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 (نیلوفر.ر )دخترعلی

 قاصدک من نرما

 

 

 

 با ياد خدا

 .حوادث زندگى مانند حـ*ـلقههاى درهم تنیدهى يک زنجیر بزرگ است

 .زنجیرى كه زندگى تو را، مرا تشكیل مىدهد و گريزى از آن نیست

گاه مابین حـ*ـلقهها، حلقهای طاليى قرار مىگیرد كه زيبايش تمامى زنجیر را 

 .تحتشعاع قرار مىدهد

 شهرى در استان تهران١٣٥٤تابستان .

 شیدا، شیدا كجايى دختر؟ -

ساله بىتوجه به صداى خشمگین مادر از الى در بازشده، بیرون را ٥دخترک 

 .نگاه كرد

 .سهراهى كوچه، مشغول بازى بودند پسرها و دخترهاى محل در فضاى باز

با ديدن مرتضى تپل كه دنبال توپ میدويد، لبخندى روى لبهايش نشست؛ اما 

 عمر آن لبخند با ضربهای كه مادر

 .بر كمرش نواخت، كوتاه شد

ذلیلشده صدبار گفتم حواست به مهرى باشه. بدو برو نِگَرش دار )نگهش  -

 .دار( تا من برم سر كوچه و بیام

 .لبهايش را بر روى هم فشرد تا اشک نريزد و اعتراض نكند شیدا
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 .به سالن رفت و مهرى را از روى زمین بلند كرد و به بغـ*ـل كشید

مهرى خنديد و دندانهاى كوچک تازه ريشه دوانده شده را به زيبايى به 

 .نمايش گذاشت

 :شیدا پرسید

 .مرتضى هم هستندوست دارى بريم بیرون بازى نگاه كنیم؟ تازه معصوم و  -

 :كودک دوساله به شیرينى گفت

 (بییم. )بريم -

 :شیدا مانند مادرى مهربان گفت

 .صورتت كثیفه؛ بذار بشورمش -

مهری را بهسمت حوض كوچک داخل حیاط برد و با دست كوچكش آب بر 

 چهرهى سفید و تپل مهرى ريخت و با

 .استین لباس بلند و نارنجى، آن را پاک كرد
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 .حاال خوگشل )خوشگل( شدى، بريم -

مهرى دوساله دست در دست خواهر آهستهآهسته از خانه خارج شد و تكیه 

 بر سینهى خواهر روى پاهاى دراز

جست و خیز  شدهى شیدا نشست و با چشمان درشت و تیرهاش، ذوقزده به

 .پسرها خیره شد

معصومه با چادر كهنهى مادرش، كنار دخترها آمد. چادر كهنه پهن زمین شد 
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 .و سه دختر كوچک بر رويش نشستند

وقتى مادر با زنبیل پر از خريد بازگشت، دختران كوچه روى چادر كهنه 

 مشغول دستزدن بودند و دوپسرک الغر و

 .كردند، به خیال خود مىرقصیدندسبزه با مسخرگى كامل، ورجهوورجه مى

 .صداى قهقهی مهرى بلندتر از همه بود

 .ورود مادر به خانه با ورود نادر به كوچه همراه شد

 :نادر با ديدن آنها با خشونت غريد

 .شیدا پاشو برو تو، ديگه نبینم تو كوچهايى. پاشو -

نى پاشوى دوم ترس در جان دخترک ريخت، چنان از جا جست كه گويى حیوا

 !وحشى گازش گرفته است

 .حتی معصومه هم باترس سالم كرد و از جا پريد

سالگى خشونتى افسار گسیخته داشت كه هنگام عصبانیت موجب ١٦نادر در 

 .هراس تمامى بچهها مىشد

گرچه پسران كوچه باحسرت به او نگاه مىكردند؛ زيرا نادر عضو تیم فوتبال 

 مدرسه و عضو تنها باشگاه كونگفوى

 .بود شهر

پسرى پرشور و قدرتمند با اندامى تركهای، چهرهى سبزهى جذاب و صدای 

 .پرقدرت و خشن

نادر منتظر شد تا دو خواهر كوچكش وارد خانه شوند؛ آنگاه در را محكم بهم 

 .كوبید

 .شیدا آخرينباره میگم تو كوچه نرو بچه-
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 :شیدا فقط تندتند سر تكان داد و گفت

 .باشه، بهخدا نمیرم-

هم بعد از چشمغره رفتن، ساک ورزشی را در سالن رها كرد و بهسوی  نادر

 .توالت داخل حیاط رفت

 :ساعتى بعد صداى شاد على در خانه پیچید

 .كجايین بچهها، زود بیاين بالل گرفتم -

 :شیدا با خوشحالى بهطرف فرشتهى خانه دويد و با خوشحالى گفت

 .سالم -

 :على با چهرهى روشن و خندانش گفت

 .سالم به صورت نشستت آبجى -
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 :شیدا به صورتش دستى كشید و با ورچیدن لبهاى كوچكش، گفت

 .بهخدا شستم -

 :على خنديد و پرسید

 .بقیه كجان؟ براتون بالل خريدم -

ید تا باللهای پیچیده شده در روزنامهی میان شیدا درحالىكه سرک مىكش

 :دستان علی را ببیند، گفت

 .مهرى خوابه، ناصر تو كوچهس-

على از میان روزنامهها چند بالل كبابشده بیرون كشید و يكى از آنها را به 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 6 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .دست شیدا داد

 .خوب گاز بزن، قورت نده -

 كند و با دهان پر شیدا با دندانهاى سفید و تیزش اولین دانههاى خوشطعم را

 :گفت

 .خودم مىدونم اگه قوت )قورت( بدم تو شكمم گیر مىكنه -

 .على با گفتن آفرين به آشپزخانهى كوچک انتهاى سالن رفت

 .مادر مشغول ورز دادن مواد شامى بود

 .سالم ننه -

 . سالم، پیرشى علىجون، نون نداريم برو چندتا بگیر -

رنگى گذاشت كه كار كابینت را انجام على بقیهى باللها را روى كمد سبز

 .مىداد

 اين ناصر االغ چیكار مىكنه؟ -

چه مىدونم همش تو كوچهس. خونه باشه مرتب بايد خورده فرمايش نادر  -

 .خانو انجام بده

 :على با تأسف سرى تكان داد و گفت

 .يه چايى مىخورم، میرم -

خیر ببینى ننه، اگه تو نبودى نمىدونستم چیكار كنم. جرئت ندارم به اون  -

 يتیم شده، نادر، چیزى بگم؛ مىزنه يه

چیزو مىشكنه، باباتم كه ببینه محشر كبراست، يه المشنگه بپا میكنه اونورش 

 .ناپیدا

شیدا كه كنار درگاه آشپزخانه، در حال خوردن بالل خوشمزه بود، حرفهاى 
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 شنید و به ذهن سپرد تا بعدمادر را 

 .معنى آنها را از على بپرسد

دخترک سبزه و الغر با موهاى مجعد پر كالغى و چشمان درشت و سیاه، 

 .عاشق اين برادر سفیدرو و مهربان بود

 .هر چقدر ديدن نادر باعث ترسش مىشد، ديدن على او را خوشحال مىكرد

دفاع از او با نادر درگیر هربار نادر تهديد به كتكزدنش مىكرد، على به 

 مىشد. با اينكه على از نادر تنها يكسال

كوچكتر بود و جثهى ريزى داشت، در دعواى لفظى و بدنى كوتاه نمىآمد و 

 .شجاعتى همانند نادر داشت
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 :شیدا پرسید

 (لى منم بیام نونبايی؟ )نونوايىع -

 :على گفت

 .نونوايى! باشه بیا بريم -

شیدا دمپايى رنگورو رفتهى قرمزش را پوشید و با ظاهر ژولیده به دنبال على 

 .رفت

على لحظهاى ايستاد و دستى به موهاى نامرتب شیدا كشید و با دلخورى 

 :گفت

 .ديگه بزرگى، يه شونه به موهات بكش، شده جنگل -
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 :یدا نمىدانست جنگل چیست؛ اما خنديد و گفتش

 جن جل زشته؟ -

 .جنگل؟ نه خیلى شلوغه، از نونوايی برگشتیم عكسشو نشونت میدم-

 :شیدا انگشتان الغر وكشیدهى برادرش را در دست كوچكش فشرد

 .باشه -

 .نانوايى مانند همیشه شلوغ بود

رد اروی نانوايی( پهن میكشیدا به دستهای نانوا كه خمیر را روی بیل مانندی )پ

 :نگاه كرد و از علی پرسید

 اين مرده خسته نمیشه؟ -

 :علی بدون نگاه كردن به شیدا پاسخ داد

 .نه. كارش اينه، خسته هم بشه مجبوره -

 شیدا نپرسید چرا مجبوراست اما انديشید: چرا؟

نان سنگک داغ به خانه برگشتند و روبروی خانه ناصر را 5 بعد از گرفتن

 .درحال تیله بازى ديدند

على به او نزديک شد، ناصر چنان سرگرم بازى با مرتضی بود كه متوجه على 

 نشد و با سوختن پس گردنش با فرياد

 .برگشت

 مگه نگفتم ظهرها نون گرفتن با تو بزمچه )بزمجه(؟-

 :شیدا زير لب تكرار كرد

 .بچهبز -

 «بچه، بچهی بز؟…بز»با خود گفت: 
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 .ناصر چند قدم به عقب رفت تا در دسترس علی نباشد

اومدم خونه، ننه گفت تو رفتى نون بگیرى. على يه دور ديگه بازى مونده،  -

 بكنم؟
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 :ساله نگاهى انداخت7 ت سفید و خیس از عرق برادرعلى به صور

 .باشه، زود بیا. بابا بیاد نباشى كتكو خوردى -

ناصر خوشحال روى زمین خاكى نشست تا با تیلهى پنجپر خوشگلش، تیلهى 

 .سهپر اكبر را بزند

******** 

 .پسران نوجوان كوچه دو گروه شده بودند

 .پرويز دايرهى بزرگى با آب آفتابه بر روی زمین خاكی ترسیم كرد

 .حسین سنگهاى بزرگى روى هم چید

دوطرف دايره دو گروه ايستادند. على متوجه چشمان مشتاق شیدا شد كه آنها 

 .را مىنگريست

دختران كوچک كوچه روبروی زمین بازی پسرها، مشغول عروسكبازى 

 سكهايشانبودند؛ اما شیدا به آنها وعرو

 !توجهی نداشت

 :على بلند گفت

 .شیدا هم با گروه ما -

شیدا با ذوق، تیز بهسمت على دويد و كنارش جاى گرفت. چشمانش از غرور 
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 .درخشید

هر گروه يک عضو به داخل زمین مىفرستاد. يكى بايد يک پايش را از زانو 

 جمع مىكرد و با پای ديگر دور زمین

 .بل را قبل از رسیدن به سنگها با دست بزندجست مىزد تا بازيكن تیم مقا

 :بازيكنى مىگفت

 آماده، بیام؟ -

 :بازيكن تیم مقابل در زمین بازى مىگفت

 .بیا -

شیدا بخوبى مىدانست هیچكدام از اين پسرها نمىتوانند بیشتر از او با پاى 

 .باال رفته بدوند

 :غرق بازى، صداى عصبانی نادر را شنید

 .شیدا بیا ببینم -

 .ا ترس بهسمت على دويدب

 :على شیداى چسبیده به پهلويش را بهسمت نادر برد

 چیكارش دارى؟ -

 مگه نگفتم تو كوچه نرو، حاال با پسرا بازى مىكنى كره خر؟ -

 :على هم با صداى بلند گفت
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 .بدبخت اين بچهس. خودم كنارشم اينقدر اين بچه رو نچزون زورگو -
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شیدای ترسیده درحالىكه منتظر نتیجهى مشاجرهى دو برادر بود، زير لب 

 :گفت

 نَ جى يزون، يعنى كتک نزن؟ -

 .على پیروز اين مشاجره شد و شیدا را وسط بازى كشاند

، پسرهى درسخوان نادر با خشم به على و شیدا نگاهى كرد. آخر حال على

 .مردنى را مىگرفت

 .شیدا همراه على به بازى برگشت و خود را در سروصداى پسرها گم كرد

***** 

پدر مثل همیشه با اخم وارد خانه شد و كیسهى پارچهاى را به دست مادر داد. 

 .مادر با ترس سالم كرد

 :پدر با همان اخم میان ابرو گفت

ت و تخممرغ نخريدم؟ كارت )كارد( تو سام. بگیر. مگه همین ديروز گوش -

 .شكمتون بخوره

شیدا درحالىكه آهسته مهرى را میان بازوان الغرش تاب مىداد، با ترس به 

 .پدر نگريست و ذهنش به تكاپو افتاد

سام ينى سالم، اووخت)اونوقت( كارت همین چاقوه؟ ديروز ينى)يعنی( كى؟ »

 على گفت يه شب بخوابیم فردا

 «.میشه

چیزى نفهمید و خسته ترجیح داد مهرى را قلقک دهد و از خندهاش  از زمان

 .بخندد

 .پدر مثل همیشه وارد بهترين اتاق خانه شد و در را بست
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 .مادر بهسرعت منقل را با ذغالهاى گداخته پر كرد و وارد اتاق پدر شد

شیدا بهخوبى مىدانست تا ساعتى ديگر، مادر با چاى، نبات و میوه در خدمت 

 .شات پدر استفرماي

مهرى به خواب رفته بود. صورتش را با روسرى مادر پوشاند تا مگسهاى سمج 

 .اذيتش نكنند

وارد اتاق انتهاى خانه شد كه اتاق وسايل نادر و على بود؛ اما رختخوابها و كمد 

 لباسها هم انجا بود. كمد فلزى

 سبزلجنى على مانند گنج به شیدا چشمک زد. قفلش شكسته بود و على

 .بهعنوان كتابخانه از آن استفاده مىكرد

سه قفسه پر از كتابهاى پرحجم و كمحجم، بلند و كوتاه، باعكس و بىعكس. 

 .شیدا سراغ مجلهها رفت

مجلههاى خوشآبورنگى كه على هر هفته مىخريد، به اسم )دختران پسران(، 

 پر از عكس بود. روى جلد هم

 .عكس زن و مردهای تمیز و قشنگ بود

ا در دست گرفت و با عشق و احترام ورق زد. عكس مرد و زن يكى ر

 .خوشقیافهای را همراه پسرشان ديد

اينا مثالً شاه و ملكه هستن، بىناموسا فقط دنبال خوشى »نادر مىگفت: 

 «.خودشونن

اما شیدا از اسم شاه و ملكه خوشش مىآمد. قیافهى قشنگى داشتن؛ پس چرا 

 نادر به آنها فحش مىداد؟ خب كار

 .نادر همین بود
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با مشت كوچكش ضربهای به كیسه بوكس قرمز نادر كه از سقف آويزان بود، 

 .زد

وقتى نادر با حركاتى تند مىچرخید و با پا ضربههاى محكم به كیسه مىزد، 

 شیدا، مهرى و ناصر مانند افراد

مسـ*ـخ شده، گوشهى اتاق مىنشستند و با لـ*ـذت حركات زيباى نادر را 

 .دنبال مىكردند

چنان در خود بود كه متوجهى حضور ناصر نشد. ناصر كیف كهنهای بهطرفش 

 .انداخت

 .رده او را بهخود آوردضربهى وا

 اين چیه؟ -

مگه كورى! كیفه، از تو خرابه پیدا كردم. شیدا ظهر كه بابا خوابید بريم  -

 خرابه، باشه؟

چشمان سیاه دخترک برق زد. عاشق گشتن در خاكوخل و پیدا كردن وسايل 

 جالب بود. چندبار از دست مادر و نادر

؛ اما لـ*ـذت همراهى با كتک خورده بود، حتى على هم دعوايش كرده بود

 .ناصر میان خرابه، ارزشى ويژه داشت

كیف سرمهای كثیف را باال و پايین كرد. فقط زيپش خراب بود ، براى مداد 

 .رنگیهاى كوچكش خوب بود
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پدر كنار بساط تكیه داده به دو متكاى بزرگ خوابیده بود. مادر هم با فاصله، 

 مهرى به بغـ*ـل، نشسته در خواب

ى و نادر در اتاق مشغول خواندن مجله بودند. نادر هم دست از خواندن بود. عل

 .مجله ورزشى نمىكشید

 .آهسته با ناصر بهطرف خانهى مخروبه رفتند

هر كدام چوبى كوتاه در دست گرفتند و میان خاكوخل و نخالههاى ساختمان 

 .فروريخته، قدم زدند

 .شیدا مواظب بود میان پستى و بلنديهاى خاک نغلتد

گشتوگذار دو كاشف كوچک ساعتى طول كشید. ره آورد اين اكتشاف براى 

 ناصر يک توپ پالستیكى سوراخ شده

 .بود و براى شیدا كتاب پاره؛ اما پر از عكس حیوانات بود

 .هردو راضى به خانه برگشتند

مادر با ديدن ظاهر كثیفشان جارو بهدست دنبالشان كرد و ناسزا به نافشان 

 .بست

فرار كرد؛ اما شیدا ضربهای بر كمر نوشجان كرد. على بهطرفش  ناصر تیز

 .آمد و او را از ضربههاى ديگر نجات داد

 .شیدا از پشت به كمر على چسبید

 :صداى بلند پدر شنیده شد

 .آهاى زن يه چايى بیار، تو اين خونه يهدقیقه آسايش نداريم-

 .مادر سراسیمه به آشپزخانه رفت

 :و با خشم گفت على شیدا را جلو كشید
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شیدا تو كه حرف گوشكن بودى. چرا دنبال ناصر رفتى خرابه؟ آخه -

 چن)چند( بار بايد كتک بخورى، هان؟

 .شیدا شرمگین سرش را پايین انداخت
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 .اگه بازم با اون ناصر ولگرد بری ديگه دوست ندارم -

 .واى نه …واى

 :ملتمسانه به على نگاه كرد و گفت

 .على، ديگه نمیرم. بهخدا ديگه نمیرم -

 :صداى فرياد پدر خانه را پر كرد

اين چايیه يا آب حوض؟ يعنى دختر سركار مرتضى يه چايى هم بلد نیست،  -

 درست كنه؟

 .ق كوچک رفتند و در را بستند تا دمپر پدر نباشندعلى و شیدا به اتا

 :نادر باعصبانیت شلوار فاستونى سرمهايش را به تن كرد و غر زد

 .مرتیكه بازم شروع كرد -

همیشه همینطور بود. قبل از مصرف و ساعتى بعد از مصرف بهجان مادر 

 .وبچهها مىافتاد

 .نادر از خانه بیرون زد

 .گفتن به مادر بود سزاهنوز پدر مشغول شماتت و نا

******** 

 سال بعد٢
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 .شیدا، شیدا بیا بازى-

 .شیدا موهاى نامرتبش را دستى كشید

 .معصومه نمىخوام با تو بازى كنم؛ تو همهش مسخره مىكنى-

صورتش را از معصومهى بقكرده، گرفت و به پسرهايى دوخت كه با فرياد و 

 شادى بهدنبال توپ چهل تیكهى ناصر

 .مىدويدند

عصومه كه دوسال بزرگتر از شیدا بود؛ اما بهجز شیدا هم بازی ديگری م

 .نداشت، به او نزديک شد و كنارش نشست

 .بازى پسرها با آمدن نیسانِ آبىِ پر از اسباباثاثیه قطع شد

 .راننده همراه زن و كودكى پیاده شدند

خانهى آن سوى كوچه، درست روبروى خانهى شیدا با فاصلهی اندک صاحب 

 .يدى يافته بودجد

 :پسرها با كنجكاوى به باروبنه نگاه كردند. ابوذر جلو رفت و پرسید

 كمک میخواين؟ -

 .راننده از خداخواسته پذيرفت

 .پسرها جلو رفتند و صحنهاى شلوغ و بامزه آفريدند
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شیدا به پسرى چشم دوخت كه همراه زن ايستاده بود. پسرى متفاوت از 

 .پسرهاى كوچه
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موهاى پر و سیاه داشت و آنها را نتراشیده بود، لباسى تمیز و زيبا به تن 

 .داشت

 .مانند پسرهايى بود كه در صفحهى تلويزيون ديده بود؛ تمیز و خوشگل

 .آهسته به او و مادرش نزديک شد

 .همسن شیدا باشد بهنظر مىرسید

پسرک چشم دوخته بود به فعالیت پسران نوجوان و جوان كوچه كه با خنده و 

 شوخى مشغول بردن اثاثیه به داخل

 .منزل بودند

 :مرتضى با باسـ*ـن تپل، احمد را عقب راند

 .برو كنار جوجه، همش تو دستوپايى -

 :ساله كنار كشید و گفت٥احمد 

 .چاقالو -

 :ه اثاثیه و پسرک نگاهى كرد. جلوتر رفت و بلند پرسیدشیدا با نیش باز ب

 اينجا خونهتون شده؟ -

پسربچه كه براى اولینبار مورد خطاب كسى قرار مىگرفت، شیدا را با نگاهش 

 .باال و پايین كرد

 .دخترک سبزه با روسرى سبز تیره به چشمش زيبا نیامد

 :با اخم گفت

 .بله -

 .و مرتضى را نشان دادشیدا بىتوجه به اخم پسرک خنديد 

 .اون اسمش مرتضیس، ما میگیم چاقالو -
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 .بىاختیار زد روى دهانش. على گفته بود كه از اين كلمات استفاده نكند

 .چشم پسر با حیرت به حركت شیدا دوخته شد. دختر عجیب

 :شیدا روسريش را محكمتر كرد و پرسید

 بابات كجاست؟ آبجى و داداش ندارى؟ -

 .چقدر حرف مىزد. از او دور شد و بهسمت مادرش رفتپسرک گیج شد. 

 .مادرجون من گشنمه-

 :شیدا زيرلب گفت

 !چقدر لوسه -
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 …به ننهش میگه مادرجون مثل فیلم

اسم فیلم يادش نیامد. پدر چندماهى میشد كه تلويزيون خريده بود. يک 

 تلويزيون كوچک كه دنیايى از چیزهاى

حیرتآور سیاهوسفید به نمايش مىگذاشت. هیچكس در محله و فامیل 

 .تلويزيون نداشت

بعضى شبها زنان و مردان كوچه جمع مىشدند در سالن و سريالى به نام )مرد 

 شیدا از اين فیلم اول( را مىديدند.

 .خوشش نمىآمد

فقط كارتون دوست داشت با سريال )در جستوجوى جو(، جو اسم سگ 

 .قهرمان سريال بود
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عاشق آن سگ بود. يک سريال هم بود از لوسبازى زنى به نام لوسى. فكر 

 مىكرد حتماً چون لوس است به او

 .لوسى مىگويند

 .سمت خانه دويداز فكر بیرون آمد. با ديدن نادر مثل فشنگ به

ديروز سیلى سختى خورده بود، البته بابا سر نادر فرياد كشید و شیشهى 

 نوشابه را بهسمتش پرت كرد كه اگر نادر

 .دير جنبیده بود، شیشه در سرش خورد مىشد

وارد خانه شد؛ اما كنجكاو بود بداند چرا پسر جديد، شبیه پسران كوچه و 

 .ناصر نیست

 .نگاه كرد از در نیمهباز بیرون را

نادر ساک سیاه ورزشى را كنار در خانه انداخت و رفت تا به همسايهی جديد 

 .كمک كند

شیدا آرام بیرون خزيد و كنار ساک ايستاد. پسرک هم با فاصلهی كم كنار در 

 .خانهی آنها ايستاده بود

شیدا با غرور به نادر كه به تنهايى لول فرش را روى شانه گرفته بود، اشاره 

 :و گفتكرد 

 داداش منه، اسمش نادره. اسم تو چیه؟ -

 :پسرک كه گويى حشرهاى را مىبیند، بینى جمع كرد و بىمیل گفت

 بهروز -

 .شیدا اسم را در ذهن هجى كرد، اسمش هم خیلى زيبا و جديد بود

 :مادر بهروز گفت
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 .لطف كردين، دست همگیتون درد نكنه -

 :سینى پر از لیوانهاى شربت را بهسمتشان برد و گفت

 .بفرمايین خنكه -

شیدا با سرى كج شده به مادر بهروز نگاه كرد. اصال مثل زنهاى كوچه حرف 

 نمىزد. اين مادر و پسر بهنظرش

 .عجیب و جذاب مىآمدند

 :نادر ساک را از زمین برداشت و به تندی گفت
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 .بريم تو -

****** 

غروب كوچه را دوست داشت. مادر سرگرم آمادهكردن شام مىشد، نادر 

 .باشگاه مىرفت و پدر خانه نبود

با مهرى كنار در خانه نشست . كمكم دختركان به دورشان جمع شدند. اولین 

 بود ومنزل سهراهى، خانهى آنها 

 .فضاى باز روبرويش تبديل به زمین بازى بچههاى كوچه شده بود

 .پسرها فوتبال بازى مىكردند

 .سنگ بازى كند٧شیدا فوتبال دوست نداشت، ترجیح مىداد الكدولک يا 

 :صداى حیدر بلند شد

 .پامو له كردى …ننه -

 :اصغر خنديد
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 .…جلوى پاى درازتو بگیر بچه -

زا خیلى بدش مىآمد؛ اما مثل نقل و نبات در دهان شیدا رو ترش كرد؛ از ناس

 .همه مىچرخید

 .حتى على هروقت با نادر دعوا مىكرد از كلمات خیلى زشت استفاده مىكرد

 .حیدر از بازى بیرون آمد

 :ناصر داد زد

 .يه يار كم داريم -

شیدا بهروز را ديد كه چگونه با حسرت به پسرها خیره شده، سريع بهسمتش 

 :دويد و گفت

 .يه يار كم دارن؛ بیا برو بازى كن -

 :بهروز به شیدا نگاه كرد و گفت

 .بايد از مادرم اجازه بگیرم-

 :شیدا با ديدن چشم و دهان زيادى خوشگل پسرک گفت

 تو دختر نیستى؟ -

 :اخم بر چهرهى پسرک نشست

 .چرا بىادبى؟ من پسرم -

 .خودت بىادبى ، من فُش )فحش( ندادم كه -

 .خب به من میگى دختر -

 :شیدا شانههايش را باال انداخت
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 .خب بگو پسرى ،اصالً نرو بازى كن به من چه -

 .ترک دلخور را نگاهى كرد و حس كرد خیلى هم زشت نیستبهروز دخ

**** 

 .صدايى بلند او را از دنیاى خواب بیرون كشید، صدا خشن و سرد بود

پلكهايش كمى تكان خوردند تا گشوده شوند، گوشهايش زودتر بیدار شده 

 .بودند

زن چرا اين پیرهن من تمیز نیس )نیست(؟ آخه تو خونهی بابات چى يادت  -

 ن؟داد

 .صداى ملتمس و آهستهى مادر شنیده شد

 .بچهها بیدار میشن حاجی؛ آروم باش -

 .صداى خشن و خشدار تن و بدن شیدا را لرزاند

 .، همین االن تمیزش كن …بهجهنم، به -

 .شیدا خود را زير چادر مادر جمعتر كرد و زيرچشمى به ناصر نگاهى انداخت

 ناصر با آرامش خواب بود و كنارش على، اندكى تكان خورد؛ يعنى بیدار بود؟

 .نادر از شب پیش با بچههاى باشگاه، كوير رفته بود

صداى پدر از اتاق بزرگ خانه همچنان به گوش مى رسید كه در حال دشنام و 

 .تحقیر بود

شیدا گوشى را به بالش فشرد و گوش ديگر را با انگشت كوچكش مسدود 

 كرد؛ اما صدا هنوز براى خود راهى داشت

 .تا روح كودكانهاش را بلرزاند

 :به خود گفت
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نترس، االن صبح میشه و بابا میره سركار، اونوخت )آنوقت( من و مهرى و  -

 .ناصر میريم گلبازى تو كوچه

من فقط  …بعد چى درست كنم؟ ناصر بلده گاو و گوسفند درست كنه؛ اما من

 .رس كنممىتونم كرم و مار د

مرتضى اون دفه )دفعه( برای معصوم كاسه و لیوان درست كرد. بايد بگم 

 .ناصر برام يه گاو بزرگ درست كنه

 .انقدر گفت و گفت كه ديگر صداى پرخشم پدر را نشنید و به خواب رفت

 :بار ديگر صدايى او را از خواب پراند

 .شیدا، پاشو ديگه. پاشو تا نیومدم جزجیگر گرفته -

 .نشست ، پلكهايش هنوز بسته بودسريع 

 :خمیازه كشید و گفت

 .بیدار شدم -
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اشعهى گرم آفتاب راهروى بلند خانه را فراگرفته بود. اثرى از علی و ناصر 

 نبود، مهرى كنار سفرهى باز، مشغول

 .دن چاى شیرين بودخور

مادر با چادرى به كمر بسته، تشت پر از لباس را به حیاط برد. شیدا باسرعت 

 صبحانهی ناچیزی خورد و سفره را

 .جمع كرد و به آشپزخانه رفت تا با دستان كوچكش، ظروف صبحانه را بشويد
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مادر پس از شستن لباسها و پهن كردن آنها در حیاط خانه، مهرى را همراه 

 خود برد تا گوشش را سوراخ كند. قبل

 .از رفتن به شیدا سپرد تمام خانه را جارو بزند

 .شیدا از سكوت خانه غرق لـ*ـذت شد

خانه با پاركینگ شروع مىشد و به راهرو مىرسید، سمت چپ راهرو، ابتدا 

 .بعد اتاق پدر بود اتاق پسرها و

 .سمت راست راهرو آشپزخانه و حمام قرار داشت

 مترى ختم میشد كه70 راهرو به حیاطى

 .بهشدت مورد عالقهى دخترک بود

شیدا تنها قسمتهايى را كه حس مىكرد كثیف است، جارو مىزد و مثل مادر 

 خاک بعضى از نقاط را زير فرش

 .پنهان مىكرد

 .به حیاط رسید

مانند كه با درختان L( ) سیاهش پر از ذوق شد. يک باغچهى چشمان درشت و

 .مختلف پرشده بود

سالم درختا، خوبین؟ تشنهاين؟ بذارين حیاطو جارو كنم اونوقت به همتون -

 .آب میدم

 :برگهاى لطیف بیدمجنون را نوازش كرد

 .خوبى عروس خانوم خوشگل -

 :به گلهاى صورتى خرزهره لبخند زد

عیب نداره، بابا میگه  …خیلى بدبويى …وشگله؛ اما خبتو گلهات خیلى خ -
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 .همین بو، مگسا رو فرارى میده

 درخت انار ، درخت به، واى ريحوناى كوچولو شمام خوبین؟

به نردبان تكیهزده به توالت نگاه كرد. هربار با ناصر در خانه تنها میشدند، از 

 آن باال مىرفتند و از چینهى ديوار

 .مىپريدند

ور تو رو يادم نرفته، سالم. بچهها مىخوام امروز براتون قصهى غصه نخ -

 .حسن كچلو بگم

دستان كوچكش حیاط را جارو زد و به درختان آب داد و میان حیاط تمیز و 

 آب پاشیده، دنیايى از قصه و عشق

 .پخش كرد

دخترک بهراستى تنها بود و خود نمىدانست و چه خوب است گاهى ندانستن 

 .تلخىها

15 
 

 

 

 .شیلنگ آب را كنار حوض كوچک قرار داد و باسرعت بهسمت توالت دويد

وارد نشده سوسک درشتى گوشهى اتاقک به چشمش آمد. سر چرخاند و به 

 جز آفتابه چیزى نديد. محكم بر زمین

 كوبید و

سوسک متوارى شد. تا زمانى كه از آن اتاقک وحشتناک بیرون آيد چشمانش 

 .مرتب اطراف را با ترس مىپايید
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 .از توالت خانه بدش مىآمد؛ ترسناک، كثیف و پر از سوسک بود

نمىدانست بابا كه آنقدر تمیزى لباس و خانه برايش مهم است، چرا كارى 

 .براى اين مكان انجام نمىدهد

ى بود كه در محل و بین فامیل، ماشین داشت. تنها خانهی آنها بود بابا تنها كس

 كه هرسال فرشهايش عوض

 .مىشد

تنها خانوادهای بودند كه تلويزيون داشتند؛ اما نمىفهمید چرا لباسهايش اصالً 

 .قشنگ نیست

لباسهاى معصومه خوشگل بود. همیشه تمیز بود با موهاى بافتهشده، صورتش 

 ما او لباسهاىسفید و قشنگ بود؛ ا

زشت داشت و موهاى درهم تنیده شده كه مادر گهگاه آن را شانه مىكرد. 

 دستان خودش قدرت نداشت اين كالف

 .درهم تنیده را باز كند

همیشه موهايش موقع شانهكردن كشیده مىشد و مادر با پشت شانه بر 

 سرش مىكوبید؛ اما دخترک چیزى داشت

صورت و لباس وعروسكهاى ديگر دختران  كه اجازه نمىداد در مقابل زيبايى

 .كم بیاورد

 .غرور و عزتنفسش فوقالعاده بود

 .صداى كوبش در، او را بهسمت پاركینگ كشاند و در را باز كرد

 :نادر وارد شد و با صداى بلند پرسید

 مگه كرى؟ -
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 :شیدا ترسان گفت

 .تو حیاط بودم -

 چه غلطى مىكردى؟ ننه كجاس؟ -

 .رفته بیرون -

 .رام يه پارچ آب يخ بیارب -

 .شیدا بهطرف يخچال دويد و پارچ پالستیكى قهوهای را بیرون آورد

 .مىدانست نادر همیشه آب را از پارچ مىخورد، يكنفس و بىوقفه

 :نادر ساكش را گوشهاى پرت كرد و زير لب غريد

 .میگم احمد نمیشه تو بیابون تمرين كنیم، خر نفهم قبول نمىكنه -

16 
 

 

 

 .شیدا كه چیزى نفهمید

 :نادر بلند پرسید

 تخممرغ داريم؟ -

 :شیدا گفت

 .االن نگاه مىكنم -

در يخچال را باز كرد. تخممرغى وجود نداشت. به نادر كه بهطرف حمام 

 :مىرفت نگاه كرد

 (نداريم، پنیر هس. )هست -

 :نادر در حمام را گشود و بلند گفت
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 .پنیر به دردم نمىخوره، بیا پول بدم برو دوتا برام بگیر -

 .شیدا روسرى بلندى سر كرد، پول را گرفت و بیرون زد

تنها يک مغازه براى فروش در محله وجود داشت. مكانى كه همیشه پاتوق 

 لبچند پسر جوان بود كه سیگار به 

كنارش مىنشستند و در حال ديدزدن مردم، بلند صحبت مىكردند و 

 .مىخنديدند

 .شیدا همیشه با ديدن آنها دچار ترس و خجالت مىشد

خوشبختانه آن روز فقط يک نفر روبروى مغازه بود. با خیال راحت داخل شد 

 .و تخممرغ خريد

ويى عبث خیلى دوست داشت روزى به تنهايى دوتا تخممرغ بخورد؛ اما آرز

 .بود، فقط بابا و نادر اين حق را داشتند

نادر تخممرغها را نیمرو كرد و بىتعارف به خواهر كوچكتر خورد و زير پنكه 

 .سقفى دراز كشید

***** 

 :على در حال خواندن مجله بود كه مادر گفت

 .اين همسايه جديده سفره داره، من میرم اونجا -

 :على گفت

 .باشه برو -

یدا و مهرى وارد خانهى همسايه شدند. زن همسايه با خوشرويى مادر همراه ش

 آنها را به داخل برد. حیاط خانه

 .باغچه نداشت؛ اما دو گلدان كنار در سالن به چشم مىخورد
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 .بهروز در گوشهاى از سالن با ماشینى قرمز بازى مىكرد

خانه كمكم شلوغ شد. همه با هم مشغول گفتگو شدند. مهرى كنار مادر 

 بروى ظرف حلوا نشست. خانم پیرى بارو

 .صداى بلند دعا خواند

 .بعد از پايان دعا مهرى لقمه نان و حلوا براى خودش برداشت و خورد

17 
 

 

 

صداى گفتوگوها بلندتر شد، بچهها باذوق شروع به خوردن كردند و همچنان 

 .پرسروصدا بودند

شیدا آهسته از كنار معصومه بلند شد و بهدنبال بهروز از پذيرايى خارج شد و 

 .به اتاق كنار آشپزخانه رفت

با ديدن تختخواب زيبا در اتاق متعجب شد. تاحاال از نزديک تخت نديده بود، 

 ران بود؟يعنى گ

بهروز كنار تخت روى زمین با چند ماشین مشغول بازى شد. شیدا شرمگین 

 :پرسید

 منم ماشینت رو ببینم؟ -

بهروز اول اخم كرد؛ اما بعد كمى تكان خورد و بدون حرف كامیون زردى را 

 .بهسمت شیدا گرفت

 :شیدا ذوقزده بهسوى بهروز دويد و گفت

قد ]دستهايش را گشود[. اما به من نمیده ناصر يه ماشین داره... بزرگ، اين -
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 .بازى كنم؛ میگه خرابش مىكنم

 :آرام دستى بر بدنهى ماشین كشید و ادامه داد

من از عروسک بدم میاد، ماشین  …میگه برو با دخترا عروسكبازى كن. من -

 .دوس دارم

 :بهروز گفت

 .مىخواى؟ مال تو -

 :شیدا ذوقزده و متحیر گفت

 راس راسى؟ -

 :مگین شداما غ

 .ناصر ازم مىگیره -

 :بهروز نگاهش كرد و گفت

 .خب بیا اينجا بازى كن -

 :شیدا خوشحال شد و چشمانش درخشید

 .آره، خیلى خوبه -

كمى در سكوت با ماشینها بازى كردند. شیدا ماشین زرد را كنار ماشین قرمز 

 :بهروز گذاشت و پرسید

 بابات كجاست؟ -

 :و گفتبهروز باعصبانیت نگاهش كرد 

 .پیش خدا -

 :شیدا با تعجب نگاهش كرد و پرسید

 بابا ندارى؟ -
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 :بهروز اخم كرد

18 
 

 

 

 .بابا دارم ، پیش خدا رفته -

 :شیدا كه با سن كمش فهمید بهروز ناراحت شده، سريع گفت

من امسال میرم مدرسه ، اونوخت )اونوقت( خودم میتونم كتاب بخونم.  -

 علیمون خیلى كتاب داره. تو مدرسه

 میرى؟

 :اخم صورت بهروز رفته بود وقتى گفت

 .منم امسال میرم -

 :صداى مادر بلند شد

 .شیدا كجا رفتى، بیا بريم -

 .یه بودخداحافظى با بق شیدا بلند شد و بهسوى مادر رفت. مادر مشغول

 :رو بهسوى مادر بهروز گفت

 .فرخنده خانوم كارى داشتى، رودرواسى نكن -

 :فرخنده خانم با لبخند تشكر كرد و پرسید

 شیداجون مدرسه میره؟ -

 .امسال میره -

 .مثل بهروز من، شیداجون هروقت خواستى بیا اينجا -

 :فتن گشیدا متعجب شد، يک آدم بزرگ با او مثل بقیه تعارف مىكرد. خندا
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 .باشه میام -

 :از در خانه خارج شد و صداى فرخنده خانم را نشنید كه به بهروز گفت

 چرا پیش بچهها نیومدى؟ -

 :بهروز بهجاى جواب گفت

 .مادرجون از بچههاى اينجا خوشم نمیاد، بىادبن -

**** 

ناصر حیوانات مختلفى از گل مىساخت و سیـ*ـنهىديوار قرار مىداد تا با 

 .نور خورشید خشک شوند

 :شیدا التماس كرد

 .ناصر يه گاو بزرگ بساز -

 .چندتا از بچهها دور ناصر جمع شده و هنرمنديش را بادقت نظارهگر بودند

 .شیدا صداى بازشدن در خانهى بهروز را شنید، سر بلند كرد

19 
 

 

 

 .بهروز در آستانهى در خانه ايستاد و شوروشوق بچهها را نگريست

 .شیدا بهسمت بهروز رفت

 .بیا بريم پیش بچهها، ناصرمون داره با گل حیوون درست مىكنه -

 .ذوب كرد و بىاختیار با او همراه شدچشمان پر از ذوق دخترک بهروز را مج

پسرک اولین دوستش را در محلهى جديد يافته بود، يک دختر زباندراز و 

 فقط كمى زيبا …مهربان كه فقط كمى

 .و تمیز نبود
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 :شیدا باذوق او را بهسمت بچهها برد و گفت

 .اين بهیوزه )بهروزه(، مىخواد با ما بازى كنه -

 :گفتبهروز اخم كرد و با بدخلقی 

 .به... روز هسم )هستم( نه بهیوز -

 :شیدا با خجالت و خنده پس سرش را خاراند

 به روز، درس گفتم؟ -

 :پسرک با سرتقی گفت

 .آره -

 :ناصر مشتى تو شكم احمد زد و گفت

 .بزغاله برو عقب بذار آفتاب بیفته رو اينا -

 :احمد با خنده گفت

 .بیا بريم فوتبال. اين كارا مال دختراس -

 :ناصر كم نیاورد و گفت

 .خودت بلد نیسى )نیستی( درست كنى، دارى مىسوزى -

 .صداى مشاجرهى چند پسر توجه كودكان را به خود جلب كرد

 :نادر با دو پسر دعوا مىكرد. صدای بلندش شنیده شد كه میگفت

 .مىكنم. به دختراى محل ما متلک میگین بىپدرا …میام چوب تو -

 .دعوا شروع شد

ا فنون رزمى يكی را به ديوار میخكوب كرد. جوان دوم پا بلند كرد نادر ب

 …كه

 :نادر چرخید و با كنارهى پا به گردن مهاجم كوبید و فرياد زد
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 .گم شین بىپدرا -

20 
 

 

 

ل بودند. با رفتن دو جوان، رنگ افتخار تو بچهها باحیرت، خیرهی اين جدا

 چشم كودكان درخشید. نادر مال محل

 .آنها بود

 .دست شیدا فشرده شد. نگاه كرد، بهروز آن را محكم گرفته بود

 :نگاه بهروز میخ نادر بود

 اين كیه؟ -

 :شیدا با افتخار گفت

 .نادر ماس )ماست(، اون روز اومد كمكتون -

 ا بود. اينجا ديگر كجا بود؟بهروز هنوز در شوک دعو

 .ولى نادر عالى جنگیده بود

 :نادر نگاهى به شیدا و ناصر انداخت و تند گفت

 .بازيتونو زود تموم كنین بیاين خونه -

درحال غرغر كردن، ساک ورزشی را روی شانه باال كشید و با گامهای محكم 

 .وارد خانه شد

 .شیدا سر تكان داد؛ يعنى چشم

 .ناصر هم دندانهاى سپیدش را به نمايش گذاشت

بهروز كنجكاو به ديوار روبرويش نگاه كرد، حیوانات گلى آماده خشک شدن 
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 .بودند

 :معصومه با خجالت گفت

 برای من چندتا كاسه درست مىكنى؟ -

 :ناصر گفت

 .باشه -

 :سمت مرتضى داد زد

 .هوى چاقالو بیا كمى گل درس )درست( كن -

 :د و گفتمرتضى قری دا

 .به من چه اوسا -

 .بچهها شاد و سرخوش به حركت مرتضی خنديدند

 .ناصر تكهای گل بهطرف مرتضی پرت كرد

 .كرهخر مىخوام برای آبجى تو درست كنما -

 :مرتضى رو به معصومه گفت

21 
 

 

 

 .معصوم خودت كه اسباببازى دارى -

 .معصومه چشمان مشتاقش را به دستان گلى ناصر دوخت

 .مرتضی، از اونا میخوام -

مرتضى كه هیچوقت نمىتوانست در مقابل خواهش خواهر دوقلويش تاب 

 .بیاورد، به سراغ آب و خاک رفت
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 .بهروز احساس خوبى داشت؛ بچههای اين كوچه خیلی هم بیادب نبودند

 .شايد او هم ياد مىگرفت از گل ماشین درست كند

ساعتى بعد هركدام از بچهها با يكى از كارهاى گلی دستساز اوس)اوستا( ناصر 

 .به خانه رفتند

 :شیدا حیوانى كه بىشباهت به گاو نبود را به بهروز داد

 .بیا مال تو -

د وكسى جز شیدا تمايلى نداشت كه به پسرک نزديک شود. بهروز خوشحال ب

 كه شیدا او را بهعنوان دوست

 .پذيرفته است

 :ناصر دستهايش را شست. مادر گفت

 .بدو برو پیاز بخر، نرى بازى كنى ، االن بابات مىیاد -

 :نادر بهطرف حیاط رفت درمسیر ضربهای پشت سر شیدا زد

 اون پسره كى بود باهاش بازى مىكردى؟ -

 .شیدا آخى گفت و با دست سرش را مالید

 .يه جديده، ننهش خیلى خوبههمسا -

 .نبینم باهاش بازى كنى -

 :دماغش را باال كشید

 . باشه -

 :صداى بوق ماشین پدر بلند شد. مادر گفت

 .شیدا برو درو باز كن -

شیدا درب بزرگ را بهسختى باز كرد. جثهى نحیفش توان اين كارها را 
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 نداشت؛ اما در نبود ناصر باز كردن در خانه

 .وظیفهى او بود

مادر سفره را پهن كرد. پدر سالم نماز را داد. نادر مجله بهدست كنار سفره 

 نشست و ناصر دور از چشم بقیه نان در

 .ماست مىزد

 :پدر كنار سفره نشست و پرسید

22 
 

 

 

 على كجاس؟ -

 .مادر چربى را داخل كاسه كوبید و داخل قابلمهى آبگوشت ريخت

 .روز آخر كارش هست، گفت تا شب مىمونه -

 :پدر به نادر گفت

 .ياد بگیر ازش-

 :نادر گفت

 .اون خرخونه، مىخواد دانشگاه بره. من بايد برم سربازى -

 شیدا براى على دلش سوخت. هر روز مىرفت بنايى تا پول كتاب و دفترش را

 جور كند. بابا هیچوقت بهجز چند دفتر

 .و خودكار، پولى براى وسايل نمىداد

مهرى به زانوى مادر تكیه داد. گوشوارهى كوچک با نگین قرمز در گوشش 

 .مىدرخشید
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شیدا دستى به گوش بدون گوشوارهاش كشید، از وقتى كه يک لنگهی 

 گوشوارهاش را گم كرد، مادر مىگفت لیاقت

 .شته باشدندارد گوشواره دا

پدر بسماهلل گفت و مشغول خوردن شد. شیدا از لقمههايى كه پدر با دست 

 راست مىگرفت و مىخورد، خوشش

 .مىآمد

پدر تمیز مىخورد. وقتى وضو مىگرفت پوست روشن دستهايش، تضاد 

 .عجیبى با چهرهى تیرهاش داشت

كف پاهايش برخالف كف پاى قاچقاچ مادر، تمیز و صورتى بود! پس چرا 

 صورتش روشن نبود؟

 چرا على و ناصر و مهرى سفید بودند؛ اما او و نادر تیره بودند؟

 :پدر غريد

 غذاتو كوفت كن. چرا به من زل زدى؟

*** 

 .شیدا كنار بهروز پرحرفى مىكرد

 .خیلى دوست دارم مدسه برم -

 :بهروز گفت

 .مدرسه -

 :شیدا گفت

 .منم گفتم مدرسه -

 :بهروز گفت

23 
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 .گفتى مدسه -

 .شیدا سرخوش خنديد. بهروز هم مثل على ايرادهايش را مىگرفت

 تو خوشحالى داريم مدرسه مىريم؟ -

 .آره -

 .فرخنده خانم و مادر جلوتر از بچهها مشغول گفتگو بودند

آبان شدند. سه مدرسه و يک مهدكودک، 4 براى ثبتنام بچهها وارد كوچهى

 .باعث شلوغى كوچه شده بود

متر از آنها، ٥٠ساختمان ابتدايى دخترانه و پسرانه كنار هم بود و با فاصلهى 

 دبیرستان پسرانه قرار داشت. مادر و

 .شیدا وارد ابتدايى دخترانه شدند

چشمان شیدا شد. از مدرسه خوشش  حیاط بزرگ و كالسها باعث درخشش

 .آمد

بعد از ثبتنام همراه بهروز كنار مغازهى اسباببازىفروشى ايستادند. بهروز 

 .آدمآهنى را نشانش داد

 .مادر گفته خوب درس بخونم، اونو برام مىخره -

 .چشمان شیدا میخ عروسكهاى كوچک حیوانات شد

 :مادر گفت

 .ناهار مىخوادبريم دير میشه، االن حاجى مىرسه و  -

روزهاى پرهیجان زندگى شیدا شروع شده بود. نادر سربازى بود و اذيتش 
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 .نمىكرد

 .هر روز صبح با بهروز مدرسه مىرفت و برمىگشت

مرتضى، ناصر و معصومه همیشه دير مىرفتند، شیدا هم منتظر نمىماند و با 

 بهروز مىرفت. هنگام تعطیلی مدارس،

كنار دبیرستان پسرانه مىرفتند و مشغول ناصر با مرتضى به زمین خاكى 

 .فوتبال مىشدند

شیدا دوست داشت بهروز فقط براى خودش باشد. اين پسرک تمیز، آرام و 

 باادب را دوست داشت. بعد از على فقط

 .در كنار بهروز شاد بود

 .بهروز هم حضور دخترک را در كنار خودش پذيرفته بود

خت و هر روز عصر يكساعت به شیدا مطالب درس را با شوقوذوق مىآمو

 خانهى بهروز مىرفت تا با هم مشق

 .بنويسند

فرخنده خانم پوشیده در بلوز و دامن، برايشان بیسكويیت و چاى يا آبمیوه 

 .مىآورد

 .شیدا چیزهاى جديد مىديد و گاه از سبک زندگى خودش خجالت مىكشید

 :بخصوص روزى كه بعد از درس فرخنده خانم كنارش نشست و گفت

 شیداجون مىخواى موهاتو ببافم؟ -

24 
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 .شیدا اول خوشحال شد؛ اما با بیاد آوردن موهاى درهم تنیده خجالت كشید

 :فرخنده خانم روسرى را از سرش برداشت و دستى میان موهايش برد

 .چقدر موهات نرمه دخترم -

در وجودش چیزى فروريخت، مابین خوشى و غم غوطهور شد. تاحاال كسى به 

 او با آن صداى مهربان دخترم نگفته

 .بود

شانه در میان موهايش فرومىرفت. فرخنده خانم موهايش را نمىكشید و بر 

 سرش نمىزد، چشمانش را با سرخوشى

 .بود بست. چقدر دستان مادر بهروز مهربان

 .چشمانش را كه گشود، بهروز را نشسته روبرويش ديد

 :بهروز گفت

 .دارى خوشگل میشى، مادر از اون نخ سفیدا به موهاش ببند -

 :فرخنده خانم خنديد و گفت

 .روبان آقا بهروز -

 :دو كودک زير لب تكرار كردند

 .رومان-

 .و هیچوقت نتوانستند بگويند روبان

مجعد دخترک را دو بافت كرد و با روبان سفید  فرخنده خانم موهاى لطیف و

 .انتهاى هر كدام را بست

چند تار موى سركش اطراف شقیقه بیرون زدند و چهرهی بانمک شیدا را 

 .نمكینتر كردند
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 :بهروز گفت

 .شكل دخترا شدى -

 .تأيید بهروز لبخند بر لبش آورد

 :سريع گفت

 .فرخنده خانوم دستتون درد نكنه-

 :ستى به سر دخترک كشید و با لبخند گفتفرخنده خانم د

 .كارى نكردم عزيزم -

 .شیدا دفتر و مدادهايش را به سـ*ـینه چسباند و وارد خانه شد

يكجفت پوتین سربازى به چشمش آمد و دلش بهم تابیده شد. صداى نادر را 

 .شنید

 شیدا كجاست؟ -
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 :قبل از پاسخ مادر شیدا با شجاعتى كاذب جلو رفت

 .سالم -

 :چشمان سیاه نادر پر از خشم بود

 كجا بودى، بىصاحاب شدى ؟ خونه مردم میرى؟ -

 :شیدا زمزمه كرد

 .رفتم با بهروز مشق بنويسم -

 غلط كردى، چرا با معصوم نمىنويسى؟ -
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 :تشیدا گف

 …معصوم فقط مىخواد بازى كنه، تازه كالس دومه، همش صفر مىگیره و -

دست نادر باال رفت و بر گونهى شیدا فرود آمد. دخترک براى لحظهای حس 

 كرد سرش كنده شد، سنگینى سر را

 .حس نكرد. با ترس دست باال برد و بر صورتش كشید و نقش زمین شد

 :مادر فرياد زد

 رو مىزنى؟ دست بشكنه، چرا بچه -

 .با صداى مادر، على با كتاب جبر به سالن دويد

 .با ديدن شیداى افتاده بر زمین بهسمت نادر هجوم برد

تو  …وحشى شدى؟ زورت به بچه رسیده؟ يكى ديگه تو پادگان تو دهنت -

 .حرصتو سر اين درمیارى

 .هر دو خشمگین بهم پیچیدند

و دعا مىكرد على آسیب  شیدا با گیجى و وحشتزده به آنها نگاه مىكرد

 .نبیند

ناسزاهاى ركیک و ضربات مشت و لگد، باعث ترس شديد مهرى شد. مهرى 

 .خود را به مادر چسباند

 .مادرى كه خود قادر نبود پسران جوان عصبانى را از هم دور كند

بوق ماشین پدر فرشتهى نجات شد. على با موهاى آشفته و صورتى زخمى از 

 .كبود جدا شد نادر با پیشانى و لب

شیدا در تمام عمر كوچكش به ياد نداشت، اين اندازه از ورود پدر خوشحال 

 .شده باشد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 44 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

على با همان وضعیت شیدا را از روى زمین بلند كرد. يک طرف صورت شیدا، 

 .كامالً سرخ شده بود

 .هر دو بهسمت حیاط رفتند. نادر از خانه بیرون زد

 :مادر پشت سرش راه افتاد

 .نادر وايسا. صورتتو بشور، اينجوری بیرون نرو ننهجون -

 .پدر از ماشین پیاده شد

26 
 

 

 

 :با اخم پرسید

 چى شده؟ نادر كى اومده؟ كجا میره؟ -

 :االت و حضور مهرى كه تند گفتشلیک سو

م بابا، على ونادل دوا كلدن، نادل شلدا لو زد. )سالم بابا، علی و نادر دعوا شال -

 .(كردن؛ نادر شیدا رو زد

 :پدر غريد

 زن، اين بچه چى میگه، كى شیدا رو زده؟ -

 :مادر بازوى مهرى را كشید

 .چیزى نشده كمى باهم حرفشون شده …بیا برو فضول -

صادف شد. پدر به صورت شیدا نگاه ورود پدر به راهرو با ورود شیدا و على م

 :كرد و فرياد كشید

 نادر پدرسگ بچه رو زده؟ -
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 :مادر ترسیده گفت

 .نفهمید دستش خورد -

 .غلط كرد، سربازى هم نتونسته آدمش كنه -

 .شیدا سردرد داشت و مىخواست بخوابد

آن شب نفهمید كه على چندبار تا صبح باالى سرش آمد و دست بر پیشانى و 

 گذاشت تا خیالش راحت گونهاش

 .شود كه شیدا تب ندارد

شیدا با شنیدن صدای اللهاكبر پدر بیدار شد، نمازخواندن پدر را دوست 

 داشت. صدای پدر هنگام نماز خواندن، آرام

 .بود، نه فرياد میزد و نه فحش میداد

 .پاى ناصر روى شكمش افتاده بود و مهرى مچاله به او چسبیده بود

پاى ناصر را كنار زد و گوش به نمازخواندن پدر سپرد. پدر شمرده و بلند 

 مىخواند، مادر آهسته و آشفته، على تند و

 .سريع، نادر هم كه نماز نمىخواند

ازصداى نمازخواندن پدر هر صبح بیدار مىشد و گوش مىداد و تكرار 

 مىكرد تا ياد بگیرد. گاهى كنار مادر كه

ىايستاد تا مادر بخواند و او تكرار كند، براى مشغول كار منزل بود م

 .نمازخواندن اشتیاق داشت

 .چشمان گرم خوابش را براى بار دوم گشود

 .شیدا پاشو، بهروز اومده دنبالت -

از جا جست و سريع لباس فرم مدرسه را پوشید، دفتر و كتابش را در كیف 
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 .سادهى پارچهای دوخت مادر، قرار داد

 .ا لمس سمت چپ صورت از درد چهره درهم كشیدوقت شستن صورتش، ب

27 
 

 

 

 :مادر نگاهى دلسوزانه به صورتش انداخت و گفت

 .چن)چند( روز ديگه خوب میشه. بیا اين لقمه نون و پنیرو بگیر تو راه بخور -

 .از صورت كبودش خجالت مىكشیدبیرون آمد، 

 :بهروز با ديدن صورت كبود با تعجب پرسید

 چى شده؟ -

 :شیدا صادقانه گفت

 .نادر زده -

 نادر كتكت زده؟ چرا؟ -

 :نمىتوانست دلیلش را بگويد، فقط گفت

 .هر وقت عصبانیه يكى رو مىزنه -

 ربهروز فكر كرد آن جوان چطور توانسته به دخترى كوچک كتک بزند، مگ

 مىشود؟

 .شیدا امروز مادرم مىخواد فسنجون درست كنه، تو هم ناهار بیا خونهمون -

 :شیدا با تعجب پرسید

 فسنجون چیه؟ -

 :حاال نوبت بهروز بود كه تعجب كند
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 .نمیدونی؟ يه غذاى خوشمزه -

 .آهان، نمىدونستم -

 پس بیا، باشه؟ -

 .اگه ننه و بابا گذاشتن مىیام-

تا روبروى مدرسه، بهروز حرفهاى مختلف زد و شیدا فراموش كرد صورت 

 .كبود و دردناک دارد

 :بچهها و معلم علت كبودى را پرسیدند و شیدا دروغ گفت

 .افتادم زمین-

 .بچهها گول خوردند، اما معلم با تأسف سرى تكان داد

د مزنگ تعطیل شدن مدرسه زده شد و شیدا مانند همیشه بهسرعت بیرون آ

 .تا منتظر بهروز بماند

 .بهروز از پسران ديگر جدا شد و كنار شیدا آمد

 .شده بود١٩ شیدا با ذوق از نمرهى امالء گفت كه

شده، فقط سیب زنگ تغذيه را بهطرف شیدا ٢٠بهروز نگفت كه خودش 

 :گرفت

28 
 

 

 

 .بیا براى تو نگه داشتم -

 .آن روز تغذيهى مدرسه سیب بود، شیدا داخل كالس خورده بود

 چرا خودت نخوردى؟ -
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 .براى تو باشه -

اين محبتها براى شیدا تازگى داشت. ناصر و مهرى سهم غذاى او را در خانه 

 !مىخوردند؛ اما اين پسر

 .دنصیب نگاه پرمهر بهروز ش سیب را گرفت و يكى از زيباترين لبخندهايش

 .باهم بخوريم -

 .وارد خانه كه شد صداى فرياد پدر میخكوبش كرد

نادر يهبار ديگه دست رو شیدا بلند كنى، سیاه و كبودت مىكنم. الدنگ  -

 دختر خودش كتک خورده هست، تو ديگه

 چرا میزنیش؟

نادر با ديدن صورت كبود شیدا براى لحظهای احساس ندامت كرد؛ اما 

 :بىاعتنا به اين حس گفت

 .نبايد همهش بره خونهى مردم -

 :بابا فرياد زد

 باباش مگه مرده تو تصمیم بگیرى كرهخر؟ -

پدر وافور در دست تو سالن ايستاده بود و با چشمان سرخ نادر را نگاه 

 .مىكرد

ی ديوار، كاپشن سبز و شیكی را برداشت، كاپشنی كه طرح نادر از گل میخ رو

 .كاپشن خلبانی بود

 باشه من ديگه كارى ندارم، فردا نیاى بگى چرا مواظب نبودى؟ -

 :با رفتن نادر، غرغرهاى پدر، مادر را نشانه گرفت

هروقت خواستم اين ولد چموشو ساكت كنم نذاشتى زن، حاال بخور. من  -
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 پسره نابودتون سرمو بذارم زمین اين

 .مىكنه

 .ترس تمام وجود دخترک را گرفت

خدا نكنه بابا بمیره. با اينكه هر روز دعوا مىكنه و بعضى وقتا ناصر »دعا كرد: 

 و ننه رو مىزنه؛ اما اگه طورى بشه

 «.كسى نمىتونه جلوى وحشىبازى نادر رو بگیره، خدايا بابا نمیره

ن آمد. فرخنده خانم برايش بلوز غروب خوشحال از خانهى فرخنده خانم بیرو

 بلند صورتى دوخته بود. لباسش از

 .لباس معصومه هم خوشگلتر بود

 : روبروى خانه دايى جواد را ديد. دايى با ديدنش جلو رفت و گفت

 كالغ سیاه من چطوره؟ -

29 
 

 

 

 .شیدا خجالتزده بهسرعت نگاهى به اطراف انداخت .خوشبختانه كسى نبود

 .سالم دايى، نگو كالغ بدم میاد -

 :دايى بغـ*ـلش كرد و لپش را با دندان نـ*ـوازش كرد

 چرا كالغكم، مىدونى كالغ چقدر نمک داره، نمكدون؟ -

 .شیدا آخ گفت و لپش را پاک كرد

دايی جواد كبودی را لمس كرد و چشمانش را با درد بست؛ اما از شیدا چیزی 

 .نپرسید
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دايى جواد معلم دبیرستان بود و تنها زندگى مىكرد . شیدا نمىدانست چرا 

 !زندايى پرى از دايى طالق گرفت

 .زندايى همیشه با شیدا و مهرى مهربان بود

د دانشگاه چه رشتهاى دايى با ناصر كشتى گرفت، از على پرسید مىخواه

 انتخاب كند، از اوضاع پادگان نادر پرسید و

 .آخر شب در اتاق بابا خوابید

******** 

چشمانش را گشود و لحاف كرسى را بیشتر روى خودش كشید. آن سوى 

 .كرسى صداى آرام مادر را شنید

زن خیلى خوبیه، خودت كه تو اين دو روز ديديش. كم خواستگار نداره،  -

 پسرش قبول نمىكنه؛ اما خببخاطر 

 وقتى فهمید تو بچهدار نمیشى، ديگه حرفى نزد. امشب بريم حرف بزنیم؟

 :صداى بم دايى بلند شد

 …پرى عاشقم بود و ولم كرد حاال اين -

 داداش خودش يه پسر داره، بهروز رو كه ديدى. ديگه بچه مىخواد چیكار؟ -

 .شیدا ديگر چیزى نشنید و محو حرفهاى شنیده شد

 يعنى دايى با فرخنده خانم عروسى كنه؟

اونوخت)اونوقت( بهروز مىشد پسر دايیش و مىتونست بیشتر خونهشون 

 .بره؛ اما دايى كه تهرون زندگى مىكرد

 يعنى بهروز هم مىرفت تهرون؟

دل كوچكش لرزيد. دوست داشت دايى عروسى كند؛ اما طاقت دورى از 
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 بهترين دوستش را نداشت. اشک در

درشتش جمع شد. سر را زير كرسى برد تا چیزى نشنود. صورت چشمان 

 .بهروز تمام ذهنش را پركرد

 .با كنجكاوى بارديگر لحاف را كمی از روى سر كنار زد و گوش داد

 .مادر اصرار كرد

 داداش ديدن كه عیبى نداره، برم برای شب قرار بذارم؟ -

 :دايی پايش را درازتر كرد و بیحوصله گفت

30 
 

 

 

 .آبجى، جون جواد ول كن، من حوصلهى نازكردن و نازكشیدن ندارم -

 :مادر با التماس گفت

 .جونت سالم، داداش يه خواستگاريه فقط، حاال يهبار بهخاطر من بیا بريم -

 :دايی بدنش را زير كرسی جابهجا كرد

 .اگه دست از سرم برمیداری باشه -

 :صداى مادر با شادى بلند شد

 .قربون آقا جواد خودم برم، همین االن میرم تا پشیمون نشدى -

 :صداى خندهى دايى بلند شد

 حاال چرا اينقدر عجله؟ -

 .مادر خنديد و رفت

ن و باال مىكرد كه باالرفتن لحاف شیدا در ذهنش هنوز داشت اطالعات را پايی
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 و لغزيدن نسیمى خنک بر صورتش

 .را حس كرد

 :دايى كنار شیدا خزيد و باشیطنت گفت

 خودتو به خواب مىزنى آره؟ پاشو بگو ببینم صورتت چى شده؟ -

 .صورت شیدا آرام از زير لحاف كرسی بیرون آمد

 دايى مىخواى با فرخنده خانوم عروسى كنى؟ -

رت خواهرزادهاش همان نگرانى دانشآموزانش هنگام امتحان را جواد در صو

 .ديد

 عیبى داره؟ از فرخنده خانوم خوشت نمىیاد؟ -

 :شیدا انگشتش را گاز گرفت و در همان حال گفت

 خیلى زن خوبیه، اونوخت)اونوقت( با خودت مىبريش؟ -

 .دايى دست شیدا را از دهان خارج كرد و پايین برد

 هرا بايد پیش هم باشن. از چى ناراحتى؟خب همه زن و شو -

 :شیدا بغض كرد و پرسید

 .آخه بهروزم با خودتون مىبرين -

جواد تكانى خورد. آنقدر درگیر طالق پرى و دانشآموزان مشكلدار خود بود 

 .كه گهگاه به تنها خواهرش سر مىزد

 ىچرا تاحاال به عمق تنهايى شیدا فكر نكرده بود. چطور يک دختربچه بیرحم

 نادر و خشونت پدر و بىتوجهى

 .مادرش را تحمل مىكرد

31 
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 .زانوهايش را زير كرسى جابهجا كرد. دخترک نگران جدايى از دوستش بود

 :دستى به سر شیدا كشید و گفت

 .ناراحت نباش شیداجون، كارى نمىكنم كه از دوستت جدا بشى -

 .شیدا لبخند زد و بااحتیاط سر روى پاى دايى گذاشت. احساس خوبی داشت

 :جواد دستى بر سر خواهرزادهی مظلومش كشید و انديشید

چه مىشد اگر خداوند يكى از فرزندان خواهرش را به او عطا مىكرد، مثال  -

 رى را؟شیدا يا خواهرش مه

 :آهى كشید و زير لب زمزمه كرد

 .راضیم به رضاى تو -

***** 

 :مادر با خوشحالى گفت

امروز میريم خواستگارى، فرخنده خانوم كسى رو نداره، فقط خودش و  -

 پسرش، من و تو با حاجى میريم باشه؟

جواد هرگز فكر نمىكرد كه با يک سر زدن به خواهرش براى بار دوم 

 .مىخواهد زن بگیرد

شیدا بیقرار منتظر بود كه آخر ماجرا را بفهمد. امروز در راه مدرسه بهروز 

 مانند همیشه نبود، حتى يكبار شیدا را

 .هل داده بود كه تندتر راه بیايد

شیدا نمىدانست كه دايى برخالف سنت، روز را به جاى شب براى 

 . خواستگارى انتخاب كرده است
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د رفتن كردند. ناصر و مهرى هم شب دايى، مادر و پدر با شیرينى قص

 مىخواستند همراهشان باشند؛ اما على آنها

 .را برگرداند

شیدا خود را به دايى نزديک كرد و دور از چشم پدر كه كفشهايش را 

 :مىپوشید، آهسته و ملتمسانه گفت

 دايى منم بیام؟ -

 .دايى از حال دخترک خبر داشت

 .ها نباشهشیدا هم بیاد تا بچهى فرخنده خانوم تن -

شیدا قد و باالى دايى مهربانش را نگاه كرد و فكر كرد چطور يک مرد 

 مىتواند مهربان باشد؟

تصور او از مردان موجوداتى خشن، بىادب و پرخاشگر بود كه به هر بهانهاى 

 .ديگران را كتک مىزنند

 .فرخنده خانم باادب و احترام آنها را به داخل منزل دعوت كرد

 .قش ايستاده بود و بااخم به آنها نگاه مىكردبهروز كنار اتا

 .دايى بلند سالم داد

 .سالم آقا بهروز -
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از شیدا نام اين پسرک عبوس را شنیده بود، پسرى كه مانند تولهشیر مراقب 

 .مادرش بود
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 .بهروز با همان اخم، بلند سالم كرد و كنار در، روى زمین نشست

 .فرخنده خانم با سینى چاى، نبات و قند از آشپزخانه بیرون آمد

 :شیدا صداى پدر را نشنید كه آهسته به مادر گفت

 .ببین خونهش مثل آيینه برق مىزنه. ياد بگیر اين زنه، تو هم زنی -

 .تاينجا هم دست از سرزنش برنمىداش

 :شیدا كنار بهروز نشست و پرسید

 مقشاتو نوشتى؟ -

 :غريد بهروز خیره به دايى،

 .مشق -

 :شیدا گفت

 .خب همون -

 آره. اين آقاهه كى تو میشه؟ -

 .دايیمه. معلمه -

 كدوم مدرسه؟ -

 .اينجا نیس، تهرونه -

 :بهروز تكرار كرد

 .تهرون! من نمىذارم با مادرم عروسى كنه _

 .ى خوبه، خیلى مهربونهچرا؟ دايى خیل -

بهروز نمىخواست از اين محل برود ، نمىخواست به هیچ قیمتى از دوست 

 .جديدش جدا شود

هر دو ساكت به بزرگان مجلس نگاه كردند. فرخنده خانم كنار دايى نشسته 
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 .بود و به حرفهايش گوش مىداد

 .مادر گاهى آنها و گاهى پدر را نگاه مىكرد

 .صداى دايى بلند شد

 .اين بود همهى حرفاى من، اگه شما هم شرطى دارين بفرمايین -

 :فرخنده خانم نگاهى به بهروز كرد و گفت

 .بیا اينجا مادرجون -

 .بهروز مطیع اما اخمو كنار مادرش رفت. شیدا هم كنار دايى نشست

33 
 

 

 

بهروزجان، آقا جواد مىخواد با من ازدواج كنه و باباى تو بشه، همیشه هم  -

 ...كنارمون باشه. ديشب برات گفتم

 .مكثى كرد و پسرش را به خودش چسباند

 .اما هرچى تو بگى پسرم. شرط من فقط موافقت تو هست -

 :پدر غرغر كرد

 آخه به بچه چه ربطى داره؟ -

 :مادر گفت

 .حاجى ، خودشون بهتر میدونن -

 .شیدا متوجه شد دايی حرف پدر را شنیده

همه به بهروز خیره شده بودند. بهروز نگاهى به دايى انداخت و بعد خیرهى 

 .شیدا شد
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 :مثل مردى كوچک بلند شد و گفت

 .مادر اگه همین خونه باشیم و تهرون نريم من اجازه میدم -

 .و به اتاقش رفت

 :به جواد آقا نگاه كرد و گفتفرخنده خانم 

 .شرط منم موافقت پسرمه -

 :از خانه كه بیرون آمدند پدر گفت

 .بايد میزد تو دهن بچهش -

 :مادر گفت

 .بد زمونهای شده -

 .دايى سكوت كرده بود و شیدا از شرط بهروز خوشحال بود

 .از احترامى كه فرخنده خانم براى پسرش قائل بود، بسیار تعجب كرد

 :ین راه مدرسه بهروز باز هم خوش خلق شده بود. شیدا گفتفردا ب

بهروز دايی مرد خوبیه، بذار با مادرت عروسى كنه بعد تو میشى پسر دايى  -

 من، اونوخت )اونوقت( میاى خونمون،

 .نادرم كارى نمىتونه بكنه، ناصرم باهات بیشتر رفیق میشه، بذار ديگه

بگويد فقط بهخاطر او هم دايى را بهروز چطور مىتوانست به اين چشم سیاه 

 پذيرفته و هم آن شرط را گذاشته؟

 .سوز سرماى آذر باعث تركهاى وحشتناک روى دست شیدا شده بود

شیدا دستهايش را ها كرد تا گرم شود. بهروز از ديدن دستكشهاى چرم 

 .سیاهش خجالت كشید

 :آن را از دست درآورد و بهسوى شیدا گرفت
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 .بیا، من سردم نیس -

 :شیدا باذوق آن را گرفت و گفت

 .چقدر خوشگله -

ستر درون دستكش، گرم و پشمى بود. شیدا آن را وارسى كرد و با لبخند ا

 :بهسوى بهروز گرفت

ه، دسكش)دستكش( خونى بیا، خودت سردت میشه. دست من زخم شد -

 .میشه. بگیر ديگه

 .بهروز نمىدانست چهكار كند كه شیدا آن را بپذيرد

 يكیش پیش تو، يكى پیش من، باشه؟ -

 باشه، مادرت دعوات نمىكنه؟ -

 .نه -

شیدا لنگهى راست را گرفت تا دست زشت و زخمیش را بپوشاند. در كالس 

 .دست كس ديگرى زخم نبود

يا دستكش دارند يا مادرشان دستهايشان را هر روز شیدا نمىدانست آنها 

 .كرم میزند

****** 

زمستان سردى بود. بچههاى خانه نمىخواستند از زير كرسى بیرون بیايند. 

