هم بعد از فوت اون خدا بیامرز خیلی پیر شد. یادم میاد که اون هم بچه 

 .عجیبی بود

همون موقع پیرترهای فامیل  .موندی ما بعد از وقوعش دهنمون باز میکرد که همههایی میگاهی پیش بینی

 گی حس ششم قوی، در مورد اون هم اینطوری بوده؛ نه؟ی خاصیه. حتما اینکه میگفتند که صادق بچهمی

عضی بعباس کامال سیر شده بود و عقب کشید: بله مادر. دنیا پر از شگفتی هاست.بعضی ها بدن قوی دارن و 

 .ذهن قوی

 ـ نگفتی این دانشجوی جدید دختره یا پسر؟

 .ـ دختره

 ـ خوشگله؟

اه دونم. احتماال هست؛ چون نگعباس با حیرت به مرضیه نگاه کرد و پس از دقیقه ای تفکر: باور کنید نمی
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 .شرمانه بودپسرها بی

 ا نه؟توجه نشدی که زیباست یکنی. یعنی تو می مرضیه به آسمان رفت: تو همیشه منو شگفت زده میقهقهه

  .نگاه عباس به پایین افتاد و کمی سرخ شد

مرضیه نگران با دستپاچگی بلند شد و کنارش ایستاد. با دست چانه اش را گرفت و صورتش را بلند کرد: 

 چی شد عباسم؟

ی عباس بود و چشم در چشمش داشت ،کمتر کوتاه به نظر مرضیه که اکنون هم قد وضعیت نشسته

 .رسیدمی

گفتم که خدا من رو زشت کردم به خودم میعباس عمیق به او نگریست: از بچگی هر وقت در آینه نگاه می

دم که کردم چون مطمئن بوها نگاه مینیافریده بلکه بقیه رو زیباتر آفریده. برای همین کمتر به صورت آدم

 .اونها از من زیباترن

ونم بگم که زشته یا زیبا، چون همه در نظرم زیبا هستن، چون تمادر باور کنید که در مورد هیچکس نمی

  .زیباتر از من هستن

 .مرضیه اشک چشمش را کناری کشید و دستانش را در دو طرف صورت عباس قرار داد

عباس؛ بچه که بودی، گذشته  :برخورد دستان نرم و پیر مرضیه با صورتش، او را آرام کرد و کالمش آرامتر

 .شدون اینکه حتی دکترها دلیلش رو بفهمند، مدام پوستت چروک میاز کم وزنی، بد

شه یادم میاد صفدرخان یه بار برده بودت پیش یه دکتر خیلی مجرب و اون گفته بود که احتماال مربوط می

به یه فاکتورهایی که در اثر عدم تغذیه خوب و استرس زیاد مادر در دوران بارداری و اینکه به مرور و با 

  .ه خوب و محیط سالم و آرام درست میشهتغذی
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ات ذاشت و با اینکه رشد جسمیرنگ پوستت هم به شدت کدر بود. صفدر خان هیچ وقت برات کم نمی

  .دادها طوالنی مدت جواب میعالی بود ولی خب بعضی درمان

 . ات اوضاع رو خراب کردبه بلوغ که رسیدی، پر باد شدن شدید بینی

ی پسرا اینجورین. ولی تو اون موقع دانشگاه دیدی که همهدی و دبیرستانی بودی، میخوناگه جهشی نمی

رفتی و اکثر پسرها در اون دوره، بلوغ رو پشت سر گذاشتند و تو باور نکردی که این فقط مشکل تو 

  .نیست

دو سه درجه االن به خودت نگاه کن. موهای روشنی که در نمای کدر پوستت به شدت آزار دهنده بود، االن 

اش رو گرفته و ات فرم واقعیتر شده و رنگ پوستت هم دیگه اون تیرگی و کدری رو نداره. بینیتیره

 .کنهی نافذت، تازه داره خودنمایی میچشمان تیره

 .ی خداستعباسم؛ تو زیباترین موجود پروردگاری. ذهن تو زیباترین هدیه

پیشانی عباس نهاد و لب* زد: عباس؛ کودکی تو تموم شده. تو االن هایش را بر روی طره موی افتاده بر لب

ی. کنی که چقدر تک و یکتایگه. تو فقط باور نمیای شدی، مادرت به تو دروغ نمیجوون تنومند و فوق العاده

ات غرور برانگیزه. نگاهت، نافذه. مادرت رو باور داشته باش. یک سر سوزن هم تردید نکن؛ چهره مردونه

  .عزیز مادریتو 

ر شده تر و زیباتنزدیک غروب؛ عباس برای اطاعت امر پدر، از پاسیویی که اکنون نسبت به گذشته پرگل

 .بود، گذشت و به بخش دیگر ساختمان رفت

  .جا شدگلناز با دیدن عباس در مبل جابه

 یزی با منجوق و پولکهای روشن و جیغ که به طور اغراق آمهایش؛ تلفیقی از حریر و ابریشم به رنگلباس
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  .تزیین شده و تناسبی با لباس راحتی منزل آن هم در آن موقع روز نداشت

ای بر شخصیت این نام مادر یدک کش نزد توانست وزنهانبوه النگوهای طال و انگشتران پرنگینش هم نمی

 !عباس بیفزاید. فقط آمده بود چون پدر گفته بود: سالم

ی سنگین را در گوش اش را به کناری زد و گوشوارهه او انداخت. موهای طالیینگاه از پایین به باالیی ب

 چرخاند و پوزخندی زد: این طرفا؟

 ! های سنگین وزن ماند و کمی به صدایش لحن داد: اذیت نشینگاه عباس به آن گوشواره

رت فرصتی برای سر گلناز کمی عقب کشید و صدا پایین آورد: از جمعه یه سر به ما نزدی. ظاهرا اون ماد

 .دهزدن به این همسایه رو به تو نمی

کرد از مادری که هفده سال از او ی اولش را واضح انداخته بود. دست خودش نبود؛ همیشه احساس میتیکه

ای بود ها، همه به گونهها، ادا در آوردنها، لجوجیسماجت .بزرگتر است به اندازه بیست سال مسن تر است

بایست صبورانه در برابر وی سکوت کرده و تاب کرد و او مییه یک دختربچه لوس و غرغرو میکه او را شب

 .بیاورد

 خوری؟گلناز مالیمتر شد: چای می

 .ـ نه، االن خوردم

هاش هم که حرف ماشاهلل چایی .چسبهباز طوفانی شد: معلومه دیگه؛ چایی خوردن با مرضیه خانوم بیشتر می

 !خوری؛ الاقل یه ذره گپ و خوابت رو مهمون ما باشه اونور مینداره! ناهارت رو ک

ی روبرویش به خنده افتاده بود: شما هم لطفا برید یک قهوه شیرین آماده کنید تا با عباس از این دختربچه

 !هم بخوریم بلکه از طوفان در بیاید و یه کمی هم مهتابی بشید
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 .ه کند. عباس به سمت اتاق محمود راه افتادای آمادگلناز سرزنده از جا بلند شد تا قهوه

 تق آرامی به در زد و آن را گشود: کجایی داداشی؟ چرا توی تاریکی نشستی؟

 .محمود نیم خیز شد. هیبت برادرش مثال نزدنی بود: سالم خان داداش. قربون دستت اون چراغ رو بزن

به نور که عادت کرد محمود را  عباس چراغ را روشن کرد و دست را حفاظ چشمانش نمود تا نسوزد.

 تر دید: چی شده؟ این چه سر و ریختیه که برای خودت درست کردی؟واضح

 .ام، سرش را برروی دستانش که دور زانوانش قالب شده بود نهادـ مغزم هنگ کرده. خسته

 .دعباس آمد کنارش چمباتمه زد و شبیه خودش نشست. در حالت نشسته هم یک سر و گردن بلندتر بو

کنه و ـ خسته نباشی! درس که خسته کننده شد باید بذاریش کنار. یه کم بازی و ورزش دوباره سرحالت می

 .برهتمرکزت رو باال می

 .کنهایه که اذیتم میـ داداش! ذهن من برای درس خسته نیست. چیز دیگه

 .سکوت کرد، آهی کشید و دوباره سرش را به دست گرفت

 تونم کمکی کنم، تو کهی شانه برادر انداخت و کمی فشرد: تا نگی که نمیعباس دست سنگینش را رو

ها زانو بغـل کردی و آه گفتی. حاال چرا مثه دختربچههمیشه همه چی رو راحت به خان داداشت می

 کشی؟می

  !کنهترسم، پدر بفهمه خونم رو حالل میمحمود خیره و ملتهب: داداش می

ی دوم قتدار چیزی کم نداشت: یعنی چی؟ پدر کِی از این کارها کرده که دفعهجا شد ولی از اعباس جابه

 باشه؟

 !ی اولش، من باشمترسم دفعهترسم. میـ از همین می
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 .ـ اینطور نکن؛ به من بگو تا حلش کنم

محمود زیرچشمی به عباس نگاه کرد. بعد به پا شد و سریع در اتاق را بست. جلوی عباس چهار زانو نشست 

 دی؟ای گفت: قول بده داداش نگی از من شنیدی؛ قول میو با صدای آرام و آهسته

 . ـ آره بابا، بچه شدی؟ بگو دیگه

 !محمود صدایش را پایین تر آورد: داداش دیروز رفته بودم دفتر پدر

 ـ خب؟

ل و سعی داخ ـ با پدر یه آقای دیگه هم تو دفتر بود که خیلی قیافه خشن و خالفی داشت. از درپشتی رفتم

 .کردم بی صدا تو آبدارخونه بمونم تا آقاهه بره

 .ـ بگو دیگه، اصل حرف رو بگو

های زیرخاکی و شی باستانی و از این جور چیزها حرف ـ متوجه شدم درباره یه چیز درست و حسابی تو مایه

 .زننمی

یدم شنها می، زیاد از این حرفتا اینجاش زیاد مهم نبود چون تو این سه سالی که تو دست و بال بابا بودم

ولی چیزی که از دیروز من رو به هم ریخته اینه که اون آقاهه برگشت و گفت گاهی باید برای بعضی چیزها 

 .زیاد هزینه کرد

 !بابا هم برگشت گفت یعنی بیشتر از خون؟

  .ای که محمود متوجه شودعباس کمی تکان خورد. اما نه به گونه

 .ریختیزد. نباید اینقدر بهم میهمچنان مقتدرانه بود: شاید مثال مینگاهش به محمود 

 ریخته گفت حاال که تا اینجاشمحمود سرش را تکان داد: نه، نه، قضیه این نیست، چون پشت بندش اون بی
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 !رو قبول داری پس یکی از پسرهات رو همراهم کن که من هم باورم بشه

گی؟ بابا هیچ وقت پسرهاش رو ها چیه میشدی؟ این چرت و پرت عباس کمی قاطی کرد ولی نرم بود: خل

کنه. درس خوندن زیاد مخت رو تاب داده؟ همون بهتر که پزشکی قبول نشی، اساسی دکتر معامله نمی

 .الزمی

خیال داداش، خیالت راحت. اگه به خون پسری احتیاج بود خودم ای کرد و به شانه محمود زد: بیبعد خنده

  .هستم. مگه عباس مرده که تو نگران خون دادن باشی مخلصت هم

ی شیرین با گلی جون بخوریم بعد یه دوش بگیر و بلند و مردانه خندید: پاشو، پاشو بریم بیرون یه قهوه

 هات. نگران هیچ چیز هم نباش. خان داداشت حواسش به همه چیز هست. باشه؟بشین سر درس

 .ان داداش بگهمحمود، مظلوم سری تکون داد: هرچی خ

  .عباس پس از ساعتی گفت و شنود، با گلناز، محمود و ناصر، خداحافظی کرد تا به بخش دیگر خانه برود

های داد که مذاکره امشب پدر، مربوط به تعاریف و گفتهکرد قلبش گواه میهنگامیکه طول پاسیو را طی می

های نمود. به جزئیات حرفاش ادراک میسین*هباشد. حس تلخی را در قفسه محمود از آن مرد مرموز می

شد اوضاع کمی پیچیده است. او از سر وظیفه برادر کوچکترش را آرام کرد، مطمئن میمحمود که فکر می

کرده بود تا خود یک تنه به استقبال موضوع برود و آن را حل کند. نزدیک اتاق پدر شد و در زد. با 

گوشش رسید. بر اساس حدسش باید همانی باشد که محمود گفته بود. ای به گشودنش، صدای مرد غریبه

ازهای بپدرش با دست به او تعارف کرد که کنارش بنشیند: عباس جان ایشون آقای شوشتری از عتیقه

ها به دیدنم اومدن و اخبار جالبی از چند شی قدیمی معروفند. چند سالی ایران نبودند. دیروز بعد از مدت

 .برام اوردن
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اش دقیقا همان اش با او دست داد و معارفه انجام شد. چهرهعباس دست جلو برد و مطابق آداب همیشگی

 .گفتبود که محمود می

ـ ایشون قراره یه سفری طرفای غرب و جنوب، برای تایید اون اخبار داشته باشند. خیلی دوست داشتم که 

ت. برای همین خواستم نظرت رو بدونم که اگه همراهشون باشم. منتها این روزها وضع قلبم میزون نیس

موافق باشی ناصر رو همراهشون کنیم تا هم کمی از این بچگی بیرون بیاد و هم باالخره با شغل پدری آشنا 

  .بشه و کمک دستم باشه

خواست، ناصر، پسرش را، به عنوان ضامن این کار خطرناک، با شنید. واقعا پدر میعباس دیگر چیزی نمی

  .ی این کار را نخواهد دادمردک همراه کند؟ نه! او به هیچ وجه اجازهاین 

عباس عاشقانه وارد  .توانست اغماض کند و چشم فرو بندددانست قضیه از چه قرار است نمیحال که می

رشته تحصیلی و شغل خود شده بود. تبحر و استعدادش چیزی نبود که از آن در راه ناپاک استفاده نماید. 

در هم که عاشق آثار باستانی و اشیاء قدیمی و عتیقه بود، هیچگاه طمع داشتنشان او را به انجام کارها هر چق

 .کردو امیال نادرست، وسوسه نمی

عباس مقتدر و پرجذبه بود: پدر! زوده که ناصر رو قاطی این کارها کنید. من بارها اون رو باال پایین و زیر و 

ای در این شغل نداره. فقط اتالف وقته. ناصر عشق هیچ استعداد و انگیزهرو کردم. حقیقت اینه که اون 

ه مونه من! نظرتون چیشه. میمکانیکه و محمود هم که عاشق پزشکیه، امسال نشد سال دیگه حتما قبول می

ام هم الزمه که به مناطق که من رو همراه آقای شوشتری بفرستید؟ هم فاله هم تماشا. برای شغل و حرفه

 !ختلف برم و با کارشناسان باارزشی مثل ایشون همراه و همسفر شم! هووم؛ نظرتون چیه ؟م

صفدر خان پا تکان داد؛ از التهابش نسبت به عشقش، عباسش؛ نگذاشت که ادامه دهد: کافیه! من تو رو 
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 .گمفرستم. فعال برو. نتیجه رو بعدا بهت میجایی نمی

ممانعت پدر برای چیست. او پاره تن صفدر بود و با هیچ شی  دانست. خیلی هم به وضوح؛ کهعباس می

  .کرداش نمیقیمتی، معاوضه

عباس هم نخواهد گذاشت که برادران کوچکترش، سپر بالی او شوند. از اتاق بیرون آمد و به حیاط رفت تا 

 .قدمی بزند

  .اغر افتادشد که چشمش به موهای نه چندان خوشرنگ ستازه داشت با افکار خود مشغول می

 !داد این رنگ جدیدی که دو سه روز است بر موهای کوتاه او نشسته، دقیقا چه رنگیستاصال تشخیص نمی

  .آورداز رفتارهای او هم سر در نمی

 .کنهاش را شنید: کیارش خیلی اذیتم میخواست عقب بکشد و به داخل ساختمان برگردد که صدای زخمی

 کنی؟صفدرخان صحبت نمی مجبور شد جلوتر برود: چرا با

اومد مردها مهم نیست و باید رضایت دختر رو ـ پیرمرد زورگوئه. حالیش نیست که تو ازدواج فقط خوش

 .هم در نظر گرفت

ـ این چه طرز حرف زدن در مورد پدربزرگته؟ بیشتر از پنج ساله که نذاشته آب تو دلتون تکون بخوره، 

ها صفدر خان هم براتون کم نذاشته. حاال باید پشت سرش سالخدا بیامرزه پدرتون رو، ولی تو این 

 .خوادتون رو میاینطوری بگی؟ اون فقط خوبی

 .ساغر از روی نیمکت چوبی کنار باغچه بلند شد و از تاریکی در آمد و روبروی عباس ایستاد

دیده گرفت. به اش را بهتر دید و رنگ عجیب و غریب موهایش را ناشد صورت معصوم و دخترانهحال می

کرد: باشه، ببخشید، شما درست بایست بسیار گردن به عقب خم میچشمان عباس چشم دوخت؛ گرچه می
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 .گید. ایشون سرور و ساالر. اما من کیارش رو دوست ندارممی

کنم. الگوم از مرد، تو هستی. ازش بدم میاد. اصال راستش رو بخوای من پنج ساله که دارم با تو زندگی می

خوام تا آخر عمرم پیش تو باشم! اصال دوست ندارم از پیش تو برم! هر کسی هم ط تو رو دوست دارم! میفق

 ! خواد بگههر چی دلش می

داد عباس با حیرت به چشمان درشت و معصوم ساغر که در حین خیرگی، اراده قوی دختر را نشان می

کرد و کمر صاف کرد و شروع به خندیدن نگریست، سپس سری که به سمت او کمی خم شده بود را بلند 

  .کرد

ای که به عباس کرده و به زعم خود و فارغ از نصایح مادر و ی صادقانهساغر که پس از ابراز عالقه

مادربزرگش، از غرورش مایه گذاشته بود؛ انتظار نداشت چنین عکس العملی ببیند، بیش از انتظارش، 

 .سرخورده گردید

نی، ی ناتره کمی خم شده و قدری مهربانتر به ساغری که حتی به عنوان خواهرزادهعباس تفریح کنان دوبا

کرد و احتیاجاتش را چه به لحاظ اش از او حمایت میداشت و فقط به خاطر بی پدریچندان دوستش نمی

داد، نظری های مورد نیاز یک دختر، به جهت مردانگی و محرمیت انجام میتحصیلی و چه سایر پشتوانه

رسند. کیارش از شما کردم دخترها زودتر از پسرها به بلوغ عقلی میانداخت: ساغر خانم همیشه فکر می

شش سال بزرگتره ولی گمان من این بود که شما از اون عاقلترید. اما امشب خط بطالنی بر تمام ذهنیت من 

ه. افراد خانواده همدیگه رو ات چیز طبیعیه؛ حتی اگه ناتنی باشی تو به داییکشیدی. خوب البته عالقه

دوست دارند بخصوص شما که بعد از فوت پدرت، پیش ما اومدید و کنار هم زندگی کردیم. ولی این چه 

 !خوام تا آخر عمر با تو زندگی کنم؟ایه که میحرف مسخره
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 ـ عباس! یعنی تو هیچوقت از عشق من نسبت به خودت چیزی نفهمیدی؟ 

گی؟! دلیل نمیشه که چون اختالف سنی مون هفت هشت ماهه و حالیته چی میـ ساغر! تو چت شده؟! اصال 

 .زنی، این اجازه رو داشته باشی که از این مزخرفات ردیف کنیدایی صدام نمی

ـ عباس! من از بچگی اصال حس دایی و خواهرزادگی به تو نداشتم و ندارم. دست خودم هم نیست. تو این 

گه من روانیم. باشه هر چی اونا بگن. تو رو به روز بیشتر شده. مامان مرضیه میام بهت روز ها هم عالقهسال

کنی ولی تو رو به خدایی که دونم که دوستم نداری و فقط به حکم وظیفه برام یه کارهایی میهم می

 پرستید من رو به زور شوهر ندید. بذارید تو همین خونه پیشتون بمونم. بذار پیشت بمونم، من خیلیمی

 .کنهتونم ازت دور بشم. کیارش هم فهمیده چقدر دوستت دارم خیلی اذیتم میدوستت دارم، نمی

  .اش که بلند شد عباس بهم ریختهق هق گریه

های گوشه آستین لباسش را گرفت و به طرف نیمکت برد و روی آن نشاند. اصوال عادت نداشت که با مونث

 .کند. تنها استثنایش مرضیه بودخانه حتی محارم، ارتباط فیزیکی برقرار 

  ...رقصند چه برسدکرده است. اینها نزده میتازه فهمیده بود که چه کار خوبی می

آهی کشید. به ساغر نگریست که کمی آرام شده بود. سپس با همان صدای بم و آرامش گفت: یه عمر پچ 

شب  های شلوغ فامیل، قیافه من بود کهبچهکردید، مثالتون واسه تنبیه هاتون رو شنیدم که هیوال صدام میپچ

خواب بد یا کابوس نبینن و حرف بزرگتراشون رو گوش بدن. تو هر جمعی که وارد شدم به قول خودشون 

اوردن رعب کردند. محترمانه گفتند هیبتتون ما رو گرفته. فکر کردند با بچه طرفن. همونا هر جا کم می

قرض و وام گرفتن از صفدرخان یا ارزش گذاری روی کاسه  اومدن سراغ من تا واسطه بشم برایمی

ت قلمبه اارزششون که یه پولی بشه واسه تنگدستی شون، حاال چی شده این وسط تو عالقههای بیبشقاب
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 ندازی وسط؟ذاری و برای رهایی ازش داری من رو میشده؟ چرا رو کیارش عیب می

  !ساغر آزرده و مستاصل: عباس

گم تو بدترین سن پدرت کنم. مدام به خودم میات رو میآرامتر باشد: من خیلی مالحظهعباس سعی کرد 

رو از دست دادی. محمود و ناصر بیشتر برات همبازی بودن تا دایی و بزرگتر. صفدرخان هم که دو تا نسل 

و. تو زرگ شکنم بای باز کنی. ولی خواهش میقبل تر از تو بوده. پس خیلی طبیعیه که رو من حساب دیگه

 به شه. ساغر تا حاالی ما عادت کردی و این وابستگی برات مشکل ساز میکنم به همهخیلی به ما، تاکید می

 ای از این خونه برم؟این فکر کردی که فقط رفتن تو مطرح نیست و چه بسا شاید منم تا یه مدت دیگه

 ساغر هاج و واج نگریست: بری؟ کجا؟ یعنی ازدواج کنی؟

تونم ازدواج کنم؟ من االن تقریبا درسم رو به اتمامه. شغل هم دارم. حساب بانکی خوبی مگه من نمی ـ بله.

ها هم طرفدارای هاست که کنار صفدر خان کار کردم و پدر خوب به من رسیده. تازگیهم دارم چون سال

ام ا دختر مورد عالقهبا خودش گفت: چه دروغ شاخداری(. پس چرا نباید ب)زیادی تو دانشگاه پیدا کردم 

 ازدواج کنم؟

داد: نه. درست نیست. نباید ازدواج کنی. تو مال منی. اگه ساغر ناباورانه سر را به چپ و راست تکان می

کشم. من طاقت ندارم تو با کسی ازدواج کنی. اگه ازدواج کنی خونم به گردنت ازدواج کنی خودم رو می

 .افتهمی

بسیار خوب. هروقت ازدواج کردم تو هم خودت رو بکش. یک دیوونه از عباس دست به سین*ه ایستاد: 

خت بری ی بی ما بهتره. البته در این فاصله باید با زورِ صفدر خان به خونهروی کره زمین کم بشه برای همه

رسه و اون موقع و زن کیارش بشی و صاحب فرزندان تپل مپل که شدی کارت عروسی من به دستت می
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 !هات رو بزرگ کنی؟که بمیری یا زنده بمونی و بچه تصمیم بگیر

ی خود را برای کنار زدن خندید از ساغر فاصله گرفت. ساغر هم که تمام نقشهاین را گفت و در حالیکه می

  .کیارش و جلب محبت عباس، نقش بر آب دید؛ هووف غلیظی کشید و موهایش را به آرامی کنار زد

  .را دوست دارددانست چرا عاشقانه عباس نمی

اش را اینگونه دوست داشته باشد. شاید واقعا نیاز داشت که به یک روانکاو شود دختری، دایی ناتنیمگر می

شد و پذیرفت که او با عباس ارتباط خونی دارد. به شدت به او جذب میمراجعه کند. اصال تپش قلبش نمی

 .خواست برای تمام عمر، مال او شودگاهی دلش می

 یبه سمت اتاقش راهی شد. ظاهرا فقط به دخترک دیوانه خندیده بود. ولی در درون؛ از اظهار عالقه عباس

 .اش، لرزی بر او مستولی گردیدناگهانی

 .های رو به ازدیاد ساغر شده بودشد که متوجه محبتتقریبا یک سالی می

 .باشداش میبحرانی نوجوانی هایبرد که اقتضای سن و نداشتن پدر و برادر در سالابتدا گمان می

ساغر با محمود و ناصر خیلی صمیمی و رفیق بودند. به خصوص طی این پنج سال که کنار آنها زندگی 

شد بین محمود و ناصر با ساغر و سوگند، های رفیق را میکردند، کامال الگوی دایی ها و خواهرزادهمی

  .دختران فرگل بیوه شده، مشاهده نمود

برد ساغر عاشق دلخسته دانست گمان میاخر ساغر دیگر شورش را درآورده بود. هرکس نمیولی این او

ست که به این عشق پاک، ناجوانمردانه، آنهم با عباس است و او؛ دایی که چه عرض کنم، پسر دایی ظالمی

  .زندگوید و او را پس مییک سیلی پاسخ می

نسبت دور فامیلی با آنها داشته و در زمینه قطعات مقدمه، کیارش را، که ماه گذشته صفدر خان بی
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ت هاسکامپیوتری کسب و کار عالی بر هم زده بود؛ با خود به خانه آورد و به هنگام شام اعالم کرد که مدت

کیارش از او اجازه خواسته که با خانواده برای خواستگاری ساغر خدمت برسند. همه که به نوعی کیارش را 

ای از خوشی و مبارکی به زبان آوردند ولی با افتادن لیوان از دست ساغر و صدای هقبول داشتند، همهم

 !شکستن بلند آن، سکوت مطلق برقرار گردید. این تازه اولش بود

ی خود را محکم فشاری داد تا از آن شب و لیوان شکسته بیرون بیاید عباس با کف دست، از پیشانی تا چانه

  .را گرفته است، بیاندیشدو به آنچه که فعال گریبانش 

 . سفری که پدرش از آن حرف زده بود؛ سفری که به یقین سفر امنی نخواهد بود و حتما مورد قانونی داشت

  !شاید پای اشیاء مسروقه در میان باشد! شاید کل جریان چیز دیگری است

روهی توسط پدر و به یاد آورد که چند سال پیش از پدر شنیده بود که چند شی عتیقه که به طور گ

همکارانش از یک کلکسیونر بزرگ خریداری شده بود، قبل از اینکه حتی به دستشان برسد، میانه راه در 

 .یکی از روستاها به سرقت رفته است

ها به طرز مشکوکی کشته شده هیچگاه معلوم نشد که سرقت کار چه کسی بوده است. یکی از هم گروهی

 .بود

جا نشده و جایی در همان حوالی مدفون گردیده رده بود که اشیاء مسروقه جابهتحقیقات بعدی هم ثابت ک

  .است

آیا قضیه برای پس گیری آن اموال است؟ پس موضوع نقشه و بررسی منطقه که محمود شنیده بود، 

 چیست؟ 

م و ر برپرید، با خود گفت: اینطور نمیشه. باید سراغ پدی دیگر میمرغ ذهنش مدام از این شاخه به شاخه



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 70 

ازش بخوام خیلی واضح موضوع رو برام بگه. پدر طاقت نمیاره که به من دروغ بگه؛ اما اگه به قول محمود 

  !ی اولی داشته باشه، ممکنه که به منم دروغ بگه؟هر چیزی دفعه

ه ب توانست پدر رااین سخت خواهد شد، اگر موضوع با قانون و مراجع قضایی ارتباط یابد به هیچ عنوان نمی

ته بود کرد گفشان افتاد. زمانیکه با او درباره تدریس مذاکره میای یاد رئیس دانشکدهخطر بیاندازد، لحظه

که آیا تمایل دارد به عنوان کارشناس اشیاء و آثار باستانی با پلیس موزه همکاری کند؟ و چون سرش شلوغ 

  .بود؛ فقط در جواب گفته بود در صورت یافتن فرصتی؛ حتما

  .ای داشته باشد تا برای پدرش مشکلی پیش نیایده! شاید مجبور شود با مجاری قانونی مشاورهبل

 .آنشب آنقدر راه رفت و فکر کرد که نهایتا از خستگی سر بر روی بالش نهاد و به خواب عمیقی فرو رفت

*** 

 .نگریستآن دورها می رفت و همچون همیشه فقط بهعباس، متفکرانه و مردانه در راهروی دانشگاه راه می

 !ـ سالم استاد

 !بدون آنکه جهت صورتش تغییری کند: سالم خانم فاخر

 بینید؟ست که بدون چرخش سر، من رو میـ استاد زاویه دیدتون چند درجه

عباس در دلش به سادگی او خندید ولی تغییری در نگاه و چهره نداد: حواس انسان چندگانه ست. فقط 

 .کنهاصوات هم برای به جا آوردن اشخاص، کفایت میچشم که نیست.شنیدن 

 .شمـ استاد تازه معروفیت نبوغ شما رو متوجه می

 .کنید؟ هنوز مبحث الهاماتون، نقل محافل دانشجویانهـ شما دیگه چرا شکسته نفسی می

 م زبون بازـ استاد به خاطر اصرار شما تو جمع دوستان گفتم. وگرنه هیچ جا اینقدر واضح درباره الهامات
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 کنید؟کنم. اما استاد! بی غرض؛ شما واقعا هیچ وقت موقع صحبت به مخاطب، نگاه نمینمی

 .های غیرضروری نفرماییدعباس نتوانست لرزه لبخند را فرو ببرد: لطفا سوال

 ـ چشم استاد. اما سوال ضروریم اینه که اسالیدها رو دیدید؟

 . جدید باشهـ بله جالب بود. کی تهیه کردید؟ نباید 

ها گرده. اونقدر عشق موزه بودم که مرتب و بی وقفه به بازدید موزهام برمیـ استاد به دوران دانش آموزی

کاریم رو های بیرفتم و کم کم به فکر تهیه اسالید افتادم و بیشتر وقتهای دیگه میدر تهران و شهرستان

 .دمکرهای مختلف میوقف تهیه انواع اسالیدها با موضوع

 .ـ که اینطور. قابل تحسینه

کرد قدمهایش با کمی فاصله از قدمهای مرد کنارش باشد تا موقعیت استاد ـ دانشجوئیشان نبات سعی می

حفظ شود. چون به هرحال او جدا از استاد بودنش بسیار کم سن و جوان بود. شاید اساسا همسن و سال 

 .رین، دوست و یا همکالسی به حساب آیندبودند. به همین دلیل دوست نداشت که به نظر سای

اش، متوجه این حرکت نبات بود و این کار او را ضمن ظرافت، هوشمندانه تلقی عباس هم به خاطر تیزهوشی

 .نمود. لذا در دلش برای او یک امتیاز مثبت، ثبت کردمی

و با  ه نبات ایستادعباس خواست با حرکت سر نشان دهد که خواستار اتمام کالم و تغییر مسیرش است ک

 .شید احتیاط کنیددلهره ای گفت: استاد از خیابان که رد می

عباس گردنش را چرخاند و فقط سه ثانیه، او را نگریست و دوباره به روبرو خیره شد: از الهامات شیخ 

 ! اجله؟

اشی از شوک ن زد ولی شوخ: ببخشید استاد اگه هشدارم غیرضروری بود! گاهی در برابرنبات کمی نگران می
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 .شمالهاماتم قادر به سکوت نمی

کرد و آنها را به خود عباس در دلش؛ این دانشجویش را که در هر نوبت، واژگان او را به نرمی استفاده می

او بازمی گرداند، کمی تحسین کرد: ابدا غیرضروری نیست. علیرغم فکر شما، ذهن من چیزهای فوق 

های به دلیل اینکه خودم شخص خاصی هستم، برام قابل قبوله که انسان .ی این جهان رو باور دارهالعاده

 .ای هم وجود داشته باشندخاص دیگه

 .زد: استاد! االن از من تعریف کردید یا از خودتوننبات هنوز شوخ می

صله اعباس این بار پنج ثانیه به او خیره شد و دوباره به روبرو: از خودم، سپس سری تکان داد و از نبات ف

 .گرفت

  .نبات مبهوت و خندان ایستاد و دور شدن او را نگریست

 چرا شنیده بود که او زشت است؟ چرا لحظه اول از او ترسیده بود؟ 

او همچون مردان تنگستانی بود که گویی از دل تاریخ سر برون آورده و در این زمان و مکان هبوط کرده 

  .است، تنومند، دلیر و هوشمند

اما واقعا عباس راستین برادر منه؟ آیا الهام دفعه قبلم، قابل تامله؟ آیا باید تمام الهاماتم رو  با خود گفت:

  .شنکنه و الهامات، عجیب غریب پالس میباور کنم؟ شاید گاهی گیرنده ـ فرستنده ایرادی پیدا می

تما حرفش به میون لبخندی زد: چطور ممکنه اون، پسر مامان باشه. اگه قبل از من پسری بوده باشه ح

 شنیدم. چرا عکسی در کار نیست؟ اومد و من هم میمی

ها فکر کردن مرده و بعد طفلی بچه زنده مونده! آهی کشید: ای وای نکنه قل دوم من بوده و مثل این فیلم

یک لحظه در دلش از اینکه قل استاد عباس راستین باشد به خنده افتاد، خب! آیا باید خودش حرف این 
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 در نداشته را پیش بکشد؟ برا

اگر از خان جون بپرسد به او خواهد گفت؟ اگر زهره بشنود و عصبانی شود چه کار باید بکند؟ نه؛ بهتر 

است در موقعیتی مناسب، از یک فرد مناسب، در این مورد سوال کند. الاقل اگر این بار حس ششم او پیام 

  .د ماندغلطی ارسال کرده باشد حداقل فقط بین آن دو خواه

اینها تمام افکاری بود که در عرض چند دقیقه از مغز نبات گذشت و سپس راهی کالسش شد؛ همان چند 

 .ای که زمان رسیدن عباس از محوطه دانشگاه به در ورودی آن بوددقیقه

  .ذهنش درگیر هشدار نبات بود. با خود گفت: البد خواسته خودشیرینی کنه

از بزرگ و کوچک به هم  .شود در معرض خطر استحیوانی که از خیابان رد میباالخره هر انسان و چه بسا 

 ! کنند که با احتیاط از خیابان بگذرید. دخترک سادهتوصیه می

 !گیرمبا خودش فکر کرده که تحت تاثیر قرار می

  .با این اندیشه قدم به خیابان گذشت

کلت غول پیکری را دید که با سرعت به سمت هنوز یک چهارم عرض خیابان را طی نکرده بود که موتورسی

 .آیداو می

تمام سیستم مغز تیزش فعال و کدهای الزم به تمام پیکرش ارسال شد و با هوشیاری دست در جیب کرد و 

  .شی گرد و سنگینی را که در واقع جا کلیدی سنگینی به شکل کره زمین بود، از جیب پالتویش بیرون آورد

تمامتر دست بلند کرد و به سمت موتوری که اکنون فقط پنج متر با او فاصله  با سرعت و قدرت هر چه

داشت پرتاب نمود و همین باعث شد که راننده موتور در سه متری عباس تعادلش را از دست دهد و دسته 

 .موتور به چپ و راست بلغزد و موتور منحرف شده و با شدت واژگون شود
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ند و عابرین رهگذر، با دیدن این منظره شوکه شده و تعدادی هم به دانشجویانی که بیرون ایستاده بود

 .سمت عباس و موتورسوار دویدند

عباس خیز برداشت و به سمت موتورسوار که اکنون پهن خیابان شده بود رفته و دستانش را گرفت و او را 

ر زخم احتماال از چاقو نشاند. کاله کاسکت را از سرش کشید و درآورد. یک جوان حدودا سی ساله با یک اث

 .روی صورتش، ظاهر شد

 .جوانک اول ساکت بود و بعد شروع به جیغ و داد کرد که مثال پاهایش درد گرفته است

 .وار شاکی معرکه شد که این آقا با من چنین کرد و چنان کردای نگذشت که آرتیستثانیه

 .ه تماس بگیردعباس به سمت نگهبانی رفت و از او خواست تا با حراست دانشگا

ای، موتور را برگرداند و روشن کرد و در جوان موتور سوار تا این را شنید روی پا بلند شد و در نصف ثانیه

 .مسیر مخالف به حرکت درآمد

  .عباس چند قدم بلند برداشت تا او را از پشت بگیرد؛ ولی دیر شده بود

  .همه مبهوت ماجرا بودند

  .تصمیم ناگهانی به دانشگاه برگشت و به سمت اتاق رئیس به راه افتاد عباس به فکر فرو رفت و با یک

مغزش حالجی نموده بود که این اتفاق تصادفی نیست. موتور سوار، فقط و فقط به منظور بزن در رو به 

 .گفت این کار شوشتری استسمتش سرعت گرفته بود. حسش می

ش انداختم، خواسته زهرچشمی بگیره. اگه زخمی و با خود گفت: احتماال متوجه شده که من چوب الی چرخ

  .تونسته خونه نشینم کنه و ناصر رو راهی این سفر کذاییشدم راحت میدست و پا شکسته می

در حالیکه منتظر اجازه ورود به دفتر رئیس دانشگاه بود، به یاد نبات و الهام اخیرش افتاد. در دلش یک 
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 .امتیاز دیگر برای او ثبت کرد

ی طوالنی باالخره تمام شده بود و او به محض ورود به دانشگاه از اتاق کنفرانس بیرون آمد. جلسه رئیس

ای به پشت عباس چسباند و او را با خود به داخل اتاقش سالن منتهی به اتاقش، عباس را دید. دست پدرانه

 .برد

 .ه مشاوره بگیردعباس ماوقع را تعریف کرد و گفت نیاز است از یک شخص قضایی در اینبار

ی از پیش طراحی شده بوده. اتفاقا دکتر سماواتی، با شنیدن ماوقع اخمی کرد: صد در صد این یک برنامه

گیرم و وقت مالقاتی برات جور میکنم؛ حتما دار نیروی انتظامیه. باهاش تماس میدوستی دارم که درجه

  .خورههاش به دردت میراهنمایی

اندیشید که باز داشت و میق بیرون آمد. در راهروی خروجی، سنگین قدم برمیعباس تشکر کرد و از اتا

 :صدای آشنایش را شنید

 ـ استاد خوبید؟ طوری نشدید؟ جاییتون صدمه ندیده؟ 

عباس باز به روبرو خیره بود: نه خانم فاخر. به لطف شما و هوشیاری به موقع خودم، تونستم که عکس 

 .العمل سریعی نشون بدم

خاص بودن را طوری ادا  .خندان: البته این از خاص بودن خود شماست که واکنش سریعی نشون دادید نبات

 .شدکرده بودکه عباس کامال منظورش را متوجه می

گرچه؛ اگه در صحنه  .گیرههاتون قویه و زود مطلب رو میخندید: خدا رو شکر گیرندهعباس در دل می

 .دادیدن من شهادت میجرم حاضر بودید، کامال بر خاص بود

نگفتید از کجا موضوع رو  :تر گفتبا اینکه نگاهش به روبرو بود ولی متوجه چشم غره نبات شد. کمی مالیم
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 فهمیدید که سراسیمه برای احوالپرسی اومدید؟ 

دم! چون منتظرم هستن باید سریعتر های غیرضروری رو بعدا خدمتتون میـ ببخشید استاد؛ جواب سوال

 .مین قدر که سالمید خوشحالم. فعال با اجازهبرم. ه

اش نبودند! از عباس با دور شدن نبات، حس غریبی را در خود درک کرد و آن اینکه چشمانش در اراده

  .نگریستندروبرو چرخیده و مسیر حرکت او را می

 ی را درهای باستانحتی از پشت هم، مانتویش عجیب و جالب بود. مغزش مخلوط چند طرح اصلی پوشش

دانست ولی باور داشت که این یک مانتوی معمولی در یک بوتیک یا فروشگاه کرد. نمیآن مانتو تجزیه می

 .های شهرش نیستخیابان

  .به دختری نگریست که خیلی ساده و با کلمات خودش، حالش را گرفته و دور شده بود

ت، به سر در دانشگاه رسید و او را دید که های عباس آنقدر بلند بود که با فاصله زمانی کمی از نباقدم

 .دوباره سوار ماشین آن غریبِ آشنا شده است

رخاند چاختیار چشم میکرد ولی بیهمان مرد غریبه با نگاه آشنایش. کاوه با نبات سالم و احوالپرسی می

رد که عباس به موفق شد. شکارش کرد. آنقدر معطل ک .ی قبل را ببیندبلکه مجددا آن استادِ جوان دفعه

  .ماشینش رسید و دوباره همان حرکات قبل

 .اش، نگاهش با کاوه تالقی پیدا کرددوباره موقع درآوردن کت تیره

 .ناخواسته همان حرکت سر را انجام داد و جواب کاوه را که گرفت سوار ماشینش شد

بی  بینی از خوداستاد ما رو می نبات موشکافانه به هر دو نگریست: برادر! جادو شدی؟ بابا چرا هر وقت این

 شید؟ تو رو به خدا راست بگید! نکنه دچار یک عشق افالطونی شدید؟خود می
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کاوه که تازه از حس سالم علیک مجازی خود با آن پسر رعنا و پرشگفتی بیرون آمده بود گوش نبات را از 

شم نداری ببینی از یکی بافی. چاش کشید: کله پاچه خوردی؟ چرا پشت سر هم قصه میپشت مقنعه

 خوام باهاش رفیق گرمابه بشم، حرفیه؟ خوشمون بیاد. اصال می

ای: نه! واقعا این استاد ما خاصه! باید بهشون تبریک بگم. کم مونده بابامون هم دو نبات با لحن کشیده

 .دستی تقدیمش کنیم

 .و کاوه باز سرخوش از آن خلسه، پایش را روی گاز فشرد و پرواز کرد

 .نبات زنگ خانه عمه کبری را فشرد. مهمانی شام به مناسبت ورود افسر جوان به سِمَتِ پلیس موزه بود

ه دانست کآوردند؛ اما مسعود خود به خوبی میدانستند و به رویشان نمیدانست و یا میاگر هیچکس نمی

ا بتواند ته تحصیلی نبات بود تتنها دلیلش برای درخواست ورود به این شغل، نزدیکی این کار به عالیق و رش

 .گاهی، موضوعی برای صحبت و نزدیکی بیشتر با نبات داشته باشدگاه

مسعود و نونا اولین کسانی بودند که به استقبال کاوه و نبات رفتند. نبات دستش را باال برد و سالم نظامی 

 .داد

 .زوی پدر داخل شدمسعود خندان او را برای داخل شدن همراهی کرد. نونا هم دست در با

 .های چای به گپ و گفت مشغول بودندشام خورده شد و همه با فنجان

 !نبات: همگی گوش

کم کم نگاه همه به سمتش جلب شد: خانم ها و آقایان و کودکان عزیز،نگاهش را به سمت نونا برد! نونا 

 . بازوی نبات را فشرد و اعتراض کرد

ای در جلوی دانشگاه ما به ب شود: امروز یک اتفاق پلیسی ـ حادثهنبات باز دست تکان داد تا نظر همه جل
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وقوع پیوست. به مسعود اشاره کرد و ادامه داد: البته این موضوع بیشتر قابل توجه پلیس جوان موزه 

 .باشد. چون هدف، یکی از کارشناسان عالی آثار باستانی بودمی

به سمت نبات سر خم کرد: نگو که همین استاد جدیدت  همه آه خفیفی کشیدند، ولی کاوه با شتابی ناگهانی

 بوده که مورد حمله قرار گرفته؟

اتون طی یک عملیات زمینی ـ فضایی ـ آرنولدی، موتورسوار مادر دقیقا پدر جان. عزیز دردونه :نبات

یابان ای رو که قصد بزن در رویی به استادمون رو داشت ،از روی زمین کله پا کرد و به آسفالت خمرده

 !کوبانید

 نونا: آبجی مگه سر لوکیشن هشدار برای کبری یازده بودید؟ 

شه! درست سه دقیقه قبلش بهش گفتم که با احتیاط از خیابون رد بشه، متوجه نگاه بقیه نبات: باورتون نمی

 .شان تغییراتی به وجود آمد ولی به روی خودش نیاوردشد که یه دفعه در ته نگاه

لبته هشدار من هم کم تاثیری نداشته به طوری که خیلی سریع و با شیء ایی که هنوز ادامه داد: که ا

دونم چی بوده به سمت موتوری نشونه گرفت که پرتابش باعث انحراف مسیر و وارونگی موتورش شد. نمی

 کننداش میتازه متوجه شد که همه خیره نگاه

 گه؟فت: چرا هیچ کس چیزی نمیبه جون خودم! با چشمای خودم دیدم، بعد با خودش گ -

باز گفت: نه که خودم بهش هشدار داده بودم یه کم دلم شور افتاد. واسه همین از پشت سرش اومدم تا سر 

 .ی شگفت انگیز رو دیدمدر دانشگاه که اونجا اون صحنه

 .تازه انگار همه نفس سردشون را بیرون فرستادند

های بزن شدی. خطرناک بود. همیشه از این صحنهنزدیک میخان جون: الهی دورت بگردم نباتم. نباید 
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 .بُکُش خودت رو دور نگه دار، فدات شم

نبات دست خان جونش رو گرفت و بوسید: چیزی نبود خان جون. من خیلی نزدیک نشدم. همین که دیدم 

 .استادم سالمه برگشتم و خودم رو به کالسم رسوندم

 !کردمدیدم که صحیح و سالمه باور نمینمی کاوه نفس عمیقی کشید: اگه عصری خودم

 شناسیش؟زهره متعجب از عکس العمل کاوه: مگه می

کاوه: نه که همدیگه رو بشناسیم فقط یه دو باری چشم تو چشم شدیم و با سر یه سالمی دادیم. خیلی به دلم 

 .نشسته. یه جورایی بدون اینکه بخوام، ازش خوشم میاد

اش نسبت به یک جوان غریبه به این شکل واکنش حاال ندیده بود که دایی کاوهمسعود کمی جابجا شد. تا 

نشان دهد. تا حاال هم ندیده بود که نبات هشداری نسبت به فردی غیر از افراد خانواده و اقوام داشته باشد. 

 .این برایش خوشایند نبود

 بوط باشه؟ تونه به پلیس موزه مرکنی که این قضیه میمسعود: حاال چرا فکر می

دونم. احساسم میگه این یه بزن در رو ساده نبوده. چون استاد ما هم آدم معمولی نیست. اگه نبات: نمی

چرخاندند و با نگاه حرفهایی ای و کار درسته!همه چشم میشید که خیلی حرفهبشناسیدش متوجه می

 .رساندندناگفتنی بهم می

 .ایهباهاش حرف نزدم میگم جوون ویژهگه. من که هنوز کاوه: آره. نبات راست می

ن ی ایمسعود رو به نبات و کمی ناآرام: به استادت درباره شغل من بگو. اگه صالح دونست با هم درباره

 .قضیه گفتگویی داشته باشیم

زاده با آن استاد جوان دانست دقیقا چه زمانی، ولی مطمئن بود که به زودی، این عمهنبات پذیرفت. نمی
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 .ی خواهند داشتمالقات

*** 

رفت. روابطش با پدر، همیشه نرم و مالیم و فارغ از بزرگتری ـ کوچکتری عباس در اتاقش باال و پایین می

  .بود. عین دو رفیق بودند

هایشان در صلح و آرامش بود؛ به دور از هر تنشی. اما اکنون باید تمام جوانب را گفتگوها و مشورت

 .ه مرافعه کشانده نشودسنجید تا مسیر مذاکره بمی

خواد. ی امروز را به پدر بگوید. ولی با خودش گفت: دقیقا این همونه که شوشتری میخواست حملهابتدا می

اون قصدش ترسوندن پدره. پس نباید بی گدار به آب بزنم. باید تصور کنه که تو باغ نیستم و از طرحِ 

ا مخالفت پدر برای همراهی من مواجه بشه، برای اون موقع اگه باز ب .اش، چیزی حالیم نشدهتوطئه

 .مای مچش رو بگیری حساب شدهزنه که باید طی نقشهای میترسوندن و تهدید، حتما دست به اقدام دیگه

برای همین به آرامی وارد اتاق پدر شد: صفدرخان هنوز بیداره؟ نبینم پیرمرد شاد و بذله گوی ما این قدر 

 ه؟ساکت و فکور نشسته باش

 .صفدر به عباسش خندید: بیا بابا اینجا کنارم بشین، پیرمرد هم هفت جد اونورترته

بینم کنم میدستش را روی شانه های ستبر عباس گذاشت و آنرا پدرانه فشرد: عباس، بابا هر چه فکر می

 .ای ندارم جز اینکه محمود یا ناصر رو با شوشتری همراه کنمچاره

، تا حاال کاری کردم که برای شما ناخوشایند بوده باشه؟ و یا حرفی زدم که ـ پدر! به عباست نگاه کن

نپسندی؟ رفتاری داشتم که تایید نکرده باشی؟ به جان عباست که اصال صالح نیست که یکی از اونها رو به 

 ظهدونم که تا این لحکنم که اصل موضوع رو به من بگید. چون میاین سفر بفرستید. من مجبورتون نمی
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 کنم. اما ازدونید من بدونم، پس اصراری نمیهیچ رازی بین ما نبوده و اگه االن چیزی هست که صالح نمی

دونم دونم و میدونم و میهایی که سالها در کنار شما جمع کردم، میعمق مغزم و از تمام تجربه و دونسته

ام. اگه قراره با این شوشتری هفت خط هکه نباید برادرهام رو در این قضیه وارد کنید. من قوی و کارآزمود

کسی همراه بشه که شراکت شما رو در موضع امنی نگه داره و حق شما رو حراست و حفاظت کند، اون کس 

ده به خاطر ترسش از منه، فقط و فقط منم. اگه اون خواهان همراهی من نیست و برادرهام رو ترجیح می

 .خطا کنه تونه خبط ودونه که کنار من نمیچون می

موضوع کمی  !داد: عباساش را مالش میصفدر خان نفس بیرون داد و دستش همزمان قفسه سین*ه

خواد اصل ماجرا رو به تو بگم ولی به شوشتری قول دادم. شاید تو راست بگی و برای ست. دلم میپیچیده

سالم نیست وگرنه خودم  ای ندارم. قلبممحمود و ناصر این همراهی خطر داشته باشه. ولی من هم چاره

 .رفتممی

کنید خطری در پیشه همون بهتر که من رو بفرستید. چون به فرستید؟ اگه فکر میـ پدر! چرا من رو نمی

ذارم که از برادرهام مایه بذارید. هیچ مالی در دنیا ارزش جون هیچ کس رو نداره چه برسه به هیچ وجه نمی

 .واید چنین کاری کنیدشه که بخهای خودتون. باورم نمیبچه

ـ نه عباس! بحث فقط مال نیست. بحث حمیّت و غیرته. حتی اگه یقین کامل داشته باشم که سفر بی خطریه 

و تونم این کارندازه. نه نمیتونم بگذرم. نبودنت و بی خبر بودن ازت قلب من رو از کار میباز از تو نمی

 .رمیکنم. اگه با رفتن برادرات موافقت نکنی خودم م

نید توـ مگه قضیه برای شما چقدر پرمنفعته که افراد خانواده و یا خودتون رو به خطر بندازید؟ اگه نمی

بیشتر توضیح بدید کمی فرصت بدید تا بیشتر فکر کنیم. لطفا کمی دست نگه دارید و شوشتری رو به 
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 .ای معطل کنیدبهانه

یاء باستانی نیست. یه جور حیثیتیه. شوشتری هم ست. فقط بحث عتیقه و اشـ عباس جان موضوع پیچیده

 .شهخیال میگه یا با هم یا اینکه کل قضیه رو بیمی

 ـ برای این آقا هم موضوع حیثیتیه؟

ـ نه دیگه. قبال بود ولی حاال براش فقط منافع مادی مطرحه. ولی موضوع من متفاوته. چیزیه که سالیان سال 

با فراموشیش، فقط ایام رو سپری کنم. ولی االن شرایطی پیش اومده  پشت قلبم سنگینی کرده و سعی کردم

 .که شاید بتونم قبل از مردنم، آسوده سر به بالین بگذارم

ت که دانسعباس مبهوت بود تاکنون چنین چیزهایی را از پدر نشنیده بود. اکنون اصرار فایده نداشت و می

بان شد: پس فعال قول بدید که بدون همفکری با من صفدر به او چیز بیشتری نخواهد گفت. مالیم و مهر

 .کاری نکنید. بذارید سر فرصت در این مورد تصمیم بگیریم

*** 

های هال از خواب پرید. بلند شد و از اتاقش بیرون نبات با صدای رفت و آمد و روشن و خاموش شدن چراغ

 .آمد

هایش را تند کرد: چی شده؟ رود. قدممی مادر را دید که ظرف آبی به دست گرفته و به سمت اتاق نونا

کنم خوب میشه. تو برو زهره خیره به نبات: نونا تب کرده. بهش تب بر دادم االن هم کمی پاشویه می

 .بخواب

مونم. زهره که خسته از کار نبات ظرف را از دست مادرش گرفت: شما برید بخوابید من کنارش می

ی دلش مطمئن بود که وجود نبات مسکن تر دست او داد. در گوشه بیمارستان بود بحث نکرد و ظرف را به
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 .از هر مسکنی است

هایش داغ و سرخ شده بود: نبات! نبات حوله را خیس کرد و روی پیشانی خواهرش گذاشت. نونا که لب

خوابی؟ نبات فوری جهید زیر پتوی خواهر کوچکش و سرش را بلند، دستش را زیر سر او برد و پیشم می

ای زد. موهای آغوش کشیدش. به گونه های استخوانی خواهرش که کپی برابر اصل کاوه بود بو*سه به

 !اش رابه کناری برد: یه دفعه چت شد؟ خوب بودی که عصریعرق کرده

 ـ بریم تو کمد؟

 تونی اعترافاتت رو بگی؟ـ غیر از اونجا نمی

 .شهاز میگاه امنه. نطقم فقط اونجا بـ نه! اونجا برام مثل مقدس

 .ـ راست میگی؛ صبر کن مرتبش کنم، بریم توش

از وقتی به تهران کوچ کردند و در این خانه مستقر شدند؛ این کمد عمیق، مأمن این دو خواهر بود. در سایه 

رد زدند؛ درفتند و به هم تکیه میهای رنگی و زیبای مهمانان فرو میروشن عمیق آن بر روی لحاف و تشک

 .داشتندگفتند و از رازهایشان پرده برمیرا میهایشان و دل

ی خیسی داشت؛ سر بر پای نبات گذاشته و در عمق کمد، حال نونای تب کرده درحالیکه بر روی سر حوله

 .بیشتر جابجا شد تا راحت تر باشد

 نبات: راحتی آبجی کوچولو؟

ن دیگر مانند بچگی، در حدی نونا خنده کوچکی کرد و سعی کرد پاهایش را که فراموش کرده بود اکنو

کوچک نیست که در کمد جای گیرد، کمی به داخل شکم فرو برده و پتویش را به سمت نبات کشاند تا 

 .پهلویش نچاید
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 نبات: تا خوابم نگرفته و از بی اکسیژنی، جفتمون بیهوش نشدیم بگو ببینم این تب بی وقتت مال چی بوده؟

 ام؟کنی من هنوز بچهمی نونا آه سردی کشید: نبات تو هم فکر

 .ای؟ دوباره هر هر خندیدهای درازت کجا بچهنبات ریز ریز خندید: نه واال! با این لنگ

 .نونا: نبات! جون من شوخی نکن

 نبات جدی شد: اصل موضوع رو بگو. چی شده؟

 .نونا: نبات من تو رو خیلی خیلی دوست دارم

 ... ـ

 .دارماشته باشیم اول وایمیستم تو برداری، اگه تو نخواستی من برمیـ اگه، اگه، از هر چیز فقط یه دونه د

 ... ـ

 گی؟ ـ هیچی نمی

 ! ـ نه

 ـ چرا؟ 

رم چه کنم برداـ چون اگه از چیزی یه دونه داشته باشیم، تا از انتخاب تو مطمئن نباشم اصال دست دراز نمی

 .عاشقتممن اینطوری  .برسه که اگه من برنداشتم، بمونه که تو برداری

 .نونا زد زیر گریه. نبات بیشتر او را در آغو ش خود فشار داد

 ـ چی شده نونا؟ 

 ایه، نه؟ـ نبات فکر کنم واقعا پونزده سالگی سن مسخره

هایی رو به وجود میاره. بعدا شاید یادمون بره. ولی حتما امون یه افکار و تجربهـ نه! فقط هر سنی واسه
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 خوای بگی چی شده؟خوره. نمیدرد می هاش تو زندگیمون بهتجربه

 ـ مثل همیشه راز؛ باشه؟ 

 .ـ باشه

 .ـ من، یعنی چه جوری بگم، یعنی من امشب یه جورایی، دلم واسه پسر عمه ضعف رفت

نونا از شدت  .این را گفت و فوری سرش را زیر پتو کرد. نبات نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد

ن آورد تا عکس العمل خواهرش را ببیند. وقتی لبخند نبات را دید نفس کنجکاوی، سر را از زیر پتو بیرو

 !راحت خود را بیرون فرستاد. ظاهرا تبش هم قطع شد

دونم مسعود همیشه چشمش به توئه و حتی به خاطر تو کنی؟ خودم میـ نبات داری تو دلت منو مسخره می

ی اینها چرا دونم با همهکنه. اما نمینگاه می هارفته پلیس موزه شده. همبازی تو بوده و به من مثل بچه

 !امشب دلم براش ضعف رفت؟

د. نونا لرزیهایش میاش را بگیرد. حاال نخند کی بخند. از شدت خنده شانهنبات دیگر نتوانست جلوی خنده

ها از زیرش سُر اش باعث شد تعدادی از تشکاش گرفت، بلند شد نشست. نشستن ناگهانیهم خنده

 .اشان بیشتر شودد و هر دویشان بیشتر در عمق کمد فرو روند و خندهبخور

ناگهان کمد به شدت نورانی شد و سر دخترها باال رفت. در کمد باز شده بود و کاوه و زهره دست به کمر 

  .مقابلشان ایستاده بودند

 !هم مثال تب داشتید زهره: نبات خانوم شما رو فرستاده بودم که از مریض مواظبت کنید! نونا خانم شما

هاتون افتادید؟ آخرین بار یادتون نیست که قفل کمد چفت شده بود و سه کاوه: نصف شبی یاد بچگی

 ساعت این تو گیر بودید و ضعف برتون داشته بود؟
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و  تون، به نونا اشاره کرد: صحیحنبات کمی اعتماد به نفس پیدا کرد: خب ببخشید، زهره خانم این از امانتی

تحویل شما، حتی یک دهم عشر هم تب نداره، شما هم کاوه خان، نبات رو دست کم گرفتید؟ همون  سالم

موقع توپی قفل رو درآوردم که اصال هیچوقت این خونه جنگلی ما چفت نشه. حاال شما عفو کنید و ببخشید 

های متفاوتی براشون نصف شبی شما رو از خواب بیدار کردیم. گاهی برای درمان بیماران، الزمه که از روش

استفاده بشه. از داخل کمد دست نونا را کشید و خارج شد آن حرفها را طوری گفت تا کاوه و زهره که سعی 

کردند لبخندشان را فرو ببرند و همچنان جدی بودند، چراغ اتاق را خاموش کرده و به اتاقشان برگردند می

 .و آنها را تنها بگذارند

ید و آرام در گوشش گفت بخواب کوچولو و هر دو دختر به خواب عمیقی فرو نبات کنار نونا دراز کش

ی نبات را رفتند. صبح که شد کاوه آنها را همانند تابلوی نقاشی زیبایی مشاهده کرد. نونا چشم گشود و کله

 .از روی شکمش بلند کرد، با این حرکت، نبات هم جهید و روی پا نشست

اشید دخترا! آخه من با اینهمه کُمِدی سر صبح چیکار باید بکنم؟ دست روی خندید: پکاوه از حرکاتشان می

 .پیشانی نونا گذاشت: بیا! ببین چه خوب شدی؟ دیگه از تب خبری نیست

ی آبداری چسباند و از اتاق بیرون نبات لبخندی زد و بر صورت ناز و چشمان قهوه ای خواهرش بو*سه

دانست که در نهاد این دختر، گرمای خالص زندگی د! کاوه میپرید. کاوه سپاسگزار نبات مهربانش بو

خواهد بگوید. او به نیروهای ممتاز در جهان آفرینش اعتقاد داشت انباشته گردیده؛ حال هر کس، هر چه می

. 
*** 

ساعت کالس پایان یافت و  .دقایق پایانی کالس بود که عباس از نبات خواست اسالیدهایش را نمایش دهد

شدند. نبات مشغول جمع آوری اسالیدها از های دو الی چند نفره، از کالس خارج میان در گروهدانشجوی
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  .روی میز بود

عباس دست دراز کرد تا کیف خود را از روی میز بردارد که باعث پرت شدن یکی از اسالیدها روی زمین 

زدیکتر بودن، عباس زودتر آنرا شد. عباس و نبات، همزمان خم شدند که اسالید را بردارند که به دلیل ن

 . برداشت

سربلند کرد که آنرا روی میز بگذارد بی خبر از آنکه سر نبات در ده سانتی متری سر خودش است. پس 

اش را محکم ی نبات برخورد سختی کرد. آه نبات از نهادش بیرون آمد و با دست چانهسرش با چانه

آخ کوتاهی گفت. نبات به عادت دیرینه؛ دستان خود را گرفت. عباس هم که قدری سرش درد گرفته بود 

ای بر ناحیه دردناک سر او قرار دهد که تازه متوجه حرکت ناخود آگاه خود گردید و بلند نمود تا لحظه

« دهددستان گرمی دارد و درد را با سر انگشتانش فراری می»سریع عقب کشید. همین مانده بود که بگوید 

و تمسخر شود؛ لذا ساکت ماند. عباس هم متوجه حرکت اضافه ولی کوتاه نبات شد تا باز باعث سرگرمی 

 ولی سعی کرد خونسرد باشد: خوبید شما؟

مالید: بله استاد، شما چی؟ سرتون سالمه؟! االن نگید خوبید بعدا برید بیرون و ادعای اش را مینبات چانه

یک اثر باستانی ارزشمنده! بعدا نگید آسیب دیدید ضربه مغزی بکنید!؟ آخه مغز شما خودش االن به اندازه 

 !و من باید مسئولیتش رو قبول کنم

کرد. بلکه نود درجه سرش را به سمت باال برده بود و با خشم به سقف نگاه عباس دیگر به روبرو نگاه نمی

ب ولی در قالارزشه کرد. با یک اه غلیظ گفت: خانم فاخر! نفس تازه کنید،درسته که مغز من خیلی بامی

چوبی قرار نگرفته که در برخورد با یک شیء آهنی ترک برداره! حاال اگه خوبید بنده برم که خیلی کار 

دارم. در ضمن هماهنگ کنید که این جور مواقع هم الهاماتی رخ بده و حداقل خودتون رو بکشید کنار! این 
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 .را گفت و از کالس بیرون رفت

ی من بود!؟ بهم الهام بشه که خودم رو بکشم کنار؟! شیء آهنی چونهنبات با خودش گفت: منظورش از 

کنم. برای هر الهام باید یک نمره بگیرم تا صبر کن آقای استاد جوان! این دفعه الهاماتم را مفت چنگت نمی

ی اسالیدها را که تازه مرتب شده روشن بشه که دنیا دست کیه! یه هو صاف شد و دلش فرو ریخت، جعبه

اش انداخت و به سرعت از کالس خارج شد، استاد، استاد گفتن هایش در برداشت و چنگ به کولهبود 

راهرو پیچیده بود، موقعی به عباس رسید که فقط یک متر تا در خروجی دانشگاه فاصله داشت. به قدری 

زد و فس میهای بلند عباس پیشی گرفته و از جلوی او در آمده بود. نفس نسرعت گرفته بود که از گام

 .دستانش را جلوی عباس نگه داشته تا بیرون نرود

رین زمانی تعباس ایستاد و برای اولین بار نگاهش را پایین آورد و این بار هفت ثانیه او را نگریست، طوالنی

 ! ای نگریسته بود: چی شده؟ نفس بکش. بنفش شدیکه تاکنون به دختر غریبه

به کناری بروند تا مسیر رفت و آمد را اشغال نکنند. نبات که نفسش بعد با دست اشاره کرد که همراهش 

شد سعی کرد به آرامی، کالمش را با متانت و بی ترس بیرون آورد: استاد، استاد، براتون رفته رفته عادی می

 .کمین کردن

 . قلب عباس به خاطرش ضربان گرفت: آروم باش، نفس بکش. خب؟ یه بار دیگه بگو

 ! تون رو کردندکرد و سین*ه صاف نمود: همین! یه جمله بود: کمیننبات سرفه ای 

دونم که دنبالم هستند. می .عباس، مبهوتِ نگاه ساده و صادق نبات شد. سعی کرد آرام باشد: نگران نباشید

 .قراره با یه سرهنگ نیروی انتظامی در موردش صحبت کنم و مشاوره بگیرم

 .شیدرسونیم. اینطوری از کمینشون خالص میا شما رو تا جایی مینبات آرام بود: االن تنها نرید. م
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رفت. هنوز خیره نگاه ساده نبات بود: با شما بیام؟ درست نیست. ممکنه برای عباس نگاهش به روبرو نمی

 .دم با هر کسی که هست روبرو بشم بلکه گیرشون بندازمشما هم خطر داشته باشه. تازه ترجیح می

و به خود آمد. بیشتر از یک دقیقه شده بود که بی آنکه به روبرو بنگرد با این دانشجوی عباس درنگی کرد 

اش هم صحبت شده بود. این دیگر از عجایب او بود. اصال به چه دلیل باید اینها را برای او توضیح چند روزه

 !دهد؟

ی دم بهترین کار اینه که خیلشید! استاد به جون خوشید که؛ کله پا مینبات صادق و صاف: االن روبرو نمی

 .ساده سوار ماشین ما بشید و من و پدرم هم بسیار خوشحاالنه شما رو تا جایی برسونیم

اش را جلب کرده بود. ولی مگر این دانشجو او را برادر خطاب عباس یاد مردی افتاد که آن همه توجه

 ادراک این دختر اعتماد کند. همانگونه کهنکرده بود؟ اکنون جای پرسیدنِ آن نبود. شاید بهتر باشد که به 

کردند. باالخره دیده بود که نبات فاخر اش به ادراک او اعتماد میخیلی از مواقع، خیلی از اشخاص و خانواده

 .کمی متفاوت است

نبات آرام و راضی استاد را به سمت ماشین پدرش هدایت کرد. کاوه مبهوت و خوشحال از همراهی آن دو 

حسی خوشایند از ماشین پیاده شد و به سمت آنها رفت. نبات تند و بی تنفس ماجرا را گفت و او را  با هم؛ با

 .کاوه با سرخوشی از این همراهی دست جلو برد: از آشنایی با شما خیلی مسرورم .از بهت بیرون آورد

و شیرینی آن مانع  های خون، دو دست را به هم چسبانده بودعباس دست گرم مرد را فشرد. جاذبه مولکول

 .شد. حتی نگاهشان هم در یک خط بود و خیره به هماز خروج دستان آنها از هم می

ای کرد و آنها را به خود آورد. عباس لبخند گرمی داشت: بنده هم از آشنایی با شما نبات تک سرفه

نزدیک. االن هم به اصرار خانم خوشحالم. چند باری از دور زیارتتون کرده بودم. افتخاری بود برای آشنایی 
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 .کنمگیرم و رفع زحمت میشم و دربست میفاخر مزاحمتون شدم. چند خیابون باالتر هم پیاده می

تری هم اگه کاوه خرم و شاد: مزاحمت کدومه!؟ تا خود مقصد در خدمتتون هستم. گرچه همراهی طوالنی

 .شدمبود بیشتر خوشحال می

وت ای دعزد و کمی مشکوک شده بود با ظرافت دخترانهر و شوق پدر گیج مینبات که دیگر از اینهمه شو

 .به حرکت کرد

کاوه تعارف کرد و عباس ایستاد تا اول به عنوان بزرگتر و صاحب ماشین ،بنشیند و نبات هم جاگیر شود و 

د روز بود از اعماق ای که چنبعد با ادب و اجازه سوار صندلی کنار کاوه شد. قند در دل کاوه با این آشنایی

خوشحال  .رفت: نبات اونقدر عجله به خرج داد که اصل مطلب رو جا انداختقلبش، خواهان آن بود، غنج می

 .شم اسم شریفتون رو بدونممی

 . کنم، عباس راستین هستمـ خواهش می

 .شوک زده؛ گردنش چرخید و مجددا عمیق به عباس خیره شد« راستین»کاوه با شنیدن واژه 

« تینصفدر راس»حظاتی دنیا برایش ایستاد. اصال الل شد. دوست داشت دهان باز کند و از او بپرسد که آیا ل

ها کابوس تمام زندگیش بوده و زنی به نام گلناز که پسری را از شناسد؟ همان او که سالنامی را می

ان از پاسخ آن ترسید که زبان خشک اش ربوده و دخترِ خود را جا او نهاده، اینجا حقیقتا الل شد، چنخانواده

 .اش قادر به پرسیدن نگردیدشده

جو سنگین مابین دو  .توانست دلیلش را حدس بزندعباس هم متوجه تغییر حالت مرد آشنایش شد ولی نمی

 ! گم بابامرد؛ این بار توسط نبات ترمیم گردید: می

 !کاوه خود را جمع نمود: جان بابا؟
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 . عود در این مورد صحبت کنیمـ نظرتون چیه که با مس

 زد: در مورد چی نبات جان؟ کاوه هنوز گیج می

نبات کامال متوجه وضع و حال پدرش بود؛ ترجیح داد فرصتی ایجاد کند تا او خودش را دریابد. لذا به سمت 

 یی من فارغ التحصیل دانشگاه افسریه. تا چند وقت پیش هم برااستاد جوانش چرخید: استاد، پسر عمه

های خودش به پلیس موزه تغییر پست ها و پافشاریهفته پیش به خاطر درخواست .کردپلیس ناجا کار می

 . ی ماستداده. خالصه پهلوون پنبه

 این را گفت و ریز خندید که باعث شد کاوه اعتراض کوچکی کند: نبات! دلت میاد؟ 

 .نبات خیالش راحت شد که کاوه روبراه ست

خواد به خاطر یه موضوع شخصی، برای افراد دیگه دونم نگران هستید ولی دلم نمییعباس: خانم فاخر م

مشکل به وجود بیارم. بهتون که گفتم دکتر سماواتی قراره یه وقتی برام جور کنه که یه مشاوره اساسی توی 

 . این زمینه داشته باشم

نگریست طاقت نیاورد: را عمیق میشد و او کرد و به عباس خیره میکاوه که هر یک ثانیه گردن کج می

 ! پسرم! مسعود کارش همینه

ست؛ هایش نشبند دل عباس پاره شد، پسرمی که شنیده بود با تمام روانش بازی کرد و در تک تک سلول

 . دوست داشت باز بشنود

 !های کف دستش که به دندانش بود، یخ زده بوددندان های نبات حس سرما نمود؛ آخر تمام مویرگ

وه اما انگار برای اولین بار واژه محبوبش را بر زبان آورده است. همانی را که دوست داشت برود زیر کا

 .سایه درختِ مثال به نامش کاشته؛ بنشیند و دردِ دل بازگوید
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کنید صحبت با ایشون که البته نسبتشون رو متوجه عباس سعی کرد متین باشد: جناب فاخر؛ اگه فکر می

   .! صالحه، منم حرفی ندارمنشدم با شما چیه

های کاوه را دنیایی داده بودند: آره پسرم صالح اندر صالحه. مسعود هم پسر خواهرمه. بچه زرنگیه. تجربه

 . رفته، پیدا کردهزیادی هم تو همین دو سه سالی که واسه ناجا ماموریت می

یش استاد مظلوم ما، پسرم پسرم جنبه رو ول کنی تا صبح، هی بیخ ری بینبات با خود گفت: این کاوه

 ! بندهمی

عباس که دیگر رفیق شده بوده: هر چی شما بگید. وقتش رو شما تعیین کنید. منتها ماشینم مونده جلو 

 .دانشگاه. باید برگردم و برش دارم

کاوه جدی شد. گویی حقیقتا پسرش در خطر است: نه! خیلی خطر داره. اصال همین االن با مسعود هماهنگ 

 .ریم سراغ مسعودکنیم بعد میریم نبات رو پیاده میکنم. اول مییم

پیچونی. یادتون رفته پای اصلی قضیه منم! اگه من نبودم که اعتراض نبات بلند شد: برادر! باز منو داری می

 .االن مسعودی در کار نبود

 عباس که خیلی کنجکاو بود: خانم فاخر؟! نسبت دقیق شما با جناب فاخر چیه؟ 

کاوه و نبات؛ بدون رودربایستی به خنده افتادند. کاوه باز عمیق به او نگریست: پسرم منو کاوه صدا کن! بعد 

کرده؛ دیگه یه بار دل به دریا زدیم ی بی داداشی رو میها تو خونه، شکوههم این نبات خانوم ما، خیلی وقت

ظاهرا یه  .م و هر جا هم خواست برادرو بهش این امتیاز رو دادیم که هر جا دلش خواست باباش باشی

 جاهایی با برادر راحت تره تا با باباش؛ اینطور نیست نبات خانوم؟ 

ذاشتید خودتون نبات که دوست داشت کمی نازش خریداری شود: االن اگه داداش واقعیم بودید من رو نمی



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 93 

 .تنهایی برید. ولی باشه، چشم، هر چی شما بگید آقای پدر

ه این دختر گل خودم. حاال پیاده شو که رسیدی به مقصد. پیام مسعود هم همین االن بهم کاوه: آفرین ب

 .رسید که منتظرمونه

عباس که از نوع مذاکرات پدر و دختر، لبخندی به لب داشت، سربرگرداند تا با نبات خداحافظی کند: بابت 

 ! ی کالسیمرهالبته نه با ن :امروز خیلی متشکرم. امیدوارم جبران کنم،لبخندی زد

 .کنم استادای: خواهش مینبات با لبخند شل و وارفته

 . نگریستکاوه تفریح کنان آن دو را می

ه شد چشم دوخته بود. برو کرد به پدر و بعد از خداحافظی پیاده شد. تا دقایقی به ماشینی که از او دور می

 .ه سرنوشت برایشان چه مقدر کرده استدانست کدو مردی که در کنار هم نشسته بودند و او واقعا نمی

*** 

شد و او فرصت داشت داد. زهره تا نیم ساعت دیگر؛ شیفتش تمام میساعت، هفت بعد از ظهر را نشان می

 .که به دنبالش برود و بعد از مدت زمانی، با او خلوتی داشته باشد

 .رسم ادب سالم گفت ی زهره را دید و بهمقابل بیمارستان، خانم دارابی، همکار چند ساله

یه  شه وقتیدونم این خانوم شما چش میدارابی: فکر کنم امروز معطل بشید. باز نوزاد نارس داشتیم. نمی

ی نارس به خصوص پسر به دنیا میاد، دیگه از نرسری ) یا نوزادان همان اتاقی است که کودکان تازه بچه

یک ساعته خیره شده به اون طفل معصوم .انگار با  گیرند( بیرون نمیاد. بازمتولد شده در آن قرار می

 .خواد باعث رشدش بشهچشاش می

از خانم دارابی تشکر کرد  .شنید. هر بار همین وضع بود. باز دو سه هفته سکوت و افسردگیکاوه دیگر نمی
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ت. خو به سمت نرسری رفت. از پشت شیشه به نوزادانی که روی تخت های کوچک خفته بودند، نگاهی اندا

ای )انکوباتور:مخصوص نوزادان نارس( ی شیشهزهره را دید که با لباس سبز و ماسک سفید کنار محفظه

ایستاده و به نوزاد کوچکی زل زده است. چند ضربه به شیشه زد. ولی فایده نداشت. همان موقع پرستاری را 

شه لطف کنید صداشون م. میشود. جلو رفت: سالم. من همسر خانم نیازی هستدید که از اتاق خارج می

 کنید؟

 ت؟ی یکی از نزدیکاتون هسپرستار: بله، سالم، خانومتون خیلی وقته جلوی اون انکوباتور ایستادند. بچه

 شه لطفا صداشون کنید؟کاوه خجالت کشید: نه، ایشون قدری حساسند، از روی دلسوزیه، می

رفت و چیزی گفت. زهره سریع برگشت و از پرستار دیگر معطل نکرد. داخل اتاق شد و به سمت زهره 

توانست شرمندگی را در مردمک این مادر ِکودک پشت شیشه چشمش به کاوه افتاد. از همان فاصله هم می

از دست داده، مشاهده کند. با سر اشاره کرد که بیرون بیاید. زهره ماسک را پایین کشید و لب زد: االن 

 .اممی

تر پارک ماشین رو پایین :اوه به سمتش آمد و دلجویانه دست به پشتش نهاداز بیمارستان که خارج شد؛ ک

 کردم. حال داری بیای یا وایمیستی برم بیارمش؟

 .زهره محجوب و خجالت زده بود: نه بریم. دوست دارم کمی قدم بزنیم

 ی آن نوزاد خارج شده بود: چی شد اومدی دنبالم؟ کنار همسرش حس خوبی داشت. از غصه

دوست داشتم با هم گپ  .قدری نزدیکتر شد تا عابری از کنارشان رد شود: امروز یه طوری بودم کاوه

بزنیم، بعد اشاره به پارک کوچک و زیبای آن طرف خیابان کرد: دوست داری بریم اونجا کمی قدم بزنیم؟ 

 !ندازناینجا مردم هی بینمون فاصله می
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 .زهره خندید: باشه، بدم نمیاد

 عباس»گرفت تا به آن سمت بروند. امروز خیلی سرخوش بود. هنوز از احساس خوبی که  کاوه دستش را

 .در او به وجود آورده بود نئشه بود« راستین

های ظریف چند تا انگشت شصتش بر روی دست ظریف همسرش به حرکت در آمد: تا حاال با این دست

 بچه گرفتی؟

 ! م نپرسیده بودیزهره به خنده افتاد: شوخیت گرفته؟ تا حاال از

 خوای بگی؟ـ نمی

تونم حدودی بهت هایش گل کرده بود: خب اگه به مضرب پنجش برام نرگس بگیری میزهره کمی زنانه

 . بگم

 کنی دیگه؟کاوه سرخوشانه خندید: شوخی می

 . زهره: نه اصال. حاال اگه خیلی بخوای خسیس باشی مضرب سه هم بد نیست

  !ی همسرش نمود. زهره به صدا درآمد: کاوه تو پارکیم ها، زشتهد شانهکاوه دستش را رها کرد و گر

مون اومدیم پارک نوردی؛ بذار خواد ما رو ببینه! یه شب با خانمکاوه: ول کن بابا، تو این تاریکی کی می