 .بیرون آمدن همانا و يخزدن همانا

پدر هم اين روزها به جاى اتاقش زير كرسى لم مىداد و بساطش را كنارش 
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 پهن مىكرد. بوى شیرين و خاص

 .ياک همیشه باعث سرازيرى آب بینى شیدا مىشدتر

 .مهرى مثل گربه دوروبر پدر مىرفت تا از خوراكیهاى مخصوصش سهم ببرد

 .شیدا دورترين نقطه به پدر را انتخاب مىكرد

آن روز وقت برگشت به خانه، براى لحظهاى پايش روى سطح يخزدهى كنار 

 .خیابان لغزيد و به درون جوى افتاد

 .ب يخزده خیس شد و سرماى استخوانسوزى به بدنش افتادتا كمر از آ

 .بهروز دستهايش را گرفت و سعى كرد شیدا را بیرون بكشد

ديدن پسرک الغر كه سعى در بیرون كشیدن دختركى الغرتر از جوى را 

 داشت، مىتوانست نمونهى كاملى از نوع

 .دوستى باشد

پسرى با پالتوى گرم و چكمههاى مشكى گرم در مقابل دخترى با لباس فرم 

 گشاد و جلیقه ى زرد بد بافته شدهى

 .زشت

شیدا هیچوقت نمیدانست چرا پدر چند ماه يكبار ماشین عوض مىكند، كت 

 وشلوار و بارانى تمیز و قشنگ دارد؛

 اما او، ناصر و مهرى هیچوقت لباس گرم ندارند؟
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بهقدرى دنیاى كودكانهاش از بیرحمى و ترس پر بود كه قادر به فهمیدن 
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 خساست و خودخواهى پدر و بىمسئولیتى

 .مادر نبود

 .بهروز موفق به بیرون آوردن شیدا از جوی شد

رون كیف مشكیش گذاشت و زير گرماى نايلون كتاب و دفتر شیدا را د

 .كمجان آفتاب بهسمت خانه رفتند

شیدا گوش درد شديدی گرفت. صورتش از اشک خیس شد؛ اما نمىدانست 

 .به چه كسى دردش را بگويد

 :نیمهشب از نالههايش پدر متوجه شد و همان نیمهشب با خشم فرياد زد

جوب، كى مىخواى دخترهى سربههوا چرا جلو چشمتو نديدى كه نرى تو  -

 آدم شى؟

بعد مقدارى سوختهى ترياک را در آب حل كرد و به گوش شیدا مالید و 

 :گفت

 .سرتو از لحاف بیرون نیار بذار گرم شه -

 .شیدا با گرماى كرسى و معجزهى داروى پدر به خواب رفت

 .چشمان كنجكاو بهروز روى صورت شیدا ماند

 .سردته؟ قرمز شدى -

 :شیدا زمزمه كرد

 .گوشم درد میكنه -

 :پسرک از درد همراهش ناراحت شد و گفت

 .بريم خونهى ما؟ مادرم يه شربت داره، خوبه -

 :شیدا دستش را روى گوش فشرد و گفت
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 .على گفت اگه تا ظهر خوب نشه، میبرتم دكتر. بريم مدرسه -

 .بهروز نگاهى به در خونهى شیدا انداخت، كسى روبرويش نبود

 .بىتوجه دست شیدا را كشید و بهسمت خانهى خودشان برد

 .فرخنده خانم نگاهى به گوش دخترک انداخت

 .وقتى باردار شده بود، سال دوم پرستارى بود بهخاطر بهروز انصراف داده بود

بهرام تصمیم را بر عهدهى خودش گذاشته بود و او تصمیم گرفت در خدمت 

 .همسر و فرزندش باشد

ک خانه قطره و شربتى بیرون آورد. شیدا بدون لوسبازى از يخچال كوچ

 مطیعانه يک قاشق پر از شربت را خورد و

 .دراز كشید تا فرخنده خانم چند قطره تو گوشش بچكاند

 .بهروز مادرجون، اون كاله بافتنى سبزتو بیار -

شیدا خجالت كشید وقتى فرخنده خانم زير روسرى كاله سبز گرم را سرش 

 .كرد
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بیا شیداجون بذار گوشت گرم بمونه، از مدرسه هم بیا اينجا دوباره قطره تو  -

 .گوشت بريزم

 .شیدا با خجالت خداحافظى كرد و همراه بهروز بهطرف مدرسه دويد

 .شیدا ندو لیز میخورى -

 .ن شدديرمو -
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 .هنوز دير نشده -

 .سر كالس شیدا تحتتأثیر دارو و بیخوابى شب قبل، به خواب رفت

 :مابین خواب و بیدارى صداى كاظمى يكی از بچههای فضول كالس را شنید

 خانوم اجازه احسانى خوابیده بیدارش كنم؟ -

 .بذارين بخوابه -

بود بهروز  ن روز از درس چیزى نفهمید؛ چون بیشتر خواب بود. مطمئنا

 .كمكش مىكند

 .زنگ مدرسه كه خورد بهروز را همراه دايى ديد

 بیا دايى ببینم گوشت خوب شده؟ -

 .پس بهروز همه را به دايی گفته بود

 :شیدا كنارش رفت و گفت

 .سالم، مادر بهروز تو گوشم دارو ريخت خوب شدم -

 :دايى مابین دو كودک ايستاد و گفت

 .خب آقا بهروز منم بیام خونهتون؟ كمى با مامانت حرف دارم -

بهروز نگاهش در نگاه مشتاق شیدا گره خورد. اگر دايى شرطش را قبول 

 میكرد شیدا دختر عمهاش مىشد؟

 .گرماى شیرينى در قلب كوچكش ريخت

شیدا از همراهى دايى با آن قد و قامت شیک و مرتب، مثل همیشه لـ*ـذت 

 .برد

ماه هیچوقت مادر يا پدر به مدرسه نیامده بودند، حتى براى گرفتن 4 در اين

 .جايزه شاگرد دوم هیچ اقدامى نكردند
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با گوش خود شنید معلم به معاون بداخالق كه همیشه بلوز تنگ مىپوشید 

 :گفت

 .جايزهى احسانى با من -

بین راه دايى برايشان لبوى قرمز و شیرين خريد. بهروز گازهاى كوچک 

 .دمىز

شیدا نیمى از لبوى داغ را الى يكى از ورقهاى دفترش پیچاند و داخل جیب 

 .لباسش گذاشت تا به مهرى بدهد

دلش براى ناصر نمىسوخت، ناصر همیشه همراه دوستانش به شیطنت 

 .مشغول بودند

 .به خانهى بهروز رسیدند
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دايى بچهها را به داخل خانه فرستاد. در تمام خانههای كوچه كه دانشآموز 

 .داشتند آن هنگام باز بود

 .فرخنده خانم چادر سرمهايش را سر كرد و تعارف كرد

 .بفرمايید آقاى وارسته -

 .دايى يااهلل گفت و داخل رفت

 .اخل اتاق بهروز فرستادفرخنده خانم ببخشید گفت و بچهها را به د

 .شیداجون كالهتو بردار و كنار چراغ بشین تا بیام قطره تو گوشت بريزم -

شیدا و بهروز دوطرف چراغ عالءالدين سبز نشستند و دستهايشان را گرم 
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 كردند. قابلمهى كوچكى روى چراغ قرار

 .داشت كه بوى خوش قیمه را در خانه پخش كرده بود

فرخنده خانم قطره را داخل گوش شیدا چكاند و تذكر داد شیدا همچنان روى 

 .بالش بخوابد

 .چايى داغ و شیرينى براى بچهها برد

جواد آقا تمام كارهاى فرخنده خانم را با نگاه دقیق مىكاويد. اين زن واقعاً 

 .مادر بود

یز مخوقتى فرخنده خانم چاى و شیرينى روبرويش گذاشت، به احترام او نی

 .شد

براى دومینبار با دقت به فرخنده خانم نگاه كرد. صورت روشن و جوانش كه 

 با چادر قاب شده بود، تصويرى واقعاً

 .زيبا بود

 :با چای تازهدم گلو تازه كرد و گفت

باز هم مزاحم شدم، همهى حرفها و شرايطو كه قبال گفتیم، فقط محل  -

 سكونت من مشكل بود، درسته؟

 :ی با شرم، اما راسخ در صورتش دوخته شدچشمهاى قهوها

 بله -

 ماه ديگه صبر كنیم. ايراد نداره؟4 من انتقالى مىگیرم؛ اما بايد تا -

 .فرخنده خانم باتعجب چشمانش را به چهرهی محكم ومردانهی جواد دوخت

 .نه، ايراد نداره -

فرخنده خانم مىدانست هیچكس نمىتواند جاى بهرام را در قلب و روحش 
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 یرد؛ اما در اين مدت كوتاه دريافته بودبگ

 .هیچكس نمىتواند مانند جواد آقا براى بهروز پدرى شايسته باشد

 .جواد تكهای شیرينى در دهان گذاشت و خورد

 پس اگه اشكال نداره، عقد محضرى كنیم؟ -

 .اشكال نداره، به شما اعتماد دارم كه سر قولتون مىمونین -

 :جواد بلندشد و گفت
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 .لطفاً بگین شیدا بیاد بريم -

 .از مادرش اجازه گرفتم ناهار اينجا باشه، شما هم تشريف داشته باشین -

 :جواد بدون تعارف گفت

 .چشم. باعث زحمت شديم لطفاً يه مهر به من بدين نمازمو بخونم -

*** 

 دو روز بعد

 .شیدا با ترس كشیده مىشد و حرفى نمىزد

 :ناصر كه كنارش تندتند قدم برمیداشت گفت

 .نادر ولش كن، دستش كنده شد -

 :نادر برگشت و محكم تو سر ناصر زد و گفت

 بره و بیاد؟ تو چه كارهاى؟خاک بر سر بىغیرتت، بايد با اون بچه  -

 .جملهى آخر را فرياد كشید

 :ناصر سربهزير انداخت و آهسته گفت
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 .پسر خوبیه -

 :نادر غريد

 چى زرزر كردى؟ -

شیدا فقط دعا مىكرد بچههاى كالس او را نديده باشند. از شرم حتى اشک 

 .نمىريخت

 :وارد خانه كه شدند نادر او را پرت كرد و فرياد زد

رينباره میگم با پسرا بازى نكن، رفتوآمد نكن. دفعهى بعد پوستو شیدا آخ -

 .مىكنم

 .مادر هول كرده جلو دويد

 چى شده نادر؟ -

 .نادر دستى به دهان خشک شدهاش كشید

 چرا میذارين با اون پسره بره و بیاد، هان؟ -

 :مادر بىتوجه به شیدا لیوانى آب براى نادر آورد و گفت

 .فامیل ما بشه و با ما رفتوآمد كنهببین اون بچه قراره  -

 :نادر با چشمان دريدهشده فرياد زد

 فامیل؟ چه فامیلى؟ -
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 :مادر با خوشحالى گفت

 .فرخنده خانوم قراره امروز زن دايى جواد بشه -
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 :نادر چشمهاى متحیرش را به مادر دوخت و پرسید

 زنِ دايى بشه واقعاً؟ -

 :ناصر به جاى مادر فرياد كشید

 .اونوخت )اونوقت( بهروز میشه پسر دايى ما، چه خوب -

آن شب خانوادهى شیدا، فرخنده خانم و دايى را كه عقد كرده بودند براى 

 .پاگشا دعوت كردند

 :ت و پرسیدبهروز مابین شیدا و على نشس

 !امروز كى اومدى خونه؟ بعد مدرسه نديدمت -

 :على كه از ماجرا مطلع بود گفت

 .امروز نادر، شیدا رو خونه آورد -

 .بهروز تو صورت شیدا دنبال خشونت نادر گشت

 .صداى دايى حواس بچهها را پرت كرد

 .از امشب بهروز پسر منه شما هم بچههاى عمهاش میشین، مواظبش باشین -

 .ر آن شب آبرودارى كرد و صدايش را بلند نكردپد

 .شیدا نمىدانست خوشحال باشد يا ناراحت

نادر سر سفره چندبار چشمغره رفت تا جايش را عوض كند؛ اما على با به 

 .حرف كشیدنش، اجازه نداد

 شیدا با خود فكر كرد چرا نادر به سربازى برنمىگردد؟

على مىخواست وارد اتاق انتهاى  الى ازآن شب وقتى شیدا براى پرسیدن سو

 خانه شود، صداى على را شنید كه

 :مىگفت
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خیلى با اين دختر بد رفتار مىكنى به جاى دوس )دوست( داشتن، فقط اونو  -

 مىترسونى، نادر اين كارا رو نكن

پشیمون میشى. شیدا با اون پسر همسن و دوسته. بزرگ شن، خودشون 

 .رفتارشونو تغییر میدن

 :ند نادر را شنیدصدای پوزخ

آقا معلم تو فقط به فكر درس خوندنى، مگه نمىبینى سالى چن)چند( تا بچه  -

 رو كشتن، شكنجه كردن؟

 .مگه بهروز يا دوستاى ناصر قاتلن؟ اونا يهمشت بچه محلن -

 .كف میكنه، كى بهتر از دختر سادهى محله …فردا كه بزرگ میشن شا -

فامیلمونه؛ من نمىذارم شیدا رو اذيت نادر ديوونهم كردى، بهروز ديگه  -

 .كنى ، دس )دست( از سرشون بردار

40 
 

 

 

 .شیدا خیلى از حرفها را نمىفهمید؛ اما لحن برادرهايش خوب نبود

 .سرجايش برگشت و خوابید

***** 

 ٥٧پايیز 

 .مادر باز هم بیرون رفت و برگشت، نگران تندتند صلوات فرستاد

 :مهرى جیغ كشید

 .ننه ناشیو )ناصرو( ببین -

 :مادر بىحوصله فرياد زد
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 ذلیلمرده ،چیكارش دارى؟ -

 :ناصر با خنده گفت

 .كاريش ندارم، فقط میگم شكل موش شده -

 (.موش خويتى)خودتى -

 :مادر انگشتش را جويد و زير لب گفت

 .خدايا بچهها كجان؟ خدايا نگهدارشون باش -

شیدا نیز مانند مادر نگران بود، اين روزها على، نادر و بقیهى جوانان محل، 

 كارهاى مشكوک مىكردند و شبها تا

 .ديروقت بیرون از خانه بودند

شیدا هرشب بههمراه ناصر به خانهى بهروز مىرفت و چشم به جعبهى 

 .جادويى مىدوخت

ديو را دستكارى مىكرد تا به جايى مىرسید كه مرد يا زنى از دايى كمى را

 .لندن براى ايرانیان حرف میزد

 .با تلويزيون كه نمىشد از خبرها مطلع شد

راديو بىبىسى از روحانى به نام آيتاهلل خمینى مىگفت. عكسش را نادر و 

 .على زير قالى پنهان كرده بودند

 :ار كرده بود. پدر مىگفتنادر يک هفتهاى مىشد كه از سربازى فر

 ماه مونده، چرا فرار كردى؟6 فقط -

 :نادر مىگفت

 .آقا خمینى گفته اين وظیفهى شرعى است و بايد سربازا فرار كنن -

هرشب هم با على، حسین، عبداهلل، بهنام و مجید بیرون مىرفتند و تا ديروقت 
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 .نمىآمدند

ههايش از بىبىسى بود و اطالعات شیدا از انقالب و اوضاع كشور در حد شنید

 آنچه على و نادر بین خود ردوبدل

 .مىكردند
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شبها در منازل باز بود، گاهى صداهاى بلندى شنیده مىشد و مادر چنگ به 

 .صورت میزد

 .خدايا بهحق پنجتن بچهها رو نگهدار -

آذر مدارس رو تعطیل كرد و بهانه آورد بهخاطر دههى اول محرم 11 دولت از

 :است؛ اما بابا مىگفت

 .حرف مفت میزنن، كسى مدرسه نمیره -

شاخكهاى انقالب تا داخل خانهها نفوذ كرده بود. همهجا از خاندان سلطنتى، 

 .ظلم و ستم دربار مىگفتند

همراه مهرى براى خريد ماست بهسمت مغازهى ]مش ممد[ مىرفت كه  شیدا

 .چشمش به پسراى جوان كوچه افتاد

 .الستیک بزرگ ماشینى را آتش زده و دور آن نشسته بودند

 :با چهرههاى سرخ از سرما دست میزدند و مىخواندند

 ى بانو بانو بانوا»

 غصه نخور شهربانو
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 شاه زودتر میمیره

 «گیرهكارتر تو رو مى

 .شیدا بهسرعت رد شد

 .صداى بلندى در كنار گوشش شنید. پسران فريادزنان فرار كردند

 :فرياد مىزدند

 .بچهها، مأمورا حمله كردن، فرار كنین -

 .شیدا دست مهرى را محكم گرفت و به ديوار چسبید

مهرى گريه مىكرد و شیدا با كنجكاوى به دو سرباز اسلحه بهدست خیره 

 .شد

طوفان انقالب به كوچهى آنها هم وزيده بود. شوقى غريب وجودش نسیمى از 

 .را فراگرفت و هیجانزده شد

روزهاى پرهیجان انقالب، شركت در تظاهرات، شبها خانهى دايى كنار راديو، 

 شیدا را با موجى از اطالعات روبرو

 .كرده بود

آن روز بعد از دادن ماست به مادر به بهانهى ديدن زندايى خود را به بهروز 

 .رساند

 .بهروز، شیدا را به اتاقش برد

شیدا امروز بابا برام مداد شمى )شمعی( گرفته. بیا ببین رنگاش خیلى  -

 .قشنگتر از مداد رنگیه

گاه و رنگ را بهدست شیدا داد. شیدا كمى آنها را با ن١٢بهروز مداد شمعى 

 انگشتانش نـ*ـوازش كرد با لمس مداد
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 .قهوهای يادش افتاد براى چه كارى آمده است

بهروز امروز دوتا سرباز ديدم، دنبال پسرا كرده بودن و مىخواستن اونا رو  -

 .بگیرن
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 كى؟ -

 .يهساعت پیش -

 فرار كردن؟ -

 آهان ...بهروز؟ -

 بله -

 (نادر و علی هم میرن تهاظرات. )تظاهرات -

بهروز ترس را در وجود دوستش آشكارا ديد. بعد از مادرش در دنیا اين 

 دوست همسال برايش بسیار مهم و عزيز

 .بود

وصلت مادر و آقا جواد تنها مانع ديدن هر روزهى دوستش را برطرف كرده 

 بود، نادر كمتر به همنشینى آنها با هم

اعتراض مىكرد. ناصر اكثر اوقات با شیطنتهايش پاى سوم گروه كوچكشان 

 .بود

 .آره، اونا هم میرن تظاهرات. نترس اونا مواظبن -

 .آخه سربازا تفنگ دارن -
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 .واى اگر باليى سر برادرانش مىآمد. حتى نمىخواست نادر آسیب ببیند

 :رمكننده گفتبهروز با لحن دلگ

 .اونا طوريشون نمیشه. تازه بابا هم تظاهرات میره -

 :بعد باذوق پرسید

 عكس آقا خمینى رو ديدى؟ -

 :شیدا هم با همان ذوق گفت

 .آره يكى تو خونه داريم -

 .بذار عكس خودمو بیارم -

پسرک كمد قهوهايرنگش را باز كرد و از زير لباسهايش عكسى را بیرون 

 .كشید

 .عكس يک روحانى با عمامهى سیاه كه عینک به چشم داشت

 :شیدا عكس را گرفت و گفت

 .عكس ما عینک نداره -

 .و مانند مادرش عكس را بوسید

 :بهروز دفتر نقاشیش را آورد با كندن برگهای و دادن آن به شیدا، گفت

 .بیا نقاشى كنیم -
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 چى بكشیم؟ -

 .هرچى دوست داريم -
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 .من خونه مىكشم -

 .منم ماشین -

دو كودم به دور از حوادث مهمى كه در كشور در جريان بود روياهايشان را 

 .كشیدند

شیدا مركز امن و آرامى مثل خانهى كوچک آبىرنگى كه دودى از دودكشش 

 موتورى كه با دوخارج مىشد و بهروز 

 .سرنشین بهسوى خورشید پر نور زردرنگى حركت مىكرد

پوست مىتركاند. دستان شیداى كوچک مانند زمین 57 سرماى زمستان سال

 شخمزده پر از زخم و خون خشكیده،

 .شده بود

 .ايستادن در صف نفت بههمراه ناصر بدن كوچكش را يخزده مىكرد

گاهى نفت نبود، گاهى به آنها نمىرسید. اعتصابها و تظاهرات همراه هم 

 .نیشونوش بودند

مردم در مقابل سختیها و فشارها صبورى مىكردند و هر روز شاهد ماجراى 

 جديد و خبر از استعفاى نخستوزير

 .وقت بودند

كلمهى ساواكى و شهید و آقاى خمینى بیش از هرچیز ديگری، در دهان و 

 .مهى مردم مىپیچیدگوش عا

روحانى محل كه بهخاطر ريش حنازده به ريشقرمز معروف بود، از پدر 

 .خواست كه آن پرچم معاويه را پايین بكشد

 :اهل محل حاج آقا نجفى را خیلى دوست داشتند. پدر با خنده گفت
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 .آقا سید تلويزيون بد نیست -

 :آقاى نجفى لبخندی زد و گفت

 .فتى اون علمو بیار پايینحاجى به اون مكهاى كه ر -

 .بساط تلويزيون برچیده شد و بچهها اخم كردند

على همراه عبداهلل پسر آقا نجفى دانشگاه را تعطیل كرده بودند و آشكارا 

 صف تظاهرات تشكیل مىدادند. عبداهلل

شعارهاى جديد مىساخت، نادر با خط زيبايش مىنوشت و همراه على هر 

 .تشب داخل حیاط خانهها مىريخ

 .با وجود اختالفنظر، دو برادر اينبار در كنار هم و براى يک هدف مىجنگیدند

 .شاه فرار كرد

ناصر بههمراه مرتضى كه ديگر چربى و دنبه نداشت و شده بود دلقک كوچه، 

 داخل كوچه مىدويدند و فرياد مىزدند

 .شاه فرار كرد

هى كوچه فرداى آن روز پسرهاى شیطان محله دور آتش شعلهور وسط سهرا

 :مىخواندند
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 شاه فرارى شده»

 سوار گارى شده

 از گارى افتاد
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 خون افتاد…

 بردنش لندن

 شلوارشو كندند

 نوشتند …دور

 «مرگ بر شاه

 .شیدا متحیر بود اين ترانهها در كجا و توسط چه كسانی ساخته شده

 :بهروز كنارش آمد و گفت

 .بیا بريم خونه از اين التا خوشم نمیاد -

الت؟! على، نادر و بابا هم به اين چند پسر شلوغ و بىغم الت مىگفتند. 

 جوانانى كه فقط دور آتش مىايستادند و با

تران محل را ديد مىزدند و هیچ حركت چرتگويى مىخنديدند و گاهى دخ

 .مثبتى انجام نمىدادند

 .وارد خانه كه شدند فضا را غیرعادى ديدند

 .عموى ناتنیش در سالن كنار پدر نشسته بود و گريه مىكرد

زنعمو، دخترعمو و شوهرش و رمضان پسرعموى همسالش دورتادور سالن 

 نشسته اشک مىريختند. دلش خالى

 شد، چه شده بود؟

 :دا داخل آشپزخانه رفت و از مادرش پرسیدشی

 ننه چى شده؟ چرا عموغالم و بقیه گريه مىكنن؟ -

 :ننه با چشمای خیس و قرمز آهسته گفت

 .میگن غالمعلى شهید شده -
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 شیدا سوزش اشک را حس كرد. غالمعلى پسرعموى مهربانش؟

ر دسالى يكبار فصل تابستان، دو روز خانهى عمو مىرفتند. خانهاى بزرگ 

 .روستايى نزديک اشتیان

غالمعلى افسر بود و باعث افتخار فامیل. سال پیش براى شركت در مراسم 

 عروسى غالمعلی، روستا رفتند. از ديدن

 .عروس تعجب كرد

غالمعلى با قدبلند، موهاى لخـ*ـت مشكى و صورت سفید و كشیده، 

 .شاهزادهاى براى خودش بود

 .ى گلىرنگ زيبا نبود، بانمک بودعروس تپل و قدبلند و سبزه با لپها
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وقت رقص و آواز محلى، شیدا كنج اتاق نشسته بود كه غالمعلى صدايش زد و 

 .به اتاق ديگر برد

 دخترعمو كوچیكه، چرا قايم شدى؟ -

 .خجالت مىكشم -

 :روسرى بلند با سكههاى كوچک طاليى، به سر شیدا انداخت

 خوشگل شدى، زن من قشنگه؟ -

 :شیدا سرمست روسرى گفت

 .خودت خوشگلى -

 .غالمعلى خنديد و روى سرش را بوسید. حتى على او را نبوسیده بود
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 .بیا بريم با هم برقصیم -

 آن عروسى و آن داماد شاد و مهربان كجا بودند؟

 .ج آشپزخانه نشست و گريه سر دادبىاختیار كن

 :بهروز نزديكش رفت و گفت

 گريه نكن، شیدا اينا كین؟ -

 :شیدا هقهق كنان گفت

 .عموم... از دهات اومدن... میگن... میگن... پسرعموم شهید شده -

 .خانه هرلحظه شلوغتر و صداى گريه بلندتر مىشد

زرگ مهمان، شب همهى زنان داخل راهروی خانه و مردان داخل اتاق ب

 .خوابیدند

 .شیدا از صحبت على و دايى در اتاق انتهاى خانه چیزهاى عجیب شنید

غالمعلى دوهفتهى قبل حاضر نشده بود به دستهاش دستور شلیک بهسمت 

 مردم را بدهد و بعد از محاكمهى

 .نظامى سريع تیرباران شده بود

یدن خبر، فرزندش جنازهاش را به خانواده نداده بودند. همسر باردارش با شن

 .را از دست داده بود

شهر كه از آشناهای پدر بود، ١٢ عمو آمده بود كه از طريق رئیس كالنترى

 اقدام كند شايد به جنازهى پسرش

 .برسد

 .دايى مىگفت محال است جنازهى غالمعلى پیدا شود

آن شب شیدا به هیچچیز فكر نكرد، مگر جوان زيبايى به نام غالمعلى كه 
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 .یكر پاكش پیدا نشدهیچگاه پ

 .غالمعلى كه هیچوقت جايگاهش را در قلب و ذهن دخترک از دست نداد

 .خانوادهی عمو چند روز در منزل آنها ماندند
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بچهها به دور از گرفتارى بزرگترها بیشتر وقت خود را به بازى مىگذراندند. 

 رمضان، پسرعموى چشم آبى و

لپگلى شیدا، پسركى بامزه و شاد بود. با آن سن كم تابى در حیاط بست تا 

 بازى كنند. شیدا خانمانه نشست تا

 .رمضان هلش دهد. صداى خندهى آنها مهرى را به حیاط كشاند

 (ژى. )بازیمنم با -

 :شیدا گفت

 .بعد من نوبت تو -

 :بهروز به حیاط آمد و دستبهسیـ*ـنه بااخم به شیدا گفت

 .بیا پايین، میفتى پات زخم میشه -

 :رمضان با دهان گشاد پرخنده گفت

 .محكم گرگ )گره( زدم نمیوفته -

 :بهروز ناراحت از اينكه همبازيش توسط پسردهاتى دزديده شده، گفت

 .پايین، مهرى سوار شه شیدا بیا -

شیدا با ديدن صورت پرحسرت مهرى، پايین آمد و كمک كرد مهرى روى 
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 بالشى كه نشیمنگاه تاب را تشكیل

 .مىداد بنشیند

 :رمضان با سرخوشى گفت

 بهروز تو نمىخواى تاببازی كنی؟ -

 .نه محكم بهروز و از حیاط خارج شدنش، شیدا را به دنبالش كشاند

اينجا باش، مىخوام با ناصر بريم پشت بون)بوم( كفتراى  بهروز خونه نرو -

 .اسدو ببینیم

 :بهروز عصبانی فرياد زد

 .به نادر میگم اگه برى باال -

اسد پسر كفترباز و بددهنى بود كه از دستمالى كردن پسران كوچک بدش 

 نمىآمد. يكبار بهروز را ته كوچه گیر

 .ديوار خوردانداخت؛ اما قبل از هركارى با لگد نادر به 

 .نادر دست بهروز را گرفت و از كوچهى تنگ بیرون كشید

اينجا چیكار میكنى؟ مگه خونهتون اينجاس؟ بهروز هروقت اين مرتیكه رو  -

 جايى ديدى فرار كن، گوش بچهها

 .رو مىبُره

 .ساله بگويد٨نادر نمىتوانست واقعیت را به كودكى 

 :ک اخمو شدهراس آسیب ديدن شیدا باعث فراموشى قهر پسر
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 نمیرى باشه؟ -

 :شیدا گفت

 .باشه، پس بیا بريم بازى -

 .از رمضون خوشم نمیاد -

پسر خوبیه تازه مثل ما كالس دومه. میگه يه روز يه ]بَره[ برده سركالس  -

 .علوم

 .خب تو دهات بره و گوسفند پره -

 .گفته اينبار بريم دهاتشون منو سوار خرش میكنه -

 :بهروز با فخرفروشی گفت

 .بابام مىخواد ماشین بخره، گفتم رنگش قرمز باشه -

فكر كرد بزرگ شود، خودش ماشین بزرگى مىخرد و با شیدا مسافرت 

 مىرود. اگر مهرى نق نزند و ناصر شیطنت

 .هم سوار مىكند نكند آنها را

 :شیدا گفت

 .بیا بريم ديگه -

 .بهروز همراهاش شد

رمضان با لباس سیاه و صورت قرمز از سرما و هیجان با يک دست طناب و با 

 دست ديگر مهرى را گرفته بود و

 .عقب جلو مىبرد، مهرى هم شادمانه مىخنديد

 .كودكان در میان فضای پر از غم خانه، سريع شادی را مییافتند

****** 
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 «.اين صداى انقالب است»

با گوشهايش پیروزى انقالب را شنید. شیدا در بطن دورهاى حساس از 

 كشورش، پاى راديو ايستاده بود و با

 .چشمانى گشوده فريادهاى بلند و پرشوق على و نادر را مىشنید

 :على فرياد زد

ى رتموم شد، حكومت سقوط كرد نادر بیا بريم پیش بچهها، بريم كالنت -

 .رو بگیريم١٢

شیدا دست مهرى را گرفت و به آشپزخانه رفت تا كمى نان بردارد؛ گرسنه 

 .بود

اين روزها غذا كم بود و دخترک كمى از غذايش را در بشقاب ناصر 

 .مىريخت تا بخورد

هربار هم بهروز برايش بیسكويت مىآورد، نیمى از آن را به مهرى مىداد كه 

 .عاشق بیسكويت بود

القتر شده بود. آن بوى زننده بیشتر شده بود و ريزش آب بینی پدر بداخ

 .شیدا كالفهاش مىكرد
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 .نیمه شب بود كه جیغ مادر، بچهها را از خواب پراند

نادر كالنترى بود، على و شیدا از زير كرسی بیرون آمدند و بهسمت اتاق پدر 

 رفتند. صداى ناسزاهاى زشت پدر و



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 83 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .گريهى مادر شنیده مىشد

 :على بلند گفت

 ننه چى شده؟ -

 :بابا گفت

 .برو بكپ تولهسگ، ننهتون هفتا جون داره پدرسگ -

 .لى سرک كشیدعلى جلو رفت و در را باز كرد، شیدا از زير بازوى ع

المپ اتاق روشن بود، پدر با زيرپیراهنى سفید كنار بساط لم داده بود و 

 چشمانش خمار و قرمز بود. پكى به

 :سیگارش زد و فرياد كشید

 .گم شو برو بیرون زنیكهى شلخته -

 .مادر كنار ديوار مچاله شده بود

رون د و بیعلى بىتوجه به خشم پدر، داخل اتاق شد و كمک كرد مادر بلند شو

 .بیايد

شیدا با ترس به پدر نگريست كه چشمانش بسته شده بود و سیگار الى 

 انگشتانش آرامآرام مىسوخت و به خاكستر

 .تبديل مىشد

به خود آمد و بهسمت على چرخید. چشمانش را با تعجب چندبار روى هم 

 فشرد. خواب نبود پشت لباس مادر خونى

 .بود

 .شده بودتمام دامن لباس از خون قرمز 

 :مادر ناله كرد و روى زمین نشست
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 .علىجون نمىتونم ننه، برو به فرخنده خانوم بگو بیاد -

 :على به شیدا گفت

 .برو برا)برای( ننه آب بیار. تو اتاق بابا هم نرو، االن میام -

 .لباس گرمى پوشید و از خانه بیرون دويد

 .ايش شیدا را ترساندشیدا آب را بهزور به مادر خوراند. رنگ زرد و نالهه

فرخنده خانم و على مادر را سوار ماشین دايى كردند. على، مهرى غرق خواب 

 :را بغل كرد و گفت

 .شیدا بیا بريم خونهى دايى -

سوز سرما شیدا را لرزاند خود را به على چسباند. على، مهرى را روى تشک 

 :خواباند و گفت
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شیدا همینجا بخواب، مىريم مريضخونه اگه مهرى يا بهروز بیدار شدن بگو  -

 .نترسن

 ناصر چى؟ -

 .اون تا لنگظهر خوابه، تو بخواب شیدا -

 .ننه میمیره -

 :تى به سرش كشیدعلى به چشمان درشت و ترسیدهى شیدا نگاه كرد و دس

 .ديوونه شدى؟ حالش بد،ِ خوب میشه، نترس آبجى -

على رفت و شیدا چسبیده به مهرى، بهقدرى به لباس خونى مادر فكر كرد تا 
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 .به خواب رفت

 :صبح با شنیدن اسمش چشم گشود

 شیدا، شیدا. كى اومدى خونهمون؟ مادرم كو؟ -

 .شیدا نشست و چشمانش را با پشتدست مالید

 .ت و على، ننه رو بردن مريضخونه. من و مهرى اومديم اينجا بخوابیممادر -

 :بهروز كنارش نشست

 عمه چى شده؟ -

 .پسرک خیلى زود القاب پدر و عمه را پذيرفته بود تا شیدا دختر عمهاش شود

 .نمىدونم -

خجالت مىكشید از اوضاع مادرش بگويد، گويى بهطور غريزى از حريمها و 

 .حرمتها آگاه بود

 :بهروز نان، پنیر و مربا را میان سفرهى كوچک رنگارنگ گذاشت

 .بیا يهچیز بخوريم -

 :شیدا بىاختیار پرسید

 چايى ندارين؟ -

 مىخواى درس كنیم؟ -

 :سر تكان داد و گفت

 .من بلدم، تو سمورو)سماور( روشن كن -

بهروز كبريت را روشن كرد و آهسته به فتیلهى سماور نزديک كرد. شعلهى 

 .لبخند بر لب دو كودک آورد قرمز

 .شیدا با پارچ، سماور كنار اتاق را پر از آب كرد و كنار سفره نشست
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شیدا وقتى از جوش آمدن آب سماور مطمئن شد، چای را دم كرد و از بهروز 

 :پرسید

 دايى كى میاد؟ -
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 .بابا امروز میاد -

 چرا ماشینشو نبرد؟ -

 .با ماشین دوستاش رفت -

 .خوش به حالت مادرت بلده ماشین راه ببره -

 .مادرم قبال ماشین داشت، اونو فروخت و اينجا اومديم -

گفتوگوى آنها باصداى زنگ خانه قطع شد. بهروز در خانه را باز كرد. فرخنده 

 مراه مادر داخلخانم و على ه

 .آمدند

فرخنده خانوم بذار بريم خونهى خودمون، خیلى زحمتت داديم، تو رو خدا  -

 .ببخش

 .اين حرفا چیه علىجون، تو هم بیا بشین يه چیزى بخور -

شیدا از میان توصیههاى آرام فرخنده خانم و على راز ديگرى از اسرار زنان را 

 .شنید

ش كه بیشتر بخوابه. چیزهاى شیرين علىجون اين روزا كمى مراقبش با -

 بخوره، اگه گوشت دارين براش كباب
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 .كن

 .ماهه بوده4 بچه

 بچه؟ ذهن شیدا كندوكاو كرد، چه بچهاى ؟

بیاد شكم بزرگ مادر قبل از تولد مهرى افتاد. پس تو شكم مادر يک بچه 

 !بوده كه مرده

 چرا؟

 و حقايق بیش از دوهفته ذهن كوچكش دنبال كشف حقیقت بود، حقیقت

 .ديگر پیرامون آن

آن روزها تنها زره دفاعى دخترک، يک تصمیم شد؛ دورى از عروس شدن و 

 مادر شدن و اين زره تبديل به پوالدی

 .آب ديده شد؛ دورى از جنس مرد و استقالل زنانه

*** 

 ١٣٦٢تابستان

 .روستايى سرسبز و خوشآبوهوا در حوالى شهر آشتیان در استان مركزی

 :ناصر بلند گفت

 .شیدا بدو ديگه، عقب موندى تنبل-

 :شیدا گوشههاى چادر مشكى را باال برد و گفت

 .دوس دارم ببینم با چادر چطور میتونى بدويى آقا ناصر -

 :ناصر با نیشخند گفت
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 .ى میگم جاى دخترا نیس، قبول نمىكنىوقت -

 :شیدا لبهايش را روى هم فشرد

 .حرف الكى نزن -

 :صداى پرخندهای گفت

 .آق ناصر راست میگه ديگه، دختر عمو -

رمضان با همان چشمان آبى خوشرنگ ولپهاى سرخ ايستاده بود تا هم سفران 

 .به او برسند

 :دقبل از شیدا بهروز با تمسخر جواب رمضان را دا

 .رمضون داداش تو بچهى بیابونى، تعجب نداره جلو میفتى -

 :رمضان خنديد

 .پسر شهرى نكنه تو هم خسته شدى -

 :ناصر غر زد

 رمضون كجاس اين درخت گردوها؟ -

 .االن مىرسیم -

 .زمین روبرو با شیب ماليم باال مىرفت و به باغ عموغالم مىرسید

 .ناصر و رمضان جلوتر رفتند. بهروز دوشادوش شیدا حركت كرد

 .ببین پسردهاتى چطور مثل كرهاالغ، يورتمه میره -

شیدا با ديدن دستهاى بلند رمضان كه هنگام دويدن، مانند چرخ تكان 

 مىخورد، بىاختیار خنديد؛ اما سريع خنده

 :اش را جمع كرد

 .ارى؟ پسر خوبیهنگو گناه داره، چرا اينقدر سربهسرش میذ -
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بهروز با زبان لبهايش را مرطوب كرد. از اينكه همبازيش را با كسى شريک 

 .شود، عصبانى بود

با نگفتن من چیزى عوض نمیشه. تو رو خدا نگاه كن، االن مثل اسب شیهه  -

 .مىكشه

 :رمضان كه باالى شیب رسیده بود فرياد كشید

 .رشهرى عقب موندى…سَ…پ -

 .. اينبار خندهى شیدا كنترل نشده در گوش بهروز پیچیدواقعا شیهه مىكشید

 :بهروز زير لب گفت

 .االن میايم پسردهاتى -

فضای زيبا و پر از درختان گردو به آنها خیرمقدم گفت. چشمان شیدا از اين 

 .زيبايی درخشید
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سه پسر هر كدام از درختی باال رفتند. درختان گردو صبورانه باال رفتن 

 .پسربچهها را تحمل كردند

 .شیدا كنار درختان، منتظر فروريختن گردوها شد

رمضان تند و فرز گردوها را پايین مىانداخت. ناصر كه با رمضان مسابقه 

 گذاشته بود، سعى مىكرد حواس او را پرت

 .كند

 ون بهجز عمو اين درختا مال كیه؟رمض -
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 :رمضان بدون وقفه در كار، گفت

فقط مال خودمونه، فقط پنشتا )پنجتا( از درختا وقف امامزادهى پايین  -

 .جادهس

 :ناصر گردويى بهسمتش پرت كرد و گفت

 .كمى صبر كن، سگ كه دنبالت نكرده -

 .رمضان خنديد و دندانهاى درشت و سفید را به نمايش گذاشت

 .مسابقه، مسابقهس ناصرخان، آره داداش -

 .شیدا خنديد و زير درختى رفت كه بهروز بااليش قرار گرفته بود

 .با شلوار و پیراهن سفید میان آن سبزهاى سیر و پررنگ مىدرخشید

 .بهروز عقب موندى، زود باش -

 .بهروز زير لب غرغر كرد

 .رمضان جست زد روى زمین

 .بیشتر بچینیم، بابا گوشمو مىبره بچهها بسه، سهم ما همینه -

بهروز با احتیاط از تنهى درخت سر خورد پايین، مواظب لباسهاى سفیدش 

 .بود

 :كنار شیدا نشست و زمزمه كرد

 .پسردهاتى بدون گوش! بايد جالب باشه -

 :شیدا مانند او زمزمه كرد

 .بسكن بهروز، زشته بهخدا -

 .تگى در كندبهروز شانه و دستهايش را عقب كشید تا خس

 .آخیش... مىدونم زشته؛ ولى بايد قیافهشو تحمل كنیم -
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 .شیدا سريع برگشت و خیرهى چهرهى شیطان بهروز شد

 .چى میگى؟ پسر عموم خیلى هم قیافهش قشنگه -

 :بهروز پوزخندى زد
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 .راس میگى؟ نكنه گول چشماى آبیشو خوردى -

شیدا مكث كرد، دلیل رفتار بهروز را نمىفهمید. هرسال تابستان همراه آنها 

 .به روستا مىآمد

با وجود رفتار مهربان رمضان هیچوقت با او دوستانه رفتار نمىكرد. رمضان يا 

 بهخاطر خوشقلبى يا مهماندوستى

 .هیچوقت تندى نمىكرد

 .ببین، پسر عموم مهربونه اذيتش نكن ديگه -

 :بهروز صاف نشست

 .باشه -

 :به ناصر و رمضان نگاهى انداخت و بلند پرسید

 حاال كى برنده شد، قهرمان شهرى يا سوپرقهرمان روستايى؟ -

 :ناصر در حال شكستن گردو با سنگ بزرگ، گفت

 .مثل همیشه رمضون -

 :رمضان به شیدا گفت

 .مال تونصف گردوهام  -
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 :بهروز بهسرعت گفت

 .نمىخواد، من گردوهامو بهش دادم -

 .خب تو كه كم چیدى يكدهمِ منم نشده -

 :ناصر میان حرفهايشان دويد و دست روى شانهى رمضان گذاشت

 .من كنارتم چرا به بقیه مىبخشى، بده به خودم -

 :رمضان سرى تكان داد و آخرين نگاه را بهسوى بهروز انداخت

 .هروز چندتا بشكن بخور، تازه و خوشمزهسآقا ب -

 .دستام سیاه و سبز میشه، خوشم نمیاد -

 .از بس سوسولى -

 .تو هم بَ بويى دهاتى -

 .فقط شیدا شنید و چشمغرهاى بهسمت بهروز انداخت

بهروز با لبخند، سه انگشت روى دهانش گذاشت و با حركتى شیرين سرش 

 .را خم كرد

 .و حركاتش، رفع كدورت از شیدا كندبهخوبى بلد بود با سخنان 

 :رمضان دستمال قرمزش را پر از گردو كرد و گفت
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 من بايد برم صحرا دنبال گوسفندامون. ناصر، بهروز میاين؟ -

 :ناصر چوبخشكى از زمین برداشت و دور سرش چرخاند

هىهى برين جلو زبوننفهما. آره كه میام مىخوام سوار اون خر نفهمت بشم.  -
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 اگه اينبار زمینم بزنه، همین چوبو

 .مىكنم تو پشتش

 :شیدا براق شد

 .اون حیوون بدبختو كاريش نداشته باش. زورت به يه خر رسیده -

 .ز را به خنده انداختلحن صدا و كلماتش بهرو

تو برو خونه من باهاش میرم ]با لحن خنده دارى ادامه داد[: مواظب اون خر  -

 .و اين خر هستم

 .با دست به ناصر اشاره كرد

 :ناصر با چوب به طرفش دويد

 .صبر كن ببینم به كى میگى خر، بچه قرتى -

 :بهروز دواندوان دور شد و فرياد كشید

 .قط مىمونى تواون كه دهاتیه خوب ف -

 .پسرها سر در پى هم دور شدند

 .شیدا گردوها را داخل دستمال بزرگى ريخت و از شیب باغ پايین آمد

در مسیر بايد از كنار رودى كمعرض و پرآب مىگذشت، شايد آب چشمه يا 

 .قنات بود

دوطرف آن همیشه محل تجمع زنان روستا بود. از قسمت باالى آب، كوزهها 

 .مىكردندو ظرفها را پر 

چند گام پايینتر، هر كسى مشغول كارى بود. يكى ظرف مىشست، ديگرى 

 لباس را در آب چنگ مىزد، مادرى

 .كودكش را در آن آب مىشست
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روبروى اين بلبشوى همیشگى مسجد روستا قرار داشت كه تنگ غروب 

 مردان خسته از كار كشاورزى، باغدارى و

سیگار مشغول گفتوگو مىشدند.  رمهدارى، روبرويش مىنشستند و با چپق و

 صداى خندههاى بلند و گاه سخنان

 .بلندشان در هیاهوى زنان و كودكان نشسته در كنار آب، گم مىشد

شیدا در اين دو روز هربار از كنار آب مىگذشت از ديدن زنان بىتوجه به 

 بهداشت و بىتوجه به حجاب، چهره درهم

 .عمو برود مىكشید و سريعتر حركت مىكرد تا به خانهى

 .چادرش را بیشتر باال برد تا خیس و كثیف نشود

 خانوم شهرى نمیاى پیش ما؟ -
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ساله كه با دستان پر از النگو ١٦حمیده دخترخالهى رمضان بود. تازه عروس 

 مشغول سابیدن پشت قابلمهى رويى

 .بود

 :شیدا با خود انديشید

 مگه تازه عروس يكماهه، قابلمهى سیاهشده داره؟ -

 :لبخندى اجبارى برصورت نشاند

 .سالم حمیده، بايد برم مادرم نگران میشه -

 :حمیده خنديد و گفت
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 ننهت االن با خاله مشغوله؛ هیچى نمیشه، بیا اينجا. اين سمیهس خوار -

 .خواهر( شوهرم)

دختر الغر كنار حمیده با چشمان ريزش خنديد و قالیچهى كف مال شده را در 

 .آب فروبرد

 :شیدا سريع گفت

 .ببخشید من بايد برم -

 :حمیده زير لب گفت

 .دختر شهری افادهای -

ا دور شد. از حرفهاى زنان سر آب خوشش نمىآمد. شیدا بهسرعت از آنج

 گاه با سخنان ركیک بهم آب مىپاشیدند

 .و قهقهه سر مىدادند

زن عمو و دخترعمويش از همه نجیبتر بودند و در مقابل او سخن زشتى 

 .نمىگفتند

او نمیدانست همین سخنان و رفتارهای عامیانه، برای خیلیها روزنهای برای 

 .راحتیهاستتخلیهی دردها و نا

او مدتها بود در دنیاى خیالى ر.اعتمادى، الكساندر دوما و دافنه دوموريه سیر 

 مىكرد و روحش تشنهى كلمات و

 .سخنان لطیف و زيبا بود

تنها چهار نفر در دنیاى لطیف دخترانهاش حضور داشتند. على، بهروز، طاهره 

 و زهرا دو همكالسیش و گاهی هم

 .نت ذاتیناصر با آن بیخیالی و شیط
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تا به كوچهباغ زيبا برسد، نگاه آزاردهندهى ديگران را تحمل كرد و بیش از 

 همه از نگاه ياسر معذب شد. برادر چشم

 .آبى حمیده كه بىپروا به او چشم دوخته بود

كوچهباغهاى روستا را بسیار دوست داشت. ديوارهاى كاهگلى تنگ و باريک 

 كه مانند تونلى از درختان، چشمانداز

 .وبى بهوجود آورده بودندخ

شاخ و برگ درختانی كه از باغها و خانهها بیرون زده بودند، ديوار طوالنى و 

 كاهگلى را زينت مىبخشیدند و تداعی

 .بهشتی كوچک بودند
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جوىهای آبی كه از زير در خانهها بیرون مىآمدند و به جوى اصلى كوچه 

 مىريختند، زيبايى كوچهباغ را صدچندان

 .مىكرد

شیدا در عبور از كوچهباغ چشمانش را بست، گوش به صداى گنجشكان داد، 

 چنان پرسروصدا بودند كه اجازه

ن از اين نمىدادند صدا به صدا برسد. هربار كه با بهروز، ناصر و رمضا

 كوچهباغ خاص عبور مىكرد، بچهها مجبور

 .بودند با فرياد با يكديگر حرف بزنند

كوچه را رد كرد و به شیب تند روستا رسید. بايد از مسیرى كه بهخاطر عبور 
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 روستايیان و دامهايشان هموار شده بود،

 .باال مىرفت تا به در بزرگ قهوهای خانهى عمو برسد

 .رداشت و وارد خانه شدخسته آخرين قدمها را ب

 .هیچكس در خانهاش را نمىبست

حیاط خاكى و بزرگ با دو اتاق و يک آشپزخانه جلوى چشمش مانور داد. 