 راحت باشیم، نگفتی ها، حدودی چند تا نوزاد به دنیا آوردی؟

ین ها بیشتر سزارنشجویی؛ از اول کار تا حاال که البته تو تهران خانومکنم به جز دوران دازهره: اوم، فکر می

 .های خودم به دنیا اورده باشمرو ترجیح میدن، یه چیزی حدودای سیصد چهارصد تا نوزاد رو با دست

 .کاوه: اووووَه

حالت  سروی نیمکتی نشستند و دوباره کاوه دست همسرش را گرفت و کمی فشرد: هنوز با دیدن نوزاد نار
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 شه؟بد می

 .اش را بر روی بازوی کاوه نهاد: آره، خیلیزهره پیشانی

 نمود .دست گرد کرد و همسرش را نزدیکتر کشید: دلت تنگ شده؟خیسی اشک را حس می

شه که اون کار وحشتناک رو کردم. خواد. هنوز هم باورم نمیگریست: خیلی، من دلم پسرم رو میزهره می

ای رو از دست ندم. اون موقع خیلی ناسپاس ای نعمت دیگهبرای اینه که با ناشکری دیگهاگه االن خوبم فقط 

ی نارس خیلی وحشت زده شدم؛ ولی دونه؛ درسته که از داشتن یه بچهبودم، طمع کردم، خدا خودش می

 ...خواست به اون مادر بخت برگشته و نوزادش کمک کنم. نارو خوردمواقعا دلم می

 . دبه هق هق افتا

های پاییز؛ به کاوه این فرصت را داد که با خیال راحت همسرش را به آغوش گیرد و تاریکی زودرس شب

هایش را بزداید: هیس آروم باش، آروم. ببین االن هم نباید ناشکری کنیم. ما دخترهای خوبی داریم. اشک

 .ر هم نیستدونم که خیلی دوستش داری، بیشتر از نونا نباشه کمتنبات رو داریم. می

ه. کنست و یه جایی بی ما داره زندگی میکنه، اینکه شاید واقعا زندهمن هم گاهی دلم هوای پسرمون رو می

اش دیگه با فقط دلم خوشه که اوضاعِ اون خونواده اونقدر خوب بوده که بچه مون تو فقر نباشه. بقیه

 !صیالتش چی باشهخداست. اینکه خوب تربیت شده باشه! آقا بار اومده باشه! تح

این را گفت و یک لحظه تمام و کمال یاد عباس تمام ذهن و دلش را پُر کرد. رو به زهره که اکنون آرام 

ای کنارِ مردی وایستی و اصال شده بود نمود: زهره! تا حاال فکر کردی ممکنه یه روزی یه جایی مثال تو مغازه

 متوجه نشی که اون مرد پسرت بوده باشه؟

ها دنبال پسرمون ها فقط بین نوزادها به خصوص نارسها مثل دیوونهفکر بود: تو تمام اون سال زهره غرق
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ها، بعد کردم، بعد به راهنماییهای ابتدایی نگاه میاش به پسربچهگشتم. نبات که رفت اول دبستان همهمی

  .هابه دبیرستانی

ان. فکر نکرده بودم. واقعا که مادرها یه چیز دیگهگی تا حاال به قضیه این طوری کاوه خیره بود: راست می

ون تونست االن جای اکردم که شاید پسر من هم میامروز برای اولین بار به استاد نبات با این حس نگاه می

 باشه. راستی دانشجوهای دکترا معموال چند ساله میشن؟

دا باید بین بیست و چهار ـ پنج زهره متعجب بود: خب اگه عادی حساب کنی و بدون سربازی رفتن؛ حدو

 . باشه

 !کاوه نشست کرد

خونن. های ابتدایی جهشی هم میـ البته بعضی از دانش آموزانِ خیلی نخبه و ممتاز به خصوص در دوره

 .هاستگفت این استادش از اون نخبهشه دقیقا گفت چند ساله هستن. نبات میاونموقع نمی

ات طوری هست که اگه یه جوونی رو دیدی و باهاش نی حس مادرانهککاوه ذوق زده شد: زهره! فکر می

 حرف زدی و اون واقعا پسرمون باشه احساس نزدیکی و خویشی باهاش بکنی؟

کنم این غم زیادم من رو عاجز کرده که ها هستم. گاهی فکر میتر از این حرفدونم. من غمگینـ نمی

 !شم. ولی من یه نشونی دارمها خیره میها به نارسونهام حقیقت رو ببینه. واسه همین مثل مجنچشم

 !کاوه مبهوت بود: نشونی؟ چی؟ تا حاال نگفته بودی

 .زنیمزهره: آخه اولین باره که اینقدر صمیمی و واضح داریم در مورد پسرمون حرف می

 ات چیه؟گی این نشونهگی، حق با توئه. بهم میکاوه خجالت کشید: راست می

ادش را به سمت دستی که قدرتمندانه دست دیگرش را دربرداشت برد، آستین پیراهن زهره دست آز
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ی ظریفِ گندمی رنگش آرام؛ مردش را که طبق عادت دو بار تا شده بود کمی باال برد؛ با انگشت اشاره

 کند بر روی ماه گرفتگی بادامی شکل، به باال و بعد پایینگویی در آن لحظه طفل عزیزش را نوازش می

حرکت داد و سر بلند کرد و به نگاه خیره و مبهوت کاوه چشم دوخت: درست عین همین روی ساعد دست 

 !پسرت هست

 .کاوه لرزید، به قدری لرزشش واضح بود که زهره دو دست پیش برد و او را دربرگرفت

*** 

قات خود با هایی که در مالجا شده بود و در ذهنش به کلِِّ برنامهعباس تازه پشت میز خود جابه

 .کردمسعودطراحی کرده و به سمع مسئولین برای تایید رسانیده بودند فکر می

نبات به خاطرِ ضرباتی که به در کالس خورد؛ همانند سایر دانشجویان به آن سمت رو گردانید. اما هیچ 

عکس چشم کدام از آنها از دیدن فرد مقابل به اندازه وی متعجب و سرگردان، از عباس به مسعود و بر

 .چرخاندنمی

های اینجاست ـ سالم استاد! دانشجوی انتقالی هستم. تأخیرم رو که به خاطر ناواردی به وضعیت کالس

 ببخشید. اجازه هست؟

 عباس بدون آنکه حالت خونسرد خود را از دست دهد فهرست اسامی را گشود: تازه منتقل شدید؟

 . ـ بله استاد

 ـ اسمتون؟

 !ـ بهروز کاشی

 !نمانده بود که چشمان نبات از حدقه خارج شودچیزی 
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شده. فکر کنم اگه این ترم رو حذف کنید و ترین مباحث رو شامل میی اول اصلیـ آقای کاشی چند جلسه

 .این سه واحد رو برای ترم بعد بگیرید خیلی براتون بهتر باشه

بیماری پدرم به تهران اومدیم. اجازه کنم. به خاطر خونم و هم کار میـ استاد خیلی گرفتارم. هم درس می

 .دم از پسش بربیامبدید همین ترم پاس کنم، قول می

 .هایی بودند این نخودی پهلوان و استاد بعد از ایننبات کم مانده بود که پقی بزند زیر خنده.عجب آرتیست

 .شه کردـ فعال بفرمایید بنشینید تا بعد ببینم چه کار می

 !نبات برگشت: خانم فاخرعباس با تحکم به سمت 

 !نبات در جا سیخ شد: بله استاد؟

ـ شما هم جلسات اول رو که خیلی مهم بود حضور نداشتید. بهتره بعد از ساعت کالس همراه آقای کاشی 

 .های الزم رو بگیریدنیم ساعت بمونید تا راهنمایی

 .نبات با چشمان گرد شده: بله استاد، حتما

هایش، با ظاهری مرتب وارد کالس شده بود از همان و جذاب همچون کودکی مسعود که بسیار خوش سیما

ار آمد که سر از کابتدا حواسِ بیشتر دختران دانشجو را پرت کرده بود و بعضی از پسرها هم بدشان نمی

 .این دانشجوی انتقالی در آورند

ی ریز صدای خنده)وجه شدید، عباس تذکر محکمی داد و شروع کرد: همونطور که از الهامات خانم فاخر مت

ها بلند شدکه عباس دست بلند کرده و حکم به سکوت داد(بخشی از کار عملی این ترم سفریه که هم بعضی

  .شهی کالسی شما رو شامل میی آموزش و تجربه داره و هم بخشی از نمرهجنبه

وجود داره، راهکار من این بوده که منتها به دلیل اینکه همیشه در اینگونه سفرها مشکالت و خطراتی هم 
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 .هفته آینده تو کالس یک امتحان عملی بذارم

 .آه برخی از دانشجویان بلند شد

عباس دوباره تذکر به سکوت داد: روش من اینه که براساس تمام نکاتی که طی جلساتم یا شفاهی گفتم یا 

صورت نمایشگاهی در همین کالس در  نُت برداشتید و یا کتاب و جزوه در اختیار داشتید اقالمی رو به

  .دم که بعضی هاشون ممکنه واقعا قیمتی باشناختیارتون قرار می

پس باید دقت کنید که همگی دستکش همراه داشته باشید و هنگام مشاهده تمام موارد احتیاط رو به کار 

 .ببرید

  .نویسیدی شی میم و شمارههاتون با ذکر نارسه رو بی کم و کاست تو برگههر چی که به نظرتون می

ایی که به هتونن در این سفر شرکت کنن. پس اوناین امتحان ده نمره داره. کسانی که باالی پنج بگیرن می

 !دن سعی کنن زیر پنج بگیرناشون اجازه نمیترسن یا گرفتارن و یا خونوادههر دلیلی؛ حاال یا می

 .شهآخه اینکه آخر ظلمه، نمره مون کم می دانشجویان به خنده افتادند. چند نفری گفتند

از اون  اشکشه و به سفر میاد باید نمرهنبات دست باال گرفت: خب باالخره اونکه داره زحمتِ بیشتری می

 که راحت تو پایتخت نشسته و احیانا کبابِ برگش رو تو دربند با قلیون چاق میکنه بیشتر بشه، درسته؟

 .ی بلندی گفتندتند از جمله نبات بلهعده ای که بسیار شوق سفر داش

د شه و با زور واحها بهشون الهام میعباس با لبخند محوی اشاره به نبات نمود و خطاب به جمع: حتی بعضی

 .کنن و اسالید کالسی همراه میارناضافه می

 .کالس منفجر شد

  .ای رفت، که نگاهش به مسعود افتادنبات چشم غره
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زیز چندان از جّو کالس و شوخی ضمن آن خوشش نیامده بود؛ خب اشکالی داشت؟ ی عظاهرا این پسرعمه

 .به نظرش که نداشت! کالس بود و همین مزه پرانی ها

خواید که تو سفر باشید زیاد مطالعه عباس دوباره سخن از سر گرفت: خب! متوجه شدید؟ اگه واقعا می

ه هرحال خوان بها و آقایونی که میبرم. خانمها رو نمیکنید که حتما باالی پنج بشید. من حقیقتا زیر پنجی

رِ ی تئوری آخدرس رو پاس کنن حواسشون باشه که خیلی زیر پنج نگیرن. چون معلوم نیست از ده نمره

 !دار هستنهای امتحانِ من به شدت با پدر و مادر و شناسنامهشه! چون سوالترم واقعا چقدر نصیبشون می

 .صدایشان بلند شد ی کالسدوباره همه

  .ای به تمامشان انداخت که سکوت کردندعباس نگاه خیره

 .ی خاص نگاه این پسرِ تازه از راه رسیده به زندگیشان بودحتی مسعود هم متوجه جذبه

آمد؛ اما با خود که تعارف نداشت این جوانک بد فرم به دلش اش خوشش نمیهر چند از حضور ناگهانی

 !نشستمی

ی دانشجویان مطمئن شد به سمت نبات رفت. مثل همیشه مهربان بود: از اینکه از خروج همه مسعود پس

 !سالم

ریزید؟! اون دستت رو باز کن ببینم چی اش چرخید: حاال بی خبر برنامه مینگاهِ نبات به دست مشت شده

 توشه؟

 .و برد و خالی بیرون آوردمسعود چشم چرخاند تا سطلی بیابد، اما نیافت! ناچار دست در جیب شلوار فر

 نبات با خنده: خیلی سریع بگو ببینم اونا چی بود قایم کردی؟

هاتون رد که شدن کاغذهای کوچیک کوچیک دونم! دو سه تا از این همکالسیمسعود شرم زده: به خدا نمی



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 102 

حطیش نگار قای رو گذاشتن جلوم و رفتن. دیگه فقط سریع برداشتم که بندازم تو سطل که اینجا هم اشده

 !اومده

ری بکنی و مرتب میندازن دور! قشنگ دسته میها رو که نمینبات به خنده افتاد: خوش خبر باشی، اون

  .خورهدی دست عمه کُبی، باالخره به یه دردی میمی

 .خندید. مسعودآرام یکی طلبتی گفت و نزدیک میز عباس شدعباس سر به زیر و متین می

سر بلند کرد: خب خانم فاخر همونطور که متوجه شدید مسعودخان قراره به عنوان عباس هوشمند و موقر 

دانشجو در سفر آموزشی ما شرکت داشته باشه. اواسط سفر به همراه ایشون به خاطر همون مشکلی که من 

ارها یشیم. قراره دکتر سماواتی یکی از استادام رو درگیر کرده، از برنامه سفر آموزشی خارج میو خونواده

شن؛ حراست بقیه سفر رو به عهده بگیرن مون میو همچنین یکی دیگه از همکارهای مسعودخان که همراه

 ها رو فقط شماشه. اینکه برای دانشجوها مشکلی پیش نیاد. هر چند از یه جایی ما کامال مسیرمون جدا می

 .اوقع قرار گرفتیددونید و علتش هم اینه که به طور غیرضروری از ابتدا در جریان ممی

ی کیفش را به دلیل فشار زیاد از جا درآورد با ی غیرضروری کم مانده بود دستهنبات که با شنیدن واژه

تون جدا کنید. ممکنه به نظر شما غیرضروری ناراحتی فراوان اعتراض کرد: استاد! شما نباید من رو از گروه

 .تونم خیلی کمک کنمبیاد ولی باور کنید من می

 .باس و مسعود همزمان اعتراض کردندع

تری سخن گوید: نبات! شما فقط اجازه دارید به عنوان دانشجوی این درس در مسعود سعی کرد با تُن آرام

سفر شرکت کنید، غیر از اون، نه پدر و مادرتون این اجازه رو میدن و نه قانونِ دانشگاه و نه قوانین 

نوان دانشجو هستم و تا پایان کار باید گزارش بدم؛ پس منطقی باش مأموریتی که خود من االن در اون به ع
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 .و این رو بدون که معموال در این جور مسائل خطرات زیادی هم وجود داره

 .جون رو تو جون ما نندازدونی، پس لطفا خانبعد با شوخی؛ برای اینکه جو را تلطیف کند: خودت هم می

ش های قلبدید؛ در بخشی از کنارهزدیکی و حسِ آشناییِ آنها را مینبات لبخندی زد. عباس که ارتباط و ن

 .شدخنج کشیده می

  ...ی امتحانتون رو ببینیم، شاید زیر پنج باشید و اصال جزی دیگه نمرهـ خانم فاخر! اجازه بدید هفته

 !صدای اعتراض بلند نبات مانع از ادامه سخن عباس شد: استاد

ن به یکدیگر نگریستند و خندیدند. گویی هر دو پیمانی پنهانی داشتند که سر مسعود و عباس هر دو همزما

 .به سر آن دختر بگذارند

کنم بیش از حد تو کالس موندیم و ممکنه کم کم جلب توجه کنیم. بهتره اول من برم و عباس: خب فکر می

 .پشت سرم شما هم یکی یکی به حالت غریبه خارج بشید

 . ظی کردند و هر یک با ذهنی مشغول مسیری را در پیش گرفتهر سه نفر از هم خداحاف

*** 

گلناز از پشت ویترین به کیف و کفش سِت شده نگاهی انداخت و مردد ماند. سپس داخل فروشگاه مجلل 

شد و طبق معمول صاحب آنجا با دیدنش دندان را گرد کرد که کاالی مورد انتخابِ این مشتریِ ساده دلش 

اش بود که دستی جلو آمد و کیف را بلند های همیشگیشه به او بیاندازد. مشغول زبان بازیرا گرانتر از همی

ست! مرتیکه! الاقل متناسب با این مشتریِ زیبا و گی اصلِ تمساحه؛ یه دروغ گندهکرد: این پوستی که می

 !اصیل و با وقارت جنس هات رو، رو کن

 .ی مناسبی نداشت نگریستشیک پوش بود ولی چهره گلناز بهت زده به مرد نه چندان محترم که فقط
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اش ساکت شد: ی مرد جا خورده بود خواست اعتراض کند که با حرف بعدیمدیر فروشگاه که از کنایه

اشون ذاری و تلکههای باکالست چقدر کاله میهات قالبیه و سر مشتریخبرت رو دارم که تمام جنس

  .ت که به این خانوم برازنده جنس بنجل بندازیکنی. ولی بعد از این، وای به حالِمی

 !نگریست و بعد به دیگریگلناز با دهان باز؛ اول به این می

ع به ای بخوریم و راجی باال قهوهتونم خواهش کنم در کافی شاپ طبقهشوشتری کمی خم شد: بانوی زیبا می

 تونه اسمش صفدرخان یا عباس باشه صحبت کنیم؟موضوعِ مهمی که می

ای همراه شوشتری از های سکتهتوانست حیرت زده باشد. همانند انسانگلناز دیگر بیشتر از این نمی

فروشگاه خارج شد ولی کامال حواسش بود که بعدا به حساب صاحب این فروشگاه برسد که هر بار چقدر 

 !آوردهای مفت از چنگش در میاش پولهای تقلبیبابت جنس

*** 

یگری از شهر؛ دری گشوده شد و مردی بلند باال وارد گردید. جوانک زیبا روی و ظریفی های ددر زیر الیه

 .به پا خواست و سالم داد

ی مرد کاوه عمیق به او نگریست. پس از سه روز تعقیب پنهانی حال به این دفتر و جوانک رسیده بود.سنبه

یرد . یک دستی زدن هم که اشکالی توانست اطالعاتی از او بگدید، پس راحت میجوان را پر زور نمی

سر اش بوده است: سالم پی مردانههای فریادگونهنداشت برای اویی که بیشتر از بیست سال سرگردان چاله

 جون. پدر هستند؟

 .جا شد: بابا امروز کمی دیر میان. اگه بتونم در خدمتم وگرنه پیغامی باشه به پدر میگممحمود کمی جابه

رشه! باز نظری کرد و ظرافتش را کاوید. با عباس زیادی متفاوت بود: شما پسر ارشد با خود گفت: پس پس
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 صفدر خان هستید؟

 محمود قدری جلو آمد: نه من دومی هستم. شما از آشناهای بابا هستید؟

 کاوه آهی کشید: چند سالته جوون؟

 . ـ هیجده

 ست؟ـ عباستون چند ساله

 ؟شناسیدمحمود کمی جا خورد: عباس رو می

 ـ بله. سعادت آشناییشون رو از نزدیک داشتم. جوان بسیار الیقیه. نگفتی؟

 .محمود دو دل بود و ترسان از این تخلیه اطالعاتی: سه سالی از من بزرگتره

کاوه ضعف کرد. به سمت نزدیکترین صندلی رفت و روی آن نشست. محمود متوجه تغییر حال او شد. به 

 .ایش آوردسمت یخچال رفت و لیوانی آب بر

دونی بابا کی کاوه قدری خود را یافت: ممنونتم جوون. این روزها کمی کسالت دارم. مزاحم تو هم شدم. نمی

 میاد؟

 رفتنآورد: امروز باید با ناصرمون جایی میمحمود کمی آرام شده بود؛ صدای این مرد کسی را به یاد او می

 .ولی حتما میان

 ای هم داری؟ـ ناصر؟ برادر دیگه

 . ـ بله، از من کوچکتره

دانست با این احساس مزخرفش چه کند؟! دو پسر دیگر داشت و عباسش هم برای او بود؟! کاوه دیگر نمی

 آن زنِ احمقِ گلناز نام؛ دو پسر برای او آورده بود ولی پسر او را برنگردانده بود؟
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ست داشت نعره بکشد و زمین و خواست فریاد بکشد و دنیا را بر سر این جماعت خراب کند! دودلش می

 .زمان را به هم بدوزد

ولی تنها، خدایا را آه مانند بر زبان جاری کرد و به پا شد و همچون مجنونی آواره از آنجا بیرون زد و 

 .محمود را حیرت زده بر جا گذاشت

عقل و دل اگر جنگ  !دانست درد این مرد چیست! عباسش را بخواهد، اما با نباتش چه کند؟هیچکس نمی

واب دل ماندن جدل بودن و بیبود به صد قشون پیروز این نبرد دل بود؛ اما به گاه نبردِ دل با دل، فقط بی

های آن شبش بر روی پیراهنی که از قصد ی بینوایش را چه کند؟ هنوز عطرِ چکیدهدردش بود. اما زهره

 .نگذاشته بود شسته شود، خواب را از او گرفته بود

ند متبرک گفتهای بخشی از شهرش یافت که میده رفت تا زمانیکه سر بلند کردو خود را در بلندیآنقدر پیا

ای رفته و به آسمان سر بلند کرد: عباس و نباتم در پناه تو؛ یا رب است به نام عزیز امامزاده...)ع(، به گوشه

زهره هم به آغوشش  العالمین، هر چی خِیره؛ فقط طوری بشه که دل نازک دخترکم نشکنه و یوسف

  .برگرده

*** 

 .نمودنبات متفکرانه چیزهایی را بر روی کاغذ یادداشت می

همیشه گرم و ساده در کنار خانواده و اطرافیانش زندگی کرده، مِهر گرفته و مِهر داده بود. دوست صمیمی 

انست چرا؛ اما دای در زندگیش نبود. کسی نمینداشت.با همه بود و هیچ شخصِ خاص و یا دوست ویژه

هایش او را دختری کرد فردیتی بود که علیرغم مهربانیها تنها میآنچه که او را در میان انبوهی از انسان

  .کشانیدغریب معرفی کرده و به انزوا می

  .ی جدی در خصوص نبات داشته باشدحتی مسعود هم تاکنون جرات نکرده بود اظهار عالقها
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ن یا توانست توسط خان جوباشد وگرنه تاکنون بارها میاصی دارد حتما سخت میزندگی با زنی که ویژگیِ خ

  .عمه کبری درخواست خواستگاری خود را مطرح نماید

ای به خانه آمد و قبل از اینکه بروز دهد؛ او به سمتش دویده و با خوشحالی یاد زمانی افتاد که پدرش با هدیه

سعودِ بیست ساله در جمع گفته بود: وای چه وحشتناک! اینطوری اش را درخواست نمود. همان موقع مهدیه

 .شه تو رو غافلگیر کرد چون از قبل خودت باخبر هستیهیچوقت نمی

ناگهان سر بلند کرد و با خود گفت: حاال انگار براش دعوت نامه فرستاده بودیم! هه، برداشته جلوی من 

ه مبادا پهلوون پنبه از دستم بره! اصال مرد باید مثل اون شم ککنه انگار من نگران میشماره تلفن قایم می

ایهِ اخمو باشه که کسی جرات نکنه نگاهش کنه، چه برسه کاغذهای کوچیک شده جلوش بندازه، فنچ قهوه

 .های طالیی دیده! ریز ریز با خودش خندیدهه، هه، مسعود خان خبر نداره نونا جونم براش چه خواب

خل کمد افتاد. دیگر فرصتی نشد تا با هم صحبتی کنند.ده سال کوچکتر از مسعود بود یاد نونا و آن شبِ دا

 .های نگاه و موی مادرایولی خیلی زود قد کشیده و قامت بلند کرده بود. به کاوه رفته بود دیگر، با قهوه

کرد در اش درکِ حضور نداشت و مدام هر آنچه که ذهنش دریافت میاکثر اوقات در مورد خودِ وجودی

مورد سایرین بود و از آن روز که مسعود در جمع چنین گفت؛ سعی نمود جز در مواقع خیلی خاص حرفی 

 .بروز ندهد و این نیز بر انزوایش افزود

اش خیلی بیشتر از قبل های محیطیتر شدن مغز و حسدانست که با بزرگتر شدنش و قویهیچکس نمی

  .داده استز نمیگرفته؛ ولی برواین الهامات صورت می

اش داد نبات مهربان و خوش خلقی باشد که عاشق خانواده و به دنبال تحصیل و عالئق شخصیترجیح می

 .است

کرد. حس ششم قوی او هشدارهای زیادی از اما اکنون او متوجه جریاناتی بود که مغزش دائما مخابره می

اد. مسعود و یا عباس راستین؛ هر چه دلشان دخطراتی که به زودی با آن مواجهه خواهند شد به او می

 .دانست که خود نیز در معرض تمام آن خطرات قرار خواهد گرفتخواهد بگویند، نبات به وضوح میمی
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اکنون وقت آن بود که تصمیم خود را عملی سازد. الهامی که از ابتدای دیدارش با عباس او را به فکر فرو 

راهی این سفر به اصطالح آموزشی شوند با شخص امینی در میان گذاشته  بایست قبل از اینکهبرده بود؛ می

به یادداشتی که تمام سعی خود را نموده بود عاقالنه و در نهایت متانت نوشته  !شود و چه کسی بهتر از او

 .شود چشم دوخت: یک دعوت نامه برای حضور در مکانی تعیین شده جهت گفتگویی مهم 

  .طی در موردش نشود و سر قرار حاضر گرددربامیدوار بود فکر بی
*** 

 .کالس را سکوت عمیقی فرا گرفته بود

ها دور تا دور کالس چیده شده بود و همگی با حس ی صندلیمیز کم عرض و طویلی در وسط و کلیه

که ای کارشناسِ خبره در آثار و اجناس قدیمی و عتیقه، به اشیای چینی، مسی، سربی، سفالی و بعضا پارچه

و منتظر  نگریستندمعلوم نبود چه بخشی از لباس باستانیست و آیا جدید دوز است و یا حقیقتا عتیقه، می

  .توضیح استاد خود بودند

مسعود هم مانند سایرین؛ با این تفاوت که عباس برای عادی جلوه دادن اوضاع بخشی از پاسخ صحیح را در 

 .ی باالی پنج به سفر راه یابدتر جلوه کند و او هم با نمرهطبیعی مورد اشیاء مذکور به او داده بود تا قضایا

ی خوبی برای مجوز این اش در حدی بود که نمرهنبات خونسرد بود. مطالعه کتب درسی و اطالعات شخصی

  .سفر کسب کند

  .ی روبرو افتاداش به لبخند عمیقی تبدیل شد؛ زمانی که نگاهش به صحنهخونسردی

هایی از های دختر و یک نفر پسر به مسعود نزدیک شده و از او در خصوص بخشکالسیسه نفر از هم

 .ی استاد راهنمایی خواستندکتابِ توصیه شده

مسعود با اعتماد به نفس باالیی که معلوم نبود از کجا به دست آورده به آنها گوش داد و چون خیلی عمیق 

 .و پالهایی که در جوابشان گفته بود را نفهمیدندنگریست احتماال یه کلمه از پرت به دختران می

ی آن در کناره به زیبایی و طبیعی، طالیی از داریوش، همان پسرِ همراه شده با موهای مشکی که یک تکه
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آب درآمده بود که چگونگی آن خود رازی بود! و نبات از ابتدا دوست داشت این سوال را از او بپرسد! 

 .و دست دیگر جلو برد: داریوش مرزن امدستی به پشت بهروز نواخت 

ای به میز توجه همه را جلب کرد: مسعود دست پیش برد و خواست همزمان چیزی بگوید که عباس با ضربه

 .ها رو با احتیاط برداریدتونید هر شی، حتی شکستنیی موارد شماره گذاری شده. همگی میخب! همه

های خودتون هم موجود باشه و یا اش تو خونهکه حتی مشابه این اقالم ممکنه اجناس بسیار ارزونی باشن

 هایی که گفتم و خوندید عملبسیار گرانقیمت و قدیمی؛ پس مثل یه کارشناس ماهر با رعایت تمام نکته

  .کنید

ی شی هر توضیحی که براش دارید کنید و با ذکر شمارههاتون فقط ده مورد رو انتخاب میتوی برگه

کنید، از االن ست و یا اگه نیست، دالیلتون چیه رو دقیق ذکر میاگه به نظرتون اون موردعتیقه بنویسید؛ حاال

  .تا هفتاد دقیقه فرصت دارید

تاد ای از اسگردیدجلو آمده و برگهدانشجویان با اصوات ناشی از هیجان که هر یک به شکلی متفاوت؛ اَدا می

  .دخود گرفتند و به سمت میز مذکور راه افتادن

 .شدتقریبا بیست شی دیده می

ی هفت تای آنها اطالعات خوبی داشت ولی قرار بود طبیعی رفتار کرده و تقریبا ده دوازه تای مسعود درباره

 .آنها را طبق آنچه که عباس به او آموخته بود بررسی نماید

 !کرد و این کمی عجیب بودداریوش تقریبا مسعود را رها نمی

ه او آموخته بود که هر رفاقت سریعی را نپذیرد و روی آن تفکر کند. دخترهایی که شمّ پلیسی مسعود ب

 !لنگیدچسبیدند بحثشان جدا بود؛ این پسر یک جای کارش میمی

 خوای؟ـ کمک نمی

 .آنقدر این جمله را آرام گفت که به نظر حتی خودش هم نشنید

 ـ تو چی؟ زیر پنجی هستی یا دوست داری سفر بیای؟
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ک تونه واسه ما اسم استاد رو یدکنه مینمیاد با این بچه پررو همسفر بشم. هیکل گنده کرده فکر میـ بدم 

 !بکشه

مسعود کمی جا خورد. انتظار اینگونه برخورد را نداشت. عباس هر چه بودکامال موجه و برازنده در پست 

 .خود نشسته بود

 ـ چطور؟ ازش خوشت نمیاد؟

کنه چون باباش ی خودش اسم در کرده و فکر میدانشگاه مفتی واسه نازه، توـ خیلی به خودش می

 !بازه این هم چیزی حالیشهعتیقه

 شناسی؟مسعود هوشیار شد: مگه باباش رو می

آمد، داریوش کمی خود را جمع و جور و وانمود کرد که در حال بررسی کالهکی است که به نظر قدیمی می

 .ستدوخت امروزیولی در واقع عباس به او گفته بود 

هایی که اینجا چیده از سر قبر کی کنی این کاسه کوزهـ نه اینکه بشناسم، یه چیزایی شنیدم، فکر می

 !برداشته اورده؟

 مسعود برای اینکه او را بیازماید؛ آرام لب زد: به نظرت این کالهه قدیمیه؟

  .ـ نه بابا! دوخت امروزیه

ا داشت. عباس به او گفته بود که حتی بسیاری از کهنه کارها جالب شد، پس این پسرک هم سری در سره

 .نموددهند، باید حواسش را جمع این داریوش خان میدر خصوص این کاله نظرات اشتباهی می

های های نمایشگاهی چندان جلوی زمزمهگرچه جو امتحان حاکم بود، ولی اصوال عباس در چنین پروژه

دانشجویانش احتیاج دارند قدری از هم کمک بگیرند. به خصوص این  دانست کهگرفت. میکوچک را نمی

 .امتحان که در واقع نمره آزاد بود و هر کسی اختیار داشت؛ زیر پنج یا باالی آن را کسب کند

داریوش چرخی زد و آرام زمزمه کرد: پایه باشی و پول الزم؛ هوات رو دارم. کافیه بعد از امتحان بریم یه 
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 هوایی بخوریم، هان؟چرخی بزنیم و 

   .ـ هستم

*** 

 . نبات بی خیال نزدیک شد و کالهک را برداشته و خود را مشغول ساخت

 !داریوش سر خم کرد و نزدیک گوش مسعود پچ زد: خوشگله

  .مسعود اگر در کودکی لو لو مجسمانه بازی نکرده بود؛ اکنون کامال مهیای ایفای آن نقش بود

  .هادی، کالسهببر، کار دستمون میسرد و خشن شد: صدات رو 

  .کنهـ خب چی کار کنم از اولش هم هم چشمم گرفتتش، اما خیلی بلبل هوا می

دم عین شه، منتها هر چی نخ میبعد لبخند عمیقی زد و آرام گفت: قربونش برم الهامات هم بهش می

  .ستخیالش نیست، حواسم هست که حواسش فقط پی این ایکبیری استاده

 سعود کم مانده بود که مشتی پای چشمان خوشرنگش بکوباند: چطور مگه؟ چیزی ازش دیدی؟ با همن؟م

ین یکی کنه، اهاش فقط تو افق سیر میگی؟ نه بابا، این یارو که اصال تو خط نیست. چشمـ این گاگول رو می

 .شهزنه و غیب میگه و بعد بال میره یه چیزی میهم هر از گاهی دم پرش می

  .مسعود به خنده افتاد

  .عباس با تحکم به سکوت دعوت کرد

  .معذرتی خواست و از داریوش فاصله گرفت و کمی به نبات نزدیک شد

 !گذشت زمزمه کرد: دَم پرِ این پسره نرو، خطرناکهبدون جلب توجه و زمانیکه از کنارش می

  .ی مذکورش گذاشتنبات با بی تفاوتی مضاعفی دست پیش برد و کالهک را جلوی شماره

 !مطمئن بود که دوخت امروزیست
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ی سیگنال و مخابره و پیام با خودش گفت: جوجه پلیس، به من میگه که خطر داره، اونم کی؟! من که الهه

 .هستم! هه

و  ای او را نگریستاش را به دستش داد. اجازه گرفت تا خارج شود، عباس ثانیهبه طرف عباس رفت و برگه

جا کرد. متوجه ضخامت برگه شد. خواست نگاهی بیاندازد که بهروز و پشت آن در دست جابه بعد برگه را

هایشان را تحویل دادند. نگاه داریوش را دوست نداشت؛ هر چند اصال در خط داریوش پیش آمدند و برگه

 و را واداراش ابایست خیلی خود را باال بکشد تا در حدش شود! اما تجربه و تیزهوشینگاهش نبود و می

ای را از قلم نیاندازد تا در مراقبه و مکاشفه های آتی؛ برگ برنده را در دار بالقوهساخت هر نگاه خشممی

 .اختیار خود داشته باشد

 .این رسم بازی روزگار بود

*** 

 .بردندی پاییز لذت میگذاشتند و از آفتاب خمیدهی نارون پا میهای ریختهعباس و صفدر روی برگ

م پیش اش حواسها را وا کنده بود: بابا دیگه سفارش نکنم، طوری نشه همهها را گفته و سنگنون گفتنیاک

 . شما بمونه، خودت دیگه مراقب این شوشتریه باش

 . ـ خیالت راحت باشه پسر، حواسم به همه چیز هست

 !هاش قاطی کردههااین را گفت و بعد یاد چیزی افتاد: عباس این ساغر مثه اینکه بد جوری سیم

 شه؟ـ باز دیگه چی کار کرده؟ تا این کیارش رو دیوونه نکنه خیالش راحت نمی

یم گه باید بیای اینجا زندگی کندونم، خیر سرش امشب بله برونشه، پاک زده به سرش. به پسره میـ چه می

 . اش مال وابستگی زیادهوگرنه بله نمیدم! همه
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شه دوماد سر سری تو قد و قواره کیارش با اونهمه دک و پُزش حاضر میعباس حیرت زده: اینجا؟! کدوم پ

 خونه بشه؟ خل شده؟

خونه که ی محرمیت بـ به کسی نگفتم، ولی قراره سلیم آبادی امشب با دفتر دستکش بیاد اینجا یه صیغه

 .ست و اینقدر گربه رقصونی نکنهاین دختره بفهمه همه چی تموم شده

ن زور و اجبار کار درستیه؟ شاید بهتر باشه یه خورده راحتش بذاریم تا از اونور سرریز ـ بابا به نظرتون ای

 .نکنه

ه، ای باشاش فرق کرده. کیارش نباشه؛ هر کس دیگهـ نه بابا؛ این دختر چند وقتی هست که عقل و منش

 .وضع همینه. باز کیارش از خودمونه و عاشقِ ساغره. تو زندگی که بِرن به راهش میاره

 .عباس دیگر چیزی نگفت. بهتر دید که در این خصوص؛ موی سپید پدرش داوری کند

 . پدر را تنها گذاشت و به سمت ساختمان حرکت کرد

دانست که کیست ولی می .ای توجهش را جلب نمودهنوز از پیچ راهروی پاسیو نگذشته بود که صدای گریه

 .ش برنمی آمدترجیحش به عدم مداخله بود. کاری برای او از دست

ای به این دختر نداشت. به یاد آورد که افتادن و شکستن لیوان در شبی که حتی اگر محرمش هم نبود عالقه

 .کیارش به عنوان خواستگار معرفی شده بود تازه اول ماجرا بود

ا هایتوقتش، برخوردهای نه چندان خوشایند کیارش و نهای وقت و بیرفتارهای ناهنجار ساغر ابراز عالقه

ی آن دو با یکدیگر؛ همه و همه کار را به آنجا رسانید که کیارش بپذیرد که این تنها یک گفتگوی مردانه

نوع وابستگی بچگانه و ناشی از فوت پدر در سنین خاص بوده و ساغر هم قبول کند که با چند جلسه مشاوره 

 .زدندتر از آن بود که آنها حدس میی کار کورروابط بهتری را با کیارش از سر گیرد، ولی ظاهرا گره
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اما باز هم کاری از عباس ساخته نبود، شاید کناره گرفتن و بیشتر آلوده نکردن خود در احساسات آن دختر 

 .موثرتر واقع گردد

ی این ی او به زودی از قفسِ تنیدهورزید؛ این موجب تسالیش بود که دل دخترانهمردی به او عشق می

 .شودبیند و بذر عشق جدید در دلش کاشته میهای مردش را میگردد و خوبیمیعشق کاذب رها 

گردید که گرچه برای ساغر رنج بود، اما رنجی مقدس که با جاری امشب محرمیتی برایشان جاری می

 .گشتهایش به لطف عشق مردش مرهمی یافته و آرامش حقیقی به او بازمیشدنش؛ زخم

ای با خط خوش و در کمال ادب و ی نامهآماده شود و به قراری که به وسیلهپس به راهش ادامه داد تا 

ی امتحانی که چه به موقع ی ادغام شده با برگهاحترام از او دعوت به عمل آمده بود؛ برسد. همان نامه

اش داد و حرمت آن دعوت کننده از سر بی اطالعیی آن شده بود، وگرنه قرار را از دست میمتوجه

 .گردیددار میخدشه

خورد. خوش آهنگ وزین و آراسته از اتاق خارج شد. ریتم قلبش برای اولین بار، متفاوت به گوشش می

 .آمدبود، خوشش می

 مرضیه به سمتش آمد: عباس جان! جایی میری؟

 . ـ آره مادر، باید برم کسی رو ببینم

 . دونی که امشب مراسم ساغرهـ خیلی مهمه؟ آخه می

 .مادر. نگران نباش تا اون موقع حتما میامدونم ـ می

 !ـ خیلی ماه شدی! خبریه؟

 !ـ مادر
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 .ـ جان مادر، خب یه طوری هستی! از همیشه برازنده تر

 .گردم، فعال خداحافظعباس خوشش آمد. خم شد و روی موهای گندمین او را بوسید: زود برمی

 .ـ به سالمت پسرم. منتظرتیم ها، دیر نکنی

 . ی داشت و برای اولین بار، دلش برای خودش چیزی خواستعباس حال خوب

*** 

نار هایش، کگلناز در را قفل کرد و به سمت کمد دیواری عریض اتاقش رفته و پس از کنار زدن انبوه لباس

اش که هفت سال پیش، دور از چشم افراد خانواده، جا سازی کرده بود، زانو زد و پس از گاوصندوق خانگی