 انتهاى حیاط، محصور در میان بیدهاى

 مجنون دو تخت فلزى فنرى قرار داشت كه اين روز و شبها محل گردهمايى

 .تفنگدار بود4

ى كوچک كشاند. آشپزخانهای با يک بوى بادمجان او را بهسمت آشپزخانه

 پیكنیک كوچک، سینک ظرفشويى و

 .ظروف آشپزخانه كه روى طاقچهى پهن قرار گرفته بود

 .سالم، خسته نباشى زنعمو -

 :دهان زنعمو به خنده باز شد

 .سالم مونده نباشى عزيزجون -

 .مادر را نديد

 زنعمو، ننه كجا رفته؟ -

 .، موهاشو حنا بذارهبا مهرى رفت خونهى سلطان خانوم -

 .زنعمو شمام برين، من اينا رو سرخ مىكنم -

 .سختت میشه -

 .نه راحتم؛ برين -

 .زنعمو رفت و شیدا چادر را به لبهى در آهنى و باريک آشپزخانه آويخت
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 .با ديدن سبد بزرگى از بادمجانهاى سرخ نشده، آهى كشید

اهى ه سنگینى نگساعتى گذشت، يكدست ديگه براى سرخ شدن مانده بود ك

 .را حس كرد

سربلند كرد، نگاه خیرهى دو چشم آبى موجب حیرت و خشمش شد؛ 

 بهسرعت چادر را كشید و در كوچک را بهشدت

 .به هم كوبید
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 :صداى خندهى زنعمو را شنید

 .ياسرجان گفتم اونطرف نرو -

 زنعمو و ياسر كی آمده بودند؟

بىتوجه به بوى روغن سوخته، بادمجانى را درون ماهیتابهی داغ انداخت، 

 .روغن بر روى دستش پريد

سوزش دست باعث خشم بیشترش شد. زير لب آنچه ناسزا بلد بود نثار چشم 

 .آبى كرد

 .مرتیكهى بىحیای بىشعور. نفهم دهاتى -

 .هى دهاتى را مانند بهروز ادا كرد. بهروزكلم

 .يادآورى بهروز و رمضان لبخندى بر لبهايش نشاند

 :در آشپزخانه گشوده شد و زنعمو داخل آمد

 .دست درد نكنه، پیر شى دختر. در رو باز بذار، اينطور خفه میشى -
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 .شیدا در سكوت پشت دستش را فوت كرد

 دست سوخت؟ -

 .رمچیزى نیست زنعمو، من ب -

 .شیدا زنعمو يهلحظه وايسو )وايسا( كارت دارم -

 .بوى تعفنآور خواستهى زنعمو، شامهاش را آزرد

 .از آشپزخانه بیرون جهید« برم دستمو بشورم»با گفتن 

ياسر روى پله كنار مادر نشسته بود. با ديدن شیدا لبخند پهنى چهرهاش را 

 .پوشاند

جنون رفت. روى تخت نشست و شیدا اخم تندى كرد و بهسوى درختان بید م

 چانه روى زانو نهاد. باتوجهی هر پسر

 .جوانى بهم مىريخت

صداى نزديم شدن پا او را به خود آورد. منتظر بود با ديدن چشمان آبى 

 …تندترين پرخاش را نثارش كند؛ اما

 فرار كردى؟ -

 .به خدا مىزنم تو سرت -

 .چشمكى بهسويش حواله رفت

 .چشماش خوشگل بود، تو هم عاشق چشم آبى -

 .با خشم بالشى را برداشت و بهسويش پرت كرد

 .ببند اون طويله رو -

 :بهروز با خنده كنارش نشست
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 .طويله اونطرف حیاطه… نشد -

 .كمى جابهجا شد

 خب تو هم سیخونک خوردى؟ حاال بگو چى شده؟ -

 …داره…هیچى، همچین به آدم زل میزنه انگار داره -

 .كلمهى مناسبى پیدا نكرد

 انگار داره ستارهى گم شدهشو رصد مىكنه، آره؟ -

 .همیشه مبهوت جمالت زيباى بهروز مىشد. ادبیات بهروز فوقالعاده بود

 .بره ستاره شو، لب آب پیدا كنه -

 .خنده صورت هردو را پوشاند

 :صداى بلند ناصر گفتوگويشان را قطع كرد

 .مهرى برو پیش ننه -

 :صداى لجوج مهرى بلند بود

 .منم بازى رو بلدم، بذار بیام -

 :رمضان شاد گفت

 .ناصر بذار بیاد، بیا مهرى تو هم بازى -

 :ناصر با تحكم گفت

 .بیا؛ اما مهرى وسط بازى نمیشه كنار بكشى -

 .باشه، قبول -

پنج همبازى روى تخت باهیجان مشغول بازى )يهقل دوقل( شدند. شیدا 

 مىدانست اگر قرار بر كتک باشد، از دست
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 .ناصر كتک خواهد خورد، ناصر در اين بازى همیشه برنده بود

صداى خنده و جر زدن بچهها تمام ذهن شیدا را پركرد، اينک ذهنش خالى از 

 .چشم آبى آزاردهنده بود

 :صداى عمو بلند و كلفت بود

 .داداش حاال بذار بیان، شايد رأيت برگشت -

 :صداى خشن بابا هم بلند بود وقتى گفت

 كو حاال تا شوهر كردن شیدا؟ -

شیدا از زير پتوى خنک كمى خود را بیرون كشید و با كنجكاوى و خشم 

 .گوش داد

 :بازهم عمو بود كه مىگفت
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 .سالگى شوهر دادم، االنم خوشبخته١٢من دخترمو  -

نه داداش من دختربچه شوهر نمیدم، شیدا هنوز بچهس، داره درس  -

 .مىخونه

 :زنعمو با خنده گفت

 .شمياسر پسر خوبیه، سربازيشو رفته، اينجا باغ و زمین داره، مىشناسی -

 :مادر هم پشتبند زنعمو اضافه كرد

 حاال بیان چند كلوم حرف بزنیم، چى میگى حاجى؟ -

صداى خشمآلود پدر در عین لرزاندن تن و بدن شیدا، شیرينى خاصى به 
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 :جانش ريخت

زن دهنتو ببند، ديگه نشنوم كسى حرف خواستگار بزنه، شیداى من بايد  -

 .درس بخونه

 .كسى ادامه نداد. پدر ترياكى بود؛ اما مفنگى و ضعیف نبود

 .على همیشه مىگفت كل فامیل از بابا حساب مىبرن

 !بابا

دفاع بابا به مذاقش خوش آمد. از بابا خیلى نمىترسید. هیچوقت او را كتک 

 نمىزد؛ اما ناصر، مهرى و ننه هنوز از

 .دستش جیرهى كتک دريافت مىكردند

 .حانه با سروصداى ناصر و رمضان در بالكن پهن شدسفرهى بابركت صب

دبانه و آقا كنار شیدا نشست. شیدا هنوز نفهمیده بود ،بهروز چه بهروز مو

 استراتژيكى به كار مىبرد كه همیشه

 .مىتواند كنارش جاى بگیرد! به هر حال خوشحال بود

ا شد ت بعد از شستن ظرفهاى صبحانه، شیدا با دفتر و خودكار از خانه خارج

 ساعتى از آخرين روز سفر را در محل

 .موردعالقهاش بگذراند

از كوچه باغ رد مىشد كه صداى دويدن شنید قبل از حدس زدن صداى 

 .تعقیبكننده لبخند بر لبهايش آورد

 .هاى دختر سیاه صبر كن -

 :و پرسید برگشت

 تو كجا میاى؟ -
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 .معلوم نیس؟ مجانىمجانى مىخوام محافظ خانوم بشم -

 :یدا خنديدش

 محافظ خاله سوسكه؟ -

 .آره، آخه شنیدم چشم آبىها از سوسک خوششون میاد -

 .بهروز مىزنم توسرت، خفه. اَه، اول صبحى حالمو نگیر -
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 :گرفت پسرک نوجوان الغر و قدبلند كنارش قرار

 .باشه؛ اما تو هم اخم نكن، خیلى زشت میشى -

 :شیدا لبخندى زد

 .اينطور خوبه پسردايى -

 .آره، حاال قابل تحملى -

درحال گفتوگو به سرچشمه رسیدند. كمى باالتر يكى از زيباترين 

 .چشماندازهاى روستا قرار داشت

رديفى از بیدهاى مجنون كه با سخاوت بر آب روان جوى، سايه گسترانده 

 .بودند

 .صداى خروسها هنوز شنیده مىشد

 .شیدا بر روى علفهاى بلند نشست و چشم به رقص شاخههاى درختان دوخت

بهروز بافاصله شاخه خشک شدهای را در آب انداخت و با چشم عبورش در 

 .جوى را دنبال كرد
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سفندان، ماعماع گاوها و گهگاه عرعر االغها بر صداى خروسها صداى بعبع گو

 .و مرغها پیشى مىگرفت

 .روستا با فعالیت هر روزه بیدار شده بود

 .شیدا چشمبسته با خرسندى به صداها گوش مىداد و لـ*ـذت مىبرد

از بوى روستا، بوى حیوانات و خانههاى طويلهدار بیزار بود؛ اما حس بینايى و 

 ق لـ*ـذت مىشد ازشنوايیش غر

 .حضور در روستا

 :بهروز خیرهى صورت پر از رضايت شیدا با خود گفت

 چرا بايد تعداد خوشىهای اين دختر كم باشه؟ -

جادوى موجود در فضا بر هردو حاكم شده بود. بهروز زودتر به خود آمد و با 

 پرتاب سنگى به سمت چشمه و ايجاد

 :صداى برخورد با آب فرياد زد

 .و هدفزدم ت -

 :چشماى هراسان شیدا باز شد

 چى شد؟ -

 :بهروز روى علفها دراز كشید و خندان گفت

 .باالخره سنگو انداختم تو گودى چشمه -

 :شیدا سنگى كوچک را از كنارش برداشت و به سوى بهروز پرت كرد

 .بمیرى، ترسیدم -

يده، آسیبدسنگ به پاى بهروز خورد. پاچه شلوار را باال زد و با مالیدن نقطهى 

 :گفت
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 .بريم شهرمون، شیرين پوستو مىكنه اگه ببینه چه باليى سرم آوردى -

شیرين موجودى خیالى بود كه بهروز بهعنوان دوستدخترش به شیدا معرفى 

 كرده بود و موجب سرگرمى دو نوجوان

 .مىشد

 :شیدا در جستوجوى سنگى ديگر گفت

 .بهروز خفه نشى، خفهت مىكنم -

 :بهروز خنديد و خود را جلو كشید

نخوار خب كمى مهربون باش دخترعمه، انقدر با اون نادر هیوال و ناصر خو -

 نشست و برخاست كردى كه خودتم

 .شدى يه پا دراكوال

 .شیدا بلند خنديد

 .بهروز مىخوام يه داستان كوتاه بنويسم، تو رو خدا زبون به دندون بگیر -

بهروز نشست و زبانش را بیرون آورد و دندان بر روى آن فشرد و در همان 

 .حال نامفهوم چیزى گفت

 :گفتشیدا با ديدن زبان سرخ و دراز 

 اَه حالمو به هم زدى، چى میگى؟ -

میگم اينجورى خوبه؟ خودت گفتى زبونمو به دندون بگیرم. ببین تكلیف  -

 منو روشن كن چیكار كنم؟
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 :شیدا كالفه دفتر و خودكار را كنارى انداخت

 .نه با تو نمیشه چیزى نوشت -

 :بهروز درحالىكه كنار شیدا به تنهى درختى تكیه مىداد، گفت

 . خوب شد، بیا در مورد چشم آبى يا بچهدهاتى حرف بزنیمحاال -

 !روز…ه… بِ -

 :بهروز خندان از حرص خوردن شیدا با همان حالت گفت

 دا؟…ى…چیه شِ -

شیدا كمى چادر سُر خورده را باال كشید. چادر بعد از رسیدن به سن تكلیف، 

 همراه همیشگى شیدا شده بود. حتى

 .ت از سركردن آن برنمىداشتكنار اين دوست همیشگى نیز دس

ساله بود و بهروز به اتاق پريده بود تا سربهسرش بگذارد، شیدا ١٠وقتى 

 :بدون حجاب فرياد كشیده بود

 .برو بیرون، چادر سرم نیست -

بهروز هیچوقت آن فرياد و صورت رنگپريده را فراموش نكرد. گرچه بعدها 

 به شیدا گفته بود پسران قبل از

ندارد اگر زنان را بدون حجاب ببینند، چیزى كه از مادرش  سالگى ايرادى١٥

 .شنیده بود
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 :اما شیدا گفته بود
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معلممون میگه اگه پسرى همهچى رو خوب بفهمه، بايد جلوش حجاب  -

 داشت. تو هم شاگرد اولى پس میشى

 !نامحرم

ساله بدون فهمیدن شرعیات پذيرفتند در كنار هم، مثل همیشه ١٠دو كودک 

 باشند با يک تفاوت، چادر همیشگى

 .شیدا و جلوگیرى از هر تماس بدنى

باهم  …ل كردن كتاب، دفتر، ظرف غذا وگرچه بارها دستانشان براى ردوبد

 برخورد مىكرد؛ اما طبق قانون نانوشته

 .به روى هم نمىآوردند

 بهروز تو بزرگ شى مىخواى چه كاره بشى؟ -

 .نمىدونم، فكر نكردم -

 .به شیدا و گزيدن لبهايش و شكستن مفصل انگشتان نگريست

 نكن، انگشتات لقوه مىگیره. خودت چى؟ -

كستن انگشتانش دست برداشت و با خوشحالى چشمهايش را شیدا سريع از ش

 :در چشم خانه چرخاند و گفت

 .دوس دارم معلم بشم. خب نويسندگى هم خیلى خوبه؛ اما اول معلم -

بهروز بارديگر روى سبزههاى بلند و باطراوت زير درخت بید دراز كشید و 

 .دست به زير سر برد

ز میان شاخههاى چتر شدهى بید بر نور خورشید با حرارت ماليم صبحگاهى ا

 روى صورت پر از آرامش بهروز

 .رقصید
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 :دست ديگر را باالى سر برد و گفت

 اجازه خانوم معلم ،من بشم منشى و برگههاتونو صحیح كنم؟ -

 !روز …به -

 .باشه، حرص نخور. من دوس دارم خلبان يا مهندس راه بشم -

 .حاال چرا مهندس راه -

 .راه بود آخه بابام مهندس -

 :شیدا كنجكاو تكانى خورد و كمى به دوست نوجوانش نزديک شد

 بابات؟ خب چى شد؟ -

 .بهروز از پدرش هیچوقت حرفى نزده بود

يكبار كه شیدا در كودكى از بهروز راجع به پدرش پرسیده بود. بهروز تنها 

 :گفته بود

 نمىخوام بگم، مگه فضولى؟ -

63 
 

 

 

الى نكرده بود. هیچكس از پدر و خانوادهى پدر و مادر بهروز شیدا ديگر سو

 .چیزى نمىدانست

 :بهروز لحظهای به چشمان تیرهى شیدا زل زد. با خود گفت

 .شیدا بهترين و محرمترين رفیقه بهش میگم -

 .او گرفت و به دوردست خیره شد نگاه از

 :صدايش آرام و شوقزده بود
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مادرم و بابا تو بیمارستان آشنا شدن. مادر اونجا دوره مىگذروند كه بابا رو  -

 .مىبینه

وقتى بابا میره خواستگارى، پدربزرگ میگه دخترم نافبُر پسرعمهشه. پسرعمه 

 .مادرم، معاون كالنترى بخش بود

با اذيت میشن. بابا چنبار )چندبار( بازداشت میشه. انگار خیلى مادر و با

 نمىدونم مادرم چیكار مىكنه كه پدرش اونو

از خونه بیرون مىكنه. بهخاطر رفتارهاى خونوادهى مادر، خونوادهى بابا هم با 

 مادر بدرفتارى مىكنن. بالخره

 .عروسى مىكنن

 :آهى كشید و صدايش پر از غم شد

 .و آزار دادن، آزار دادن و از خودشون روندنهردو خونواده پدر و مادرم -

قلب شیدا فشرده شد و كمى خودش را بهسمت بهروز كشاند و خیرهى 

 .چهرهى دوستداشتنیاش شد

بابا انتقالى گرفت يه جاى ديگه. بابام خیلى مهربون بود. همیشه وقتى خونه  -

 بود، صداى خندهاش قطع نمىشد

مادرم خیلى خوشحال « ندهسبهرام خیلى خوشخ»مادرم همهش مىگفت: 

 .بود

 :صدايش آهسته شد

 .خیلى خوشحال و خوشبخت بوديم، اصال نداشتن فامیل اذيتمون نمیكرد -

 .ساكت شد

 .شیدا نمىدانست چه كند، نمىخواست بهروز را غمگین ببیند
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 .نمىخواد ديگه چیزى بگى -

یدا پ بهروز نفس حبس شده را بیرون داد و برخاست. سنگريزهای روى علفها

 كرد و با تمام قدرت به درون آب

 .پرت كرد

گفتن بابا متوجه نبوده كنار جادهى در حال ساخت، بهخاطر سستى خاک سُر  -

 خورده و پرت شده تو آب. بابام خفه

 .شد

شیدا بىاختیار هینى كشید و دست روى دهان گذاشت. صدای پربغض بهروز 

 :ادامه داد

 .دروغ بود، بابامو كشته بودن. پسرعمهى مادرم دستور داده بود -

 .بازهم سكوت؛ اما اينبار سكوتى دردناک بین دو نوجوان حاكم شد
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 كشیدندصداى پرندگان بیشتر شده بود بهم مىپريدند و جیغ مى

مرتیكه رو هنوز به ياد دارم. اومد خونه و به مادرم گفت هنوز خاطرتو  -

 .خاطرتو مىخوام …مىخوام

 :لب باال را با عصبانیت گاز گرفت

سالم ٦هیچوقت صداشو فراموش نكردم. فقط همین جمله رو يادمه. من فقط  -

 .بود، اگه بزرگتر بودم مىكشتمش

فروخت و از اون شهر بیرون زديم. رفتیم  همون هفته مادرم ماشین و خونه رو
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 ساوه، يهسال بعد هم اومديم شهر

 .شما و شديم همسايه

 :آرام غلتى زد و ادامه داد

از دست دوتا خونواده، مادرم فرار كرد؛ مىترسید خانوادهى بابام منو ازش  _

 …بگیرن و

 :كمى انگشتش را گزيد و ادامه داد

 .پسرعمهى قاتلش ازدواج كنه يا خونوادهى خودش مجبورش كنن با -

 .شیدا كمى شانه عقب داد و مستقیم به صورت صاف و سفید بهروز خیره شد

هیچوقت فكر نمىكرد بهروز و زندايى مهربانش چنین گذشتهی دردناكی 

 .داشتهاند

 :بهروز چشمكى زد و با لودگى گفت

 دختر زشته، خوشگلم؟ -

 :شیدا تكانى خورد

 هان؟ چیزى گفتى؟ -

 :بهروز نشست و گفت

 چى شد، يهدفعه رفتى تو فكر؟ -

 بهروز، تو دايى رو دوست دارى؟ -

 :با شرم ادامه داد

 يعنى مامانت از دايى خوشش میاد؟ -

 :بهروز با لبخند گفت

بابا يعنى دايى تو خیلى خوبه. من بهخاطر خوبى اون هیچوقت احساس  -
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 .نكردم پسرش نیستم

 .تاحاال كه با مشكلى برخورد نكردنمادرم؟ اونو خودت ازش بپرس 

 :شیدا لبخند زد

 .خوشحالم تو پسردايى منى -

 :پسرک نوجوان گفت
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 .ما بیشتر -

او  ىشیدا چندثانیه به بهروز خیره شد، نگاه برگرفت و بارديگر كالفه خیره

 .شد

 :بهروز از جا برخواست و با انگشتان موهاى ريخته بر چشمانش را كنار زد

 .چى داره خفهت مىكنه؟ بگو تا نمردى -

 :شیدا اخم كرد

 .ديوونه -

 :خندهى بهروز بلند شد

 باشه من ديوونه، متفكر به چى فكر مىكنى؟ -

 .شیدا هم بلند شد و چادرش را تكاند و كنار بهروز ايستاد

 تو تا حاال فامیالتو نديدى؟ بابابزرگ و مادربزرگاتو؟ …گممی -

 .نه. دلم نمىخواد هیچوقت ببینمشون همهشون مقصرن -

 .لحن تلخ و عصبانى بهروز به دل شیدا غم نشاند
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 روز؟ …اصال ولشون كن. به -

 .لحن كشیده و مهربان اثر كرد و صداى پسرک نوجوان شاد شد

 چى میخواى ؟ -

 میشه امروز از پیش من جُم )جنب( نخورى؟ -

 :بهروز باشیطنت جواب داد

 چرا؟ مگه اينجا سگ و االغش دندون مىگیرن؟ -

 .سرخى اندكى روى گونههاى دخترک سبزهى چادرى نشست

اذيت نكن. اون ناصر كه همش دنبال رمضون میره. مادرم با مهرى اين  …اِ -

 خونه، اون خونه هستن. دوست

 .پیششون. مىخوام امروز همهى روستا رو بگردم ندارم برم

 .نگفت كه نمىخواهد با جوان چشم آبى يا خانوادهاش روبرو شود

 :بهروز گفت

باشه. اول بريم صحرا پیش رمضون و ناصر، مىخوام ببینم بالخره  -

 .االغسوارى ناصر پیشرفت كرده

از شیدا خوشحال خم شد و كفشش را درآورد تا سنگريزهى مزاحمى كه 

 چنددقیقه پیش پايش را آزار مىداد،

 .بیرون اندازد

 قبول -
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 :بهروز لبخند خبیثى زد و گفت

 رنگ آبى خیلى قشنگه، نه؟ -

 :شیدا درحال پوشیدن كفش سادهى سیاه باذوق گفت

 .آره، عاشقشم -

خب چرا نمىخواى به اون چشم آبى فكر كنى، تو اطرافمون چشم آبى  -

 …نداريم يهمرتبه )يكمرتبه( از

 .كوبیده شدن كفش میان كتفش، جملهاش را ناتمام گذاشت

 .صداى خشمگین و بلند شیدا لبخندش را خشكاند

 .بسه، خیلى بىشعورى -

 .ش شدبا تعجب خیرهى دويدن شیدا با يک لنگه كف

نمىخواست دوستش را برنجاند، فقط مىخواست شوخى كرده باشد؛ اما انگار 

 .زيادهروى كرده بود

 .لنگه كفش را از روى زمین برداشت و بهسوى او دويد

 .شیدا، شیدا صبركن -

… - 

 .شیدا غلط كردم، صبركن -

… - 

 .وايسا ديگه …بابا خودم زنش میشم -

سنگى تیز درون انگشت پايش موجب شیدا بىتوجه مىدويد؛ اما فرورفتن 

 :توقفش شد

 …اَه -
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 .خم شد و انگشت شست را مالش داد

 :بهروز كنارش رسید

چرا يهدفعه رم مىكنى؟ ببین چقدر بىجنبه هستى. اومدى دو روز دهات با  -

 .اين االغ عموت رفیق شدى

 .شیدا بین دو حس عصبانیت و خنديدن، گیر كرده بود

 .جا مىذارهبیا مثل سیندرال كفش  -

 .لنگه كفش سیاه و خاكى بهسمتش دراز شد

 .اخم غلبه كرد، آن را گرفت و به پا كرد

 .بیشتر همنشین توام تا االغ عمو -

 آهان يعنى من رم كردنو بهت ياد دادم؟ -
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 :نگاه در نگاه شیدا، مظلومانه گفت

 شتى، باشه؟ا -

لبخندى بىاجازه نقش لبهاى دخترک شد. تا خواست آن را محو كند بهروز 

 :سرخوشانه گفت

 .شتىديدم خنديدى پس ا -

 .باشه؛ اما ديگه اذيت نكن، خوشم نمیاد -

 :بهروز گفت

سوار االغه يا  قبول، حاال بدو بريم پیش االغاى عموت. نمىدونم االن ناصر -
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 االغ داره روش جفتک میره؟

 .شیدا با صدای بلند خنديد

***** 

 .ماشین گاالنت آبىفیروزهای وارد خیابان اصلی قبل از سهراهی محله شد

مهرى و شیدا در سكوت خیابان را مىنگريستند. ناصر و بهروز در گوش هم 

 .پچپچ مىكردند و آهسته مىخنديدند

 .رسید اتومبیل روبروى مسجد محل

 حجله زدن! كى شهید شده؟ -

صداى مادر بود كه با تعجب پرسید. بچهها با كنجكاوى سرک كشیدند. 

 چشمان تیز ناصر و قرار گرفتنش سمت

 :راست اتومبیل، كمک كرد تا زودتر از بقیه با بهت بگويد

 .عكس مرتضیس -

 .شیدا خود را بهسمت ناصر كشاند و از بهروز و مهرى غافل شد

 :یدهای برصورتش زد و گفتمادر كش

 .ننهت بمیره مرتضى -

 .بغض راه گلوى شیدا را بست و اشک جوشید

 .اتومبیل متوقف شد

سرنشینان نوجوان پیاده شدند و پدر حركت كرد. روبروى حجله دو نفر 

 .صبح بود٧خوابیده بودند. ساعت 

 تصوير چهرهى مرتضى با آن لبخند گشاد میان دو جاشمعى بلند سرمهای كه

 شمعهايش به نیمه رسیده بود، به
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 .آنها مىنگريست

شیدا روبروی حجله كنار ناصر ايستاد و بیاختیار كنارهی دستش را داخل 

 .دهان برد و گاز گرفت

 .چشمان خندان مرتضی به آنها سالم میداد

 :مهرى گفت
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 مرتضىس. كى شهید شده؟ -

 .شیدا مسـ*ـخ نگاه مرتضى به گذشته كشیده شد

مرتضى تپل كه همراه ناصر شیطنت مىكرد و بازى بچههاى گروه را بهم 

 .مىزدند

مرتضی كه او را مانند خواهرش میدانست و هربار شیدا را برای خريد 

 روبروی مغازهی محل میديد، كنارش

 .او را از شیطنت پسران عالف محل، حفظ كندمیرفت تا 

 : مرتضى كه به خواهرش معصومه مىغريد

فقط مىتونى خونهى شیدا براى بازى برى، معصوم جاى ديگه برى  -

 .مىكشمت

 :مرتضى مهربان كه هربار دختران كوچه را تو صف نانوايى مىديد غر مىزد

براتون نون مىگیرم  داداشاتون مرده كه شما اومدين نونوايى؟ برين خودم -

 چندتا مىخواين؟
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آخرينبار دوهفته پیش مرتضى الغر شده را در لباس بسیج ديده بود كه سمت 

 :ناصر فرياد زده بود

 .ناصر شب بیا مسجد كارت دارم -

 حاال بهراستى آن همه نمک و غیرت، زير خاک رفته بود؟

غض گلويش درد گرفت و نفس كم آورد، اشک صورتش را مىشست؛ اما ب

 .هرلحظه بزرگتر مىشد

 :جلوتر رفت و دستى بر روى شیشهى عكس خندان كشید و زمزمه كرد

 كجا رفتى مرتضى؟ -

 :بهروز متحیر پرسید

 ناصر، مگه مرتضى تک پسر نبود؟ چطور خونوادهش رضايت دادن؟ -

 .شیدا بهسمت خانه دويد ديگر طاقت نداشت

. ظاهر اتاق متفاوت از دوران در خانه باز بود؛ بىصدا وارد اتاق انتهايى شد

 .كودكیش شده بود

كمد سبز محبوبش را جلو كشیده بودند و بین ديوار و پشت كمد فضاى كمى 

 ايجاد شده بود كه اجازهى نشستن

 .دخترک و پنهان شدنش را مىداد

شیدا با زانوهاى باال آمده پشت كمد روى زمین نشست و سرش را روى 

 .زانوانش قرار داد

 .دندانهايش فشرده شد و بغضش تركید چادر میان

 .صداى گريه میان عايق زانو و چادرش گیر افتاد و به گوش كسى نرسید

با دندانها گهگاه گوشت داخلى دهانش را مىجويد تا قدرت غم را كمتر و سد 
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 .اشكهايش را محكمتر كند

 :بىاختیار گفت

 برات بمیرم معصوم، االن تو چه حالى هستى؟ -
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****** 

معصومه با لباس و روسرى سیاه كنارش به ديوار تكیه داده بود و با چشمان 

 .بىنورش خیرهى عكس مرتضى بود

 :نواى زيباى عبدالباسط فضاى خانه و كوچه را پر كرده بود

 الرحمنعلمالقرآن -

 :شانهى معصومه را فشرد

 معصومجون اين چايى رو بخور؟ -

 .معصومه هیچ حركتى نكرد، گويى در اين دنیا نبود

شیدا بارديگر چاى گرم شده را به دهان معصومه نزديک كرد و با التماس 

 :گفت

 .بخور معصوم، صبح تاحاال هیچى نخوردى -

 .معصومه صورتش را عقب كشید

 .كان را روى زمین گذاشت و به ديوار تكیه دادشیدا بىرمق و بالتكلیف است

از مراسم عزادارى و عروسى فرارى بود، اگر شهادت مرتضى و دوستى با 

 معصومه نبود، هرگز به اين مكان شلوغ و

 .پر از گريه و صدا قدم نمىگذاشت
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سر بر زانو گذاشت و چشمانش را بست. شنیده بود فقط يک گلوله در 

 .هیدش كرده بودگیجگاه مرتضى نشسته و ش

 :زهرا خانم مادر مرتضى با فرياد مىگفت

 .پسرم مثل گل رفت. خوشگل، خوش قد و قواره و مهربونم -

مرتضى در عرض يكسال قد كشیده بود و قامت بلند و اندام خوشفرمى بهم 

 .زده بود

 :زهرا خانم بر سیـ*ـنه مىكوبید و مىگفت

مرتضىجان. مرتضى، پشت  بمیرم برات مادر، اى كاش ننهت برات مىمرد -

 بابات شكست. مرتضى، سوختم

 .مرتضى. ]جیغ زد:[ مرتضى

 .بىحال شد

شیدا آرامآرام اشک مىريخت و فكر مىكرد اگر باليى سر نادر و على بیايد، 

 چه خواهد كرد؟

نادر از همان ابتداى جنگ بهعنوان پاسدار در جنوب ماندگار شده بود و 

 ه خانهگهگاه در مرخصىهاى كوتاهمدت ب

 .مىآمد. معاون فرماندهى گردان بود

على همراه عبداهلل پسر حاج آقا نجفى، سهماهى مىشد رفته بود خط اول 

 .جبهه

 .با هر عملیات تن شیدا هم مىلرزيد
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بیشتر نگران على بود؛ اما اين دلیل نمىشد كه نگران نادر خشن و بداخالق 

 نباشد، بخصوص اينكه مىدانست نادر

جزو گردان اطالعات است و قبل از هر عملیاتى به منطقه اعزام مىشود تا 

 .اطالعات جمعآورى كند

 آخرينبار در يكى از همین عملیات اطالعاتى مجبور شده بود دو روز در كانال

 پر از گل و الى مخفى شود و شبها

 .به منطقه سرک بكشد

 .دو روز بدون غذا و تنها با يک بستهى كوچک خرما و يک قمقمهی آب

شیدا نمىتوانست باور كند برادرى كه از لک میوه ايراد مىگرفت و آن را 

 روانهى سطل زباله مىكرد، در جبهه چنین

 .قهرمانانه مىجنگد

ريده و چشمان سرخ اما خشک معصومه خیره آهى كشید و به صورت رنگپ

 .شد

 :در دل گفت

معصوم فقط يه داداش داشت كه اون هم شهید شد، من بودم چیكار  -

 مىكردم؟

 .پاسخش نیشدردی تیز در قلبش بود

 .معصوم، معصوم يهچیزى بگو -

 .چشمان معصومه مات عكس مرتضی بود

 :ود فشرد و گفتشیدا دست دور شانههای معصومه انداخت و او را به خ



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 122 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .بمیرم برات معصومجان -

 .چشمان عسلی و مات معصومه همچنان خیرهی عسلیهای شیطان مرتضی بود

**** 

 .زهرا چادرش را جلو كشید و لبخند همیشگى بر لبهايش خودنمايى كرد

 .شیدا ول كن بذار بره -

شیدا به اطرافش نگريست و با ديدن تكه آجرى شكسته كنار جوى آب، 

 :گفت

 .آهان پیدا كردم -

 .بهسمت جوى خیابان رفت و آجر را برداشت

 :طاهره خندهاش را پشت چادرش رها كرد

 هههههه، مىخواى چیكار كنى شیدا؟ …هههه -

 .شیدا كنار دوستانش آمد و مانند همیشه میان آن دو جاى گرفت

 .مىخوام ادبش كنم، پسرهى چلغوزو -

 .تازه تعطیل شده بودندخیابان پر از دانشآموزان دخترى بود كه 
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 .مغازهها باز و اتومبیلها و موتورها در رفتوآمد روزانه بودند

گهگاه مىشد دوچرخه سوارى را ديد كه میان ماشین ها در خیابان از ديده 

 .پنهان مىشود

 :طاهره باهیجان گفت

 .بچهها اومد -
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 .سیاه خیره ماند كه بهسمتشان مىآمد-شیدا باخشم و دقت به دوچرخهى آبی

سالهى الغر بود كه صورت سفید و شیطانش میان ١٥-١٦راكب، آن پسر 

 .لباس سیاه خودنمايى مىكرد

 :پسر پا در ركاب جلوى آنها رسید و تند گفت

 !اسمتون چیه خانما؟ -

 :شیدا غريد

 .به تو مربوط نیس فضول خان -

و میان چشمان خندان پسرک آجر را از زير چادر بیرون كشید و بهسوى پسر 

 .نشانه رفت

حركت پاها سرعت بیشترى به دوچرخه داد. آجر پرتاب شد و پسر سرش را 

 .دزديد

 .خطر از كنار گوشش گذشت. پسرک در خیابان گم شد

 .طاهره بلند خنديد

 ردى؟ديوونه چیكار ك -

 .زهرا سرک كشید تا پسر را بیابد؛ اما او را نديد

 شیدا اگه سرش مىشكست؟ -

 .جهنم، پسرهى احمق نیمساعته افتاده ردمون كه چى؟ اَه بدم میاد ازشون -

 .چنددقیقهى بعد با صداى بلندى نگاهشان به جلو دوخته شد

 اتلمتل توتوله -

 .اسم وسطى بتوله

پنهان كردند. شیدا با چشم دنبال آجرى دو دختر همراه خندههايشان را 
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 .ديگر گشت

 :پسر با دوچرخه بهطرف شیدا رفت و با خنده گفت

 .بتول، قتل عمد اعدام داره -

 .زهرا و طاهره از جملهى پسر، بخصوص اسم بتول قهقهه سر دادند

 :شیدا كالفه گفت

 .گم شو بىشعور-
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 .پسر با دست راست سالمى نظامى داد و دور شد

 شما رفیقاى منین يا اون ديوونه؟ -

 :طاهره با نیش باز گفت

 !چقدر پسر بامزهای بود، مردم از خنده. حاال چرا به تو بند كرده بود -

 :زهرا كه آرامتر بود با لبخند ادامه داد

 !ه، شیدا چرا تو؟راست میگ -

 :شیدا آهى كشید

 .چه میدونم از خوششانسى منه -

 :طاهره گفت

 .اما خوشگل بود -

شیدا به پسر فكر كرد. از چهرهاش چیزى به يادش نمانده بود بهجز پوست 

 .روشن و موهاى تیرهاش
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 :زهرا آرام پرسید

 امروز احمدى چیكارت داشت؟ -

تا دو پسر جوان كالسور بهدست،  شیدا همراه دوستانش خود را كنار كشیدند

 .رد شوند

ه يعنى چى ك»هیچى. میگه برام يه نامه بنويس بدم پسرعموم. بهش میگم:  -

 «.به پسرعموت نامه بدى؟زشته

بهخدا همه مىدونن قراره سال ديگه كه درسش تموم میشه نامزد »میگه: 

 «.كنیم، مىخوام خوشحالش كنم

تى نامه بدى كه میفهمه اين كار تو احمدى بعداً كه دوباره خواس»میگم: 

 احسانى تو رو خدا فقط»میگه: « نیست.

 «اينبار

نمىدونم چیكار كنم از وقتى خانم الهیجانى گفته احسانى انشاءهاش عالیه، 

 اين سومین نفره كه يا انشاء مىخوان

 .يا نامه

 .سرخیابان رسیده بودند جايى كه بايد دخترها از هم جدا مىشدند

زهرا به كوچهى روبرو رفت، طاهره بهسمت چپ خیابان پیچید و شیدا راست 

 .خیابان را ادامه داد

وارد فضاى باز و سهراهى كوچه شد، روبروى خانه معصومه را ديد كه سینى 

 .ش در دست ايستاده بودا

 .سالم معصوم -

 :معصوم بهسمتش چرخید
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 .سالم شیدا بیا بگیر -

 ش براى چیه؟ا -
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ش دستش بوده. ننه براش مال مرتضىس، ديشب تو خواب ننهم اومده و ا -

 .ش درست كردهخیرات ا

 .يكسال از شهادت مرتضى مىگذشت

ست بهنام و رضا شهید شده بودند، حسین يكى از پاهايش را در جنگ از د

 .داده بود، ابوذر هم اسیر شده بود

 .نادر، على و عبداهلل هنوز جبهه بودند

پسران كوچه دستهجمعى راهى جبهه شده بودند و جنگ با دشمن را بر خانه 

 نشستن يا دانشگاهرفتن، ترجیح داده

 .بودند

 .انگشت روى زنگ گذاشت

 قبول باشه، میاى خونه؟ -

 .اماالن كه ظهره، شايد غروب يهسر بی -

 :لبخندى صورتش را باز كرد

 .يه خبر توپ دارم -

 :صداى ناصر از داخل خانه شنیده شد

 كیه؟ -
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 .منم -

 :باذوق پرسید

 معصوم خبريه؟ آره؟ -

 :در باز شد و معصومه سرش را به پايین تكان داد

 .غروب میام -

 .و بهسرعت از شیدا دور شد

 :ناصر سرش را به دوطرف چرخاند و پرسید

 با كى حرف مىزدى؟ -

 .ش آوردهمعصوم بود ا -

مت ش بهسناصر دست جلو برد تا ظرف را بگیرد؛ اما شیدا بهسرعت با ظرف ا

 .آشپزخانه رفت

 .مال همهس نمیشه تنها باال بكشى -

 .شیدا امروز كالهجوش داشتیم من نخوردم -

را تهیه ناصر و شیدا هردو از اين غذا نفرت داشتند و روزهايى كه مادر آن 

 مىكرد، آن دو به دنبال پنیر يا تخممرغ

 .براى خوردن بودند

74 
 

 

 

 .بیا با هم مىخوريم -

 .سعى كرد آهسته صحبت كند؛ چون مادر و پدر در چرت بعد از ناهار بودند
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ردن يونیفورم گشاد و بدرنگ قهوهای مدرسه، با پیراهن شیدا بعد از عوض ك

 بلند و گشاد زيتونى وارد آشپزخانه شد و

 :به ناصر گفت

 .يه كاسه و دوتا قاشق بیار -

 .سفرهى پارچهای را روى زمین پهن كرد و كنارش نشست

 .ناصر با كاسهى مالمین قرمز و دو قاشق رويى سمت ديگر سفره نشست

با وجود اينكه ناصر دوسال از شیدا بزرگتر بود؛ تقسیم غذا همیشه از كارهاى 

 .شیدا يا مادر بود

ش را داخل كاسهى ناصر ريخت و با ديدن دستهاى سفید ناصر كه از بیشتر ا

 مچ سیاه و زمخت شده بود دلش

 .ريش شد

يكسال از ترک تحصیل نوجوان بازيگوش و كار كردنش در يک مكانیكى 

 ت .آقا رشید، استادكارش، گفتهمىگذش

 .بود براى كارهاى فنى، ناصر استعداد خوبى دارد

هر روز صبح زود از خانه بیرون مىزد تا مكانیكى را باز كند و آب و جارو 

 ساعت وقت استراحت داشت و٢كند. ظهر 

 .شب٩باز هم بايد برمىگشت سركار تا ساعت 

 .دستهاى سیاه و روغنی بهراحتى پاک نمىشد

مى از دست مزد خود را صرف نوارهاى هندى و نوحههاى اهنگران و سیگار نی

 !مىكرد

وقتى بهروز مسخرهاش مى كرد كه اين دو نوع موسیقى هیچ ربطى بهم 
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 :ندارند، ناصر با قر دادن مىگفت

 .رقص و آواز هندى ماهه -

 :بعد سیـ*ـنه مىزد و مانند مداحان كلماتش را مىكشید

 .، آهنگران مرد جنگه برادر، سوى خدا مىرويماما وقت جنگه برادر -

 .شیدا، مهرى و بهروز به نوحهى بىوزن او مىخنديدند

مدتی بود دور از چشم خانواده سیگار مىكشید. اين تحفهى همنشینى با ديگر 

 .شاگرد مكانیكها بود

 .ناصر دست دراز كرد تا كمى نان سنگک بردارد

ى به چشم مىخورد. شیدا روى مچ دست راستش از داخل سوختگى كوچك

 بهخوبى بهیاد داشت روزى را كه نادر با

 :فرياد ناصر را به داخل پاركینگ هول داد و فرياد زد

 .دفعهى بعد دستو مىشكنم اگه ببینم سیگار مىكشى -

 .ناصر دست روى مچ مىمالید و چیزى نمىگفت
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 :نادر با فرياد ادامه داده بود

 .دستتو با سیگارت سوزوندم كه هیچوقت حرفام يادت نره -

ش، با يادآورى مجدد ماجرا بغض در گلوی شیدا نشست و با قاشق پر از ا

 .سعى كرد بغضش را قورت دهد

 شیدا معصوم چى مىگفت؟ -
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 .ش پختههیچى، ننهش خواب مرتضى رو ديده بود؛ براش ا -

 .ناصر ته كاسهاش را با تكه نانى پاک كرد و خورد

 :با تمامكردن غذا به ديوار تكیه زد و گفت

 .شیدا يه چايى برام بريز بیار ]نگاهى به اطراف انداخت[. مىخوام برم جبهه -

ود ايستاد و خیره به ناصر شیدا كه سفره را جمع كرده بود و راهى آشپزخانه ب

 :پرسید

 جبهه؟ شوخى مىكنى؟ -

 :ناصر با لبخندى دنداننما گفت

 .چايى بیار -

شیدا متحیر وسايل داخل دستش را روى كابینت گذاشت و بهسمت 

 سماورنفتى جوشان رفت و قورى صورتى چینى

را با دستگیره برداشت و چای جوشیده را درون دو استكان ريخت و آنها را 

 .ر شیر سماور گرفت و پر كردزي

 .فتیلهى روشن را در پايینترين حالت قرار داد

كنار ناصر رفت. ناصر كه روى زمین دراز كشیده و دست زير سر داشت، 

 بدون تغییر حالت به خواهرش چشم

 :دوخت

 از بهروز چهخبر؟ -

 .شیدا نشست

 قراره عصر بیاد با هم زبان كار كنیم. شوخى كردى؟ -

 .خیرهى طاق شدنگاه ناصر 
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نه شیدا. دلم گرفته مىخوام برم جبهه. از وقتى مرتضى رفت تو فكرش  -

 .بودم

 .آهى كشید

 .ديروز هفتم سجاد بود -

 :شیدا متحیر پرسید

 سجاد پسر بتول خانوم؟ -

 . آره -
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سجاد يكى از صمیمىترين دوستان ناصر در مدرسه بود. بعد از ترک تحصیل 

 .ديگر از سجاد حرفى نزده بود

بتول خانوم مربى قرآن بچههاى محل بود كه يكسال پیش از اين محل به 

 مكان ديگرى رفته بودند و شیدا ديگر

 .خبرى ازشان نداشت

 كجا شهید شده؟ -

م، قبال دورهى آموزش نظامى رو ديدم. شلمچه. من ديگه طاقت موندن ندار -

 .احتماالً تو اين ماه اعزامم

 .نشست و استكان چاى را بهسمت دهان برد

 فعال به كسى چیزى نگو، باشه؟ -

 .شیدا با انگشتانش بازى كرد
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 .االن نادر و على هم جبهه هستن؛ ننه طاقت نمیاره گناه داره …ناصر -

 .ننه عادت مىكنه -

 چى؟ بابا اجازه نده -

 :خنديد

بابا از خداشه. ديروز ماشینشو آورد میكانیكى تا به موتورش نگاه كنم. به  -

 اوس رشید داشت مىگفت اين ناصرم

 .بخواد بره، جلوشو نمىگیرم

 .استكان خالى را داخل سینى گذاشت

 .مىخوام برم، ديدن حجلهى بچهها داغونم مىكنه -

 .بغض پاک نشدهى شیدا سرباز كرد

 .ر على بیاد بعد تو بروناصر بذا -

 .ناصر باز هم دراز كشید

على و نادر تا جنگ تموم نشه برنمىگردن، هردو لجباز ]خنديد[. منم  -

 داداش همونا هستم. شیدا يه متكا بده

 .يهساعت بخوابم

شیدا متكاى گرد و بزرگ را براى برادرى برد كه فكر نمىكرد اينگونه با 

 تیجهخود مدتها در جدال بوده تا به ن

 .برسد

 !جنگ چگونه از پسربچهها مرد ساخته بود؟

 .الش را نمىدانستهمهى پسرها عاشق تفنگبازى بودند؟ جواب سو

77 
 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 133 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

 

اعتمادى و تاريخی الكساندر دوما -آن روزها دنیايش داستانهاى عاشقانهى ر

 بود؛ اما روزگارش در جنگ بیرونى

كشور و جنگ داخلى منزل مىگذشت و روانش داشت دو بُعد عاطفى و 

 منطقى سخت پیدا مىكرد. نمىدانست

 .دخترى است با روح پسرانه يا پسرى است با جسم دخترانه

 !ت با حجم نگرانیش چه بايد مىكرد؟اگر ناصر هم مىرف

 .مثل مرغ سركنده خانه را زير پا گذاشت، آرام نداشت

 :باالى سر مادر خفته رفت و آرام شانهاش را تكان داد

 .ننه… ننه -

 .چشمان مادر باز شد

چیه؟ از مدرسه اومدى؟ پنیر گذاشتم تو كابینتِ اول، بخور براى ناصر هم  -

 .بذار

 ( خورديم من يهساعت برم خونه دايى؟ننه نونمونو )غذا -

 .مادر چشمانش را بست

 .برو، زود بیا -

شیدا بلند شد نگاهى به پدر خفتهاش انداخت كه كنار بساط ترياک خواب بود 

 .و خروپف میكرد

 .ديگر عادت كرده بود به اين میهمان همیشگى

 .بايد با بهروز حرف میزد تا آرام شود

نک را شست و داخل سبد قرمز كنار سینک شیدا بهسرعت ظرفهاى داخل سی
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 .گذاشت

نمازش را مدرسه خوانده بود. چادر مشكى را سر كرد و از خانه بیرون زد. 

 .كوچه خلوت بود مانند هر روز

داخل منزل در حال استراحت يا خواب بودند. در آن ٤ اهالى كوچه تا ساعت

 هواى سرد پايیزى بچهها براى

 .بازىكردن بیرون نمىآمدند

 .زنگ در طوسى و تمیز را دوبار فشرد. رمز بین او و بهروز بود

 :صداى پسرنوجوان داخل حیاط پیچید

 .اومدم -

در باز شد و چهرهى خندان بهروز نمايان گشت. موج گرمى از محبت به جان 

 شیدا ريخته شد. لبهايش بىاختیار به

 :لبخندى گشوده شد

 .سالم خروس -

 :ى در آستانهى بلوغ گفتبهروز با صداى خروسمانند پسر

 سالم دختر زشته، خوبى؟-
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 .و عقب رفت تا دوست اين سالهايش وارد شود

شیدا از میان اتومبیل سفید دايى و دوچرخه كورسى مشكى بهروز، بهسمت 

 راهرو رفت. چقدر ناصر با اين دوچرخه
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 .تكچرخ مىزد و بهروز فريادكشان دنبالش مىدويد

 بهروز دايى اينا خوابن؟ -

 .آره خروس بىمحل، بريم اتاق من -

ى ش دايشیدا آهسته خنديد و بهطرف راهپلهى داخل سالن رفت. يكسال پی

 باال را ساخت. يک طبقه كامل با اتاقى

بزرگ و نورگیر كه به بالكنى بزرگ ختم مىشد. داخل بالكن میز و دو 

 صندلى سفید و پالستیكى به همراه

گلدانهاى كاكتوس و نخل میل به نشستن را در افراد برمىانگیخت. سرويس 

 بهداشتى كوچک سمت راست بالكن

 .اينجا در اين طبقه در رفاه كامل است باعث مىشد شیدا حس كند بهروز

 :وارد اتاق بهروز شد و مانند همیشه پشت میز تحرير نشست و گفت

 صداشو، خروس خان چطورى؟ -

بهروز خنديد. برخالف صداى گرفته و نخراشیدهاش خندهى قشنگى داشت. 

 شیدا صداى خندهى او را به آهنگ

 .زنگولهای نقرهای تشبیه مىكرد، زنگدار و زيبا

 .بهروز روبروى شیدا به ديوار تكیه داد و نشست

 :با لبخند به شیدا نگاه كرد و گفت

 خب از اين طرفا؟ -

 :شیدا گرم شیطنت نگاه و كالم دوست قديمى گفت

 .بهروز كالفهم، حالم خوب نیست -

 :بهروز پاهاى الغر و بلندش را دراز كرد و با كنجكاوى پرسید
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 شده؟ چى شده؟ بازم تو خونتون دعوا -

 .شیدا صندلى را عقب راند و از جا برخواست

 خواب بودى؟ -

 .نه مىخواستم تكلیف زبانمو بنويسم-

شیدا پشتى سرمهای بزرگ و تا حدى نرم گوشهى اتاق را با پا بهسمت بهروز 

 .هل داد

 .دراز بكش -

 .بهروز پشتى را با دو دست بهطرف خود كشاند و روى زمین خواباند

 .تعريف كن -
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 .به پهلو بهسمت شیدا دراز كشید و سرش را بر روى پشتى جابهجا كرد

 :شیدا كمى لب پايینش را جويد و گفت

 مىدونى ناصر مىخواد جبهه بره؟ -

 .خندهى پسر دراتاق پیچید

 جوک میگى ؟ -

 .هخدا مىخواد بره جبههنه ب -

 :بهروز با سرخوشى گفت

 !سركارت گذاشته. ناصر و جبهه؟ -

 .شیدا سعى كرد عصبانى نشود. چشم در چشم سیاه بهروز دوخت
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 .بهروز، ناصر اينبار شوخى نداره -

 .انگشت شستش را جويد

 .ساله هست١٦فكر كنم اسمشم نوشته، مشكل رضايت بابا هم نداره چون  -

 :یز شد و پرسیدبهروز نیم خ

 قضیه جديه؟ -

 …آره، اگه ناصرم بره -

نگفت كه تنها مىشود، نگفت كه اين برادر بیخیال برايش همیشه دوست و 

 همراه خوبى بوده، نگفت كه طاقت

ديدن رختخوابهاى برادرانش را ندارد كه گوشهى اتاق، مدتهاست باعث 

 .بغضش مىشوند

 :بهروز با لحن شاد و امیددهندهای گفت

 .ناراحت نباش، ببین االن خیلى وقته نادر و على تو جبهه سالم و سرحالن -

 :خنديد و ادامه داد

 .فقط فكر كن ناصر تو جبهه چه خرابكاريهايى بكنه -

 .با شوخیهاى بهروز، قلب شیدا كمى آرام گرفت

بهروز مجدد دراز كشید و دست چپ به زير گونهاش برد و چشم به شیدا 

 .دوخت

 ا ناصر حرف بزنم؟مىخواى ب -

شیدا خمیازه كوتاهى كشید و همانطور نشسته، سر روى بازوى راست بر میز 

 گذاشت و با چشمان اندكى جمع شده

 .به بهروز نگاه كرد
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 .نه، چیزى بهش نگو، نمىخوام فكر كنه فضولم -
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 :بهروز با شیطنت چشمک زد

مگه نیستى؟ سرظهر نمىذارى من بخوابم. دويدى اومدى براى من قصه  -

 .میگى

 : شیدا خنديد و گفت

 .تو هم چه خواب بودى پسرشهرى -

 :بهروز با يادآورى حسین و شیطنتهاى تابستان خنديد

 خبر ازش دارى؟ -

 .خمیازهای ديگر چشمان شیدا را بست

 .اون روز كه اومديم خبرى ازش ندارمنه، از  -

 :تن صدايش آرامآرام خشدار شد

 …امروز تو راه مدرسه يه پسر دوچرخه سوار -

بهروز با لبخند به دخترک الغر نگريست كه مچاله شده پشت میز به خواب 

 .رفته بود

 .چشمانش را بر روى هم نهاد و تن به خواب دلچسب پايیزی داد

شیدا حس كرد از بلندى افتاد. بهسرعت چشم گشود و منگ به اطراف خیره 

 .شد

 .با ديدن بهروز غرق خواب، به ياد آورد كه براى چه كارى آمده بود
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خمیازهی كوتاهى كشید و از جا برخاست. پتوى قرمزى روى بهروز كشید و 

 كمى با كنجكاوى صورت سفید و

 .كشیدهى او را رصد كرد

اين پسر بهترين دوست من است و او را به »زد و انديشید :  بامحبت لبخندى

 «.مانند على دوست دارم

از اتاق خارج شد و بىسروصدا بهطرف حیاط رفت. صداى شستن ظرف از 

 آشپزخانه شنیده مىشد. آهسته از خانه

 .بیرون زد

 :پاى درون پاركینگ خانه نگذاشته بود كه فرياد پرخشم پدر را شنید

برو مگه سركار نمیرى؟ مگه خودت پول نمىگیرى؟ بگو پولو پسرهى بى ا -

 كجا گذاشتى؟

 :صداى معترض ناصر را شنید

 .بابا من برنداشتم چندبار بگم؟ به خدا من پولى نديدم -

 :صداى ملتمس مادر میان ناسزاهاى پدر شنیده شد

 .حاجى تو رو خدا نزن، شايد جايى گذاشتى يادت نیست -

 :لند شدصداى بغض الود ناصر ب

 . به خدا من طرف جیبت نرفتم، حتما جنس خريدى يادت نیست -
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 :صداى سوت كمربند و ناسزاى پدر در گوشش پیچید
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 .ببند دهنتو پدرسگ، دزد بار آوردم براى مملكت -

هعقب برداشت و از خانه خارج شد. طاقت ديدن كتک خوردن شیدا چند قدم ب

 .برادرى كه راهى جبهه بود را نداشت

طاقت ناسزاها و رفتار ظالمانهى پدر را نداشت. مى دانست ناصر دست به 

 جیب پدر نبرده و معلوم نیست پدر از چه

 .پولى حرف مىزند

 .زنگ در خانهى معصومه را زد

رمو و سركمموى پدر معصومه سريع سالم در گشوده شد با ديدن صورت پ

 :داد و گفت

 .با معصوم كار دارم -

 .سالم، بیا تو -

 : پدر جلو رفت و بلند گفت

 .بابا معصوم، بیا شیدا اومده -

معصومه با پیراهن نارنجی و شلوار قهوهايروشن روبرويش ظاهر شد كه با 

 انگشتان دست راست فرق سر را

میخاراند و با دست چپ روسری صورتی را زير چانه گرفته بود تا نیفتد. رنگها 

 با دلپذيری، صورت و اندام سفید و

 .تپل معصومه را قاب گرفته بودند

 .خوشگل كوچه، لقبی كه شیدا به او داده بود

 مگه شپش گرفتی كه هی میخارونی يا شايد هم كچلی؟ _

 .رم چرک و پرشوره شدههیچكدوم. امروز بايد برم حموم؛ س -
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دست از خاراندن كشید و شیدا را به راهپله هدايت كرد. روی پاگرد آخر كنار 

 .در پشتبام روی گلیم نخنما نشستند

خانهی كوچک آنها تنها يک سالن بود و آشپزخانه با حیاطی كوچک در انتهای 

 .خانه

با  پاتوق معصومه و دوستانش همین پاگرد بود كه نیمی از فضای آنجا

 جعبههای میوه انباشته از خرتوپرت پر شده

 .بود و تنها برای نشستن سه نفر جای داشت

 .بشین من دوتا چايی بیارم -

شیدا ساكت به در زنگ زدهی پشتبام نگاه كرد. آقا كريم، بابای معصومه، از 

 راه خريدوفروش قراضههای آهن،

تن معصومه هديه زندگی را میگذراند و شیدا میدانست كه لباسهای زيبای 

 خالهی دوقلويش است كه با يک

 .بانكدار ازدواج كرده بود و بچهدار نمیشد

چقدر دوران كودكی حسرت لباسهای او را داشت. لباسهای خوشدوخت و 

 زيبا؛ اما حاال برايش نه لباس مهم بود

و نه ظاهر زيبا. فقط دوست داشت صبحها با آرامش از خواب بلند شود نه با 

 .غرغرهای پدرفرياد يا 
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دوست داشت در خانه آرامش و خنده باشد نه جنگ، مشاجره و دعوا. دعوا 
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 سر هرچیز. میدانست پدرش پولدار

 است و برای خانه وسايلی میخرد كه حتی گاهی اهل كوچه اسمش را هم

 .نشنیدهاند؛ مثل ويدئو

اولینبار كه پدر ويدئو به خانه آورد و گفت كارش پخش فیلم است و شی 

 كتاب مانند فلزی را در دستگاه قرار داد تا

فیلم به نمايش درآيد را هیچگاه فراموش نمیكرد. باور نمیكرد چنین چیزی 

 امكانپذير باشد؛ اما با ديدن مرد

 .لودهای كه میچرخید و میگفت كج كاله خان. دهانش باز ماند

 .پدر طرفدار فیلمهای ايرانی و رقص بود و برادرانش فیلمهای رزمی و وسترن

شغل پدر ثابت نبود. خريدوفروش زمین و گاه خانه، خريدوفروش قالی. حاال 

 هم خريدوفروش اتومبیل. پدر پولدار

 .اوقات خسیس بود برای خريد لباس و موادغذايی بیشتر

 :با تمام شدن گوشت، حبوبات و حتی سیبزمینی، سر مادر غر میزد كه

 كارد بخوره به شكم بچههات، من از كجا بیارم اين كرهخرا بخورن؟ -

 :مادر زير لب میگفت

 .انگار من از خونه بابام آوردمشون. تولههای خودتن -

نید مشاجره به كتک اما پدر هیچوقت زمزمه مادر را نمیشنید كه اگر میش

 .خوردن مادر میكشید

بهیاد داشت كه يكبار قالب كمربند به پیشانی مادر گرفت و با ريختن خون بر 

 صورتش، پدر دست از كتكزدن

 :مادر برداشت؛ اما همچنان غر میزد
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 .خدا لعنت كنه كسی كه تو رو برای من گرفت، تو بهدرد من نمیخوری زن -

 .ا به صورت مادر كشید تا خون را پاک كندشیدا فقط بغض كرده لباسی ر

آهی كشید. هیچوقت از خانهی معصومه صدای فرياد آقا كريم يا گريه زهرا 

 خانم را نشنیده بود. خیلی خجالت

 .میكشید؛ اما بهعنوان دختر خانواده هیچكاری نمیتوانست بكند، هیچكار

 .معصومه سینی بهدست از پلهها باال آمد

 !من بیام خونهتونچی شد؟ قرار بود  -

 :شیدا لبخندى محو زد و سینى را گرفت و گفت

 .از خونهى دايى مىاومدم؛ گفتم خودم بیام شايد غروب خونه نباشم -

 .معصومه كنارش نشست و محجوبانه لبخند زد

درخشش چشمان قهوهای و صورت سرخوسفید شده معصومه نشانگر يک 

 .حادثهى شیرين بود

 تى بهم بگى؟معصوم خوبى؟ چى میخواس -

 .معصومه دستپاچه استكان چاى را برداشت
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 .حاال چايیتو بخور تا بگم -

شیدا چای را تا جلوى دهان آورد و از باالى استكان كمرباريک نگاه خیرهاش 

 را به صورت خوشگل محل دوخت و

 :با شیطنت پرسید
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 خبر خواستگاريه ؟ -

 .چای به گلوى معصومه پريد و با سرفه و استرس نگاهى به پايین پلهها كرد

 .شیدا چندضربه به پشتش زد

 .آروم باش، چه هول شدى -

 .صومه سرخ شده بود و از چشمانش اشک جارى بودصورت مع

 :صورتش را با گوشهى روسريش پاک كرد و گفت

 آرومتر. شیدا مىدونى كى اومده خواستگاريم؟ -

ساله بود و بهخوبى مىدانست كه فقط زمانى كه ١٦شیدا محرم دل اين دختر 

 در میان صحبتهايشان اسم حسین

 .ن خیره مىگرددمیآيد، كمرش صاف مىشود و بادقت به دها

گرچه هیچوقت مستقیم از حسین نگفته بود؛ اما شیدا مطمئن بود معصومه 

 .عاشق حسین است

 :با لبخند گفت

 حسین كه نیست؟ -

 .چشمان گشاد شده و دهان باز شده، مهر تايید بر حدس شیدا زد

 .شیدا ابرو باال انداخت

 .آره؟ حسینه؟ بگو ديگه، همه رو بگو -

 :ديد و گفتمعصومه شرمگین خن

اجازه بده حاال ما »امروز كبرى خانوم اومده بود خونهمون. به ننهم مىگفت:  -

 يهساعت بیايم شبنشینى، شايد

 «.كريم آقا هم اجازه بده
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كى از حسینجان بهتر؛ اما مىدونى خب آقا كريم روى »ننه مىگفت: 

 «…معصوم

دا رتضى خمىدونم بعد رفتن م»كبرى خانوم نذاشت ننه حرف بزنه و گفت: 

 بیامرز، كريم آقا همهى امیدش به

معصوم جونه. خب ما غريبه نیستیم همو مىشناسیم، تازه معصوم تو همین 

 «.محل پیش خودمون مىمونه

 :معصومه كمى جابهجا شد

.« فردا شب بیان»يعنى كبرى خانوم اونقدر گفت تا ننه راضى شد و گفت:  -

 شیدا من چیكار كنم؟

 :شیدا پرسید
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چى رو چیكار كنى؟ خواستگاريه ديگه. نهايتش چايى مىبرى و اون پاى  -

 .حسینم ناكار مىكنى

 :معصومه محكم روى بازوى شیدا كوبید

 .الل شى -

 :شیدا جدى شد و پرسید

 .معصوم با پاى حسین مشكل ندارى؟ با سن و سالش -

معصومه به قد و قامت بلند حسین، به پاى مصنوعى كه يادگار جبهه بود، به 

 سال تفاوت سنى، لبخندهاى زيبا،٨
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 :چشمان محجوب و صداى آرام حسین فكر كرد و با گونههاى گالنداخته گفت

 .من حسین رو خیلى دوست دارم …من -

انديشید. حسین هم مانند ديگر جوانان محل به جبهه شتافت و شیدا به حسین 

 در پست تخريبچى گردان مشغول

وظیفه شد. فراموش نمىكرد روزى كه خبر شهادت حسین را دادند و كوچه 

 .در بیقراری فرورفت

آن روز همراه بهروز داخل حیاط خانهی دايی مشغول صحبت در مورد شیرين 

 نهاخیالى بودند كه صداى شیون، آ

 .را به كوچه كشاند

 .كبری، مادر حسین، گريه مىكرد و حسین را صدا مىزد

شیدا بىاختیار چشم بهسوى خانهى كريم آقا چرخاند و معصومه را ماتومتحیر 

 .كنار در ديد

 .از بهروز جدا شد و بهسمت معصومه رفت

معصومه با چشمان خالى و مات، بدون هیچ روزنهای از حیات به مادر حسین 

 .ه بودخیر

 :شیدا دست سرد او را گرفت و صدايش زد

 .معصوم... معصوم -

 :معصومه چشم چرخاند و با لبهاى سفید و خشک ناباور پرسید

 حسین شهید شده؟ …حسین -

قبل از شنیدن پاسخ وارد خانه شد. شیدا نگران همراهیش كرد و كنار سالن 

 كوچک، معصومه فروريخت و
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بر دادند كه حسین مجروح شده و اشتباهى نقشزمین شد. بهساعتى نكشیده خ

 .خبر شهادتش پخش شده

شیدا آن روز عشق را براى اولینبار از نزديک ديد. نه در كتاب يا فیلم، عشقى 

 ملموس و زنده در چند قدمى خانه و

 .در وجود دختر خوشگل محل

 :كنجكاوانه پرسید

 بابات موافقت مىكنه؟ -

 :معصوم لب گزيد
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خدا كنه، آخه هفته پیش هم پسر يكى از دوستاش خواستگاريم كرد، بابام  -

 .گفت بايد فكر كنیم

پسره تو طالفروشى باباش كار مىكنه، دانشگاهم میره. انگار بابا بدش نمیاد؛ 

 …اما من

ا مانند دوستى همسال يا حتى بزرگتر با لبخند باشرم سكوت كرد. شید

 :ضربهى محكمى روى پاى معصومه زد

بابات خیلى دوست داره. يه كوچولو به ننهت بگو دلت پیش حسین هست  -

 .كار تمومه

 .معصومه محجوبانه خنديد

 .از شادى معصومه، شیدا خوشحال شد

******** 
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 .باز شدن در را شنیدن شب شیدا زير پتو آنقدر جابهجا شد تا صداى ا

ناصر بود كه ديروقت به خانه آمده بود. شیدا بعد از آمدن از خانهى معصومه 

 ناصر را نديد. مادر از بحث و دعواى پدر

 .و پسر گفت و از كتكخوردن ناصر

براى شام هم ناصر نیامد. كنار مهرى تكالیف مدرسه را نوشتند، مهرى مانند 

 ىهمیشه بعد از نوشتن نصف و نیمه

 .مشقهايش، بهسرعت خوابید

 . شیدا بیقرار منتظر ماند

ناصر بدون روشنكردن المپ به آشپزخانه رفت و مشغول خوردن كوكوى 

 .روى كابینت شد

شیدا باز هم صبر كرد تا ناصر روى تشک كنار ديوار زير پتوى كرمی به 

 خواب رفت، آنگاه آهسته از زير پتو بیرون

 .آمد و بىسروصدا به حیاط رفت

در تاريكى هیبت درختان و نردبان ترسناک بود. بىتوجه به ترسى كه در 

 وجودش فوران مىكرد به سمت نردبان

رفت و خود را به سقف توالت رساند و از چینهى ديوار، مانند گربه رد شد و 

 طول حیاط را بهسمت پشتبام طى كرد

 .یدتبام غلتو با رسیدن به انتهای چینهی آجری، خود را باال كشید و روى پش

آسمان با ستارگان درخشان به  .به كولر تكیه داد و پاهايش را دراز كرد

 .چشمانش خوشآمد گفت

چندبار عمیق نفس كشید. شايد هم مىخواست آههاى انباشتهى درون 
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 .سیـ*ـنه را با استتارِ دم و بازدم بیرون دهد

 .ستارگان درخشان در تاريكى مطلق شهر، درخشانتر بودند

ن تمامى پنجرها با پارچههاى تیره در اين ايام پرآشوبِ جنگ توصیهى پوشاند

 .سفارش شدهى راديو و تلويزيون بود

هفتهى پیش براى اولینبار شهرشان بمباران شد. يكى از كوچههاى مركز شهر 

 .شهید داد٣٥با خاک يكسان شد و 

 :چشمان شیدا روى ستارگان كمربند شكارچى نشست و گفت

سمون چى شكار مىكنى؟ با كمربندت كسى رو هم تو ا سالم شكارچى! -

 مىزنى؟

پاها را جمع كرد و دستانش را به دور آنها حـ*ـلقه كرد و چانه روى آنها 

 :گذاشت و گفت
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 .خسته شدم، اومدم با شما حرف بزنم -

 .لحنش كودكانه و آزرده شد

شما سالهاست اونجا دارين بدبختى آدما رو مىبینین و هنوز میاين و  -

 میرين؟ دنیاى شما خیلى ساكت و آرومه؟

دنیاى ما خیلى پر از درد، سختى، شكنجه و سروصداست. اصال خوب نیست؛ 

 همونجا باشین و هیچوقت پايین

 .ن. اصالً اينجا رو نگاه هم نكنیننیاي



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 150 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .قطرات اشک هم به میهمانى گونههاى كشیدهاش آمد

 .چقدر دوست دارم منم بیام پیش شما. از اين دنیا خستهم -

 :نگاهش را بهسمت دب اكبر چرخاند

شما به اندازه من تنها هستین؟ هفتهى پیش شكمم سوخت؛ اما هیچ كس  -

 .نفهمید

 :امه دادبا همان لحن كودكانه اد

خب يعنى نذاشتم كسى بفهمه. خب بابا كه نمىدونست سَموَر)سماور(  -

 روشنه اومد به مهرى بزنه. آخه مهرى به

جاى مدرسه رفته بود خونهى يكى از دوستاش. آره مىخواست به اون بزنه يه 

 لگد به سَموَر زد... اون برگشت و آب

د ]آه عمیقى جوش ريخت روى من. مهرى جیغجیغ مىكرد و فرار میكر

 .كشید[ اونا نفهمیدن شكمم سوخت

دو روز فقط روشو با سیبزمینى رنده شده، بستم تا درد سوختگیش كم بشه. 