 .ثر انگشت، در آن را گشودزدن رمز و ا

 .اش؛ نگاهی انداختهای اندوخته در گذر زمانِ طوالنی ایام جوانیبه انبوه طال و جواهرات وسکه

ی چشمانش سیر های زردش؛ قابل توجه بود. چند سالی بود که حدقهپول نقدِ زیادی نداشت ولی دارایی

  .داشت ی طالییگشته و اکنون آرزوهای دیگری برای این انباشته

گیرم. بهش میگم که به خاطر کنم و سر تا پاش رو طال میبا خود زمزمه کرد: یه روزی دختر نازم رو پیدا می

 یداریم با هم میریم یه گوشهکنم؛ پولش رو برمیی این طالها رو آب مینجاتش ازش گذشتم. اصال همه

ها رو هم تونم اونه بزرگ شدن، اصال میکنیم. پسرها هم کای زندگی میدنیا و بدون هیچ ترس و دلهره

ببرم، مگه چقدر از عمر صفدر مونده؟! تازه رگ قلبش به عباس وصله. خبر برسه که ناکار شده؛ قلب این 

بی سر  هامتونم با بچهیکی هم این سر دنیا وایمیسته، بعد با کلی ارث و میراث و عتیقه و زمین و ملک، می

 .خر زندگی کنم و خوش باشم

ها با خودش گفت: اگه اون زهره نیازی نذاره چی؟ اگه بگه اول پسرم رو بده تا پس همانند مجنونس
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 دخترت رو بدم چی؟

 ی صفدر نباشه؛ هان؟ خواست اینقد عزیز دُردونهبا خودش زمزمه کرد: مگه تقصیر منه؟ می

پدرش بیاره و خودی  یه بارم که قراره پسر من کار رو به دست بگیره و منفعت درست و حسابی برای

  .گیرهام رو میکنه و جلوی بچهنشون بده، باز این داره بزرگتری می

  .کنماین بار دیگه من نمیذارم. بذار عباس پاش رو از این در بذاره بیرون؛ محمود رو راهی می

فله باشه. قا ی این مرتیکه خیلی نچسب بود ولی حرفش به حقه. این بار نوبت محموده که ساالرِهرچند قیافه

دوئونه که عباس تا یه مدت نتونه تازه فقط گفته تو سفرِ دانشگاه یکی رو داره که یه خورده موش می

کنه. اصال برای چی باید بکنه؟ مگه باهاش پدر کشتگی برگرده پایتخت! نگفت که از هستی ساقطش می

ی برگرده پیشم، پسرهام هم واسههاشون برسن. دخترم هام به حق این سالخوام بچهداره؟ من فقط می

  .خودشون آدمی بشن

صفدر هیچ وقت نخواست بفهمه واسه یه زن تو مرز چهل سالگی؛ چقدر داشتن شوهری مثل اون زجر آوره، 

یه پسر پونزده یا هیجده ساله چطوری بگه این پیرمرد؛ پدرمه! بس که خودخواه و ظالمه، برام مهم نیست با 

ر کنم که برم دنبال دختقلبش وایمیسته یا نه! مهم اینه که من فرصتی پیدا میخبرِ ناکار شدن عباس؛ 

کنن؛ این رو خوب یاد تو ظلم نکنی، بهت ظلم می»هاست که دوست و همراه منه، نازنینم، ظلم سال

  «!گرفتم

*** 

قدری با  ای کدر روی میز بلند کرد و به آرامش شیری رنگ دخترِ روبرویش دوخت. بهنگاهش را از قهوه

متانت در مقابلش نشسته بود که حس استاد ـ دانشجویی کامال از بین رفته و به عنوان یک مرد؛ بانوی 
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 .مانددید که قبل از هر حرکتی؛ باید منتظر او میمحترمی را می

 .اتون سرد نشهی نگاهش شد: بفرمایید قهوهنبات متوجه

 .کنمعباس: اول شما خواهش می

لند کرد و کمی از آن چشید. هنوز تلخ بود! پس یک قاشق دیگر شکر اضافه نمود که این نبات فنجانش را ب

 .ی عباس نشاندحرکتش، لبخندی را بر چهره

 .دونم تلخ دوست نداریدنبات: تعارف نکنید؛ شما هم بریزید، می

 .لبخند عباس عمق یافت

 رُخ ما بکشه؛ درسته؟نبات: االن حتما تو دلتون گفتید باز این خواسته خودش رو به 

 .تری: نه واال! این یکی دیگه اشتباه بهتون پالس شد! و باز آرام خندیدعباس با لبخند پهن

 .جا شدنبات با مهربانی به او نگریست به طوریکه عباس کمی جابه

 ـ اگه بگم شما برادر من هستید؛ عکس العملتون چیه؟

 .ها خیره شد، خیلی زیادعباس به آن میشی

کنم این رو بخورید تا یه ی او را شیرین تر کرد و جلویش گذاشت: خواهش میدست برد و قهوه نبات

 .صحبت جدی داشته باشیم

 .کشد، او ترسو یا نامرد نبودعباس عقب نکشید، جنگ نگاه بود، مرد که در جنگ عقب نمی

 .ـ نیستی! تو خواهرم نیستی

 . ان، نابرابر بودجا شد؛ جنگ مَردُمِ چشمانشاین بار نبات جابه

 «!پسر مامانه»ی اول؛ یعنی نگاه اوّلمون، یه پیام داشتم: ی اول؛ همون لحظهـ جلسه

 ـ خب؟

 .ـ همین، تا حاال با هیچکس در موردش صحبت نکردم

 ـ چرا با من؟
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 تر؟ـ کی از شما محق

 !نگ مغلوب شدی مردی به نام کاوه، خفقانش داد؛ در جـ مادرت، پدرت، یک دفعه ساکت شد. خاطره

 ـ چرا به کاوه خان نگفتی؟

 .رفت الِّا شمادونم. به هر کی فکر کردم که در موردش صحبت کنم؛ دستِ دلم نمیـ نمی

 گی باور داری؟ـ چقدر به چیزی که می

های اخیر، خیلی کم در مورد ام طوری بود که به خصوص توی این سالـ من؛ هیچ اطمینانی ندارم. زندگی

تونستن دونم چند درصدشون میبرای همین نمی .گفتمام میاومد به خونوادهبه ذهنم میچیزهایی که 

درست باشن و یا برعکس. برای همین در این خصوص حرفی ندارم که بزنم. مورد شما هم طوری بود که 

. از تشد. قشنگ معلوم بود یه چیزیش هسی انسانی داشت. بابا کاوه با دیدن شما یه طوری میبرام جنبه

طرفی، سفری که در پیشه، سفر معمولی ای نیست، الزم دیدم شما هم یه ذهنیتی روی این قضیه داشته 

 .باشید

های سرش را با کف دست فشرد. یعنی امکان عباس دستانش را از آرنج بر روی میز قرار داده و کناره

 به او نبودند؟ یعنی حقیقتا پیش ای گذشته باشد که متعلقاش، در کنار خانوادههای زندگیداشت که سال

 شود؟کرده است؟ پس پدرش، صفدر راستین، پیرمرد خوش مشربش چه میافراد اشتباهی زندگی می

 مرضیه جانِ مهربان را کجای دلش بگذارد؟

  .اش بودندهای زندگیترین انسانکرد؛ گلناز و سایرین، کم رنگاکنون که عمیق فکر می

 برو، آیا واقعا خواهر اوست؟اما این دختر دلنشینِ رو

 اید؟ـ چند تا بچه

 . ـ فقط یه خواهر دارم؛ نونا

 ای داری؟ـ عکسی از خانواده، مادر و اشخاصِ دیگه

ست، این نوناست، این خان جونه مامانِ بابا، بعد عقب نبات سریع دست به گوشی برد: این مامان زهره
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 تون مثل هم نیست؟ی خودتونه، نونا رو ببین؛ نگاهوارهکشید: بابا کاوه رو هم که دیدی چقدر هم قد و ق

 ـ تو چرا شبیه هیچ کس نیستی؟

نبات جا خورد: خب، خب، میگن من شبیه مادربزرگِ خان جون هستم. یعنی خان جون این رو میگه. کسی 

 .اون خدابیامرز رو ندیده.فقط خود خان جون میگه

 .زن کردنی بود: ولی به نظرم یه چیزی اینجا غلطهعباس عمیق شد.نگاهش مردانه و به دور از هر و

 !ـ چی؟

ی نبات اضافه کرد و بعد از هم زدن، آن را عباس دست برد و یک قاشق دیگر شکر، به قهوه سرد شده

 ! پیش برد: بخور تا بگم

 !نبات همانند کودکان سر تکان داد و همه را چون دارویی سر کشید: خب؟

 ! ـ تو هم دختر اونا نیستی

 .صورت زیبایش به تبسم زیباتری، شکوفا شد. عباس از این همه زیبایی سر فرود آورد و نگاه پایین داشت

ـ تو رو خدا موضوع رو جنایی نکنید. حاال قرار نیست که مقابله به مثل کنید، من یه چیزی گفتم؛ اون هم از 

 تید از اشتباه دربیاید. منم که عاشقتون نیسی واقعیروی حس انسان دوستی، که اگه واقعا شما تو خونواده

 !برادر،کی از شما بهتر

ین خانم دارش او را نگریست: بباش تکیه داد و با لبخند کنایهعباس با سرخوشی و دست به سینه، به صندلی

، «دنیشش باز ش»ات بهت گفته که من پسر مامان زهره هستم،نبات! اگه تو خاصی و حس ششم فوق العاده

بینی که هیچ خط و ربطی به این خونواده فوق العاده تیزی دارم .یه نگاه به خودت بندازی میمن هم مغزِ 

 هات گوش میدم؟کنی چرا اینجا نشستم و راحت به حرفنداری .فکر می

کشید و گفت و راهش رو میشد، دور از جونت، یه دری وری بهت میاالن هر کی جای من بود پا می

تریم. حاشیه نمیرم؛ توی این بیست و یکی دوسالی که زندگی یه کوچولو متفاوترفت، ولی امثال ما می

 .ام بودم که بفهمم یه چیزی اینجا غلطهی مسائل و ارتباطات خونوادگیکردم، اونقدر متوجه
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 .کردمکرد و ناخودآگاه به هیچکس تعلق خاطر پیدا نمییه حسی که همیشه من رو رها و غیروابسته می

ام و از فردا هم من راه بیافتم دنبال اونا ها؛ نه! من یه عمره که الن تو بیای بگی من پسر یکی دیگهنه اینکه ا

پدرم صفدر نامیه، نون و نمکش رو خوردم و با مهر و محبتش بزرگ شدم و همسرش مرضیه که عشق برام 

 .خرج کرده

و عشق هم ازش ندیدم. حاال ای محبت این وسط کسی هم هست که نام مادر رو برام یدک کشید و ذره

  !ام رو ببینی که بیشتر شبیه تو هستن تا من؟خوای مامان گلناز من رو با دو تا برادرای مثال تنیمی

 ـ برادر تنی؟ مگه ناتنی هم دارید؟

 .ـ برادر که نه، ولی چهار تا خواهر از همسر اول پدرم هستند

 هاشون رو ببینم؟ـ میشه عکس

ی قبل از گلناز در کنار محمود و ناصر گرفته بود؛ و آورد و عکسی را که دفعهعباس گوشی خود را جل

 .نشانش داد

 .ناگهان نبات یخ کرد و عقب کشید. چنان رنگش پریده بود که عباس ترسید

فوری از جایش برخاست و سمت او رفت: نبات! نبات خانوم، خانوم فاخر؟ چی شدی؟ تو رو خدا! چرا 

 اینطوری شدی؟

 .د کرد و از گارسون خواست که نوشیدنی بسیار شیرینی بیاورددست بلن

لحظاتی بعد و پس از اینکه نبات به خود آمد از جایش بلند شد و کیفش را برداشت. قلبش ناآرام میزد. زنی 

 .را که دیده بود؛ مادرش بود. مطمئن بود

کرد. او را به سمت ماشین د میای از امنیت در اطرافش ایجاداشت و با دست هالهعباس کنارش قدم برمی

  .خود برد: بیا سوار شو تا برسونمت
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 ! چه نشستنی؛ آوار بود

 خوای چیزی بگی؟ـ نمی

 .ی چشمش فروچکید. عباس ماشین را روشن کرداشکی از گوشه

 !ـ تو برادر من نیستی! من هم دخترِ زهره نیستم! ای وای

 .برداشک بود که سیلش می

 ها اشتباه باشه؛ هان؟ی اینخیلی قوی هستید، نگاه کن؛ شاید همهـ نبات خانوم!شما که 

اشون هستن لرزید: نه! مطمئنم. در اینکه کاوه و حتما زهره در هوای پسر گمشدهگریست و مینبات می

دونم من چه جوری از تو هاست. اما نمیشکی نیست. من متوجه بودم که نگاه کاوه به شما، مثل گم کرده

 . آگاهمر دراوردم؟! من بیشتر از همه به خودم ناخونه شون س

ای که بار گذشته، در همراهی با کاوه، نبات را پیاده کرده بودند ایستاد: تو االن اینطوری عباس نزدیکی خانه

تر باشیم و عاقالنه تر های قوی تری داده؛ پس باید محکمترسونیشون، خدا به من و تو ذهنبری خونه، می

ای هم داریم االن دو تا همسن و سال و دوست با یه درد مشترکیم؛ این رو قبول داری؟ خونواده .رفتار کنیم

که خیلی ما رو دوست دارن، باید با صبر و حوصله این قضیه رو حل کنیم. قول میدی که آروم باشی و درست 

 رفتار کنی؟

ی خان جونم؟ االن منو ببری خونههای مزاحم را عقب راند و سر تکان داد: میشه نبات با سرانگشت، اشک

این طوری برم خونه ممکنه بزنم زیر گریه و کار رو خراب کنم. الاقل تا برسیم اونجا آرومتر میشم و تا فردا 

 .وقت دارم که به خودم بیام

کنم، این طوری بهتره، یه بستنی هم بهت میدم که خنک شی و حالت جا بیاد، فقط ـ البته که این کار رو می
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 و لیوانی باشه یا نونی؟بگ

 ! خندید به زیبایی آفتاب: چوبی باشه

 .انداختعباس هم خندید و پا روی پدال فشرد و پرواز کرد، چقدر ژست حرکتش؛ او را یاد کاوه می

 های دور و کنار هم قرار گرفتند و آرام یافتند، دو کودکِ زاده شده در شبِ پر بارش آن سال

 !ا سوالی ناب: رها شدیم یا گُم ماندیم؟! پیدا شویم یا همچنان در خفا بمانیم؟بحران زده از حسی غریب، ب

 .باید بیاسایند؛ درنگی کنند و بیازمایند تا عیار گیرند و به پاسخ رسند

*** 

 .عباس دیر به بله برون رسید

 .اصال حالی برایش نمانده بود که به چنین مراسمی وارد شود و مثل همیشه رفتار کند

 .خم کرده بود؛ به درک! دیگر از این همه فیس و نازهایش خسته شده بودساغر ا

ای حس مادر فرزندی در این زن وجود فهمید که چرا ذرهرفت؛ فدای سرش! تازه میگلناز چشم غره می

 .نداشت

لی ودانست که او کجای این بازی ایام بود؟!شاه بود یا سرباز؟! شاید هم قلعه! صفدر خان دلخور بود؛ نمی

 .کم برایش پدری نکرده بود و حال چشم امید داشت که عصای دست پیریش باشد

مرضیه نگران بود؛ آخ مادر، با خود گفت: تو را کجای دلم جای دهم که از همه عاشق تری؟ اگر بدانی، حتما 

 !شکنیمی

ام به خوبی به انج ای را که به گردن گرفته،بایست وظیفهاما اکنون قول داده بود که خونسرد باشد و می

 .رساند
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یاد نبات، دلش را زخم زد، دخترکِ ترسان از گم شدگی در هویتی نامعلوم. اویی که گفت: دلش هم اکنون 

داشت و همواره، پدر را اش گوید؛ که گاهی برادر دوست میخواهد تا از رنج خواهرانهی برادر را میکاوه

 .عاشق

 .دی او بیش از مال خودش بوربزرگ مهربان را بازی کند، غصهتوانست برایش نقش یک پدصفدر حتی نمی

برد که هنگام پیاده شدن، هنوز چشمانش اشک داشت؛ حتی آن چوبی رنگی را هم لب نزد. کارت از یاد نمی

 .خود را داد و خواهش کرد که او را از حالش بی خبر نگذارد، کاش خبری دهد

ی محبوب اتاقش فرو رفته، دست خم یده بود و بر روی کاناپهاش به آرامش رسهای خانگیتازه در راحتی

ها فکر کرد. به پسرانی کرد که نبات خبری از حالش بدهد. به گلناز این سالکرده زیر سر نهاده و دعا می

همه اختالف ظاهر و چهره شناختند ولی هیچگاه جرات نکردند از اینکه او را به عنوان برادر بزرگتر می

 . سخن گویند

یاد محمود مهربانش افتاد. پسری آرام و درسخوان که عاشق پزشکی است. چقدر این پسر ظریف و دوست 

از شد، بگرفت یا حداقل تو پُر میداشتنی است. قد صد و شصت و هفت هشتش، اگر مانند ناصر وزن می

زدند، ست صدا میهایش او را الیورتویآمد که همکالسیگرفت. یادش میتری به خود میحالت پسرانه

ی چسبید. ناصر کمی قلدرتر بود وللبخندی از این یادآوری بر لبش ظاهر شد. محمود همیشه بیشتر به او می

 .باز هم در برابر او تاب جسارت نداشت

محمود که دبیرستانی شد؛ همیشه مواظبش بود. ظرافتش همراه با آن چشمان ریز رنگی و موهای مجعد، 

داد و تالشش به تحصیل. با خود گفت: یعنی . خودش هم خانه را بیشتر ترجیح میکمی دردسر آفرین بود

 حاال این دو تا جوجه، برادرهای نباتند؟
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؛ کمی سر کردداستان برایش بامزه شده بود، هر دویشان در مشتش بودند، ناصر را باید بیشتر سر به راه می

خورد که صدای ارسال پیامکی را شنید. میجنبید ولی محمود خوب بود،در افکارش غوطه و گوشش می

ی ناشناسی سریع به ساعت بزرگ بی عدد مقابلش نگریست، نیم ساعتی از نیمه شب گذشته و پیام از شماره

 ! ، همین«خوبم، نگران نباشید» :بود

ضوع مو هامونکنیم تا با خونوادهعباس پیام فرستاد: بذار برم برگردم؛ بعد با هم یه راه حل خوب پیدا می

 رو مطرح کنیم. باشه؟

 .ـ منم با خودتون ببرید. بی من نمیشه

 . ـ حرفشم نزن! تو خطر میافتی

 .افتیـ نیام شما توی خطر می

 خوای زیر پنج بگیری؟ـ نبات! نکنه می

 .ـ چی؟! اعتراض میدم

 دونی؟ـ نبات! تو چی می

 !ـ واقعا هیچی، ولی به من نیازه

 ! دازم. نه حاال و نه هیچوقتتونم تو رو به خطر بنـ نمی

 ...ـ

 .ها کار ما نیستـ این سفر رو هم به خاطر پدر میرم چون موضوع براش حیثیتیه وگرنه این پلیس بازی

 !شیمخوندم که اگه شیر مادرهای هم رو خورده باشیم به هم محرم میدونی یه جایی ـ عباس! می

 ... ـ
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 دونستی؟ـ نمی

ها به درخشید، این چه رمزی است که واژهی گوشیش میبر روی صفحهعباس در بهر نامش بود که 

نشینند؛ های کوچک چشم، زبان، قلب، مغز ...، طور دیگری میهای شیرین بر عصبهای برِّاق و طعمرنگ

نشانند و مگر مولکولهای هوا چه جاذبه و قدرتی دارند که از فرسنگ ها، این همه حس مختلف بر جان می

اندازند که انگشتان نیز حتی قادر به حرکت بر روی این حروف لمسی تن، به دور تند میخون را در 

 !گردند؟نمی

خوای بگی ممکنه االن خواهر برادر به خود آمد و سریع نوشت: چرا، قبال تو احکام یه چیزهایی خوندم، می

 رضاعی باشیم؟

 .ـ آره

 !ـ دوست ندارم باشیم

 ... ـ

 خوای باشیم؟ـ تو چی؟ می

 .ـ نه

 ـ تو شیر مامانت رو خوردی؟

جون همیشه تو خونه خان .دونم که مامان زهره موقع تولد من خیلی نحیف و کم خون بودهـ من فقط می

 !گفت هر چی نونا شیر مادرش رو خورد و درشت شد؛ من با شیر خشک بزرگ شدم و رشد نکردممی

ت شیرِ گلناز رو نخوردم. این به گواه تمام افراد جونت اغراق کرده! اما من یقین دارم که هیچ وقـ خان

 .مونهخونه
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 .کشم تا قضیه برامون روشن بشهـ من هم برای اطمینان از زیر زبون خان جون بیرون می

 .ـ حاال بگیر راحت بخواب و به هیچی فکر نکن، همه چی درست میشه

 ام که حتما ده شده دیگه؟ـ نمره

 ! ـ بگیر بخواب

  .ـ شب بخیر

 .شبت بخیر نبات خانوم ـ

 !ای نگذشته بود که صدای زنگ پیامک، مجددا شنیده شد. لبخندی زد و صفحه را گشود؛ نبات نبوددقیقه

 .پیام از مسعود رافعی: فردا ستاد، رأس هشت

 !اعصابخندید: چه بی

 ! نوشت: چشم جناب سروان

 به اونی که باهاش خارج میشم» نوشته بود:  ی امتحانش افتاد که در حاشیه آن خیلی ریز و ناخوانایاد برگه

 .«حواست باشه خیلی خطرناکه

اش بیشتر ی بنده! خندهلبخندی از این یادآوری بر لبانش نشست: پس این پلیس خوشگله میشه پسر عمه

شد، بفهمه چه حالی میشه؟! اما با فکر دیگری، لبخندش پاک شد: باید سر در بیارم که با نبات چقدر صمیمی 

 ...ستن؟! باالخره با هم بزرگ شدن و شایده

م بایست تمام و کمال برای معضلی به نانخواست به افکارش گسترش دهد. اکنون در موقعیتی بودند که می

 .گذشت؛ طرح و برنامه بریزندها از دفنشان میجاتی که سالشوشتری و عتیقه

 .ستگُلی هم نفهمه. مردونهپیام داد: محمود جان صبح صبر کن با هم بریم، کارت دارم، 
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*** 

های کمرباریک و لبه طالیی محبوبِ قوری قرمز شاه عباسی را بلند کرد و چای خوشرنگی را داخل استکان

ش ی زیباینبات ریخت. نان سنگک تازه را که صبح زود و علیرغم درد شدید زانوانش؛ فقط به عشق نوه

جون، بخور اش رفت: قربونت برم عسلِ خانان صدقهخریداری کرده بود، نزدیک دستش قرار داد و قرب

  !دیگه؛ شب هم که اومدی لب به چیزی نزدی

ی کوچکی به دهان گذاشت و با زورِ چایِ شیرین مادربزرگ؛ آن را نبات شرمنده از این پیرِ مهربان، لقمه

 .فرو داد

نجا تا همین حاالش چقدر اشک فهمم از غروبی که اومدی ایکنی من نمیخوای بگی چی شده؟ فکر میـ نمی

 .های خوشگلت ریختی؟ چی شده مادر؟ بگو خودت رو سبک کناز این چشم

ـ چیزی نیست خان جون. همیشه که آدم حالش خوب نیست، یه جایی هم کم میاره! فقط هم پیش شما 

 .حالم بهتر میشد

 تونست آرومت کنه؟نمیـ خان جونت قربونت بشه. چی تو رو اینقدر ناراحت کرده که حتی کاوه هم 

 ـ اذیت شدید اومدم اینجا، نه؟

ها، من از خدامه که تو هر ساعت شبانه روز اینجا باشی، ولی طاقت غمت رو ـ وای مادر دیگه این رو نگی

 .خوامندارم عزیزم، نبات خندون خودم رو می

 ـ خان جون شما از وقتی من به دنیا اومدم؛ همه چی یادتونه؟

 . اش یادمه. بس که عزیز بودی برامه به لحظهـ آره مادر لحظ

ـ خان جون من چه طوری بودم؟ یعنی از همون اول هم شبیه هیچکی نبودم؟ تعجب نکردید که چرا مثل نونا 
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 شبیه مامان زهره و کاوه نیستم؟

ـ خب چرا مادر! راستش رو بخوای خیلی تعجب کردم. زهره که زن کاوه شد ظریف و کم جون بود. ظاهرا 

ها که کاوه هم کم خونی شدیدی هم داشت. موقع حاملگی تو، شکمش خیلی کوچیک بود. اون آخری

ه این ی بشد بچهماموریت بود، مامانت هم کامال از غذا افتاده بود. وقتی تو به دنیا اومدی من اصال باورم نمی

ی اول دونی از همون لحظهنمی سالمی و خوش وزنی به دنیا بیاره، از عجایب بود برام، اما خب خدا رو شکر،

 .چقدر مهرت به دلم نشست نباتم

ـ خان جون یه بار بهم گفتی موقع من مامان زهره اصال جون شیر دادن نداشت. یعنی واقعا من ازش شیر 

 نخوردم؟

ـ چی بگم مادر که دلت نشکنه. از بیمارستان که اوردیمتون خونه، زهره اصال به حال خودش نبود. معلوم 

اش بلکه به خودش بیاد، اما حالش انگار بدتر میشد. چشه! یکی دو بار با زور، تو رو بردم زیر سینه نبود

های صمیمی من تو شهر خودمون بود یه پسر هفت هشت ماهه اتون که دختر یکی از دوستیادمه همسایه

ه از دست مادرت که دیگ .داشت که ماشاهلل غولی بود برای خودش، از بس که شیر این زن پُر و قوی بود

گردوندم، البته آب قند و شیر کرد و برت میاش؛ سیرت میبردمت در خونهاشکم رو در اورده بود، هی می

ت ادادم ولی کاوه که برگشت، دست به دامنش شدم که بهتره شیر خشکیالش بهت میخشک هم البه

م. شیر مادرت هم که کامال خشک شد، ی اون بنده خدا رو بزنیشد که شب و نصف شب در خونهکنیم. نمی

 !واسه همین تو خوب رشد نکردی

بینی ـ خان جون! قربون مهربونیت، آخه من کجا رشد نکردم؟! به این خوبی! شما نونای لنگ دراز رو می

 .کنید من کم رشد کردمفکر می
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 .ای گذاشتهخان جون بلند خندید و نازش داد؛ اسکناسی هم به رسم صدقه دور سرش چرخاند و گوش

 ـ خان جون یعنی االن من یه برادر رضاعی دارم؟

خوردی. نمیشه گفت یه روز الی شیر اون دوست ما، شیرخشک هم میدونم مادر، تو البهـ خیلی دقیق نمی

کامل شیر اون زن رو خوردی و فقط از اون سیر شدی. به هرحال گاهی که با اون دوستم تلفنی صحبت 

خبر نیستم. پسرش هم که چند ماهی از تو بزرگتره، اش و اون دخترش هم بینوادهکنیم از احوال خامی

 .همونجا دانشجوئه، نگران نباش قرار نیست خواستگاری تو هم بیاند که نگران رضاعی بودنتون باشیم

 !ی نبات بلند شد: اِ خان جون، خیلی هم دلشون بخواداعتراض پرخنده

کرده  خوای بگی چی اذیتتگریست: نبات جان االن که حالت بهتره نمیآسیه با محبت به دخترک زیبایش ن

ود خبود؟ جان من یه وقت این مسعود چیزی نگفته باشه؟! هنوز یادمه از اون دفعه که تو جمع اون حرفِ بی

 .رو زد و تو رو برد تو لک، دیگه نشدی او نبات اول ها

نه خان جون، مسعود هیچ  :او بود عمیقا خوشحال شدنبات از اینکه این عزیز با وفایش همیشه حواسش به 

خواد پاشَم برم سر کاری نکرده. شاید یه وقت دیگه باهاتون در موردش صحبت کنم، اما االن فقط دلم می

صفا  ی توپ بذارم که دوتایی با همهای سبزی توی فریزرتون و یه بسته آشی در بیارم و یه آش رشتهبسته

 ات؟موافقی عزیزِ نب .کنیم

پ و ها و گداد که تمام این درد و دلآسیه از ته وجود به گُلِ نازش لبخند زد تا چنین کند. اما قلبش گواه می

های گریه دارِ امروز دخترکش؛ با غمی آبگینه شده که شاید قلب پیرش تحملِ بارِ حقیقتش ها و خندهگفت

داد که خبری در راه است، صورش جِد حکم میرا نداشته باشد، موی سپیدی که قلمِ نقشِ آسیاب نبود؛ به 

 .دمیده بود
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*** 

  .ردکشدند نظاره و سرشماری میعباس قوی و پر هیبت ایستاده بود و دانشجویانش را که هفده نفر می

را  اشتوانست نگاه خود را از عباس بچرخاند، لبخندی زد و کولهای که نمینبات ساده و درخشان، به کاوه

 .ی پدر درآورد تا تحویل بار دهدسفری بود از شانهکه بزرگ و 

داریوش به همراه مریم و ندا، کنار مسعود ایستاده بودند و طفلک او که از شرم حضور دایی اش؛ سر به زیر 

کند و مسعود داد. غافل از اینکه کاوه کجا سیر میاش را نمینگه داشته و اصال جواب دختران همکالسی

 !کجا؟

 ی من یا دید زدن استاد بنده؟پدر را گرفت: بابا جونی اومدی بدرقهنبات بازوی 

 کاوه همچنان در فضا بود: هووم؟

خوای تقاضا بدیم سه جلدش رو به نامت بزنیم؛ ـ میگم اگه خیلی از این استاد راستین ما خوشت میاد می

 هوم؟

چه حقیقتی خدایا؟ چشمان این صورت کاوه از آن سرو پیکر چرخید و به چشمان پر مهر نبات دوخت شده. 

 .مرد التماس دارد

 تونی؟ـ می

 !ـ چی؟

 تونی سه جلد به نام بزنی؟ـ می

نبات وا رفت، چه آرزوی قلبی برآورده شدنی، گویی نبات چراغی بود که کاوه با نوازشش فقط یک آرزوی 

 .ی شدنی خواسته بودساده
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 ! تونمـ می

باز و بسته شد ولی صدایی بیرون نیامد. چه کرده بود با دخترکش  ای لبانشاین بار، کاوه خشکش زد. لحظه

 !حواسی مطلق؟به هنگام بی

 دونی نبات؟ـ تو چی می

 !نبات رنگ کبود کرد، چه احمقانه سخن گفته بود در این گاه رفتن

 ... ـ

تی اشتی رفخبر گذدانست: با توام، چند شب پیش چرا بیآمد اگر نباتش چیزی میقلب کاوه از جا در می

 جون؟ی خانخونه

 ... ـ

سکوت پر حرف دخترکش، وای، وای! یقین کرد که سبویی بشکسته و رازش فرو ریخته، این بار او بود که 

 .کبود نه؛ سیاه شد: حرف بزن

 .گشتآمد اگر رنگ پدر باز نمیقلب نبات در می

 ... ـ

 !ذارم بریهمین االن حرف نزنی؛ نمی ذارم بری، اگهنفس سنگینش را بیرون داد و صدا خفه کرد: نمی

 .در یک حرکت ناگهانی دست نبات را گرفت و او را به سمت ماشین برد

 . ای نگاهش به آن سو رفت و نتوانست حیرتش را بپوشاندمسعود لحظه

 داریوش: اون یارو باباشه؟

 !مسعود: یقین، باید باشه دیگه
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 !ـ چی شد پس؟ چرا بردِش؟

رو به مریم کرد: میگم  .را دید که به خاطر مشغولیتش، متوجه جریانات روبرو نبودمسعود چرخید و عباس 

 .ها، شاید باباش نباشه، مشکلی واسه سفرمون پیش نیادبد نیست بری به استاد بگی

وار سری تکان داد و به سمت عباس رفت. آرام چیزی گفت ولی عکس العمل پرشتاب عباس از مریم شیفته

 .ه دور نماندنگاه مسعود و بقی

عباس اخمی در هم کشید و به سمت ماشین کاوه به راه افتاد. نزدیک شد؛ نبات را دید که با دستمالی 

ر برید، پسر بدتی اخم او نمیکند. قلبش به درد آمد. اخم کاوه هر چه تیز بود به اندازهچشمانش را پاک می

 !از پدر

اش برداشته و به بیرون نگاهی انداخت. از شقیقه ی کوچکی به شیشه زد و عقب کشید. کاوه دستضربه

 .پیاده شد و دست قوی عباس را محکم فشرد

 .افتیمـ کاوه خان مشکلی پیش اومده؟! داریم راه می

 .دونم! نمی تونم بذارم نبات اینجوری با شما بیادـ نه، یعنی نمی

 !ـ چرا؟ مگه چی شده؟ تا چند دقیقه قبل که خوب و روبراه بودند

 !یه مورد پدر ـ دختری پیش اومد، یه چیزی گفته که باید پاش وایستهـ 

 .ی نبات را خیلی واضح ببیندتوانست چهرهعباس نگران به داخل ماشین نگاهی انداخت ولی نمی

کنم خواید اجازه بدید که با ما همسفر بشه؟ آخه اینطوری که نمیشه، من از شما خواهش میـ یعنی نمی

کنم، ی دیگه که برگشتیم هر مشکلی هم که باشه حل میشه، خواهش میامید خدا تا هفته بذارید بیاد، به

 .البته اگه اعتباری پیشتون دارم
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یش هاها در کنارش، شاهد بزرگ شدن و عمق یافتن تواناییشناخت. سالکاوه کالفه بود. نبات را خوب می

  .بود

دانست که چند از دهانش در رفته است؛ وگرنه خوب میزد. ظاهرا این بار صدالبته که بی ربط حرفی نمی

 .گویددهد و اسرار دل میست، کمتر کسی را به خلوت ذهن و روح بزرگش راه میسالی

به سمت دیگر ماشین رفت و در را گشود. نبات را پیاده کرد و دستی بر سرش کشید. آرام کنار گوشش 

گذره؛ بریز دور. تو دختر کوچولوت هر چی میزمزمه کرد: ببین خوب به حرفم گوش کن! تو مغز 

کنم. پس به فکر سه جلد زدن کنی؟ با هیچ چیز عوض نمیکوچولوی منی و تو رو با هیچ چیز؛ گوش می

 .برای من نباش

 ...ـ بابا

 ـ هیس، گوش کردی؟ دختر خودمی؛ باشه؟

 .ـ بابا ببخشید، یه لحظه حسودیم شد

 .ای بر روی آن زدی مردانهـ ــوسهکاوه سر نباتش را به بازو گرفت و ب

بفهمم پاهات از مرز  .ـ به هیچ چی فکر نکن، از سفرت استفاده کن و لذت ببر، کارهای خطرناک هم نکن

ایمنی و سالمت؛ یه قدم رد کرده، عینهو بولدوزر رو سرت خراب میشم و باید بیای بشینی تو خونه و درس 

 .ی شوهرفرستمت خونههم بی درس! می

 !بابا؟ـ 

ـ جان بابا؟ حال سر و صورت دماغیت رو پاک کن، آبرو برامون نذاشتی، این جنابِ عباس هم، نگاهش یه 

 .طوریه که من هم واجبه خودم رو سریع یه جایی برسونم
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این را که گفت هر دو به خنده افتادند و به سمت اتوبوس حرکت کردند. کاوه بار دیگر دست عباس را 

به خدا سپردم و بعد شما، امیدوارم حواستون کامال بهش باشه. اگه دیدید  فشرد: نبات رو اول

 .ام یه پیام بدید خودم میام سراغشاش گل کرد به شمارهماجراجویی

 .خندید. مسعود هم که خیالش راحت شده بود؛ از کنارشان رد شد و به سمت اتوبوس رفتنبات آرام می

افه میاد مردکِ پلیس! فکر کرده کالکتش رو زدن که اینقدر کاوه نزدیک گوش نبات غرید: اووه چه قی

 !کنهآرتیستی اَکشن می

دانست که با چه قرار، سرخوشانه خندیدند و از هم جدا شدند، ولی هر یک میپدر بازیگوش و دخترک بی

 .دلی از دل هم دل کندند

دید که هنوز مردی را می هایش برای این دختر به سر آمده و دختری که عجزی پدرانهپدری که قصه

 .کوشید تا سرود پدرانه هایش را سنج وار بکوباند؛ غافل از اینکه مارش عزایش بلند گشته بودمی

*** 

اندیشید که کجای راه را، دو روز بود که در این اتاق نمور و نیمه تاریک، با تمام قوای ذهنیش به این می

  .اشتباه رفتند

 .همه چیز بر اساس برنامه بوداز شروع سفر تا سومین روز، 

ها، آثار باستانی و ای از موزههای غرب کشور بود و بازدیدهای دورهمسیر سفر به سمت یکی از استان

ای به خصوص در نواحیِ همچنان مستعد برای حفر و کشف آثار قدیمی و زیرخاکی، انجام های منطقهگشت

 . شده بود

ی صفدر برای همراهی محمود در حال آماده سازی و کسب اجازهطبق آخرین اطالعِ مسعود، شوشتری در 
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 .سفر مذکورش بود

هایی که ستاد برای محمود در نظر گرفته؛ عباس آنها را در جایی به تله قرار بر این بود تا با توجه به ردیاب

 .بیاندازد و شوشتری را مجبور کند که محمود را برگردانده و او را با خود راهی کند

 .پایید تا برای عباس، مشکل یا دردسری به وجود نیاورد؛ در نهایت دقت، حرکات داریوش را میمسعود

خواهد هرچند در روزی که بعد از امتحان، به گشت و گذار رفته بودند؛ داریوش فقط گفته بود که دلش می

ای خواهد داد تا شدهحال این جوجه استاد را بگیرد و چون خودش یک مورد انضباطی دارد؛ به او پول دسته 

 .در این سفر، عباس را گوشمالی درست و حسابی دهد

مسعود به ظاهر قبول کرده ولی برای اینکه لو نرود، کمی بی میل و ترسیده خود را نشان داده و علت 

 .انتخابش را جویا شد

اسه یه ست و واند، بعدش مگه بابات مریض نیداریوش در پاسخ گفته بود: پسرهای کالس همه بچه و ترسو

کنیم تا یه خورده از این غرور زنی؟خب بیا، اینم پول مفت! فقط یه کوچولو ادبش میلقمه سگ دو نمی

 ! کاذبش کم بشه، همین

اما حال، در این اتاقک کم وسیله و کم نور، دو شبانه روز است که اسیر افتاده و از همان دیروز که چشم 

 .گشود، تاکنون کسی را ندیده بود

زد، درست دقایقی قبل از آن خوابِ مرگ؛ برایش پیام فرستاده بود که اوضاع کمی شور نباتش را می دلش

 !عجیب است

ن و ای ناای، بستهبه اطراف نگاهی انداخت. اتاقک یک سرویس کوچک داشت و بر روی میز رنگ و رو رفته

ه نش، هیچ ادعایی نداشته باشد. تشکچچند بطری آب گذاشته بودند تا مجرمِ بی گـ ـناه، برای رویت زندانبا
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 .ای انداخته بودندهای سرد کوهستانی، در گوشهنوازی برای شبو پتوی زبری هم به رسم مهمان

آن شب کذایی؛ نبات گفته بود مراقب باشد، از این پسرک داریوش هم، به شدت عصبانی بود که این سه 

کرد تا حالش را جا بیاورد، ای اش میدین مشت حوالهرفت و چنروزِ سفر را زهرش کرده، اگر جا داشت می

د که آمبست که بعد در این اتاق بگشاید. هر چه اندیشید، یادش نمیکرد، کاش چشم نمیکاش چنین می