 .براى همین نمىتونستم بیام پیشتون

 .شكمم به ديوار مىگرفت و كشیده مىشد

 خرسگنده تو خجالت نمىكشى اون باال چشمک مىزنى ؟

 .خنده ى كوتاهى كرد

 .سوز و بسوز برام خواستگار اومدهحاال تو اين ب -

 :باز هم خنديد

حاال كى باشه خوبه؟ يكى از شاگرداى میكانیكى اوس رشید! نمىدونم كجا  -

 .منو ديده بود
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ناصر گفت اسمش علىاصغره، واال از باباى منم گندهتر بود با موهاى فرفرى 

 .اَه بدم میاد از اين قیافهها …و سیبیل

زن به ننهى اين پسره بگو من »بابا به ننه گفت: ننه چه خوشحال شده بود. 

 «.دختر شوهر نمیدم

 .خدا رو شكر بابا فعالً نذاشته كسى بیاد خواستگارى

 .خنده و اشكش با هم عجین شد

نبايد ناصر رو مىزد؛ ناصر كه كارى نكرده بود. دلم براى ناصر كبابه. چرا  -

 اونو زد؟

 :نگاهش از ستارگان فراتر رفت و با بغض گفت
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خدايا خودت يه كارى كن بابا از اين بیرحمى و داد و فرياد دست برداره. تو  -

 محل كه خجالت مىكشم از

مىلرزه كه نكنه باز هم فرياد و  همسايهها، تو خونه هم كه همهش تنم

 .كتككارى راه بندازه

 .خدايا اون باال براى من جا ندارى؟ منم ببر پیش خودت

گونه روى پايش گذاشت و چشم بست. گويى از سكوت نیمهشب انرژى و 

 .آرامش مىگرفت

دقايقى طوالنى در سكوت و تاريكى شب نسبتاً سرد نفس كشید و به دنیاى 

 رد كه جايى درخیاالنگیزى فكر ك
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 .زندگى واقعیش نداشت

**** 

روزهى ٢٠دو روز بعد ناصر با بسیج مسجد عازم تهران شد تا دورهى 

 .آموزشى را ببیند

همان روز پدر پولهاى گم شده را درون دستمالى يزدى زير صندلى رانندهى 

 ماشین جديدش يافت. وقتى با

 :دستمال داخل خانه شد تنها گفت

 .مىذاريندم نحواس براى ا -

شیدا با بغض پنهان، به اتاق انتهاى خانه پناه برد تا حرفى نزند كه آتش خشم 

 .پدر را روشن كند

ود پلیسى على ب-شیدا در اتاق كوچک غرق در خواندن يكى از كتابهاى جنايى

 .كه زنگ خانه او را از جا پراند

بود مىدانست پدر خواب است؛ باسرعت چادر بهدست بهسمت در ٤ ساعت

 :فت و بلند پرسیدر

 كیه؟ -

 .نامه دارين -

لبهايش باحیرت كجوكوله شد. نامه؟ فقط گاهى از جبهه نامههاى برادرهايش 

 مىآمد؛ اما قبل از ظهر. نامهرسان

 .تاحاال بعدازظهر نامه نیاورده بود

شانهاى باال انداخت و چادر به سر كرد و زبانهی در را كشید. باز شدن در 

 همانا و ديدن على همانا. از خوشحالى
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 .خنديد و سالم كرد

 :على با صورت الغرتر شده و اندكى تكیده، ولى خندان گفت

 سالم، چطورى شیدا؟ -

ادی ششیدا كوله پشتى سبز را از دستان برادرش گرفت و با چشمان مملو از 

 :گفت

 .خوبم علی -

خواست در را ببندد كه دست قوى و مردانهای روى در نشست و صداى بم و 

 :آشنايى گفت

 .درو نبند -

گیج و متحیر چشمانش از صورت على بر روى صورت نادر و بالعكس 

 .چرخید
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 :على بازو به دور شانهاش انداخت و خندان گفت

 .چرا مات موندى، اينبار با هم اومديم -

ن زمان آغـ*ـوش پدر يا شرمگین كمى خود را میان بازوى على جمع كرد، تا ا

 .برادرانش را تجربه نكرده بود

مدن على و نادر با مرخصى چند روزه، فضاى سنگین خانه را تغییر داد. با ا

 ينكه بیشتر اوقات بیرون از خانه بودند؛ا

 .اما حضورشان خانه را گرم و شاد كرده بود. يكهفته مرخصى داشتند
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روز دوم مرخصى، دايى آنها را براى ناهار دعوت كرده بود. شیدا از مدرسه 

 .مستقیم به خانهى دايى آمد

 .مهرى آن روز دلدرد را بهانه كرد و مدرسه نرفته بود

دايى، پدر و برادرانش كه مشغول تشريح عملیاتهاى قبل بودند، شیدا از ديدن 

 لبخندى بر لب آورد و بلند سالم

 .كرد

على و دايى با لبخند جواب دادند، چقدر نگاه و سالمشان مانند هم بود. پدر 

 :پاسخ نداد و نادر پرسید

 همیشه اين موقع از مدرسه میاى ؟ -

 :تا دهان براى پاسخگويى باز كرد، مادر بهسرعت گفت

 .سالم. برو به زندايى تو آشپزخونه كمک كن -

شیدا چادر و كیف مدرسه را كنار ديوار گذاشت و وارد آشپزخانه شد. مهرى 

 بادقت روى كاسههاى چینى كوچک پر

 .از ماست نعناع مىريخت

 .زندايى كنار اجاقگاز مشغول تفتدادن زرشک بود

 .سالم زندايى -

 .فرخنده خانم سرش را بهطرف شیدا چرخاند

 .سالم، خسته نباشى گلم -

شیدا مانند همیشه مسـ*ـت صدا و كلمات پرمهر اين زن دوستداشتنى شد و 

 براى هزارمینبار به جايگاه دايى و

 .بهروز براى همنشینى با اين فرشتهى مهربان غبطه خورد
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 خیلى ممنون، من چیكار كنم؟ -

 .و سفره رو پهن كن، بیا غذا رو بكشیمبر -

سفرهى پالستیكى قهوهای كه پر از طرحهاى گل و میوه بود، با دستان مادر و 

 .شیدا روى زمین قرار گرفت

مهرى پیالههای ماست و سبدهاى كوچک سبزى را چهار سوى سفره گذاشت. 

 شیدا اولین ديس پلو را به على داد و

 .دومی را بهطرف دايى گرفت

بهاى توچال قیمه دستبهدست شد. زندايى با ديس مرغ از آشپزخانه بشقا

 .بیرون آمد و كنار مادر نشست
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دايى هم سینى حاوى پارچ دوغ و لیوانها را وسط سفره مابین ديسهاى پلو 

 .ندايى نشستگذاشت و كنار ز

 :شیدا با مقايسه پدر و دايى از خود پرسید

 چرا پدر هیچوقت در مهمانیها كنار مادر نمىنشیند؟ -

 :قاشق اول را به دهان نبرده بود كه صداى بهروز آمد

 .سالم بر همه -

 .هیچكس متوجه ورودش نشده بود

 .بهروز كالسور بهدست لحظهای ايستاد تا اينبار به تكتک سالم كند

سالم حاج آقا، سالم عمه، سالم بابا، مادر سالم، احوال مردان جنگ، دختر  -
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 عمهها خوبین؟

شیدا سر پايین انداخت تا نخندد. پسرک دلقک طورى سالم میداد كه انگار 

 .ماهها آنها را نديده است

بهروز بهطرف پلهها رفت و چنددقیقه بعد با دستان شسته شده كنار شیدا 

 ره ابروان سیاه نادرنشست و توجهى به گ

 .نكرد

 :شیدا كمى خود را عقب كشید و پرسید

 چرا دير اومدى، زنگ آخر مگه بیكارى ندارى؟ -

 :بهروز تربچه كوچكى در دهان انداخت و بعد از جويدنش، گفت

 .امروز بردنمون مسجد براى آموزش دفاعى -

 :مهرى با صداى تیزش بلند پرسید

وارى منو مىكشى؟ خانوممون گفته فردا بهروز امروز نقاشى روزنامهدي -

 .نبرم، علوم بهم صفر میده

 :بهروز توبیخكنان گفت

 .همیشه بذار آخروقت... باشه بیار -

 .مهرى با نیش باز سرى تكان داد و مشغول خوردن شد

 :پدر پرسید

 على نمىخواى برگردى سر درس و كتابت ؟ -

 :على لیوان دوغ را به دهان نزديک كرد و گفت

 .الن دفاع از كشور مهمترها -

 :بابا پوزخندى زد و گفت
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دفاع؟ تو كارتو كردى بايد االن درس بخونى و دكتر، مهندس كشور بشى.  -

 .مملكت به اندازه خودش جوون داره

 .مثل نادر و ناصر زيادن، مثل تو درسخوان كمه
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 :نادر چپچپ به پدر نگاهى انداخت و گفت

 .بابا میدونى چقدر دكتر و مهندس تو جبهه هستن؟ حرفا میزنى بابا -

 :و با ناراحتى كنار كشید و گفت

 .فرخنده خانوم دستت درد نكنه، خوشمزه بود-

 .نادر هیچوقت از واژه زندايی استفاده نمیكرد

 :فرخنده خانم چادرش را كمى جابهجا كرد و جواب داد

 .نوشجون آقا نادر -

 :على هم تشكر كرد و كنار نادر به پشتى تكیه داد

 بابا مىدونى چندتا آدم تحصیل كرده زير دست نادر هستن؟ -

 :بابا كاسهى قیمه را بهطرف خود كشید و گفت

 .ناستهیچ فايدهای نداره، جنگ تموم شه افتخارش مال همو -

 :دايى درحالىكه خردههای نان را از سفره جمع مىكرد گفت

حاجى االن مهمترين كار اينه كه جلوى دشمن گرفته بشه، نبايد اجازه داد  -

 وارد شهرها بشن. دكتر، مهندس،

 .كارگر و بقال هم نداره، همه بايد دفاع كنن
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 .پدر الهى شكرى گفت و از سفره فاصله گرفت

م بشه و همهى آدماى بهدرد بخور شهید و كشته بشن، آخه وقتى جنگ تمو -

 ديگه صلح چه دخلی برای مردم

 داره؟

شیدا يک چشم و گوشش به بهروز بود و چشم و گوش ديگرش به بحثى كه 

 .در حال جريان بود

 :نادر با خشم پرسید

 يعنى خون يه دكتر از خون يه كارگر ارزشمندتره؟ -

 :بابا آرام و خونسرد گفت

جاى كارگر زود پر میشه؛ اما جاى يه آدمى كه سالها زحمت كشیده و آره.  -

 .درس خونده، زود پر نمیشه

شیدا نگاه متحیرش را به پدر دوخت. تاحاال فكر مىكرد براى پدرش فقط 

 پول و خشونت مهم است. هیچوقت

 .نديده بود اينگونه از درس خواندن و افراد تحصیل كرده دفاع كند

ابا كم بیراه نیست، كشور بعد از جنگ نیاز به بازسازى احساس مىكرد نظر ب

 و پیشرفت داشت و مسلماً نیازمند افراد

 .تحصیل كرده

 :على گفت
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بابا اگه االن مردم بخوان اينطوری فكر كنن بايد برن جلوى صدام يزيد  -

 .فرش بندازن و بگن بفرما ايران مال تو

فرخنده خانم ظرفهاى كثیف غذا را از دست شیدا، مهرى و بهروز گرفت و 

 روى كابینت گذاشت. مادر مشغول

 . كفمالى ظرفها شد و شیدا آنها را آب مىكشید

 .ظروف به هم اجازه نداد بحث داخل سالن را بشنود صداى آب و برخورد

 :مهرى با سفره و پارچ آب داخل آشپزخانه شد

 زندايى سفره رو كجا بذارم؟ -

 :بهروز سفره را گرفت و گفت

 .برو استكانها رو بده مادر چايى بريزه -

مهرى باذوق بهطرف بوفهى آشپزخانه رفت و باعالقه استكانهاى كمرباريک 

 ادقت درآورد و داخلطاليى را ب

 .سینى استیل قرار داد

شیدا چادرش را مرتب كرد و از آشپزخانه خارج شد؛ اما با صداى مادر 

 .پاهايش میخكوب زمین شد

 خدايا ناصر االن گرسنه نیست؟ بچهم جاش خوبه؟ -

 :بغض به گلويش دويد؛ اما دلدارى زندايى كمى آرامش كرد

نیست، اونجا پر از جووناى دستهگله.  ناصرجون حتما حالش خوبه. تنها كه -

 تازه رفته آموزشى. قبل از رفتن به

 .جبهه حتما خونه میاد

 :على چايش را خورد و گفت
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 .من میرم يه سر به بچهها بزنم -

 :بهطرف نادر چرخید

 تو هم میاى؟ -

 :نادر دستى میان موهاى كوتاهش كشید و گفت

 .ش بچههانه. میرم خونه بخوابم، شب مىخوام برم پی -

 :اعضاى خانوادهاش آمادهى رفتن شدند. شیدا بلند گفت

 .من يهساعت ديگه میام -

نیاز نبود بپرسند چرا، بهخوبى از رفاقت شیدا، بهروز و ناصر خبر داشتند. نگاه 

 تند و تهديدآمیز نادر هم تأثیرى روى

 :دوستى و نزديكى آنها نداشت. با رفتن آنها بهروز با لبخند گفت

 .اتاق من بريم -

 :شیدا گفت
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 .برو االن میام -

 :با سینى چای و كیف مدرسه از پلهها باال رفت و وارد اتاق شد

 .يااهلل، خواهرا بیحجاب نباشه -

 :بهروز خنديد و گفت

 اِوا برادر من لختم كجا میاى؟ -

 :شیدا كیفش را بهطرف بهروز پرت كرد
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 .پسرهى پررو -

 .بهروز كیف را میان زمین و هوا قاپ زد

 .شیدا اين قدر با نادر نگرد، وحشى شدى -

 .شیدا كنارش روى زمین نشست

 .آره يكی با نادر خیلى مىگردم يكی با صدام يزيد كافر -

 :بهروز پرسید

 ل درست كجاست؟خب اشكا -

 .شیدا كتاب انگلیسى را باز كرد

 .بهروز هیچى از انگیلیسی نمىفهمم، هیچى -

 :بهروز چاى داغ را به لب نزديک كرد و پرسید

 االن با گرامر مشكل دارى يا با روخوانى؟ -

 :شیدا با شرم سرخم كرد

 .با همه چى اين بىصاحب -

 :ید و گفتلبخند روى لبهاى بهروز نشست. چاى را سريع نوش

 .امتحانهاى ثلثسوم نهايیه؛ بايد از همین اول حسابی درس خوند -

 :شیدا خود را به بخاريبرقی اتاق بهروز نزديک كرد و گفت

 .باشه. تو هم كمكم كن -

تا يكساعت به توضیحات و نوشتهاى بهروز گوش داد و دقت كرد. برخى را 

 متوجه نمىشد و آن ها را كلماتى

 .ز مىديدبیرحم و متجـ*ـاو

 .بهروز دستها را درهم قالب كرد و روبروى سیـ*ـنه، كش داد
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 .آخیش، خسته شدم. بقیهش براى فردا -
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 :شیدا كیفش را جمع كرد و بلند شد

 .باشه -

 :بهروز كتاب انگلیسى را در دست چرخاند

 گیج خانوم! اين چى؟ نمىبرى؟ -

 .نه، باشه تمرينهاى درس جديد رو برام بنويس -

 !بچه پررو -

 :شیدا دهن كج كرد

 .رفیق الكى هستى؟ بايد جورمو بكشى -

 :بهروز به صفحهی اول كتاب و نام شیدا نگاهی كرد و بیاختیار گفت

 .شیدا...شیدا -

 .يستادشیدا ا

 هان؟ چیه؟ -

 :بهروز همچنان ادامه داد

 ...شیدا-

شیدا كنارش رفت و سر به داخل كتاب برد. چیزی نديد و كنار گوش بهروز 

 :بلند گفت

 جنی شدی؟ شیدا چی؟ -
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بهروز نگاهش را به صورت سبزهی بانمک قاب شده در مقنعه سیاه و چادر 

 .دوخت

 ذاشته؟چرا شیدا؟ چرا اسمت شیداست، كی اسمتو گ -

 .شیدا آهانی گفت و روی زمین نشست

الی كه تمامی دوستانش میپرسیدند. آن زمان و در آن خانوادهی سنتی، سو

 .داشتن چنین اسمی عجیب بود

 :به شعلهی قرمز بخاريبرقی خیره شد و گفت

علی میگفت اون سال كه مادرم منو باردار بوده، بابا با يه مرد تهرونی دوست  -

 ه خیلی به بابا كمکبوده. اون مرد

 .میكرده تا راهوچاه خريدوفروش رو ياد بگیره

علی میگفت اون مرده بچهدار نمیشده و به بابا گفته حاضره بچهشو كه من 

 .باشم بخره و پول خوبی به بابا بده

میگفت دوست دارم يه پسر داشته باشم و اسمشو بذارم شاهین يا يه دخترو 

 .اسمشو بذارم شیدا

میگه من بچههامو به خروارخروار پول هم نمیفروشم. دوست بابا  بابا به اون

 ديگه چیزی نمیگه؛ اما خیلی به بابا

 .كمک میكنه. بعدش يه دفعه تو تصادف میمیره
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 .بابا هم چون خیلی خودشو مديون اون میدونسته اسم منو میذاره شیدا
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 :بهروز با تعجب مجذوب داستان و چشمان درشت سیاه گفت

 .كه اينطور. شیدا... اسم قشنگیه -

 :شیدا سرخوش بلند شد و با لبخند گفت

 .بله ديگه اسم منه آقا بهروز -

 .و از اتاق خارج شد

خنكش انداخت و با يادآوری داستان شیدا، به  بهروز خود را روى تخت نرم و

 .خواب رفت

شیدا با ورود به خانه و درآوردن مانتو و شلوار مدرسه به اتاق انتهای خانه 

 رفت و كنار ديوار روى قالى خرسی، بالشى

 .انداخت و دراز كشید

 .صورتی گلدارش را به روى خود كشید-چادر طرحدار سفید

 :د را شنید. خشن و بلندمیان خواب و بیدارى اسم خو

 .شیدا، شیدا بیا ببینم -

 .چشمانش با حیرت و هراس باز شد. صداى نادر بود

 :قلبش لرزيد و دردل گفت

 باز چه بهانهای براى دادوبیداد پیدا كرده؟ -

 :بهسرعت بلند شد و بهطرف سالن رفت

 چى شده؟ -

 :نادر با صورتى سرخ و خشمگین كتابى را نشانش داد

 ل كیه؟اين ما -

 :شیدا گیج ومتحیر گفت
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 .مال منه -

 :نادر بلندتر فرياد زد

 دست بهروز چكار مىكرد؟ -

 .شیدا قدمى جلو رفت تا كتاب را بگیرد، ترسید نادركتاب را پاره كند

 .دادم تكلیفامو بنويسه، بلد نبودم -

 جواب نامهتو چى؟ -

 :چشمان شیدا گیج میان صورت نادر چرخید
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 !نامه؟ چه نامهای؟ -

 :نادر ورقى را از میان كتاب بیرون كشید و نعره زد

 !اين نامه -

 .چشمان و سر شیدا بین دستان و صورت نادر چرخ زد

 :آب دهانش را قورت داد

 نامهى چى؟ من نمى فهمم چى میگى؟ -

 :با شدت به صورتش كوبیده شد و صداى پرخشم گفت ورق

 دروغ نگو. اين نامه رو مال كى نوشتی؟ -

تیزى ورق به گونهاش كشیده شد و خطى ظريف و خونین از خود به جاى 

 .گذاشت

شیدا مبهوت ورقه، متوجه سوزش صورت نشد و در مقابل نگاه پرخشم نادر 
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 ورق را باز كرد . با ديدن اولین خط

 .يد و لرزه به دستانش افتادرنگش پر

 .دهانش مانند ماهى از آب بیرون افتاده بازوبسته شد؛ اما دريغ از يک صدا

نادر با ديدن لرزش دست و رنگپريدگى صورت خواهر نوجوان، يقین كرد 

 شیدا قدم در راه سیاهى و نابودى گذاشته

 .است

 :دو قدم جلو رفت و غريد

 امهتو بهش برسونه؟اين پسره كیه؟ قرار بود بهروز ن -

 .سنگینى و تهاجم كلمات شیدا را خم كرد

 :به ديوار تكیه زد و بهسختى گفت

اينو براى دوستم نوشتم ]آب دهانش را قورت داد[. دوستم گفت براى  -

 نامزدش يه نامه بنويسم از طرف اون

 …آخه

 دروغ نگو دخترى عوضى، تو براى نامزد دوستت نامه بنويسى؟ -

 .شیدا دهان باز كرد جواب دهد كه مشت نادر به صورتش اصابت كرد

دست مشت شده براى باردوم بهطرف صورت رفت؛ اما به صورت نحیف و 

 .رنگ پريده نرسید

 .شیدا بىحال نقش زمین شده بود

 :نادر با تمسخر گفت

 .دمت كنمخودتو به موشمردگى نزن، من بايد ا -
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شیدا چیزى نمىشنید. نادر كمى ترسید تا حاال كسى زير مشت، لگد و 

 ضرباتش بیهوش نشده بود. فراموش كرده

بود كه فرد روبرويش شیداست. يک دخترنوجوان نحیف كه تاب آن ضربهی 

 .سنگین را نمیآورد

پر از آب كرد و كمى بر صورت شیدا ريخت. شیدا  كسى خانه نبود كاسهای

 چشم گشود و با چشمان گیج به اطراف

 .نگريست. با ديدن نادر باالى سرش ترسیده همه چیز را بهخاطر آورد

سريع نشست. بهسختى كوشید تا گريه نكند، از گريهكردن متنفر بود. 

 :صدايش لرزيد و گفت

 .بهخدا اون براى من نبود -

ادر افتاد تاكنون از خواهرش هیچ حركت خالفى نديده بود. شک به جان ن

 شیدا دختر مذهبى و متعصبى بود و بیشتر

از خودش پايبند به اخالقیات بود. شايد تنها استثناء زندگى خواهرش، دوستى 

 .با بهروز بود

 .پاى راستش را بلند كرد و بهطرف شیدا پرتاب كرد

جمع كرد تا جلوى ضربه را بگیرد؛  شیدا بىاختیار چشمانش را بست و خود را

 .اما پا به ديوار ضربه زد

شیدا بهخدا قسم ببینم پاتو كج گذاشتى مىكشمت. كارى به بابا و على  -

 .ندارم خودم خفهت مىكنم

 .شیدا تندتند سرش را تكان داد. باز هم از ترس زبانش كار نمىكرد
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اجازه داد سكوت خانه  نادر از خانه بیرون زد و شیدا آهى از سیـ*ـنه كشید و

 .با صداى گريهاش شكسته شود

ورق مچاله شده را باز كرد و با چشمان خیس كه سريع پر و خالى از اشک 

 .مىشد، نامه را خواند

 .سالم بر سرور دلم»

 خودت مىدانى چقدر دوستت دارم؟

 .به اندازهى تمام ستارگان باالی سر

 .ريگها و شنهاى بیابان لوت

 ...قطرههاى آبى درياى خزر

 .وقتى مىبینمت، نمىدانى صداى قلبم در گوشم مىپیچد

 .الل مىشوم و حرفى پیدا نمىكنم تا بزنم

 .فقط مىدانم كه دوست دارم همیشه پیشم باشى

 .وقتى تو را مىبینم دلم باز مىشود و هیچ غمى ندارم

 كى مىرسد روزى كه هیچ مانعى بین من و تو نباشد؟

 .ن روزبه امید آ

 «.دوستت دارم

باخشم نامه را ريزريز كرد و روى زمین ريخت. تمام بدنش از شرم گر 

 !گرفت. نادر اين نامه را خوانده بود
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 نامزدش نامه بنويسد؟دوستش را لعنت كرد. چرا آنقدر اصرار كرد تا او براى 

 !به او چه كه دوستش نمىتوانست دو خط ساده بنويسد

خدايا نادر درمورد او چه فكرى مىكرد؟ تصور نادرست نادر دردناكتر از درد 

 .صورتش بود

دست به ديوار گرفت و بلند شد. خود را به آشپزخانه رساند. صورتش را 

 .شست و دهان زير شیر آب گرفت

 .آب بغض و گريه ناتمامش را فرودهد سعى كرد با بلعیدن

سر و صورتش درد مىكرد. بهسختى بالشى را از روى رختخواب چیده شده، 

 برداشت و كنار ديوار انداخت و روى

 .زمین مچاله شد و سرش را بر روى بالش سفت فشرد

 .با سردرد چشمانش را باز كرد و نالهای بىاختیار از گلويش خارج شد

ديوار خود را به سالن رساند. مهرى و مادر كنار هم بار ديگر با گرفتن 

 .مشغول پوست كندن بادمجان و كدو بودند

 :مادر نیمنگاهى به شیدا انداخت و گفت

 .سرخ كردنش با تو -

 .حتى متوجه كبودى بزرگ صورت و سستى بدن دخترش نشد

 :شیدا روى زمین نشست و نالید

 .سرم داره میتركه -

چشمان مادر و مهرى با تعجب به او دوخته شد. مادر با ديدن صورت دخترش 

 :بر گونه كوبید

 خدا مرگم بِده چى شده، زمین خوردى؟ -
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 .نادر زد تو صورتم -

 :مادر بهطرفش رفت

 آخه چرا، سر چى؟ -

شیدا سكوت كرد، چه مىتوانست بگويد؟ از شَک وحشتناک نادر يا از حماقت 

 خودش؟

شدهى مادر با رايحهى بادمجان بهطرف گونهى شیدا رفت؛ اما  انگشتان بنفش

 گونهى كبود شده كه زخمى ظريف

 .بر خود داشت، كنار كشیده شد

 .بذار ببینم-

 .درد مىكنه، دست نزن ننه -

 .مادر بهطرف آشپزخانه رفت

 .بیا اينجا -

 :مهرى با دلسوزى، چشمان پر از ترسش را به شیدا دوخت و آهسته پرسید
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 خیلى كتک خوردى، دردش زياده؟ -

 :شیدا كه مىدانست مهرى تا چه اندازه از نادر مىترسد، گفت

 .دردش كمه، فقط دستش تو صورتم خورد -

 چرا؟ -

 :بلند شد قبل از اينكه شیدا جوابى پیدا كند، صداى مادر
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 .كجا موندى، بیا ديگه. خدا منو بكشه از دست شما راحت بشم -

 :وارد آشپزخانه شد. مادر با قاشقى روغن به شیدا نزديک شد

 .بیا ننه، اينو بمال رو صورتت بعد هم ببندش -

 .چشمان ريز و سیاه مادر صورت شیدا را باال و پايین كرد

 شیدا، ننه جون به بابات و على حرفى نزن، نذار بابات صورتتو ببینه باشه؟ -

 :هى كشیدا

بچهم خريت كرده، دو روز اومده خونه، دوباره برمىگرده جبهه با اوقات  -

 .تلخ نره

شیدا فكر كرد چقدر مادرش مهربان و دلسوز است كه نمیخواهد نادر از 

 طرف بابا حرف درشتى بشنود؛ اما به

 :یلهاش هیچ خطور نكردمخ

 پس من چى؟ مگر من دخترش نیستم؟ -

 مگر من آسیبديدهى اين ماجرا نیستم؟

 .باشه روشو مىبندم، نمىذارم بابا ببینه. میگم دندونم درد مىكنه -

 .مادر لبخند زد و بهطرف سبد بادمجان و كدو رفت

 .باريكاهلل، خیر ببینى ننه -

روى گونهاش مالید و از درد چهره  با انگشتان الغر به آهستگى روغن را

 :درهم كشید و در دل گفت

 .نادر بترس از اينكه نفرينت كنم -

پنهان شدن از چشم بابا ساده بود. پدر مانند همیشه وارد اتاق تمیز و مرتب 

 .خود شد و متوجه چیزى نشد
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وقتى شیدا و مهرى روى تشكهاى سفت و پركُرک دراز كشیدند تا بخوابند، 

 .برادران خبرى نبودهنوز از 

 :مهرى به پهلو چرخید و آهسته گفت

 چرا نادر كتكت زد؟ -

شعلهی آبی چراغ عالءالدين فضاى خانه را آنقدر روشن كرده بود كه چشمان 

 .درشت و سیاه مهرى قابل ديد باشد

 :شیدا دست زير گونهى سالم گذاشت و گفت
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 .خواست به كیسه بوكس بزنه مشتش به من خورد -

 راست میگى؟ -

 .شیدا سرى تكان داد. نمىخواست مهرى بیشتر بترسد

 .هیچوقت ماجراى سال پیش را فراموش نمىكرد

مهرى به جاى مدرسهرفتن، به اصرار دوستش ساندويچى رفته بود و هنگام 

 بیرون آمدن از ساندويچى نادر و دو

 .پاسدار همراهش را ديده بود

نادر سريع متوجه خواهر كوچكش شده بود؛ اما شرايط براى جلورفتن مناسب 

 .نبود. تنها به چشمغره اكتفا كرده بود

 .اند و نادر چند دقیقه پس از او خانه آمدمهرى خود را بهسرعت به خانه رس

نادر هر چه فرياد زد و خانه را جستوجو كرد مهرى را نیافت. شیدا هم او را 
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 پیدا نكرد. با رفتن نادر به پايگاه بسیج

مسجد، مهرى با رنگپريده و بدن خشک شده از كابینت زير سینک بیرون 

 آمد و خود را به توالت رساند . شیدا

 .ى مهرى را ديدخیسى مانتو

 .تا دو روز مهرى را از چشمان نادر مخفى كردند

بعد از رفتن نادر به جبهه، آرامش به خانه برگشت و مهرى با سرخوشى از 

 !خوشمزه بودن ساندويچ سوسیس گفت

شیدا تالش مىكرد مهرى از ترس دور باشد. ترس كتک خوردن از پدر و 

 .نادر

 .دهاى پدرترس بیدار شدن از خواب بهخاطر فريا

او حامى خوبى براى مهرى سربههوا و بىفكر بود، همانطور كه على حامى او 

 .بود

 .على... بايد كارى مىكرد على صورتش را نبیند

 مهرى به على خبر ندى، باشه؟ -

 :مهرى خوابآلود گفت

 .باشه؛ اما على مىفهمه -

 .رام گرم شدچشمان شیدا ا

روى بازويش حس كرد، خواب  مابین خواب و بیدارى سنگینى چیزى را

 بهسرعت گريخت و هوشیارى همچون

 .مرزبان سر پست، وجودش را پر كرد

 .چشمان باز شده، صورت على را نزديک خود ديد
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 :صدا و نفسهاى برادر گوش و جانش را فرا گرفت

 شیدا بیدار شدى؟ -

 : صورتش كمى تكان خورد و خفه و شُل گفت
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 .آره -

 .على عقب رفت و شیدا به آهستگى نیم خیز شد و نشست

على به صورت نیمهبستهى خواهرش خیره ماند و لب باز كرد چیزى بگويد؟ 

 اما پشیمان لب پايین را میان دندان

 .گرفت و مكث كرد

 :شیدا آهسته پرسید

 چى شده؟ -

 :هى از میان سیـ*ـنه كشید و بلند شدعلى ا

 .بیا اون اتاق، كارت دارم -

شیدا دستى به موهاى بلند و مجعد كشید و كش سرش را محكم كرد. كمى 

 چشمانش را با انگشت مالید. مهرى با

 .خرخر آرام، در خواب عمیق بود

 .صداى خروپف بلند پدر از اتاقش شنیده مىشد

 .تهاى خانه شد. على با چشمان بسته به ديوار تكیه داده بودوارد اتاق ان

موهاى تیره و خوش حالتش در بین پريشانى، جذابیت معصومانهای به مرد 
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 .جوان بخشیده بود

لبهاى زيبا و خوشفرمش از هم فاصله گرفته بود و اجازه مىداد شیدا زير نور 

 المپ، دندانهاى درشت و

 .منظمش را ببیند

 .ا على بیدارش كرده و با او چهكار داردنمىدانست چر

 :با فاصلهى يک قدم روبروى تكیهگاه زندگیش نشست و گفت

 .سالم -

 .على چشمانش را گشود و براى لحظهای كوتاه خیرهى صورت خواهرش شد

چشمان درشت و سیاه با مژههای فر، بینى گوشتى كوچک، همانند بینى 

 مريلین مونرو، دهان معمولى و پوستى

می، چهرهی معمولى به شیدا بخشیده بود؛ اما نگاه اين چشمان، عمیق و گند

 .آرام همچون اقیانوس ناشناخته بود

 .نگاهى كه جذابیت قدرتمندى به صورتش مىداد

 :خیره در آن نگاه و مهربانى آشكارش پرسید

 شیدا جريان نامه چیه؟ -

 .شرم و اشک همزمان از چشمان شیدا فروريخت
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انتظار نداشت نادر، على را در جريان بگذارد. بىاختیار تمام ماجرا را تعريف 

 كرد، حتى از مشت كوبیده بر صورت
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 .گفت

 : على زير لب گفت

 .غلط كرده مرتیكهى بىوجدان. ببینم صورتتو -

 .شیدا پارچه را از دور صورت باز كرد و لكهى بزرگ و تیره آشكار شد

 .على زير لب ناسزاى زشتى نثار نادر كرد كه از گوش شیدا دور ماند

 :شیدا گفت

 .على بهخدا من براى كسى نامه ننوشتم -

 .على چشمانش را بر روى هم گذاشت

 .مىدونم، برو بخواب شیدا، با نادر حرف مىزنم -

 :حو نقش لبهاى شیدا شدلبخندى م

 باشه. على نمىخواى برگردى دانشگاه؟ -

 :على با چشمان بسته گفت

 .برمىگردم، صبر كن جنگ تموم بشه. همه برمىگرديم سر كالس و درس -

 :شیدا معترض پرسید

 اين جنگ كى مىخواد تموم بشه؟ -

 :على چشمانش را گشود و گفت

. امیدوارم ما تموم كنندهش ما شروعش نكرديم؛ اما بالخره تموم میشه -

 نباشیم. عراق بايد براى تموم شدنش، به

 .دست و پا بیفته

 :شیدا پرسید

 اونجا وضعیت رزمندهها خوبه؟ -
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در ذهن على گرماى روز جنوب و سرماى شب، كمبود خوراک و وسايل، 

 اضطراب ناشى از عملیات و نگرانى بابت

 .شهادت دوستان صمیمی درهم آمیخته شد

 :د اين آمیختگى با آرامش گفتبا وجو

 .شرايط رو میشه تحمل كرد؛ حفظ كشور از همه مهمتره -

 :شیدا لبريز از غرور به اين مبارز دوستداشتنى خیره شد و گفت

 .درسته؛ اما من همیشه دعا مىكنم كه تو و نادر سالم برگردين خونه -
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على لبخندى زد و در دل اعتراف كرد نادر لیاقت اين محبت خواهرانه را 

 .ندارد

با طلوع خورشید، شیدا مانتو و شلوار مدرسه را پوشید و مقنعه سیاه را به سر 

 كشید و روبروى آيینه به صورت خود

 .خیره شد

 چه بايد مىكرد؟ چه بهانهای مىآورد؟ كبودى بزرگ بهخوبى ديده مىشد.

ن قرار داد. درخانه نه باند داشت و نه آهى كشید و دستمال سفیدى روى ا

 .چسب زخم

مجبور بود سه زنگ با قراردادن دستش روى پارچه، از ديدهشدن كبودى 

 .جلوگیرى كند

 .روز پراضطراب و سختى بود
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با لبخندى دروغین گفت  ال كردند چه شده و اوزهرا و طاهره با ديدنش سو

 .دندان درد دارد

 :طاهره با دلسوزى گفت

 .خ دندون درد خیلى بده، ببینم كدوم دندونتها -

 .شیدا سرتكان داد

 .نه، بريم كالس االن مجیدى اسممونو مىنويسه كه دير رفتیم -

 .مجیدى نماينده و شاگرداول كالس بود

 :طاهره گفت

 .دايش، ازخودمچكر، ازش خوشم نمیا -

 :زهرا و شیدا لبخند زدند و زهرا با زدن چشمكى بامزه، پرسید

 مطمئنى به مجیدى حسادت نمىكنى ؟ -

طاهره موهاى كوتاه و خوشحالت ريخته بر پیشانى را با حركت سريع و زيباى 

 انگشتان كشیده و روشنش، به داخل

 :مقنعهى زرشكى سُراند و با اخم پرسید

 م ؟حسودى! چرا به اون حسودى كن -

 :زهرا با لبخند انگشت كوچكش را باال آورد و گفت

 …يک، از تو خوشگلتره؛ دو، درسش بهتره؛ سه -

 :ساكت شد و خود را پشت شیدا رساند و پناه گرفت و ادامه داد

 .احمد پسر همسايهى اوناست -

 :طاهره جیغ كشید و بهطرف زهرا خیز برداشت

 .زهرا خیلى بىشعورى -
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زهرا شانهى شیدا را گرفت و با هر حركت طاهره به جهت عكس، شیدا را 

 .همراه خود چرخاند و خنديد
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 :شیدا گفت

 .زهرا ولم كن دارم مىافتم -

ى دوخت. طاهره با حركتى زهرا بىتوجه به شیدا، چشم به طاهرهى عصبان

 .سريع، دست زهرا را چنگ زد و كشید

بازوى جدا شدهی زهرا بر چهرهى دردناک دخترک بینوا خورد. شیدا نالهاى 

 كرد و دستمال ازصورتش روى زمین

 .افتاد

خوشبختانه طاهره و زهرا چنان درگیر هم بودند كه متوجه صورت شیدا 

 .نشدند

 .مال را برداشت و روى صورت قرار دادشیدا با چشمان خیس باسرعت دست

 .آن روز با تمام سختى به پايان رسید

بعد از جداشدن از دوستان احساس كرد كسى تعقیبش مىكند؛ بر سرعتش 

 .افزود

 .گامهاى تعقیبكننده را شنید؛ او هم بر سرعتش افزوده بود

 :صدا كنار گوشش نجوا كرد

 …صبر كن با هم بريم دختر-
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 :خرين كلمه را كه از دهانى خندان خارج مىشد شنیدباخشم برگشت و آ

 !زشته -

 .بهروز! تو اينجا چیكار مىكنى؟ چرا صداتو اين طوری كردی؟ ترسیدم -

 :بهروز كنارش رفت و با لبخند گفت

 .ورزش داشتیم؛ با دوتا از بچهها زودتر زديم بیرون، البته از روى ديوار -

 :شیدا متعجب گفت

 .از تو بعیده اين كارها، شاگرد اول مدرسه، پسر آقا مدير -

 .دايى آن سال پذيرفته بود كه مدير دبیرستانى در همان حوالى شود

 :بهروز خنديد و گفت

 .ولش كن شیدا، مگه شاگرد اول دل نداره؟ حوصله نداشتم -

 :باشیطنت افزود

؟ يیه اسمش چى بوداصال مىخواستم بیام اون دوتا حورى رو ببینم. چشم طال -

 …شیرين يا

 :شیدا سعى كرد نخندد. بااخم گفت

 پررو با دوستاى من چیكار دارى؟ -
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نه نامحرم  …جون شیدا بیا خواهرى كن و دست دوستتو بذار تو دست من -

 نامهمو بذار تو …هستیم، اوم

 .دستش
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 :شیدا گفت

 كو نامهت؟ -

 .بهروز كمى جیبهاى شلوار كتان كرم و بلوز سفیدش را وارسى كرد

يادم رفته بیارم، يعنى راستش هنوز ننوشتم. اصال شیدا به نظرت چشم  -

 .طاليیه بهتره يا اون چشم سبزه

 :شیدا با عصبانیت گفت

 .بهروز خفه شو باشه؟ خفه. پررو -

 :بهروز لبهايش را محكم روى هم فشرد و غر زد

 .چه بداخالقى دختر، آخرش مىمونى رو دست عمه -

 .شیدا بهطرف بهروز چرخید

 …بهروز از اين -

بهروز كه با لبخند به صورت شیدا نگاه مىكرد متوجه كبودى اندازه يک سكه 

 روى گونهى چپ شیدا شد كه از زير

تو خیابان با رو گرفتن نیمی از صورتش چادر سرک كشیده بود. شیدا همیشه 

 .را زير چادر مىپوشاند

 :باتعجب جملهى شیدا را قطع كرد وپرسید

 صورتت چى شده؟ -

 :شیدا به تندى چادر را بر روى صورت كشید

 .هیچى -

 :بهروز بااخم پرسید

 نادر زده ؟ -
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 .نه، خوردم به ديوار -

 ادر كتكت زده؟چرا پیشونى و دماغت طورى نشده؟ هان؟ شیدا، ن -

چشماى تیرهى شیدا پر از اشک شد و سر را به تأيید، دوبار به پايین تكان 

 .داد

 :بهروز با عصبانیت پرسید

 چرا؟ -

 :شیدا خجالتزده گفت

 .ولش كن، نادره. بهونه نمىخواد -
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 :بهروز با همان عصبانیت پرسید

 يعنى چى! بابات چطور اجازه میده نادر بىدلیل كتكت بزنه؟ -

شیدا آهى كشید. با وجود اينكه بهروز از زيروبم ماجراهاى خانه اطالع داشت؛ 

 ولى باز هم شرم اجازه نمىداد از

 .ماجرا چیزى بگويد

 .بهروز اصرار كرد

چشمان شیدا خیره نادر شد كه كنار در خانه ايستاده بود، ديگر احساس ترس 

 .نكرد

 .بهروز بعدازظهر میام پیشت میگم، االن برو -

 :بهروز هم كه متوجه نادر شده بود، با تأسف گفت
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 .باشه منتظرتم، خداحافظ -

 .شیدا خداحافظى كرد و بهسمت خانه رفت

تا وارد شود. ديگر نمىخواست كالمى با بىتوجه به نادر خود را به در فشرد 

 نادر ردوبدل كند. قلبش را به روى

 .برادرش بسته بود

 «.نادر از حاال براى تو يه غريبه و نامحرمه»به خود گفت: 

 :نادر گفت

 .سالمت كو؟ باز هم كه با اين پسره هستى -

 قلب شیدا كوبش تندى گرفت؛ اما با ظاهرى بىاعتنا سكوت كرد و وارد خانه

 .شد

 :نادر متعجب به شیدا نگاه كرد و گفت

 مگه با تو نیستم؟ -

 .شیدا اعتنايى نكرد اينبار ديگر كوتاه نمىآمد. نادر براى او مرده بود

كینه نیش به قلبش زد و ريشه دواند در قلبى كه تا كنون بهجز محبت، دانهای 

 .نكاشته بود

د بخوابد تا كمى از غذاى سرد شده را خورد و بعد از خواندن نماز سعى كر

 درد لعنتى دور شود. چه ضربشستى

 .داشت اين نابرادر

******** 

 :بهروز بىتوجه به شرم شیدا با تحقیر و خشم گفت

 .حاال اون پارچه رو بردار ببینم آقا نادر چه كرده -
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شیدا در مقابل لجاجت اين دوست همیشگى صورت كبود را به نمايش 

 .گذاشت

 .تین! اين داداش تو آدم بشو نیستعجب سگى تو خونه بس -
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 .بهروز ول كن اين حرفا رو -

 .شیدا جريان چى بود؟ راستشو بگو. داداش وحشیت بايد دلیلى داشته باشه -

 .شیدا آهى كشید و خود را روى تخت جابهجا كرد

 .دلیلش حماقت من بود، اينبار دلیل خوبى داشت -

 :ابروهاى كشیدهى بهروز باال رفت و باحیرت گفت

 دلیل خوب؟! چه دلیلى؟ -

 :با شنیدن ماجرا انگشت به دهان گرفت و پرسید

 حاال اين دوستت نامه رو به نامزدش داد؟ كتكت ارزش داشت؟ -

 .پاره اش كردم -

 .شیطنت پسرک گل كرد

ديونه چرا اينكارو كردى، يه رونوشت حداقل به من مىدادى بدم به اين  -

 شیرين. پدرمو درآورده ازبس میگه چرا

 .برام نامهی عاشقونه نمىنويسى

 :شیدا خنديد و گفت

 اين شیرين رو كى به من نشون میدى؟ -
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 :زد بهروز سیبى از سبد كوچک میوه برداشت و گاز

 مگه تابلوست كه نشونت بدم؟ -

 :و زمزمه كرد

 .البته از خوشگلى مثل تابلوى نقاشی میمونه -

 :شیدا بالش را بهطرف نوجوان تكیه داده بر پشتى، پرت كرد

 خوشگله؟ …اِ -

 :بهروز بالش را مابین ران و آرنج دستش قرار داد و وسوسهبرانگیز گفت

 .خیلى، مثل حورى بهشتى مىمونه -

 ورى بهشتى كجا ديدى آقا؟ح -

نخورديم نون گندم؛ ديديم دست مردم شیدا خانوم! االن فقط تو جبهه  -

 ...تقسیم نمىكنن

 :شیدا بلند شد و صحبت بهروز را قطع كرد

 .جون دايى كمتر چرت بگو. من ديگه برم خونه -
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بهروز پس از رفتن شیدا روى تخت دراز كشید و فكر كرد مگر امكان دارد 

 آدم بهقدرى بیرحم باشد كه برصورت

دخترى مثل شیدا بكوبد، شیدايى كه از پاكى و محبت مايهی حسادت 

 .فرشتگان است

 .خدا لعنتت كند نادر
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م نشسته بودند. مادر با تمامى افراد خانواده بهجز پدر و ناصر دور سفرهی شا

 عشق داخل بشقابهاى برنج، خورش

 .قیمه مىريخت و دقت مىكرد گوشتها بیشتر سهم نادر و على شود

شیدا كه وظیفهى ريختن برنج خوشبوى ايرانى در بشقابهاى مالمین سفید با 

 گلهاى زرد را داشت، آخرين

 .دادبشقاب را از تهديگ نان كف قابلمه پر كرد و وسط سفره قرار 

مهرى كنار شیدا نشست و آخرين كاسهى كوچک ماست را روبروى خودش 

 .كشید و با اشتها مشغول خوردن شد

 :نادر قاشق را پر از غذا كرد و پرسید

 على از عبداهلل چهخبر؟ -

 .على صبر كرد تا غذا از گلويش پايین برود

 .اينبار مرخصى نیومد تا براى عروسى خواهرش بتونه مرخصی بگیره -

 :نادر بار ديگر پرسید

 مرخصى تو كى تموم میشه؟ -

على درحالىكه حركت دست شیدا را با كنجكاوى و محبت دنبال مىكرد، 

 :گفت

 .اينبار مرخصیم كم بود؛ بايد فردا شب حركت كنم -

دست شیدا كه بهترين قسمت ته ديگ را داخل بشقاب على مىگذاشت 

 .بىحركت ماند

 :را به صورت على دوختشیدا چشمان نگران و تیرهاش 

 فردا شب؟ چرا اينقدر زود؟ -
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 :مادر هم با نگرانى دست از خوردن كشید

 !تو كه تازه اومدى ننه -

 :على به آرامى لبخندى زد و گفت

 .دفعهى بعدى قول میدم بیشتر بمونم -

 .مهرى لیوان پالستیكى قرمز را پر آب كرد و يكنفس آن را خورد

 :مادر گفت

 !رده، يواشتر بخوركسى دنبالت ك -

 .شیدا كمى با غذا بازى كرد. هربار جويدن غذا برايش دردآور بود
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 :آرام پرسید

 اونجا خیلى سرده؟ -

على قاشق را داخل بشقاب قرار داد و در میان صداى بهم خوردن قاشق و 

 :بشقابها گفت

 .شب سرده؛ اما مثل همیشه تحمل مىكنیم -

شیدا باز هم انديشید كى اين جنگ تمام مىشود تا خانوادهها به دور از ترس 

 و هراس ازدستدادن عزيزان با آرامش

 زندگى كنند؟

ى كه روبرويش، آن سوی سفره نشسته بود، به دستان استخوانى و سفید عل

 نگاهی انداخت. حیف اين دستها نبود
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 !كه به جاى گرفتن خودكار و ورق، اسلحه بهدست بگیرند و ماشه بچكانند؟

 :نادر بلند گفت

 .شیدا يه لیوان آب بده -

 .شیدا پارچ آب را بهطرف نادر كه كنار علی نشسته بود، سُراند و چیزى نگفت

 :ر شیدا بلند شد؛ اما قبل از آن كه قدمی بردارد مادر سريع گفتمهرى از كنا

 كجا ؟امشب نوبت كیه كه ظرفا رو بشوره؟ -

 :مهرى معترض گفت

 .آب سرده، من ظرفاى ظهرو مىشورم -

 :شیدا بلند گفت

كم زرنگى كن فردا ظهر كه مدرسه هستى ، من بايد بعد از مدرسه ظرفا رو  -

 .بشورم

 :مهرى لجوجانه گفت

 .ظرفارو خودت جمع كن بیار آشپزخونه -

 .مهرى خم شد و قابلمهى خالى از برنج را برداشت و وارد آشپزخانه شد

 :مادر پرسید

 نادر تو كى برمىگردى جبهه؟ -

نادر نیمنگاهى به شیدا انداخت كه بىتوجه، به صورت على خیره بود، بااخم 

 :گفت

 .منم مثل على فردا شب بايد برگردم -

 .با رفتار تندش نبايد منتظر دلواپسى شیدا باشدمىدانست 

 :صداى بابا از اتاقش شنیده شد
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 اين چايى من چى شد؟ -

109 
 

 

 

 :شیدا بلند گفت

 .االن میارم -

 :مادر خیره بر گونه ى كبود گفت

 .خودم مىبرم تو نرو االن شر بهپا میشه -

 .شیدا بىقرار به هر بهانه، به على نزديک مىشد

على كتابى را كه مطالعه مىكرد كنار گذاشت و سر را روى بالش چرخاند و 

 :بلند گفت

 .شیدا بیا -

شیدا كه مشغول دوختن دكمههاى شل شدهى روپوش مدرسه ى گشاد و 

 .يک شدبلندش بود، بهسرعت به على نزد

 :على همانطور دراز كشیده پرسید

 چیزى مىخواى از من بپرسى يا بگى؟ -

 .چشمان كشیده درشتتر شد و تیز اطراف را كاويد و بر صورت على نشست

 .من؟ نه -

 االن فیلم سینمايى شروع میشه نمیخوای ببینی؟ -

 .شیدا دستى به دكمهى دوخته شده كشید تا از محكم شدنش مطمئن شود

 .ورايیه، قبالً نشون دادهسام٧ -
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 :علی كنجكاو ادامه داد

 تو امروز يه چیزيت هست، چى شده؟ -

 شیدا دستانش را مشت كرد و روى پاهايش گذاشت و با صدايى غمگین گفت

: 

ناصر كه نیست، تو هم مىخواى فردا برى و معلوم نیست كى بیاى؛ خب من  -

 .دلواپس میشم

 :ش فروبرد و پرسیدعلى دست راست را میان موهاى تیرها

 پس نادر چى؟ -

شیدا با نگاه دست على را دنبال كرد و در دل آرزو كرد كاش آنقدر جرئت 

 داشت تا دست خود را بر روی آن

 .موهای عزيز بكشد

 :نگاهش را به چشمان علی كشاند و گفت

 ...اون هر چیش بشه، برام مهم هم نیست، اصال خدا كنه دستش -

 .باسرعت حرفش را خورد تا خواستهى قلبیش را بر زبان نیاورد

من دلم براى شما دوتا تنگ میشه. فردا برى معلوم نیست دوباره كى بیاى  -

 .مرخصى
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 .دل خواهر را برد دست علی بارديگر چنگى میان موها زد و

 اينبار فكر كنم زودتر بیام. بعد از عروسى خواهر عبداهلل زود میام، باشه؟ -

دل شیدا با صدای علی لرزيد و چشمانش بارديگر حريصانه بر آن دست و مو 
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 نشست و بغض كرد. كاش علی

 .همیشه همینطور مهربان و سالم برای او بماند

 .رگردعلی مواظب خودت باش، باشه؟ زود ب -

 :علی لبخندی زد و بامهربانی گفت

مواظبم حاال برو يه چايی داغ بیار، كتاب انگلیسی رو هم بیار ببینم اينقدر  -

 میری پیش استاد بهروز چیزی ياد

 .گرفتی يا نه

شیدا خوشحال لباسش را كنار ديوار گذاشت و بهسوی آشپزخانه رفت. 

 لحظهلحظهی بودن با علی برايش ارزشمند

 .زشمندتر از هرچیز در دنیای كوچكشبود. ار

باذوق استكانها را پر از چاى كرد و همراه كتاب منفور انگلیسى، نزد على 

 .رفت

 :على كمى كتاب را ورق زد و پرسید

 بیشتر كدوم قسمت مشكل دارى؟ -

 :شیدا صورت كبودش را زير انداخت و شرمگین به على گفت

 .ىكنمهمهش. هم امالء و هم گرامر. فقط حفظ م -

 :على خنديد

خب اينطور كه ياد نمىگیرى، تازه تو دبیرستان درستون سختتره، مىخواى  -

 تجديد بشى؟

با شنیدن دبیرستان تمام وجود شیدا لبريز لـ*ـذت و شعف شد. آمال و 

 آرزوهايش دبیرستان بود. چندبار تصادفى
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ثل م همین چند كالس براى دختر بسه، همین كه»شنیده بود كه پدر مىگفت: 

 يا بارها شنیده بود« ما كور نباشه.