چگونه ضربه فنی شده، از غذا بود یا آب؟ شاید آن دسر عجیبی که توسط گارسونِ ناآشنای هتل، در 

ی تعارفیِ ندا جباری که فقط به حکم ادب و چون همه را به آن آبمیوهآخرین لحظه پخش شده بود؟! یا 

 !خاطر تولد فرزند برادرش مهمان کرده بود، او هم پذیرفته و نوشیده بود؟

سعی کرد آرام باشد و ذهنش را متمرکز کند. هر که او را حبس کرده؛ قصد آزار و یا کشتنش را نداشته، از 

 .دنی هم ندیده بودآب و نانش پیداست. حتی آزار ب

 .فقط قلبش جراحت داشت؛ آن هم برای نباتش،گویی چاقو به پشتش وارد شده، بد درد داشت

*** 

  .کردهای ارسالی را مرور میمسعود پشت میز خود نشسته و ورق به ورق، شرح وقایع و گزارش

بعد برای خوابیدن به سوئیت های دعوتیِ ندا جباری؛ با داریوش قدمی زده و آن شب پس از نوشیدن آبمیوه

 .شان رفته بودندچهار نفره

یک ساعت نگذشته بود که پیامِ نبات را که برای احتیاط، به اسم مادر ذخیره کرده بود با این مضمون 

 .دریافت کرد: خودت رو برسون. حال بابا بده، از دست میره

 .بود ؛ همان عباس«بابا»تباطاتشان نشوند. ی ارافتاد، متوجهاین رمزشان بود تا اگر گوشی به دست غیر می

  .داریوش به سمتش چرخید و نور گوشی را دید
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 آرام گفت: نخوابیدی؟ زیدی داری که این ساعت با گوشی مشغولی؟

 .ـ نه بابا، گوشی را به سمتش چرخش داد، مادرمه؛ میگه برگرد. حال بابام روبراه نیست

اد؛ بلند شد و به سمت تخت داریوش که در آن اتاق کوچک با بعد برای طبیعی جلوه دادن نفسی بیرون د

رسیدی، حرکت کرد: این دو تا تازه خوابشون برده. میرم بیرون زنگ بزنم بیدار نشن. دو قدم به آن می

کنم فردا برگردم. تو هم که نگفتی ام رو میمادرم دلواپسه، االن هم ترسیده، برم بهش بگم که سعی

 !ا چیه؟ی مات واسهبرنامه

 ! جا شد: هیچی بابا؛ اصال پشیمون شدم، جوجه استاد که زدن ندارهداریوش قدری جابه

  .مسعود کم مانده بود شاخ درآورد! بیشتر نگران شد

اند. یاد پیام نبات افتاد و در دلش ای وایی گفت. شاید اصال سوژه او نبوده است و آنها راه را اشتباه رفته

 باشد؟ نکند خطر از جای دیگری

شتابش بیشتر شد و پیراهنش را به تن کرد و با همان شلوار گرمکن راحتی از اتاق خارج شد و به سمت 

 . اتاق عباس به راه افتاد

  .درِ نیمه باز اتاقِ تاریک را که دید، ترس بر او مستولی گردید

 .داریوش مرزن جایی نرهاش در گروه، پیامِ فوری داد: جلوی سوئیت من باش، به هیچ وجه به همکار مخفی

ی موبایلش را روشن کرد و با پای راست به در فشار خیالش که از ارسال و دریافت راحت گردید چراغ قوه

  .آورد، در کامال باز شد

داد؛ خالیِ مطلق از او؛ عباس راستین را از همان شب گم نورِ کم ولی عمیق گوشی تمام سوئیت را نشان می

 .کرده بودند
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، ی فشار زیاد تنها برادرشهای پرونده عمیق شد. ندا جباری پس از پخش آبمیوه؛ به بهانهه گزارشباز هم ب

، ی مجوزشی فکس شدهبه دلیل تولد نوزاد و بدی حال همسر، با کسب مجوز، راهی تهران شده بود، برگه

 .پس از بررسی، تقلبی تشخیص داده شد

ی قابل توجهی وجود ی مظلومِ خجالتی، نکتهرنگ پریده در استعالم سوابق ندای بیست ساله؛ آن دختر

 !داشت، نام پدر: فرهاد جباری، نام مادر: سیمین شوشتری

ی جعفر داد که وی دختر فوت شدهاستعالم گرفته شده از فردی به نام سیمین شوشتری، نشان می

ل های قبل برساند، که اکنون، محسالی مفقودِ ای بود که قرار بود آنها را به دفینهشوشتری، نفر اول پرونده

 .دقیق او و همراهش محمود راستین، مشخص نبود

اما داریوش مرزن؛ طبق گزارش همکارش، او پس از اخطار مافوق خود، به کنار درب سوئیت آنها رفته و به 

وز؛ رکشیک ایستاده بود. نه تنها داریوش قصد خروج نکرده بلکه تا صبح یک سره خوابیده و فردای آن 

  .بیشتر از هر کس، نسبت به وقایع پیش آمده، حیرت زده بود

ی مفقودی استاد عباس راستین؛ توقیف ی اینها باعث نشد که وی به عنوان اولین بازداشتی پروندهاما همه

 .نگردد

  .سرش را بلند کرد و گردن دردناکش را فشرد

ود نیز در آن بین، گم بود. به چای سرد ها و استعالمات پر شده بود که خمیزش به قدری از گزارش

 .اش نگریست و از سر تشنگی، یکسره سر کشیدشده

  .نبات همان شب طاقت نیاورده و از اتاق خود خارج و به سمت سوئیت عباس آمده بود

 ! خودش همه چیز را فهمیده بود؛ الزم به توضیحش نبود
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  .او گفته بود که دیر جنبیده است در کمال خونسردی، مسعود را متهم به اهمال کرده و به

داند که چه کند تا عباس را نجات دهد! برایش خط و نشان هم کشیده بود که از اینجای کار فقط خودش می

 .این روی نبات را ندیده بود! گویی جان خویش را از دست داده است

آمد اگر به هوش می .بودصفدر راستین با خبر مفقود شدن پسرش، راهی بیمارستان شده و اوضاعش وخیم 

 .توانست گرهی از این پرونده بگشایدشاید می

 .از جا بلند شد و به سمت اتاق بازجویی، راه افتاد

دو روز بود که عباس گم شده بود. ندا جباری به تهران برنگشته بود. شوشتری، محمود را گروگان گرفته 

دان یک رستوران جاسازی شده بود؛ در زبالهبود. ساعت و کفش های ورزشی محمود، که در آنها ردیاب 

  .کشف گردید

 .شدی کوچک داشتند؛ آن هم به دست عباس گشوده میتنها یک روزنه

 .شددرِ اتاق بازجویی را که باز کرد؛ سر داریوش باال رفت؛ چشمانش بیش از این درشت نمی

 ! چندیممون تعریف کن تا ببینم با هم چند ـ خب! آقا پسر همه چی رو واسه

پسرک مو قشنگ، زیر لب لعنتی گفت و چشمانش را با کف دست فشرد: حرفی ندارم، بازی خوردم، از ندا 

 ***! گرفتم. تمامخط می

  .یک روز دیگر گذشت. نه نانی ماند و نه آبی

  .وضو گرفته بود به نماز مغرب که درِ آهنی اتاقک با صدای خشکی گشوده شد

 .ماندده بود که قد راست کرد؛ او برای هر کس به تعظیم نمیهنوز مسح پای را تمام نکر

  !ی صفدر بودتر شدهمکثی کرد و خیره ماند! خدای بزرگ! این که جوون
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 !ـ سالم عمو صادق

ای، ی یک دست! شروع به تحسین کرد: آفرین، آفرین، شنیده بودم که خیلی تیز و نابغهمرد شصت ساله

ه از اون صفدر مشنگِ بی عرضه؛ استاد دانشگاهِ نابغه بیرون بیاد. چطور تو گفتم مگه میشولی با خودم می

 ام؟جیک ثانیه فهمیدی که من کی

  .ی داخل اتاق نشستای گفت و بر روی صندلی وارفتهعباس با اجازه

  .هایش را محکم کرد و ایستادهایش را پوشیده و بند کفشجوراب

زد کشید و لبخندی به لب آورد: عکس ن دیگر به خرمایی میدستی شانه وار بر روی موهایی که اکنو

تر کرده باشند؛ خب! من آماده هاتون رو دیده بودم، االن هم که انگار پدر رو، ده دوازده سالی جوونبچگی

 ام! بریم؟

  .صادق خوشش آمد از این جوان بلند باالی تیز ذهن

 .ی بلندی سر دادبعد خنده همان یک دستش را جلو آورد: بفرما؛ منزل خودته عمو.

را ای فهای سرمهدر اتاق بزرگی که با فرش قرمز الکی به طور کامل پوشانده شده و دور و اطرافش را مخده

 .گرفته بود، به نماز ایستاد

صادق به همراه زنی؛ وارد اتاق شد و با لحنی که با احترام و مالطفت توام بود، چنین گفت: ننه حیدر، لطفا 

 ! ی رو بذار اون گوشه تا دامادمون نمازش تموم بشهاون سین

ی نغز را شنید، به رویش نیاورد، ننه حیدر را هم نتوانست ببیند؛ پیش از داد که این جملهعباس سالم می

 .آنکه سر بچرخاند، از اتاق بیرون رفته بود

گشت و با لبخندی کنارش ی انتهای اتاق گذاشت و به طرف عمویش بربلند شد و جانماز را بر روی طاقچه
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 نشست: این سه روز انفرادیمون دیگه برای چی بود؟

خوای ی برادرم چطور آدمیه؟ الکی که نیست، میکردم که بچهصادق سبیلش را تابی داد: باید کنترل می

 !دامادم بشی

 عباس سعی کرد خونسرد باشد از این داماد گفتن های مکرر: یعنی اونجا مداربسته داشتید؟

خوردی، ها، پس چی فکر کردی؟ از آدابت خیلی خوشم اومد، حتی تو تنهایی هم با ادب نون و آب میـ 

نماز خوندنت هم که به کراماتت اضافه کرد. سیگار هم برات گذاشته بودم که لب نزدی، باریکال، آفرین، 

 !همه جوره امتیاز اوردی

ا پای کردید بکشوندید اینجا؟ دعوتمون مین رو میعباس سعی کرد خلِّاق باشد: حاال حتما باید با آبمیوه م

 !اومدیمخودمون می

ی ندا بوده؛ آره؟ خیلی خوشم میاد ازت، حیفی واسه کرد: پس فهمیدی از آبمیوهصادق از این پسر کیف می

 .صفدر، همیشه بهترین چیزها واسه اون بود، این هم از پسرش! حاال دخترش هم تو راهه

ی حرف این عموی تازه از راه رسیده را: خواهرم؟ کدوم خواهرم؟ دیگه نفهمید بقیه بند دلش چاقو خورد،

 چرا پای اون رو وسط کشیدید؟

  .ـ شلوغ نکن پسر! صفدر باید دو برابر زجری که من کشیدم تقاص پس بده

ختم به خیر  هاش، این غائله رومن یه اوالد از دست دادم با یک بازوی قطع شده؛ اون باید با دو تا از بچه

 !دونه چه آتیشی به زندگیم ریخته، وگرنه جلوی شوشتری وایمیستادکنه! خودش می

ی هالریه گرفتن شما و سکتـ منظورتون چیه؟ من هنوز تو بهت این بگیر و ببند و حبسم! اصال قضیه ذات

د چی بود؟! واقعا اش گذاشت تا راهی باقی شها مریض بود و مامان مرضیه، جون واسهخانم بزرگ، که سال
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داستان چیه که بعد از این همه سال، دیدار ما باید با این وضع و حال صورت بگیره؟! اصال پای این شوشتری 

 .چرا اومده وسط؟ عمو؟ موضوع که خونوادگیه؛ خب خودمون حلش کنیم

و زارتون رـ تحمل داشته باش جوون، وقتی همه جمع شدیم سیر تا پیاز داستان رو با خبر میشی. قصد آ

ندارم ولی باید به حرفم باشید تا اون صفدر نامرد ببینه که این دنیا دار مکافاته. امروز بکاری؛ فردا درو 

میکنی!حاال بیا جلو تا بعدِ سه روز یه آبگوشت حسابی بهت بدم که یه خورده جون بگیری و نگی 

 .نوازیت نکردیممهمون

 تونید بگید؟د؟ این رو که میـ الاقل بگید کدوم خواهرم رو دارید میاری

ی چشم رنگی که تعریف خانومی و آرومیش رو از این ی کش داری رها کرد: همون خوشکلهصادق خنده

شوشتری بدکردار زیاد شنیدم، قرار این بود که تو رو ندا بیاره و خواهرت رو شوشتری، یک ثلث از خاک 

 .حاال هم دیگه چیزی نگو و بیا جلو های اون دفینه رو هم بهش میدم که بره پی کارش،شده

 نگریست. گفته بود خواهر چشم رنگی؟! چشمان نباتش چه رنگی بود؟ زده او را میعباس حیرت

خدایا؛ از کجا باید بداند؟! مطمئن بود که خیلی رنگی نیست؛ فقط پر از نور بود و چراغ! نکند لنز گذاشته 

 باشد!؟ 

  .تر چیزهایی گفته بودین برادرِ کوچکیادش بود که مرضیه از حس ششم قوی ا

گیر را با خود جایی نگوید و این عموی انتقامیعنی اکنون نیز چنین است؟ باید خیلی مراقب باشد تا کالم نابه

 .دشمن نسازد

  .با شک جلو رفت و مقابل سینی نشست و مشغول شد

ی ساختمان بود؛ به اطراف را مهمانخانهبا نگاهی که هنگام خروج از انفرادی تا ورود به این اتاق که ظاه
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انداخته بود، مشخص بود که در ارتفاعات هستند. با هر حرکت چشم؛ مردانی را با لباس محلی، همراه با 

  .تفنگ شکاری دیده بود

 . ظاهرا فرار معنا نداشت و او نیز قصدش را

ای های اجباریاش و ازدواجمو و خانهاش از راه برسد تا اسرار این عکرد تا خواهر چشم رنگیباید صبر می

  .گرفتند، معلوم گرددنمی« بله » که جز با لوله تفنگ 

*** 

 .نبات آنقدر گریست که دل کاوه به رحم آمد

صبح روز اولی که عباس مفقود شد؛ کاوه با نگاهی پر خواب و ظاهری پریشان از ماشین خود پیاده شد و با 

 .ساخت اش، همه را متعجبحضور ناگهانی

  .همین که پیامک نبات رسید؛ قلبش، پمپاژ را از یاد برد

  .کردزهره گیج از خواب؛ روی تخت نشست و به حرکات سریع همسرش نگاه می

 .هایش را به تن کرده، مدارک و سوئیچش را از روی میز آرایش برداشتکاوه بدون هر فکر و تاملی، لباس

  .حیر بودزهره از بهم ریختگی بیش از حد او، مت

ی نگاهش که به او افتاد؛ ناگزیر شروع به قصه سازی کرد: یکی از همکارامون خبر داد که توی پروژه

 .سریع باید خودم رو برسونم !ساری، یه اتفاقی افتاده و چند تا از بچه ها آسیب دیدن

ن کشید؛ ناراحت و تختی را به تزهره که لَرزَش گرفته بود دست دراز کرد و ژاکت افتاده بر روی کنار

 ترسیده چشم دوخت: جراحتشون زیاده؟

 ـ هووم؟

 ـ گیجی ها! میگم زیاد آسیب دیدن؟

  .دونم باید برم ببینمـ آهان؟! نمی
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 . مونمخبرم نذار، خب؟ نگران میـ بی

 .خبرت نمیذارمزنم. ممکنه درگیریم زیاد باشه، ولی بیـ باشه، باشه، بهت زنگ می

ب به سمت در رفت. طافت نیاورد؛ دوباره سر چرخاند: زهره! دعا کن همه چی درست این را گفت و با شتا

 .بشه

  .گفت و رفت؛ بدون دیدن موج جدیدی از نگرانی در سیمای زنش، خواب گریخت و حس دعا بیدار شد

 .دعایی که یاری دهد به شکیبایی و استقامت در برابر هر آنچه که در پیش است

  .آیدنگریست که به سمتش میو نبات را می حال؛ کاوه ایستاده بود

چشمانش از قرمزی؛ سوری هم به او زده و شیری خوشرنگ همیشگی اش، اکنون چنان رنگ باخته که دل 

 انداخت: با خودت چی کار کردی نبات؟پدر را به سوزش می

 .امونهنبات دوباره به گریه افتاد: بابا یه کاری بکن، عباس رو دزدیدن، درست جلوی چشم

 .تونم کمک کنم. این مسعود به حرفم نیست، تو رو خدا شما گوش کنیددوباره گریست، بابا من می

دلِ این ها، نکند که او هم بیاش، از این اشک ریختنگفتنِ جگرگوشه« عباس»کاوه دلش لرزید از این 

 !پسرک گمنامش بود؟

تونم جون تو رو اومدم دنبال عباس؛ ولی نمی کنی؟ـ نبات جان آروم باش، من اومدم واسه همین، گوش می

 .به خطر بندازم

رم کنم، فقط تو رو خدا بی پرسوزی کرد: بابا من طوریم نمیشه، اصال هر چی شما بگید گوش مینبات ناله

 .نگردون، بذار پیشتون باشم و کمک کنم

ورت بزنم. بعد با هم سراغ مسعود ای جز مالطفت ندید: باشه، بذار اول یه اتاق بگیرم و آبی به صکاوه چاره

 . میریم، تو هم یه زنگ به زهره بزن و عادی احوالپرسی کن، نذار این وسط نگران تو هم بمونه

دانست نبات سری تکان داد و دنبال پدر راه افتاد. بگذار کاوه با مسعود مشورت کند؛ مغز او بهتر از همه می

 .که چگونه باید به عباس یاری رساند
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 *** 

 !اشعباس؛ محبوس بود، منتها از نوع محترمانه

ی ورود به های بهداشتی و حمام بود؛ اجازهجز همان اتاق مهمانخانه و حیاط کوچک پشتی که محل سرویس

 .جای دیگری نداشت. یعنی دری باز نبود که بگشاید و خارج شود

هایش بود که به او ؛ ساک لباسبزرگترین لطفی که در این زندانِ مهمانخانه نما، در حقش کرده بودند

  !تحویل دادند

ظاهرا این را هم مدیون ندا جبّاری بود که خانمی به خرج داده و در نهایت نزاکت ساکش را بسته و 

  !همراهش ارسال کرده بود

 !خندی زدی ترمش رو کامل بدم... و برای دلش؛ نیمبا خود گفت: یادم باشه نمره

ی کوچک سفری، خشک اهن تمیزی به تن کرد و موهای خیسش را با حولهپس از استحمام کوتاهی، پیر

 بایست درگفت که نبات خود را به مخاطره نیانداخته باشد و به جای او که مینمود. از صمیم دل ذکر می

کرد؛ چنین کار بی مهابایی را جا میانداخت و خود را با محمود جابهمکان مشخصی، شوشتری را گیر می

 .داده باشدانجام ن

 .ای بشاش: پاشو عباس؛ بیا که از پایتخت مهمون رسیدهدر اتاق باز شد و صادق با چهره

 !ی وارونگی شد، پس این است وارونگی! چه جان گیر و مرگ آورستاش دچار پدیدهی سینهتمام قفسه

 .تا از در خارج شود و به سالنِ دیگر پا بگذارد، نه نفسی آمد و نه بیرون رفت

کبود؛ وارد آن تاالر بی رونق شد.چشمانش سو نداشت، شِبه مردی که همان مردک، شوشتری بود و دختری 

 .با پوشش کامل، ای وای، ای وای

آمد، سعی کرد نفس بکشد تا بهتر ببیند، نیروی زیادی الزمش بود تا نباتش را رفت و میتاری چشمش می

 .از این مهلکه نجات دهد

د تری بکشد و چشم ببنداش نیاز داشت، پس سعی کرد آرام بگیرد و نفسِ عمیقذهنیبه تمام مغز و قوای 



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 146 

 .اش برود و وضوح جایگزین شودتا موقع گشودنِ دوباره، تاری

وی ای تا رمردانه و پر قدرت چشم گشود؛ دخترکش را دید، قد بلند! پوشیده در بافت بسیار گشاد قهوه

ی صورت سفیدش را در برگرفته، یشمی خوشرنگی بود. از پشت آن بندی، گردزانو، شالی پشمی که با هد

 .شدهای ریز ِرنگیِ چشمش دیده میفِرِم مشکیِ ظریف، تیله

د؟! رسیخدایا! صورتش چه شده بود؟! موم انداخته یا وکس زده است که چنین لطیف و بچگانه به نظر می

 .چه بر سر آبروانش آورده؟! لبانش؛ برقی داشت به رنگ انار

 !ی برفی به سمتش دوید و مالیم آوا داد: داداشخواست دهان بگشاید و چیزی بگوید که آن گوله

 !کرد که نخندد، این دیگر چه تئاتری بود که برایش راه انداخته بودنداش، دعا میخورد به سینه

رد: ام نجوا کدست پیش برد تا بر پشتش زند اما باز پیش دستی کرد بر او؛ از بازویش آویزان شد و آر

 .داداش تو رو خدا هیچی نگو، بریم اونجا بشینیم

صادق صدا بلند کرد: ای بابا، مگه شما چند وقته هم رو ندیدید!؟ بیا عمو، بیا با این عروس خوشگلم بشینید 

 تونه بلند حرفست و هم اینکه از تهرون سرما خورده و االن گلوش ناراحته نمیاینجا، که طفلی هم خسته

 .، یه چای داغ که بخورید سر حال میایدبزنه

 .این را گفت و سینی را وسط گذاشت. شوشتری سری برای عباس تکان داد. عباس وقعی نگذاشت

 !دست محمود را گرفت و آرام پچ زد: این چه ریختیه که برای خودت درست کردی بزمجّه؛ هان؟
*** 

  .ر کز کرده بودندزهره روبرو؛ کاوه مقابلش و نبات و نونا در آغوش یکدیگ

 !اعصاب بودعصب هفت صورت زهره کامال فلج بود؛ فقط آن نبود که، قلبش هم بی

 .شود و دست نیافتنیکرد. گویی هم اکنون غیب مینونا دست نبات را محکم گرفته و رها نمی

 .خوامکنار گوشش لب زد: برادر هم خیلی خوبه، ولی بدون تو هیچی نمی

ها، زهره هیچگاه، حس دوست داشتنی د فکر کرد که به یقین؛ در طی این سالاشک نبات چکید. با خو
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 ای از سر خوشی و یانسبت به او نداشته که اکنون با شنیدن حقایقی از دهان کاوه، فلج مطلق شده و واژه

 .آورداندوه فقدان دوباره، به خاطر گم کردن پسرش، به زبان نمی

  .است و به سمت نبات آمد، نباتِ ترسیده کمی عقب کشیدانتظارش طولی نکشید، زهره به پا خ

زهره کنارش زانو زد و دو دستش را محکم به آغوش دستانش سپرد و با تحکمی آرام و دلپذیر سخن 

هاست به خاطره اینکه اون شب، تو اون زایشگاه مخروبه، پسرم رو از گفت: گوش کن ببین چی میگم، سال

کنی نبات؟ اما، از اینکه بالگردون تو شدم تا زندگی فالکت اما...گوش میدست دادم، خودم رو نبخشیدم، 

باری پیدا نکنی و در کنار ما و با ما، عشق و محبت رو تجربه کنی؛ نه تنها پشیمون نشدم و نیستم، بلکه خیلی 

ت و ی ماسهم خوشحالم و سرافراز. فکر نکن این پسری که میگی اسمش عباسه؛ اگه واقعا هم پسر گمشده

ی دیدنش سینه چاک حاال برای خودش آدم بزرگی هم شده، بیاد جلو و تمام قد هم وایسته، نه که واسه

 ی دیدنشی شکر واسهنیستم، نه، قلبم داره این پوست رو پاره میکنه و بیرون میزنه و نذر هزار سجده

 .کنمدارم، اما تو رو هم رها نمی

ما  یو پر رمز و راز؛ گذاشتت تو آغوش من و رفت، نعمتی به همه اونی که تو رو زائید و تو اون شب عجیب

 .داد که حتی اگه االن بیاد ماه رو تو دستم بذاره، تو رو بهش پس نمیدم

ا کرد بنبات سیل اشکش به راه بود. خود را بلند کرد و به آغوش زهره انداخت. در تمام این مدت فکر می

دهد و علیرغم حس عمیق و زیبایش به عباس، از را از دست میوجود عباس؛ زهره و حتی کاوه و نونا 

گذاشت برای حضورش اش وحشت داشت. ولی اینجا زنی پایدار ایستاده و ارج میحضور او در کنار خانواده

 .و همیشگی بودن و ماندنش

 دلت ازصورتش را با دو دست خشک کرد: مامان زهره جون، بهت قول میدم عباست رو پیدا کنیم، یه وقت 

 .دوباره گم شدنش نشکنه ها

 .نونا هم به گریه افتاد و دوباره به نبات آویزان شد
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خواستیم همونجا بمونیم تا ردی از عباس پیدا کنیم ولی این کاوه نزدیک شد و کنارشان خیمه زد: می

ردم؛ خواستم وقتی که پیداش کگفت خطر داره و برگردید، میکرد و میمسعود باهامون همکاری نمی

 .بیا اینم یوسفت :دستش رو بگیرم و بیارم پیشت و بگم

دونی چه پسر قوی و محکمیه، هایش را فشرد: پیدا میشه عزیز دلم، نمیزهره زیر گریه زد. کاوه شانه

خواد بگرده یه جا واسه خودش، سوراخ کنه آدم میماشاال مثل کوه میمونه، وای زهره ندیدیش، اخم که می

 .موش پیدا کنه

کرد. برایش این نگریست و حس و حالش را درک مینبات، لبخند عمیقی به چهره آورد. نونا او را می

جریانات، بار سنگینی در برداشت و کمی هم هضم نشده، اما او که چیزی از دست نداده بود. خواهر فوق 

تر دیدنش را در دل سریعای داشت و اکنون نیز برادری به همان اندازه عالی، که فقط آرزوی هر چه العاده

پروراند: اصال به مسعود چه ربطی داره؟ هان؟! بابا باید یه کاری بکنیم، صداش بزن بیاد اینجا و اصل می

 .قضیه رو بهش بگید، من هم حسابش رو میرسم

 .رفتنبات برای احساسات خواهرش؛ ریسه می

 .کشمجون خجالت می زهره ناله کرد: نه! بذارید پیش خودمون بمونه، من از روی خان

کاوه با حزنی عمیق، نگاه بر او دوخت: زهره جان! قبول کن از یه جایی باید کم کم موضوع رو برای همه 

 .بگیم. ما االن سه تا بچه داریم و باید خودمون رو برای مطرح کردن این قضیه آماده کنیم

 .ر و چهار تا خواهر ناتنی هم دارمتنبات سر به زیر بود: من عکس گلناز رو دیدم، دو تا برادر کوچک

 !نونا سوت عمیقی کشید: خدا بده برکت

ایه و گلناز اصال براش مادری اش زن فوق العادهگفت مامان مرضیهی کوچکی زد:عباس مینبات خنده

 ی اونا؟کنن برم خونهنکرده، اگه عباس رو به این طرف معرفی کنیم؛ من رو هم مجبور می

 .رفتند و نونا بیشتر به او چسبیدکاوه و زهره وا 

کشیم که باید چی کار شینیم و نقشه میزهره مصمم رو به کاوه نمود: بذار پسرمون برگرده؛ دور هم می
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 کنیم، خوبه؟

 .کاوه پذیرفت و دو خواهر نفس راحتی کشیدند

رم د، ولی دلش گاش با عباس را درک کنجایینبات بعد از شنیدن اصل موضوع از کاوه؛ توانست علت جابه

شد به مادری که گلناز نامی بود و به این خوبان نارو زده و وفای عهد نکرده بود و تمام جانش دوری نمی

ای بیش نبودند، گرچه کرد از صفدر نامی که خیال واگذاری او را به غیر داشت. سایرین هم که غریبهمی

 .اشتجای کوچکی در قلبش؛ برای آن دو برادر کوچکتر، ضربان د

های دور، چه اتفاقاتی در جریان بوده؛ مصرانه از پدر خواست که در حضور حال که دانسته بود در آن سال

 . کاری، مانع امداد جمعی برای یافتن عباس نشوندخانواده، اسرارگشایی کند و بیش از این با مخفی

 .چنین شد که راهی تهران شدند و بی اتالف وقت، زبان به سخن گشودند

وه بلند شد: من باید برم سراغ آقا پلیسه و یه سری اطالعات از حلقومش بکشم بیرون؛ شما هم زانوی غم کا

هایی رو که تو اون سه روزِ سفر انداختن ببینید و یه دل سیر قربون خیال بشید و بشینید با نبات عکسرو بی

ک گیر بیارید و توی هر چی برنده تونید من رو تی پسرم برید، االن دیگه دو به سه هستیم و نمیصدقه

 !بشید

ی آنها فرود آمد. نسیم خنکی از دلشان عبور کرد و با احساسی با گفتن این حرف؛ لبخند به لب هر سه

 .ها درآوردخوش، منتظر تقدیر ناخوانده ماندند تا چه رقم خورد و چه بازی
*** 

اش حضور یابند و با ی، در محل خانوادگیخبرباالخره صادق رضایت داد تا پس از چندین روز حبس و بی

 .ای داشته باشندی خود، معارفهاقوام ناشناخته

های این ساختمان، البته با کمی تزئیناتِ بیشتر بود، دختری در این اتاق بزرگ که تقریبا مشابه سایر اتاق

 . ا سینی چای وارد شدظریف و بچه سال؛ با قدی که شاید به زور، یک متر و پنجاه و دو سه سانت میشد، ب
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 .کردنگریست و با لبخندی، حرکات دخترک را تایید میصادق با مهربانی او را می

ای هم کنار زن مسنی که اکنون دانسته بود همان ننه حیدر است، نشسته بود و جوان بیست و چهار پنج ساله

 .کردنگریست و موازنه میگاه به محمود میگاه و بی

ی چای به دست بخندد و یا برای محمود و عاشق ه وضعیت خود با آن دخترکِ ریزهدانست بعباس نمی

  !سبیل کلفتش زار بزند

دخترک که به طور کامل سینی چای را چرخاند، به سمت زن دیگری که ظاهرا مادرش بود؛ رفت و کنارش 

 .نشست

چیز خبر ندارید. درسته از همه ای صاف نمود: شما ها بچه های صفدرید، ولی مطمئنم که از هیچ صادق سینه

 .ها باید جور اعمال ننه باباهاشون رو بکشندتر شمایید؛ اما گاهی بچهگـ ـناهبی

ریخت خورد، نبایست استخوونم رو میمن و صفدر؛ از یه تیره و خونیم، داداشمه! گوشتم رو هم که می

 .ام گذاشتو کاسهخوردم باکیم نبود، ولی صفدر بدجور تدور.اگه از هر کی خنجر می

موضوع برمی گرده به بیست و دو سه سال پیش؛ این جعفر و دامادش با من و پسرم و صفدر، پول رو هم 

گذاشتیم تا با کلکسیونر معروفی به نام شاملو که قصد فروش بعضی از متعلقاتِ کلکسیونش رو داشت و 

ه قولی دالر الزم بود؛ به قیمت خیلی اش و بطرف پیش زن و بچهخواست خودش رو سبک کنه و بره اونمی

  .خوبی معامله کنیم

 .خواست پول رو بگیره و راهی بشهطرف تو یه شهر مرزی بود و از همونجا هم می

  .تا اینجا مشکلی نبود؛ قصه وقتی شروع شد که موقع برگشت، نزدیکِ یه دهستان گیر افتادیم

ای از پشت سرمون بیان و ی حمله داشت که عدههشاملوی نامرد؛ هم از ما پول گرفته بود، هم برنام
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 .ی اون اشیاء قیمتی دوباره به خودش برگردهناکارمون کنن تا همه

مون بود ولی خب، تو بد وضعیتی گیر کرده بودیم. از خیلی شانس اوردیم که تعدادی تفنگ شکاری همراه

 .ان دارههمه ترسوتر هم، همین بابای خودتون بود! چرا این رو میگم؟ داست

  .های صفدر را به بعد از شام موکول نمودی صحبتهای غذا؛ ادامهآوردن سفره و به دنبال آن دیس

اش، اشاره کرد: سمانه خانوم برو کنار مهتاب جان بشین تا غریبگی نکنه، ازش حسابی پذیرایی صادق به نوه

 ! کن! ناسالمتی دختر عموته؛ پس چرا این قدر غریبگی

 ! سید مهرِ این دخترِ برادر؛ خیلی زیاد به دل عموجانشان نشسته بودربه نظر می

ی من لقمه بگیرن، اسمش خوان واسهعباس پیش خود گفت: پس این عروس لی لی پوتی که می

 !ی عروسک بازی خوبهبندن که یادشون بره هنوز واسهست؟! یه خانوم هم به تنگش میسمانه

 : دختر عمو چند سالتونه؟سمانه خودش را به سمت محمود کشید

  .محمود به دخترِ ریزه و خوش نقش و نگار روبرویش خیره بود

 .کردی با نمکِ سبزه، دلبری میچشمان درشت و سیاهش در آن چهره

 محمود با صدای کنترل شده و با تظاهر به التهاب حنجره، لب زد: هیجده سال، تو چی؟

اش محو شد: تازه چهارده سالم تموم شده، های رنگیتیلهسمانه به صورت زیبای مقابلش نگریست و در 

 ! چقدر چشمات قشنگه

 !تر نیستنیش محمود شل شد: از مال تو که قشنگ

ی این دخترعموی بامزه: سمانه جون این جا چه خبره؟ بابات چه های سمانه اناری و محمود خیرهگونه

 خوابی برامون دیده؟
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 .برم تو اتاقم و همه چی رو برات میگمخواستیم بخوابیم؛ تو رو میسمانه سرش را جلو آورد: شب که 

ی شدیدی افتاد، عباس دست پیش ی مذکور؛ ضمن پریدن غذا به گلویش، به سرفهمحمود با شنیدن جمله

برد و چند بار محکم به پشتش کوبید؛ طوری که همگی با تعجب به او خیره شدند. صادق صدایش در آمد: 

 .کنیجوون؟! دستت سنگینه! اون طفلک هم که جونی نداره، اونطوری بدتر ناکارش میکنی چی کار می

  .سمانه ریز خندید و سرش را به بشقاب مقابلش، مشغول کرد

م ی مرتضی، که اخمی همحمود لیوان نوشابه را چشم بسته سرکشید و زمانی که چشم گشود، با نگاه خیره

 خواست؟از جانش چه می چاشنی آن شده بود، مواجه شد !او دیگر

ای رفت و رویش را به طرف دیگر نمود. غافل از اینکه با همین حرکت، دل مردک را با یاد گلی، چشم غره

 !بیشتر از قبل با خودش برد

ی تر که بودیم؛ تو خونهدید، دوباره شروع به صحبت کرد: جوونصادق که مهمان نوازی خود را کامل می

ها و بگیر و ببندهاش رو کرد و دوندگیزبر و زرنگی؛ خرید و فروش عتیقه میپدریمون، صفدر فقط با 

  .تر و نابلدتر بودممینداخت رو دوش من که جوون

شاهد ماجرا هم، همین ننه  .اش از زرنگی صفدرهکرد همهدید، فکر میی کار رو میآقامون هم که نتیجه

 .نجا خدمت کرد تا اون خدابیامرز به رحمت خدا رفتی آقام بود و چهل سال اوزادِ خونهحیدر که خانه

  .خواستمی ننه حیدر رو میمن از نوجوونی خاطرِ خواهر کوچیکه

 .آوردرفت و مدام نه میمنتها مادر خدابیامرزم یا همون خانم بزرگ شما زیر بار نمی

 .آقام که رفت؛ کلکسیونش بین من و صفدر به تساوی تقسیم شد

ه طمعش زیاد بود باهام شرط کرد که اگه یک سوم سهم خودم رو بهش بدم خانم بزرگ رو اما از اونجایی ک
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 !هاشراضی به وصلت من و نرگس میکنه. اما صفدر بود و بدقولی

  .اش کمتر شودجا شد و با همان تنها دستش، روی پاهایش را فشرد تا درد احساسیکمی جابه

 تون شنیدی؟نهنگاهی به عباس انداخت: از من چیزی توی خو

 .ای داریدـ فقط یه بار، اون هم این که حس ششم قوی

هام نباشم، ولی اون ـ پس شنیدی! گرچه االن پیری و خستگی و تحلیل اعصابم، باعث شده مثل جوونی

 .ها اسمی تو دوست و اقوام در کرده بودمموقع

 .ی باز یک سوم از سهمم رو بهش دادمگفت که صفدر نارو میزنه؛ ولنمی دونم چرا؛ با اینکه مغزم بهم می

خانم بزرگ که دوباره مخالفت کرد، بار و بندیلم رو بستم و با ننه حیدر و نرگس اومدیم تو همین کوهستان 

 .و اطراق کردیم. وضعم هم به لطف پدر خدابیامرزم عالی بود و برای خودم دم و دستگاهی بهم زدم

ی خورم، اما واسهدونستم رو دست میسراغم اومد، باز می سر جریان خرید کلکسیون شاملو، باز صفدر

 .خودم نقشه ریختم که اگه باز دوز و کلکی تو کار بود؛ مقابله به مثل کنم

محمودِ زیبا روی، که کمی دهانش از تعجب باز مانده بود؛ با فرو رفتن دست عباس در پهلویش، به خود 

که ظاهرا دایی »که نگاهش به مرتضی « چته داداش؟»ید: اش بزند و بگوآمد. خواست مثل خانه به شانه

ی دهانش بود! تازه دانست که افتاد که خیره« سمانه معرفی شده بود و برای صادق از پسر هم عزیزتر!