برى مدرسه چشم و گوشت باز بشه؟ پررو و بىحیا »نادر با تندى مىگفت: 

 «.بشى؟ من نمىذارم ديگه درس بخونى

شیدا فقط به امید حمايت على و معجزه خدا دلخوش بود. گرچه با هربار 

 شنیدن اين جمالت دلش مىلرزيد و از

 .آينده مىترسید

 اگر درس نباشد، يعنى ازدواج اجبارى؟

محال بود به خفت بىسوادى و ازدواج تن دهد. مطمئن بود هیچ نیرويی 

 .نمىتواند او را مجبور به ازدواج كند

 شیدا فهمیدى چى گفتم؟ -

 :شیدا لبهايش رو جمع كرد

 .ببخش نفهمیدم، حواسم نبود -
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 :على از جا بلند شد و گفت

 .صبر كن -

زير نگاه منتظر شیدا بهسمت كمد خود رفت و از میان كتابهاى دبیرستانش 

 كه انتهاى قفسه دوم بود به جستوجو

 :پرداخت و با بیرون كشیدن كتابى گفت
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 .آهان اين بهدردت مىخوره -

 .گرفت، بزرگى آن مانند برگههاى امتحانى بودكتاب را بهسمت شیدا 

 .بر روى آن نام انتشارات رزمندگان مىدرخشید

 :على كنار شیدا نشست و گفت

 .بیا از درساول شروع كنیم، به بهروز هم بگو با اين كتاب بهت ياد بده -

 .شیدا سرتكون داد و اوهومى گفت

 :صداى على كنار گوشش گفت

 ...اول ضمیر -

******** 

وبروى آيینه ايستاد و كبودى محو صورتش را وارسى كرد. مجبور بود ر

 دروغى بتراشد تا بچهها از شرايط زندگیش

 .آگاه نشوند

مقنعهى مشكى را سركرد و كیف نارنجى بزرگش را بر دوش انداخت. كیفش 

 .را دوست داشت

كیف مستطیلى دواليه كه در يكى كتابها و در ديگرى دفترهايش را قرار 

 د. يک جیب بزرگ هم جلويشمىدا

 .داشت كه در آنها خودكار، مداد، تراش و پاكن قرار داشت

بهقدرى در سادگى زندگى خود غرق بود كه متوجه ظرافت لباسهاى 

 دوستانش نمىشد و توجهى به كیفها و

 .وسايل آنها نمىكرد

 .حتى متوجه كفشهاى ظريف دخترانه و شیطنتهاى زيرپوستیشان نمىشد
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كنجكاو نبود كه زير میز با ناخن و سوهان چه مىكنند يا چرا شلوارهايشان 

 لوله تفنگى شده و چانهى مقنعهى آنها

 .زير گرد نشان مىرود

 .برايش چشمهای سرمه كشیده و لباسهاى عطرزده، مهم نبود

حتى وقتى از دنیاى پنهان و پررمز و راز دخترانه مىگفتند خود را به آرامى 

 و با خودكار، دفتر و نوشتن كنار مىكشید

 .مشغول مىكرد

 !آن دنیا برايش جذابیت نداشت. از آن نفرت داشت، شايد هم مىترسید
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های با وجود اطالعات وسیعش از فیلم، كتاب و شعر، از سادهترين رمز و راز

 .جنس خود دور بود

كیفش را برای آخرينبار چک كرد. كتاب فارسی، رياضی و هنر با 

 دفترهايشان مرتب كنار هم بودند. رسم درس

رياضی را هم كشیده بود. مداد رنگی نداشت كه آن را هم از زهرا يا طاهره 

 .میگرفت

خانه  ازلقمهای نان و پنیر هم برای زنگ تفريح برداشته بود. با خیال آسوده 

 .بیرون زد

پايیز آهستهآهسته جای خود را به سرمای زمستان میداد. اواخر آبان بود و 

 .سوزسرما استخوانهايش را میلرزاند
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مسیر همیشگی مانند دوسال قبل در پايیز و زمستان نیمهروشن موجب 

 ترسش میشد. از سكوت و خلوت

اف يا سگهای نمیترسید، از ديدن گاهگاه سگهای نگهبان تک باغهای اطر

 .ولگرد نمیترسید

از بوق گهگاه اتومبیلهای در حال حركت نمیترسید؛ اما از ديدن مرد يا پسری 

 تنها كه در مسیر میديد يا شنیدن

صدای قدمهای محكمی كه از پشت سر میشنید، ترس به جانش میريخت. به 

 قدمهايش سرعت میداد تا زودتر

آن خیابان، همیشه دانشآموزان  به خیابان فرعی مدرسه برسد. با ورود به

 تكتک يا گروهی ديده میشدند و ديدن

 .آنها به جانش آرامش میريخت

كسی از دختران كوچهی آنها، مدرسه راهنمايی نمیرفت تا با او هم مسیر 

 باشد. مسیر مدرسهی بهروز هم كامال

 .مخالف مدرسهی او بود

همانطور كه با نگاهش به دنبال برگهای خشكیدهی روی زمین میگشت تا پا 

 بر روی آنها بگذارد و از صدای

خشخش شكستهشدن برگها لـ*ـذت ببرد، صدای مردی او را از دنیای 

 زيبايش بیرون كشید

 .سرتو باال كن خوشگله، يه نگاه به ما كن -

 .وبرو نگريست، كسی نبودتكانی خورد و سرش را ناخودآگاه باال برد و به ر

سمت راست را نگريست. سربازی را آن سمت خیابان كمعرض ديد. جوان 
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 :لبخندی زد و گفت

 نمی ترسی بخوری به ديوار؟ -

شیدا هنوز مبهوت بود. نگاهش به سرباز زيبا بود. زيبا؟ آری پسر جوان 

 صورت خوشتراشی داشت، بخصوص چانه و

 .كه آن روزها امری عجیب بود لبهای خوشفرم در صورتی اصالح شده

آنچه شیدا را مبهوت كرد، صدای بم و بسیار جذاب سرباز بود. تاحاال صدای 

 .مردانهای به اين زيبايی نشنیده بود

 .حتی از صدای دوبلور كارتون رابینهود هم خوشطنینتر بود

وقتی پسر جوان قدمی كج كرد تا از آن سمت خیابان بهسمت شیدا بیايد، 

 خود آمد و بدون توجه بهشیدا به 

 :پسرجوان و صدای سحرانگیزش كه میپرسید

 چرا فرار میكنی؟ -

بیشترين سرعت را به پاهايش داد و هرلحظه از او دور شد و خود را با 

 .نفسهای تند شده به خیابان مدرسه انداخت
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ديدن رفتگری كه زبالههای درون جوی را با جاروی بلندش بیرون میكشید، 

 باعث آرامش قلبش شد. گامهايش را

آهسته كرد و بیاختیار نگاهی به عقب انداخت، خوشبختانه اثری از صدا 

 !قشنگ نبود
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آن روز وقتی ماجرا را برای دوستانش تعريف كرد، طاهره مانند همیشه با 

 .اوی از قیافه و هیكل پسر پرسیدكنجك

 ...شیدا موهاش چه رنگی بود؟ چشاش چی؟ درشت و رنگی بود؟ قدش -

 :شیدا بیحوصله و كالفه گفت

طاهره ولم كن. داشتم سكته میكردم، بعد تو میپرسی چه شكلی بود؟ هوا  -

 كه روشن نبود، اونم اونطرف خیابون

 .بود

يد كه براى لحظهای دلش را دوست نداشت از چهره و صداى زيبايی بگو

 .لرزانده بود

 :زهرا با لبخند همیشگی گفت

 از پسرهای محل نبود؟ -

 :شیدا شانه باال انداخت و گفت

 .نمیدونم -

 :طاهره آهی كشید

 ...كاش قیافهشو نگاه میكردی اونوقت -

 :شیدا عصبانی پرسید

 اونوقت چه كار میكرديم؟ هان؟ باهاش رفیق میشديم؟ -

 :طاهره پشت چشم نازک كرد و گفت

 ايش... حاال چرا میزنی؟ -

 :شیدا از حالت طاهره لبخندی زد و گفت

جون دفعه بعد كه ديدمش آدرس تو رو میدم، يهراست بیاد 1( ) نارنجی -
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 پیشت صورتشو دقیق ببینی، خوبه؟

*** 

 .نارنجی يكى ازشخصیتهاى مدرسهى موشها كه تكیه كالمش ايش بود1-

 :با لبخند به گفتوگوى دوستانش گوش مىداد پرسید زهرا كه

 بچهها رسم رياضى رو كشیدين؟ -

 :شیدا سرى تكان داد

 .اوهوم ديشب كشیدم -

 :طاهره با لحنى كشدار و لوس گفت

114 
 

 

 

 .كشممن نه، زنگ تفريح مى -

 :شیدا خیره به لبهاى آويزان طاهره پرسید

 .وقت مىكنى؟ رسمش نیمساعت طول كشید -

 .خب زنگ هنر تو كالس مىكشم. وقتى خانم آيتاللهى داره قصه میگه -

 .نیشخندى روى لبهاى دخترها نشست

خانم آيتاللهى دبیر عربى و هنر بود. خط خوبى داشت؛ اما از نقاشى هیچى 

 نمىفهمید. بیشتر زنگ هنر را به

 .داستانگويى مىگذراند، آن هم داستانهايی گاه بسیار احمقانه و كودكانه

همیشه با چادر سیاه داخل كالس میآمد، چادرى كه روى زمین كشیده مىشد 

 .و همواره خاكى بود

 .وى مقنعه كرمرنگش لكهای وجود داشت كه هربار سوژه بچهها بوداكثراُ ر
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 .ديشب آبگوشت داشتن -

 .به نظرم اشكنه بوده -

 !آه... امروز نمیشه گفت ديشب چى خورده -

بچهها سركالس هنر راحت بودند. نقطهبازى محبوبترين بازى سه دوست 

 .سركالس هنر بود

 :طاهره لبهايش را جمع كرد و پرسید

 ا صورت من فرق نكرده؟بچهه -

 .زهرا و شیدا به صورتش چشم دوختند

صورت بیضى گندمى روشن با پیشانى تخت، ابروهاى كشیده و بهم پیوسته، 

 بینی ظريف كه قوسى خفیف داشت و

 .لبهاى درشت و نسبتاً بزرگ كه نشاط و زيبايى خاصى به چهرهاش مىبخشید

 :شیدا ابرو درهم كشید

 .نم؛ اما انگار يه تغییرى كردىنه من كه چیزى نمىبی -

 :لبخند زهرا پررنگتر شد وقتى پرسید

 اگه خانوم خدايارى بفهمه چیكار مىكنى؟ -

 :شیدا پرسید

 هان؟ چى شده؟ -

 :طاهره گوشهى مقنعه را روى دهانش برد و خنديد

 .اينطورى روشو مىگیرم -

 :شیدا كالفه مشتى به شانهى زهرا كوبید
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 .به منم بگین چى شده -

 . مقنعه از روى لبهاى طاهره كنار رف

 :طاهره لبهايش را غنچه كرد و جلو داد

 .اينو میگم -

 .زهرا و شیدا به لبهاى لوله شده و مضحک خنديدند

 . ماتیک زده -

 :چشماى شیدا درشت شد

 .ماتیک؟ واى طاهره، خانم مىكشتت -

 :صداى زنگ مدرسه در كالم طاهره وقفه انداخت

 .نمىفهمه. ازش فرار مىكنم -

 .سه دوست آهسته بهطرف صف كالس رفتند

****** 

 .ظهر پنجشنبه بود و مادر دور از چشم پدر با زنان همسايه بازار رفته بود

شغول خواندن كتاب شیدا درسكوت دلچسب خانه زير كرسى گرم باولع م

 .)زنجیرعشق( از دافنه دوموريه بود

 .چشمانش آرامآرام گرم شد و خود را به گرماى خواب سپرد

 ...صداى جیغ و فرياد

 .چشمهايش با ترس باز شد

 .به تندى نیم خیز شد. صدا از داخل آشپزخانه بود

 :پدر خشمگین فرياد زد
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 زار، چى تو خونه كم بود؟زنیكه چندبار بگم دروغ نگو؟ براى چى رفتى با -

 :مادر با گريه و التماس ضجه زد

 ...حاجى غلط كردم، اشرف خانوم اصرار كرد و گفت -

شیدا به آشپزخانه دويد. با ديدن زنجیر معروف در دستان پدر، رنگ از 

 سانتى كه سه٧٠رخش پريد. زنجیر نقرهاى 

 .بافت ريز داشت و هنگام نشستن بر بدن، دردى وحشتناک داشت

 :فرياد زد

 .بابا نزن، تو رو خدا ولش كن -
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پدر بىتوجه زنجیر را باال برد و به مادر نزديک شد. شیدا بدون كوچكترين 

 وقفه خود را مابین آن دو قرار داد و

 .چشمانش را بست

 .صداى سوت زنجیر را كنار گوشش شنید و فرياد پدر را

 .برو كنار شیدا وگرنه مثل ننهى بىهمه چیزت سیاه و كبودت مىكنم -

 :شیدا آب دهانش را قورت داد و گفت

 .نزن، بابا نزن -

 :پدر با خشونت بازوى شیدا را گرفت و به كنارى هلش داد

 .اد جاهاى ديگه برهگم شو عقب، االن كتک نخوره فردا بىخبر مىخو -

زنجیر چرخى خورد و بر بازوى مادر نشست و جیغ مادر، اشک به چشم شیدا 
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 .آورد و قلبش را پاره كرد

 .حاجى نزن ارواح خاک بابات -

دختر نوجوان بارديگر خود را بین مادر و پدر قرار داد، حركتش آنقدر سريع 

 بود كه دومین ضربه بر روى بازوى

 .نحیفش پايین آمد

 :يادى از درد كشیدفر

 .ى خداا -

پدر با خشم و كالفگى زنجیر را پرت كرد و لگدى به پاى مادر كه پشت 

 :دخترش روى زمین مچاله بود، زد و غريد

 زن اگه يهبار ديگه بدون اجازه بیرون برى، پدرتو در میارم. فهمیدی؟ -

 :مادر تندتند سر تكان داد و با گريه گفت

 .باشه، ديگه نمیرم -

بیرون رفتن پدر از آشپزخانه، شیدا دست بر بازويش گرفت و بدون كالمى  با

 خود را به زير كرسى رساند و اجازه داد

 .قطرات درشت اشک از چشمانش بیرون بزند

 نمىدانست درد بازوى كبودش بیشتر است يا درد كتكخوردن مادر؟

ن متوجه درد عمیق قلبش براى مظلومیت زن نشد، دردى كه با گذر زما

 .لحظهبهلحظه در وجودش رشد مىكرد

دردى دوسويه كه يک سوى آن نفرت از جنس مرد پنهانىتر از درد اولیه، 

 عمیق و سیاه در وجود دختر رنجديده

 .ريشه میدواند و قوى مىشد
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 .صداى پربغض مادر را شنید

 .شیداجون پاشو اين چايى رو براى بابات ببر -

 .نار زدصورتش را سريع پاک كرد و لحاف را ك
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 بابا چرا امروز زود اومده خونه؟ -

 :مادر پاهايش را زير كرسى دراز كرد و بابغض گفت

 .از شانس سیاه من -

پدر همیشه بعد از اذان مغرب به خانه مىآمد و مادر با اين امید كه قبل از پدر 

 به خانه برگردد، بازار رفته بود تا هم

 .چشمان و روحش سیراب شود و هم يک دست استكان و لیوان بخرد

شیدا آبى به صورت زد و سینى كوچک رويى را به اتاق پدر برد. سینى چاى و 

 سته برنبات را روبروى پدر نش

 .تشكچه قرار داد

پدر حبهای ترياک اندازه عدس بر روى حقه چسباند و بدون نگاه كردن به 

 :صورت دخترش گفت

موقع دعوا تو جلو نیا، ننهت بايد كتک بخوره تا زيرآبى نره. زنیكه به من  -

 میگه رفتم سفره، اون سفره بخوره تو

نهی اشرف كوره و كمرت دروغگو... ولش كنم مىخواد هر روز بازار و خو

 .شمسى كره باشه
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 .شیدا بدون حرف از اتاق پدر بیرون آمد

 .كمی بازوی دردناكش را مالید و به اتاق محبوبش رفت

با گشودن كمد كتابها و بیرون كشیدن گنجی ديگر، از درد ناخوشايند دور 

 .شد

را با لـ*ـذت به سیـ* ـنه چسباند. میل شديد به « كفشهای غمگین عشق»كتاب 

 خواندن آن داشت، میتوانست

 .برود و آن را ادامه دهد« زنجیر عشق»بعداً سراغ 

صدای اذان مغرب و غرغر پدر كه به حیاط میرفت، شیدا را از دنیای جادويی 

 رمان بیرون كشید. خود را به سالن

 .رساند تا جلوی خشونت احتمالی پدر را بگیرد

ون سبد قرمز را پوست مادر كه زير كرسی نشسته بود وسیبزمینیهای در

 میكند، با ديدن صورت سرخ و عبوس و

 .چشمان خمـ*ـار مردش سر به زير انداخت

 :با خروج پدر، شیدا با نفسی آسوده پرسید

 ننه شب چی میخوای درست كنی؟ -

 .اشكنه. برای بابای از خدا بیخبرت هم مرغ گذاشتم -

 :چاقو را از مادر گرفت

 .سر بزن نسوزه من پوست میكنم، برو به مرغ -

مادر نفهمید شیدا میخواهد از روبرو شدن او با پدر و درگیری مجدد 

 .جلوگیری كند

همانطور كه هیچگاه نفهمید نقش و جايگاهش مدتهاست با دخترش جابهجا 
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 شده و اين شیداست كه تالش

 .میكند، نقش مادر را برای اهل خانه ايفا كند
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 .با كوبیدن در خانه، مهری آمدنش را خبر داد

سرخوش و لبخند به لب وارد شد، كیف سیاهش را به روی كرسی پرت كرد و 

 :بلند گفت

 سالم ننه، چی داريم بخوريم؟ -

 :صدای مادر شنیده شد

ا اينجا يه لقمه نون سق بزن تا اشكنه پخته بشه. اگه شما ذلیلمرده يواش، بی -

 ...دوتا دختر نبودين

 .ادامه نداد

شیدا و مهری میدانستند ادامهاش گله از زندگی سگیش است و آنها كه مانند 

 دو وزنه به پايش بند هستن وگرنه

 .طالق میگرفت؛ اما شیدا میدانست مانع مادر، نداشتن جا، مكان و حامی است

ا میخواست برود؟ بهجز برادری كه همسايهاش بود چه كسی را داشت. كج

 برادری مهربان كه تنها برادر بود و مادر

 .نمیتوانست به او پناه ببرد

نمیتوانست از خانهای كه در عین آزار، آزاد بود، وارد خانهای شود كه در عین 

 امنیت در آن احساس سرباری
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 .میكرد

رون آمد. هرگز اجازه نمیداد آيندهای مانند آهی سرد از سیـ*ـنه شیدا بی

 مادر داشته باشد، مانند او مفلوک و

 .توسريخور باشد و شبانهروز تحقیر شود

بايد درس میخواند و برای خود شغلی دستوپا میكرد. شغلی كه پشتوانهی 

 .مادی و عاطفی برای او باشد

 .مهری كنارش نشست و تنهاش را به شانهی شیدا زد

 .رد نالهای كردشیدا از د

 .آخ. گوساله درست بشین -

 :چشمان درشت مهری گرد شد و با دهان پر از نان و پنیر گفت

 .چی شد؟ من كاری نكردم -

 .آی دستم. دستم درد میكنه. لهش كردی -

 چرا؟ -

 چه داشت بگويد به اين خواهر شاد و بیغم؟

 چهخبر از امتحان علومت؟ -

 :مهری خنديد

 .شدم10 -

سرت، اون قدر كه من برات تكرار كردم اين سیبزمینی امتحان خاک بر  -

 .رو شاخش بود18 میداد،
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سیبزمینی را خالل میكرد كه پدر از حیاط داخل سالن شد؛ درحالیكه 

 .استغفراهلل را زير لب تكرار میكرد

 :هنگام عبور از مقابل كرسی بااخم گفت

 .شیدا، دايیت امشب خونه نیست؛ برو خونهشون، زندايیت تنها نباشه -

غول شدست شیدا از حركت ايستاد. سر را باال برد و چشم به پدر دوخت كه م

 پايین كشیدن آستین پیراهن سفید بر

 .روی دستان خیس و سرخ از سرما بود

 بهروز خونه نیست؟ -

 .شب دير مییاد خونه. پاشو االن برو تا هوا تاريک نشده -

 .پدر به اتاق رفت تا نماز بخواند

 .شیدا سیبزمین ها را روبروی مهری گذاشت

 .مهری خوردشون كن -

 :ی مدرسهاش را جمع كرد و به مادر گفتسريع كیف، كتاب و لباسها

 ننه من میرم. كاری نداری؟ -

 :مادر كه توصیه پدر را شنیده بود گفت

 نه، برو. لباساتو كجا میبری؟ -

 .صبح از اونجا میرم مدرسه ديگه -

 .برو. به زندايیت سالم برسون -

 .باشه خداحافظ -

تهای كوچه بودند. سريع از خانه بیرون آمد، چند نفر در حال رفتن به مسجد ان
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 خود را به خانهی روبرو رساند و زنگ

 .در را فشرد

 .چندبار از سرما پاهايش را بر زمین زد تا گرم شود

 كیه؟ -

 .منم زندايی -

 :در باز شد و فرخنده خانم كه پشت در ايستاده بود، گفت

 تويی شیدا؟ -

 :شیدا با شیطنت گفت

 .نه زندايی، من روح شیدام -

 .فرخنده خانم با لبخند به شیدا چشم دوخت
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 .خوش اومدی عزيزم -

شیدای سرمستِ ماليمت صدا و كلمات فرخنده خانم لبخند به لب وارد خانه 

 .شد

 :وسايلش را كنار كرسی گذاشت و پرسید

 هروز كجاست؟ب -

 :فرخنده خانم درحالیكه ساالد آماده میكرد گفت

امروز بعد از نماز تو پايگاه بسیج مسجد، قراره به پسرای دبیرستانی طرز  -

 استفاده از اسلحه رو ياد بدن. رفته اونجا،
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 .چند روز ديگه هم میخوان ببرنشون میدون تیر برای تیراندازی و آمادگی

 .فتشیدا كنار فرخنده خانم ر

 كمک میخواين؟ -

 .دستت درد نكنه سفره رو بنداز و ظرفا رو ببر -

بعد از انداختن سفره، وقتی كه دست برد تا بشقابها را از آبچكان باالی سینک 

 ظرفشويی بردارد، دستش چنان

 .تیر كشید كه بیاختیار ناله كرد و خم شد

 :فرخنده نگران پرسید

 شیدا چی شد؟ -

 :شیدا لب گزيد و گفت

 .هیچی -

 .اما بغض صدا و اشک نچكیده، حرفها برای گفتن داشت

 :فرخنده اينبار آرام پرسید

 دستت چی شده دخترم؟ -

 :شیدا آب دهانش را قورت داد و گفت

 .ضرب ديده -

 .ببینم -

 :شیدا با شرم گفت

 .چیزی نیست -

 :فرخنده صبورانه گفت

 .من زندايیتم ببینم چی شده -
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شیدا آستین گشاد بلوز مردانهای كه به تن داشت را باال داد و اجازه داد تا 

 چشمان متحیر فرخنده خانم بازوی عريان

 .را ببیند. بازوی ورم كرده و سرخ را كه نشان از شدت ضربه داشت

 :لو خفه كرد و گفتفرخنده آه را در گ

 .بذار ببینم چهكار میشه كرد -

وسايل پانسمان و قرص مسكنی از جعبه كمكهای اولیه برداشت و كنار شیدا 

 :روبروی كرسی نشست

 .اينو بخور -

 .شیدا قرص را با تشكر گرفت و با لیوان آبی كه روی كرسی بود، خورد

 :فرخنده گفت

 میشه لباستو در بیاری؟ -

 :گرفت و شیدا با لكنت گفتصورت سبزه گر 

 .نه... يعنی همینجاست فقط

 :فرخنده كه بهخوبی با روحیه حساس شیدا آشنا بود، گفت

 .خب اين دست رو از آستین در بیار، بذار همهی ورم رو پانسمان كنم -

شیدا باشرم و حیاى نوجوانانه، خود را جمع كرد و دست آسیبديده را از لباس 

 خارج كرد و با آستین آويزان، زير

 .گردن را پوشاند
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فرخنده خانم به دست استخوانى و الغر نگاهى كرد و اثر ضربهى زنجیر را 

 .تشخیص داد

 .روى شانه زخم شده و ادامهاش كبود و نیلگون بود

وشاند، آهسته و با احتیاط پانسمان كرد. لبهاى شیدا باشدت با پماد آن را پ

 .زير دندان فشرده شد

 .چشمان فرخنده خانم بىاختیار پاى به حريم تن دختر نوجوان گذاشت

آهى كشید. اين تن نه تنها نحیف بود و آسیبديده، كه از هر لباس دخترانه 

 عارى بود! انديشید كه چه مادر

 .م و عزيزشبىتوجهى دارد دخترک مظلو

 .آرى اين دختر برايش بسیار عزيز و محبوب بود

 :از جا برخاست

تموم شد. با اين دست چیز سنگین بلند نكن، بهش فشار نیار و روش  -

 نخواب. إنشاءاهلل زود خوب میشه. بريم

 .شام بخوريم

شیدا تشكر كرد و در محیطى ساكت و آرام كنار زندايى عزيزش به خوردن 

 .مشغول شد

 .از غذايش را نخورده بود كه صداى زنگ خانه را شنید نیمى
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 :سريع بلند شد
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 .من باز مىكنم -

 :داخل حیاط بلند پرسید

 كیه؟ -

 .باز كن، يخ زدم -

تنها چشمانش از میان كاله گرم  باسرعت در را باز كرد. بهروز با صورتى كه

 سبز قابل ديد بود، وارد شد و درحالىكه

 :بهسرعت بهطرف توالت گوشهى حیاط مىرفت، گفت

 سالم، چطورى؟ -

 .لبخند روى لبهاى شیدا نشست

 .سالم، فعال برو به كارت برس -

 .كنار سفره نشست

 بهروزه، زود برنگشته؟ -

 .فرخنده خانم بشقابى را پر از ماكارانى كرد

 .قرار بود امشب دير بیاد -

 .بهبه چه بوها مىكنه حالو خراب -

 افتاد و ادامهى شعر« مرغ تخمطال»شیدا بىاختیار خندهاش گرفت و ياد فیلم 

 «من زدم به خودم عطر و گالب»

 .ستكاله و كاپشن را روى كرسى گذاشت و لحاف را بلند كرد و زيرش نش

 !يخ كردم، چقدر امشب سرد شده. شیدا چهخبرا، تو اينجا -

 .شیدا چادرش را باال كشید و بشقاب غذا را به دست بهروز داد

 !قرار بود دير بیاى -
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بچههاى بسیج امشب زياد بودن، خیلىها مرخصى اومده بودند؛ برنامه افتاد  -

 .براى فردا شب

 .شوردفرخنده خانم اجازه نداد شیدا ظرفها را ب

 .شیدا كتاب تاريخش را باز كرد و مشغول خواندن امتحان فردا شد

در حال تكرار مطالب، نگاهى به روبرو انداخت. بهروز خواب بود. لبخندى زد 

 .كه ناتمام ماند

 االن ناصر تو سرما چه مىكرد؟ على و نادر در چه حال بودند؟

 .بغض را فروداد و براى سالمتیشان صلوات فرستاد

 .گر صداى زنگ در بلند شدباردي
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 .فرخنده خانم از آشپزخانه بیرون امد

 .تو بلند نشو، خودم میرم -

 .صورت خوابآلود بهروز با خمیازه كش آمد

 :لحاف كرسى را كنار زد و با اخم گفت

 اينوقت شب مزاحم شده؟ آخه كى -

 :شیدا خنديد و گفت

 زندايى اين همیشه وقت بیدار شدن، نق مىزنه؟ -

 :فرخنده خانم با لبخند گفت

 .اگه بد خواب بشه، آره-
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 .رفتوآمد بهروز چنددقیقه طول كشید

 .مادر، آقا محسنه مىخواد سُرم دخترشو بزنى -

اگه دير »فرخنده خانم آماده شد و چادر سیاه را به سر كشید و با گفتن: 

 از خانه خارج شد و« اومدم نگران نشین.

 .همراه مرد همسايه به انتهاى كوچه رفت

 :بهروز پرسید

 اين تاريخ تو تموم نشد؟ -

 :شیدا بالبخند و چشمانى درخشان گفت

 همیشه موقع بیدار شدن، اينقدر بداخالقى؟ -

نه بابا، تازه داشتم خواباى خوبخوب مىديدم. ]موهاى تیره پشت سرش را  -

 مرتب كرد.[ درسِت تموم شد يا نه

 دختر زشته؟

 :متكاى سنگین بهطرفش پرتاب شد

 .زشت خودتى -

 :دستها را باال برد

 .من تسلیم ]غر زد[: يادم رفته بود خواهر اون نادر هیوال هستى

دانشكن دهد كه رفتن برق و صدای شیدا دهان باز كرد تا پاسخى دن

 .آژيرقرمز، خفهاش كرد

 .خانه در تاريكى مخوفى فرورفت كه با صداى شلیک ضدهوايى همراه بود

 .شیدا نترسى چیزى نیست -

 :شیدا بىاختیار گفت
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 .جايى رو نزنن خدا كنه -

بهروز در تاريكى كورمالكورمال كبريتى پیدا كرد و چراغ گرد سوزى را 

 .روشن كرد و روى كرسى قرار داد

 :الى كه مدتها ذهنش را مشغول كرده بود را پرسیدشیدا سو

 بهروز تو دوست ندارى جبهه برى؟ -

 .خیلى دوست دارم؛ اما مادر اجازه نمیده، نمىخوام دلش بشكنه -

 :كالفه لبههاى لحاف را در دستانش مچاله كرد

مادرم خیلى سختى كشیده. بهجز من، دايىِ تو كسى رو نداره. مىترسم برم  -

 نابود بشه. فقط بهخاطر مادرم پا

 .گذاشتم رو دلم

فكر مىكنى برام سخت نیست، وقتى مىبینم يه سرى از دوستام جبهه هستن 

 و چندتاشون شهید شدن؟ خیلى

 .سخته

همهجا را فراگرفت. صدايى از بیرون شنیده نمىشد و با آمدن برق،  سكوت

 :بهروز سكوت را شكست

 با شطرنج چطورى؟ -

 .شیدا كتاب لولهشده را كنارى گذاشت و چراغ را خاموش كرد

 .بیار تا دوباره ببازى -
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 .دفعهى قبل بهت آوانس دادم دختر عمه -

هم روشن كن، سريال  آره جون شیرينجونت، پسر شهرى. تلويزيون رو -

 . آيینه داره امشب

 :بهروز قندى بهطرف شیدا پرت كرد

 شوخى، با جون شیرينم شوخى؟ -

 :بهروز با قلعه و وزير، شاه سیاه را پايین صفحه گیر انداخت و با لبخند گفت

 .كیشومات شیدا خانوم -

 :شیدا لبهايش را روى هم فشرد و گفت

 .شانس آوردى -

 .ا يه نابلد دارم شطرنج بازى مىكنمشانس كه آوردم، ب -

 .دختر عصبانى مهرهها را باخشم روى صفحهى سیاه و سفید چید

 .جر نزن، بیا يه دور ديگه -

 .بهروز كش و قوسى به بدن كوفتهاش داد

 .قبول، اول يه چايى داغ به من بده دختر عمه -
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شیدا دست به لبهى كرسى گرفت بلند شود و دردى كه درشانه پیچید او را 

 .زمین زد

 .آيآى -

 :بهروز متعجب نیمخیز شد و با نگرانى پرسید
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 چى شد؟ -

 .شیدا به آرامى شانه و بازو را مالش داد

 .هیچى. دستم گرفت -

 .اما چشمهاى اشكآلود و بغض صدا، چیز ديگرى مىگفت

 كجاى دستت؟ -

 .چیزى نیست االن خوب میشه -

درد شديد را با گاز گرفتن لبهايش كنترل كرد. بهروز كنارش نشست و با 

 :ناباورى پرسید

 راستشو بگو، چى شده؟ -

بهروز ول كن ديگه، االن خوب میشه. حاال كه بلند شدى براى منم چايى  -

 .ريزب

 :بهروز آهى كشید و بلند شد

 .صفحه رو بچین -

 :و زير لب غر زد

 .معلوم نیست دوباره چه باليى سرش اومده -

******** 

شیدا دستهايش را به دهان نزديک كرد و سعی كرد با هاكردن، آن را گرم 

 .كند. اين روش تأثیر ثانیهای داشت

قیچی وجود او را در خود سرمای زمستان و خلوتبودن خیابان مانند دو تیغهی 

 .گرفته بود

عراق با بمباران و موشكزدن به شهرها موجب گريختن شماری از مردم به 
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 .روستاها شده بود

 .اين خلوت شدن شهرها در شب و صبحهای زود مخوف بود

 :گامهای سريع شیدا سرعت بیشتری گرفت. سر خودش غر زد

 یه احمق؟اين روزا كالسا تقولقه، مدرسه رفتنت برای چ -

با شنیدن صدای گامهای محكمی كه از پشت سرش میآمد ضربان قلبش از 

 .ترس شديد شد

 دختر اينوقت صبح داری كجا میری؟ _

بیاختیار برگشت و با مرد چاق و قد بلندی كه چماقی در دست داشت، روبرو 

 شد. صورت مرد زير كاله بافت سیاه

 .نمیكردپنهان بود. چشمان و كالم مرد حس بدی منتقل 
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 .مدرسه میرم -

 مگه مدرسهها تعطیل نیست؟ -

 .هنوز تعطیل نشده -

الالهاالاهلل، باباجان اين روزا مدرسه نرو؛ خطرناكه. نمیبینی اوضاع شهر رو؟  -

 كوچه و خیابونها ناامنه. ديشب تو

 .كوچه بااليی سهتا دزد گرفتیم

نامسلمونا ديدن خونهها خالیه، به مال مردم حمله میكنند. ناموس مردم هم در 

 .امان نیست
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 .شیدا باترس راه میرفت و گوش میداد

چاق گفت: تندتر برو حواسم بهت هست. از فردا خواستی مدرسه بری مرد 

 .تنها نرو دختر

 .باشه -

تا رسیدن به كوچهی مدرسه، بین شیدا و مرد ناشناس صحبتی ردوبدل نشد. 

 شیدا سركوچه تشكری كرد و با

 .خداحافظی داخل كوچه پیچید

وزان دانشآم آن روز از دوستانش خبری نبود. با بمباران شب گذشته نیمی از

 .به مدرسه نیامده بودند

زنگ جغرافیا وقتی مجیدی پای تخته نوشت )خانم حمزهای امروز نیامده( 

 .كالس از صدای جیغ و فرياد منفجر شد

 .حتما تو راه روستای بابا بزرگشه -

 .نه داره تو دامنههای كوه، دنبال غار میگرده -

 !شايد هم سوراخ موش -

 :روی نیمكت رفت و فرياد زدالهامی دختر الغر كالس 

 بچهها، بچهها شنیدين اين روزا سوراخ موش گرون شده؟ -

 !گرون چیه، ناياب شده -

 .دخترها بلند خنديدند

خاصیت آن سن، دوران و مكان همین خنديدن بیدلیل و واگیردار بود. همین 

 خندهها فضای غمگین شهرهای

 .درگیر جنگ را كمی برايشان قابل تحمل میكرد
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ین خندههای الكی و بیمورد كمی به ذهن و روح ترسیدهی آنها آرامش هم

 .میداد

در نگاه تكتک دختران ترس و غمی مبهم ديده میشد. دخترانی كه عضوی از 

 خانواده يا خويشانشان در جبهه

 .حضور داشتند و هرلحظه از رسیدن خبری شوم میترسیدند

اندوهی جگرخراش  شهادت با تمام شیرينی و جذابیت معنويش، باز هم

 .بهدنبال داشت
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اگر اين خندهها و شوخیهای ساده را از زندگی اين نوجوانان ساده و خوشقلب 

 میگرفتند، تنها كالبدی توخالی به

 .جای میماند

 :شیدا فرياد زد

 ...بچهها گوش كنین. صبح كه میاومدم -

 :چند نفری باهم گفتند

 خب؟ -

 ...يهدفعه يكی از پشت سرم گفت -

 :بچهها دم گرفتند

 ...چی گفت؟ دم گوش من گفت، چی گفت؟ -

 :شیدا با فرياد گفت
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 .گم شین اصال نمیگم -

 :الهامی از روی نیمكت پايین پريد و بلند گفت

 !خب خفه شین ديگه -

 .یدا رفت و بازوی سالم شیدا را در آغـ*ـوش گرفتبهسمت ش

 احسانیجون ولشون كن. بگو كی بود و چی گفت؟ -

 .شیدا بازويش را بیرون كشید

 ...ول كن تو هم، كنه. يه صدای كلفت گفت دختر اين وقت -

 .دخترها به دور شیدا حلقه زدند و با اشتیاق به چهرهی شیدا خیره شدند

 خب بعد -

 ا نبود؟احسانی آشن -

 خوشگل بود؟ -

 فرار نكردی؟ -

 : شیدا كمى خود را به بخارىنفتى كالس نزديک كرد و گفت

از اين كاله چشمیا داشت، صورتش معلوم نبود؛ اما از صداش معلوم بود  -

 اندازه باباى من سن داره، قد بلند و چاق

 .بود

یاه و س به چشمهاى كنجكاو باشوق نگاه كرد و دستهايش را به بدنهى بخارى

 :قديمى نزديک كرد

 .يه چماق هم داشت. اول كه ديدمش داشتم سنكوب )سنكوپ( مىكردم -
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 :محمدى دخترک چاق و قدبلند، جلوتر آمد و پرسید

 احسانى مَرده كتش قهوهاى و شلوارش سیاه نبود؟ -

 :چشماى شیدا گرد شد و دهانش براى لحظه اى باز ماند

 آرهآره. تو كجا ديديش؟ -

 .چشمهاى سیاه محمدى درخشید

 .عموى من بود. ديشب چار )چهار( كوچه باالتر نگهبانى میداد -

 .دخترهاى شیطان به سوى محمدى رفتند

 ؟ممد، اسم عموت چیه -

 ممدىجون عموت خوشگله؟ -

 محمدى پسرعموى خوب، تو دستوبالت دارى؟ -

 :محمدى خیره به خندهى شیدا به دختران كنجكاو گفت

 .من كپى عمومم. دوتا پسرعمو دارم كه زن دارن -

 :الهامى فرياد زد

 .بچهها داره بارون میاد -

 .گم شدصداى شوق دختران كه به سالن دويدند، در صداى آژيرخطر )قرمز( 

دانشآموزان همراه معلمهايشان بهسمت پناهگاه حفر شدهى داخل حیاط 

 .مدرسه دويدند

سروصدا و جیغ و خنده بر موجى از استرس سوار بود تا زمانى كه آژير سفید 

 .كشیده شد

بازوى شیدا هنگام بیرون آمدن از پناهگاه بهخاطر يورش بچهها محكم به 
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 ودش راديوار سیمانى خورد و فرياد دردآل

 .بلند كرد

 :مدير با بلندگوىدستى فرياد زد

بچهها مدرسه تعطیله، زود برين خونههاتون. فردا هم تعطیل هستین به بقیه  -

 هم بگین فردا مدرسه تعطیله. كسى

 !بلند نشه فردا بیاد مدرسه

با اين خبر جیغ دخترها را نمىشد ساكت كرد. شیدا خود را كنار كشید تا در 

 انون دخترها آسیبمسیر حركت بىق

 .بیشترى نبیند

بند كیف را به شانه آويخت و چادر را بهسختى سر كرد و از مدرسه بیرون 

 .زد

چرا مسیر طوالنى شده بود؟ باران تند علت بود يا نبودن دوستانش يا درد 

 شانه و بازويش علت بود؟

چشمهاى خیسش را به در خانهى دايى دوخت و لحظهاى بعد به خانهى 

 . مستأصل بود. كجا برود؟خودشان
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غرور و شرم مىگفت بهسوى در كاهىرنگ خانهى خودشان برود؛ اما بازوى 

 پر درد التماس مىكرد به سمت در

 .طوسىرنگ برود
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قدمهايش بىاختیار بهسمت خانهى دايى رفت و انگشت سِرشده از سرما، بر 

 .روى زنگ خانه فشرده شد

 :زندايى در را باز كرد و با ديدن چشمان پر از اشک شیدا با ترس پرسید

 شیدا... ! چى شده زندايی؟ -

 .سالم زندايى. دستم خیلى درد مىكنه -

فت. دخترک زير باران خیس فرخنده خانم متأثر كیف و چادر شیدا را گر

 .شده بود

 .بريم تو، االن دستتو مىبینم. بريم دخترم -

دخترم؟! چقدر شیرين بود شنیدن اين كلمه با لحن و صداى پرمهر و 

 .مضطرب زندايى

شیدا باخرسندى به دنبال فرخنده خانم، وارد منزل شد. فرخنده خانم ابتدا با 

 چاى و گرماى كرسى، سرما را از تن

بیرون كرد، پس از آن باماليمت آستین روپوش مدرسه و لباس بافتنى  دختر

 .سرمهاى را از دست آسیب ديده درآورد

دست كبود و متورم شده بود و قطرات خون خشكشده، منظره دلخراشى 

 .ايجاد كرده بود

 :لبهاى زنجوان بر روى هم فشرده شد و با نگاه پر از تأسف پرسید

 ر؟با دستت چیكار كردى دخت -

 :شیدا لب محصور میان دندان را آزاد كرد و مظلومانه گفت

 .تو مدرسه وقتى آژير زدن، بچهها بهم خوردن... آخ، زندايى يهكم آرومتر -

فرخنده خانم بااحتیاط پوست را ضدعفونى كرد، دارو گذاشت و پانسمان كرد. 
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 شیدا در تمام مدت درد را تحمل كرد و

 فكر كرد وضع مادر چطوره؟

******** 

زمستان با تمام سردى، كمبود موادغذايى و دارويى، بمباران شهرها و تحريم 

 .اقتصادى گذشت

در خانهها نواى شجريان با صداى آهنگران و خوانندگان آنسوى آب رقابت 

 مىكرد. گاه چهرهى جديدى همچون

 .اندى با اهنگ مادر از صداى آمريكا وارد اين رقابت مىشد

نواى اصیل ايرانى همچنان باقى مىماند و موسیقى گرچه در آخر موزيک و 

 آنسوى آب همچون كف دريا محو

 .مىشد و جاى خود را به ديگر كفها مىبخشید

حوادث ريز و درشت همانند سنگهاى غلتان كوه در حال ريزش، در مسیر 

 زندگى شیدا هويدا مىشدند و بعد از

گذاشتن تأثیرى كوچک يا بزرگ در زندگى و روح دخترنوجوان، به گذشته 

 .مىپیوستند

 .معصومه در مراسمى ساده و صمیمى با حسین زندگى مشتركى را آغاز كرد
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هى جوانى كه از شاگردان پدرش بود، ازدواج فاطمه، خواهر عبداهلل، با طلب

 كرد. عبداهلل و على يک هفته مرخصى

آمدند اما شیرينى اين وصلت خجسته با شهادت عبداهلل در همان ماه تلخى 
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 زهرآلودى به كام خانواده و دوستان

 .عبداهلل ريخت

 .عجیبترين حادثه، عاشقشدن نادر بود

 ه آنها اسبابكشى كرده بودند. نادر باخانوادهى پهلوان عباس بهتازگى، به كوچ

 كولهى بزرگ سربازى براى

 .ساعته وارد كوچه مىشود كه حادثه رقم مىخورد٧٢مرخصى 

آهنگر محله با بىاحتیاطى موتور را به دخترجوان و زيباى پهلوان عباس 

 مىزند. ضربهى موتور موجب كنار رفتن

 .چادر و پخش زمین شدن دختر مىشود

كه اندام دختر جوان ترسیده و شرمگین را رصد كند، چادر پاره نادر قبل از اين

 را روى سر دختر مىاندازد و با فرياد او

 .را به داخل نزديكترين خانه مىفرستد، خانهى دايى

ساله دعوت مىكند. ١٨سرعتعمل و غیرت نادر، عشق را به خانهى دل مهلقاى 

 مادر مهلقا براى تشكر بشقاب

 .ر نادر مىدهد و از كار نادر تقدير مىكندشیرينىخانگى را به ماد

روز سوم، هنگام ورود به مسجد، مهلقاى سربهزير شخصاً از نادر تشكر 

 مىكند و نادر به درستى نمىفهمد صداى

كدام يک قلب سختش را اسیر  …لطیف مهلقا، چشمان آهويیش يا نجابتش

 كرد؟

یج ى به مهرىِ گشیدا و مهرى روى دفتر رياضى خم شده بودند. شیدا باخستگ

 .خیره شد
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مهرى فقط يهبار ديگه اين مسئله رو حل مىكنم. اَه چقدر گیجی، خب  -

 .گوش كن ديگه

مهرى پنج انگشت دست راست را با اضطراب روى لب پايین گذاشت و آن را 

 :چندبار كشید

 .باشه -

 .صداى كوبیدهشدن در خانه به ديوار، دو خواهر را از جا پراند

 .ننه، ننه -

 :صداى پر قدرت و عصبانى نادر بود. مهرى با ترس گفت

 شیدا چى شده؟ نادر،ِ -

 :شیدا كمر راست كرد و دفتر را روى پايش گذاشت

 .نمىدونم ]زير لب ادامه داد[: اين كه تازه اومده بود مرخصى -

نادر وارد سالن شد و كولهاش را روى زمین پرت كرد. ريش و سبیل بلند 

 يى خاص رزمندگانشده، به صورتش زيبا

جبهه را داده بود؛ اما چشمان سرخ و صداى خشمگینش، مانند پاككن 

 .بهسرعت اين معصومیت را پاک كرد

 ننه كجاست؟ -
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 :فتشیدا سر برگرداند و سكوت كرد؛ اما مهرى بهسرعت گ

 .رفته سبزى بخره -
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نادر چشمانش را به شیدا دوخت؛ اما دخترک با بىتفاوتى همچنان نگاهش را 

 .از او، مانند چندماه گذشته مىدزديد

گاهى دوست داشت بر سر شیدا فرياد بكشد يا ضربهاى بر او بكوبد؛ اما 

 يادآورى آخرين مشاجره و نتیجهاش، دست

 .و پايش را مىبست

 .خ بیاريه لیوان آب ي -

مهرى بهسمت يخچال رفت و شیدا همچنان سر خود را با دفتر رياضى گرم 

 .كرد

مادر سبزى بهدست وارد شد، چادر رنگى را روى زمین انداخت و سبزى را 

 .ن گذاشتروى ا

 .يه آبكش و چاقو به من بدين -

 :مهرى بهسوى مادر دويد

 .نادر اومده االن حمومه-

چشمان مادر از خوشحالى درخشید. شیدا سبد و كاردى برداشت و از روبروى 

 حمام رد شد. دستگیرهى حمام مدتى

بود كه شل بود و در حمام باز مىشد. چشمان شیدا بىاختیار به داخل حمام 

 … افتاد و

چشمانش را بهسرعت بست و از مقابل حمام عبور كرد؛ اما پیكر زيبا و 

 پشت با كمترين بىنقص نادر را كه از

 .پوشش، زير دوش قرار داشت را نتوانست از ذهنش پاک كند

 :نادر با انداختن حولهى بزرگ سفیدى روى تن فرياد زد
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 اَه. اين در بىصاحب رو چرا درست نكردين؟ -

 :مادر پیازچهها را دسته كرد و گفت

 قربونت برم كى اومدى؟ از على و ناصر خبر دارى؟ -

 .زيرپیراهنى سفیدى به تن كشید و كنار مادر نشستنادر شلوار به تن، 

 . حالشون خوبه -

 . تربچهى بزرگى برداشت و با كارد پوست كند و داخل دهان انداخت

 با خونوادهى پهلوون حرف نزدى؟ …ننه میگم با -

 :شیدا كه ترهها را پاک مىكرد گوش تیز كرد. مادر با خنده گفت

خودتم باشى. آخه بابات گفت يه دفعه  حرف مىزنم ننه. منتظر بودم بیاى -

 .مىريم خواستگارى

 خواستگارى؟ براى نادر؟

شیدا نگاهى سريع به نادر و ننه انداخت. يعنى درست مىديد نادر سرخ شده 

 !بود
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 :فتنادر رنگبهرنگ شد و گ

 امروز با يه جوونى ديدمش، ننه دست بجنبون. نكنه نامزد داره؟ -

 :مادر خنديد

 .داداشش بوده. منم ديدمش؛ پرسوجو كردم. نومزد )نامزد( نداره -

 :مادر بلند گفت
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شیدا يه سر برو خونهى دايى، اگه زندايى بود، بیا خبر بده. بايد بهش خبر -

 .بدم، اونم باهامون بیاد خواستگارى

 :شیدا سريع گفت

 .بگو مهرى بره، من كار دارم-

 :مادر بانرمى گفت

 .برو شیدا، مهرى حواسش پرته سرگرم بازى میشه، خودت برو -

 .شیدا لبهايش را كجوكوله كرد و بلند شد

با اين كه اهل خانه مىدانستند شیدا با نادر قهر است تالشى براى رفع 

 .كدورت نمىكردند

 .پا كرد و چادر سیاه را سر كردشیدا بهسرعت جورابى به 

 .فرخنده خانم اصرار كرد شیدا وارد خانه شود

 .شیداجون بیا تو، تا يه چايى بخورى منم آماده میشم بیام خونتون -

 :شیدا همانطور كه به ديوار آشپزخانه تكیه داده بود، گفت

 .زندايى، مادرم خودش االن میاد -

 .ى بلند طاليى پوشاندفرخنده خانم موهاى كوتاهش را با روسر

 .خودم هم با مادرت كار دارم، بهتره من بیام خونتون -

 .شیدا سرى تكان داد و چیزى نگفت

آن شب خانواده شیدا و خانواده دايى براى خواستگارى به خانهى پهلوان 

 عباس رفتند. شیدا بالجاجت حاضر به

 .همراهى با آنها نشد

 .در با مادر را شنیدچشمانش پر از خواب بود كه گفتوگوى نا
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 نادر ننه دختره خیلى خوب و خونهداره -

 :صداى شاد نادر پاسخ داد

خدا خوب كسى رو جلو راهم گذاشت، هم خونهدار و باحجابه و هم  -

 .خوشگل

 :مادر خنديد
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 تو كجا قیافهشو ديدى؟ -

 .روزى كه فرستادمش خونهى دايى چادرش به موتور گیر كرده بود -

شیدا به صورت مهلقا فكر كرد. پوستى روشن با چشمهاى آهويى، لب و دماغ 

 متناسب و قشنگ. نادر حق داشت،

 .مهلقا واقعا خوشگل بود

ه د و بعد از خواندروز بعد مهلقا و نادر بههمراه پدرانشان نزد آقاى نجفى رفتن

 شدن صیغهى عقد، در محضر رسماً به

عقد هم درآمدند و قرار شد آخر هفته مراسم عقدى در منزل پهلوان عباس 

 .برگزار شود

شیدا باور نمىكرد به اين سرعت و در عرض يكهفته مراسم عقد نادر برگزار 

 شود. ناصر از طريق دوستان مطلع شد

ا نتوانستند على را به دلیل سرى بودن و براى مراسم خود را رساند؛ ام

 .مأموريتش پیدا كنند
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شیدا دوست نداشت در مراسم حاضر باشد؛ اما به اصرار بهروز پذيرفت 

 .زودتر از همه برود و به مهلقا تبريک بگويد

مهلقا در بلوز و دامن بلند و حريرِ گلبهى با موهاى باال زده شدهى قهوهاى، 

 . شیداهمانند يک فرشتهى زيبا بود

 : بهسرعت بـ*ـوسهى نرمى روى گونهى خوش بو و لطیف صورتى زد و گفت

 .خوشبخت باشین مهلقا خانوم -

مهلقا با لبخند تشكر كرد. با شلوغ شدن اتاق عقد و رقـ*ـص دختران حاضر، 

 شیدا بىسروصدا از اتاق و خانه بیرون

 .زد و به خانهى خودشان رفت

ت پاک كند. نادر همیشه او را ترسانده شیدا نمىتوانست قلبش را از كدور

 بود، كتک زده بود و زور گفته بود. در تمام

 .زندگیش ترس از نادر، مانند يک هیوال او را تعقیب كرده بود

روى زمین دراز كشید و دستها را زير سر گذاشت و نگاه به سقف اتاق 

 دوخت. افكارش متمركز داليل رنجش از

 .نادر شد

ر سماجت على نبود، پدر تحتتأثیر نادر اجازهى بهخوبى مىدانست اگ

 .درسخواندن به او را نمىداد

نادر مانند شاهینى پرگشوده و جوان آزاد بود. هیچ مسئولیتى در خانه نداشت. 

 سر خود را با ورزش، جنگ و سپاه گرم

مىكرد و كسى اعتراضى نداشت؛ اما چرا او )شیدا( بايد درخانه هر كارى براى 

 و پدر انجام مىداد تا ازرضايت مادر 
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 مدرسه رفتنش جلوگیرى نكنند؟

در هر مشاجره مىترسید پدر از تحصیل او جلوگیرى كند. وسوسهى نادر او را 

 .مىترساند

غلتى زد؛ اما حاال با عقدكردن شايد ديگر كارى به او و مهرى نداشته باشد. 

 حاال مهلقا را داشت تا در وقت بیكارى

 .لقاكنارش باشد. بیچاره مه

 !از رفتار خشن نادر خبر داشت؟ از حساسیتها و دست سنگینش؟

 .چشمانش آرام گرم خواب شد و او را به سرزمین آرامش برد
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با صداى كوبیدن در خانه از خواب پريد. باز هم زنگ خانه خراب شده بود. 

 :چادرى سر كرد و فرياد زد

 .كیه؟ اومدم -

 .صداى ناصر بود

 . بازكن، منم -

با گشودهشدن در، ناصر و بهروز وارد خانه شدند. شیدا كه در مراسم بهروز 

 را نديده بود با ديدن نوجوان خوشچهره

 :و پیراهن سپید، باخنده گفتو بلند در شلوار 

 .ببین مثل دامادا سرتاپا سفید كرده -

 :بهروز خنديد و دستى به موهاى خوشرنگ و خوشحالتش كشید و گفت
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 .گفتم سفید بزنم شايد چشمم يكى رو گرفت، همونجا مزدوج شديم -

 .ناصر قابلمه كوچک غذا را بهسمت شیدا گرفت

و هم مچل خودت كردى. غذا رو بكش ما بیا بگیر، فلنگو بستى و اومدى ما ر -

 .هم نخورديم

 .بعد از دادن قابلمه غذا محكم به شانهى بهروز زد

 .تو هم زر مفت نزن، اول من بعد تو، آسیا بهنوبت -

شیدا بامحبت نگاهى به صورت ناصر كه با موهاى كمى پوشیده شده بود، كرد. 

 چقدر جوان و جذاب شده بود اين

 .شبرادر شلوغ و شیطان

 .پیراهن طوسى و شلوار مشكى كمى سنش را باالتر مىبرد

 :بهروز باشیطنت گفت

داداش تو كار خودتو بكن، كارى به من نداشته باش ]به سمت شیدا  -

 چرخید[. شِیدى، عروس خواهر نداره؟

 .شیدا بهسمت سالن رفت

 .ساله داره، مىخواى جورش كنم٣٠نه متأسفانه؛ اما يه خالهى مجرد  -

 .كه به دنبال شیدا حركت مىكردند، زير خنده زدندپسران 

 .بهروز خوبه، برو همونو بگیر؛ كسى به تو دختر نمیده -

 .نه داداش راستكار خودته. بخوروبخواب و يه نفر هم برات مادرى كنه -

 :شیدا بشقاب غذا را بهطرف ناصر گرفت

 تا كى اينجايى؟ -

 .سه روز ديگه بايد برگردم -
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 :را بهسمت دهان برد بهروز قاشق غذا
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 بالخره نمىخواى بگى اونجا چهكارهاى؟ -

 .تخريبچى هستم، تعمیرات ماشین و موتوراى اونجا رو هم انجام میدم -

 :شیدا پرسید

 تخريبچى كارش چیه؟ -

 .مینهاى صدامیون كافر رو خنثى مىكنیم -

 :شیدا آب دهانش را قورت داد

 يعنى چى؟ چطورى؟ -

ناصر مابین غذا خوردن كمى از خنثى كردن مینها، بخصوص مینهاى يكنفره 

 .قبل از هر عملیات گفت

 :شیدا همانطور كه با ترس به ناصر خیره شده بود، در دل نالید

 .نبینهخدايا دست و پاى ناصر آسیب  -

 :بهروز كه ترس را در چهرهى شیدا مىديد، بلند گفت

 ناصر شنیدى پسر سیفاهلل رو گرفتن؟ -

 كدومو؟ خلیل يا حمید رو؟ -

 : بهروز باهیجان گفت

 .خلیل رو با موتوراى دزدى تو قلعهى حسن پامرغى گرفتن -

 :شیدا با تعجب پرسید
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 حسن پامرغى؟ چرا بهش مىگین پامرغى؟ -

 :تناصر سريع گف

 چون عاشق پاى مرغه. بهروز كى گرفتنش؟ چطورى؟ -

چشمان بهروز از رضايت درخشید؛ توانسته بود فكر شیدا را منحرف كند. با 

 :ذوق گفت

 …هفتهى پیش رفته بود پیش حسن كه -

بهروز خوشحال شد كه توانسته فكر دوستش را از جنگ و انفجار مین 

 .منحرف كند

**** 

و با رسیدن فصل امتحانات نهايی، بیشتر فكر  روزهای بهار بهسرعت گذشت

 شیدا و دوستانش فقط به كالسهای

 .جبرانی معلمها و مرور مجدد درسها مشغول بود

حتى ديدار بهروز و شیدا هم به مرور درسها بخصوص رياضیات و زبان ختم 

 .میشد
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مهری مانند هرسال با كاهلی درس میخواند. نادر خود را به قسمت آموزشی 

 سپاه منتقل كرد و در شهر ماند تا افراد

داوطلب را آموزش دهد. بیشتر شبها يا در مقر سپاه میماند يا در باشگاه رزمی 

 كه مجدد راه انداخته بود، بهعنوان

 .مربی فعالیت میكرد
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اه مهلقا در منزل چنان نادر را مشغول میكرد كه كمتر به حضور گهگ

 .خواهرانش گیر دهد

سال 4 شیدا گاه مجذوب شادابی، طراوت و زيبايی مهلقا میشد؛ اما تفاوت سنی

 و نفرت از نادر مانعی برای نزديكی

او به عروس ساكت شده بود، گرچه بیش از همه تفاوت سلیقه، آنها را از هم 

 .دور میكرد

ا به خیاطی و بافتنی عالقمند بود و از مطالعه بیزار. شیدا شیفتهی كتاب و مهلق

 .بیزار از هنرهای دستی

شیدا چندبار سعی كرده بود با مهلقا رابطهی نزديكی برقرار كند؛ اما بیاطالعی 

 مهلقا از دنیای علم و تحصیل، شیدا

 .را سرخورده كرده بود

مهلقا بهعنوان عروس خانه و میهمانی كه سواد ابتدايی مهلقا بابمیل نادر بود و 

 در هفته چندساعت در منزل آنها

 .حضور مییافت، جايى براى دوستى عمیق در قلب شیدا نیافته بود

در هر ديدار شیدا به احوالپرسی با او اكتفا میكرد و با لبخند مصنوعی از هنر 

 خیاطی و بافتنی مهلقا تعريف میكرد و

رد و سراغ خواندن درس يا كتابى از ر.اعتمادى به بهانهای او را ترک مىك

 .مىرفت

تیر ماه نتیجهی امتحانات اعالم شد. شیدا با يک تجديدی و تبصره قبول شد. 

 تجديدی آورد و بهروز مانند3 مهری

 .هرسال دانشآموز ممتاز مدرسه شد
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 .و يک رخداد كوچک كام شیدا را برای مدت طوالنی شیرين كرد

مقام دوم آورد و جايزه « نامهای به يک رزمنده»ت خرداد ماه در مسابقا

 مسابقه را كه دو جلد كتاب داستان راستان و

يک رواننويس نقرهای بود را بهدست آورد. كتابها را مانند گنجینهی ارزشمند 

 در انتهای كمد سبز كتابها جای

 .داد

تیرماه بهجز گرمای شديد، مشغولیت جديدی برای ذهن درگیر شیدا ايجاد 

 رده بود. درگیری كه هر روز او راك

 .عصبی و نگران میكرد

 آيا پدر اجازه میدهد تا در دبیرستان ثبتنام كند؟

تنها به حمايت على دلخوش بود و سعى مىكرد به خود امیدوارى دهد كه 

 نادر با مشغولیت جديد و آمادهشدن براى

 .مراسم ازدواجش در شهريورماه ديگر به او كارى نخواهد داشت

بهروز كه از نگرانى او باخبر بود، مىگفت بايد پدرش )دايى شیدا( را واسطه 

 كند. شیدا مخالفت مىكرد؛ چون

مىدانست وساطت دايى شايد پدر را كه سواد نداشت، عصبانى كند و آغاز 

 .كدورتى بین دو خانواده شود

 .طاهره و زهرا در دبیرستان جديد ثبتنام كردند و داغ بر دل شیدا گذاشتند
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شیدا براى چندمینبار در هفته به پدر كه مشغول گرفتن وضو درحیاط بود 

 : نزديک شد و گفت

 .بابا دوستام اسمشونو مدرسه نوشتن، دير میشه بذارين منم اسم بنويسم -

 .شید و قد راست كردپدر مسح پا را ك

دختر تموم كن، مدرسه بىمدرسه. بذارم برى فردا نمیشه جمعتون كرد. برو  -

 .يه چیزى ياد بگیر خیاطى، قالىبافى

شیدا بافاصله از پدر كه حوله را از روى بند لباس كشید تا دست و صورتش را 

 پاک كند، به درخت انار دستى كشید و

 :گفت

 .يادمون میدن. مدرسمون نزديكه تازه ساختنامسال تو مدرسه قالىبافى  -

 :پدر حوله را با خشم بهطرفش پرت كرد

 .دختر الل شو. الالهاالاهلل. تو گوشت كن از مدرسه خبرى نیست -

 :و زير لب غر زد

كى تو فامیل و آشنا دخترشو مدرسه فرستاده؟ تاحاال هم بیشتر از بقیه  -

 .درس خوندى

 .رفتن پدر به سالن را دنبال كرد شیدا بغض كرد و با چشمان سرخ

من بايد برم مدرسه، اصال متفرقه امتحان میدم. كسى نمىتونه جلوى  -

 .درسخوندن منو بگیره

روز مرخصى آمده بود. ١٠ روز شمار تابستان باسرعت حركت مىكرد. ناصر

 مادر، پدر و نادر در تدارک عروسى

 .بودند. خريد لباس، شیرينى، طال و بقیهى چیزها
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هفتهى آخر شهريورماه عروسى بود. شیدا با بدعنقى حاضر نشد در هیچكدام 

 .از خريدها همراه آنها برود

وقتى خانواده از طالفروشى برگشتند. مهرى كه انگشتر طال با نگین قهوهاى به 

 :انگشت داشت، باذوق به شیدا گفت

 ببین خوشگله؟ -

 .آره -

هلقا(، ننه، زندايى، ننهى مَلقا )مهلقا( و بابا براى همه كفش خريد. براى مَلقا )م -

 زنعموهاش. براى عروس

همهچى خريدن. اونقدر خوشگله. گذاشتن تو اون چمدون سفیده. تازه مال تو 

 .هم طال خريدن، از همه خوشگلتره

شیدا چیزى نپرسید و در اين خوشى مهرى را همراهى نكرد، حتى ديدن مدال 

 سنگین طال هم شادش نكرد. مدال،

الی مستطیل شكلى بود با طرح چهرهى يک پرى با گوشماهى بزرگى ط

 نزديک گوشش كه از آن سكه بیرون

 .مىريخت

 :مادر با خوشحالى گفت

هزار تومن، طالى ٦٠ببین بابات برات چى خريده؟ كل سرويس عروس شد  -

 هزار تومن، همه داشتن از٤٠تو شد 

 .حسودى دق مىكردن
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 :شیدا با بدخلقى گفت

 .نمىخوام برو پسش بده -

 :مادر لبش را گزيد

بگیرش ننه، چیزى نگو. بذار اين عروسى طى شه، باباتو راضى مىكنم برى  -

 .مدرسه

ت شیدا كه مىدانست مادر خود در صف اول مخالفان تحصیل اوست و دوس

 دارد او را زودتر شوهر دهد پوزخندى زد

 .و مدال و زنجیر طال را در جیب لباس بلند و گشاد و نارنجیش انداخت

 .چقدر از اين لباس و رنگش بدش میآمد

غمگین و بىتوجه به چمدان سفید عروس، به اتاقش رفت. آرى اتاق انتهاى 

 خانه كه متعلق به او بود. اتاقى كه

 .، داستان و تنهايی مىدادرنگ و بوى على، كتاب

كمد سبز را باز كرد و دستبهسمت كتابى ورقورق شده برد كه از كتابهاى 

 لبخند»محبوب على بود. كتاب جیبى 

 .از امیر عشیرى« در مراسم تدفین

 .على بارها گفته بود عالقهى عجیبى به كاراگاهشدن دارد

چقدر با على سر اين موضوع شوخى مىكرد. دلتنگش شده بود. دلتنگ 

 چشمان سیاه؛ اما پر از نور و گرماى على،

صداى مهربانش، دستان استخوانى با مفصلهاى سفید و صورتى، خندههايش، 

 حمايتهايش و... دلش برادرش و
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 .تنها حامی زندگیش را مىخواست

 :در دل نالید

 ثل همیشه از اين كابوس تركتحصیل نجاتم بدى؟خ على چرا نمیاى تا ما -

صداى مادر او را از دنیاى پلیسى رامین كاراگاه دوستداشتنى كتاب، بیرون 

 :كشید

 .شیدا بیا كمک بايد اين قندا رو خورد كنیم -

شى مقدس روى طاقچه اتاق گذاشت و به سالن رفت. مادر  شیدا كتاب را مانند

 د،چادرى پهن كرده بود و سه كلهقن

 .دو قندشكن و سنگ بزرگى رويش قرار داده بود

 .قند عروسى بايد آماده مىشد

 !مشغول شكستن قند بود كه پدر كنارشان نشست

 .بده به من همه رو خاكشیر كردى -

از خدا خواسته قندشكن را به دست محكم و كاركردهى پدر داد. بلند نشده 

 :بود كه صداى پدر باز هم بلند شد

 ه برات خريدم، خوشت اومد؟از شمشطال ك -

 .دلش نیامد جوابى تند دهد
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 .دستون درد نكنه، قشنگه -

 :پدر با ذوق گفت
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 .نبودى ببینى چطور چشماشون دراومد كه براى تو اين طال رو خريدم -

 :ياد بزنددوست داشت فر

 .هیچچیز نمىخوام فقط اجازه بدين برم مدرسه -

پدر نگاهى به لباس دختر نوجوانش انداخت و در دل ناسزايى نثار همسر 

 .بیسلیقه و بیتوجهاش كرد

 .پول میدم بعدازظهر با مهرى و زندايیت برين برای عروسی لباس بخرين -

بغض چنگ به گلويش زد. چرا حاال كه اينقدر غمگین بود، پدرش دلربايى 

 مىكرد؟

 .باشه بابا -

 :قدمى برنداشته بود كه پدر پرسید

 .نمىخواى با نادر آشتى كنى؟ حاال اون يه غلطى كرده -

 :اينبار محكم گفت

 .هیچوقت؛ ازش بدم میاد -

 :مادر بهتندى گفت

 . از بس كینهى شترى دارى -

 .شانهاى باال انداخت و به سراغ مهری رفتشیدا 

مهرى سرخوش با ورقهاى كتاب علوم موشک درست مىكرد و بهسوى 

 .درختان باغچه مىانداخت

 .مهرى زود اين كاغذا رو جمع كن بابا ببینه كشتت -

 :مهرى خنديد

 .شیدا انقدر كیف میده. بیا تو هم بنداز -
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رداشت و پرت كرد. موشک شیدا موشكى را كه جلوى پايش افتاده بود ب

 .كاغذى تنها يكمتر جلو رفت و سقوط كرد

 موشک ديگری برداشت و به درخت انگور خیره شد كه

 .صدای نادر تمركزش را برهم زد

 مهرى بستنى نمىخواى؟ -

مهرى با ذوق بهسمت نادر دويد. شیدا خود را كنترل كرد تا نگاهش به نادر 

 كشیده نشود. صدای نادر كنار گوشش

 .لند شدب

 .شیدا، شیدا با توام -
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شیدا اعتنايى نكرد. نادر روبرويش ايستاد و بستنى قیفى دورنگ را بهسمتش 

 :گرفت

 .بیا آشتى -

امروز همهچیز عجیب شده بود. خريد و رفتار پدر، قرار براى خريد لباس، 

 منتكشى نادر. اگر قضیهى دبیرستان نبود

شیدا كوتاه مىامد و آشتى مىكرد و لبخندهايش را پیشكش پدر و نادر 

 …مىكرد؛ اما

 .بااخم و سكوت از كنار نادر رد شد و اعتنا نكرد

 .سرعت قاپ زد دستى از كنارش رد شد و بستنى را به
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 .دستت درد نكنه نادر، مردم از گرما -

 :نادر با چشمان برزخى از كنار ناصر و شیدا عبور كرد و گفت

 .بهجهنم -

ناصر نیمى از بستنى را در دهان جاى داد و با لبهايى كه ملچوملوچ مىكرد 

 :گفت

 .باريكاهلل خوب دارى داغش مىكنى، فقط بهپا آمپر نسوزونه -

 .ونه. بره به زنش بستنى بده بداخالقآمپر بسوز -

 !تو فعال برو، ببین اين پلنگصورتى چیكارت داره -

 :شیدا متعجب پرسید

 پلنگصورتى كیه؟ -

 .همون پسردايى قالبى -

 :شیدا خنديد و به شانهى ناصر زد

 .نگو گناه داره، ناراحت میشه -

 .الكى بیا برو. پیش خودشم گفتم. تا اون باشه به من نگه پسرعمهى -

شیدا چادرش را سر كرد و كنار در خانه رفت. بهروز مشغول خواندن مجلهى 

 جوانان بود. تیشرت آستیندار صورتى

 .كمرنگ و شلوار كبريتى كرمى به تن داشت

 .شبیه پانگ صورتی نبود. حتی رنگ لباسش از جذابیت پسرانهاش كم نمیكرد

 .سالم -

 سالم، خوبى شیدا؟ -

 خوبم ، تو خوبى؟ -
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 .بله منم خوبم. ببین شیدا اينو امروز خريدم. بیا نگاه كن توش چی نوشته -

 :شیدا بااشتیاق گفت

141 
 

 

 

 .بیا خونه ببینم چى میگى -

 .بهروز وارد پاركینگ شد و مجله را به دست دختر سیاه چشم كنجكاو داد

 :شیدا بعد از خواندن مطلب با لبهاى فشرده سرى تكان داد و گفت

 .اگه بنويسم ضايعبازيه، معلومه هیچم نمیشم -

 :بهروز انگشت روى قسمتى از فراخوان خاطره گذاشت

مان مجله میدن، خاطرهها رو نفر اول يه سال آبون١٠ ببین اينجا نوشته به -

 چاپ مىكنن. ]با شوق وافرى ادامه

 .داد[: تو بنويس، مهم نیست انتخاب نشى

 :از شوق و حمايت پسرنوجوان وجودش گرم شد و لبخند زد

 .باشه امشب مىنويسم؛ اما تو هم كمكم كن -

 :بهروز باالى ابروى چپش را خاراند

 .من؟ خودت استادى -

 :ه ضربهى آرامى روى سر پسر زدشیدا با مجله لوله شد

 .چوبكارى نكن، من كه مىدونم گاهى شعر میگى -

 :بهروز موهايش را مرتب كرد

اَه. مردم دخترعمه دارن، ما هیوال. هروقت مىخوام برم ديدن شیرين تو  -
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 .تیپ و قیافهمو به هم بريز

 :قدمى بهعقب برداشت

 .تازه من فقط براى شیرينجونم شعر میگم هیوال -

 :بهاى شیدا پر از خنده بود، وقتى گفتل

برو گوسفندتو بچرون. شیرين كجا بود؟ راستى من بعد از ظهر با مادرت  -

 .كار دارم؛ میام خونهاتون

تو باور نكن، يه روز شیرين رو میارم ببینى. ]نگاهى به اطرافش كرد و  -

 آهسته ادامه داد[ يه بهونه جور كن امشب

 .رمخونهى ما باش، كار مهم دا

 :شیدا هم مانند او آهسته و كنجكاو پرسید

 چهكار؟ -

 !تو حاال بهانهشو جور كن، فعال خداحافظ كالغقزى -

 .با خنده از خانه بیرون زد

اخمهاى مصنوعى شیدا با رفتن بهروز به لبخند تبديل شد. زير لب چندبار 

 :تكرار كرد

 .كالغقزى …كالغقزى -
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 .به نظر بامزه مىآمد

******** 

مهرى با چشمانى پرذوق به لباس پشت ويترين مغازه خیره شد. لباس 
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 عروسكى سفید كه پرچین و بلند بود و تورى

 .تزيینى روى دوش لباس وصل شده بود

 .ین چقدر خوشگله. من اينو مىخوامزندايى اين لباس رو بب -

 :فرخنده خانم با لبخند تأيید كرد و از شیدا پرسید

 همینو بخريم؟ -

شیدا كمى لباس را با نگاهش باال و پايین كرد. نازک و كوتاه نبود. لباس 

 خوشگلى بود كه مهرى همیشه در روياى

 .ن بودپوشیدن ا

 .قشنگه -

ه خانم از ديدن لبهاى خندان و چشمان مهرى لباس را پرو كرد. شیدا و فرخند

 درخشان و پرذوق مهرى، شاد

 :شدند. مهرى لباس را درآورد و با نـ*ـوازش روى سیـ*ـنهى لباس گفت

 .خیلى خوشگله، شیدا تو هم يه لباس عروس بخر -

شیدا پوزخندى زد و در دل گفت: همین مونده لباس عروس بپوشم تا مردم 

 بشه،بگن دختره حسرت داره عروس 

 .حالم به هم مىخوره

 :به فرخنده خانم گفت

 .اين لباسها رو دوست ندارم بريم يه مغازه ديگه -

 ن استفاده كند، يک لباسدر فكر بود لباسى بخرد كه بتواند در خانه هم از ا

 .ساده و زيبا

فرخنده خانم روبروى لباسى كه بیرون مغازه تن مانكن بىسرى بود، ايستاد. 
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 نگشتانش لمس كرد و باپارچه را با ا

 :رضايت گفت

 اينو مىپسندى؟ -

لباسى سفید با يقهى دلبرى. گلدوزى ظريف گل و بوتهی سبز روى يقه و 

 حاشیهى دامن آن را چشمنواز كرده

 .بود. لباسى مناسب هر مهمانى و مراسم

 :شیدا گفت

 قشنگه؛ اما پارچهش نازک نیست؟ -

 .ت شیدا گرفتفرخنده خانم دستى زير پارچه برد و بهسم

 .ببین چیزى پیدا نیست -
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شیدا بعد از پوشیدن لباس و كنكاش وسواسگونهى تنگى يا گشادى لباس و 

 ضخامت مناسب پارچهى آن رضايت

 .داد

فرخنده خانم انتهاى پاساژ كوچک روبروى مغازهاى ايستاد. پردهى برزنتى 

 سفید با نوشتهى ممنوعه نظر شیدا-آبى

 .را جلب كرد

 .(ورود اقايان ممنوع)

فرخنده همراه دو دختر وارد مغازه شدند. زنی جوان با لبهای سرخ شده، به 
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 .آنها خوشآمد گفت

تنها در فیلمهاى ويدئو ديده بود.  چشمان شیدا باشرم به لباسهايى افتاد كه

 لباسهاى ممنوعه و لباس خوابهاى

 .رنگوارنگ و متنوع

مهرى بهسرعت بهسمت جورابهاى نصب شده روى ديوار رفت و با دست 

 :جورابشلوارى سفیدى را نشان داد

 قیمتش چنده؟ -

فرخنده خانم با مشغولكردن دختران، لباسهاى موردنیاز را خريد و داخل 

 .باس شیدا انداختبستهى ل

شیدا دوجفت جوراب مشكى و سفید و روسرى ظريف سفیدى با حاشیهى سبز 

 .كه مناسب لباسش بود خريد

 خوردن بستنى و آب میوه

داخل پارک خنک میدان شهر، لـ*ـذت خريد را دو چندان كرد. اين خريد 

 براى دو دخترنوجوان خاطرهاى

 .هیجانانگیز و بهیادماندنى شد

اى كاش »به صورت زيبا و مهربان زندايى انداخت و انديشید: شیدا نگاهى 

 مادر من همچنین مهربان، فهمیده و با

 «.توجه بود. خوشا به حال بهروز

 .بعد از ورود به خانه، كنار مادر نشستند تا خريدهايشان را نشان دهند

شوق و ذوق مهرى باعث شد تا شیدا هم با لبخند درحالىكه خريدهايش را از 

 هى كاغذى بیرون مىآورد،بست
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 .گوشى هم به تعريفهاى مهرى بدهد

با ديدن بستههاى كوچک متعجب شد؛ اما فركانس سريع مغزش پیامى 

 «.كار، كارِ زندايیه»مخابره كرد: 

آنها را زير دامن لباسش مخفى كرد تا از چشم مادر و مهرى دور بماند. مهرى 

 فارغ از آشوب خواهر با صداى

 :زنگدارش جیغ زد

 .لباس شیدام خیلى خوشگله. شیدا لباستو نشون بده -

 .شیدا با صورت گُر گرفته، پیراهن سفید زيبا را روبروى مادر باز كرد

 : مادر با تحسین گفت

 .خوشگله. مباركت باشه، انشاءاهلل لباس سفید عروسیت رو بپوشى -
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ديگر نتوانست خود را كنترل كند؛ خريدهايش را با خشم جمع كرد و به 

 .ماواى همیشگیش پناه برد

 .ساعتى بعد احضار شد تا سفرهى شام را پهن كند و در بردن غذا كمک كند

راه مادر مانند همیشه غذاى پدر را در كاسهى سفال آبىتیره ريخت و هم

 پیالهى ماست، آب و نان داخل سینى قرار

 .داد

 .ببر براى بابات -

 .شیدا كمى نان خشک در آبگوشت پرلعاب ريخت و از كنار سفره بلند شد
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 .مهرى براى منم نون خورد كن. ناصر به ماست من دست نزن -

 :ناصر خنديد

 .بپا نخورى زمین -

 پايش بود. از كنارش شیدا بهسرعت خیرهى زير پا شد. متكاى بزرگى جلوى

 .رد شد و داخل اتاق پدر شد

پدر تسبیح بهدست كنار سجاده آخرين سبحاناهلل تسبیحات را زير لب ادا 

 مىكرد. شیدا سینى را كنار پشتى گذاشت

 .و خود را به آبگوشت و ماست رساند تا از حملهى ناصر حفظش كند

 :ناصر تكه نانى داخل پیالهى ماست شیدا فروكرد و گفت

 .جون شیدا اين لقمهی آخر يه مزه ديگه داره -

 :شیدا پیاله را بهطرف خود كشید

 .اَه چندش، درست بخور -

ناصر زبانش را درآورد و سعى كرد به چانهاش برساند؛ اما موفق نشد و با 

 انگشت ماست روى چانه را پاک كرد و

 .خورد

 .هنوز زبونم دراز نشده با دست راحتره -

 :مادر پرسید

 ناصر براى عروسى نادر لباس سفید دارى؟ -

 :ناصر كمى لبهايش را كجوكوله كرد و چشمانش را چرخاند. شیدا انديشید

 .فكر كردن ناصر هم مضحكه -

 .ندارم؛ اما لباس على رو مىپوشم اندازم هست -
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 :شیدا خشمگین گفت

 .غلط مىكنى به لباساى على دست بزنى. اتوشون كردم خودش بپوشه -

بعد از مخالفت پدر با درسخواندنش، بسیار بداخالق شده بود و زود شیدا 

 .عصبانى مىشد
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 :ناصر بىخیال گفت

تا لباس ٣خود على اجازه میده، تو اجازه نمیدى؛ عجب اوضاعى شده. على  -

 .هسفید دار

 :شیدا مصمم گفت

 .لباساشو قايم مىكنم؛ اما نمىذارم كسى بپوشه -

 :ناصر با خنده گفت

 .برو بابا كى لباساى اون الغرو مىپوشه، اصال به من تنگه. سركارت گذاشتم -

شیدا به خود لعنت فرستاد كه گول ناصر را خورده بود. شانهها و سیـ*ـنهى 

 فراخ ناصر از برادر كشیده، الغر و

 .سانتى بیشتر بود١٠گترش، بزر

 .بعد از شستن ظرفها، خودكار و دفترى برداشت

 .ننه من مىخوام برم خونهى دايی، شب اونجام -

 :مادر نگاهى به اتاق پدر انداخت و آهسته گفت

 .برو؛ اما صبح زود بیا تا بابات نفهمیده -
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 :شیدا بهسمت اتاق پدر رفت

 .خودم به بابا میگم -

 .نمىذاره برى -

 .نذاشت نمیرم؛ اما قايمكى كارى نمىكنم -

ن مادر گاهى مىماند كه اين صداقت دختربزرگش را تحسین كند يا از ا

 .حرص بخورد

 بابا من برم خونهى دايى؟ -

 :پدر پلكهاى نیمهباز را به او دوخت و با صداى خشدار و نشئه پرسید

 اينوقت شب خونهى دايیت چهخبره؟ -

 .صبح زود میامبا زندايى كار دارم.  -

 .پدر خاكستر سیگار نیمسوز را درون نعلبكى تكاند

 .برو؛ آخرين بارت باشه شب بیرون مىخوابى -

 :شیدا بىاختیار لبخندى زد

 .باشه بابا، خداحافظ -

 .و بهسرعت بهطرف كفشهايش دويد

 ننه من رفتم كار ندارى؟ -
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مادر متعجب از اين نرمش مرد خشن خانه در مقابل دختر بدعنقش، سرى 

 :تكان داد
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 . نه -

 :مهرى فرياد زد

 ...خب منم برم -

 .شیدا كفش پوشیده از خانه بیرون زد و ديگر چیزی نشنید

بهسرعت بهسوی خانهی دايی رفت. بهجز نور خفیف ستارگان و شعاع 

 نقرهای ماه، روشنايی ديگری كوچه را روشن

نمیكرد. المپ چراغ برق روبروی خانه توسط سنگ پسركان شیطان، شكسته 

 شده بود و هنوز از سوی ادارهی برق

 .اقدامی برای تعويض آن صورت نگرفته بود

 .تاريكی و سكوت كوچه كمی دل شیدا را خالی از آرامش كرد

چندبار دكمهی زنگ خانه را فشار داد. صدای قدمهای محكم همراه آهنگی كه 

 با سوت زده میشد ،چنگ به دلش

زد. سايهای از پیچ كوچه بهسمت او میآمد. باز هم زنگ را فشرد و در دل 

 :گفت

 .زود باش بهروز، زود باش-

 .در با رسیدن سايه به او گشوده شد

 :د شدسريع وارد خانه شد؛ اما صدايی بلن

 چطوری بهروز؟ امشب نمیای بريم بسیج؟ -

 :بهروز باخنده گفت

 .چه عجب من بالخره ريخت تو رو ديدم. كمپیدايی اخوی -

 .و خندهی بلندی جملهاش را كامل كرد
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صدای تاقی آمد. گويا مخاطب بهروز با دست ضربهای بر بدن بهروز نواخته 

 .بود

با  ت كه منو نمیبینی. من... منمن كه هرشب بسیجم ديگه، بیلیاقتی تو هس -

 .اين هیكل

 :لحن شاد بهروز پر از خنده و تمسخر بود

 .راست میگی هیكلت يه سور زده به گاومیش -

 .صدای خندهی هردو بلند شد

شیدا میلی به شنیدن بیشتر مكالمهی پر از چرتوپرت دو پسر نداشت و 

 .ترجیح داد وارد سالن خانه شود

 سالم زندايی كجايی؟ -

 .سالم شیدا خانوم تو آشپزخونه هستم -

 .شیدا بهسمت آشپزخانه رفت
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 هنوز شام نخوردين؟ -

 .نه هنوز دايیت نیومده -

 آهان. زندايی من برم باال؟ -

 برو. بهروز كجا موند؟ -

 :ی پلهی اول گذاشتشیدا پا رو

 .با يه نفر دم در دارن حرف میزنن -
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وارد اتاق بهروز شد و مستقیم بهطرف میز تحرير رفت و روی صندلی چوبی 

 زيبا نشست. تقويم روی میزی شیک و

جاقلمی زيبا و يک سررسید سبز، تنها وسايل روی میز بود. كشوی میز را باز 

 كرد و به جعبه آبنبات نعنايی بهروز

ناخونک زد. از طعم كمی تند و خنک آبنبات روی زبان و لثههايش لـ*ـذت 

 :برد. زير لب گفت

 يعنی بهروز درمورد چهچیزی میخواد حرف بزنه؟ -

به نتیجه نرسید. صدای آژير بلند شد و برق رفت. میدانست جاشمعی فلزی 

 طاليی روی طاقچه باالی تخت است؛

وقت از تاريكی يا آژيرقرمز نترسیده اما تمايلی به روشنكردنش نداشت. هیچ

 .بود

 :صدای بهروز از طبقه پايین بلند شد

 .شیدا شمع روشن كن -

 :شیدا روی میز ولو شد و گفت

 .من كه مشكل ندارم، هركی میترسه خودش روشن كنه -

 .اندام تیرهی بهروز در آستانهی در به چشم خورد

 .نج بزنیمخب فهمیدم نترسی. بذار روشن كنم و يهدست شطر -

زير نور شمع، مهرهها را چیدند و كلكل را شروع كردند. مهارت بهروز 

 حركت شیدا٤ بهخوبى به چشم آمد وقتى در

 .را كیشومات كرد

 .شیدا ناباور خیرهى صفحه و مهرهها شد
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 چى شد؟ -

 .بِشو كشیدن چلو شد، شیدا خانوما -

 .شیدا دهنكجى كرد

 .نتيهیهیه، بامزه. به جاى نمک، نخور -

 :بهروز خندان گفت

 .خودم هستم. بچین يهدست ديگه بازى كنیم نترس مواظب -
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 :شیدا كنجكاو گفت

 ولش كن، بهروز درمورد چهچیزى مىخواستى بگى؟ -

نور شمع تنها شعاعى كوچک را كامل روشن مىكرد، شعاعى كه در مركز آن 

 دو نوجوان خیره به چهرهى هم،

صحبت مىكردند. دختر چشم سیاه كنجكاو كه دلیل حضورش را بداند و پسر 

 چشم مشكى به دنبال بهانهاى براى

 .پاسخ

شمع را ناگهان صداى هولناكى خانه را لرزاند، شیشهها را لرزاند، نور كوچک 

 .لرزاند و خاموش كرد

 :قلب دو نوجوان در سیـ*ـنه ضربان تند گرفت. شیدا باوحشت گفت

 .بمب بود. همین نزديكى خورده -

 :بهروز بهتندى گفت
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 .بريم پايین، من میرم ببینم كجا موشک خورده -

شمع بارديگر به وسیلهى بهروز روشن شد و روشنايى خود را پخش چهرهى 

 .ن كردوحشتزده دو نوجوا

شیدا و فرخنده خانم كنار در خانه ايستادند. اهل كوچه بیرون ريخته بودند، 

 صداى آژير آمبوالنسها در هیاهوى

 .مردم گم مىشد

 .چه دودى بلند شده ببینین -

 .رؤيت دود سفید و خاكسترى در سیاهى شب، امكانپذير بود

 .همین محله پايینى بوده -

ىكردند. گروهى از مردان و پسران به كمک زنها صدام و صدامیان را نفرين م

 رفته بودند. شیدا به مادر و مهرى

 .كه نزديک مىشدند، نگريست

چادر كوتاه مهرى تا نیمهى سرش آمده بود و در چشمانش ترس و خواب 

 :جوالن مىدادند. مادر پرسید

 .يعنى كجا رو زده، اين شمر و يزيد ذلیل شده -

 :شیدا بانگرانى گفت

 .هى اكرم خانوم اينا بودهمیگن محل -

 :مادر ضجه زد

 .اى واى خدايا باليى سرشون نیومده باشه. ناصر رفت ببینه كجا رو زدن -

اكرم خانم آرايشگر محله بود كه اتاق كوچک انتهاى حیاطش را آرايشگاه 

 كرده بود و با گرفتن مبلغ اندكى،
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 .سروصورت آنها را صفا مىداد و آرايش مىكرد

 .ى كوچه كم شد. برق آمد و بیشتر مردم به خانههايشان رفتندكمكم از هیاهو
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چشمان شیدا از خواب گرم شده بود؛ اما بهروز هنوز نیامده بود. دايى هم 

 نبود. روسريش را محكم كرد، چادر را

باالى سرش گذاشت و پتوى سبک را به روى خود كشید. هواى صبحگاه 

 .شهريور گاهى بدرقمه سرد مىشد

نیمهشب بهروز خسته و خاكآلود وارد خانه شد. بىصدا از پلهها باال رفت. 

 روبروى آيینه توالت به صورت كبود

شدهاش خیره شد و با مشتمشت آبى كه روى صورتش ريخت، سعى كرد 

 م را از وجودش پاک كند؛تمام خشم و غ

 .اما موفق نشد

لباسهاى خاكآلودش را درآورد و روى زمین انداخت. چنگ زد و اولین 

 پیراهن و شلوار آويزان از چوبلباسى را

 .كشید و به تن كرد

گلويش باد كرده بود و قصد خفهكردنش را داشت. روى تخت دراز كشید و با 

 بدن جمع شده، بالش را در آغـ*ـوش

 .كرد مچاله

ديدن دست و پاهاى خونآلود كه از زير آوار توسط مردم بیرون آورده 
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 مىشدند، جلوى چشمان بستهاش مىآمد. با

دست خودش كودک دو يا سه سالهاى را بیرون كشید كه با چشمان باز جان 

 .داده بود

سروصداها، گريهها، نالهها، پیكرهاى سوخته و زخمى بههمراه بغض گلوگیر، 

 هم شكست. صورت را بربهروز را در

بالش فشرد. بالش سفید با گلهاى درشت طاليی، محرم ناله، فرياد و گريهى 

 .پر از درد و غم پسر نوجوان شد

شیدا داخل استكانها چای ريخت و سینى بهدست كنار سفره نشست و سینى را 

 .درون سفرهى صبحانه قرار داد

 :دايى استكان چاى را برداشت و گفت

 هخبر؟از عروسى چ -

 .شیدا لقمهاى نان و پنیر به دهان نزديک كرد

 .پنجشنبه عروسیه -

 :دايى كنجكاو صورت بىتفاوت خواهرزاده را كنكاش كرد و با لبخند گفت

 از نادر و عروس خانم چهخبر؟ -

 :شیدا استكانهاى چاى را از سینى بیرون آورد و گفت

دايى من میرم با بهروز خبرى ندارم. ]نان و پنیر داخل سینى قرار داد[. زن -

 .حرف دارم

 :دايى زير لب گفت

 .دختر تخس فرار كرد -

شیدا دو استكان چاى به صبحانهى داخل سینى اضافه كرد و از پلهها باال رفت. 
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 .چند ضربه به در اتاق زد

 .بهروز بلند شو دارم میام تو -

 .صداى خفهى بهروز بلند شد
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 .بر خرمگس معركه لعنت -

 :شیدا خندان وارد اتاق شد و با خنده گفت

تا باشه از اين خرمگسها كه براى آدم چايى و نون و پنیر میارن. بلند شو  -

 .تنبل

پیراهنش باال و پايین بود و نگاه شیدا، بهروز خوابآلود را شكار كرد. دكمهها 

 شلوارش را پشتورو پوشیده بود؛ اما

قبل از اينكه بهخاطر ظاهر مسخرهى بهروز شلیک خنده را رها كند، از ديدن 

 صورت گرفته و غمگین بهروز الل و

 .متحیر شد

 .بهروز با بدندرد و سردرد دست و صورتش را شست و روى تخت نشست

 !چیه؟ مگه مرده ديدى؟ -

سینى را روى تخت گذاشت و آرام روى لبهى تخت نشست. گلويش را شیدا 

 :صاف كرد و بااحتیاط پرسید

 بهروز چى شده؟ -

 .بهروز چاى داغ را با تكه قند كوچكى خورد و خیره به صورت شیدا نگريست
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خیلى كوچیک بود، موهاش سیاه، بلند و فر بود. چشماى بازش، خاكى شده  -

 نمىدونمبود. توى اون هواى تاريک 

 .چه رنگى بود. نمىدونم دختر بود يا پسر

وقتى بیرون كشیدمش نفس نمىكشید. پدر، مادر و دوتا برادراش هم كشته 

 .شده بودن

 :شیدا آرام پرسید

ديشب تو اون بمبارون كشته شده بود؟ تو هم داشتى زخمىها رو بیرون  -

 مىكشیدى؟

 :ادامه دادبهروز با همان نگاه مات، كمى نان و پنیر خورد و 

من هیچكس رو نديدم، فقط صورت كوچیک اون بچه جلوى چشممه. خدا  -

 نابودشون كنه. اون بچه چیكار به

 اونها داشت؟ آخه بچهها چه گناهى دارن؟

قطرات اشک در چشمان سیاه بهروز جوشید؛ اما بیرون نغلتید. نوک بینىاش 

 .سرخ شده بود

دستهاى دوست عزيزش را بغض، گلوى شیدا را سخت فشرد. دوست داشت 

 .میان دست بگیرد و نـ*ـوازش كند

ا ام« جنگ همین است، يک پديدهى زشت و منفور.»نـ*ـوازش كند و بگويد: 

 .نمىتوانست

 آرام باش دوست»دوست داشت بر آن چشمان غمگین دست بكشد و بگويد: 

 .اما نمىتوانست« خوب من.

 .بهروز بگو چى ديدى همه رو بگو -
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 .پسر نوجوان آرام مىشد اينطور شايد

 .بهروز با جمالت كوتاه و بلند میان بغض نهفته از صحنههاى دلخراش گفت
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حادثه در كوچهى اكرم خانم رخ نداده بود، دو كوچه باالتر بود. افراد 

 خانواده تمامى شهید شده بودند. دو خانواده٣

 .هم زخمی داده بود و سريع به بیمارستان منتقل شدند

 :شیدا در دل گفت

 .مرگ بر جنگ و جنگ افروزان -

بازماندگان  مرگ بر اين اندوه و غم جانسوز. غم و اندوهی كه آرامشی برای

 در پی ندارد. خدايا چرا برخی از قدرت

 .سیر نمیشوند. لعنت بر تمامی آنها

دردناكی حادثه بهقدری شديد بود كه هر دو نوجوان علت قرار شب گذشته را 

 .فراموش كردند

**** 

فردا مراسم عروسى برادر بزرگ بود. البته شیدا دوست داشت بگويد اژدهاى 

 زديک خبر دادهبزرگ! به فامیل دور و ن

بودند و برنامهها چیده شده بود. پذيرايى از عصر با چاى، شیرينى و میوه 

 شروع مىشد. شام هم قرار بود در حیاط

بزرگ خانهى پهلوان پخته شود. خانهى آقاى داماد، براى مردان در نظر گرفته 

 شده بود و خانهى دايى، براى
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 .خانمها

رفته بودند تا دوساعت در مراسم از مداح معروف شهر آقاى اكبرى وقت گ

 باشد و با خواندن اشعار شاد، مجلس

 .آقايان را گرم كند

 .پدر سفارش شیرينى را داده بود تا فردا داغ و تازه تحويل دهند

شیدا هنوز ناراحت و غمگین بود، از دست نادر و پدرش عصبانى بود. شهريور 

 داشت به پايان مىرسید و او هنوز

 .دثبتنام نكرده بو

 .بهروز تا حدى با حادثهى شب بمباران و جنازهى كودک شهید، كنار آمده بود

نادر دوبار سعى كرد كدورت چندسالهی شیدا را برطرف كند؛ اما موفق نشد. 

 گاهى غم و درد چنان كهنه مىشود كه

 .هیچ مرهمى قادر به زدودن آن از قلب نخواهد بود

 .م خواهد رساند. على عزيزدل شیداعلى اطالع داده بود كه خود را براى مراس

 .صبح زود شیدا با صداى پدر از خواب بلند شد

بلند شین حیاط و كوچه رو بشورين. ناصر برو به ممد آقا بگو ديگها رو  -

 برديم خونهى پهلوون عباس، كم و

 .كسرى داره بگه

 :ناصر خمیازهكشان گفت

 .بابا االن مردم خوابن، ديشب به ممد آقا گفتم -

 :ير لب غر زدو ز
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 .مهلت نمیده بلند شیم يه لقمه نون كوفت كنیم -

شیدا با لبخند رختخوابش را جمع كرد و دور از چشم پدر كه خیرهى 

 :آشپزخانه بود، گفت

 .كم غر بزن امشب سهمیهت دو پرس غذاى چربوچیلیه -

ناصر تشک و متكايش را نامرتب روى رختخواب گوشهى سالن پرت كرد و 

 :گفت

 .يكى ديگه مىخواد داماد شه، خرحمالیش با منه -

 :مادر سفرهى پارچهاى را پهن كرد و گفت

 .حاجى بیا يهچیزی بخور. بچهها االن میرن دنبال كارها -

 :فرياد زد پدر بلند

 .مهرى بلند شو چقدر مىخوابى -

 :مهرى باترس از جا جست و گفت

 هان چى شده؟ صدام بمب انداخت؟ -

 :پدر خندهى خود را خورد و گفت

پاشو امروز وقت خواب نیست. بعدازظهر مردا میان. خونه بايد دستهگل  -

 .باشه

 :مهرى سريع گفت

 .سالم، االن پا میشم -

 .شغول جمع كردن رختخوابش شدو بهسرعت بلند شد و م

سفرهى صبحانه هنوز پهن بود كه نادر با چشمان خمار و سرخ وارد خانه شد و 
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 .سالم كرد

 :پدر پرسید

 كجا بودى ديشب؟ -

 :نادر كنار رختخواب نشست و به آن تكیه داد

با بچهها داشتم در خونهمو رنگ مىزدم. يه سر هم رفتم بسیج، مىخوان  -

 .ارماونجا هم كالس بذ

 .پدر خانهى كوچكى چند كوچه باالتر براى نادر رهن كرده بود

 .نادر خمیازه كشید و دراز شد در همان حال متكايى را زير سر قرار داد

 :مادر گفت

 .بمیرم برات خسته شدى -

*** 
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صداى خنده و موسیقى بلند بود. دختران نوجوان و زنان باتعارف بلند 

 مىشدند و با صداى خوانندههاى ايرانى مقیم

 .آمريكا، به خود پیچوتاب مىدادند و مجلس گرمى مىكردند

عروس زيبا با چشمان آهويی و سبزش، روى تنها صندلى موجود نشسته بود و 

 بالبخند رقـ*ـص زنان را تماشا

گهگاه هم به سالم و تبريک تازه واردان پاسخ مىداد و تشكر  مىكرد.

 .مىكرد

مهرى با لباس سفید خود، رقص ايرانى و اصیلى را به نمايش گذاشت و 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 268 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .ولولهاى به پا كرد

شیدا گوشهاى نشسته بود و سعى مىكرد از آشناها دور باشد. زنی كه كنارش 

 :نشسته بود، پرسید

 اين كی بود االن رقصید؟ -

 :دا بیتفاوت گفتشی

 .خواهر دوماد -

مهرى برخالف شیدا از لحظهلحظهى جشن لـ*ـذت مىبرد و سرخوش 

 مىخنديد و پا به پاى دختران جوان

 .مىرقـ*ـصید

 :زن بیگانه درحالىكه با چشمانش مهرى را مىخورد، گفت

عجب دختر خوشگل و خون گرمیه. نمىدونى نشونكردهی كسى هست يا  -

 نه؟

اهش را از زن به مهرى و مجدد از مهرى به زن ناشناس شیدا متعجب نگ

 دوخت. او داشت درمورد مهرى حرف

 !مىزد؟! خواهر كوچكش كه تازه كالس پنجم را پشت سر گذاشته

مهری با پوست روشن، چشمهای درشت تیره، بینی مدل ملكههای اساطیر 

 .مصر و اندام باريكش واقعاً خوشگل بود

 .و با جمع شدن، غنچهی گردی میشدلبهايش با خنده كش میآمد 

 .نه نشونكردهی كسى نیست؛ اما خونوادش فعال شوهرش نمیدن -

 چرا؟ -

 .هم خواهر بزرگتر داره، هم باباش دختر تو سن پايین شوهر نمیده -
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 :زن باحسرت نگاهش را از مهرى برداشت و گفت

 راستى دختر خانوم اسمت چیه؟ دختر كى هستى؟ …چه حیف -

 .شیدا ترسید كه اينبار زن خواستگار او باشد

 .از همسايهها هستم. بايد برم خونه -

 :سريع از جا برخاست. زن سريع گفت

 هنوز كه شام ندادن كجا میرى، مادرت اينجاست؟ -

شیدا بىاعتنا از اتاق شلوغ بیرون زد و آهسته از پلهها باال رفت و خود را به 

 .اتاق بهروز رساند
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سروصدا به آنجا هم مىرسید. در را قفل كرد و روى تخت دراز كشید و چشم 

 :به سقف اتاق دوخت

 .على چرا نیومدى، قرار بود بیای. كاش زودتر بیاى داداش -

نويسد و براى مجله بفرستد، غلتى زد و برخاست. تصمیم گرفت خاطرهاى ب

 هنوز فرصت بود. به ورق كالسور و

 .خودكار بیک ابى بهروز كه در كشوى میز بود، دستبرد زد

 .كمى با ته خودكار فرق سر را خاراند

هر كسى توى زندگیش يه قهرمان »خودكار را بر روى ورق لغزاند و نوشت: 

 .داره، يه قهرمان عزيز و دوستداشتنى

واقعى هستند يا از كتابها و فیلمها بیرون آمدند يا مردان و زنان قهرمانها يا 
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 اما …بزرگ تاريخ هستن؛ اما

قهرمان من نه تاريخى است و نه از كتاب بیرون آمده. خاطرهى من درمورد 

 .قهرمان زندگىام است

 .درمورد برادرم على. على برادر بزرگترم قهرمان زندگى من است

 «…چندسال پیش وقتى

 .بر لب از على نوشتلبخند 

صداى ظرف و ظروف و فرياد خانمها كه مشغول پخش غذا بودند، خوشحالش 

 كرد. بهزودى مراسم عروسى تمام

مىشد و مىتوانست بدن خستهاش را به رختخوابش برساند. كسى به آرامى 

 .بر در اتاق كوبید

 كیه؟ -

 .شیدا برات غذا آوردم -

در را باز كرد. مهرى با سینى غذا وارد شد. سینى را بهطرف تخت برد. شیدا 

 :سريع گفت

 .روى تخت نذار؛ كثیف میشه. بذار روى میز -

مهرى سینى را روى میز گذاشت و با كنجكاوى اتاق را نگريست. كمتر 

 فرصتى پیش مىآمد كه وارد اتاق بهروز

 .شود، برعكس شیدا كه اتاق دومش اينجا بود

 شیدا كمد لباساشو ببینم؟ -

 مهرى ول كن؛ زشته. تو شام خوردى؟ -

 نه هنوز. زندايى گفت اينجايى و شامتو بیارم. چرا باال اومدى؟ -
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سرم درد گرفت. ]چشمانش درخشید و با لبهاى خندان پرسید[: مهرى كسى  -

 اسمتو نپرسید؟

 :مهرى متعجب گفت

 .اسم من؟ نه:-

 برات خواستگار پیدا شده؟ -

 .چشمهاى درشت مهرى درشتتر شد
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 .واسه من! خالى نبند -

 .شیدا خنديد

 .با رقـ*ـصت يه زنه عاشقت شده؛ اسمتو پرسید -

 :خواهر كوچک خنديد و گفت

 .حتما ديوونه بوده؛ من خیلى كوچیكم -

 .منم گفت باباش دخترشو تو سن پايین شوهر نمیده -

 .مهرى بهطرف در رفت

 .من میرم شام بخورم -

 .شیدا غذايش را بااشتیاق خورد؛ واقعا گرسنه بود

آن شب تا ديروقت مشغول تمیزكردن خانهى زندايى و شستن ظرفها بود. 

 چند دختر و زن جوان هم پابهپاى شیدا

 .و فرخنده خانم كار مىكردند



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 272 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

با شستن ديگ برنج، رسماً كارها به پايان رسید و شیدا خسته و كوفته، 

 خداحافظى كرد تا به خانه برود. فرخنده خانم

 :سبد بزرگ پر از لیوان شستهشده را گوشهى حیاط گذاشت و گفت

شیداجون برو اتاق بهروز بخواب. میگم بهروز همین پايین بخوابه. االن  -

 يدخستهاى، برى خونه حتماً با

 .ريختوپاش اونجا رو هم جمع كنى؛ ديگه جونى برات نمونده

شیدا متحیر از درک و فهم فرخنده خانم، با خوشحالى پذيرفت و شب را آنجا 

 .ماند

براى اولینبار روى تخت مىخوابید. از نرمى تشک هنگام خوابیدن و نسیم 

 خنكى كه از بهارخواب )بالكن( اتاق

شد و براى لحظاتى چنان سرخوش شد كه بهروز به داخل مىوزيد، سرمست 

 خواب هم از چشمانش گريخت. زير

 :لب زمزمه كرد

 .كوفتت نشه پسر شهرى با اين تخت و اتاق رويايى -

اما خستگى قدرت بیشترى داشت و او را به آغـ*ـوش خواب سنگینى 

 .انداخت

 .مستاجر بلند شو. آهاى غاصبگر، اتاقمو پس بده -

 ا مىآمد؟سريع در جاى نشست. صد

 :صداى بهروز پشت در اتاق همراه تقتق كوبیدن انگشتان به در شنیده شد

 .شیدا مُردى؟ بلند شو نمازت االن قضا میشه -

 :شیدا خمیازهاى كشید و گفت
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 .خسیس پا شدم. بذار صورتمو بشورم -
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 :و غر زد

 .پسردايى خسیس نوبره. حاال يه شب اتاقشو ازش گرفتم -

بهروز پشت در مىشنید و مىخنديد. عاشق غرغرهاى دخترعمهى 

 زباندرازش بود. عاشق كلكلكردن و

 .جوشوخروشش بود

 :بلند گفت

 .تو كه در هر حال سیاه و زشتى؛ درو باز كن زود، تند، سريع -

شیدا كه بهسرعت صورتش را شسته بود و با چادر سفید پرگل قرمز، خشک 

 .كرده بود، در را باز كرد

 .چیه اول صبحى غر مىزنى؟ بیا اينم اتاقت، نخوردمش -

 :بهروز وارد اتاق شد و در را بست و خندان گفت

 .كى بشه شام عروسى تو رو بخوريم -

زيرورو كرد و  شیدا با چشمانش در جستوجوى وسیلهاى اتاق را

 دمدستىترين وسیله را برداشت و بر سر بهروز

 .كوبید

 .كوفت بخورى -

 .بهروز آخى گفت و تقويم روی میزى را از دست شیدا بیرون كشید
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 .سرمو شكستى. آخه كى میاد تو رو بگیره! يهعدد عروس وحشى -

 :با ديدن چشمان برزخى شیدا، بامظلومیت گفت

 آتشبس، باشه دخترعمه؟ -

 .دا كمى لبهايش را جويد تا آرام شودشی

 .اول صبحى گند زدى به خوابم. خیلى بدجنسى -

 .لبخند شیرينى بر لبهاى پسر نوجوان نقش بست

 .خب بدخواب شدم؛ جای خوابم عوض شده بود، ببخش ديگه -

 .نقشى از همان لبخند بر لبهاى شیدا زده شد

 قبول كردم. اينجا مُهر نماز دارى؟ -

تخت نشست و به نماز خواندن شیدا نگاه كرد با چرخش سر بهروز روى 

 .چشمش به ورق كالسور سیاهشده، افتاد

 .آن را از روى زمین برداشت و مشغول خواندن شد

 .شیدا سالم آخر را داد و برگشت

 خاطره رو خوندى؟ -
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 .بهروز سر از برگه باال نیاورد

 .دارم مىخونم، كمى مونده -

 .چشمانش آخرين جملههای ساده و گرم را بلعید

 :شیدا بااشتیاق و كنجكاوى پرسید
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 چطور بود؟ -

 .خوبه، يعنى عالیه. حتما امروز پستش كن -

 :شیدا با تأيید بهروز، ذوقزده پرسید

 تعارف نمىكنى؟ واقعا خوبه؟ -

 :بهروز صادقانه گفت

 .عالى نوشتى، من كه خیلى خوشم اومد -

 :شیدا برگه را گرفت و گفت

 .من برم خونه، تو هم بگیر بخواب -

 .شیدا صبر كن االن زوده، يه فیلم گرفتم بريم ببینیم -

 اسمش چیه؟ -

 .مادر هند. بچهها مىگفتن قشنگه -

رو، اگه زنده بود از آقا بهروز و فیلم هندبی؟ خدا رحمت كنه بروس لى  -

 اينكه خاطرخواهى مثل تو داره، خودشو

 .مىكشت

 :بهروز خنديد

بروس لى يهچیز ديگهس؛ اما بد نیست گاهى فیلمهاى مختلف هم ببینم.  -

 .تعريف اين فیلمو قبال شنیده بودم

 .باشه، بريم ببینم اين فیلم چیه كه تو رو مشتاق كرده -

*** 

 .اشک چشمانش را پاک كرد

 :ده خانم گفتفرخن
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 .بهروز يه امروز فیلم گريهدار نمیذاشتی -

 :دايى از جا برخاست و گفت

 .فیلمش جالب بود. شنیدم جايزه اسكار هم گرفته -

شیدا كه هنوز درگیر انتهاى فیلم و همآهنگ بودن بهروز و امروز بود )جمله 

 :ى فرخنده خانم( با شیطنت پرسید
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 دايى، بهروز رو عالقمند فیلم هندى كردى ؟ -

 :دايى دستهايش را باال برد

نه جون دايى، زندايى و مادر خودت كشته مردهى فیلم هندى هستن، من  -

 .بىتقصیرم

 :بهروز كه در سكوت به حرفهايشان گوش مىداد به شیدا گفت

خ كه چقدر هم از فیلم هندى بدت میاد. راستشو بگو شعله ) يكی از ا -

 مطرحترين فیلمهای سینمای هند( رو

 چندبار ديدى؟

 :شیدا بىخیال گفت

 بار، خودت راه اژدها )يكى از فیلمهاى بروس لى( رو چندبار ديدى؟٤ -

 : بهروز صادقانه گفت

 .بار٢٥فقط  -

 :دا با تأسف سرى تكان داد و گفتدايى و فرخنده خانم بلند خنديدند. شی
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 .االن ديوونه میشم. زندايى كارى نداری؟ خداحافظ -

دو روز ديگر بهسرعت گذشت. خنک شدن هوا خبر از رسیدن پايیز مىداد و 

 رسیدن پايیز و مهر زيبا، غم درون

 .چشم و دل شیدا را عمیقتر كرده بود

هاى كه خوانده بود، خبرى از على نبود و شیدا تحتتاثیر رمانهاى عاشقان

 كودكانه تصمیم گرفت بهخاطر جدايى از

عشق خود، يعنى مدرسه خودكشى كند؛ اما نه پولى براى خريدن قرص داشت 

 و نه از زدن رگ مچ دست خوشش

 .مىآمد

نیمهشب در تاريكى و سكوت خانه به سراغ يخچال رفت و تمامى قرصهاى 

 رنگارنگ را بیرون كشید. يک ورق

لین و يک ورق قرص سرماخوردگى و چند قرص سبز كپسول آمپىسی

 .كوچک رهاورد غارت يخچال بود

 :وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند و آهسته زمزمه كرد

خدايا مىدونم خودكشى گناه كبیره هست، مى دونم نبايد اين كارو بكنم؛  -

 .اما به خدا ديگه هیچ راهى برام نمونده

ن هستن، ننه كه موافق اونهاست و بابا و نادر كه مخالف درس خوندن م

 .من تنهام …آه …خوشحاله. آه

مىترسم از اينكه به اولین خواستگار شوهرم بدن. خدايا خسته شدم، ديگه 

 .نمىتونم منتظر معجزه باشم

 .صورت شیدا خیس اشک شده بود
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 :سر بر مهر نهاد و گفت

 .خدايا خودت شیدا اين دختر تنها و بىكس رو ببخش... ببخش -

هسته به سراغ مادر، پدر و خواهر كوچكش رفت و با نگاه آخر از آنها آ

 .خداحافظى كرد
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قرصها را داخل لیوان بزرگ پر آبى ريخت. اولین جرعه را نخورده بود كه 

 انديشید آيا مردن درد دارد؟ بعد از مرگ

 چهچیزى منتظرش است؟

به ياد لیال افتاد. يكى از دوستانش كه سال پیش بهخاطر بداخالقىهاى مادرش 

 .خودكشى كرده؛ اما نجات يافته بود

مچهايش را به شیدا نشان داده و گفته بود لیال با افتخار جاى بريدگى روى 

 هنگام خونريزى دستهايش، حال

خوشى داشت؛ اما بعد از بهوش آمدن مدتها مچهايش درد شديدى داشته 

 .است

لیوان را با حركتى سريع داخل باغچه خالى كرد و چشمانش را به آسمان 

 .پرستاره دوخت

زى بخوان مجبورم كنن كه خدايا نمىخوام گناه بكنم؛ اما شاهد باش اگه رو -

 تن به ازدواج بدم اونوقت خودمو

 .مىكشم. خودت شاهد باش
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 .با سردرد و غم سنگین خوابید

 .شیدا بلند شو امروز مىخوايم نادر و زنشو پاگشا كنیم -

 :شیدا غلتى زد و گفت

 .ديشب دير خوابیدم ننه، بذار يهساعت ديگه بخوابم -

 :مادر روانداز را كشید و گفت

لند نشى مهرى هم بلند نمیشه، من دست تنها نمىتونم به كارها برسم، ب -

 .پاشو تنبل

 .شیدا غرغركنان بلند شد

 .صداى اذان ظهر بلند شده بود كه در خانه محكم به ديوار كوبیده شد

مادر و دختران متعجب و ترسیده چشم به پاركینگ كوچک دوختند. پدر و 

 هم دايى وارد خانه شدند. پدر گیج و به

 :ريخته بود. دايى چشمانش را از مادر دزديد و گفت

 .حاجى كمى حالش بده. مهرى دايى برو به نادر بگو بیاد -

 :مادر بلند ياابوالفضل گفت و پرسید

 حاجى تصادف كردی؟ حالت به هم خورده؟ -

االت شتابزدهى مادر، روى زمین نشست و به ديوار پدر ساكت در میان سو

 .تكیه داد

 :ا چشمان سرخ و صورت رنگپريده گفتدايى ب

 .شیدا دايى يه لیوان آب براى بابات بیار. آبجى تو هم بیا بشین -

 :مادر باوحشت گفت

 جواد داداش حاجى چى شده؟ دعوا كرده؟ با نادر چیكار دارى؟ -
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 :دايى كالفه دستى به صورتش كشید و گفت

160 
 

 

 

 .چیزى نشده. بذار نادر بیاد -

 .قلب شیدا سنگین شده بود. لیوان آب را به پدر داد

 :چشمان مبهوت پدر خیرهى نگاه نگران و متعجب دختر شد و زير لب گفت

 .بدبخت شدى شیدا، بدبخت شديم بابا -

 پدر را چنین ضعیف و ناتوان قلب شیدا فروريخت. پاهايش سست شد، تاحاال

 .نديده بود

چهار نفر تكیه به ديوار در سكوت خوفناكى فرورفته بودند. مادر ديگر چیزى 

 نپرسید. از ناگفتهها مىترسید. پدر

 .به گوش شیدا مىرسید« اى بابا»گهگاه زمزمهاى مىكرد كه تنها 

 :نادر با عجله وارد شد و با ديدن جمع فروريخته بلند پرسید

 چى شده؟ دايى بابام حالش به هم خورده؟ -

پدر با ديدن نادر گويى حامى خود را ديده باشد با دست محكم بر زانويش زد 

 :و گفت

 .بابا بدبخت شدم، بابا بیچاره شدم، كمرم شكست نادر -

 :تازه داماد با چشمان نگران كنار پدر نشست و گفت

 بابا چى شده؟ -

خید. دايى نگاهش را دزديد و خیرهى قالى نگاه پدر روى صورتهاى نگران چر
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 شد. لبهاى خشک پدر چندبار

 :جويده شد تا يک اسم از البهالى آن بیرون جست

 .على -

 :چشمان شیدا بیش از حد گشاد شد و هم زمان با مادر فرياد زد

 على چى؟ -

 :مادر خود را روى زمین كشاند

 على چى شده؟ -

 :نادر میخ نگاه پدر پرسید

 ده؟ شهید شده؟زخمى ش -

 :كالفه بهسمت دايى نگاه كرد

 دايى بگو چى شده؟ -

 :صداى بغضدار دايى زمزمه كرد

 .شهید شد -

با قدرت كشید. لباس پاره شد و مادر از حال  مادر جیغ كشید و يقه لباسش را

 .رفت

161 
 

 

 

 .شیدا اتوماتیكوار دست به ديوار گرفت و بلند شد تا برای مادر آب بیاورد

 :به مغزش فرمان داد

 .به هیچى فكر نكن، هیچچیزى نشنیدی -
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 :به پاهايش فرمان داد

 .بايد حركت كنى، حال ننه و بابا خوب نیست -

فته و شانههايش را لیوان آب را بهدست نادر داد كه مادر را در آغـ*ـوش گر

 مىمالید و با زدن ضربههاى آرام بر

 :صورتش، صدايش مىزد

 .ننه چشماتو باز كن …ننه -

به ساعتى نكشیده خبر سريع پخش شد. لباسهاى سیاه بر تنها نشست. 

 پارچهى تسلیت و تبريک شهادت معاون

 .گردان، بر ديوار خانه نقش بست

ت. حجلهى پر از عكس شهداى حجلهى پرچراغى روبروى در خانه قرار گرف

 محل. پسران كوچكى كه بزرگ شدند

 .و در راه وطن از جسم و جان خود گذشتند

سربازان مام میهن )مادر وطن( با لبخند از پشت شیشهى هر قابعكس خیرهى 

 .چشمان سرخ و خیس مردم بودند

ناصر و بهروز با چشمان خیس به دنبال خريدهاى ريز مراسم بودند. خرما، 

 ...، شمع، پیاز ولپه

نادر لباس دامادى را با رخت عزا عوض كرده و با چشمان قرمز همراه دايى به 

 كارها رسیدگى میكرد. مهرى با

آستین لباس چشمان پراشک را پاک مىكرد و بین آشپزخانه و سالن در 

 .حركت بود و به زنان چاى تعارف میكرد

 .رسیدگى مىكردمهلقا به همراه فرخنده خانم به غذاى داخل ديگ 
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صداى گريه و فرياد مادر با آمدن هر تازهواردى بلند مىشد. قربانصدقهى 

 فرزند شهیدش مىرفت، برايش الاليى

 :مىخواند و از نگرانىهايش مىگفت

علىجان ننه میگن سر ندار، میگن پا ندارى. على خوشگل من، قشنگ من،  -

 .پسر من كجا رفتى مادر

 …من على …ننه برات بمیره على من

 :صدا در گوش و سر شیدا چرخ مىخورد

 …على من …على من -

 :فرمان داد

 .گريه نه، جیغ و فرياد نه، فقط كار، فقط كار -

درصورت رنگپريده و چشمان سرخش اثرى از گريه نبود. مانند ربات فقط 

 حركت مىكرد و همهجا بود. كنار ديگ

غذا، هنگام پاک كردن سبزى، تعارف چاى و خرما، دادن سفارشها به ناصر، 

 .كمک به همه و بىخبر از خود

162 
 

 

 

شب بود كه خانه از مردم خالى شد. داخل سالن خانوادهی دايی و ١٠ ساعت

 ضای خانوادهی شیدا نشستهتمامی اع

 .بودند، تمامی بهجز علی

 .پدر هم با چشمانى مانند شیدا تكیه به پشتى داده بود و چیزى نمىگفت
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 :دايى گفت

 .شهید ديگه میارنشون امامزادهعبداهلل، از اونجا تشیع میشن3 فردا همراه -

وتاه ر كشیدا به آهستگى خود را به حیاط رساند و از پلكان باال رفت، از ديوا

 خود را باال كشید و زير چادر سیاه

 .آسمان پناه گرفت

 :صدايى گفت

 .على -

 :زمزمه كرد

تا وقتى با چشمام نبینم باور  …هنوز نه …كدوم على؟ على من؟! نه -

 .نمىكنم. هنوز كسى اين شهید رو نديده

آره كسى نديده، شايد اسمشون مثل همه، شايد وسايل على تو جیبش بوده، تا 

 .نه على نیست …نبینم

 :بلند رو به صورت فلكى دباكبر گفت

 .مگه نه؟ شايد على نباشه... آره على نیست -

 .از پشتبام فرود آمد و با پیكر خمشدهى پدر روبرو شد١٢ ساعت

نشسته بود؛ اما نه ساكت  پدر كنار حوض كوچک حیاط ساكت و بىحركت

 نبود. شیدا شنید كه پدر باغم و درد

 :زمزمه مىكرد

 بابا كجا رفتى؟جان بابا كجا رفتى؟ …اى علىجان …اى بَبَم …اى بَ بَم -

شیدا پر از تعجب و غم شد. باور نداشت اين حجم محبت و غم پدر را، باور 

 .نداشت شكستن پدر را؛ كنارش رفت
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 .لین قطرات اشک از چشمان پدر جوشیدساعت تنش او١٢بعد از 

شیدا بىقرار و بىاختیار دست به طرف چشمان سیاه و كشیدهى پدر برد و 

 اشک را از مژههاى بلند پدر زدود و با

 :صدايى خفه گفت

 .بابا... نكن... گريه نكن -

تحمل گريهى پدر را نداشت. اين پدر خشن، سختگیر و بددهن برايش 

 بود، برايش محكمترين مرد روى زمین

عزيز بود. با ديدن اشک پدر قلب پر تپش اقرار كرد كه پدر را بسیار دوست 

 .دارد

163 
 

 

 

شب و سیاهى آن مانند همیشه بىتوجه به حجم درد، غم، انتظار و اشتیاق 

 مردم، خونسرد جاى خود را به روشنايى

رسواگر روز داد. شیدا تكیه داده به كمد كتابها تا صبح بیدار مانده بود. 

 انديشهاش بدون كنترل پر مىكشید بهسوى

 .ودو پتو خفته بپیكرى كه سرد بر روى زمین يا فلز يا تابوت بدون بالش 

بغض گلويش را مىفشرد و او تنها منتظر بود تا صورت على خود را ببیند. 

 على مال او بود، خدا على را براى او

 .آفريده بود.خدا بىرحم نبود، خدا او را تنها میان اين سختىها رها نمىكرد

آه عمیق و سرد كشید، راه گلو براى آههاى عمیق ديگر باز شد. در طول شب 
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 نند ارواح بىصدا چندبار باالى سرما

برادر، خواهر و والدينش رفت و چشم بر سیـ*ـنهى آنها دوخت تا از زنده 

 .بودنشان مطمئن شود

هنگام اذان صبح پدر را ديد كه بیرون رفت و روبروى در خانه را شست و 

 .دستى بر قاب عكس على كشید

 حجلهى روشن ايستاد و بعد از رفتن پدر، شیدا پیچیده در چادر سیاه روبروى

 خیره عكس شد. على با لبهاى

با چشمهاى زيبايش به شیدا نگاه « يا زهرا»خندان و موى پريشان زير سربند 

 میكرد. انگشتان شیدا همانند

 .انگشتان بىقرار پدر بر روى قاب عكس كشیده شد

 .نمىدانست چقدر در همان حالت بود كه صداى سرفهای او را به خود آورد

 !داشی -

 .ناصر كنارش ايستاد

 .سكوت شیدا اخمى بر چهرهى ناصر نشاند. نگران حال خواهرش شد

 چرا نخوابیدى؟ -

 :شیدا نگاهش را بارديگر به على دوخت و پرسید

 على سردش نیست؟ -

 .و بىتوجه به ناصر وارد خانه شد

صبح همراه پدر، مادر و فرخنده خانم سوار ماشین دايى شد و به ٩ ساعت

 برادر رفت. نادر، ناصر و بهروز با ديدار

 .ماشین پدر حركت كردند. مهرى را همراه نبردند
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روبروى امامزاده شلوغ بود. خانوادهها و دوستان و آشنايان شهدا، تجمع كرده 

 بودند. شیدا كنار پدر جلو مىرفت و

نگاهش روبرو را مىنگريست. بىتاب رسیدن به شهیدى بود كه میگفتند علی 

 .اوست

تابوت با ٤ .ل حیاط امامزاده بوى گالب و اسفند درهم آمیخته شده بودداخ

 فاصله كنار هم قرار داشتند و بر بدنهى

 .چوبى آنها سه رنگ پرچم كشور ديده میشد

اطراف تابوت اول را سه زن و يک پیرمرد گرفته بودند. هنگام رد شدن 

 ساله١٥يا ١٤ چهرهى شهید را ديد نوجوانى

 .بود كه در آرامش خفته
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كنار تابوت دوم چهرهى آشناى حسین را ديد، دوست جانباز على را كه عصا 

 در دست ايستاده بود. مادر قدم تند كرد

 :و فرياد زد

 حسین، على من چى شد؟ -

بغض حسین و مادر تركید. مادر و پدر باالى تابوت نشستند. شیدا نزديک شد 

 و تمام امیدش با ديدن صورت كبود

على نقشبرآب شد. هیچوقت فكر نمىكرد زمانى برسد كه از ديدن برادرش 

 .تا اين درجه ناراضى و غمگین شود
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 !آخر زمان شده بود

تابوت را باقدرت در پاهايش قوت نداشت؛ روى زمین خاكى نشست و لبهى 

 .دست فشرد

پدر با دست راستش از گردن تا پاى پوتین پوشیدهی على را لمس كرد 

 مىخواست مطمئن شود پیكر على سالم و

 .بدون قطع عضو هست

مادر ضجه مىزد و بلندبلند گريه مىكرد. دايى با مشت بر پیشانى مىكوبید. 

 دور تابوت داشت شلوغ مىشد و شیدا

 .خداحافظى نداشت وقت زيادى براى

دست راست را برصورت على كشید. صورت سرد اما دوست داشتنى برادر، با 

 لمس كرد كه دست چپ موهايى را

 .يک عمر در آرزويش بود

سر به درون جعبهى چوبى برد و گردن خونآلود على را بويید و بوسید، باز 

 بويید تمام معرفت، مهربانی و مظلومیت

 .را

 :يه زمزمه كردفرخنده خانوم با گر

شیداجون بیا كنار بقیه مىخوان خداحافظى كنن. بمیرم برات علىجان،  -

 .بمیرم كه آقا بودى آقا

ر را از س« يا زهرا»شیدا بوسهاى بر موهاى خونآلود على زد و آرام پیشانى بند 

 برادر درآورد و در مشت فشرد. با

وجود زندگیش چشمانش آخرين حرفها را به بزرگترين حامى و عزيزترين م
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 زد، با چشمان خشک و سرخش آخرين

تصوير علی، برادرش را پارهیجان و قلبش را بلعید و برای تمام زندگیش 

 .ذخیره كرد

گريه، صلوات و الالهاالاهلل در ضجه، جیغ زنان و فرياد ناباور مردان فراز و 

 .فرود میگرفت

ناک كرده بود. بوى گالب و دود اسفند و عرق تن گرمازدهى مردم فضا را بو

 تنى چند تاب مصیبت را نیاورده و

 .گوشه و كنار امامزاده تمام ناباورى را با محتويات معده باال آوردند

شیدا با چشمان سوزان، پیشانى و شقیقهى پردرد با فاصلهى اندک، نظارهگر 

 .چسباندن عكس على به تابوت بود

ى قرار گرفت و بهسوتابوتى كه بهسرعت بر شانه و دستهاى مردان و پسران 

 .خیابان اصلی شهر شتاب گرفت

شیدا عكس را عَلَم و نشانه در نظر گرفت و در سیل جمعیت به دنبالش راهى 

 .شد

 :زنى پشت سرش با بغض به زنى ديگر گفت
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ببین چه تند حركت مىكنه. معلومه اينجا غلوزنجیرى نداشته، بارش سبک  -

 .بوده

 .آره. مىخواد زود به خونهى آخرتش برسه -
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پاره شد و هر پاره بهسمت خانهى شهید روى دوش خود رفتند تا ٤ جمعیت

 شهید آخرين خداحافظى خود را با خانه

 .و محله انجام دهد

 :كسى فرياد زد

 ز كجا آمده؟اين گل پرپر ا -

 :پاسخ دادند

 از سفر كرب و بال )كربال( آمده؟ -

 :شیدا دور شدن تابوت را ديد و در دل نالید

 .على صبر كن عقب موندم …على آرومتر -

تابوت ايستاد. افرادى جديد تابوت را بر دوش گرفتند، براى لحظهاى سر 

 .تابوت بهسوى شیدا چرخید

 :و قلبش صداى او را شنید شیدا لبخندى خفیف بر لبهاى على ديد

 .عجله كن شیدا مىخوام زودتر برم -

با نزديكشدن به محله، جمعیت بیشتر شد. شیدا متوجه نشد چنددقیقه يا 

 ساعت گذشت تا پیكر شهید سبز پوش در

خانهاش آرام گرفت. متوجه نشد پهلوهايش چندبار كوبیده شد و توسط 

 جمعیت فشرده شد. لهشدن انگشتهاى

 .كفشهاى اطرافیان را حس نكرد پايش زير

 .تنها چشم او بود و محمل سه رنگ برادرش

 :صداى جمعیت بلندتر شد

 .منزل نو مبارک …علىجان علىجان -
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 :شیدا زمزمه كرد

 در رفتن جان از بدن

 گويند هر نوعى سخن

 من خود به چشم خويشتن

 ديدم كه جانم مىرود

ق كوچک پناه برد و پیكر يخ متوجه نشد چگونه وارد خانه شد، چگونه به اتا

 .زدهاش را زير پتو قرار داد

 :صداى مهرى در گوشش پیچید

 شیدا بیا كمک مىخوايم سفره بندازيم -
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 :شیدا واژ هها را درک نكرد. با خود گفت

 چرا اندازه سر و بدن مهرى تغییر كرده؟! چرا صداش مثل وزوز زنبوره؟ -

 :سرما بیشتر شد و دندانهايش به هم خورد. انديشید

 مگه تابستون نیست؟ پس چرا سرماى زمستون اينجا اومده؟ -

نشنید صدايى كه او را براى خوردن غذا فراخواند، همانطور كه نشنید برخى او 

 و فرار از كار را متهم به بىتفاوتى

كردند. حتى حس نكرد دستان ناصر را كه بر پیشانیش نشست و اصرار 

 :فرخنده خانم را كه مى گفت

جواد آقا اين دختره داره از دست میره، مادر و پدرش صاحب عزا هستن؛  -
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 بیا ببرش دكتر. من اينجا مراقب كارها

 .هستم

 :دايى بدن مچاله شده را بغل كرد و گفت

 ى، صدامو مىشنوى؟شیدا داي -

شیدا در آن لحظه در میان برفهاى خیال خود گیر كرده بود و به خرسى قطبى 

 التماس مىكرد بگذارد ساعتى در

 .غارش بماند تا گرم شود

 .پنجهى خرس در بازويش فرورفت و صداى شلیک گلولهها را شنید

 برف و يخ تكهتكه مىشدند. ترس و سرما وجودش را پر كرده بود. لب باز

 كرد تا از خدا كمک بخواهد اما لبهايش

 :تنها تكرار مىكردند

 .علی... علی... علی بیا... كمكم كن علی... علی -

دايى چادر را به دور شیدا پیچاند و با كمک فرخنده خانم، او را بهسرعت از 

 خانه خارج كرد. چند زن و دختر فضول

ه شاهد بودند، در گوش هم پچپچ كردند و دهها سناريو براى صحنهاى ك

 .نوشتند

 :مهلقا چاى و نبات به مادرشوهرش داد و زير گوشش زمزمه كرد

 .آقا دايى و فرخنده خانوم شیدا رو بردن درمونگاه يه آمپول بزنه -

مادر با دستمالى كه در دست داشت، صورت سرخ و خیس از اشک را پاک 

 :كرد و نگران پرسید

 چش شده ؟ -
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 .سردرد شديد داشت -

ز شديد و هذيانهاى شیدا چیزى نگفت، آنقدر عاقل بود كه اضطراب مادر از لر

 .جوان از دست داده را بیشتر نكند

هنوز از گريهى مخفیانهی شوهر جوانش در حمام بسته، در رنج بود. هیچوقت 

 فكر نمى كرد شادى او و نادر با چنین

ضربهى دردناكى، از بین برود. فكر نمىكرد على كه نامش ورد زبان مردم 

 محل بود، چنین ناغافل از بینشان پَر

 .بكشد
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*** 

 :پزشک پیر درمانگاه، شیداى بیهوش را معاينه كرد و پرسید

 از كى اينطورى شده، چند روزه چیزى نخورده؟ -

 :فرخنده خانم گفت

 .دو روزه چیزى نخورده، صبح متوجهى حالش شدم -

 : پزشک عصبانى گفت

 .هست٦ چرا زودتر نیاوردينش؟ فشارش روى -

 :دايى چشمانش را با تأسف بست

ديروز خبر شهادت برادرش اومده؛ حال و روز هیچكدوم از ما خوب نبود  -

 .توجه بشیمكه م

 :لحن صداى پزشک ماليم و نرم شد
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اى لعنت به اين صدام وحشى. براش سرم نوشتم يكى االن  …اى خدا -

 مىزنه يكى شب، يكى هم فردا. از

سروصدا و گريه دور باشه. غذاى مقوى بدين بخوره؛ عصارهى گوشت، 

 .ماهیچه. آمپول هم داره

اتومبیل شیدا را در دايى و فرخنده خانم تشكر كردند. فرخنده داخل 

 :آغـ*ـوش فشرد و گفت

 .جواد داروهاشو بگیر، ببريمش خونهى خودمون -

دايى دستى بر صورت پريشانش كشید و يقهى پیراهن سیاه را از گردن فاصله 

 داد، گويى دستى نامرئى گلويش را در

 .خود گرفته بود و میفشرد

كتر گفت دور از خونهى ما قراره تا هفتم براى آشپزى مراسم باشه، د -

 .سروصدا

آشپزى تو حیاطه، مىبريمش اتاق بهروز، خونهى خودشون غوغاست؛ گناه  -

 داره طفلک. على با رفتنش اين طفلک

 .رو بیشتر سوزوند

 .دايى آه كشید و بغضش را فرو داد

شهادت على همه رو سوزوند، همه رو اما شیدا خیلى وابستهش بود على هم  -

 مادرش بود هم پدرش هم دوست و

 .برادرش

اتومبیل روبروى خانه ايستاد. روبروى خانه دايی و خانهی پهلوان عباس شلوغ 

 بود و پر رفت و آمد. نادر و چند نفر
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ه شده بود، ايستاده ديگر كنار خانهى پهلوان كه برای مراسم مردانه آماد

 .بودند

نادر كه از ماجرا خبر نداشت با ديدن دايی و شیدا خود را بهسرعت به دايى 

 :رساند و پرسید

 چى شده دايى؟ -

چیزى نیست دايىجون، شیدا حالش به هم خورده، بايد چند روز استراحت  -

 .كنه
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نادر كمک كرد تا شیدا را به طبقهى باال برسانند. فرخنده خانم پس از وصل 

 كردن سِرم به دست شیدا، آمپولى در

 .سرم تزريق كرد و دو پتو بر روى بدن سرد شیدا كشید

 :نادر نگران پرسید

 ؟1 حالش خطرى نیست -

 .كنه؛ خیالت راحتنه اقا نادر، اين سرم و آمپول خوبش می -

آره دايىجون تو برو االن مراسم شلوغ میشه، بايد حواس يكى به كارها  -

 .باشه. منم االن میام

 .نادر نگاهى ديگر به شیدا انداخت و از اتاق بیرون رفت

 :دايى پرسید

 حاال كى ازش مراقبت كنه؟ -
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 :فرخنده خانم دستى روى پیشانى سرد شیدا گذاشت و آهى كشید