 !شدعباس را چه می

 .های این عموی از دل تاریخ درآمده، فرو رفتخودش را جمع و جور کرد و باز در بحر ناگفته

 .ی سینه برداشتگیرودار؛ پسر من جراحت بدی تو ناحیه صادق: تو اون

برد که باالخره بیماریش شدت گرفت و آخر سر هم اوالدم از تا همین دو سال پیش از عفونت ریه رنج می



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 154 

 .دستم رفت

 .بازوی من هم، به خاطر آسیب شدید و پارگی رگ اصلی، قطع شد

رد. سرطان داشت و با اینکه بعد از پسرمون، عاشق این اش، تاب نیاوی زیاد بچهنرگسِ من؛ از داغ و غصه

 .سمانه خانوم بود و براش آرزوهای زیادی داشت، باز ما رو تنها گذاشت و رفت

نگرد. حق هم محمود با ناراحتی به سمانه خیره شد و دخترک را دید که با اخم زیاد به صادق و عباس می

ی خروج از تهران، از دست مثل خود او که از لحظه !عوا دارندداشت. به او چه که بقیه، بر سر چه نزاع و د

خواست هر چه زودتر با عباس تنها شود و تمام ماجرا را برایش باز ها که نکشید. دلش میاین شوشتری، چه

 .گوید

اش بابت نبات از بین رفته بود و از طرفی با وضعیتی که جا شد، از یک جهت نگرانیعباس کمی جابه

 .دیدبرای محمود ساخته بود، اوضاع را قمر در عقرب میشوشتری 

دهد نیست و چه بسا آمد که برادرش، آن دختری که نشان میاش در میباالخره که چه؟ دو روز دیگر تق

 .همین عموی مهربان، سرش را کنار حوضِ همان حیاط کوچک مهمانخانه بگذارد و آنرا از بیخ جدا کند

قادر نخواهد بود چنین کند؛ کمی به خود خندید و آرام شد ولی، زمانی که  با فکر اینکه با یک دست،

تاد افاش افزوده بود، میچشمش به مرتضی با آن هیکل ورزشکاری و خال روی گونه که به حالت مردانگی

 !، برایش یکسره خواهد کرد«داییِ چایی نخورده فامیل شده»کرد که کار ناتمام عمو را این یقین می

 .ای بود برای خودششتری اشاره کرد که فرصتی برای حرف زدن جور کند. مردکِ مار خورده، افعیبه شو

 .ی کمی استراحت و آبی به سر و صورت زدن، از جا بلند شدبه بهانه

 .عباس از پی شوشتری، در خلوتی گیرش انداخت و زمزمه وار گفت: با تو یکی، حسابم از همه جداست
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ام این بود که تو رو با خودم بیارم ی جعفر، نیشخندی نشست: از اولش برنامهخستهی پیر و بر روی چهره

کرد! این صادقِ دیوانه هم پاش رو تو یه کفش کرده بود که الِّا و بلِّا باید دختر ولی مگه صفدر قبول می

و نداره تگفتم که صفدر از این زنِ دومش دختری ی صفدر رو هم با خودت بیاری، هر چی بهش میکوچیکه

 .رفتسرش فرو نمی

 .کوبیداش رو به سرم میگفت که مطمئنه که دختر داره، هی سنگ این حس قویمدام می

 .ام کرد و مجبور شدم این ترفند رو بکار بگیرم تا به حقم برسمدیگه دیوونه

 .نه پدر و نه مادری منه و االن غیر از من کسی رو نداره، دونی که ندا نوهحقی که مال دامادم هم بود، می

ی رفت تا اوج بگیرد: که تو بیای سهمت رو بگیری و من و این محمودِ سادهعباس عصبی شده و صدایش می

 ی عقد بشینیم؟بی زبون، گیر این قوم تفنگ به دست بیافتیم و پای سفره

ول داره و نه من زیر خواد به چی برسه؛ هان؟ نه شرع این رو قباصال این صادق با این ازدواج های زورکی می

 !بارش میرم

جعفر صدایش را پایین آورد: من اصال از این موضوع خبر نداشتم وگرنه بی عقل نبودم که برادرت رو به 

تون داره که حسابش رو با صفدر خواد گروگان نگهکردم میاین شکل و شمایل بکشونمش اینجا، فکر می

کردم! تو جونش بندازه، فکر این خل بازیاش رو نمی تسویه کنه و با گرفتن کلکسیون مشهورش، آتیش

 !مردک دیوانه

خوای سهمت رو بگیری و دِ دَر رو؟! من هم وایمیستم و سکوت عباس کمی آرام شد: حاال که دیدی، می

 !کنم؟! ساده گیر اوردی؟می

را بیرون جعفر به اطراف چشم چرخاند و پس از اطمینان، دست داخل جیب خود برد و زنجیر و آویزی 
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 کنه؟کشید. عباس با دیدنش جا خورد: این دست تو چی کار می

ـ من رو دست کم گرفتی؟! پسر بیچاره هر چی گفت و تقال کرد که این رو داداشم بهم داده و ازش نگیرم، 

 .تون باشهدونستم که این قراره آخرین برگ برندهفایده نکرد. می

های پلیست منتظرن که سریع بیان برای نجاتت، : حتما دوستنگریست. جعفر ادامه دادعباس خشمگین می

باشه حرفی نیست. موقعی که داشتم با سهمم از اینجا خارج میشدم این رو میدم دستت تا روشنش کنی که 

السکوتت رو تمام و کمال ها از اینجا دور شدم. تو سکوت کن من هم حقبیان سراغت. اونموقع، من فرسنگ

 !بهت میدم

 .ی برافروخته عزم بازگشت به اتاق را داشت. صدای جعفر بلند شد: تصمیمت رو زودتر بگوا چهرهعباس ب

گدار به آب نزند و حداقل جان محمود کرد تا بیبایست بهتر فکر میعباس سری تکان داد و دور شد. می

 .بیش از این به خطر نیافتد

 *** 

ای که نونا، روی میز مقابلش قرار داد، نگاهی ی پوست کنده شدهمسعود روی مبل نشسته و به میوه

 .انداخت

 !ـ پسرعمه تعارف نکنید، دستام رو تازه شستم، شام هم که چیزی نخوردید

 .شدنبات سرش پایین بود و کسی متوجه لبخند عمیقش برای حرکات ناز خواهرش نمی

داد و به نونا خیره ست میمسعود دست پیش برد و شروع به خوردن کرد. گاهی هم کنترل چشمش را از د

 .گرفتشد که بلندتر از نبات شده و بیشتر از هر وقتی او را تحویل میمی

 .زهره فنجان های چای را جمع کرد و به سمت آشپزخانه رفت و به کاوه هم اشاره نمود که شروع کند
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ادِ نبات طوریه که به نظر ی مفقود شدن استدونم که پروندهکاوه قدری این پا و آن پا نمود: مسعود جان می

میاد به ما ربطی نداره و نبات نباید خطر کنه و توی این قضیه وارد بشه، اما مطلبی هست که ما رو ذیحق 

 !کنه برای در جریان قرار گرفتن روند پرونده و دونستن پیشرفتی که تا حاال داشتیدمی

ر او را برای شام نگه داشت و پذیرایی مسعود متعجب بود. از سر شب که کاوه به دنبالش آمد و به زو

 .دانست که اوضاع جور دیگری استبعدش توسط نونای همیشه تنبل، می

زهره که برگشت؛ کنار نبات نشست؛ دست دراز کرد و دست او را در دست گرفت. گویی که اطمینان میداد 

  .در همه حال، طرف اوست

 .عزیز و دردمند، تقدیم داشت نبات سر بلند کرد و لبخند دلنشینی به این مادرِ

اطالعم ولی خب دونم موضوع چیه؟ متوجه شدم که یه چیزی هست که ظاهرا من ازش بیمسعود: نمی

هام هم بیشتر به شما اطمینان اطالعات پرونده چیزی نیست که بشه به افراد غیر گفت. گرچه من از چشم

 !میارمگید حقِ دونستن دارید، سر در ندارم ولی از اینکه می

کاوه به همسرش نگریست و چون در نگاهش تایید را دید شروع به تعریف ماوقع کرد، با این شرط که حق 

 .بازگویی آن را تا زمانیکه آنها خودشان اعالم کنند، نخواهد داشت

اش از نبات به زهره و برعکس شد و نگاه حیرت زدهی کاوه؛ به بهت مسعود افزوده میبا هر جمله

  .چرخیدمی

شد که عباس، پسرِ داییِ اوست و این زن و مرد، پدر و مادر واقعی آن جوان مفقود شده اند، باورش نمی

باحالتونه  هاینتوانست عصبانیتش را کنترل کند: اصال سر در نمیارم دایی! باورم نمیشه! نکنه از اون شوخی

اعت بهم بخندید؟! واقعا اینطوریه دیگه که برام راه انداختید تا از من حرف بکشید و وقتی رفتم تا چند س
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 نه؟ 

ی مامانِ من یا نبات اینجوریه که شما رو سرکار گذاشته نونا حرصش گرفته بود: مسعودخان! واقعا قیافه

 !باشن؟ بابا هم هر چقدر شوخ، با همچین چیزهایی شوخی نداره

ه، من از بچگی هام یادمه که مسعود کمی جا خورد و خود را جمع کرد: خب نه، یعنی هضمش برام سنگین

جون از اینکه اسم نبات رو براش گذاشت و من باعثش بودم، برام نبات رو خونه اوردیم، همیشه خان

هایی هستن که تو اون شرایط خاص و بحرانی، با هم گید نبات و عباس بچهها کرده. بعد حاال میتعریف

ده و معلوم نیست چه بالیی سرش اومده؟ شما واقعا جا شدن و االن این پسر دایی منه که دزدیده شجابه

 ی شماست؟مطمئنید که عباس همون پسر گمشده

 .زهره اختیار اشکش را از دست داد. تا هم اکنون، موضوع این چنین برایش قابل لمس نبود

 !نونا باز اعتراض کرد: بیا، بفرما، اشک مامانم رو دراوردی

 .زهره نشست و همانند نبات او را به آغوش گرفتو بعد به سمت آنها رفت و طرف دیگر 

مسعود که کمی حالش جا آمده و اوضاع برایش عادی تر شده بود به سمت کاوه چرخید: دایی از روزی که 

استادِ نبات؛ یعنی ببخشید پسر شما، یعنی عباس؛ مفقود شده، تموم تالشمون، برای پیدا کردن ردی از 

فدر راستین بوده، حدس ما اینه که محمود رو داره به جایی میبره که ی صشوشتری به همراه پسرِ دیگه

عباس هم به اونجا برده شده، صفدر راستین االن توی بیمارستانه و منتظریم که به هوش بیاد و یه سر نخی 

 !ازش به دست بیاریم و اینکه شاید بدونه شوشتری عازم کجا بوده

هایی که تو کفش و ساعت محمود جاسازی کرده بودن یه ردیابقبل از سفر؛ گروه نرم افزاری ما، به جز 

گردنبند زینتی پسرونه هم به عباس دادن تا جداگونه به گردن محمود بندازه و تاکید کنه که از گردنش 



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 159 

 .درنیاره

برنامه این بود که زمانی که عباس؛ شوشتری رو تو محل مشخصی گیر انداخت، اگه تو شرایطی قرار گرفت 

ها از کار افتادن، ردیاب اون گردنبند رو به کار بندازه. تا حاال اون ردیاب به کار نیافتاده و ردیابکه سایر 

تونه دو تا معنی بده؛ یکی اینکه اون دوتا کنار هم نیستن و دوم این که عباس هنوز صالح ندونسته این می

که به  ی امیدیه که دیگه اون روزنهکنیم که گردنبنده از دست نرفته باشردیاب رو روشن کنه، فقط دعا می

 .عباس داشتیم هم از دستمون میره

 گی اسمش شوشتریه ندارید؟ دوستی، اقوامی، همکاری؟کاوه متفکر بود: هیچ سر نخی از این بابایی که می

ی دختری جعفر شوشتریه که هنوز هم ـ حقیقتش، ندا جباری که تو مفقود شدن عباس، شراکت داشته؛ نوه

ها و زنیم شوشتری اونجا بوده، جاییه که کفشنتونستیم ردی ازش بزنیم و آخرین محلی هم که حدس می

 .ساعت محمود، داخل یه زباله دونی تو اون حوالی رها شده و،

 .اش به پایان نرسیده بود که نبات سیخ شد و سرپا ایستادهنوز جمله

بلند شد و به نزدیکش آمد: نبات چی شد؟ چیزی اش زهره و نونا ترسیدند و کاوه از حرکت ناگهانی

 فهمیدی؟

 !کنم، فکر کنم بدونم ندا رو کجا میشه پیدا کردنبات به تته پته افتاد: من، یعنی فکر می

*** 

یه های رنگی زیبایی، تعبهایش، شیشهی بزرگ مهمانخانه که در کنارهعباس متفکرانه ایستاد و از پنجره

ی عجیبی ساخته بود، خیره چک باغچه که در تاریک روشن مهتاب، شَبه وارنمای کوشده بود، به درختچه

 .ماند
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  .های پایانی صادق دردآور بودصحبت

 .ی آوردن کمک، رفته و فقط جان خودش را از آن مهلکه نجات داده بوداینکه صفدر به بهانه

تنهایی و با دستِ آسیب دیده،  اینکه شانس به صادق روی آورد و به خاطر آسیب جعفر و مرگ دامادش، به

 .ی جدی بازو و قطع شدن آن شده بودجات را در محلی دفن کرده و همین کار باعث صدمهکل عتیقه

ها، به خاطر زخم عمیقش، سراغ سهم خود نیامده و با مرگ فرهاد جباری و متهم شدن از جعفر هم تا مدت

یگر کوچ کرده ولی با خبر فوت سیمین و تنها ها به کشوری دطرف دخترش بابت مرگ همسر، برای سال

اش، راهی وطن شده و برای پس گرفتنِ ثروتی که بابتش هم پول داده بود و هم خون، سراغ ماندن تک نوه

 .ی او را برای به خاک نشاندن صفدر پذیرفته بودصادق آمده و شرایط تعیین شده

ا به طور معجزه آسایی از مرگ نجات یافته و با در آن روز تعقیب و گریز؛ با سر رسیدن چند محلی، آنه

ی ورود پلیس و نیروهای درمانی که توسط همان محلی ها، باخبر شده بودند، اندک نفراتی که از حمله

 .سارقین زنده مانده و یا زخمی شده بودند، دستگیر گردیدند

 !انده کاهدان زدهصادق از اجناس عتیقه نامی نبرد و تنها ادعا کرد که دزدانی هستند که ب

ی شرم آورِ داستان؛ آنجا بود که صفدر پس از مدتی، مجددا سراغ برادرِ کوچکترش را گرفته و نکته

 .ی سهمش را نموده استمطالبه

ی آخری که صفدر سماجت ها به درخواست او محلی نگذاشت، اما در جلسهصادقِ جریح شده؛ تا مدت

الهامی به او شده که به زودی زن دومش؛ دختر دیگری برایش  بیشتری به خرج داد، فقط گفته بود که

 !خواهد آورد. گویی در تقدیرت نیست که صاحب پسری شوی

به او گفته بود: در آن بگیر و ببند، پسرم جراحت سختی برداشت و غیراز زن بیمارم که باید از من هم 

 .ت تا پسرش را تیمار کندکرد، ننه حیدر بود که شبانه روز از جانش مایه گذاشمراقبت می

صفدر دلش خوش بود که گلناز حتما برای او پسری به دنیا خواهد آورد. پس در کمال خوش خیالی به او 

بالد که یقین دارد فرزند او دختر است، در صورت تولد نوزاد دختر؛ قول داد که اگر تا این حد به خودش می
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کند و حکم دخترش را یابد و اجر او، از اینهمه خدمتی که  کند تا ننه حیدر بزرگشاو را راهی کوهستان می

 !ی او مشغول است، پرداخته شودی آنها نموده و اکنون نیز در خانهطی سالیان زیاد در خانواده

اش پسر است، صادق زیر بار نرفت، ظاهرا خیلی به خود ایمان هنگامی که صفدر پیغام داد فرزند نورسیده

 .و مجددا این تصور برایش به وجود آمد که صفدر ناروی جدیدی به آنها زده استکرد داشت و باور نمی

 .تازه عباس درکی از حوادث شب تولدش؛ به دست آورده بود

شد که اش؛ کمکی بابت نجات نبات کرده باشد. باورش نمیچقدر خوشحال بود اگر به هر علتی، مادر واقعی

 !پرداختی باشدصفدر برای چند تکه عتیقه؛ حاضر به چنین 

 شود، حتما دخترکشچه جای تعجب؛ مردی که در سنین میانسالی حاضر به عقد دختری در مقابل طلبش می

 .را هم برای هــ ـو*س بازی، با چند وسیله و شی قدیمی، معاوضه خواهد کرد

 .کرد که حالت تهوع شدیدی بر او عارض شدهاحساس می

هایش را چشیده ولی او را خوب نشناخته دی زیسته و طعم محبتها در کنار مرباور این موضوع که سال

 .آزار دهنده بود.او تا حدّ زیادی نسبت به این پدر شناخت داشت، نمی توانست یک طرفه به قاضی برود

یتی ی حیثبه یاد آورد که چندین بار عنوان کرده بود که فرستادن محمود به این سفر فقط برایش جنبه

  .دارد

های پیری، از دل برادرش، کدورت بزداید و حاللیت بطلبد و اگر خواست در این سالاقع دلش میشاید به و

 .الزم باشد جبران خسارت کند! دوست داشت در مورد صفدر اینگونه بیاندیشد

ی طمع شوهر خواست طعمهاش و نجات دختری که میی جوانیهای از دسته رفتهولی زندگی گلناز و سال

  .ی گناهان تطهیر نمایدگذاشت تا صفدر را از همهود؛ نمیاش شاجباری

 .ی افکارش گسسته شدمحمود که به اتاق آمد؛ رشته

 !ـ داداش با این سمانه چی کار کنم؟ گیر داده باهاش هم اتاق بشم و گپ دخترونه بزنیم
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تو رو به این ریخت اش نگاهی انداخت: واسه چی اجازه دادی این مردک عباس به سر و شکل برادر بیچاره

 و قیافه در بیاره؟ آخه من به تو چی بگم؟

ـ خب چی کار کنم؟! یهو وسط راه من رو فرستاد توی یه اتاقی که خیر سرم کمی استراحت کنم، وقتی 

کرد با یه جوونک خوش تیپ به اسم پارسا که ظاهرا دوستشون بود برگشت؛ یه دختره که ندا صداش می

خواستم مقاومت کنم، زورم بهشون هر چی هم می .زک دوزک من کردنریختن سرم و شروع به ب

 .رسیدنمی

خوای بری وَرِ دل اون داداش بد اخمت، زودتر باید آخرشم که نداهه یه جیغ بنفش زد و گفت اگه می

 .افته، دیگه من هم همکاری کردمهمکاری کنی وگرنه جون هر دومون به خطر می

اد: آخه اون شوشتری فکر نکرد که تا دو روز دیگه پرزهای ریش و عباس از روی تاسف سری تکان د

 !سبیلت درمیاد اونوقت اینجا وسط این کوهستون چه غلطی باید بکنیم؟

ی من و ـ اِ داداش! من که تو حالت عادی هم هنوز اونجوری ریش و سبیلی ندارم که! ماشاهلل تمام سهمیه

 !ناصر رو یک جا به شما دادن

افتاد: بیا برو بچه اینقدر خوشمزگی نکن، باید فکر کنم چه طوری خودمون رو از این اوضاع  عباس به خنده

 .و احوال نجات بدیم

 ای نگذشت که صدای در بلند شد: دخترعمو اینجایید؟ من بیدار موندم تا شما بیاید، نمیاید؟دقیقه

 کرد و با التماس به عباس: جون محمود نفسی بیرون فرستاد و سرش را که به روی شانه افتاده بود راست

 !خیال نمیشهمن داداش یه فکری کن، تا این یه کاری نکنه که اون داییه خونم رو بریزه بی

 .عباس مکثی کرد، سپس به سمت در اتاق رفته و آن را گشود
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کرد محمود است نیش چکاند ولی با دیدن عباس؛ اخم کرده و سر به زیر انداخت: سمانه که فکر می

 شید مهتاب اینجاست؟ببخ

 .سپس سرکی کشید تا بلکه مهتاب را ببیند

 .عباس کنار رفت: بفرمایید داخل

 .سمانه: ممنون مزاحم استراحتتون نمیشم، فقط با مهتاب جون یه کار کوچیک داشتم

خوایم در مورد موضوعی با عباس غلیظ گفت: شما بفرمایید داخل من و مهتاب جون هم که همین جاست می

 .صحبت کنیمشما 

سمانه کمی مردد بود ولی آخر داخل شد. مهتاب را که دید خیالش راحت شده و به سمت او رفت و کنارش 

 .نشست: پس چرا نیومدی؟ خیلی منتظرت شدم

محمود لبخند ملیحی تحویلش داد و به عباس نگریست. عباس خشم کوچکی در نگاهش ریخت و به سمتی 

به سینه شد: سمانه خانوم شما هیچ اعتراضی به این وضعیتی که رفت و روی دو زانو نشسته و دست 

 پدربزرگتون به وجود آورده ندارید؟

 کنید من ازتون خوشم میاد؟سمانه عصبی و ناراحت به او نگاهی انداخت: شما فکر می

 .ـ خدا رو شکر که نمیاد و الحمدهلل که یه نفر دیگه به ضد طرفدارهام اضافه شد

 .ده زد که اعتراض عباس و سمانه همزمان بلند شدمحمود پقی زیر خن

ـ پسرعمو من اصال تو جریان کارهای بابابزرگم نیستم. تازه همین امروز فهمیدم موضوع چیه! بعدش آخه 

 !خوریم؟یه نگاه به خودتون و من بندازید، کجا به هم می

تا برادر بوده که به خاطرش کلی گم. یه بدهی از گذشته بین دو ـ قربون آدم چیزفهم! من هم همین رو می
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آدم رو همین االن تو تهران نگران و آشفته کردید، مطمئنم همین االن صفدر خان، با اون قلب مریضش، سر 

از بیمارستان در اورده و مامان مرضیه هم داغون و خرابه، دیگه گلناز رو چی باید بگم؛ نگران من هم نباشه، 

 !نگران این گل پسرش حتما هست

 سمانه مسخره بود: گل پسر؟! منظورتون چیه؟ لحن

محمود کمی عقب نشینی کرد و خیره به عباس نگریست و زمانی که در نگاهش، همه چیز را خواند، بلند 

شد و ابتدا شال و هدبند و بعد مانتوی بافت گشادش را از تن بیرون کشید. با حرکت دست برق لب را پاک 

ی دست به باال و سمت راست حالت اش را با پنجهو موهای کوتاه طالئی نمود، فِرِم مشکی رنگ را برداشته

های شیطونِ رنگیِ ریزِ، خندان گفت: داد و با فاصله از سمانه؛ روی زانو و مشابه برادرش نشست، با آن تیله

  !کنم. محمود راستین هستم، پسرعموی بابای جنابعالیسالم عرض می

یغ خفیفی کشید و بالفاصله دستش را روی دهانش گذاشت تا صدایش اختیار جسمانه تکانی خورد و بی

 بیرون نرود. با سردرگمی: اینجا چه خبره؟ این چه وضعیه؟

عباس با مالیمت: این وضعیه که صادق خان با زور و اجبار به وجود آورده، از بس به شوشتری اصرار کرده 

 !که باید دختر صفدر رو بیاری

اش دختر مجرد و کوچیکی نداره، ی این بابابزرگ شما نمیره که صفدر تو خونهاون هم دیده حرف تو کله

 مجبور شده این داداش بیچاره من رو به این شکل دربیاره تا حقش رو از صادق بگیره، حاال متوجه شدید؟

لت شد. محمود دستی تکان داد تا او را از آن حانگریست و از بهت خارج نمیسمانه همچنان به محمود می

 .بیرون بیاورد

خواید چی کار کنید؟ مرتضی تا این سن منتظر مونده چون صادق گفته باید داماد سمانه به خود آمد: حاال می
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 .ی آخر، پرستار ننه حیدر باشهصفدر بشه تا هم ازش ارث ببره و هم اینکه زنش تا لحظه

 !ض هم وجود داشته باشه؛ به چه علته؟عباس: واقعا که! آخه این همه ظلم در حق یه دختر بیچاره که به فر

اومد که زندگی و شما خودت توی همین چند ساعت که با این مثال مهتاب جونت، آشنا شدی دلت می

 .اش اینجوری خراب بشه؟ چه برسه که اصال دختری هم وجود ندارهآینده

 !گروگان گرفته شدهتر از خودش نشون بده، نه به دو تا جوون بابابزرگت اگه زورش میرسه به گنده

دونید که بابای منم تا وقتی به سمانه خجالت زده سرش را پایین انداخت: حق با شماست. ولی شما نمی

رحمت خدا رفت؛ چقدر درد و ناراحتی کشید؟ می دونم شما تقصیری ندارید، ولی من حال بابابزرگم رو 

 .ی ما رو داغون کردس، همهفهمم. ما روزهای بدی رو گذروندیم، فوت بابا و مامان نرگمی

عباس: خوب به نظرت، االن ما اذیت بشیم همه چی تمومه؟ ناراحتی شما خوب میشه؟ بعدا وجدانتون 

 ناراحت نمیشه که با زندگی دو تا جوون بازی شد؟

اری تونم کتونم پدربزرگم رو قانع کنم، حتی نمیسمانه اشک چشم خود را گرفت: حق دارید؛ اما من که نمی

خان قرق کردن. من که خودم تموم چی های صادقم که از اینجا فرار کنید، دور و اطراف اینجا رو تفنگکن

عمرم رو اینجا گذروندم، آرزو دارم که از اینجا خالص بشم و یه زندگی شهری داشته باشم، بابابزرگ قول 

دانشگاه هم برم، ولی با  تونم برم شهر و ادامه تحصیل بدم، حتیداده بود که اگه عروس صفدر بشم می

 ...دیدن شما

فهمم، من هم هنوز سنی ندارم، کلی نقشه و برنامه هم برای زندگیم دارم. من و محمود قول میدیم ـ بله می

بریمت تهران، اونجا درس بخون، دانشگاه برو، به خدا که هر کاری از دستمون بربیاد برات بکنیم، اصال می

خواد گذشته رو جبران بکنه، وگرنه اصال االن هم که پیر شده، مطمئنم می صفدرخان آدم خیلی بدی نیست،
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 .دادی سفر رو حتی به محمود هم نمیاجازه

کنم، کنه، اما من هم اگه بتونم کمکتون میخان به حرف من نیست، بیشتر به حرف مرتضی گوش میـ صادق

 .این رو قول میدم

مقابلش نگریست: بهتره االن برگردی بری اتاقت تا کسی محمود با حسرت به دخترک مهربان و غمگین 

 .متوجه نبودنت نشده، ممکنه برات دردسر بشه

گید، فعال بخوابید تا فردا، مهتاب جون، وای ببخشید آقا محمود اگه چیزی سمانه فوری بلند شد: راست می

 .احتیاج داشتید بهم بگید

 !نور از اتاق خارج شد این را گفت و با خجالت فراوان و با سرعتی معادل

 !رسیدمحمود خنده داشت: همچین با سرعت رفت که اگه چیزی هم احتیاج داشتم صدام بهش نمی

سوخت. در این کوهستان سرد و سرما خیز؛ واقعا حقش نبود که روزگار را عباس دلش برای دخترک می

لح را به میز مذاکره و ص« ک پایمرغش ی»رفت، بلکه این عموی اینچنین سپری کند. باید با منطق پیش می

نگریست با آنهمه ظرافت و در بنشاند و از این طریق، آینده دخترک هم تغییری نماید. به محمود که می

 .کنار سمانه، ناگهان لبخند عمیق تری به لب آورد

ه مغز کردند، به شدت به خنده افتاد. طوریکه محمود ترسید و گمان کرد کظاهرا باید داماد را عوض می

 برادرش آسیب جدی دیده باشد: خوبی داداش؟

 !عباس خنده کنان: قراره تو بهتر باشی

دانست برادرش به چه اش، بلندتر بود و محمود را نیز به خنده واداشت، البته اگر میاین بار صدای خنده

 .برداندیشد، خنده را از یاد میمی
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 .زده؛ اینجا کمین کرده و منتظر ردّی از ندا جباری بودند« او » دو روز بود که صرفا به خاطر حدسی که 

تنها محل قابل توجه؛ رستورانی در نیم کیلومتری آن زباله دانی بود، که پس از استعالم به نام پارسا یعقوبی 

ثبت سند بود و در این دو روز کشیک، هیچ مورد مشکوکی رویت نشده و حتی گزارشی مبنی بر جریمه و یا 

 .لی در صنف مورد نظر، برای صاحبش، گزارش نشده بودخطای شغ

بایست با یک حدس و فکر و یا به قول خودشان، الهامی که به نبات دیگر داشت خسته کننده میشد. آیا می

شده بود، نظارت و تجسس گروه همراهش را ادامه دهد؟ یا اینکه بیش از این وقت را هدر نداده و تحقیق 

 کند؟را از جای دیگری شروع 

ی این جوانب مسعود در کنار همکارش در ماشین نمره شخصیِ مخصوص ماموریت، نشسته بود و به همه

 .اندیشیدمی

ای پیش، جلوی رستوران توقف کرد. ی ماشین مدل باالیی شد که لحظهنگاهش چرخی خورد و متوجه

ر توران راه افتاد. خیلی زیباتدختری امروزی پوش با آرایشی ملیح، پیاده و پس از زدن دزدگیر به سمت رس

آورد. سریع به سایر همکاران بی سیم زد تا هوشیارانه، از دانشگاه شده بود ولی مسعود کامال او را به جا می

 .اطراف رستوران را پوشش دهند تا عملیات لو نرود

 .دننای، جلوگیری کسپس با همکارش به سمت پشت رستوران رفته تا از هرگونه خروج غیر مترقبه

بردند که پلیس به این محل مظنون ظاهرا نیازی به این کارها نبود؛ ندا و پارسا به هیچ عنوان گمان نمی

  .شود

  .کل عملیات، ده دقیقه هم طول نکشید و هر دو نفر توقیف و به سمت خودروهای پلیس هدایت شدند
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 .داشتندا از دیدن مسعود به قدری جا خورده و ترسیده بود که رنگ به رو ن

ی داداشتون گشتیم، آخ یادم رفت، قدم نورسیدهها دنبالت میـ اوغور بخیر ندا خانمِ جباری، تو آسمون

 !کردید گذرمون باز به هم بیافته؛ نه؟هوا گذاشتید و رفتید، فکر نمیخیلی مبارک باشه! بی

  .ندا با صورتی در هم، سکوت اختیار کرد

کرد که هیچ ارتباطی با این دختر خواند و ادعا میم خود را بی گـ ـناه میدر آن میان پارسا نامی بود که مدا

 !ندارد

ای نیستی آزاد میشی، اما وای به حالت مسعود رو به او کرد: ساکت میشی و دنبال ما میای، معلوم بشه کاره

 !ینهالکاتبچیزی بدونی و همکاری نکنی و یا دستت با اینا تو یه کاسه باشه، اونوقت حسابت با کرام 

مسعود به مرکز گزارش داد و با نیروهای خود قصد عزیمت به ستاد را نمود. در دلش هم نبات را تحسین 

ها باعث شد که او انزوا پیشه کند و از نعمتی خدادادی، کناره گیری کرد و هم شرم زده بود که سالمی

 .نماید

ی داشته باشد و با دست پر به سراغ خانوادهتوانست کورسویی برای پیدا کردن عباس و محمود اکنون می

 .داداش برود، همین به او انرژی فراوان میدایی

 صدایی از صندلی پشتی، او را از افکارش بیرون آورد: چه طوری رد من رو اینجا پیدا کردی؟

ح و واض پرسم و خیلیپرسی! من میجا شد و به عقب نیم نگاهی انداخت: سوال رو تو نمیمسعود کمی جابه

سریع هم باید جواب بدی وگرنه عمر و جوونیت به خاطر یه مشت ریال از دستت میره، پس بشین قشنگ 

 !فکر کن که اول باید با چی شروع کنی، والسالم

*** 
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ای که قراره راه بیافتیم؛ گردنبند رو میدی به من، دیگه به عباس با این شرط راضی شد: درست لحظه

 !خان، رونمایی میشهاش، وگرنه عروس صادقاش کاری نداشته ببقیه

 !ات رو به من هم بگی، اینطوری شاید بتونم کمکی کنمجعفر: بهتر نیست نقشه

ـ تو شرِّ نرسون، خیرت برای خودت! غیر این باشه و یا خدای نکرده، ردیابش شروع به کار نکنه؛ قدمی از 

ما  یارزش باش، چون اگه آسیبی ببینه، معاملهباقدم باهات راه نمیام، این رو بدون و خوب مواظب اون شی 

 .تموم میشه

دانست که مغزش مثل ساعت کار اش را شنیده بود و میجعفر کمی از این جوان تخس واهمه داشت، آوازه

 !ای به آن مغز خوشگلش شلیک کندآمد که در پایان کار، گلولهکند، بدش نمیمی

بایست با صادق، وارد مذاکره شود. به سمت اتاق این ی بود که میسمانه قول کمک داده بود و اکنون زمان

 .ی ورود خواستعموی شاکی از روزگار رفت و اجازه

رسید. الاقل میز و صندلی و چند عدد مبل در آن دیده تر به نظر میاتاق کارش از سایر اتاق ها، مدرن

 !شدمی

ای در این خانه بود؛ دستگاه فکسی هم به چشم ی ویژهای، حتی کنار تلفن که به نظرش پدیدهدر گوشه

ی امروزی برای این عموی توانست به عنوان یک وسیلهگرفت، میآمد، که اگر کهنگی آن را نادیده میمی

 .در غار زمان فرو رفته، امتیاز بزرگی منظور داشت

ون صحبت کنم، خواستم باهاتی طرح چوب و حصیر نشست: عمو مینزدیک شد و کنارش روی مبل ساده

می دونم که از بابا خیلی دلگیرید، ولی جدای از تمام مسائلی که بینتون بوده و هست؛ نسبت به مسائل ما 

ی جدیدی ی زندگیم، برنامهتر باشید، من قبل از اینکه ربوده بشم و بیام اینجا؛ واسهدارترها، باید میانهجوون
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خواستم قول و قرار جدی باهاش بذارم، شما خودتون عاشق میها با دختری آشنا شدم و ریخته بودم، تازگی

زن عموی خدابیامرز بودید و برای رسیدن بهش، همونطور که گفتید از همه چی گذشتید و به اینجا اومدید، 

اینکه به زور تفنگ بخواید نقش داماد رو به من بدید، هم برای من و هم برای سمانه خانوم بی انصافیه، ما 

 .بهم نمیایمهیچ رقمه 

ی لجباز درونش های این جوان را قبول داشت ولی بچهشنید. در اعماق قلبش حرفصادق در سکوت می

ان ی بیمارستهایی که گفتی درست؛ حتی خبر دارم که صفدر االن گوشهی اینخواست بپذیرد: همهنمی

که برای مرضیه که همیشه  دونمافتاده و مرضیه هم اوضاع خوبی نداره، من تهرون، جاسوس دارم و می

 .ی خوبی برای من بوده چقدر عزیز هستی، ولی چه کنم که دلم با صفدر صاف نمیشهدخترخاله

کنید با ـ عمو جان، گفتن این حرف به شما که واقعا عزادارید شاید یه نوع بی احترامی باشه، ولی اگه فکر می

ه کم کرد، من واسطه میشم و قول مردونه میدم که هر چه از مال و منال صفدر؛ میشه از این بغض برادران

 .همه رو با دستای خودم در اختیارتون بذارم

ـ نه جوون، من هیچ نیازی به مال و اموال صفدر ندارم. اون همیشه دندونش تیز بود برای مال من. دخترش 

دم که صفدر صاحب باید عروس من بشه تا یادش بمونه که سر من کاله نذاره و نارو نزنه. من مطمئن بو

 .کردای که داده بود عمل نمیدختری شده ولی اون مرتب زیرش میزد و به قول مردونه

ی صفدر، برای همه ناشناخته است و شاید بهتر عباس در دلش خدا را شاکر بود که نبات؛ دختر پنهان مانده

خواست با عمویش؛ روراست ش میبود که برای همیشه پنهان بماند تا خطری او را تهدید نکند و از طرفی دل

باشد و راز محمود را بازگوید ولی در این شرایط، پس گرفتن آن ردیاب از شوشتری، خیلی حائز اهمیت 

توانست در مورد عکس العمل این مرد، تصوری داشته باشد و آن ردیاب؛ مهمترین بود، زیرا اصال نمی
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 .ده میشدی امید برای فرار از این مخمصه به حساب آورروزنه

ای نگرفته ولی در دل امیدوار بود که کم کم سخنانش روی این مرد اثر در حالیکه ظاهرا از این گفتگو نتیجه

 .بگذارد، راهی حیاط کوچک برای گرفتن وضو شد

ماه و های بیاز پیچ راهرو رد نشده بود که مرتضی جلویش در آمد. نگاهش همانند سمانه؛ مشکی شب

 .های نامستقیم در نگاهش، خبری نبودرَحمِ چشمان او، در این خیره ستاره بود. اما از

های پهن و بازوهای به شدت پُرش، حکایت از ورزشکار بودنش رسید ولی شانههای عباس میقدش به شانه

دار بود زمانی که زبان گشود: شازده خوب واسه خودت این ور انور میری و داشت، صدایش کلفت و حالت

تونی رای صادق رو بزنی، اگه اون بخواد بعدِ ندازی، حواسم به کارات هست! فکر نکن میمی مذاکره راه

 !ی این کار رو بهش نمیدماینهمه سال، ضعیف رفتار کنه و صلح خونوادگی راه بندازه، من اجازه

ا م رو بخواهرم خیلی زود بیوه شد، درسته صادق با من خیلی خوبه و پسرم پسرم میکنه برام؛ ولی خواهر

هاش داغونه، این خواهر طفلکی دونستیم احمد وضع خوبی نداره و ریهی عقد نشوند، همه میزور، سر سفره

 خواستمن هم از اول قرار بود به عقد پسرعموم دربیاد، ولی عشق ناگهانی احمدخان و اینکه باباجانش می

خونه، االنم نوبت من رسیده تا  حتما آرزوی پسرش برآورده بشه، باعث شد تا عروس زوری بیارن تو

کنید ولی جبران کنه، خواهرت تا به عقدم درنیاد، حق تکون خوردن ندارید! کاری ندارم با سمانه چه می

 !ی عمرشم، خودم در خدمتش هستم؛ حالیت شد؟مهتاب خانوم؛ زنِ من میشه و تا آخرین لحظه

خند نگریست نیششنید و از پایین به باال او را میعباس که تمام مدت از شانه به دیوار تکیه زده بود؛ می

 !جانداییبمان تا صبح دولتت بدمد جناب خان :ای به لب آورد و با لحن خودش گفتنامحترمانه

 .ی این دشمن کوک شده رای برافروختهسپس راهش را کشید و رفت و ندید چهره
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 .اس را هنوز نیافته بودندروز دوم بود که محمود به خانه بازگشته بود، ولی عب

هوشی ناشی از دارو و تحویل عباس راستین به ندا جباری؛ قاطعانه بر موضع خویش ایستاده و مسئولیت بی

افراد صادق؛ در شب سوم سفر را پذیرفته بود، ولی نسبت به محل اختفای جعفر شوشتری، کامال اظهار 

 .یشرفت پرونده ممانعت کرداطالعی نمود و از دادن هرگونه اطالعاتی، جهت پبی

های جعفر و ندا ی محمود متهم به همکاری با ندا بود؛ ظاهرا از کل نقشهپارسا صرفا جهت تغییر قیافه

اطالع و فقط به خاطر قول نامزدی از طرف او، حاضر به همکاری برای دادن محلی برای گریم محمود، بی

 .شده بود

های نوه و پدربزرگ شنیده بود که محل قرار؛ نزدیک ی صحبتالاش این بود که از البهنهایت همکاری

 .ای به نام )...(در غرب کشور استمنطقه

 .نیروها به آن نواحی اعزام شدند تا بتوانند ردی از دو برادر مفقود شده به دست آورند

رای جریان را باش؛ جهت توضیحات تکمیلی، احضار و کل محمود پس از انتقال به تهران و تحویل به خانواده

مسعود چنین بازگو نمود: سمانه قرار بود به ما کمک کنه، عباس به طور تصادفی جعفر رو دیده بود که با 

 .هایی داشتمرتضی زمزمه

هایی دونستیم برنامه چیه! فقط عباس یه حدسمون رو احضار کرد؛ واقعا نمیصبح روزی که صادق همه

  .زدمی

ا انجام هسختیِ قبل نیست، خودش هم دلش راضی نبود که با زور این وصلت رسید عمو صادق بهبه نظر می

کنم دیگه اون حس رو نداشت که با بشه، از تهرون هم خبر داده بودن که بابا حالش خیلی بده و فکر می
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  .اتفاقات بدتری روبرو بشه

دن تصمیم آخرش به عباس گفت که برای دادن سهم جعفر، همراهش بره و اون مردک رو که راهی کر

  .برای ما رو، بهمون میگه

گیره و در یک لحظه که حواس جعفر به ما شدن؛ عباس گردنبند رو از جعفر میموقعی که داشتن راهی می

ی آویز در میاره و بعد از روشن کردنش، ای متوجه بشه ردیاب رو از محفظهنبود، بدون اینکه کس دیگه

 .رو به من میده و بعد از خداحافظی سوار ماشین و همراه اونا راهی میشه کنار باغچه میندازه و خود گردنبند