تا سهساعت خوابه، درو قفل مىكنم میرم پیش خواهرت تا چندساعت ديگه  -

 برمىگردم. انشاءاهلل تا اونوقت بهتر

 .شده

 :دايى آهى كشید و گفت

درو قفل نكن، پايین هستم گهگاه بهش سر مىزنم. ممكنه بلند شه در قفل  -

 .باشه بترسه

رش كى را برسفرخنده خانم دستى بر پیشانى عرق كرده كشید و روسرى مش

 :مرتب كرد

جوادجان با آرامبخشى كه خورده بیدار نمیشه، خودتم يه پات تو مراسمه يه  -

 .پات پیش آشپزا

دلم آروم نمىگیره ]بغض تو صداش دويد[. مىخوام برم يه گوشه براى  -

 على گريه كنم؛ اما نمیشه. خواهرم

 .تیش زدنيهطرف، حاجى يهطرف و اين طفل معصوم يهطرف. فرخنده دلمو آ

قطرات اشک مژهها را خیس كرد. فرخنده خانم بازوى همسرش را گرفت و 

 :نالید

حال من بهتر از تو نیست جواد، خودت مىدونى من چقدر على و شیدا رو  -

 دوست دارم؛ اما چهكار میشه كرد. بلند

شو؛ االن اين خونواده به ما احتیاج دارن، وقت براى عزادارى زياده. به 

 م بیاد پیش شیدا، اينطورمعصومه میگ

 .خیالمون راحته
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 :هردو از پلهها پايین رفتند و با بهروز روبرو شدند. جواد پرسید

 چى شده بابا، كارى دارى؟ -

 :بهروز با هراس پرسید

 شیدا طورى شده؟ -

 :فرخنده گفت
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نه مادرجون فشارش افتاده. حالش خوب میشه. آقا جواد شما برين پیش  -

 حاجى. بهروز مادر تو اينجا باش تا

 .معصومه بیاد پیش شیدا

بهروز دوست داشت وارد اتاق شود و دوستش را ببیند؛ اما مىدانست اجازه 

 ندارد. غمگین پاهايش را درون سیـ*ـنه

 .ه زدجمع كرد و به در اتاقش تكی

خدايا خودت كمک كن. به شیدا، به عمه، به ناصر و به ما كمک كن تا بتونیم  -

 صبر كنیم. مصیبت بزرگیه، خیلى

 .بزرگ

 .دو روز گذشت و حال شیدا تغییری نكرد

 :مادر با گريه گفت

چه خاكى تو سرم بريزم فرخنده خانوم بچهم داره از دست میره ؟ ببريمش  -

 .دكتر
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 :فرخنده خانم مادر را آرام كرد

باالى سرش گريه نكنین؛ مىفهمه و براش خوب نیست. امروز هم دكتر  -

 .ديدتش. بايد صبر كنیم تا بهوش بیاد

 .حالش بد نیست

 .ببريمش خونهى خودمون -

 .اونجا سروصدا و گريه هست حالش بدتر میشه، بذارين همینجا باشه -

براى اولینبار فرصت كرد تا از دخترش مادر راضى شد؛ اما شب وقتى پدر 

 عیادت كند، با ديدن شیدا با عصبانیت

 :پرسید

 حالش اينقدر خرابه و به من نگفتین؟ چرا؟ -

 :دايى آرام گفت

حاجىجون حالش خراب نیست، فشارش تنظیم نمیشه. تب و لرز داره.  -

 اينجا و بیمارستان فرقى نداره، فرخنده

 .وب میشهدو روز ديگه خ-مراقبشه. يكى

 :پدر به صورت رنگ پريده و لبهاى خشكشده شیدا نگاه كرد و زير لب گفت

چقدر ضعیف شده. چقدر بچهم رو سر مدرسه رفتن اذيت كردم. بابا تو  -

 خوب شو مىذارم مدرسه برى، دانشگاه

برى. ]اهى كشید[. خدايا على رو گرفتى صبر مىكنم؛ باعث افتخارم شد؛ اما 

 ندارم. بچهم طاقت دوتا مصیبت رو

 .داره دق مىكنه

 .اشک روى گونهاش جارى شد
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 :دايى با حال خراب گفت

 .حاجى از تو بعیده شیدا خوب میشه -
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 :پدر خیره در چشمان سیاه جواد گفت

 .ه. على باباش بود نه من. بچهم يتیم شدجواد دخترم داره دق مىكن -

****** 

بهروز با تن و صورت عرقكرده از خواب بیدار شد. سه روز و سه شب سالن 

 خانه اتاقش شده بود. دستى به صورتش

 .كشید و سعى كرد خوابى كه چنین آشفتهاش كرده بود را به ياد بیاورد

كبوترى در قفس ديده بود كه خود را به میلهها مىكوبید و قصد رهايى 

 داشت. روى پرو بال سفیدش، خون جارى

 .بود؛ اما كبوتر بدون توقف و خستگى پرو بال مىزد

على را ديد با همان لباس سبز سپاه، جلو آمد و قفس را برداشت و روبروى 

 صورتش باال برد. كبوتر آرام گرفت و

 .را از میان میلهها بیرون آورد و به صورت على نزديک كند سعى كرد سرش

 .على انگشت اشاره را از میان میلهها داخل برد و سر كبوتر را ناز كرد

 هنوز زوده بیرون بیاى. تحمل كن، باشه؟ -

كبوتر گردنش را روى انگشت خم كرد و چشمان سیاهش را بست، آرام 

 گرفت. چقدر چشمانش مانند شیدا مظلوم و

 .غمگین بود
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بهروز صورتش را شست و آهسته بهسمت اتاقش رفت. آن لحظه به حفظ 

 حريمها نمىانديشید، فقط مىخواست

دوستش را ببیند و از نزديک حالش را رصد كند. چند روز بیخبری كافی بود، 

 .میخواست شیدا را از نزديک ببیند

رده بود. با مهتابى بالكن روشن بود و فضاى داخل اتاق را تا حدى روشن ك

 .قدمهاى آهسته بهسمت شیدا رفت

دوست مهربانش زير پتو مچاله شده بود و تنها دست راستش به كنار تخت 

 بسته شده بود تا تكان نخورد و سوزن

 .سرم كشیده نشود

لبهى تخت نشست و بااضطراب و ناراحتی لبهى پتو را كنار زد و با ديدن 

 .صورت شیدا، مبهوت تكانى خورد

هى بىجان و بىروح متعلق به دوست عزيزش نبود. بهسمت صورت اين چهر

 :شیدا خم شد و زمزمه كرد

شیدا بلند شو. شیدا بیدار شو. شیدا اينقدر زود وا نده. شیدا دلم براى حرف  -

 .زدن، مسخرهبازيهامون تنگ شده

 .شیدا بهخاطر عمه، بهخاطر بابات، به خاطر ناصر، بهخاطر من بلند شو

داد و موهاى سیاه عرق كرده را از صورت شیدا كنار زد.  جسارت به خرج

 انگشتانش از اين تماس سوخت و قلبش بر

 .سیـ*ـنه كوبید

من پسردايیشم، رفیقشم؛ خودمو كه مىشناسم. من  …من» به خود گفت: 

 «.نگران دوستم هستم
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 :با سركوب كردن حس گناه، آهسته گفت

 .شیدا االن خواب على رو ديدم -
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 ...صداى خفیفى با درد بلند شد: على

 :چشمان بهروز از شادى درخشید و تند گفت

 .آره على، اگه مىخواى بقیهشو بگم بايد بیدار شى -

 .على نرو …على -

 :دست چپ ضعیف شیدا بلند شد و چنگ لباس بهروز شد

 .على نرو -

 .بهروز باماليمت انگشتان را از لباسش باز كرد

 .شیدا، شیدا بلند شو -

 .انگشتان شیدا چفت انگشتان باريک و كشیدهى بهروز شد

 …بهروز بگو على -

 :بهروز از شنیدن نامش با خوشحالى دست شیدا را فشرد و گفت

 .ى تو بگى، فقط بلند شوباشه، هرچ -

 .انگشتان بىحس میان دستش ماند

بهروز با آهى عمیق دست بىحس را روى پتو قرار داد و بهسرعت پايین 

 رفت. ضربهاى به در اتاق زد و كمى بلند

 :گفت
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 .مادر بیدارى؟ مادر -

فرخنده میان خواب و بیدارى نیمخیز شد. قبل از اينكه جواد بیدار شود از اتاق 

 :د. بهروز بهسرعت گفتخارج ش

 .مادر برو پیش شیدا داره بهوش میاد -

فرخنده خود را بهسرعت باالى سر شیدا رساند و نبض او را كنترل كرد و 

 دستى به پیشانیش كشید. نبض كمى تند

 .بود و پیشانیش در عین مرطوب بودن، گرماى معمولى داشت

 .شیدا، شیداجون چشماتو باز كن -

 .به آهستگى باز شد پلكها تكان خورد و

 .خدا رو شكر -

*** 

 ساعت بعد١٢

 .شیدا كمى خود را باال كشید و چشم به دهان مهرى دوخت
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آره همه اومدن. عمو و رمضون هم اومدن. شیدا خونه خیلى شلوغ بود؛ اما  -

 ديشب رفتن. رمضون خواست ببینتت؛

 .اما ننه گفت حالت خوب نیست؛ باشه دفعه بعد

 شیدا من ديگه برم كارى ندارى؟

 :شیدا با صداى خفه پرسید

 حال بابا چطوره؟ ناصر؟ -
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شده. شیدا زود خوب شو. راستى ناصر ديروز رفت جبهه، بابا خیلى ساكت  -

 .يه خبر خوب

 .شیدا بىرمق به چشمان ذوقزدهى خواهر كوچكش خیره شد

 :مهرى كمى نزديكتر نشست

گفت و نادر هیچى ن« بره اسمتو دبیرستان بنويسه.»بابا ديروز به نادر گفت:  -

 .رفت اسمتو نوشت

نبود. برايش مهر آمده بود؟ دبیرستان! مهرماه! براى شیدا ديگر چیزى مهم 

 خندهدار بود كه مىخواست بهخاطر

مدرسه خودش را بكشد، گويی ماجرا متعلق به سالهاى قبل بود. هیچ چیزى 

 ديگر برايش مهم نبود، وقتی علی را

 .نداشت. دنیا بدون علی پوچ و بیارزش بود

بعد از رفتن مهرى، احساس خستگى كرد. امروز افراد زيادى به مالقاتش 

 ادر و معصومه، زهرا وآمده بودند. م

 .طاهره كه تازه از شهادت على باخبر شده بودند، مهلقا و مادرش

از اينكه چند روز بیهوشوحواس در خانه دايى بوده، تعجب كرد. ضربهاى به 

 خدايا»در نواخته شد. در دل نالید: 

 .حوصله كسى را نداشت« كسى نباشه.

 .صاحبخونه بیام تو؟ نامحرم نباشه -

االن ديگر چیزى  …ديگر بود، مىخنديد يا ذوقزده مىشد؛ اما االن اگر زمانى

 نبود و موجب اشتیاقش برايش مهم

 .نمىشد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 304 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .بیا -

 .روسرى بلند را مرتب كرد. بهروز با سینى غذا، لبهى تخت نشست

 .مادر سفارش كرده همه رو تا ته بخورى -

 .شیدا پاهاى زير پتو را كمى جمع كرد

 .اشتها ندارم -

صداى ضعیفش قلب بهروز را مالش داد. نمىتوانست او را چنین  صورت و

 .دلمرده و غمگین ببیند

برنج و خورش قیمهى پرگوشت را درهم مخلوط كرد و بشقاب را روى پتو 

 .گذاشت
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مىخورى، همه رو مىخورى. اگه دوست دارى بلند شى و كسى نگرانت  -

 .[نشه. ]لحن صدايش كمى شاد شد

اينجور نمىتونى اتاقمو صاحب شى. كمردرد گرفتم از بس روى زمین 

 .خوابیدم

شیدا خیرهى صورت به ظاهر دلخور بهروز شد. نگاه طوالنى شد. بهروز اَبرو 

 :باال انداخت

 .يادگار ها! كجا رفتى عمو -

 :بغض بدجور گلويش را فشرد، وقتى گفت

بهروز يعنى على تموم شد؟ على رفت؟ ديگه اونو نمىبینم؟ ديگه صداشو  -
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 نمىشنوم؟

 .بهروز نمىدانست چه بگويد؛ سكوت كرد

 :شیدا قاشق پر از غذا را روبروی صورت گرفت

ى ديگه من غذا بخورم؛ اما على زير خاک باشه؟ من راه برم بخندم؛ اما عل -

 .نباشه؟ اين درست نیست

بهروز گوشت داخل دهانش را جويد و زخمی كرد. سینى را روى تخت 

 گذاشت و از روى تخت بلند شد و بهسمت

پنجرهى بلند اتاقش رفت. سكوت مرگبارى در اتاق حاكم شد. ذهن جوان و 

 كمتجربهاش به دنبال يک خاطره

 .گشت و آن را يافت

 :از پنجره فاصله گرفت

میشه شنیدم مرگ حقه. خب آره يه حق كه همه بهش مىرسیم، دير يا ه -

 .زود. على زودتر از من و تو بهش رسید

خب چیكار بايد كرد؟ اگه با نخوردن غذا و غصهخوردن كار درست  …خب

 میشه، غصه بخور. بذار اون دنیا على

 .اذيت بشه

 :روبروى چشمان بىحال اما تیز شیدا قرار گرفت

روح على رو اذيت كنى؟ وقتى بابام  …ى ديگه! آره همینههمینو مىخوا -

 كشته شد، مادرم تالش كرد زندگى كنه

 .و منو بزرگ كنه. هیچكدوم نمرديم

معصومه، دختر آقا كريم، قُلشو، مرتضى رو از دست داد؛ اما زندگى كرد و 
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 عروسى كرد. شیدا تو بهخاطر على بايد

 .و ديدمزودتر بلند شى. مىدونى ديشب خواب على ر

 :شیدا متحیر پرسید

 خواب على؟ چى ديدى؟ -

 :چشمان مهربان بهروز درخشید

 .اول اين غذا رو بخور؛ مادرم مخصوص تو پخته، بعد خوابو تعريف مىكنم -

 :شیدا قاشق اول را نزديک دهان برد

 !منم خواب ديدم تو اومدى و بهم میگى خواب على رو ديدى -
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بهروز خواب را تعريف كرد و هیچگاه نگفت كه آنچه شیدا حس كرده 

 .حادثهاى در واقعیت بوده، نه در خواب

 .روز سخت براى شیدا گذشت١٠

ر ابدون اشک، بدون گريه، بدون خنده و حتى لبخند. چشمان قوى پدر از فش

 حادثه ضعیف شد و در پناه عینک قرار

 .گرفت

شیدا برای مادر، براى پدر، حتى براى نادر دلش مىسوخت. نادرى كه بیشتر 

 شبها به جاى خوابیدن در خانهى

 . خودش، به خانهى پدرى مىآمد

پدر به نادر تندى كرد كه چرا شبها خانهى خود را رها میكند، چرا ١١ روز
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 خانهی تازهعروس را هر شب راهی

 پدرش میكند؟

نادر با همان تندی گفت كه باور ندارد برادری را كه يک عمر كنار خود 

 داشته، از دست داده است. گرچه بیشتر

اوقات با او كاردوپنیر بوده؛ اما االن نمیتواند نبود او را تحمل كند. اينجا میآيد؛ 

 چون اين خانه پر از خاطرات و

 .حضور علی است

در، پدر و نادر جوشید. مهری كنار دفتر و كتابش اشک در چشمان ما

 گريست؛ اما شیدا تنها آه كشید و به حیاط

 .رفت

**** 

روزها بىتوجه به افسردگى شیدا مىگذشت. شیدا كمحرف و كمخواب شده 

 بود. صبحها بدون صبحانه به دبیرستانى

 .مىرفت كه برايش ديگر ذوق نداشت

ود و بیشتر شبها بدون خوردن شام به ناهارش تنها چند قاشق غذاى اجبارى ب

 رختخوابش پناه مىبرد و بعد از

اطمینان از خوابیدن اهل خانه، به حیاط مىرفت و در سیاهى شب به دنبال 

 .گمشدهاش مىگشت

خانواده زمانى پى به وخامت حال دختر دلمرده بردند كه با ضربهى توپ 

 والیبال در حیاط دبیرستان از هوش رفت و

 .شكستدو انگشتش 
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پزشک از ضعف و كمبود آب بدن شیدا تعجب كرد و با تأكید گفت اگر 

 همینطور پیش رود، بىشک به زودى در

بیمارستان بسترى خواهد شد؛ اما شیدا نه به خواهش مادر اعتنايى كرد و نه از 

 تهديد و فرياد پدر ترسید. او تنها

مىخواست به حال خود باشد. از بهروز فرار مىكرد و اجازه نمىداد پسرک 

 .به او نزديک شود

بهروز نگران حال شیدا بود. گاهى او را تا دبیرستان تعقیب مىكرد و منتظر 

 بهانهاى بود تا همكالمش شود؛ اما شیدا

 .متوجه او نمىشد

مت ديدن نمرات نتايج امتحانات ثلث اول اعالم شد و شیدا حتى به خود زح

 تجديدى در كارنامه٤ .كارنامه را نداد

 .ثبت شده بود
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 .زهرا و طاهره نمىدانستند بايد با او چگونه رفتار كنند

بیر ادبیات خانم نوبت دوم مدارس با تغییرى در كادر آموزشى شروع شد. د

 رشتى بهخاطر مرخصى زايمان، با دبیر

 .ديگرى جايگزين شد

دختران كالس اول انسانى الف در حال سروصدا و شیطنت بودند كه معاون 

 مدرسه وارد كالس شد. الیاسى نماينده



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 309 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .درشت هیكل كالس بر پا داد

 .بچهها برپا …برپا -

 :وى آن قرار دادمعاون پشت میز كوچک فلزى رفت و دستها را بر ر

بشینین. ساكت باشین و گوش كنین، از امروز به جاى خانم رشتى، اقاى  -

 .جاللى دبیر ادبیات شماست

 .همهمه در كالس پیچید

 آقا؟-

 معلم ادبیاتمون مَردِ؟ -

 اسمش چیه خانوم؟ -

حق داشتند تعجب كنند، تنها سه دبیر مرد در دبیرستان تدريس مىكرد . 

 ل اول تجربى،آنها به بچههاى سا

 .فیزيک، هندسه و جبر درس مىدادند

 :معاون بلند گفت

اسمشو كه گفتم آقاى جاللى. سعى كنین تو كالس رفتار مناسبى داشته  -

 باشین. االنم چادراتونو سر كنین و

 .ساكت باشین

 .مثل مادرهاى نگران براى دختران خطونشان كشید و رفت

دخترهاى نوجوان چادر به سر ايستادند و كنجكاو چشم به در كالس دوختند. 

 :شیدا بىاعتنا با خود گفت

 خب آقا باشه، چه فرقى مىكنه؟ -

 :دو ضربه به در كالس خورد و صداى بم مردانهاى در كالس پیچید
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 .بفرمايین خانمها -

ساله با ٥٠چشمان دختران دانشآموز پر از ناامیدى شد. آقاى جاللى مردى 

 .شكمى تقريبا برآمده و سرى كم مو بود

صورت گرد و تقريباً سرخى داشت كه با سبیل نسبتاً پُرى، بیشتر شبیه يک 

 .مغازهدار بود تا معلم ادبیات

آقاى جاللى زير نگاه كنجكاو دخترها كیف مشكى ِ مستطیل شكل خود را روى 

 میز گذاشت و بهسمت تخته سیاه

 : یدى برداشت و روى تخته سیاه نوشترفت. با دست چپ گچ سف

 .سال سابقه تدريس٢٠محمد جاللى/ لیسانس ادبیات/  -
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 !چه خط قشنگى -

 !خوشخطه -

 سال سابقه داره؟٢٠ -

 لطفاً ساكت، نماينده كیه؟ -

 :بلند شد الیاسى باذوق

 .يعنى آقا …بله خانوم -

 .صورت الیاسى از خجالت سرخ شد و چند نفر به اشتباهش ريز خنديدند

 تا كجا خوندين؟ -

 .الیاسى كتاب فارسى را باز كرد
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 .خانم درس داده٦٤ تا صفحهى -

 :آقای جاللی با صدای جدی و آرامش، گفت

بچهها انشاء و فارسیتون با منه. وقتى درس میدم حرف نباشه. بعد از درس  -

 ال داره بپرسه. االن همهركسى سو

 .حضور غیاب مىكنم تا با شما آشنا بشم

 :دفتر نمره را گشود و با صداى رسا و بمش خواند

 آهنگر -

 حاضر -

 الیاسى -

 حاضر -

*** 

اى، شلوارى مشكى و كیف جلسه دوم آقاى جاللى با ژاكت بافتنى قهوه

 .سیاهش وارد كالس شد

وقتى نشست بىتوجه به سرماى كالس، دستمال خاكستری از جیب درآورد و 

 .صورت عرق كرده را پاک كرد

 .سرخى صورت و كممويى سرش بیشتر به چشم آمد

 .خانوم الیاسى برنامهی امروز -

 :الیاسى برخواست و با صداى بلند گفت

 .(اريم موضوعش )كوير يا آسمانآقا امروز انشاء د -

 :آقاى جاللى رو به كالس پرسید

 داوطلب داريم؟ -
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احمدى و رحیمى مشتاقانه داوطلب شدند. به ترتیب روبروى كالس ايستادند و 

 كاالت انشاءانشاء خود را خواندند. اش

گرفته شد و نمرهها داخل دفتر دانشآموزان ثبت شد. برخى كنجكاوانه 

 :پرسیدند

 چند شدين؟ …احمدی... رحیمى -

 :آقاى جاللى روى میز زد

 …خانومها ساكت. زنگ تفريح صحبت كنید. خب حاال -

 :دفتر نمره را باز كرد

 .احسانى بیا انشاء بخون -

 :طاهره آرام به پهلوى شیدا كوبید

 شیدا انشاء نوشتى؟ -

برگ صورتى را در دست گرفت و با دست ديگر چادر را زير ٤٠شیدا دفتر 

 :چانهاش محكم كرد

 .بلند شو برم بیرون -

 .طاهره از نیمكت بیرون آمد تا شیدا روبروى تخته سیاه قرار بگیرد

 :شیدا شمرده و بلند خواند

 كوير يا آسمان -

اما وحشتناک هم هستند. به  …هردو زيبا هستند. هردو وسیع و بزرگند؛ اما

 كوير اعتماد ندارم؛ چون اگر در آن گم
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 .شوى بايد اشهد خودت را بخوانى

سمان در روز پر از آرامش است و در شب ترسناک. اگر ستارهها را بشناسى ا

 …راهنماى خوبى هستند

 .خواند و خواند

اطر آرامش و وسعتش، صداقت و مهربانىاش بیشتر سمان را بهخو من ا -

 .دوست دارم

 :آقاى جاللى نگاهى به دخترک الغر و رنگپريده كرد

 .خوب بود، معلومه روش كار كردى -

 .و دستش را بهطرف شیدا دراز كرد

 .دفترتو بده -

براى لحظهای شیدا از سرزنش شدن جلوى ديگران ترسید؛ اما بهطرف آقا 

 .را به دستش سپرد معلم رفت و دفتر

آقاى جاللى دفتر را ورق زد. صفحات سفید بود! نگاهى به شیداى سر به زير 

 انداخت و خودكار را روى صفحه

 .لغزاند

 :شیدا دفتر را گرفت و نشست. زهرا و طاهره پرسیدند
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 چند شدى؟ -

 :شیدا دفتر را داخل كیفش سراند
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 .هیس، االن آقا دعوا مىكنه -

بیشتر دانشآموزان انشاء خود را خواندند. آقاى جاللى هربار كه به نیمكت دوم 

 از رديف اول روبروى میز خودش

 .نگاه كرد، احسانى را سربهزير ديد

ى دختران نوجوان باسروصدا از زنگ تفريح زده شد. با خروج آقاى جالل

 .كالس بیرون زدند

 .شیدا به بهانهى سر درد در كالس ماند و خیره به تختهسیاه شد

نوشتهى روى آن مانند میخ در چشم و سرش فرو مىرفت. آقاى جاللى با خط 

 موضوع جلسهى»خوش نوشته بود: 

 «.آينده: نوشتن نامه به كسى كه از او خشمگین هستید

الى را بیرون آورد و ورق زد. در صفحهى دوم همان خط زيبا به شیدا دفتر خ

 چشم خورد. با كنجكاوى نوشته را

خواند: بهخاطر سريع االنتقال بودن انديشه و قلم ساده و تأثیرگذارت لیاقت 

 و امضا ء زده٢٠ . باالترين نمره را دارى

 .بود محمد جاللى

 .نسیم خنک و زودگذرى به قلب خسته و غمگینش وزيد

**** 

باد سردى مىوزيد. شیدا چادر بهدست خم شد و كتانى خاكسترى را به پا 

 : كرد. كمر راست كرد و بلند گفت

 .امروز طرح كاد داريم دير میام -

يا طرح كار و دانش، طرح و پروژهای در نظام قديم آموزشی « طرح كاد)»
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 و اوايل دهه١٣٦٠ ايران بود كه در دهه

ان اجرا میشد. در اين طرح وزارت آموزش و در دبیرستانهای اير١٣٧٠

 پرورش، دانشآموزان دبیرستانی در

هرهفته، يک روز را برای كارورزی در يكی از مراكز صنعتی و آموزشی طی 

 میكردند. بیشتر محصالن پسر در

كارگاههای نجاری، تراشكاری، مكانیكی، كابینتسازی، قطعهسازی، 

 دند وداروخانهها، و ... مشغول به كار میش

دختران نیز در مدارس خود دورههای خیاطی، بافتنی و كمكهای اولیه را طی 

 میكردند. با شروع دولت ششم

جمهوری اسالمی ايران و تصدی محمدعلی نجفی بر وزارت آموزش و 

 پرورش، نظام جديد آموزش متوسطه ايجاد

خورشیدی ١٣٧٣ شد. پايه چهارم دبیرستان حذف شد و طرح كار نیز در سال

 .(كنار گذاشته شد

ال و جواب نداشت و از گفتن دروغ حس بدى نداشت. حوصلهى سو

 مىخواست امروز به مالقات برود. با وزش باد

سرد، لرزى به بدنش نشست. با دستهاى زير چادر دهانش را پوشاند تا بازدم 

 .نفسهايش كمى گرمش كند
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قدمهايش تند بود، هوا روشن نبود و اين وضعیت مانند همیشه ترس و احتیاط 
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 به جانش میريخت. خوشبختانه

ساختمان سه طبقهى دبیرستان در خیابان قرار داشت و شیدا مجبور نبود از 

 كوچهها گذر كند. در مسیر غريبههاى

 .يدن هر روزهی آنها عادت كرده بودآشنا را میديد! به د

ايستگاه اول دو پسر خوشتیپ كت و شلوارپوش نوجوان كه بهخاطر موهاى 

 قهوهاى، صورت روشن و بدن

الغرشان به آنها لقب انگلیسى داده بود. شايد دو برادر بودند. همیشه لبخند 

 به لب باهم صحبت میكردند. پسران

 .ن مكان منتظر اتوبوس میماندنددوستداشتنى! هر روز همین ساعت و همی

نرسیده به ايستگاه دوم، غريبهآشناى بعدى مانند تمام اين سهماه از دور پیدا 

 شد. پسر نوجوان خوشچهرهاى كه با

لباس سادهى همیشه قهوهاى و كالسور مشكى، لقب امین جذاب گرفته بود. 

 پسر مانند همیشه در سكوت از كنار

 .اهش هرز رفت و نه زبانشدختر دانشآموز رد شد و نه نگ

شیدا در صندوقچهى قلبش كه اين روزها پر از غم بود، ديدن اين پسر را 

 چون گنجى كوچک حفظ مىكرد و با

 .هربار ديدنش، آرامشی لطیف در جانش مینشست. امین، مطمئن و جذاب

بدن سرمازدهاش بیشتر لرزيد. ديوونه مرد « ديوونه»ايستگاه سوم با ديدن 

 بى بود كه هر صبح براىجوان نامرت

 .دختران دانشآموز دبیرستان مزاحمت ايجاد مىكرد

دانشآموزان در مدرسه از برخوردهايشان با ديوونه حرف مىزدند. به يكى 
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 متلک گفته بود، يكى را تاخانه تعقیب

كرده بود، به يكى سنگ انداخته بود، چادر چند نفر را كشیده بود و الیاسى 

 .ديوونه داشتبدترين برخورد را با 

الیاسى مىگفت يكى از روزها نتوانسته بود مانند همیشه با اختیاری، دختر 

 همسايه و دانشآموز اول تجربى، به

مدرسه بیايد. نزديک مدرسه دستى روى شانهاش قرار مىگیرد و او فكر 

 مىكند اختیاری است؛ اما با لمس گونهی

در گوشش زمزمه  راستش و شنیدن صداى نفرتانگیزى كه كلمهى زشت را

 مىكرد، متوجه اشتباهش مىشود و

 .مانند جت تا مدرسه مىدود تا دست ديوانه به او نرسد

شیدا هربار با ديدن او بهسمت ديگر خیابان مىرفت و ديوانه هم به همان 

 سمت مىرفت. شیدا بارديگر بهسمت اول

اما  ؛برمىگشت و ديوانه هم تكرار میكرد. اينكار گاهى چندبار تكرار مىشد

 امروز شیدا اعصاب آرامى نداشت؛ از

 .كنار خیابان كه پر از نخالهی ساختمانی بود، پاره آجرى برداشت

به چند قدمى ديوونه رسید. مرد جوان كه بیمارى آزار و مزاحمت براى 

 نوامیس را داشت، دهان باز كرد تا متلكى

مى د و تهاجركیک نثار دختر نوجوان گريزپاى كند؛ اما با شنیدن صداى بلن

 .دختر براى لحظهاى میخكوب شد

 بىپدرومادر حرومزاده، خجالت نمىكشى مزاحم میشى؟ -

شیدا گفت و بهسرعت به طرف دبیرستان رفت و خود را آماده كرد تا با 
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 ديدن حركتى اضافه از ديوونه، آجر را بر

 .سرش بكوبد
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مردک مزاحم كه باور نمىكرد اين ناسزاها نثار او شده باشد، هنوز در جاى 

 .خود ايستاده بود

نوجوانان دختر آن دبیرستان اين آگاهى را نداشتند كه مىتوانند با شكايت از 

 مزاحمتهاى آن مرد كه در همان

 .س هرروزه برهانندخیابان ساكن بود، خود را از تر

فضاى آن روزهاى اكثر خانوادهها چنان بود كه دختران مىترسیدند با 

 بازگويى اين مزاحمتها باعث درگیرى

فیزيكى و آسیب مردان خانواده شوند و با سكوت خود، ناخواسته بر اين 

 مزاحمتها مهر تأيید مىزدند. اين ترس و

 .شرم باعث شدت گرفتن اين مزاحمتها مىشد

با ورود به مدرسه خود را به سیل هیجان و پرحرفى دختران سپرد،  شیدا

 .گرچه او در اين پرحرفىها نقشى نداشت

بىصبرانه منتظر تمام شدن كالس آخر و خوردن زنگ تعطیل بود. طاهره 

 متوجه اين بىقرارى عجیب شد. آهسته

 :پرسید

 شیدا طورى شده؟ -
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داخت و بااضطراب لب شیدا نگاه ديگرى به ساعت صفحه سفید كالس ان

 .زيرين را گاز گرفت

 .نه، حوصله ندارم -

 .تكان شديد پاهايش چیز ديگرى مىگفت

صداى خستهكننده و راكد معلم جامعهشناسى روى مخ دانشآموزان خوابآلود 

 بود. زنگ گوشخراش مدرسه

 .همچون نواى فرشتگان، براى دانشآموزان كالس انسانى الف دالنگیز شد

ز مدرسه بیرون زد. سرما و بارش باران خفیف هم شیدا بهسرعت ا

 :نمىتوانست مانع مالقات او شود. در دل گفت

 !امروز بايد ببینمت، بايد -

*** 

 :سعى كرد آرام باشد و خشم خود را كنترل كند

 .معلومه كه خوبى …هه …سالم خوبى؟ چه احمقانه -

دان و روبرويش ايستاد و سعى كرد با باال بردن سرش در چشمان خن

 .مهربانش نگاه كند

 :آهى كشید و بابغض پرسید

هیچ به ياد من هستى بىوفا. اصال به خودت میگى يه رفیق تنها دارم كه داره  -

 :[از دلتنگى مىمیره؟ ]زمزمه كرد

 .آره دارم مىمیرم …مىمیره

 .لبخند نقشبسته بر لبهاى باريک و مردانه تغییر نكرد

چشمان شیدا با ولع جزءجزء صورت آن بت دوستداشتنى را رصد كرد. آب 
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 دهانش را قورت داد و بىطاقت روى

 .زمین خیس نشست

181 
 

 

 

دس قدست بر سنگ سپید گذاشت و بامحبت و مهر، كلمات تراشیده شدهى م

 .را نـ*ـوازش كرد

كجا رفتى امیدم؟ كجا رفتى عزيزم؟ كجا رفتى بىوفا؟ چطور دلت اومد منو  -

 اينجا تنها بذارى. نگفتى يه نفر تو

 نبودنت پرپر میشه؟ نگفتى يه نفر تو هواى بدون تو زنده نمىمونه؟

چادرش خیس و سنگین شده بود. سرتاپايش خیس و سرد شده بود؛ اما آتش 

 ت اجازهى حس كردنخشم و حسر

 .سرما را نمىداد

 .خم شد و به جاى سیـ*ـنهى پرمهر عزيزش، سر بر سنگ سپید نهاد

آخه نامرد، نارفیق، بىوفا من چطور بدون تو زندگى كنم؟ ]فرياد كشید[:  -

 على چطور زندگى كنم وقتى نیستى؟

بغض در گلو و سیـ*ـنهاش سوخت و باال و پايین رفت. انگشتانش با تمام 

 …واى»وان بر سنگ فشرده شد و ت

 .از گلوى تنگ شده بیرون زد «…واى

اولین قطره با سوزش از گوشهى چشم بیرون زد. قطرات ديگر راهى به 

 بیرون يافته، صورت نشسته بر سنگ خیس
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 .را شستند و غسل دادند

هقهق آرام اوج گرفت و به گريهاى دردناک تبديل شد، گريهى سوزناک 

 :همراه شدحبس شده با فرياد 

خدايا منو ببر، منو پیش برادرم ببر، نمىخوام زنده باشم، نمى خوام على زير  -

 خاک باشه و من روى خاک، خدايا

 .منو ببر

 .ساكت شد

نوشتهى روى سنگ را دههابار نـ*ـوازش كرد و بوسید. )پاسدار شهید على 

 (احسانى

 :و خشدار گفتباز هم انگشتانش را بر نام على لغزاند و با صداى گرفته 

ببخش منو علىجان. اگه حرف بدى زدم ببخش. اگه بیادبی كردم ببخش.  -

 تو شهید خاندان مايى و باعث افتخار

 .همه

 :كودكانه ادامه داد

اما دل اين خواهرت برات تنگ شده. كمی، فقط كمى هم به من فكر كن.  -

 داداش خوبم، داداش مظلومم، عزيز

 .دلم

ساعتی را ساكت و چشم بسته كنار برادر گذراند. تا آن روز لجوجانه كنار 

 برادر نیامده بود. از او خشمگین و دلخور

 .بود

خیس و سرمازده بهسختى بلند شد. دستى بر قاب عكس كشید و آن دست را 
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 بر صورتش كشید و بوسید. زائر

 رستان بیرونتنهاى سبک شده از خشم، با غمى كه همچنان عمیق بود، از گو

 .زد

182 
 

 

 

كمكم سرما را در تمامی بدنش حس میكرد. به سختى گام به گام بهسمت 

 خانه رفت. با بدن يخزده و لرز افتاده به

 .جلو مىرفت جانش، خمشده و فشردهشده به كمک ديوار كوچهها بهسختى

ديگر نه پايى  …با ديدن در خانه كمى جان گرفت. قدمى جلو گذاشت و اما

 يارى داد و نه توانى ماند. حواس

 .پنجگانه او را ترک كردند و نقش زمین خیس و گلى شد

*** 

ناصر كولهى خاكىرنگ را بر روى شانه باال كشید و سرعت گرفت تا زودتر 

 ديد شدهخود را به خانه برساند. باران ش

بود. نايلون سیاه كشیده شده بر سر و شانههايش، كمی او را در مقابل باران 

 .حفظ میكرد

از پیچ سهراهى بهسمت خانه چرخید و نگاه متحیرش به پیكر مدهوش زير 

 چادر سیاه برخورد كرد. نگاهى به اطراف

 . انداخت كسى براى كمک ديده نمىشد

اى »پیدا بود. ناصر با ديدن آن  گوشهى كیف مدرسه نارنجى از زير چادر

 گفت و بهطرف شیدا دويد. اوركت« وايی



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 323 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .خاكى را از تن بیرون كشید و به دور خواهر پیچاند

*** 

دو روز سوختن درتب و بىتاب شدن در لرز را حس نكرد. نگرانى خانوادهى 

 خود و خانوادهى دايى را نديد. سركشى

شبانهى پدر و نـ*ـوازش سرش توسط دستان گرم و زمخت پدر را حس 

 نكرد. اشكهاى غلطان صورت سرخ و

خیس مادر، بغض و ترس مهرى، لب جويدن نادر، نگاهها پر از غم و نگرانى 

 .ناصر را نديد

 .بىطاقتى و درد بهروز را نديد

اق شیدا بهروز براى لحظهاى از همصحبتى مادر و عمه استفاده كرد و به ات

 رفت. با ديدن دوبارهى دوست بیمار و

 :بیهوشش پر از غم گفت

 خیلى خودخواهی، خیلى شیدا. ببین با ما چیكار مىكنى؟ -

 :دستهاى لرزانش را روبروى صورت سرخ و تبدار شیدا برد و بابغض گفت

 مىبینى چطور مىلرزه؟ آخه تو چرا اينقدر بىفكر شدى؟ -

شیدا نگاه كرد و دستانش را مهار كرد تا به صورت تبدار و خیس از عرق 

 .صورت شیدا را از عرق پاک نكند

 :نگاه از صورت بىحجاب شیدا گرفت و زمزمه كرد

چیكار كنم خوب بشى؟ چهجور دلتو آروم كنم آخ على تو با ما چیكار  -

 .كردى

برخالف میلش از اتاق بیرون رفت. مىدانست پا در حريم خانواده گذاشتن، 
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 ت پسران اين خانه گذاشتن،پا روى غیر

 .تاوان سختى دارد

نديدن شیدا بزرگترين مجازات بود و بهروز سعى مىكرد هیچوقت دچار اين 

 .مجازات نشود

183 
 

 

 

******** 

 .از دفتر بیرون اومد -

 .باال دويد و جلوى كالس اعالم كرداحمدى از پلهها 

 .نیمى از دختران داخل كالس ريختند

 :عروجى بلند گفت

 .رسید به پلهها -

دختران كنجكاو داخل سالن به انتهاى سالن و راهپله خیره شدند. وقتى آقای 

 جاللى به چشم آمد، دختران بازيگوش

 .و هیجانزده بهسرعت وارد كالس شدند و سر جاى خود نشستند

 .قاى جاللى مانند همیشه ضربهاى به در كالس زد و وارد شدآ

شیدا ايستاد و مانند بیشتر دانشآموزان كالس با شیدايى به آقاى جاللى خیره 

 :شد. دختران باذوق فرياد كشیدند

 .روز معلم مبارک باد -

و دست زدند. با اينكه از طرف معاون دبیرستان سفارش شده بود سروصدا 

 نباشد و كادوى تكى داده نشود،
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دانشآموزان بىاعتنا به اين قوانین آنگونه كه دوست داشتند براى بهترين 

 .دبیر خودشان جشن گرفتند

میز را با رومیزى پارچهاى كه اخالقى آورده بود، پوشانده بودند. میرزايى يک 

 دستهگل محمدى روى میز قرار داده

بود. الیاسى با پول جمع شده شیرينى و شربت خريده بود. طاهره گلدان 

 تزيینی زيبايی روی میز قرار داده بود كه

كارت كوچكی به آن چسبانده بود . )روز معلم مبارک. از طرف طاهره 

 (عزيزی

بت یرينى و شرسهتا از بچهها بلند شدند و به سه رديف دانشآموزان كالس ش

 .تعارف كردند

آقاى جاللى با لبخند زيبا و صورت مهربانش، شیرينى در دست منتظر بود 

 همه پذيرايى شوند تا او نیز كامش را

 .شیرين كند

 :بعد از فرونشستن هیجان و التهاب كالس، آقاى جاللى پرسید

 برنامهى امروز چى بود؟ -

 :الیاسى بلند گفت

 .امروزى( فارسىامتحان قوهى )میاننوبت -

 .سروصداى بچهها بلند شد

 .آقا امروز نه -

 .آقا ما آماده نیستیم -

 آقا میشه امروز امتحان نگیرين؟ -
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 :آقاى جاللى پرسید

 اين جشن رشوه كه نبود؟ -

 :راض دختران بلند شدباز هم صداى اعت

 .اينجور نگین …اِ آقا-

 .آقا بهمون برخورد -

 .اصال امتحان بگیرين -

و دختران براى اولینبار صداى خندهى معلم محبوبشان را شنیدند. مهر آقاى 

 ماه بدجورى در قلب٤جاللى در اين 

دختران نشسته بود. صورت سرخ با سبیل پر، سر كم موی سرخ، شكم 

 برآمده، قد بلند، و پیراهن سفید سه دكمه با

 .شلوار مشكی براى آنها تبلورى از زيبايى و درخشندگى بود

عطوفت و محبت اين مرد بزرگ، توجه به تمامى دانشآموزانش كه مانند پدر با 

 آنها برخورد مىكرد، احاطه به

تدريس شیوا و شیرين او توانسته بود اين محبوبیت دانشآموزانش را  درس و

 .به دست آورد

لبهاى آقاى جاللى به هم فشرده شد تا بارديگر نخندد. خندهای كه در قلب 

 دختركان حسرت دوباره شنیدن،

 .بهجاى گذاشت
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باشه، قبول. امتحان براى جلسهى بعدى. كتاباتونو باز كنین تا درس آخر رو  -

 .بدم

چنددقیقه قبل از خوردن زنگ كالس، شیدا با بستهى كوچک كادو پیچشده 

 .بهسمت میز معلم رفت

 .روزتون مبارک آقا -

 :آقاى جاللى با محبت به محبوبترين دانشآموزش چشم دوخت

 چرا زحمت كشیدى شیدا؟ -

شیدا پر از حس خوب شد. شنیدن نامش از دهان آقا معلم مانند وزيدن نسیم 

 .، لـ*ـذتبخش بودخوش بهارى

 :باشرم و لبخند گفت

 .وظیفهم بود، قابل شما رو نداره -

آقاى جاللى با سكوت يكدفعهاى كالس و نگاه كنجكاو دانشآموزان دست 

 :بهسمت كاغذ كادو برد و گفت

 .پس بازش مىكنم ببینم خانم احسانی -

 .جلد كتاب اهدايى باز شد، اشک مهتاب

 .م خیرهى صورت دبیرش بودشیدا هنوز چسبیده به میز باشر

 :آقاى جاللى ايستاد و گفت

 اشک مهتاب از مهدى سهیلى، مىخواين براتون بخونم؟ -

185 
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 .دختران كه كنجكاويشان فرو نشسته بود، با هیجان تأيید كردند

 : شیدا سرجايش نشست. زنگ خورد و بچهها اعتراض كردند

 .اَه. آقا بخونین، ما بیرون نمیريم -

با تأيید آقا، الیاسى بهسرعت بهسمت در رفت و آن را بست و پشت به در، رو 

 .به كالس ايستاد

آقا صفحهاى را باز كرد و با صدايى كه در گوش مريدانش زيباتر از هر نوايى 

 :بود، خواند

 نكشان ز ديدهى من میروى به نازدام

 اما به دوستى قسم، از دل نمىروى

 با سرگردانى از بر من مىروى ولى

 دانم ز يار غمزده، غافل نمىروى

** 

 رفتى؟ برو، كه اشک منت، راه توشه باد

 خرم بمان، به دست دعا مىسپارمت

 هرجا كه مىرسى ز من خسته ياد كن

 .هرجا كه مىروى به خدا مىسپارمت

 .ران با چشمان خیس و هیجانزده دست زدنددخت

قلب و چشمان شیدا بىقرار و دلتنگ على شد. خیره به رفتن دبیرى كه مانند 

 پدر دوستش داشت، براى برادر و

 :معلمش زمزمه كرد

 .هرجا كه میروی به خدا میسپارمت
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 (تقديم به دبیر عزيز ادبیاتم آقای جاللی)

*** 

 شیدا، شیدا كجايى؟ -

 :لىكه قابلمه سیاهشده را سیم مىكشید، فرياد زدشیدا درحا

 .آشپزخونهم -

مهرى چادر و كیف مدرسه را روى زمین انداخت و هیجانزده به آشپزخانه 

 :دويد

 شیدا االن مىدونى كیو ديدم؟ -

 :شیدا در حال كلنجار رفتن با بدخلقى پرسید

 .چه مىدونم مهرى، خودت بگو -

186 
 

 

 

 :تو ذوق مهرى زده شد؛ لبهايش را جمع كرد و گفت

 .انگار حوصله ندارى -

 .چرخید تا از آشپزخانه خارج شود

 :شیدا لحظهاى چشمانش را بست و آرام گفت

 .قهر نكن بچهننه. حتماً اسماعیل رو ديدى -

خنديد. اسماعیل خواستگار مهرى « كوفت.»با فرياد مهرى كه با حرص گفت: 

 بود. مهری بهشدت از اين جوان

 .سرتاپا روغنی با چشمهای هیز متنفر بود

دختر نوجوان چشم سیاه كدورتش را فراموش كرد و بهسرعت به كمک 
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 شیدا، ظرفهاى شستهشده را در كابینت

 .چید

ا باور مىكنى تا كوچه دنبالم اومد. اسمشم پسر آمريكايى رو ديدم. شید -

 گفت ]با بدجنسى پرسید[: اگه گفتى

 اسمش چیه؟

شیدا آستین خیس شده لباسش را پايین كشید و سراغ قابلمهى روى گاز 

 .رفت. در قابلمه را برداشت

مهرى حوصلهی معما ندارم؛ مىخواى بگى زودباش. دوتا سیبزمینى هم  -

 .بشور بده من

در آشپزخانه پیچید. مهرى قرى به گردنش داد و بهسمت سبد بوى آبگوشت 

 سیبزمینى رفت و چند سیبزمینى

 .كوچک انتخاب كرد و شست

 .بگیر بداخالق. حتما امروز بهروز رو نديدى، شايد هم با طاهره حرفت شده -

 .شیدا سیبزمینىها را داخل قابلمه انداخت و از آشپزخانه بیرون رفت

ىذارى. ماشاءاهلل دل نیست، گاراژ اوس ممده؛ توش اعصاب براى آدم نم -

 .هى میان و میرن

مهرى كمى اطراف را نگاه كرد تا مطمئن شود كسى جز او و خواهرش در 

 خانه نیست. دو لیوان چاى جوشیده

ريخت و كنار شیدا كه مشغول مرتب كردن و بافتن موهاى بلندش بود 

 .نشست

 .ه هم باادبهاين فرق مىكنه پسر خوبیه. هم خوشگل -
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 :شیدا با لیوان چاى كمى ور رفت

 خب اسمش چیه؟ -

 :مهرى با چشمان چراغانى شده و لبهاى پرلبخند باذوق گفت

حمید. امروز كنارم راه مىاومد گفت اسمش حمیده و از من خوشش اومده.  -

 شیدا نبودى ببینى فرخى از حسودى

نبالمون میاد. ]شاد داشت سكته مىكرد. آخه فكر مىكرد حمید بهخاطر اون د

 .خنديد[. دماغش بدجور سوخت
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ساله نگاهى كرد. همیشه سعى كرده بود 15 شیدا به خواهر ظريف و زيباى

 براى مهرى مادرى كند. راهنمايیش

مىكرد، دل به دلش مىداد. مهرى شاد، مهربان و بازىگوش بود و زود 

 جذب پسران و مردان جذاب و خوشتیپ

مىشد. هرماه يكى از اين جذابها شاهزاده قلبش میشد. پسران دانشآموزى 

 .كه در مسیر مىديد، مغازهداران

هربار گوش شیدا ماجراى جديد اما تكرارى را مىشنید، با اسامى جديد و 

 نهاى جديد. حمید و راه مدرسه،مكا

حسین و قصابى محلهى فرخى، همكالسى مهرى، پیرهن قهوهاى و مغازه 

 .اسباببازىفروشى

حمید يا همان آمريكايى، جديدترين سرگرمى مهرى بود. پسر جوانى كه 
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 بهخاطر چشمان سبز و موهاى روشن، اين

 .لقب را از دختران مدرسه گرفته بود

رى چنان برخورد كند كه مهرى همیشه به او اعتماد شیدا سعى مىكرد با مه

 كند و سفرهى رازها و دلدادگىهايش

 .را براى او باز كند

با دل به دل دادن مهرى او را راهنمايى مىكرد تا خواهر كوچكش از اين 

 .دوستىهاى به ظاهر بىخطر آسیب نبیند

 مهرى اين حمید ديگه چى گفت؟ -

 :مهرى باذوق گفت

 .داره، مىگفت فقط بهخاطر تو میام اينجابستنىفروشى  -

 .شیدا خنديد

 از اين گارى بستنى و فالودهفروشى يا؟-

 .چشماى مهرى گشاد شد

 .راست میگى شیدا اما خیلى خوشگله. آخ شیدا با حمید بريم بستنىفروشى -

 .خندهى دو خواهر فضاى خانه را پر كرد

 :شیدا بافت موى بلندش را تمام كرد و گفت

 .چادرو كیفتو جمع كن؛ االن بابا میاد و قشقرق بهپا مىكنهپاشو  -

 :مهرى وسايلش را جمع كرد و گفت

 اگه خواست همديگه رو ببینیم قبول كنم؟ -

اگه فكر میكنى كار درستیه انجام بده؛ اما مهرى به اين هم فكر كن اگه  -

 (كمیته )مانند گشتارشاد كنونى
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 .كنار باغچه گوشتاگوش مىبرن بگیردتون يا نادر و بابا بفهمن، سرتو

ته دل مهرى خالى شد؛ اما بهخاطر سن خاص و شرايط خاص عاشقى سريع 

 :خنديد

 !مواظبم. آخ با حمید بريم پارک، چه خوبه -

 .مهرى ول كن اين آدما رو، هنوز بچهاى به موقعش يكى میاد سراغت -

188 
 

 

 

 .مهرى موهاى لخـ*ـت و كوتاهش را شانه كشید

شیدا من مثل تو نیستم، من مىخوام عروسى كنم اونم با كسى كه خودم  -

 .عاشقش بشم

 .صداى بوق ماشین پدر، به گفتوگوى دو خواهر پايان داد

راموش نكرده بود كه شیدا دعا كرد مهرى كمى عاقل شود و مراعات كند. ف

 يكماه پیش ناصر نزديک بود جوانكى

 .را بهخاطر مهرى ناقص كند

خنده و نگاه مهرى به پسرى اجازه داد تا دنبال او راه بیفتد و قربانصدقهاش 

 برود. ناصر سربزنگاه مىرسد و جوانک

را به قصد كشتن مىزند، اگر بهروز او را جدا نمىكرد، معلوم نبود آخر ماجرا 

 .جا بكشدبه ك

شیدا در خانه را باز كرد تا ماشین جديد و زرشكی پدر داخل پاركینگ شود. 

 پدر با كت و شلوار سرمهای و عینک
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 .كائوچويی قهوهای از ماشین بیرون آمد.چهرهی رضايتمندی داشت

 سالم _

 سالم. ننهت كجاست؟ _

 .رفت ماست و پیاز بخره -

ه. میوه و گوشت خريدم، برو از اين زن هم میذاره پیش پای من میره مغاز -

 .عقب بردار صندوق

مهری سیب و پرتغالها را شست و چای تازهدمی برای پدر در حال نماز برد. 

 شیدا وسايل را داخل يخچال جای داد

و فكر كرد حتماً پدر معاملهی خوبی انجام داده. يكسالی میشد كه با شريكش، 

 حاج يوسف، بنگاه خريد و فروش

 .بوداتومبیل زده 

 :پدر با دست لقمهای در دهان گذاشت و گفت

برای جمعه حاج يوسف و خونوادهش رو دعوت كردم ناهار، به نادر و زنش  -

 .هم بگو بیان

 :مادر سر تكان داد و گفت

 باشه. چی براشون بذارم؟ -

 .گوشت خريدم قیمه يا قورمه بذار. پرگوشت باشه. به داداشتم بگو بیاد -

 :فتمادر با خوشحالی گ

 .باشه -

بعد از جمع كردن سفره و ظرفهای كثیف شام، شیدا با خیال راحت به اتاقش 

 رفت. شستن ظرفهای شام



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 335 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

وظیفهی مهری بود. اتاق كوچكش را دوست داشت. به كتابخانهی فلزی 

 نزديک شد، پر از كتاب بود. قفسه اول و

دوم كتابهای علی قرار داشت كه همه را از جانودل جلد كرده بود و نگهداری 

 میكرد. كتاب بلنديهای بادگیر از

امیلی برونته را بیرون كشید و باذوق و آرامش روی تشک پهنشده، دراز 

 .كشید
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 .با پای راست آرام به بدنهی كمد سبز كنار ديوار زد و كتاب را باز كرد

كمد فلزی سبز، به كمد لباس و وسايلش تبديل شده بود. روی ديوارهای اتاق 

 چند عكس و تصوير بريدهشده از

مجالت، به چشم میخورد .دو منظره و سه تصوير از هنرپیشههای آمريكايی. 

 پل چشمهای استیو مک كويین و

نیومن را خیلی دوست داشت. البته لبخند كالرک گیبل هم حرف زيادی برای 

 .گفتن داشت

غرق خواندن بود كه صدای تلفن او را از حس بیرون كشید. اعتنايی نكرد؛ اما 

 تلفن همچنان زنگ میخورد سريع

بخوابد. مادر 10 بهسمتش دويد تا پدر بیدار نشود. پدر عادت داشت قبل از

 اط و سیگار پدر به خوابهم كنار بس

 :عمیقی فرورفته بود. گوشی استخوانیرنگ را برداشت
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 .بله -

 سالم شیدايی. خواب نبودی كه؟ -

 .چرا خوابم. روحم داره بات )باهات( حرف میزنه -

 نمكدون. شیدا فردا بعد مدرسه میای خونهی ما؟ -

 :شیدا گوشش را خاراند

 چهخبره مگه؟ -

 .تو بیا كارت دارم -

 .ب تو بیا اينجاخ -

 .راحت نیستم. بیا ديگه. میخوام يهچیزی نشونت بدم -

 .حاال بذار فكر كنم -

 .شیدا خودتو لوس نكن، نیای، نه من نه تو -

 .اه،اه... ترسیدم پسر شهری -

 .دختر زشته فردا منتظرم -

 .فقط علفها رو له نكنی -

 .نه مواظبم برای تو بمونه -

 .بهروز خیلی بیادبی -

 .چرا؟ خب نگران ناهارت بودم -

 اصال نمیام -

 .تو بیا، خودم جور علفها رو میكشم -

 .شیدا به صدای پر از خندهی بهروز لبخند زد

190 
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 .)قرهقروت( هم میخوامباشه تا فردا. راستی بهروز من از اون قارقوروتا  -

 .قبول -

 خداحافظ -

 .شب بهخیر -

شیدا گوشی را گذاشت. قلبش كمی قیلیويلی رفت. زير لب گفت شب 

 :بهخیر... شب بهخیر. انديشید

 .اين پسر زياد از حد شیک و مامانیه -

 .لبخند زد و سراغ هلن و هیت كلیف رفت

*** 

اط به دنبال طاهره و زهرا شیدا راضى از امتحان جغرافی باخوشحالى داخل حی

 گشت. طاهره كنار آبخورى مدرسه

ايستاده بود و با لبهاى آويزان كتاب جغرافى را پس و پیش مىكرد. شیدا 

 :دستى به شانهاش زد

 .بىخیالش، حتما نمره قبولى مىگیرى -

 .تغییرى در چهرهى طاهره به وجود نیامد

 .بشم٩ شیدا فكر كنم -

 :شیدا خنديد

شدى. يادته خانم زارع چى به ١٤ بشى؛ اما٨ دفعهى قبل هم فكر مىكردى -

 من گفت؟

 :اخم طاهره باز شد
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آره، گفت خانوم احسانى اگه واقعاً دوست عزيزی هستى، بايد كمكش كنى  -

 .بگیره١٥ مثل خودت نمرهى باالى

 .هردو خنديدند

 .زهرا دواندوان بهسمتشان آمد

 .تا امتحان ديگه مونده٤آخیش اينم از جغرافى، فقط  -

 :طاهره گفت

 بريم ساندويچى برادران؟ -

 :شیدا بىرودربايسى گفت

 .من پول ندارم. پول تو جیبم رو گذاشتم كنار براى بهروز هديه بخرم -

 :زهرا كنجكاو پرسید

 براى بهروز؟ به چه مناسبت؟ -

 .دو روز ديگه تولدشه -
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 :طاهره كتاب جغرافى را بافشار داخل كیف مشكى كوچكش كرد و گفت

 اِ. تولدش يازده خرداده؟ حاال چى مىخواى براش بخرى؟ -

 .شیدا كش چادر را پشتسر انداخت و چادر را روى سرش مرتب كرد

 .عر بخرمبهروز از شعر خوشش میاد؛ مىخوام كتاب ش -

زهرا درحالىكه كمر شلوارش را باال مىكشید تا جورابهاى سفیدش بیشتر به 

 :چشم آيد، پرسید
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 .پسر و كتاب شعر؟ براش كمربند يا ادكلن بخر -

 .شیدا خنديد

 .يک، پولم اونقدر نیست؛ دو،خودش كمربند و ادكلن به اندازه كافى داره -

 :طاهره ذوقزده گفت

 .كیک تولد براش بگیر -

نه. از اين قرتىبازىها خوشش نمیاد. فقط من بهخاطر تولدش بهش كادو  -

 میدم. حتى زندايى هم تولد بهروز رو

 .يادش نمىمونه

 :زهرا خنديد

 .نه اينكه ننه و باباى ماها يادشونه و بهمون كوفت میدن -

 .طاهره تو سر زهرا زد و خنديد

حاال بريم ساندويچى، شیدا آره تولد گرفتن يا مال بچههاست يا مال فیلمها.  -

 .مهمون منى

 .قبول، بريم -

دختران جوان پشت میز انتهاى ساندويچى برادران نشستند و با لـ*ـذت 

 .مشغول خوردن ساندويچ ماكارانى شدند

 :شیدا با دهان پر گفت

 .آخرين امتحان رو كه داديم، بستنى مهمون من -

رفت. يعنى بهروز چهكار بعد از جدا شدن از دوستانش بهسمت خانهى دايى 

 بود و گرماى بهار١١ داشت؟ ساعت

 .كالفهاش مىكرد. با صورت سرخ و خیس، زنگ در خانه را فشرد
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 :صداى پسر شهرى از درز آيفون بیرون زد

 كیه؟ -

 .منم تاجسرت، باز كن -

 .بیا باال -
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در باز شد و شیدا باشوقى كه هیچگاه نه تكرارى مىشد و نه كمرنگ، پلهها را 

 باسرعت باال رفت. بهروز با تیشرت

 .لیمويی و شلوار راحتى سفید، كنار در اتاقش ايستاده بود

 سالم خوبى؟ امتحانتو خوب دادى؟ -

 :شیدا نگاه تحسینكنندهاى به او انداخت و گفت

سالم خوشتیپ. بد نبود. بهروز مُردم از تشنگى، از شربت آلبالوى زندايى  -

 .مىخوام

 :لبخند بهروز پررنگتر شد. وارد اتاقش شد

 .بیا اينم شربت -

 .شیدا كیفش را كنار تخت گذاشت و زير پنكهى سقفى نشست

 .قربون دستت، زود باش كه دارم شهید میشم-

 :و خوشطعم، شیدا گفتبعد از نوشیدن دو لیوان شربت خنک 

 خیر از جوونیت ببنی. خب چى مىخواستى نشونم بدى؟ -

سفیدی بیرون كشید و روبروى چشم شیدا A2 بهروز از زير تخت ورق
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 .گرفت

 .اينو -

 قاصدک؟ -

 :شیدا خیره به تصوير بزرگ نقاشى شده با آبرنگ، لب زد

 خیلى قشنگه. از كجا آوردى؟ -

مىخورد با تک درخت بیدى در انتهاى روى ورق بزرگ چمنزارى به چشم 

 تصوير و يک قاصدک بزرگ رهاشده كه

 .چشم را در سبكى و رهايى خود خیره مىكرد

 :بهروز با لبخند و نگاهى شیفته خیرهى قاصدک رقصان، گفت

 .به يكى از دوستام كه نقاشه سفارش دادم كشید -

 :شیدا آزادشده از افسون تصوير پرسید

 ى چیه؟خب جريان اين نقاش -

 .بهروز نقاشى را روى تخت گذاشت و تكیه بر تخت بهسمت شیدا چرخید

 شیدا به چشمام نگاه كن و ببین چى توشه؟ -

 .شیدا متعجب به صورت مشتاق بهروز خیره شد و اَبرويى باال داد

 هان! خوبى پسردايى؟ -

 .حاال تو نگاه كن و بگو چى مىبینى -
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شیدا سرش را كمى كج كرد و میخ دو چشم سیاه و مسـ*ـت شد. چشمانى كه 
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 بین دنیاى معصوم نوجوانى و

جذابیت مردانگى اسیر شده بود. چشمانى كه پر از اشتیاق، نگرانى و مظلومیت 

 .بود

نگاه شیدا روى ابروهاى كشیده و زيباى بهروز، پیشانى پنهان زير موهاى سیاه 

 نشست و باز به سوى چشمان منتظر

 .سُر خورد

 .ماجرا چیه؟ دقم دادى -

 :بهروز كمى خود را بهسمت شیدا كشاند

 .عاشق شدم -

 .شیدا بىاختیار با صداى بلند خنديد

 دلقک. دوباره شیرين چه كارت كرده؟ -

 :اخمريزى كردبهروز 

جدى میگم، عاشق شدم. چیكار كنم؟ عاشق يه دختر كه اسمشو گذاشتم  -

 .قاصدک

 :شیدا مشتاق به جلو خزيد

 واى. راست میگى؟ چه خوب. طرف كیه من مىشناسمش؟ -

جون مادرم قضیه جديه. گهگاه مىبینمش. مىترسم جلو برم بدرَقَمه بزنه  -

 .تو پَرم

 :ادرش قسم نمىخورد. شیدا مشتاقانه لبخند زدبهروز جز مواقع مهم به جان م

 .واى بهروز عاشق شدى؟ از خداش هم باشه. مطمئنم بهش سرى -

 يعنى بهش بگم منو به فُحش نمىكشه؟ -
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غلط كرده بخواد به رفیق گل من حرفى بزنه. حاال بگو چند سالشه، كى  -

 .ديديش؟ بگو ديگه

ب زد و نفسى بلند كشید. بهروز موهاى روى پیشانى روشن و مرطوبش را عق

 :شیدا باز هم خنديد

 .انگار راستىراستى مجنون شدى رفت پىكارش -

دختر خوبیه، مثل خودت ساده و مهربونه، تصادفى باش )باهاش( برخورد  -

 .كردم

 كجا ديديش؟ باش )باهاش( دوست شدى؟ -

 تو كوچهى خودمون ديدمش، نمىدونم دوستیمو قبول كنه يا نه؟ -

 ...قعاً دوسش داری؟ يعنى نمىخواى مثل بعضىها فقط يه مدتبهروز وا -

 :بهروز نیمخیز شد و جملهى شیدا را قطع كرد

 ادامه نده! من عاشقشم، عاشق. مگه مىتونم بازيش بدم؟ -

 :شیدا دستهايش را برهم كوبید
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آفرين. پس يه عروسى افتاديم. ]چشمانش را ريز كرد و بادقت قد و باالى  -

 بهروز را رصد كرد،[ قدت كه

 .خوبه...عالیه، قیافهتم بیسته؛ اما هنوز براى دامادى كوچیكى

 .بهروز خنديد و بالشى بهسمتش پرت كرد

عد برم دانشگاه و حاال كو تا دامادى. اول بايد دلشو بهدست بیارم، ب -
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 …سركار

مهم استارتش هست كه زدى. به اين ناصر ما هم ياد بده. زيربار نمیره  -

 .براش برن خواستگارى

سالش شده؛ چه عجله اى دارين حاال. شیدا به نظرت اين ٢٠ناصر تازه  -

 نقاشى رو كجاى اتاقم بزنم؟

 شبا چطورى مىخوابى؟ -

 چشماى سیاه گشاد شد

 چه ربطى داره؟ -

 :شیدا برخاست و چادرش را مرتب كرد

دانشمند اگه رو كمر مىخوابى بزن به سقف، پهلوى راست اين سمت ديوار  -

 ]ديوارى را با دست نشان داد[، پهلوى

 .چپ اون يكى ديوار

 :بهروز باذوق بلند شد

 .آفرين دارى جوجه اردک -

 چرا جوجه اردک؟ -

 :بهروز خنديد

 .تر زشتههمون جوجه اردک زشت ديگه، دخ -

 .شیدا بامحبت نگاهى به قد و باالى بهروز انداخت

بهروز ديگه دارى نردبون دزدا میشى. بگوكمتر بهت كود بدن. االن قدت  -

 چقدره؟

.190 - 
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يعنى زدى رو دست همهى مردای محل بهجز مشعبداهلل. اون فكر كنم  -

 .دومتر هست

 .سانته؛ اما من خوشتیپترم١٩٨ -

 .ريختهی نفتفروش محل جلوی صورت شیدا آمدقیافهی پیر و به هم 

آره خب؛ اما اونم حتما جوونی خوشتیپ بوده. حاال اون قارقوروت  -

 .)قرهقروت( منو رد كن بیاد؛ بايد برم خونه

 . بريم پايین، تو آشپزخونه گذاشتم -

 .بريم -

 :بهروز جلو رفت و شیدا با همان محبت به او خیره شد و در دل گفت
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 .خدا كنه قاصدک قدر اين جواهر رو بدونه. خدايا مواظبش باش -

ساله با خرابى شهرها، ٨جنگ وارد هشتمین سالروز خود مىشد. جنگی 

 آتشزدن زندگى خانوادههاو كشتار هزاران

بیپناه از نوزاد گرفته تا پیران كشور. جنگ نفسهاى آخر هزار انسان بیگناه و 

 .خود را مىكشید

جنگ تیره و سیاه بهجز خلق سیاهى، درد و رنج پیامدهاى ديگرى هم داشت. 