های ساختمون ببره و منتظر نیروها بشیم. ظاهرا اون اتاق از جاهای قرار بود سمانه من رو تو یکی از اتاق

 .تر بوددیگه قفل و کلیدش درست و حسابی

هنوز وارد ساختمون نشده  .عجیب مرتضی بود دونستیم و عباس حدسش رو زده بود؛ رفتارچیزی که ما نمی

 .بودیم که جلومون رو گرفت و با قلدری گردنبند رو از من خواست

ذاره که ما قسر در بریم؛ بنا رو به این گذاشته بود که موضوع دونست جعفر خیلی راحت نمیعباس که می

 که گردنبند رو پس بگیره و ردیابفرسته ردیاب رو به مرتضی گفته و اون یا خودش و یا یکی دیگه رو می

رو داغون کنه. به من هم سفارش کرده بود که هر کی سراغم اومد، نه زیاد باهاش شاخ و شونه بکشم و نه 

 .خیلی راحت در اختیارش بذارم تا یه وقت شک نکنن

ر بندازه اکرد گردنبنده رو گرفت و بدون اینکه عقلشو به کخالصه اون مرتضی که خیلی چپ به من نگاه می

اف ی مکعبی، صو توش رو یه نگاهی بکنه، انداختش زمین و با پاشنه پا چنان بهش کوبید که اون محفظه

 .زنمترسم و پس میصاف شد. خیال کرده بود با زورآزمایی کردنش؛ ازش می

 ی از منی چندشناک تحویل من داد و رو به سمانه گفت تا حساباز ما و اون ردیاب که مطمئن شد، یه خنده
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خوام و بهش برس و غیره و ذالک که از های لوس که عروسِ مردنی نمیپذیرایی کنه و از این حرف

 .گفتنش حالم بد میشه

فقط یه حرفی زد که هم من و هم سمانه رو کمی ترسوند و به فکر انداخت، اونم این که متاسفم که باید تو 

ت، بعد نگاهی هم به سمانه کرد و گفت: دایی نگران ای نیسحالت عزاداری، عروس من بشی، ولی خب چاره

خوره، خودم برات بهترین رفیقم رو در نظر گرفتم که هم عاشقته نباش این پسره عباس اصال به درد تو نمی

مشتم  خواستمی عباس میو هم اینکه به صد تای این بچه قرتیِ شهری میارزه. اینجا بود که برخالف توصیه

ونم، آخه تو رو خدا تنها چیزی که به عباس ما نمیاد بچه قرتی شهریه! مطمئنم که از رو پای چشمش بخواب

  .زدحسودیش این حرف رو می

ی غافلگیرانه رو کردید، دونید، داخل اتاق مخفی موندیم تا شما اون حملهاش رو هم که میدیگه بقیه

ت بعد پیداتون میشه، ولی خداروشکر شما کردم که تا ردیاب کار بیافته؛ یه ده دوازده ساعاش فکر میهمه

  .های محل بودید و سریع خودتون رو رسونیداز قبل، نزدیکی

اش را پوشاند: تو رو خدا هیچ نشونی از عباس و عمو این را گفت و نفس عمیقی کشید. ترس تمام چهره

 داداشم رو میزنه. صادق پیدا نکردین؟یعنی توی این دو روز هیچ ردی ازشون پیدا نشد؟!خیلی دلم شور

  .چرخاندی پسرک میاش را در صورت دخترانهفشرد و نگاه خستهمسعود سرش را می

 .رسیدندی کور دیگری میشد؛ دوباره به نقطهرسید که به نظر پیشرفت محسوب میتا پرونده به جایی می

صادق ،کامال اظهار بی  مرتضی در آن بگیر و ببندها؛ زخمی شده و از محل اختفای دفینه و مقصد نهایی

 .کرداطالعی می

ی صفدر به عنوان سمانه به همراه مادرش که بسیار نگرانِ تنها برادرش بود؛ به تهران آمدند و در خانه
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  .مهمان پذیرفته شدند

کرد با مهمان نوازی زیاد، عروس صادق را به راه آورده تا اگر از جزئیاتی مطلع است، با مرضیه سعی می

میان بگذارد. فرگل و دخترانش هم یا در بیمارستان و بر بالین صفدر بودند و یا در منزل؛ مرضیه را آنها در 

  .کردندهمراهی می

ساغر نگران و رنجیده بود ولی پس از شب بله برون، سعی کرد تا بهتر به کیارش بیاندیشد و چون او با 

کرد که هم او و هم باس بود و دعا میمحبت وارد زندگی شود. اما همانند سایرین، بسیار نگران ع

 .پدربزرگش به سالمتی به منزل بازگردند

کرد و ی بیمارستان بود، اما چه فکر میگلناز فعال خیالش راحت شده بود. محمود برگشته بود؛ صفدر گوشه

 !چه شد

د! تحویلش داده بودناش را ی پدر باشد و بعد، نوع دخترانهی دفینهمحمود را فرستاده بود تا ساالرِ قافله

گشتند، اما در ابتدای امر، مانده بود که با او چه کند! گرچه کم کم صورت و ابروانش به حالت عادی بر می

 .خندیدناصرِ بچه سال هم که در آن اوضاع و احوال؛ فقط یک دل سیر به این برادر بزرگتر از خود می

پس سعی کرد به طوری وارد عمل شود: مریم خانوم  این محمود بود که از همه بیشتر نگران برادرش بود،

کنه عباس و حتی عمو رو پیدا کنیم بهمون بگید، عمو و عباس دونید که کمک میتو رو خدا اگه چیزی می

قرار بود که یه روزه برن و بیان، اما اصال معلوم نیست که کجا موندن؟! می دونم از اینکه متوجه شدید که 

 .و رنجیده شدید ولی االن موضوع سر مرگ و زندگیهمن پسرم؛ خیلی متعجب 

ات، همش تقصیر شوشتری بوده، همه رو سمانه مریم دلشکسته به او چشم دوخت: خبر دارم که اون قیافته

بهم گفت ولی طفلک مرتضی واقعا دلش رو خوش کرده بود، حتی به من گفته بود که مهتاب خانوم برای 
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کنم و تا آخر عمرم، از ننه حیدر مراقبت م یه پرستار خوبِ محلی پیدا میپرستاری از ننه حیدر حیفه! خود

 !ام اومده؟دونید چه به سر برادر بیچارهاالن می .کنممی

ها توانست دریابد که کجای او به بیچارهکشید؛ نمیمحمود که در ذهنش، آن غول تشن را به تصویر می

 خورد!؟می

کنن که گردن و یه عروس باب طبع ایشون؛ پیدا میمرضیه حتما می محمود: قول میدم گلی جون و مامان

خیلی زود از افسردگی بیرون بیان، ما هم که قول دادیم تو عالم فامیلی، شاکی خصوصی نشیم، میمونه قانون 

و اون چه که به خاطر مقاومتشون در برابر نیروهای پلیس انجام دادن، حاال اگه شما همکاری کنید شاید تو 

  !ون هم تخفیفی داده بشههم

مریم به این پسرک مهربانِ خوش چهره نگاهی انداخت، می دانست که در همین مدت کوتاه، دختر یکی 

اش به این خویشاوندی که ظاهرا پسر از آب درآمده؛ چقدر وابستگی و عالقه پیدا کرده، لذا صالح یکدانه

 هاش شنیدم که محل درگیری ود یه بار تو تعریفندید که مخفی کاری کند: راستش زمانیکه احمد زنده بو

نست، دوها؛ یه جای تقریبی نزدیک شهر )...( بوده ولی اون هم مثل بقیه، جای دقیقش رو نمیدفن اون عتیقه

 .چون اون موقع به خاطر شدت زخمش، تقریبا نیمه بیهوش بوده

ی فته و لحنش تند شد: تو چرا اینقدر دایهای گرمحمود خوشحال شد و از او تشکر کرد. گلناز او را به گوشه

تونه انجام ها رو درمیاری؟ بذار خود پلیس هر کاری میمهربونتر از مادر شدی؟ برای چی ادای کارآگاه

  .بده

 تفاوتمحمود متعجب و خیره به مادرش: هیچ وقت از کارهات سر درنیاوردم! از اینکه اینقدر به عباس بی

 ! هکنات گم و گور شده! واقعا تو مادری؟! آدم به مادر بودنت شک میه انگار که بچهبودی و االن هم انگار ن
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 خوام نفر اول پدرت تو باشی؟گلناز کمی جا خورد: خب، خب، بده تو رو بیشتر دوست دارم و می

محمود عصبی داد کشید: معلومه که بده، خیلی هم بده، عباس خودش رو انداخت وسط که جون من رو 

دونی چیه؟! قبال شک داشتم ولی االن مطمئن شدم که تو مادر داداش عباس نیستی! هیچ ده، اصال مینجات ب

 ! تونه باشهمادری مثل تو نمی

این را گفت و رفت. گلناز را حس بدی فرا گرفت، ترسید که باز یکی دیگر از فرزندانش را، از دست بدهد، 

  .نبات را آن گونه و محمود را بدین شکل

هایش بکاهد، گـ ـناه خاکستری و اندک دیروز؛ با عذر و بهتر بود قدری به خود آید و از خودخواهیشاید 

اش شد و اکنون حس همه چیز خواهی بر آن افزوده و ی نجات دخترش؛ آمیخته به طمع هر سالهبهانه

ه ب» این سوال که  سیاهی عمیقی را بر روح او حاکم نموده بود. شاید وقت آن رسیده که قدری به خود آید،

و آیا اگر روزی در برابر دخترش قرار گیرد؛ وی، چگونه او را مَظِنِّه خواهد « چگونه مادری تبدیل شده است

 !کرد؟

اشته های انبمحمود حق داشت؛ روح مادری از او گریخته بود و تنها زنی اینجا ایستاده بوده که با تمام سیاهی

  .ود را هم نداشتدر روحش؛ قدرت مواجهه با فرزندان خ

*** 

 . گریختعباس؛ صادق را به کول گرفته و نفس زنان می

ها قبل، نسبت به محل تقریبی دفینه آگاهی داشت؛ برای صادق تله گذاشته، تا پس از شوشتری که سال

 .مشخص شدن محل دقیق؛ درگیری ایجاد کند و کل دفینه را با خود ببرد

گیران کمتر بود و شبیخون زدن آنها نیز، موجب شد تا همان به کمیننفراتی که همراه صادق بودند؛ نسبت 
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 .ی دفاع برآیندچند مرد هم نتوانند به خوبی از عهده

ای که او را نشانه گرفته بود؛ نجات دهد ولی با عباس سر به زنگاه، صادق را هل داد تا از برخورد گلوله

ی بعدی را که به پای صادق اصابت کرد، گلوله ی شکم برداشت، نتوانست جلویزخمی که خود در ناحیه

داد که بگیرد. اکنون فقط آن دو مانده بودند و عباس علیرغم خونریزی و درد شدید، صادق را یاری می

 .ی امنی برسندبتوانند به نقطه

ها، ها از سر و صدای زیاد گلولهشوشتری دیگر درنگ را جایز ندانست. هر لحظه امکان داشت تا محلی

ی مذکور عازم محل قرار متوجه اوضاع شوند و کار به جای باریک بکشد. پس آنها را رها کرد و با دفینه

خود با ندا شد. غافل از آنکه دیگر ندایی وجود نداشت و او باز بر سر این گنج نفرین شده، عزیز دیگری را 

 .شدباخت و خود سرگردان کوی تنهایی میمی

*** 

 . ولی سکوت و کاری نکردن؛ دیگر جایز نبود کردنبات؛ استقامت می

ی مسعود را گرفت و بی نفس سخن گفت: من رو با خودت ببر؛ پشیمون نمیشی، هر چی بگی گوش شماره

 .کنم مسعود، جونشون تو خطره، شاید بتونم کمکی کنمکنم، خودم رو تو خطر نمیندازم، خواهش میمی

اش بزرگ شده و برای همگی عزیز و خواستنی ، نزد خانوادههامسعود متاثر از احساسات دختری که سال

 !بود: به یه شرط

 .ـ هر چی

 تونم تنهایی ببرمت؛ روشن شد؟ـ دایی هم باید همراهمون باشه. نمی

 افتیم؟ـ میاد، بابا حتما میاد، همه از نگرانی مریض شدیم، کی راه می
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هم آماده بشید. به دایی بگو اول بیاد اینجا تا یه گیرم؛ شما ـ یه ساعت دیگه عازمیم، تا مجوزتون رو می

  .سری اوراق رضایت شخصی برای همراهیتون رو امضاء کنه، جزء ضوابطه

  .ـ مرسی مسعود

چند ساعتی بود که در راه بودند. زهره و نونا علیرغم نگرانی فراوان، مانع از همراهی نبات و کاوه در این 

 .سفر پر مخاطره نشدند

ان ای از او یابد و به این هجررفت تا با حسِ عباس، مغز خود را فعال کند؛ بلکه بتواند نشانهمی اکنون نبات

  .پایان دهد

ی مسعود و نیروهایش، زمانی به محل حادثه رسیدند که آنجا توسط نیروهای پلیس منطقه؛ به عنوان صحنه

اجساد به پزشک قانونی انتقال یافته  جرم، با نوارهای زردی کامال حصار زده، مجروحین به بیمارستان و

 .بودند

طبق گزارش، دو روز پیش به دلیل سر و صدای ناشی از شلیک گلوله، گزارشی ارسال و زمانیکه پلیس در 

هویت، مواجه و به استناد مدارک و شواهد؛ خبری از شود، فقط با تعدادی کشته و مجروحِ بیمحل حاضر می

 .وده استعباس و صادق راستین در محل نب

گری ی کور دیاین خود باعث دلگرمی به جهت زنده بودنشان و گریز از کمینگاه افراد جعفر و پناه به نقطه

 بایست به دنبالشانشدند؛ در این جنگل عمیق و وسیع، کجا میبود، اما در حالیکه به شب نزدیک میمی

 !گشت؟

ز گلوله بود، نشان از آن داشت که سنگر مردانی ی صادق که اکنون پر از سوراخ های ناشی اماشین رها شده

بوده است! نبات به همراه کاوه و مسعود، مانعِ زرد را دور زدند و از پشت ماشین در آمدند. خون های 
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 .اندداد که پناه گرفتگان، به یقین زخمی شدهریخته شده نشان می

ت. ناگهان نگاهش به شی براقی که در زیر انداخنبات؛ ترسان و دل پاره، به وجب وجبِ آن قتلگاه، چشم می

 .شد افتادهای به خون آغشته، چندان دیده نمیآن خاک

مسعود را صدا زد. تیم تجسس داخل رفته و شی را خارج نمودند. نبات مطمئن بود که این قلم را چندین بار 

 .در دست عباس دیده است و بی شک او در این سنگر، پناه گرفته بود

 .توانست جلوی ریزش اشکش را بگیردافتاد، نمیهای ریخته میخونچشمش که به 

مسعود جلو آمد: به نظرم اگه عباس و صادق فرار کرده باشن، تنها محل گریزشون از این پشت؛ به طرف 

 .تونه باشه و ما باید تعقیب و جستجومون رو؛ از این سمت شروع کنیمهمین جنگل می

لی باهوشه، ممکنه شروع گریز از این سمت باشه ولی مطمئنم با اون ذهن نبات سر تکان داد: نه، عباس خی

 هاشای گریز زده تا جعفر و همراهای که داره، بعد از فاصله گرفتن از اینجا، چرخیده و از سمت دیگهقوی

 .رو، دور بزنه و جا بذاره

ه شب میشه و اگه زخمی باشن، تونه باشه، به هرحال باید جستجو رو از جایی شروع کنیم، دارـ این هم می

  .اونم از دیروز تا حاال؛ خیلی خطرناکه

 .رفتنبات به گریه افتاد و کاوه هم نفس سردی بیرون فرستاد و کالفه به این طرف و آن طرف می

ی جاده کنم باید برگردیم به سمت حاشیهدونم چرا؟! ولی احساس مینبات به سمت کاوه چرخید: بابا نمی

 .ونی گیر بیاریمشاید یه نش

کاوه منتظر مسعود ماند تا نظر دهد: دایی غروب نزدیکه، شاید این بهترین راه باشه، من به سایر مامورهای 

همراهم میگم که هر کدوم تا قبل از تاریک شدن هوا، از این نقطه تا شعاع دو کیلومتری، گشت زنی کنن و 
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 .اگه چیزی پیدا کردن، گزارش بدن

 .ی جاده تا ببینیم چی دستمون میادگردیم به حاشیهت برمیما هم به حرف نبا

*** 

 .چرخاندندزدند و به اطراف چشم مینیم ساعتی بود که نبات و کاوه، در حاشیه جاده قدم می

 .دادمسعود هم از پشت سرشان، ماشین را به آرامی حرکت می

ی دیگر جاده، چشمش به نبات که مستاصل شده بود؛ چرخی زد و در پشت سرش، درست در حاشیه

ای را ای افتاد که از گودی پای درختان خارج شد و با یک دستش سطل پر از میوهپسرک دوازه سیزده ساله

 .کرد تا به دنبالش برودکشان کشان باال برده و با دست دیگر، خواهر شش هفت ساله خود را هدایت می

ده برود تا آنها را از دست ندهد، کاوه که از این برقی در سرش پیچید، سرعتی گرفت تا به سمت دیگر جا

ای به آن سمت اما دخترکش با سرعت فوق العاده .حرکت نبات جا خورده بود صدا بلند کرد تا احتیاط کند

های وحشی رو از کجا رفته و خود را نزدیک آن دو بچه رساند و نفس زد: سالم بچه ها، ببخشید، این میوه

های اینجا هیچکدوم میوه گردیم ولی درختم دنبال آب و خوراکی و کمی میوه میچیدید؟ ما مدتیه داری

 ! ندارن

به خدا دزدی نکردیم،  :آمدپسرک نگاهی به دختر و بعد به ماشین روبرو و مردی که دوان به آن سمت می

  .نهای داغون، اینقد راه نمیرها واسه این میوهاز اینا زیاده ولی راهش دوره، معموال محلی

 !دونم خیلی زحمت کشیدی تا اونا رو چیدی، فقط جاش رو بگو، همیندونم عزیزم، میـ می

 .پسرک کمی ترسیده بود، خواهرش را بیشتر به خود چسباند. کاوه و مسعود هم نزدیک شدند

کنی؟ همینجور چشم بسته میپری کاوه قدری از حرکات تند و تیزِ نبات، خشم داشت: نبات چی کار می
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 گی خطر داره؟ورِ جاده؟ نمیاین

کنم عباس خودش رو به جایی ـ ببخشید بابا، حق دارید، فقط باید بدونیم این میوه از کجا اومده، حس می

رسونده که به آب و غذا دسترسی داشته باشن، شاید هم از حال رفتن که از دیروز تا االن، خودشون رو به 

  !لب جاده نرسوندن؟

  .به سمت پسرک چرخاند: آقا پسر از چی اینقدر ترسیدی؟ نترس مسعود مهربان شد و سر

کنیم تو جنگل گم شده باشن، شاید اونا هم برای سیر گردیم، فکر میببین ما دنبال دو تا غیر محلی می

 ها استفاده کردن، بهمون میگی از کجا اینا رو چیدی؟شدن از همین میوه

برمتون، خونه رو با این سطل میوه برسونم خونه ،خودم می پسرک که کمی آرام شده بود: بذارید خواهرم

  .امون تو همین گذرِ کناریه

 . مسعود سر تکان داد: باشه ما اینجا منتظرتیم

گفت عباس را ی نبات حبس بود اما یاری بیرون فرستادنش را نداشت، مغزش به او مینفس در سینه

 ...اند؛ امایافته

*** 

ز آن شد تا شاید ردّی اه زد، نگاه نوازشگرش، بر آن دالور پیکر؛ باال و پایین میزهره بر بالین پسرش خیم

 . نوزاد بی نای و نفسِ دوران های دور بیابد

هایش را پس زد و دست فرزندش را به دست گرفت، چشمانش که به آن بادامک نازش افتاد؛ پیشانی اشک

ها ریخت: پسرم، شکرِ جان نوازِ بادامی شکل و اشکاش و لب نهاد بر آن شیرین زد به بازوی فرو افتاده

  .عزیزم، بلند شو، مادرت اومده، ببخش این مادرو، ببخش
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 .دادو اشک بود که امان نمی

 .کردکرد، نه، دیگر رهایش نمیهایش را گرفت تا او را بلند کند، اما زهره رها نمیکاوه شانه

 خوای کهاش برسن و اگه ما رو ببینن کار خراب میشه، نمیی دیگهکاوه زمزمه کرد: االناست که خونواده

 نبات رو دو دستی بدیم بهشون؟! هان؟

داری خوام، اونا بد امانتخوام پسرم رو بسپرم دست اونا، نمیزهره گردن کج کرد و دوباره زار زد: نمی

  .هستن، بد

با خود عباس صحبت کنیم تا بتونیم  کاوه هم کم اشک نداشت: میدونم عزیزم، ولی قرارمون این بود که اول

 .تصمیم درستی بگیریم که نبات هم آسیبی نبینه

ی دیگه پسرم رو بغل کنم، هایش را زدود: باشه، باشه، فقط بذار پنج دقیقهزهره دوباره و دوباره اشک

 کاوه؟! پس چرا به هوش نمیاد؟

 ی مالقاته با چه ترفندی برات اجازهـ زهره جان بیا بریم بیرون تا برات توضیح بدم، خودت میدونی ک

 .گرفتم، بیا عزیزم تا گلناز و کس و کاراش پیداشون نشده، بریم

کاوه که جلوتر بیرون رفت زهره برای آخرین بار، بر پیشانی آن سهی سرو، بـ ــوسه زد و سر بلند کرد تا 

 .ده، دل بکندصورتش را سیر بنگرد و حظ برد؛ مگر بتواند از این عزیز تازه به او رسی

ر کرد و سای کرد و کمی گشوده شد و دوباره بسته گردید. زهره متحیر نگاه میپلک چشمان عباس لرزه

 .کشیدعقب نمی

 .ای تصویر زن مقابل را از نظر گذراندباز پلکش بلند شد و لحظه

  .چشمان اشکی و پر از محبت بی مثالش، حاکی از عشق نابِ مادر فرزندی بود
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ای که تاکنون برای واژه»اش را فشرد و به زحمت نوای شیرینی را به زبان آورد: مامان، شدهلبان خشک 

 .«هیچکس به زبان نیاورده بود

 مردن برایش سهل بود این بینوای لرزان؛ زمزمه کرد: جانِ مامان؟ 

 ، فرو گذاشتها، چشم این را که از مادر شنید؛ به شیرینیِ رویای سپیدار، با آرامشی به وسعت بیکران

 .زهره اگر دیوانه نگردد؛ معجزه خواهد بود

*** 

  .گریستی نونا، مینبات بی حال روی نیمکت چوبی حیاط بیمارستان نشسته و سر بر روی شانه

 .های وحشی رسیده بودند؛ هوا کامال تاریک شده بودزمانیکه به محل درختان میوه

 .همان محدوده به گشت ادامه دادندهایی که در دست داشتند؛ در با کمک چراغ قوه

لب شان را جای توجهشانس آورده بودند که آن پسرک، تمام جنگل را همانند کف دست بلد بود. صدای ناله

 . کرد

ی دیوار مانندی که ناشی از فرورفتگی خاکِ آن محدوده درست به فاصله سیصد متر از درختان، در جداره

 .خونریزی طوالنی، نیمه هوشیار بودند، پیدا کردندبود، عباس و صادق را که به خاطر 

ای کرد: خدا رو شکر، تو رو خدا به داد این جوون برسید، اوضاعش خیلی صادق که کمی هوشیارتر بود ناله

 .بده، من رو تا اینجا کشونده، از دیروز جونی برامون نمونده، کمک کنید، نذارید طوریش بشه

رفت و بالفاصله به مرکز خبر داد تا برای اعزام بالگرد، جهت امداد مسعود سریع با نیروهایش تماس گ

 .هوایی اقدام کنند

 .اش دادندنبات و کاوه با کمک هم، عباس را از شانه گرفتند و بلند نموده و تکیه
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ی زخمی بلند کرد.ظاهرا خونریزی کم شده ولی عباس زیر لب آهی کشید و دست خود را از روی ناحیه

 .باال بود امکان عفونت

ای باال گرفت و مبهوت به دخترک مقابلش نگریست و به آرامی نگاه سراسر از درد و زخمش را برای ثانیه

  !لب زد: نبات

هایش، جان یافت؛ یقینا در سونامی اشکها نجات میی مرگبارِ هق زدنهای ظریفش اگر از این زلزلهشانه

 .باختمی

م نهاد و فشرد تا جلوی همان خونریزی اندک را هم بگیرد، دیگر نبات، بالفاصله دو دستش را روی زخ

 .خونی در بدن نداشت این عزیز

 .دادتمام حسش را بر سر انگشتانش جاری کرد تا بلکه کمی از درد زخمش بکاهد، ولی گریه امان نمی

شی پسرم، کاوه غرشی کرد و بعد دلداری داد: نبات آروم باش، درست میشه و بعد زمزمه کرد: خوب می

 .طاقت بیار، االن کمک میرسه

 یصادق از اینهمه محبت متعجب بود و یاد دختری افتاد که عباس از او گفته بود؛ ولی حال بدش اجازه

 .دادجوالنِ فکر و سوال به او نمی

 .به محض رسیدن بالگرد؛ کاوه نبات را به مسعود سپرد و خود به عنوان همراه مصدوم، راهی شد

 .اس را به اتاق عمل رساندند، با زهره تماس گرفت و او را فراخواندزمانیکه عب

  .ها دوری و فراق؛ قبل از هر کس بر بالین فرزندش حاضر گرددحق این مادر بود که پس از سال

ای کاش کرد که گذشت و عباس با جراحت شدیدی؛ خفته بود و نبات آرزو میاکنون هفت ساعت می

 .ای چشم گشایدگرمای وجودش را بدهد تا بلکه عباس لحظه توانست تمام انرژی ومی
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*** 

تمیز و آراسته ایستاده بود تا کاوه رضایت دهد که تنهایی به بیمارستان رفته و دورادور از حال عباس با خبر 

 .شود

یا  برمت،کاوه: نبات خانوم تازه چند ساعته که از بیمارستان برگشتی، یه خورده استراحت کن بعد خودم می

 تون خبر بیارم؛ بهتر نیست؟بهتر اینه که خودم تنهایی برم و سر و گوشی آب بدم و از حالش برای همه

کلی ترسید من رو ببینن و مشدونم االن ممکنه اونجا کسایی باشن که شما مینبات: بابا به خدا من خوبم. می

 . از پرسنل حالش رو بپرسم و برگردمدم که حواسم رو کامال جمع کنم و فقط به وجود بیاد، ولی قول می

زهره نگاه نگرانش را از چهره مصمم نبات به سمت کاوه چرخاند: کاوه من هم میام، اونجا که هستم 

تره، اصال تو پیش نونا باش تا من و نبات با هم بریم یه سر بزنیم و احساس نزدیکتری دارم و خیالم راحت

 برگردیم؛ خوبه؟

رسد، پس مخالفت را کنار گذاشت و به این دو زنِ نگرانِ آن پسر مجروح نمی دانست که زورشکاوه می

 .سوییچ را به دست زهره سپرد

*** 

ترسم ترسم برم و یه وقت...، چه طوری بگم، میمقابل بیمارستان که پارک کرد؛ مردد بود: میگم نبات! می

سک، یه چرخی اون دور و اطراف بزنی و ببینی گلناز اونجا باشه و من رو به جا بیاره، چطوره اول تو با یه ما

 همراهش کیه و بعد من برم؛ بهتر نیست؟

نبات تایید کرد: آره مامان این طوری بهتره، شما باشید تا من برگردم، اگه معطل شدم یا نگران شدید بهم 

 .زنگ بزنید، مطمئن که شدم اوضاع مناسبه زنگ میزنم که بیاید

 .ت نرهزهره: مراقب باش، ماسک یاد
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ه و پس ی بیمارستان رفتنبات لبخندی زد و به سمت ورودی بیمارستان قدم تند کرد. ابتدا به سمت داروخانه

 .های ویژه را در پیش گرفتی ماسکی مسیر مراقبتاز تهیه

ی ها، سکوتی که ناشی از خواب زودرس بیماران و یا به واسطهفضای بیمارستان آرام و در اکثر بخش

ی مورد نیاز خورد. گاهی همراهی برای گرفتن آب جوش و یا وسیلهقوی بود؛ به چشم میهای مسکن

 .گشتشد و پس از اتمام کارش به اتاق باز میبیمارش، نمایان می

 .نبات همه چیز را زیر نظر داشت تا یک دفعه غافلگیر نشود

هایی که نیاز به مراقبت های دهزمانی که به ورودی آی سی یو که مخصوص بیماران و یا مصدومین و عمل ش

 .خاص دارند؛ رسید، کامال چشم چرخاند

 !آید. نزدیک شد: سالم خانم، خسته نباشیداز دور پرستاری را دید که به آن سمت می

وی کرد و همچنین مانتی ماسک سفید بیشتر جلب توجه میپرستار به برق نگاهش که اکنون به واسطه

ت؛ نگاهی انداخت: سالم عزیزم. با کی کار داری؟ این ساعت نباید تو بخش عجیب و زیبایی که به تن داش

 باشی؛ میدونی؟

ی اون مصدومی که نیمه شب گذشته، با امداد هوایی منتقل شد و ـ بله واقعا معذرت میخوام فقط میشه درباره

 .حالش خیلی بد بود، بگید که حالش چطوره؟ واقعا نگرانش هستم

 او انداخت: دو تا بودند! کدومشون رو میگی؟ پرستار نگاه عمیقی به

ی شکم مصدوم شده بود؛ میشه نبات هول شد: البته حال هر دوشون مهمه ولی اونی که جوون بود و از ناحیه

 وضعیتش رو بهم بگید؟

پرستار جوان از حال نبات متوجه شد که جریان چیست: چرا خودت نمیری یه دو سه دقیقه از نزدیک 
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 .لباس میدم بپوش ولی زود بیا بیرون چون مسئولیت دارهببینیش؟ بهت 

اش ناراحت بشن، آخه من از اقوام نیستم؛ من ترسم خونوادهنبات با استرس: آخه چه جوری بگم می

 .دانشجوشون هستم

پرستار لبخند عمیقی زد: نگران نباش، تا همین دو دقیقه پیش یه خانم مسنی پیشش بود ولی االن رفته 

 .و فکر نکنم به این زودی پیداش بشه. برو پنج دقیقه ببینش و برگردنمازخونه 

 .ی خوش قلب؛ لباس مخصوص به تن کرده و نزدیک تخت شدنبات خوشحال و ممنون از آن فرشته

 .چهره عباس؛ نشانگر خستگی و رنجِ ناشی از دو روز جراحت و خونریزی بود

استاد، سالم عباس، نمی دونی چقدر نگرانت بودم. ریخت: سالم نبات زمزمه وار حرف میزد و اشک می

ی ما رو مریض کرده بود. مامان زهره هم بدتر از همه، االن هم پایین منتظره که بتونه بیاد نگرانیت همه

 .ببیندت

جون همیشه بهم گفته که خواد دستت رو بگیرم و تمام انرژیم رو بهت بدم، اما خانعباس! خیلی دلم می

گه به گـ ـناه بندازی؛ کفران کردی و اگه ادامه بدی نه تنها اون نعمت ازت گرفته میشه بلکه نعمت خدا رو ا

 .بال هم سراغت میاد

خوام که خواد کاری کنم که خدا رحمتش از ما برگرده، شفا از خداست، پس از خدا میعباس جان! دلم نمی

 .شفای سریع بهت بده و دوباره پیش ما برگردی

داد: باید زودتر برم وگرنه مامانِ عزیزمون نگران میشه، کید و به نجوایش ادامه میچقطرات اشکش می

  .کاش اون هم بتونه داخل بیاد و از نزدیک دستت رو بگیره و باهات حرف بزنه

  !اشکش را گرفت و به پا شد. صدای آرام عباس؛ قلبش را لرزاند: نبات
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را، به خود آورد و باالجبار ماسکش را باال کشید و با کف  ی عباسصدای باز شدن در؛ نبات مبهوت از زمزمه

 .ی چشم زدوداش را از کنارههای پُر و جاریدستانش، اشک

 مرضیه نزدیک آمد و با محبت او را نگریست: دخترم! تو کی هستی؟

 .نبات ترسیده بود: ببخشید خانم، مزاحم شدم، شرمنده

 .ه مانع شدخواست سریع به سمت در خروجی برود که مرضی

ـ نترس عزیزم، من مادر عباسم و دیدم که با چه محبتی باالی سرش ایستاده بودی. حتما از دوستای 

 دانشگاهش هستی، درسته؟

نبات کمی آرام شد: بله من شاگردشون هستم. تو سفر آموزشی همراهشون بودم که این اتفاق براشون 

  .خواستم مطمئن شم که حالشون خوبهافتاد. فقط می

 ! صدای آرام و زخمی عباس شنیده شد: نبات، نترس

مرضیه خوشحال و ذوق زده به سمتش رفت: مادر به هوش اومدی؟ خدا رو شکر! از سر شب دو سه بار 

 چشم باز کردی و باز بیهوش شدی. خوبی مادر؟ درد نداری؟

 .عباس آرام لب زد: خوبم. مادر ایشون نباته

وای عزیزم شما نبات هستید؟ عباس قبل از سفرش در مورد شما یه مرضیه خندان به سمت نبات برگشت: 

 . چیزایی به من گفت، خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمت

با ورود یک پرستار و بلند شدن اعتراضش؛ نبات به جلو جهید و با نگاه حجم دارش، عباس را سیر 

 .یدنتوننگریست و در آخر گفت: امیدوارم خیلی زود خوب شید، بازم میام د

مرضیه به دنبال نبات از آی سی یو خارج شد. همان لحظه که زهره به دلیل نگرانی به بخش آمده بود، با 
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دیدن آن دو و اطمینان از اینکه از گلناز خبری نیست، جلو آمد: سالم، من مادر نباتم. دیدم دیر کرد، اومدم 

 . دنبالش، ببخشید اگه دردسری برای مریضتون درست شد

کنم و رو کرد به سمت نبات که اکنون بدون با روی باز به سمتش آمد: سالم از منه، خواهش می مرضیه

کشید: خیلی ممنون که نگران پسرم بودید و این دخترخانم نازتون هم ماسک، زیباییش را بیشتر به رخ می

شنایی بیشتر شاهلل عباس جان خوب بشه، برای تشکر و آلطف کرد و شما رو هم به زحمت انداخت، ان

  .خدمت برسیم

هایش دل خوشی داشت و نه از اینکه دخترش را چنین نگریست. نه از پسرم گفتنزهره هاج و واج او را می

 .کرد و نگاه خریدارانه راه انداخته بودبرانداز می

 دانست چه مرگش است؟! اکنون باید برای ادعای مالکیت پسرش به نبرد بایستد؟ و یا برایاصال نمی

 !دخترش مادرانه خرج کند و نرخش را باال ببرد؟

ارم اش دی شما به نظرم آشنا میاد. همهدونم چرا اینقدر چهرهمرضیه باز هم خندان به سمتش برگشت: نمی

 !کنم شما رو قبال کجا دیدم؟فکر می

  .خوردزهره ترسیده و عقب کشید. نبات هم دریافت که موضوع از کجا آب می

ببخشید که شما رو هم سرپا نگه  !م آمد: وای االن این خانم پرستاره دوباره میاد سراغمونسریع میان کال

 .رسیمداشتیم. بازم برای عیادت خدمت می

اش برود. به سمت زهره برگشت: به هرحال باز هم ممنون که این وقت مرضیه نگذاشت که صید از کف

م تا عباسِ ما هم که بهتر شد؛ باالخره از این دو تا جوونِ تون رو داشته باششب به اینجا اومدید. الاقل شماره

 .«این رو گفت و نمکی خندید»نازنین غافل نمونیم، 
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ی زهره را به خاطر نیاورد؛ شماره داده خالصه با ترفند و برای رهایی از مرضیه و اینکه بیش از این چهره

 . شد و از آنجا به سرعت گریختند

کردم که زن اول صفدرخان من رو به جا بیاره. چه پسرم پسرمی هم فکر نمی زهره نفس بیرون داد: اصال

 !راه انداخته بود

های مادرانه! زهره هم خندید: نخند دختر. حاال اون وسط این مدل خندید از این حسادتنبات ریز می

 ! خواستگاری رو کم داشتیم

 ! ـ مامان

نوشتی به مرکِّب پروردگار رقم خورده بود که این دو  زهره لبخندعمیقی زد. چه تقدیری بود و چه پیشانی

رفت تا برگ جدیدی در زندگیشان ای داشته و اکنون میطفل، از بدو تولد؛ چنین سرنوشتِ به هم آمیخته

 .گشوده شود

*** 

  .ای گرفتار بودسه روز پر دردسر گذشت. هر کس به گونه

اشان به سالمتی بازگشته، اظهار تاد جوان و نخبهآمدند و از اینکه اسدانشگاهیان به عیادت عباس می

 .کردندخوشوقتی می

هایی آمدند و پاسخهای اساسی و پیدا کردن ردی از جعفر شوشتری، میپلیس برای پرسیدن سوال

اش که اکنون حس رفاقت بیشتری با هم رفتند. مسعود در همه حال، در کنار پسر داییگرفتند و میمی

داد تا وابستگان عباس، شکی در ته و برای پوشش، خود را در حال ماموریت نشان میداشتند، حضور داش

 .این خصوص نکنند



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 192 

جون به خاطر جو متشنج آن های خانها و نگرانیزد و هم در برابر پرسشنبات، هم به دانشگاه سر می

اب وجدان بود و هر شد؛ دچار عذروزها و نگرانی و اضطراب این روزها که در اعضای خانواده دیده می

 .اش بگویدکرد که بتواند؛ همه چیز را برای مهربانترین فرد زندگیلحظه آرزو می

گردید؛ با شنیدن بازگشت هوش میآمد و به خاطر استرس و نگرانی باز بیصفدر که دائما به هوش می

  !عباس دوباره احیا شد

ی باز کردن عروق قلبش انجام دهد تا بایست عمل مخصوصی براگرچه پزشکان تاکید داشتند که می

 .دوباره، راهی بیمارستان نشود

 .صادق بهبودی سریعتری نسبت به عباس داشت، ولی باید در برابر قانون جوابگو میشد

برد و مخفی کردن دو ربودن یک جوان، در سمت استادیار دانشگاهی که در ماموریت آموزشی به سر می

شاکی خصوصی نداشت ولی قانون برای آن مجازاتی در نظر داشت که باید  برادر به عنوان گروگان؛ هرچند

 .نهاددر برابر آن سر می

*** 

  .باالخره روزهای خفقان آورِ انتظار به سر رسید

 .عباس پیغام داده بود که حالش روبراه هست و امروز برای دیدنشان، در منزل آنها حاضر خواهد شد

 «رسدمیآب زنید راه را هین که نگار »

 نگریست. رو به کاوه کرد: دیر نکرده؟کرد و به ساعت میزهره بی اختیار طول و عرض سالن را طی می

 !ـ نه هنوز یه ربع مونده

 !ـ نبات رو میگم! قرار بود نیم ساعت پیش خونه باشه، اما هنوز نرسیده



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 193 

 .ـ نگران نباش. هر جا باشه االنا پیداش میشه

وزها دلش خنجر داشت. ورای شادی و هیجان بازگشت پسرش؛ این اصل را که کاوه هم نگران بود؛ این ر

کرد و بیشتر ها به وجود آورد را از ذهن و دلش دور نمیتواند مشکالتی را بین خانوادهرو شدن حقایق، می

ز ا ی احساسی نبیند و از هر آنچه که باعث دوری اواز هر زمانی به نبات چشم داشت و مراقبش بود تا لطمه

 . دانست، برحذر باشدی این عنوان میاش که به حق خود و زهره را محق و شایستهخانواده

عباس رسید؛ درست سر وقت و همه چشم شدند به این آشنای گم شده و پدر و خواهر، به خاطر آن مادر 

 .دار، یک قدم عقب کشیدندحسرت

ی تن را داشت: صد ذوب شدن در آن پارهو او چنان خود را به آغوش عباس انداخت و گریست؛ گویا ق

عزیزم، پسرم، تو کی اینقدر بزرگ شد؟ کی این قدر قد کشیدی؟ مادرت لیاقت نداشت بزرگ شدن و مرد 

 .شدنت رو ببینه، ببخش این مادرو، مادرت رو ببخش عزیزم

جست و ا میاش، صورت مادر راش شود. چشمان سرخ و اشک زدهعباس نتوانست مانع ریختن اشکِ مردانه

 .یافتآن را ماالمال از عشق و محبت می

ریخت و کاوه، همچنان بی قرار نبات، به این تراژدی نونا چسبیده و آویخته به پدر، فقط اشک می

 .نگریستمی

خواست؛ ندید. نگاهش به دخترک نازنینی افتاد که چشمان سرخش، مثال عباس چرخید. ابتدا آن را که می

 اختیار خود را به آغوششد بود. قدمی از مادر فاصله گرفت و به آن سمت رفت. نونا بینزدیکی از نگاه خو

 .انداخت و همانند طفلی، زار زد

های بافته ای هم بر آن خوشرنگفشرد و بـ ــوسههای خواهرش را میعباس لبخندی به لب داشت و شانه
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 .نواختی کنار سرش میشده

 .اش، جایشان دادوی آنها را به آغوش کشید و در حجم سینهکاوه جلو آمد و دست گشود و هر د

ها در حسرتش گفت؛ اما نیشِ تلخی این نوشِ شیرینِ سالبرد و عمیق در دلش شکر میزهره لذت می

 !نبات کجاست؟ :گفتریخت. مدام میزد و زهر میمانده را، در مغزش خار می

شان، بیشتر و ی زهر، هر لحظه بر جان همگییک ساعت گذشت. موبایل نبات در دسترس نبود. هجمه

 .شدتر میعمیق

  .کاوه با مادرش تماس گرفت. به امید اینکه شاید نزد او باشد؛ اما نبود

 .آسیه هم، نگران راهی شد

ی نگران و لطمه زهره انتظار نداشت که مادرشوهرش سر زده به آنجا بیاید. همگی در برابر چهره

 .اش ساکت بودندخورده

کسی نای سخن گفتن نداشت.آسیه به عباس خیره بود؛ هیچ سوالی برای حضور آن جوان،در شرایطی که 

 .پرسیدهمه نگران نبات بودند، از کسی نمی

خبرید؟! قبل از ظهر زنگ زد و حالم رو پرسید. هرچی اصرار کردم که شب بیاد پیشم، ـ یعنی چی ازش بی

مهمون داشتید؟ واسه همین نخواست بیاد پیشم؟ پس  .و خونه دارهتونه چون کار مهمی تگفت امشبه رو نمی

 االن کجاست؟

 .یافتعباس بلند شد و نگاهی به کاوه انداخت. پدر منظورش را به خوبی در می

 .آمدی دلِ نگرانشان برنمیکردند، اینگونه نشستن و انتظار کشیدن؛ از عهدهباید تالشی می

 ـ پسر جون خواستگار نباتی؟
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قرارمون با نبات خانوم دو  !از قدم ایستاد. با شک و دو دلی به سایرین نگاهی انداخت: بله مادر عباس

 . ساعت پیش بود، حتما مشکلی براشون پیش اومده

خوادت که گذاشته رفته و اینجا حاضر نشده! آره ات کو؟ نکنه نمیات کجان؟ گل و شیرینیـ پس خونواده

 کاوه؟ این جلسه، زوری بود؟

نا با خودش گفت: همین یک قلم رو کم داشتیم و در حالی که کمی برافروخته بود، آرام گفت: نه نو

زنه، خیلی هم مشتاق این جلسه بود، کلی برنامه ی حرفاش رو به من میجون! این چه حرفیه، نبات همهخان

ان من خیلی نگر چیده بود .تاره قرار بود موقع برگشتن یه کیک شکالتی خوشگل هم بخره. واسه همین

 .نبات جونم هستم

مطمئن بود که اینجا  .کردند؛ عمیق شدآسیه به عباس که اکنون هم قد پسرش ایستاده و آرام صحبت می

چیزی، درست نیست. این تصویر مقابل چشمش؛ همانند تابلوی زیبایی از دو مرد بود که گویی ارتباط 

 .عمیقی با هم دارند و از یک رگ و خون هستند

 .دیدنددید هر آنچه که دیگران در آینه نمیپیر روزگار بود و در خشت میاو 

گید اینجا چه خبره، یا پا میشم میرم صدایش را با تحکمی مادرانه و مقتدرانه بیرون داد: یا همین حاال بهم می

 !و دیگه پشت گوش تون رو دیدید، من رو ببینید 

 .یاید بریم تو اتاق؛ خودم همه چی رو براتون میگمجون بی سرد زهره؛ حزن انگیز بود: خانناله

*** 

، گیریـ منظورت از این کارها چیه؟ فکر کردی من رو میاری اینجا؛ اونم به زور، بعد عاشقانه من رو بغل می

خوای پیشت بمونم؛ اون وقت دوتایی با هم یه زندگی خوش و راحتی رو شروع کنی و ازم میگریه می
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های دور و برت اهمیتی میدی؟ اینکه من چی سادگی؟ هیچ وقت به جز خودت، به آدمکنیم؟! به همین می

ان؟ بس کن این کارها رو، قفل درو بزن! شب هام از نگرانی، در حال سکتهخوام؟ اینکه االن عزیزترینمی

 !می؟فهمی« و بی اختیار صدایش بلند شد، »شده باید برم، مامان زهره االن از نگرانی دیوونه شده؛ 

 .شد که مادر خودش؛ او را دزدیده باشدباورش نمی

اینکه هنگام بازگشت از دانشگاه؛ با آن همه شور و اشتیاق برای دیدار آن از سفر بازگشته، نامردانه مورد 

 .حمله قرار گیرد و چون چشم گشاید؛ گلناز نامی را ببیند که دوست نداشت مادر بنامدش

ای از های زینتی آپارتمانی و به طور اغراق شدهزیبا، که پُر شده از گل اینجا در این آپارتمان نقلی و

ای را شاد کنند! نشسته بود روبروی های فانتزی و تابلوهای زیبای نقاشی، گویی بخواهند دل بچهمجسمه

تو  نزنی با موهای طالیی خوش حالت، با نگاه سبز آبی و زیباییِ به سن نشسته؛ گفته بود چه؟ که بعد از ای

 !داد بابت چند تکه عتیقه؟هستی و من! برادرهایت هم برای آن پدر نامرد؛ که قولِ دختر بچه می

فهمی؟ یه عمره تو ای، موهایش را با حرکتی مثال عصبی، به عقب داد: چرا نمیگلناز به طور اغراق شده

ه ازت ن یه مشت غریبه کحسرت توام. خودم بی مادری کشیدم. نخواستم تو هم اینطور بشی و بفرستنت بی

 فهمی؟بیگاری بکشن. اصال از احساس من چیزی می

ی زنی که در حق زنه و عزیز کردهات میفهمم. تو قول داده بودی که بیای من رو ببری، بعد غیبـ نه! نمی

ی اون گردونی. االن انتظار چی رو از من داری؟ که پشت کنم به همهتو و من خوبی کرد رو بهش برنمی

کسایی که به من محبت و عشق دادن. اصال هیچ وقت با خودت فکر نکردی که ممکنه این زن، از شدت 

ای که از تو داره، من رو ول کنه تو کوچه و خیابون یا اگه خیلی انسان باشه بذار جلوی یه پرورشگاه؛ کینه

 داری؟ هان؟! اصال این چیزها به ذهنت رسید که اینقدر ادعای نگرانی من رو داشتی و
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 ! تر از این حرفا بودکنه. مهربوندونستم که زهره نیازی همچین کاری رو نمیـ من می

 تونستیـ آهان؛ همین باعث شد که بهش نارو بزنی و بری پشت سرت رو هم نگاه نکنی؟! تو راحت می

یده به دزدتونستی تظاهر مخفیانه عباس رو بهشون برگردونی، بدون اینکه آب از آب تکون بخوره، می

اش رو به دستش برسونی. مطمئن باش مامان زهره اونقدر مهربون بود که ات کنی و از اونور، بچهشدن بچه

 . بازم من رو پیش خودش نگه داره و مثل بچه خودش ازم مراقبت کنه

 .ـ باشه نبات جان، هر چی تو بگی. اصال این چه اسمیه که برات گذاشتن؟! من این اسم رو دوست ندارم

رو انتخاب کردم. چون تو تمام هستی « هستی»اولین کارمون اینه که اسمت رو تغییر بدیم. خودم برات اسم 

 .منی

نبات جیغ کشید: بس کن دیگه. چرا اصال متوجه نیستی؟! اول مادریت رو ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث 

بیشتر از اون عاشق کاوه و زهره و هر داشته باش. برام اسم بذاری؟! چه خیاالتی، من عاشق اسمم هستم و 

اش کنم. یه مادربزرگ که جونم رو واسهکسی که به اونا مربوط میشه. یه خواهر دارم که با دنیا عوض نمی

 .خوام برم، نگران من هستندمیدم. از توهّم بیرون بیا. در رو باز کن می

 .گلناز کم مانده بود که دیوانه شود

نج خانه استفاده کرده و در نبود صفدر، با پول فراوان، وکیلی گماشته بود تا نبات ها، از جو متشپس از سال

ریده بود ی زیبا را خی طالیش، این آپارتمان مبلهرا برایش پیدا کند و به سختی و با فروشِ بیشتر اندوخته

 .ا او نبودای، خوش باشند، ولی ظاهرا این دختر، دلش بتا با دخترش، تنها و بدون هیچ شخص اضافه

تونم اجازه بدم بری. من از اون خونه به خاطر تو بیرون زدم؛ به گوش صفدر برسه من رو از زندگی ـ نمی

خیالت بشم. بیست و چند ساله با جنونت زندگی کردم و االن دیگه عقب نشینی تونم بیکنه. نه! نمیساقط می
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 .معنی نداره

وشی از نهاد؛ چنان غرق خاند و پا به این قفس نمیمینش نشستهفهمید که در کنبات به گریه افتاد. کاش می

جون و زهره را حضور مهمان عزیزشان بود که مغزش از انبوهِ نشاط، از کار افتاده بود! دلش شور خان

 .ستداد که در نبودش غوغاییداشت. مغزش پیام می

باور کن اگه به جای استخدام کسی که  دم که مرتب همدیگه رو ببینیم.ـ گوش کن! بذار االن برم، قول می

رفت. من االن تر پیش میزدی، همه چی قشنگمن رو به زور اینجا اورد، خودت میومدی و باهام حرف می

ی دیگه به شدت ازت ناراحتم. تا صبح هم که اینجا بشینی؛ دلم باهات صاف نمیشه. تو االن عزیز یه خونواده

 !ی خودترو دزدیدی نه بچه

ه گذشت و بلجوجانه از روی مبل بنفش مخملی، بلند شد و آه سردی بیرون داد. ساعت از ده شب میگلناز 

 .گشتندیقین، همه در خانه دنبال او می

توانست برای نبودنش در این مدت گشت، چه توجیهی میکرد و خود به خانه باز میاگر نبات را رها می

ی ه و راه بازگشتی نداشت. بدون نبات هم زندگی در این خانهطوالنی داشته باشد؟ او دیگر از خط خارج شد

 کرد؟اش چه باید میکوچک، مرگِ طاقت فرسا بود. با تنهایی

نبات دیگر خسته شد: گلناز خانوم! تو رو خدا گوشیم رو بده الاقل یه خبری از خودم بدم. االن روزگارشون 

 !خوای به دیگران هم، یه کم فکر کنیسیاهه. چرا نمی

کرد، بلکه سردردش کاهش یابد تا بهتر تصمیم ای آماده میگلناز به سمت آشپزخانه رفت. باید قهوه

 .بگیرد

پذیرفت که کسی بیشتر از او، دخترش را دوست داشته باشد یا اش نمیمغزش تعطیل بود و حس لجوجانه
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 .دخترش نبودبی ی پذیرشِ زندگیِاش، آمادهبرایش نگران باشد، هنوز روح خاکستری دل مرده

*** 

گرفت. خان جون نبخشیده بود! ولی یک دل زد و باز شماره میای از سالن در جا میعباس بی قرار در گوشه

از  ای هم برود، خالیی تازه حضور پیدا کرده که اشکالی نداشت، گاهی قربان صدقهسیر نگاه کردنِ این نوه

ات که یافت، )اسم نبیلی بیشتر از پیش، مناسبِ نباتش میشد، او را خلطف نبود. با خودش که روراست می

ی نبودنش؛ قلبش را به درد آورد(. دست به قلبش گذاشت و با فشردن؛ در سرش چرخید، حس گزنده

 .سعی در آرام کردن آن تکه گوشتِ نفهم، در این موقعیتِ حساس و تلخ، نمود

ی ها در کنارش زندگخواست. سالو باز نباتش را میاگر صد تای دیگر ردیف و به عنوان نوه معرفی کنند؛ ا

و به گرمی و نفسش، عشق ورزیده؛ دخترکش از هر کس دیگر برایش عزیزتر بود. اصال به درک که 

های هاو رفتارهایی که در نبود کاوه و در ماهعروسش چه غلطی کرده و شاید هم خودش را به خاطر طعنه

 .دانستمقصر می اش، بر او روا داشته،آخر بارداری

مسعود هم در جریان قرار گرفته بود. حدس اینکه نبات کجاست و چه اتفاقی برایش افتاده، کمی دشوار 

ی سرقتی، در یکی از شهرهای مرزی پنهان و بعید بود بود. طبق اطالعات به دست آمده، شوشتری با دفینه

 ی که از مراکز درمانی و حتی پزشکی قانونیدر این قضیه، دستی داشته باشد. طی چند ساعت؛ با استعالمات

 .دریافت کرد، گزارشی دال بر تصادفی یا مجروح؛ با نام او و یا شباهت ظاهری، نبود

عباس اجازه گرفت تا سری به خانه بزند و مجددا به نزد آنها بازگردد. در چنین اوضاعی بهتر بود که 

 .ی او نیز، دوباره نگرانش نشوندخانواده

*** 

فکار درهم و ذهنی مشغول وارد ساختمان شد .هنوز پیچ پاسیو را رد نکرده بود که محمود و ناصر، با ا
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 .جلویش درآمدند و با اشاره از او خواستند که دنبالشان برود

 . بر روی راحتی های هال نشستند و به عباسِ ایستاده، خیره شدند

 ارم، راستی چرا تنهایید؟ گلناز اونطرفه؟عباس تحکم کرد: پسرا! زودتر بگید چه خبره؟ خیلی کار د

 !گیتونه وسط هفته پاشه بره اونور؟! یه چیزایی میناصر خشم داشت: داداش مگه می

 !ـ خب حاال، گفتم شاید رفته عیادت بابا. پس اونجا نیست؟! کجاست؟

ومده. اولین باره که محمود نگران بود: حرفمون با تو، در همین مورده! مامان از عصری که رفته، تا حاال نی

 .گیرهافته و باز قلبش میبعد از هشت، بیرونه. بابا بفهمه دعوا راه می

 عباس شک کرد: یعنی چی؟ نگفت کجا میره؟

ها، ولی این مدت که خونه شلوغ پلوغ بود، مامان هم زیاد بیرون ناصر شرم داشت: داداش ناراحت نشی

 کنم بعضی از وسایلشاتاقش رو یه نگاهی انداختم، فکر می تاب بود.دونم چش بود! ولی بیرفت. نمیمی

 !نیست! به نظرت کجا رفته؟ بابا بفهمه اوضاعی میشه

 . چید. گم شدن نبات، بی ربط به غیب شدن گلناز نبودمغز عباس، پازل می

ه، بگید ه منـ خوب گوش کنید! نذارید بابا بفهمه. اصال من میرم و اگه بابا سراغِ گلی رو گرفت، بگید همرا

 حالش خوب نبوده و عباس اون رو برده بیمارستان، گرفتید؟

 .ـ آره داداش. اگه خبری ازش گرفتی به ما هم ندا بده از نگرانی دربیایم

دانست نبات کجاست و این خود جای امیدواری عباس سری تکان داد و دوباره از خانه خارج شد. حال می

آمد، میکرد و تا نبات نداد تا بیش از این نگران نباشند. گرچه فرقی نمیبایست به کاوه هم خبر میبود. می

 .ماندندی آنها آشفته و بهم ریخته میهمه
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ی گلناز را گرفت. بوق خوردنش خوب بود؛ نشان از آن داشت که حداقل خودش را گم و گور نکرده شماره

 . است

 ـ چیه؟

م؛ ها خیلی فرصت داشتی، حتی اگه به منِ یتیی؟ تو این سالـ دیر نبود برای اینکه نشون بدی مادر من نیست

 !کردیی جدا مونده ازش، کمی مِهر خرج میمحبتی نداشتی، الاقل به تالفی محبت اون زن، برای این بچه

 . ـ حرف آخرت رو بگو

 . ـ نبات! حرف آخرم نباته

 شناسی؟ـ چی؟! تو نبات رو از کجا می

 نداشتی؟ـ هه، نبات نامزده منه، خبر 

ها رو سر ی این سالخوای تالفی همهگی؟! نکنه میفریادش جگرخراش بود: چی؟! چی برای خودت می

 دختر من دربیاری؟ آره؟

ها هم از تمام قصه با خبر شدیم. شناسیم. تازگیـ گوش کن گلناز! من و نبات، مدتی هست که هم رو می

مون، به وجود کنه و بعد از این هم تغییری تو خواستهیی ما به هم کم نمولی این موضوع، چیزی از عالقه

نمیاره. پس بهتره تا بابا نفهمیده برگردی خونه. من به محمود سپردم که اگه سراغت رو گرفت، بگن که تو 

 با منی؛ پس کار رو خراب نکن و برگرد. اصال بگو کجایید؛ خودم میام دنبالتون، باشه؟

 گاهی انداخت: تو و عباس نامزدید؟گلناز گوشی به دست؛ به نبات، ن

نبات نفس راحتی کشید و با لبخندی برای حضور آن عزیز، در این لحظات بحرانی، ندا داد: آره، ما از خیلی 

قبل، موضوع رو فهمیدیم. حتی زهره هم، پسرش رو دیده ولی به خاطر من نخواستن که با تو و شوهرت 
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 .کنم من رو برگردونروبرو بشن. خواهش می

 !گلناز نتوانست جلوی اشکش را بگیرد: عباس! به آدرسی که میگم؛ بیا

*** 

 .نگریستهر کس، دیگری را، طور خاصی می

ی اند و یا خانوادهی پسر؛ برای دختر خودشان، به خواستگاری رفتهشاید دانستن این موضوع که خانواده

 . و ابهام آور بودپسر، همان میزبان خواستگارِ دخترشان هستند، کمی گیج کننده 

ی عباس بیاید و از محسنات پسرش، شاهنامه بسازد دانست نقش پدرِ دختر را بازی کند یا به جبههکاوه نمی

 !و رجزخوانی کند

نبات برای اولین بار در حضور صفدر قرار گرفته بود و درک حسش در برابر این مرد؛ تا حدودی دشوار 

 . رفت تا بیشتر بنگرد و بهتر او را بشناسددام به آن سو میبود. چشمانش در اختیار خود نبود و م

هایی که در صدر جدول، برای محمود و ناصر، به زور خودشان را در این جمع جای داده بودند. ذوق اولین

 .برادر بزرگتر، پیش آمده و چه بسا روزی هم نوبت آنها خواهد شد

 .دادکرد، به سرعت انجام میمادر برای پذیرایی اشاره میچرخاند و هر آنچه که نونا خیلی خانمانه چای می

ار تر کنار هم قربایست کمی صمیمیای بود که میهاو راحتی ها، به اندازهگنجایش سالن خانه و تعداد مبل

 . تر، نظاره گر هم باشندکرد تا راحتگیرند و این نیز کمک می

شود. اصل مطلب را پدر داماد شروع کند و یا  بایست از کجا آغازدانست که صحبت؛ میهیچکس نمی

 .سکوت کند تا پدر دختر، به سخن آید

های آغازین صفدر بود: من های ساده؛ همه را در بهتی شدید قرار داد؛ صحبتآنچه که در این پیچیدگی
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 !دونم که اومدم خواستگاری دختر خودممی

دهان گذاشت تا اصوات جیغ مانندش در گلو خفه  هادیدنی بود و بیشتر از همه گلناز که کف دست بهچهره

 .گردد

عباس لبخندی زد؛ نباتش به او گفته بود که چیز حیرت آوری در پیش است. دخترکش کوالک بود. نبات 

 .ی نمکینش را دید و دلش سُرسُره بازی کردخنده

 عیادت پدر خدابیامرزشـ گلناز حتما یادشه؛ شبی که زایمان کرد، همون بعدازظهرش، گذاشته بودم تا به 

 .بره و از اون که ظاهرا مریض بود، مراقبتی بکنه

دونن که اهل اینکه زنم شب جایی غیرِ گلی متوجه نشد که چرا من بهش این فرجه رو دادم، چون همه می

 دونستم بدجوری دلشهایی از من شنیده بود که میخونه بمونه، نبودم و نیستم. منتها همون عصری، حرف

اش رو از بین در نیمه باز اتاق دیده بودم. خواستم محبتی وزنده. خودش متوجه نبود ولی من سایهرو س

 دونستم که غیرِ هوا،کرده باشم، گفتم بره، بلکه هوای سرش عوض بشه و از ما رنجیده خاطر نباشه، نمی

 !شهچیزهای دیگه هم عوض می

ت و هنوز نگریسکرد. مرضیه متعجب؛ فقط به صفدر میهایش را پاک میشنید؛ تند و تند اشکگلناز که می

 «چه گفته بود؟ به خواستگاری دخترش آمده؟»اش ایست کرده بود، در اولین جمله

ات پسره، از صمیم قلب خدا رو شکر کردم. چون منِ وقتی عباس عزیزم رو بهم نشون دادن و گفتن بچه

جامش نبودم. حتما از ماجرای من و برادرم صادق خبر نامرد قولی داده بودم که قطع به یقین، قادر به ان

ام دختره و من تا حاال ندیده بودم چیزی بگه و حرفش عملی نشه. دیوونگی دارید. اون بهم گفته بود بچه

تونستم اون کار رو ی خودم نمیکردم و قولی دادم؛ ولی من هر چقدر هم بد باشم و طماع، با جگر گوشه
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 .بکنم

 .گرداندبرد و بازشان میشنیدند، زلزله وار، در اعماق میهایی که میخورد. حرفهیچکس تکان نمی

کرد اگه به سرایدار فکر می .برداش پیش میتجربهـ گلناز خیلی کم سن و سال بود و همه چیز رو با مغز بی

چیز رو از الف  ده، در صورتیکه همهبنده و چیزی بروز نمیی من یه مشت طال بده، اون دهنش رو میخونه

 .تا ی اورد و کف دست من گذاشت

اش مرده! واسه همین به اون طرف گفتم اگه خواد تظاهر کنه که بچهاولش خیلی برام عجیب بود که چرا می

هر کسی اومد و سراغ ما رو گرفت؛ پشت سرش برو و آدرس و نشونیش رو برام گیر بیار و ببین اسم و 

 !رسمش چیه

ی خون معلوم شد که عباس عزیزم؛ نه پسر منه و نه گلناز! دیگه برام ا یه آزمایش سادهتهرون که اومدیم، ب

 .ام رو عوض کرده، در واقع دختر من با پسر شما جابجا شدهمسجل شد که بچه

د نگریستند. محموشنیدند و با چهره های وارفته به عباس و نبات میناصر و محمود، فرورفته در مبل، می

و به سمت نبات رفت و کنار پایش، زانو زد و با بغض ناشی از شنیدن حقایق، لب زد: تو خواهر طاقت نیاورد 

 منی؟ خواهر واقعی؟

. ی نبات آویختتاب شد و خودش را به شانهنبات، سرشار از احساسات؛ او را به آغوش کشید. ناصر هم بی

 .کمتر کسی بود که در جمع، اشکی از چشمانش نچکیده باشد 

ی ای کرد و خطاب به آن دو: خب پسرا بسه دیگه، بهتر فاصله بگیرید و آروم بشینید تا بابا بقیهرفهعباس س

 .هاشون رو بزننحرف

داداش مایی یا خواستگار محمود پای چشمش را دست کشید و صدا صاف کرد: چشم! فقط االن تو خان
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 !کنهخواهرمون؟! چون هر کدوم باشی، اوضاع فرق می

 . داداشتم و هم خواستگار خواهرت! حاال آروم بشین و گوش کنامی کرد: هم خانعباس غرش آر

 .کردخندید و از هیبت برادرش کیف مینونا ریز می

 .ها، به کمین زندگی دخترم نشسته بودمصفدر لبخند غمگینی به چهره آورد: من در تموم این سال

کرد، من دو برابرش ره. هر چی ایشون هزینه میکنه که ردی از ما بگیدونستم که کاوه خان تالش میمی

کردم تا چیزی از ما پیدا نکنه، نه اینکه دلم برای عباسم نسوزه و نخوام پیش پدر و مادر واقعیش خرج می

 .برگرده؛ بلکه نگران نبات بودم و دیدید که همین اواخر هم در معرض چه خطراتی بود

نستم پسر واقعی من نیست، هم خیلی دوستش داشتم و هم دوعباس هم که نور چشمم بود. با اینکه می

هاتون دیدم تا این حد با دختر من خوبید و مثل چشمکردم امانتداری کنم. از اینکه میاینکه واقعا سعی می

 .شد که آب تو دل عباسم تکون نخورهام خطیرتر میکنید؛ وظیفهازش مراقبت می

قتی ترسیدم آسیبی ببینه. وکذایی بره، همین بود. امانت بود و میخواست به اون سفر دلیل اینکه دلم نمی

 .ام رو بهش دادمقبلِ سفرش من رو مطمئن کرد که همه جوره مراقبه و خطری براش نداره، اجازه

های صفدر گوش دهد. باورش نمیشد که چنین رازی را تر از آن بود که به باقی صحبترمقمرضیه بی

ته و دم برنیاورده. از اینکه حتی او را که بیش از پنجاه سال در کنارش زندگی کرده و ها با خود نگه داشسال

همه چیزش را تحمل کرده، الیق همرازی ندانسته، خمیده و داغدارش کرد. عباس متوجه مادر همیشه 

 یای نشاند: ناامید شدی؟ فرقمهربان و عاشقش شد. حرکتی کرد و آمد کنارش نشست و بر سرش بـ ــوسه

 برات کرده؟ دیگه عباست رو دوست نداری؟

 .اش را بر روی قلب عباس قرار داد و او را به خود فشرد و گریستمرضیه با حرکتی شدید، پیشانی
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کرد: عزیز من، برای من که فرقی نکرده! تو هنوز هم، همون مادرِ عاشق و مهربون عباس نوازشش می

 .خوامکن نیستم و همچنان خاطرِت رو می خودمی، حتی اگه دیگه خودت نخوای هم، من ول

ی تو رو به یه چیز ارزون بفروشم. وجودت برکته مرضیه نالید: نه عباسم، نه! مگه میشه محبت بیست ساله

 .عزیزم .فقط دلم شکست که الیق همرازی این همسر نبودم

ی داشتم تا پسر عزیزم دچار بصفدر با لحن مهربانی گفت: اشتباه نکن مرضیه، من از اولش این رو راز نگه 

کردی چقدر تو رو پیش من باال میبرد و عزیز هایی که به عباس میدونی ذره ذره محبتمهری نشه و نمی

دونستم که خیلی از کارهاش پخته نیست و همینقدر که گرفتم چون میکرد. به گلناز ایرادی نمیمی

ود که دیگه نخوام با زور بهش حالی کنم که باید به جسارت کرده تا دخترش رو نجات بده، برام با ارزش ب

ی واقعیش نیست، بیشتر محبت کنه. از زهره خانم هم که به ی کوچیکی که االن پیش خونوادهاین پسربچه

 .خاطر دخترک ما؛ با گلناز همدلی و همراهی کردند؛ هر چی تشکر کنم، کم کردم

ین گذاشته بودند. هر کس، سرخوشانه با کنار دستی خود جوّ جالبی بود. گویی همه بار سنگینی را روی زم

برد، طوریکه همگی فراموش کرده کرد و با خوردن چای و شیرینی؛ از این مجالست لذت میصحبت می

 !بودند اینجا مجلس خواستگاری است

چای  یهوا دست زهره را کشید؛ طوریکه نزدیک بود قورگلناز طاقت نیاورد و به سمت آشپزخانه رفت و بی

 .از دستش بیافتد

 .زهره در تعجبی آنی، سرعت عملش را از دست داد و به دنبال او کشیده شد

 .توانست به یکی از دختران تعلق داشته باشدبی اجازه، در اتاقی را گشود که با توجه به ظاهرش می

ر به سخن در آمد: وادر را بست و زهره را به وسط اتاق کشاند و بدون کالمی به روی زانو نشست و ضجه



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 207 

هامون هم که شده من رو ببخش، نه! نه! اصال حقم نیست که من رو زهره خانوم تو رو خدا، به خاطر بچه

ار ی خودت باهاش رفتکنم که این همه سال از نبات مراقبت کردی و مثل بچهببخشی، فقط ازت تشکر می

کنم تشکر من رو نبخش ولی خواهش می ایه. من روی کس دیگهداشتی، جوری که اون اصال نفهمید بچه

 .قبول کن

گلناز تو به من بد کردی ولی  :زهره در مقابلش و همانند او، روی زانو نشست و دستان او را به دست گرفت

رو  ایام خیلی خوب بزرگ شد، رشد کرد، قد کشید و شخصیت ممتاز و ارزندهکنم که بچهخدا رو شکر می

تونیم ازش سر دربیاریم. االن داست و شاید مصلحت و حکمتی بود که نمیبدست اورد. اینا همه لطف خ

دیگه باید سعی کنیم در کنارشون با صلح و صفا زندگی کنیم تا اونا هم بتونند از این تجربه، خوب بیرون 

 .بیان

ی اش، همچون فیلمی بر پردههای کشیده شدهی بزرگ اتاق کشیده شد که پردهنگاهش به سمت پنجره

گر گلناز هم به تَبَع او چنین کرد و هر دو مادر، نظاره .ی زیبا و بدیعی را به نمایش گذاشته بودینما، منظرهس

اشان، باهم ی شکوفا شده در چهرههایشان شدند که در حیاط قدیمی و پرگلِ خانه، با خندهعزیزترین

 .آوردندهایی از حسِ خوشِ زندگی، به زبان میزمزمه

*** 

 .غفلت میزبان و مهمانان استفاده کرده و نبات را به حیاط آورده بود تا قدری هم کالم شوندعباس از 

 کنن که حاال بیاهایی میـ حواست به این برادرات باشه! گاهی حتی از زیر دست من هم در میرن و شیطنت

ی اون هم رو شده و هاجمعشون کن! البته محمود آرومتره ولی با این سفر پر ماجرایی که داشتیم، شیطنت

اش نشست و باعث تعجب با بیاد آوردن چیزی، لبخند بزرگی بر چهره»ماهیت اصلی خودش رو نشون داده 
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 « نبات شد

 نبات ناگهانی گفت: عاشق شده؟

 !عباس با عشق به او نگریست: قربون اون مغزت برم که نمیشه هیچ چی رو ازش پنهون کرد

 رز سرخ، شکفته شد: یاال بگو، قضیه چیه؟نبات هم خوشش آمده بود و هم چون 

ای رفت، خوب یادش بود آن عروس اجباری را، نبات چشم غره»ـ سمانه رو که یادته برات تعریف کردم، 

 «اما یک دفعه به خنده افتاد

 !ـ واقعا؟

ه واسه ران و سمانه باید دبیرستان بره و محمود هم داعباس با سر تایید کرد: گرچه االن جفتشون خیلی بچه

گفت تا اوضاع داداشش معلوم بشه، اونا رو، روی چشمش، تو کنه؛ ولی بابا میدانشگاه خودش رو آماده می

 .داره. همین هم باعث شده که محمود کبکش خروس بخونهخونه نگه می

ه ک نبات لبخندی زد و دوباره با عباس هم قدم شد. هر دو متوجه باز شدن در حیاط و ورود مسعود شدند. او

 .رفت، با صدای عباس رو چرخاندتوجه به سمت ساختمان میبی

اش به لبخندی گشوده شد: به به شادوماد! اومدید خواستگاری یا گردش؟ هنوز بله نگرفته دختردایی چهره

ای به روی هم و هر سه لبخند شادمانه« با مشتش مالیم به بازوی عباس کوباند» ما رو انحصاری کردی. 

 .زدند

 !کنم و تنهاتون میذارم ولی همیشه از این خبرا نیست، گفته باشمال استثنائا لطف میـ حا

اختیار گفت: نوبت شما هم میرسه پسرعمه، اونوقت ببینیم از اش گذاشت و بیعباس هم دست به روی شانه

 !خونی یا نهها میاین کُری
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 . مسعود با حالتی شاد سری تکان داد و به سمت ساختمان رفت

 ات سریع به سمت عباس رو کرد: ببینم مگه به تو هم الهام میشه؟نب

 !عباس به خنده افتاد: نه دیگه از این خبرها نیست، این یه فقره فقط مختص توئه عروس خانوم

ات خواب و خیال نبات؛ شیرین شکری بود برای خودش: پس از کجا فهمیدی که نونا برای این پسرعمه

 داره؟

 . ی بلند بود که نبات ترسید و عقب کشیدعباس به قدر« چی؟!»

 !ی فسقلی، دهنش هنوز بوی شیر میده! چه چیزا؟ـ یه بار دیگه بگو؟ دختره

ـ ببخشید سالمند عزیز! هر کی ندونه، باورش نمیشه که جنابعالی با چه سن و سالی اومدید خواستگاری 

 .بنده

هر کوچیکه بکنم. از این چیزها تو قاموس من عباس کمی جدی بود: به هرحال باید حواسم رو جمع این خوا

 !نیست. حاال کنکور بده، بعد مسعود هم یه ذره واسه من خودشیرینی بکنه، شاید رضایت دادم

 .کرد و از هم حضوری با او؛ سرشار از لذت بودنبات ذوق می

ان ی مقابلشچههای زیبای باغی ورودی ساختمان نشستند و به گلهر دو کمی خسته شدند و بر روی پله

 .خیره شدند

خوام بگم و تو هوشیارتر، نسبت به تصمیمی که برای کنار هم بودن داری، ـ عباس! یه چیزی هست که می

 . فکر کنی

 کنه؟ـ بگو نبات، چی اذیتت می

چند سال پیش، یه  :ی او بود، کمی مرتب کردنبات دامن لباس خوش دوختش را که مثل همیشه برازنده



 

 
  

 
 

 کاربر انجمن نگاه دانلود«moghaddas» سما جم | رمان نبات و بادام تلخ

 

 نگاه دانلود

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 210 

د که من تا حدود زیادی منزوی بشم و در مورد اینکه یه روزی بخوام شریک زندگی کسی حرفی باعث ش

 . باشم تردید پیدا کنم

 !ـ نبات؛ چی؟

ـ اینکه همسرم بدونه که من جلوتر از خودش، از یه سری چیزها باخبر میشم و شاید نتونه حتی با یه شاخه 

 !ی دوست داشتنی ، من رو غافلگیر کنهگل و یا هدیه

 به نظرت برات اهمیتی نداره که در چنین شرایطی قرار بگیری؟

م تونگرفت: خب خانوم خانوما االن شما داری میگی که من نمیی او بود و از وجودش زندگی میعباس خیره

کنه خوام بدونم که این من رو اذیت میات کنم یا کاری کنم که غافلگیر بشی؛ درسته؟میهیچ وقت ذوق زده

 یا تو رو؟

 !دونم، شاید هر دومون روـ نمی

ام، خیلی ـ که اینطور، بعد شما فراموش کردی که من برای خودم کسی هستم و ممکنه با این ذهن قوی

 راحت بتونم غافلگیرت کنم، درسته؟

 .کاوید و در او حل میشددانست چه بگوید و تنها؛ پسرک عزیزش را با جان مینبات نمی

 است کت من چی هست؟ـ خب! بفرما بگو تو جیب ر

 !نبات شوخ بود: آب نبات چوبی

 .ی کادویی را از جیبش بیرون آورد و آن را به سمت او گرفت: قابل شما رو ندارهعباس با حسی زیبا، جعبه

نبات ذوق زده و غافلگیر؛ جعبه را گرفت و با خوشحالی آن را گشود. زنجیر طال و زیبایی با آویز با نمکی از 

 .دهدرا نشان می« ن  » که با نگین های ریزی در وسط؛ حرفطرح یک بادام 
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 .مانددانست چه بگوید. بقدری زیبا و با معنا بود که زبانش از بیان هر چیزی؛ عقب مینبات نمی

تونه باعث بشه که ما نتونیم لحظات خوش و عالی ای ـ خب! تونستم غافلگیرت کنم؟ دیدی این چیزها، نمی

باشیم؟! تازه اگه یه وقتی تونستی جلوتر از من، هر چیزی رو بفهمی، بازم برام بانمک توی زندگیمون داشته 

 .و لذت بخشه

 . نبات خالصانه ممنون بود

ها رو بذار کنار و به چیزای خوب فکر کن. ـ پاشو بریم داخل که االن همه چشمشون به ماست. دیگه نگرانی

 . م بگوهر چیزی هم که تو ذهنت اومد اول از همه به خود

 . ها باال رفتند. قبل از ورودشان، درِ سالن با شتاب باز و مسعود با عجله خارج شدهر دو با لذتی وافر از پله

 عباس قدم بلندتری برداشت: چی شده داداش؟ با این عجله؟

 «این را گفت و بیشتر شتاب گرفت»خواد چیزایی بگه. ـ از ستاد زنگ زدن. ظاهرا ندا جباری می

 . شت سرش راه افتاد: کمکی خواستی، روی من حساب کنعباس پ

 . های اصلی رو بزنیمخوایم حرفها بیاید باال میزهره از پنجره سر بیرون آورد: بچه

 . مسعود سری به عالمت خداحافظی تکان داد و پا تند کرد

 . عباس به سمت نبات چرخید تا او را همراهی کند. نبات خیره ایستاده بود و مردد بود

 ـ نبات چی شده؟

 ـ تو گفتی اگه چیزی به ذهنم رسید اول از همه به تو بگم؟

 . ی اولهـ آره عزیزم، هر چی باشه، حرف تو برام در درجه

 . ـ پس راه بیافت تا با مسعود بریم
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 !ـ چی؟

تری شـ همین االن، یه چیزی تو مغزم میگه که اگه من با ندا جباری صحبت کنم، دقیقا بهمون میگه که شو

 !تونیم پیدا کنیمرو کجا می

 سرش را کج کرد و با لحن شیرینی گفت: بریم؟

 .عباس با تردید؛ ابتدا به خانه نگریست و بعد به مسعود که دیگر داشت از در خارج میشد

 .دارمنگاه عمیقش را به نبات انداخت: بدو حاضر شو. تا تو بیای من هم مسعود رو نگه می

 .گریست: بزن بریم مرد خوش قول مننبات عاشقانه به او ن

 .عباس چنان به خنده افتاد که سرهای بیشتری از پنجره بیرون آمد

 .عباس بلند داد زد: مسعود وایستا! من و نبات؛ با همدیگه داریم میایم

 

 پایان / هفتم خرداد نود و شش
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 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ حالمعرفی رمان های در 

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 
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