 فرزندان وطن آموختند بدون حمايت

ديگران، بدون آموزشهاى پیشرفتهى نظامى حاكم در جهان، بدون تسلیحات 

 ند ونظامى مىتوانند بايستند، بجنگ



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 346 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .تسلیم نشوند

مىتوانند در مقابل تحريمهاى اقتصادى بايستند. مىتوانند با اتكا به ايمان، 

 صبر و فداكارى از وطن، از خانواده، از

 .برو، از ارزشهاى خود دفاع كنندشرف و ا

 .سخت بود؛ اما ناممكن نبود

 چرخهى طبیعت انسانى و خلقت، بىتوجه به جنگ و دسیسههاى انسانى به كار

 خود ادامه مىداد. بچهها بزرگ

مىشدند و جوان، جوانها ازدواج مىكردند، نوزادان در وطنِ زخمى چشم به 

 جهان مىگشودند و با تمامى سختىها

 .رشد مىكردند

برخى عملیاتها براى ايران حماسه و شعف مىآفريد، مانند بیتالمقدس و فتح 

 شهر مقدس خرمشهر. خرمشهرى

 .س بودكه نماد ايستادگى و نامو

برخى با شكست و بهت مردم روبرو مىشد، مانند عملیات هزار زخمه ى 

 هزار زخمى كه زده شد بر پیكر٤كربالى .

 .وطن و خانوادهها

جزيرهى مجنون در اذهان همه با فرماندهان مجنون شرف و غیرت، ماندگار 

 .و مجنون شد

م قم، كه عروج مهدى زينالدين و برادرش، نه لشكر على بن ابیطالب و مرد

 .ايران را سیاهپوش كرد

محوشدن و پركشیدن روح آسمانى مهدى باكرى و برادرش، نه خطهى غیور 
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 آذربايجان كه ايران را عزادار و

 .مبهوت كرد

بسته شدن چشمان آسمانى و شجاع محمد ابراهیم همت، نه اصفهان و سپاه 

 محمد رسول اهلل كه همهى ايران را

 …در آتش غم سوزاند و

صدها قهرمان از اين آتش همچون ققنوس بیرون آمدند و همچون سیمرغ 

 .افسانهاى، نقش ذهن وطن شدند

چمران، باقرى، صیاد شیرازى، عباس بابايی، برونسى، چراغى، ناصرى، 

 هاشمى، متوسلیان، كلهر، جهانآرا،

تندگويان، شیرودى، فكورى و... نامشان بر قلبها نقش بست و قدم در راهى 

 د كه همچون آرش افسانهاى وگذاشتن

 .رستم، اسطورهاى شوند براى تمامى نسلهاى آينده
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شمسى به اندازهى تمام دورانها اسطوره داشت. ١٣دههى ششم قرن 

 .اسطورههاى بس ساده، صمیمى و محكم

 .همانند قلههاى بلند كشور و ساده همچون زمین و خاک وطنمحكم 

زندگى جريان داشت، شادىها برقرار بود و كنكور مانند ديگر شاخههاى 

 .زندگى در جريان بود

ساعت به كتابخانهى عمومى شهر مىرفت تا براى ٣شیدا همراه طاهره روزى 
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 كنكور درس بخواند. زهرا كه دوماه

د كرده بود، آنها را همراهی نمیكرد و همراه پیش با دوست برادرش نامز

 .مادرش مشغول آماده كردن جهیزيه بود

*** 

 .شیدا كجا میرى االن نادر و مهلقا میان شب نشینى -

 :شیدا كیف پارچهاياش را برداشت و عصبانى گفت

اونا كه بیشتر شبها اينجان. االن بیان علیرضا فقط گريه میكنه و نمىذاره  -

 ن میرم شبم اونجادرس بخونم. م

 .ممونم، فردا صبح زود بايد برم كارت امتحان بگیرم

 :مهرى همانطور كه چشم به سريال شبكهى يک داشت، گفت

 مگه بابا مىذاره دانشگاه برى؟ -

 :مادر با لحن تندى گفت

باباتم نمىذاره. قراره آخر هفته خونوادهی حاجی … نادر كه اجازه نمیده -

 حاال تو، را بهيوسف بیان خواستگارى. 

 .راه برو خونهى دايیت تا برات حرف دربیارن

 :شیدا جیغ كشید

 .كى حرف درمیاره؟ بگو خودم دهنشو جر بدم -

 : مهرى خنديد. صداى پدر بلند شد

 .اين سروصداها برای چیه؟ سرمو بردين -

 :شیدا همانطور كه از سالن بیرون مىرفت گفت

 .میرم درس بخونم؛ خداحافظ -
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مادر هنوز هم درک نكرده بود كه چرا پدر در مقابل درس خواندن شیدا 

 كوتاه مىآيد و چرا نسبت به همنشینى شیدا

 .و بهروز حساسیت ندارد

 :شیدا كفشهايش را درآورد

 سالم، زندايى نیست؟ -

 :بهروز ابرو باال انداخت

 .نه، رفته آمپول كبرى خانوم رو بزنه-
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 :شیدا آهانى گفت و وارد سالن شد

 .چايى مىخوام -

 چشم، امر ديگه؟ -

 .حوصله ندارم -

 چى شده؟ با كى حرفت شده؟ -

با هیچكس، مىخوام درس بخونم؛ اما هرشب نادر، زن و بچهش رو تا  -

 ا دارهديروقت میاره خونهى ما. علىرض

 .دندون درمیاره هى گريه مىكنه و نمىذاره درس بخونم

 :بهروز به پشتى تكیه داد

 .اونا كه هفتهاى سه شب میان. شبهاى زوج كه نادر باشگاه میره -

 :شیدا با كیفش بازى كرد
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ننه اعصاب برام نمىذاره. چندبار گفتم به خونواده حاج يوسف بگه نه، حاال  -

 ؛ خسته شدم ازجمعه قراره دوباره بیان

دستش. میگم كنكور دارم، مىخوام برم دانشگاه، خواستگار كیلو چند؟ هى 

 .اصرار مىكنه

 :بهروز سینى چاى را روبروى شیدا روى زمین قرار داد

 بابات چى میگه؟ -

بابا فقط يهبار گفت منصور پسر خوبیه و چندساله میشناستش، گفت هرچى  -

 .خودم بگم؛ اما روش فكر كنم

خوب فكر كردى، منصور هم تو نمايشگاه پیش باباش و بابات كار مىكنه،  -

 .جوون بدى نیست

 .شیدا بىاختیار لیوان چاى را برداشت و روی بهروز ريخت

 :بهروز سريع خود را كنار كشید و باخنده گفت

 .چیكار مىكنى ديوونه -

 !میگم اعصاب ندارم تو هم حرف اونا رو مىزنى -

حركتو براى اونا بیا، میرن و ديگه پشت سرشونو نگاه هم شیدا همین يه  -

 .نمىكنن

 .شیدا كالفه لیوان دوم را به لب نزديک كرد و جرعهاى نوشید

 .آخر از دست ننه ديوونه میشم -

 .بهروز لبخند به لب بلند شد تا براى خود چاى بريزد

 (يعنى االن سالمى؟ بیچاره منصور سیبیل. )سبیل -

 :داد و خیره به پسردايى خوشقامت سبزپوش پرسیدشیدا ابرو باال 
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 (چى میگى خیار؟ چرا سیبیل؟ )سبیل -
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 .چشمان سیاه بهروز براى لحظهاى گشاد شد و پقى زير خنده زد

 خیار! من؟ -

 .اختشیدا شانهاى باال اند

نهنه، مثل  …آره، با اين تیشرت و شلوار سبز و قد بلند و الغر مثل خیار -

 .خیار چنبر هستى

خیلى رو دارى دختر، خیار چنبر! ]بلند تر خنديد[. حاال بگى فرشتهى  -

 .سبزپوش يه چیزى

اوهاوه، كى میره اين همه راهو. خودستا، حاال چرا به اون بدبخت، منصور  -

 !سیبیل مىگین؟

 .بهروز تكیه داده به ديوار آشپزخانه و چاى كمرنگ را بهسوی دهان برد

به سیبیلم قسم، تكیه كالمشه. وقتى مىخواد قسم بخوره يا حرف جدى  -

 .بزنه

 :شیدا با تعجب پرسید

 (سیبیل چخماخیه؟ )چخماقی -

 .بهروز لیوان را روى میز آشپزخانه گذاشت و بالبخند بهسمت اتاقش رفت

 .ره، كوسه استسیبیل ندا -

 :شیدا خنديد و از جا جست و پشتسر بهروز از پلهها باال رفت
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 چه خبر از قاصدک ؟ -

 .حالش خوبه اونم مثل ما درگیر كنكوره -

 با من آشناش نمىكنى؟ -

 .فعال راضى نیست -

شیدا از كتابخانه شیک و سه قفسه چوبى، كتاب حافظ را بیرون كشید و با 

 :بدخلقى گفت

 .بگم بهروز بايد اول از همه من اونو ببینم چرا؟ بهت -

 .حتما اول از همه به تو میگم رفیق -

 :لبخند رضايت بر لبهاى شیدا نشست و سر تكان داد

آفرين پسر خوب، من روى تو غیرت و حساسیت دارم، فراموش نكن. اين  -

 كتابو مىبرم. حاال بیا كمى بهم زبان

 .ياد بده

دا و خمیازهاى كه سعى در پنهان كردنش نگاه بهروز به صورت خسته شی

 داشت، افتاد. خودكار را روى دفتری كه

 .صفحاتش پر از گرامر زبان شده بود، گذاشت

 .خسته شدى؟ كمى استراحت كن -

 :شیدا خمیازهاش را خورد
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ز زبان چیزى حالیم نمیشه؛ زود خسته میشم. ادامه بده. االن اگه جمله ا -
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 ماضى استمرارى باشه، چیكار كنم؟

 :بهروز دستى به چانهى خوشتراشش كشید

 .برو دوتا چايى بیار، نیمساعت استراحت -

 :شیدا چشمان سیاه و خسته را مالید

 .باشه آقا معلم. زندايى نیومد، دايى هم نیست -

 .بهروز در دل خنديد. مىخواست دوست عزيزش را شب نگه دارد

 .حتما كبرى خانوم سِرم هم داره. بابا امشب كانون بسیج مىمونه -

و نگفت كه امشب مادر تا صبح خانهى كبرى خانم مىماند. عروس كبرى 

 خانم پابهماه بود و زن بیچاره باالتماس

 .مادر را همراه خود برده بود

شست و بعد از ريختن دو لیوان چاى و كم كردن شعله شیدا صورتش را 

 سماور، به يخچال سركى كشید و چند

 .سیب و پرتغال داخل سینى چاى گذاشت

 .بهروز سیب دوست داشت و شیدا پرتغال

بهروز با سبكبالى روى تخت دراز كشید و دندانهاى تیز و سفید را درون سیب 

 .آبدار فرو برد

 :د و پرسیدشیدا پرهى پرتغال را بلعی

 ال بپرسم، جدى جواب میدى؟بهروز يه سو -

 :بهروز روى پهلوى راست چرخید و سرش را به دست راست تكیه داد

 .بپرس -

 :شیدا چادرش را باال كشید و چشمانش را به صورت منتظر بهروز دوخت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 354 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 قاصدک واقعیه، واقعاً دوسش دارى؟ -

 .پسرجوان نفس عمیقى از سیـ*ـنه بیرون داد

 .قعیه. كار من از دوست داشتن گذشته، ديوونهاشم، عاشقشموا -

چیزى در وجود شیدا فروريخت و دستهايش ضعف كرد. آنها را محكم روى 

 :پا گذاشت و آب دهانش را قورت داد

 .مىخواى چیكار كنى؟ تو هنوز ديپلم هم نگرفتى -

 :بهروز روى كمر خوابید

برم سركار. اونوقت قضیه  من كه منتظر هستم درس هردومون تموم بشه و -

 .رو رسمیش میكنم

 .اگه منتظر نمونه؟ بعد از ديپلم شايد ازدواج كنه -

 .نه اين كارو نمىكنه منتظر مىمونه -
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خدا كنه. ]روى زانو بلند شد و نگران ادامه داد:[ بهروز اگه از دوستى ما  -

 خوشش نیاد و بخواد دوستیمونو قطع

 ...كنه

 :بهروز بالبخند گفت

هیچكس نمىتونه دوستى ما رو قطع كنه. نادر هیوال نتونست. قاصدک دختر  -

 .فهمیده و خوبیه؛ درک مىكنه

 .كاش عكسى ازش نشونم مىدادى -
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 .ن بهروز خیرهى عكس قاصدک روى سقف شدچشما

 .عكسش كه باالى سرته -

مسخره. میگم بهروز، كجا مىبینیش؟ مواظب هستى براتون مشكلى پیش  -

 نیاد؟

 :بهروز نشست و دستش را به طرف شیدا دراز كرد

نگران نباش مواظبم. حاال اون تیكه پرتغالو كه چشمک مىزنه، رد كن بیاد.  -

 معه چهخب با خواستگارى ج

 مىكنى شیدا خانوم؟

 :پرتغال را بهدست بهروز داد

 .برن گم شن -

 شیدا بىادبى و فحش نداشتیم. حاال منصور تو رو تاحاال ديده؟ -

 .نه واال. فكر كنم پیشنهاد باباشه، بهخاطر شراكت با بابام -

 .نگران نباش اينم مىپرونى. بريم سراغ درسمون -

****** 

انه بودند كه میهمانان رسیدند. حاج يوسف و شیدا و مهری داخل آشپزخ

 .پسرش همراه پدر وارد اتاق پذيرايی شدند

مادر به زينب خانم و دو دخترش تعارف كرد. آنها با چادرهای مشكی 

 طرحدار و براق نشستند و به پشتیهای

 .بزرگ خانه تكیه زدند

شیدا با مادر، مهرى را مسئول بردن چاى و شیدا را مأمور بردن میوه كرد. 

 كمى خشم ظرف میوه را برداشت و پا به
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داخل سالن گذاشت. میهمانان بدون تكان خوردن با چشمانى مشتاق و لبهايى 

 خندان به سرتاپاى شیداى

 .چادرپوش خیره شدند

 :مادر سینى چاى آقايان را به ناصر داد تا داخل اتاق ببرد

 .ننه، ناصر بعدش بیا اين میوهها رو هم ببر -

رى تكان داد و رفت. شیدا پیش دستىهاى چینى گلسرخ را با كارد ناصر س

 میوهخورى داخلشان روبروى زينب

خانم و دخترانش گذاشت. يكى از دخترها با دستانى پر از النگو و انگشتر طال 

 :خنديد و گفت
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 .بیا اينجا بشین شیداجون -

 :شیدا با كنترل خشم گفت

فريده خانوم، من بااجازهتون برم درس بخونم و بىتوجه به خشم و شرم  -

 مادر، بهسمت اتاقش رفت كه با صداى

 :زينب خانم مجبور به توقف شد

 .شیدا خانوم، بیا يهلحظه پیش من كارت دارم دخترجان -

را بین شیدا و زينب خانم چرخاند و باهیجان سیبى را گاز زد. مهرى نگاهش 

 شیدا با كمى فاصله كنار زينب خانم

 .نشست
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 .در خدمتم بفرمايین -

 :زينب خانم آهسته گفت

دختر بايد تو خواستگاريش ناز كنه؛ حق دارى. منصور من پسر خوبیه، دختر  -

 .براش فراوونه؛ اما دلش پیش توئه

نبود كه به گوش مادر نرسد و او را از ذوق و شعف  صدايش انقدر آهسته

 .قرمز نكند

شیدا پلكهاى داغش را بر روى هم گذاشت و نفسى كشید. كمى آرامش الزم 

 :داشت. به نرمى گفت

من شرايط  …شما حق دارين، بابا از آقای منصور خیلى تعريف مىكنه؛ اما -

 مناسبى ندارم. چندوقت ديگه كنكور

 .ال دانشگاه. ازدواج تو برنامهى من نیستدارم بعد هم چندس

ما كه مخالف درس خوندنت نیستیم، خیلى هم خوشحال مىشیم عروسمون  -

 .دانشگاه بره

 .زينب خانوم من نمىخوام ازدواج كنم -

 …منصور پسر خوبیه. هر شرطى داری -

 :شیدا مابین حرفهاى زينب خانم پريد

 …خانوم، پسر شما ايرادى نداره من -

ار نوبت زينب خانم بود كه به دختر جوان اجازه ندهد حرفش را تمام اين ب

 :كند

 .حاال يهبار با منصور حرف بزن -

 .شیدا برخاست
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من حرفى با پسر شما ندارم. وقتى نمىخوام ازدواج كنم چرا بیخود شما و  -

 خودمو اذيت كنم؟ ببخشید من وقت

 .ندارم

ختر كوچكتر كه هم سن شیدا زينب و دخترانش خارج شدن شیدا را ديدند. د

 :بود به مهرى گفت

 چرا خواهرت اينقدر بىادبه؟ -

 :مهرى با لبخند گفت
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 .شیدا بىادب نیست خیلى رُكه، خب نمىخواد شوهر كنه -

ناصر وارد اتاق شیدا شد. شیدا در حال خواندن جغرافیاى كشورهاى مسلمان 

 .به ترانهاى از ستار گوش مىداد

 .چهكار كردى دختر؟ مرغو پروندى -

 :شیدا خیره به لبهای خندان ناصر گفت

اوالً خروس، نه مرغ؛ ثانیاً من كه مىدونم پسره بهخاطر وضع بابا جلو اومده  -

 گه ]دهانش رابعد ننهى حقهبازش می

كج و معوج كرد[. دلش پیش توئه. واال ما تو اين دوسال هنوز آقا منصورشونو 

 .نديديم

 :ناصر خنديد

 .مشكل ديدنشه؟ فردا قرار بذاريم -
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 .ناصر سربهسرم نذار وگرنه دوتا فحش آبنكشیده نثارت مىكنم -

آن شب شیدا مورد سرزنش تند مادر قرار گرفت. مىخواست فرياد بزند و 

 خشم خود را نثار او كند؛ اما خود را كنترل

 .مىكرد

 :عاقبت صداى پدر به اين سرزنشها خاتمه داد

ول كن زن. دختره نمىخواد شوهر كنه. من مثل بابات نیستم بهزور دختر  -

 شوهر بدم. تا وقتى زنده هستم

 .نمىذارم كسى بهشون زور بگه

 ت مستقیم پدر خرسند شدبا وجود سركوفت اشكار پدر به مادر، شیدا از حماي

 و قطرات شیرين آرامش و حمايت در

 .وجودش ريخته شد

 :مادر زير لب غر زد

اونقدر خواستگار بپرون تا موهات مثل دندونات سفید بشه و مجبور شى  -

 .كلفتى زن داداشاتو بكنى

فقط يک قطره زهر براى آلوده كردن اقیانوس دل شیدا كافى بود و مادر 

 روزها قطرهقطره زهركسى بود كه اين 

 .حقارت، به روح دختر جوان تزريق مىكرد

 :شیدا در دل گفت

درس مىخونم، دانشگاه میرم، شاغل میشم؛ اما تن به اين خفت نمیدم كه  -

 .يک مرد بخواد برام تعیین تكلیف كنه

 .نشون میدم نه تنها ازشون كمتر نیستم كه برترم هستم
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دو روز بعد درحالىكه زير باد كولر راه  شیدا كار را تمام شده مىدانست؛ اما

 مىرفت و سعى مىكرد معنى واژههاى

 .فارسى را حفظ كند، زنگ خانه به صدا درآمد

ننه و مهرى ساعتى پیش ختم دختر آقا مجید، همسايهى انتهاى كوچه، رفته 

 ساله هنگام دويدن٧بودند. دختر 

ان كنار جوى ناغافل داخل جوى آب تیره و كثیف افتاده و سرش به سیم

 خورده بود و درجا تمام كرده بود. همه
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مىدانستند بعد از شهادت على، شیدا در هیچ مراسم عزايى شركت نمىكند. 

 گريه، جیغ و بوى گالب حالش را بد

 .مىكرد و باعث مىشد چند روز بىقرارى كند

 :چادر خاكسترى با گلهاى درشت سرمهاى را سر كرد و پرسید

 كیه؟ -

 :صداى زنانهاى گفت

 .منم درو باز كن -

 :زير لب غر زد

 .منم! منم كیه؟ همه میگن منم -

 :فريده خواهر منصور بود. شیدا كالفه تعارف زد

 .سالم، بفرمايین -
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خندان وارد شد. شیدا متوجه مصنوعى بودن آن لبخندهاى فريده با لبهاى 

 دنداننما شد. تعجب كرد چرا باز هم

 .مزاحمش شدهاند. پدر جواب منفى به خواستگارى داده بود

با نارضايتى سینى چاى و قندان را روبرويش گذاشت. فريده از اين دختر 

 بداخم و بىادب خوشش نمىآمد؛ اما اصرار

 .مجدد اينجا بیايدمنصور باعث شده بود 

 :برادرش گفته بود

فريده هرطورى شد راضیش كن با من حرف بزنه. اين دختر بهترين مورده،  -

 هم خونوادهش رو مىشناسم، هم

وضع باباش خوبه، خودشم شنیدم سربهزير و نجیبه. فريده آبجى همهى 

 .تالشتو بكن

خوبیه.  شیداجون مىدونم جواب رد دادى؛ اما باور كن داداش من مرد -

 سالشه، داره طبقهى باالى خونهى بابا٢٤

 …اينا رو مىسازه و

شیدا در سكوت اجازه داد فريده هرچقدر مىخواهد از فضايل و سجاياى 

 !اخالقى و رفتارى برادرش بگويد

 .االنم بیرون تو ماشین نشسته، فقط چنددقیقه بذار باهات حرف بزنه… -

 :شیدا با آرامش چاى خود را نوشید

فريده خانوم خوبه من مثل بعضىها هى ناز كنم و شما رو چندهفته بالتكلیف  -

 دنبال خودم بكشونم؟ خانوم من با

برادرت مشكل ندارم. اصال نديدمش كه مشكلى داشته باشم. من االن خیال 
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 .ازدواج ندارم

 .خب تا كى؟ بگو صبر مىكنیم. حاال يه توک پا برو به خودش بگو -

 .ونسرد باشدديگر نمىتوانست خ
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از همه. چىچى برم باهاش حرف بزنم.  …خانوم من از همهى مردا بدم میاد -

 برين دنبال يكى ديگه. داداش شما

 .با بقیه برام فرقی نداره

 :فريده آهى كشید و بلند شد

ه؛ ولى بد نیست كمى فكر كنى همیشه جوون نمىمونى. يه روز پشیمون باش -

 .میشى

 .روش فكر مىكنم. از من ناراحت نشین. خوش اومدين -

فريده نمىدانست چطور به برادر امیدوارش بگويد نتوانسته كارى كند. سوار 

 .ماشین سفید شد

خندى زد و بهروز تكیه به ديوار خانه با چشم دور شدن ماشین را ديد و پوز

 :انديشید

 .چى فكر كرده بودن، چى شد -

 :باز هم زنگ خانه زده شد. شیدا بلند گفت

 .به خدا اينبار هم اونا باشن، مىزنم تو پَرشون -

با گشوده شدن در، نگاه و صورت خندان بهروز در صورت سرخ و خشمگین 
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 .شیدا نشست

 اوهاوه چه قرمز كردى! ]خنديد[. كى رو اعصابت رفته؟ -

 .هیچكس، بیا تو -

 …شیداشیدا بىاعصابه، شیداشیدا قرمز شده، شیداشیدا نفت بريزى -

 .بهروز خفه، نذار تالفى زبون نفهمى اونا رو سر تو در بیارم -

 خب چى شده، سرچى داغ كردى؟ -

 .شیدا كالفه به ديوار تكیه داد

خودم و بابا بهشون گفتیم نه، اومده میگه داداشم اِله و بِلِه؛ بیا برو تو ماشین  -

 …باهاش حرف بزن. اَه چقدر

 .استغفراهلل

 :بهروز با تعجبی ساختگی گفت

مگه پسره ايرادی داره. من ديدمش قیافهش هم بد نیست. ]لحنش بدجنس  -

 شد.[ البته به ياسر چشم آبی

 .نمیرسه

 :باز بهطرفش برگشت. بهروز با همان بدجنسی ادامه دادشیدا با دهانی 

ببین بعد از چندسال هنوز از شنیدن اسمش دهنت باز میمونه. ]خنديد.[  -

 شنیدم االن يه دوقلوی چشم آبی داره؛

 .طفلی تو. از دستت پريد

 .چشمان شیدا اطراف را كاويد

ند... شیت بخب بخوای با هركی بجنگی بايد بابات برات يه دبه بخره تر -

 .آی... وحشی
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 .شیدا خرسند از كوبیده شدن دمپايی به پیشانی بهروز لنگهی دوم را بلند كرد

 :بهروز پیشانیش را مالش داد و درحالیكه بهطرف حیاط میدويد، گفت

 .نداشتیما. شیدا پرتش نكن، پرت نكن تالفی میكنما اسلحه سرد -

شیدا كه بیتوجه به تهديد بهروز نشانه میگرفت تا دمپايی را پرتاب كند، 

 :گفت

بار گفتم تو اين موضوع با من شوخی نكن. چشمشون آبیه؟ يه 100 دراز، -

 .چشم آبی نشونت بدم

در آن چادر گلگلی محصور شده، چشمان آتشین و دستی كه عقب جلو 

 .میرفت بامزه شده بود

 :بهروز شیر آب حیاط را باز كرد و شیلنگ آب را بلند كرد

 .پرت كنی خیست میكنم -

 .شیدا پرت كرد و شانهی بهروز سوخت

 .سوختم هیوال -

 .اط گريختو آب صورت و چادر را خیس كرد. شیدا بدون جیغ كشیدن از حی

 .حقته، تا تو باشی عصبانیم نكنی -

بهروز كمی درختان را آب داد. موهايش را مرتب كرد و با زدن ضربه به در، 

 .وارد سالن شد

شیدا تكیه به پشتی مشغول خواندن كتاب بود. سینی چای خوشعطر كنارش 
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 .خودنمايی میكرد

 .ش میشهبیا بشین برات چايی ريختم. اگه صبر كنی ناصر هم پیدا -

 :بهروز روبرويش نشست و پرسید

 ناصر بالخره چیكار میخواد بكنه؟ -

نادر میگه تو سپاه بمونه. بابا میگه تو سپاه موندن فايده نداره؛ بره ور دست  -

 خودش؛ اما ناصر... خب يكی از

دوستاش كه تو جبهه باهم بودن گفته بره پیشش، گفته میخواد يه مكانیكی 

 شن. ناصر بدشبزنه، باهم مشغول ب

 .نمیاد، فقط اينكه دوستش تو خمین زندگی میكنه

خب همینجا كار كنه. اينجا آشنا داره، بابات دستشو میگیره؛ الزم به  -

 .اجارهكردن اتاق هم نیست

 .انگشتان شیدا روی كتاب حركات ريتمیک گرفت

من هم همینو گفتم؛ اما ناصر میگه دوستش خونه داره و مشكلی نیست ]نیم  -

 خیز شد[. بهروز تو باهاش حرف

 .بزن. بره اونجا تنهايی سخته. همه دل نگرانش میشیم

 :بهروز چانهاش را خاراند

ناصر مثل خودت مرغش يه پا داره. باشه اومد حرف میزنم؛ اما شیدا میگم  -

 بد نیست بره يه شهر ديگه، زودتر

 .مستقل میشه
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 :شیدا با چشمانی سرخ گفت

نمیخوام مستقل بشه. تا وقتی زن نگرفته بايد پیش خودمون باشه. اونجا تنها  -

 چهجوری میخواد به فكر غذا،

 ...شستن لباس و

شیدا همچنان از نگرانیهايی میگفت كه بیشتر رنگ و بوی مادرانه داشت تا 

 .خواهرانه

 :پسردايی قدبلند لبخندی به اين مادرانهها زد و گفت

مطمئن باش ناصر از گرسنگی نمیمیره. لباساشم خودش میتونه بشوره. اهل  -

 .دخترم نیست. تو زيادی نگرانشی

 نگران كی؟ -

ای بم پشتسر چنان به عقب چرخید كه استخوان گردن شیدا از شنیدن صد

 :گردن صدا داد

 ...آخ-

 :با ديدن ناصر كه بدون سروصدا وارد شده بود، غر زد

 .ترسیدم -

 :بهروز برخاست و دست داد

 سالم آقای مهاجر، خوبی؟ -

 :ناصر كنار شیدا لم داد

 يه؟آب خنک داريم؟ تو خونهتون كار نداری اينجا پالسی؟ مهاجر كدوم خر -

 :شیدا برای آوردن آب خنک رفت و بهروز با خنده گفت
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وقتی تو آقا خره میخوای مهاجرت كنی خمین، من مجبورم مواظب  -

 .خواستگارای شیدا باشم

 :ناصر نیمخیز شد و پارچ استیل و لیوان را از شیدا گرفت

 چه خواستگاری؟ شیدا خبريه؟ -

 :شیدا با انگشت برای بهروز خطونشان كشید

 .بابا. همون قضیه منصور بود تموم شد رفت نه -

 .اگه كسی اذيت كرد به خودم بگو -

 .باشه. خودم فعالً از پسشون برمیام -

 .با رفتن علی، حمايتهای اين برادر پررنگتر شده بود

 :بهروز باشیطنت گفت

 .با اين اخالقی كه تو داری، معلومه از پسشون برمیای -

 :ناصر همراه بهروز خنديد و گفت
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 .شیدا خودش يه پا خشم اژدهاست، كافیه منصور بفهمه تا فرار كنه -

 .شیدا بهسمت اتاقش رفت

 .بیمزهها. برين خودتونو مسخره كنین -

****** 

بیصبرانه منتظر ناصر و بهروز بود. اذان مغرب را گفته بودند؛ اما خبری از آنها 

 .نبود

پدر نمازش را خواند. شیدا بیتوجه به كلمات عربی و حس نماز، قنوت و ركوع 
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 .و سجده را انجام داد

 .بیتاب چشم به در دوخت. خبری نبود

 ا جويد. استرسانگشتانش را درون دهان برد و ناخن و گوشت سر انگشتان ر

 باعث ضعف پاهايش شد. نشست؛ اما

 .دلشوره چنگ به سیـ*ـنه و شكمش زد

نالهای كرد و بلند شد و ناآرام مسیر كوتاه سالن و پاركینگ را رفت و 

 .برگشت، رفت و برگشت

 :مادر سینی غذا بهدست بهطرف اتاق پدر رفت و بااخم كردن گفت

 .خب بشین غذاتو بخور االن میان -

 :انديشیدشیدا 

تو از دل من چه خبری داری ننه كه راحت میگی غذا بخورم. چقدر راحتی  -

 .تو

 :مهری قاشق پر از عدس پلو را به دهان نزديک كرد و بیتفاوت گفت

شیدا يهجا بشین سرم گیج رفت. خب هروقت گیرشون بیاد میان خونه  -

 .ديگه

 :لحظهای ايستاد و گفتشیدا كه به جان لبهايش افتاده بود و آنها را میجويد 

 ...اگه روزنامه گیرشون نیاد چی؟ وای... خدايا -

مهری كمی دلسوزانه به خواهر بزرگتر كه بزرگترين غمش در حال حاضر 

 بهدستآوردن روزنامه بود، نگريست و

 .دعا كرد امشب همهچی مشخص شود

دعايش را مرغآمین صید كرد و صدای كوبش در شیدا را بهطرف چادرش 
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 اد. شیدا با چادری كه كجوكوله بهسوق د

 :سر میكشید در را باز كرد و رخ به رخ ناصر شد و سريع پرسید

 چی شد؟ روزنامه گرفتین؟ -

 ...آره، اما -

ناصر با صورتی ناراحت وارد شد و پشت سرش بهروز با روزنامهای در دست 

 و سری كه پايین انداخته بود به چشم

 .آمد

 :یه زد و بااسترس و ناراحتی پرسیدشیدا به ديوار پاركینگ تك
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 چی شد؟ اسمم نبود؟ -

 .بهروز و ناصر هر دو فقط با شرمندگی سر تكان دادند

بغضی سنگین گلويش را فشرد. بهسختی از ريزش اشک جلوگیری كرد و با 

 قدمهای سست و نامرتب بهطرف سالن

 .رفت

پس قبول نشده بود؟ آن همه خواندن نتیجه نداده بود. واقعاً كنكور غول 

 بیشاخ و دمی بود كه شكستش قدرت

 بیشتری میطلبید. بايد چه میكرد؟

پر از استرس و مشاجره چه میكرد؟ اصالً يكسال بدون برنامه در اين خانهی 

 میتوانست باز هم درس بخواند؟ پدر
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اجازه میداد سال ديگر شركت كند؟ با مادر و تحقیرهايش چه كند؟ با 

 خواستگاران عجقوجق كه زنی خانهدار و

 .مظلوم و ساكت میخواستند چه میكرد؟ وای اين يكسال را چطور دوام میآورد

 .. دماغش را باال كشیداولین قطره اشک فروريخت

 .نبايد گريه میكرد. چند نفس بلند كشید و برگشت

 .بهروز را فراموش كرده بود

 :با صدايی كه لرزان بود و سعی در كنترلش داشت، پرسید

 تو چی قبول شدی؟ -

 :بهروز با نگاه شرمگین گفت

 .مهندسی عمران -

 .خوش به حالت. پس مهندس شدی -

 :بهروز كشید و بهسمت شیدا گرفتناصر روزنامه را از دست 

 .بیا ببین اين خرخون چه رتبهای آورده. خرشانس -

شیدا بغض را سركوب كرد و سعی كرد برای موفقیت بهروز خوشحال باشد. 

 روز نامه را گرفت و در همان صفحه

كه لوله شده بود دور اسمی، دايرهی كجومعوج قرمزی ديد. اسم در چشمانش 

 .زدرعد و برقی از حیرت 

آب دهانش را قورت داد. چشمانش را باز و بسته كرد و اسم را رصد كرد. 

 همان بود! خواب نبود. نگاه گیج و

متحیرش را به دو جوان دوخت كه با لبهای فشرده و چشمانی براق سعی در 

 .كنترل خنده داشتند
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 :برخالف انتظار آنها خنديد و روزنامه را در آغـ*ـوش فشرد و باهیجان گفت

 .قبول شدم؟ قبول شدم... خداجون قبول شدم -

 :مهری و مادر به آنها نزديک شدند. مهری خوشحال پرسید

 چی قبول شدی؟ -
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 :مادر پرسید

 همینجا قبول شدی؟ -

پسران جوان كه در مقابل شیطنت برنامهريزی شده انتظار انفجار و خشم 

 شیدا را داشتند، با ديدن رفتار دختر جوان

 .شرمگین برای لحظهای چشم در چشم شدند

 :ناصر گفت

 .دوتا شیرينی افتادم. گفته باشم هپلهپولی نكنین. هر كدوم جدا -

عی داشت روی روزنامه مهری خود را به شیدا رساند و با سری جلو آمده س

 .اسم شیدا را ببیند

 ببینم شیدا، راستراستی قبول شدی؟-

شیدا با گزيدن گوشت داخل دهانش سعی كرد جلوی بغض صدايش را 

 .بگیرد

 .آره مهری قبول شدم. روانشناسی قبول شدم -

 .ناصر قهقهه زد
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 .میخواد دكتر ديوونهها بشه -

 .بهروز مشت محكمی به شانهی ناصر زد

 .ولین مريضش هم تويیا -

هیجان و شوق قبول شدن تمام وجود شیدا را گرم كرده بود. انقدر گرم و 

 شیرين كه بیتفاوتی مادر و اخم نادر تازه

 .از راه رسیده آن را تلخ نكند

*** 

 يكهفته بعد

سر سفرهی شام كه از معدود زمانهايی بود كه كل خانواده دورش نشسته 

 :بودند، نادر از پدر پرسید

 بابا اجازه نمیدی كه شیدا بره دانشگاه تهرون؟ -

 :بابا لقمهای از آبگوشت را با لـ*ـذت فرو داد و گفت

 .چرا نذارم. تهرون همین بغـ*ـل گوشمونه، هرجا قبول میشد، میذاشتم بره -

 .چشمان خندان شیدا پر از شوق و سپاس شد

 :نادر خود را از سفره كنار كشید و باحرص گفت

نجا پر از گرگه. تهرونه به مردش اعتباری نیست سالم بمونه، چه برسه بابا او -

 .به يه دختر ساده و تنها

 :بابا با صدای بلند گفت
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دش بربیاد. قراره بهشون من به بچهم اعتماد دارم. میتونه از پس خو -
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 خوابگاه بدن. تنها نیست؛ دخترای مردم هم

 .پیشش هستن

 .صدای نادر پر از وسوسه شد

 كی قراره هر هفته ببرتش و بیارتش؟ -

 .خودم باهاش میرم تا راهو ياد بگیره -

نادر سكوت كرد و خشم خود را با كوبیدن مشت سنگین بر سر پیاز سفید 

 .درآورد

 .ـوش مادر خود را عقب كشید و نق زدعلیرضا از آغـ*

 .شیدا پر از حس خوب حمايت، علی كوچک را بغـ*ـل كرد و از جا برخاست

 .بريم بهت قاقا بدم بداخالق -

 .آن شب بعد از رفتن نادر و همسرش، پدر شیدا را صدا زد

 .شیدا باتعجب و دلهره به اتاق پدر رفت

گار كای سفت تكیه داده بود و سیپدر با زير پیراهنی سفید و تمیزش به دو مت

 الی انگشت با چشمان خمار و سرخ

 .به شیدا خیره شد

 كارم داری بابا؟ -

بشین، ببین شیدا اگه بخوای بری دانشگاه من مخالفتی ندارم؛ خودم میبرمت  -

 تا جا بیفتی؛ اما اونجا خونهی بابا

تونی می نیست قهر كنی بعد دوباره برگردی. فكراتو بكن سختی داره، اگه

 باهاش كنار بیای برو دانشگاه، اگه

 .میخوای جا بزنی، از همین االن ولش كن
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سالهاش سابقه نداشت پدر چنین واضح 18 شیدا میخكوب شد در عمر

 .راهنمايی و نصیحتش كند

 فكر كرد اگر در دانشگاه مشكلی پیش آيد آيا میتواند ادامه دهد؟ آيا میتواند

 يطسال دوری از خانواده و شرا4

 حضور در خوابگاه را تحمل كند؟

 .دوست دارم برم دانشگاه، میتونم تحمل كنم -

مطمئن بود وارد مرحلهای از زندگی میشود كه تا آن روز نه تجربه كرده و نه 

 .چیزی درموردش شنیده بود

اولین كسی بود كه چنین چیزی را در خانواده و فامیل تجربه میكرد. اما نه، 

 .قبل از او علی هم تجربه كرده بود

 .برادر مظلوم و نازنینش

قلبش سنگین شد و بینیش سوخت. اشک در چشمانش جوشید. ياد علی و 

 روزهايی كه از دانشگاه میآمد، وجودش

 .را پر كرد
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بايد بهخاطر علی، بهخاطر خودش، دانشگاه میرفت و درس میخواند. درس 

 خواندن تنها راه نجات او از دنیای سیاه

 .دختران اطرافش بود

هنوز با ديدی بسیار منفی و تیره به مقولهی ازدواج و تشكیلخانواده 
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 .مینگريست

****** 

وقتی برای اولینبار همراه پدر وارد حیاط بزرگ دانشگاه شد، حس الیس در 

 .سرزمین عجايب را داشت

مراحل ثبتنام را با دلهره و هیجان سپری كرد. ديدن پسران جوان و دختران 

 جوانی كه مانند او همراه پدر يا مادر

 .بودند، موجب آرامش او شد. در تجربهی اين مرحله تنها نبود

دو روز همراه پدر در خانهی يكی از دوستان دايی ماند تا مراحل اولیه را انجام 

 .دهند

با ديدن جوان قدبلند و رنگپريدهی صاحبخانه كه با صدای بم و شُل مادرش را 

 صدا میزد، افكارش دوروبر

 .پسران داستانهای ر.اعتمادی چرخید

بسیار آشنا بود،  الغری و شل حرف زدن پسر جوان همراه بوی شیرينی كه

 .شیدا را تكان داد. جوان معتاد بود

خوابگاهی كه معرفی شده بود، خانهای دو طبقه حوالی دانشگاه بود. شیدا 

 خوششانس بود كه میتوانست بدون

دقیقه طی كند و 15 نگرانی بابت كرايهی اتوبوس و تاكسی مسافت كوتاه را در

 .بیتأخیر در كالس حضور يابد

 .ا به ذهن میسپرد تا در آينده دچار مشكل نشودبادقت همهچیز ر

راهها را ياد گرفت. مسیر ترمینال تا دانشگاه را به همراه اتوبوسهای مربوطه 

 .يادداشت كرد

**** 
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 اوضاع خوابگاه چطوره؟ -

 .شیدا به ديوار تكیه داد

اتاق داره با يه آشپزخونه كوچیک، هر طبقه يه حموم و دستشويی 6 .خوبه -

 داره. پايین يه سالن داره، كردنش اتاق

 .مطالعه و تلويزيون

 .ساعته مراقب خوابگاه هستن24 دوتا سرپرست خانوم طبقهی پايین

 .ژتون غذا هم میدن تا از سلف غذاخوری دانشگاه غذا بگیريم

 :خیره در چشمان دقیق بهروز گفت

 .محیطش خوبه. البته هیچكدوم از بچهها رو هنوز نديدم -

 :بهروز پرسید

 تو كوچه پس كوچه نیست؟ نزديک دانشگاه هست؟ -

قدم فاصله داره. نزديک دانشگاهه ]كمی 100 كوچهاش خوبه، با خیابون -

 جابه جا شد[. خب از دانشگاه تو چهخبر؟

212 
 

 

 

خوابگاه ما تو يكی از ساكتترين خیابونهای اصفهان كنار دانشگاه هست.  -

 تا اتاق6 تخته و4 سهتا اتاق

تخته. اتاق من طبقهی اوله. هم اتاقیهام اهل دزفول و آبادان هستن. 12

 .بچههای خونگرمی به نظر میرسن

گلدان رديف شده با 12 شیدا از جا برخاست و بهطرف بالكن رفت. خیره به
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 :انگشتان بر شیشه زد و آهسته گفت

حس عجیبی دارم. نمیدونم كارم درسته يا نه. اونجا فقط خودم هستم بدون  -

 هیچ دوستی. يعنی از پس مشكالت

 برمیام؟

 را فشرد وبهروز كنارش رفت و بافاصله از انگشتان شیدا، درب شیشهای 

 :بااطمینان گفت

مشكالت همهجا هست. تو توانايی حل هر مشكلی رو داری. نترس، تنها  -

 نیستی يعنی تنها نیستیم. منم بايد با

 .شرايط جديد كنار بیام. ما میتونیم شیدا

 .شیدا خنديد

 .اعتمادبهنفست عالیه -

 :بهروز با لودگی گفت

 .اشهيه آقا مهندس بايد اعتمادبهنفس داشته ب -

 :شیدا با همان لحن شاد گفت

 با قاصدک چه میكنی؟ -

 :بهروز آهی كشید

 .خب مجبورم ازش دور باشم؛ اما نامه فاصله رو پر میكنه -

 .شیدا باذوق نگاه از گلدانها گرفت و به چهرهی اندوهگین پسر جوان دوخت

 راستی بهروز به منم نامه میدی؟ -

 .اما اگه بخوای نامه هم مینويسمما كه هر هفته همديگه رو میبینیم؛  -

 .آره نامه خوبه. حتماً برام نامه بنويس -
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 .بهروز لبخندی زد و سرش را خاراند

 .پسرا خیلی فضولن بايد يه اسم مستعار بذاريم تا اذيت نكنن -

 :شیدا خوشحال گفت

 چهجالب اسم مستعار! حاال چه اسمی برام میذاری؟ -

 پسرعمه، خوبه؟ -

 .هايش را فشرد و سری تكان دادشیدا ناراضی لب

 .بد نیست. پسر عمه، اصال بذار ناصر و خیال خودتو راحت كن -

213 
 

 

 

 .بهروز به چهرهی گرفته و لحن معترض شیدا خنديد

 .توفان... اسمتو میذارم توفان -

 :چشمان شیدا درخشید و با لـ*ـذت چندبار زيرلب زمزمه كرد

 .توفان... توفان... ازش خوشم اومد -

 .آدرس دانشگاه رو رد كن بیاد -

****** 

 :خانم باقری، سرپرست خوابگاه، روبروی دختران روی پله ايستاد و گفت

د قوانین رو توی راهروها زديم؛ اما باز هم بعضی رو تكرار میكنم تا بع -

 .اعتراضی نباشه

 7.در خوابگاه بسته میشه تا صبح ساعت8 شبا ساعت

خاموشی زده میشه اگه تا صبح 10 مهمون بدون هماهنگی نمییارين. ساعت

 میخواين درس بخونین بايد برين
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 .سالن تلويزيون

 .اتاقها بايد هر روز نظافت بشه و تختها مرتب باشه

با خودتونه كه برنامهش رو  نظافت سالن، آشپزخونه، حموم و دستشويی هم

 تو سالن میزنیم. برای هر اتاق يه

 .نماينده انتخاب كنین كه با ما ]سرپرستها[ در ارتباط باشه

 ...يادتون باشه كه

 .شیدا در كنار بقیهی دخترها بادقت گوش میداد

 .انگار اومديم اردوگاه نظامی، چقدر مقررات -

 .و لبخندی زدشیدا به دختر كوتاهقد و ظريف نگاهی كرد 

 :دختر آهسته ادامه داد

واال من تو خونمون هم مستراح نمیشستم .حاال اينجا يه كتاب روانشناسی  -

 فرويد بزنم زير بغـ*ـل و آفتابه تو

 دست بگیرم؟

 .شیدا بهسختی خندهی خود را كنترل كرد. دخترک عجب دلقكی بود

سمت ند. شیدا بهدختران دانشجو با تیپهای متفاوت بهسمت اتاقهايشان رفت

 رفت. سه تخت بافاصله از12 اتاق

 .هم، كنار ديوار چیده شده بودند. تخت اول را اشغال كرده بود

روی تخت نشست و نگاه به پنجرهی بزرگ روبرو دوخت. دومین روز 

 .حضورش بود. بیشتر دانشجوها آمده بودند

فید بر س-تخت باالی سرش تا ساعتی پیش خالی بود؛ اما اينک ساكی صورتی

 .روی آن خودنمايی میكرد
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 .در دل آرزو كرد كاش همتختی خوبی داشته باشد

214 
 

 

 

 .صدايی شاد و جیغجیغو او را بهخود آورد

 .سالم همتختی -

شانهاش تكان سختی خورد و سر باال گرفت. باوركردنی بود؟ دخترک 

 ريزنقش دلقک با لب خندان، به او

 .مینگريست

 .ترسوندمت؟ ببخش؛ اما بايد عادت كنی هم تختی -

 .لبخند شادی زد و بلند شد. دستش را بهطرف دختر ريزنقش دراز كرد

 .نترسیدم. سالم هماتاقی -

 .و خنديد دختر دست شیدا را سخت فشرد

 .همتختی خوشگلتره، هماتاقی. من سهیال زواره هستم از كرج -

 .شیدا هستم از استان تهران -

 آها يعنی میخوای بگی تهرونی ]بامزه و كشیده گفت[ هستی؟ -

 .شیدا خنديد

 .دقیقاً -

سهیال با بلوز و شلوار نخی سفید، روی تخت شیدا نشست و چنگی به موهای 

 .ايش زدلخـ*ـت و كوتاه قهوه

 دلم يه بغـ*ـل هوای خنک میخواد. بريم تو حیاط؟ -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 381 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

اصطالح جالبی بود، يه بغل هوای خنک. شیدا مجذوب سهیال شد. باتعجب 

 :گفت

 .تو حیاط؟ اينجا كه حیاط نداره -

دانشگاه كه داره. بلند شو بريم يه چرخ بزنیم، بعد هم بريم ناهار دانشگاه  -

 .رو بزنیم به بدن

یگفت سهیال دختر خوب و شادی است؛ پس با خیالی آسوده احساس شیدا م

 .آماده شد تا همراهش برود

سهیال مانتو و شلوار مشكی و مرتبش را پوشید و مقنعه پفی مشكی را به سر 

 .كرد

 :شیدا چادرش را سر كرد و گفت

 .بريم -

 وا.. دختر چادری هستی؟ -

 .شیدا متعجب به چادرش نگاه كرد

 آره. عیبی داره؟ -

 .سهیال بند كیفش را روی شانه كشید

 .نه، چه عیبی. آخه تاحاال دوست چادری نداشتم -

215 
 

 

 

 .شیدا خنديد

 .حاال افتخار میدم داشته باشی -
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 .سهیال باشوخی به شانهی شیدا زد

 .شیطونیها -

***** 

 ...شیدا احسانی به سرپرستی. شیدا -

سهیال از تخت پايین پريد و با صدای بلند شیدا را از خواب نیمروزی بیدار 

 .كرد

 .شیدا بلند شو، صدات میزنن -

 .شیدا هراسان چشمانش را گشود و بلند شد

 چی شده سهیال؟ خواب مونديم كالس دير شد؟-

 .سهیال بازوی شیدا را كشید

 .نشده چه برسه به صبح. پاشو سرپرستی صدات زدهنوز شب  -

 .شیدا متعجب صورتش را شست و همراه سهیال به اتاق سرپرستی رفت

خانم بهارلو هیكل چاقش را روی صندلی پهن كرده بود و گوشی تلفن 

 بهدست صندلی چرخان را عقب و جلو

 .میبرد

 ...نه، مامانم میگه بهتره دنبال -

 :رسید چه میخواهد. شیدا آهسته گفتبا چشم و ابرو از شیدا پ

 .شیدا احسانی هستم -

 ...آره اعظمجون میخواد چشمو چال -

نامهای را از روی میز برداشت و بهسمت شیدا گرفت. شیدا باخوشحالی و 

 حیرت نامه را گرفت و سريع از اتاق
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 .بیرون زد

وسط تسهیال تكیهزده به ديوار سالن مشغول خواندن دل مشغولی هفته بود كه 

 بچههای گروه رياضی نوشته شده

 .بود. از خواندن دست كشید

 چهكار داشتن؟ -

 .شیدا باذوق نامه را باال برد

 بهبه نامه. كی فرستاده؟ -

 .شیدا به نام و نشانی فرستنده نگاه كرد و چشم و لبش خنديد

216 
 

 

 

دانشگاه دانشمند -فرستنده: شهر خراب شده از حملهی محمود افغان

 آن-پسر سرگردان مركز ايران -پرآوازهی ايران

 .كه هر روزش بدون قاصدک و بهروزی است

 :شیدا قهقهه زد و زير لب گفت

 .امان از دست تو بهروز -

 :سهیال باشیطنت پرسید

 ...اهلكیه؟ تو هم بله! بهت نمیاد -

 .شیدا ضربهای مابین كتف سهیال زد

 .كم چرتوپرت بگو -

 .سهیال خود را كنار كشید و به صدای نازكش رنگ گريه داد
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 خدا ذلیلت نكنه دختر؛ چه دست سنگینی داری حاال نامه از كیه؟ -

 .چشمان شیدا بامحبت درخشید

 .يكی از بهترين دوستام -

 .درمورد بهروز برايش بگويد هنوز به سهیال آنچنان اعتماد نداشت كه

 .وارد خوابگاه شدند. سهیال كنارش نشست

 .بخون ببینیم چی نوشته-

 .شرمنده رفیق خصوصیه -

سهیال برخاست و پا روی تخت گذاشت و دستها را به كنارهی تخت باال گرفت 

 و سريع خود را بر روی تخت باال

 .انداخت

 .من يه چرت میزنم تو هم به نامهت برس -

باذوق نامه را باز كرد و تک كاغذی بیرون كشید. برگهی نامه طرحی از  شیدا

 .غروب و دريا داشت

 .سالم بر پرستوی مهاجر»

 چطوری دخترعمه؟

 كیف حالک؟ آب و هوا و غذای دانشگاه پايتخت چطوره؟

 .دخترای دانشگاه چطورن؟ حتما از طرف من به همشون سالم برسون

منم خوبم. اگه از افتادن از تخت در نیمهشب و خراش پیشونی و كبودی 

 .دست، فاكتور بگیريم خوبم

 .اگه از خرناس عبداهلل هماتاقی سیاهسوختهم بگذريم، خوبم

اگه از يكی از استادای عصر دايناسور كه بیحوصله و بداخالقه، صرفنظر كنیم، 
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 .خوبم

217 
 

 

 

چند روز پیش با بچهها رفتیم میدون نقشجهان. جات خالی خدا پدر شاه 

 عباس... نه، خود شاه عباس رو بیامرزه كه

چنین نقشی به اصفهان زده. يعنی دهنم هشتمتر باز شد وقتی گنبد خوشنقش 

 .و نگار رو ديدم

 .واقعا جات خالی

ن، يكی ديگه از هم اتاقیهام، اينجا كنارم نشسته و غر میزنه زودتر محس

 نامهت رو بنويس بريم سلف؛ االن شام

 .تموم میشه. يعنی اين بشر هرچی میخوره سیر نمیشه

از اوضاع كالس بگم بیست تا دانشجويیم. دوتا جنس برتر و هیجدهتا هم 

 .بنجول پسر

گران نباش به قاصدكم خیانت دوتا دختر كالس مال خود اصفهان هستن. ن

 نمیكنم، البته دخترا هم چنگی به دل

 .نمیزنن

 .يكیشون نیقلیونی هست، برا خودش. نیقلیون قهوهای

 .اون يكی درست برعكس بیشتر شبیه بشكهس

 .ببخش اگه هم جنساتو به لورل و هاردی تشبیه میكنم

 .نهیزدخترای درسخون و خوبی هستن. البته يكیشون بد با پسرا تیک م
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 .از كالس و خوابگاهت برام مفصل بنويس

 .حاال كمی توصیههای امنیتی. گرچه خودت يه پا سرگرد امنیتی هستی

شبا بیرون نرو. با پسرای دانشگاه همكالم نشو. به هیچ پسری اعتماد نكن. 

 .اجازه نده فكر كنن تنها و ساده هستی

 .به هیچكدوم جزوه نده. براشون درس رو توضیح نده

 .جنسای من قابل اعتماد نیستن؛ مواظب خودت باشهم 

شايد هم بهتره بنويسم اون بدبختی كه دم پر تو میاد بايد مواظب خودش 

 .باشه

 «.به خدا میسپارمت

 .شیدا خنديد. غمگین شد، متعجب ماند و دلخور شد

 :در نهايت لبخند بر همه چیره شد و زيرلب گفت

 .از دست تو بهروز -

 .ورق سفیدی برداشت و با خودكار آبی مشغول نامهنگاری شد

 .سالم بر پسری با پیشانی كبود»

 خب وقتی نمیتونی خودتو كنترل كنی، مرض داری رو تخت باال میخوابی؟

 .همون محسن رو میفرستادی باال بخوابه تا زودتر دارفانی رو وداع بگه
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خوش به حالت؛ من هنوز از خوابگاه بهجز دانشگاه جايی نرفتم، يعنی اين 

 سهیال ذلیل نشده میگه بريم بگرديم؛ اما
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 .من نمیرم

 .سهیال تخت باال سرم میخوابه. شیطون و بانمكه. اولین دوستم هست

 .دختريم، بقیه پسرن كالس ما بیستودوتا دانشجو داره .هشتتا

 .بچههای بدی نیستن، كار به كسی ندارن

استادامون هم خوبن. البته يكیشون خیلی جدی و خشنه. اصال خودش دكتر 

 واجبه، آقای اعتمادی. يعنی سر

 .كالسش هیچكس جیک نمیزنه

جلسه اول يكی از پسرا كمی مزه ريخت، دكتر اعتمادی فقط با چشمای 

 هش كرد بعدخمارش نگاهش كرد... نگا

 :دست درازشو طرف در كالس دراز كرد )دوتا دراز شد( و داد زد

 .بیرون -

پسره زرد كرد و به تتهپته افتاد. استاد محل نذاشت و اون جلسه بیرونش 

 .كرد. درسدادنش عالیه

بدمصب بدرقمه خوشتیپه. قد بلند، چهارشونه و صورتشو شیش تیغه میكنه. 

 .چشماش خمار و سبزه

 .جذابه خوشتیپ و

 .فقط حیف زن و بچه داره. خانمش هم يكی از استادامونه

 .حیف بعد عمری يه تودلبرو پیدا شد، اونم مزدوجه. شانس كه نیست برادر

آقای انكر منكر)نكیرمنكر( بعد از كالس برمیگردم خوابگاه. پسرای كالس 

 .جرئت نمیكنن به من حرفی بزنن

 .نو بخونن. خودت میدونی اعصابمصاب ندارمجزوه بخوان بايد فاتحهی سرشو



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 388 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .بهروز بعضی شبا دلم برای خونه تنگ میشه، برای همه

 .خب بايد صبر كنم تا عادت كنم به اين وضعیت جديد

 تو هم دلت تنگ میشه؟

 .مواظب خودت و سالمتیت باش مهندس

 «.خدا نگهدارت باشد

 .روی خوابگاه انداختهنگام رفتن به دانشگاه، نامه را داخل صندوق پستی روب

نگاهی به كوچهی خلوت انداخت. اشعهی نارنجی خورشید صبحگاهی، رنگی از 

 .غمی خفیف به قلبش زد

 :بغض كرد. آب دهان قورت داد و زمزمه كرد

علی منو میبینی؟ اومدم دانشگاه. دارم درس میخونم و تو خوابگاه هستم.  -

 قراره بشم روانشناس؛ اما دلم آروم

 .گرم و شاد نیستنیست، دلم 
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 .از وقتی تو رفتی، تهته دلم همیشه سرد و تاريكه

 .آهی كشید و وارد خوابگاه شد

****** 

 .آن پايیز و زمستان، روزهای بكر و پرهیجانی برای شیدا بههمراه داشت

ادن در صف اتوبوس ترمینال برای رسیدن به شهرش و سوارشدن، گاه ايست

 به ديروقت میكشید و او باترس و

 :استرس میانديشید
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 .كی نوبت من میرسه؟ اتوبوس دوم هم پر شد -

 .كی میرسم؟ اگه شب و ديروقت بشه -

 .خدايا كاری كن يه خانوم كنارم بشینه. نكنه يه آدم عوضی كنارم بشینه -

اخوشايند نشستن كنار يک جوان چاق و پرحرف كه قصد مزاحمت تجربهی ن

 داشت، هربار نشستن در اتوبوس را

 .برايش نگرانكننده میكرد

با رسیدن به شهر و پیادهشدن در میدان امام، چشم میچرخاند تا تاكسی 

 .مناسبی پیدا كند. تاكسی با مسافر زن

 .تنها وقتی زنگ خانه را میفشرد، استرس و ترسهای نهان پر میكشیدند

 .در خانه، مورد توجهای قرار میگرفت كه تا آن زمان از آن دور بود

 .مادر شامش را گرم میكرد، مهری برايش چای میريخت

 .پدر با ديدنش، آسوده خیال به اتاقش میرفت

 .تمامی اتفاقات هفته میگفتمهری لحظهای از او دور نمیشد و تا ديروقت از 

 .دو روز پیش بابا مرغ خريد و به ننه گفت بذار وقتی شیدا اومد بپز -

 .ناصر قبول كرد تو تعمیرگاه اصغر ژاپنی با رفیقش شريكی كار كنه -

حمید بهم گفت بايد بره سربازی بیاد. بعد به مادرش درمورد من بگه. منم  -

 .گفتم صبر میكنم

 .ش گفت بابا، نادر از خوشحالی لپ بچه رو كندعلیرضا دو روز پی-

... - 

 .آنقدر حرف میزد كه با اعتراض ناصر يا مادر ساكت میشد

شیدا هربار با صبوری به پرحرفی مهری گوش میكرد. بهخوبی میدانست 
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 خواهر نوجوانش به محبت و توجه

 .خواهرانهی او احتیاج دارد

رفتن به خانهی دايی، سر زدن به ساعات روز جمعه را مابین ديدن مزار علی، 

 كتابفروشی و كمک كردن به مادر

 .تقسیم میكرد
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 .در تمامی لحظهها مهری همراهیش میكرد

با  یشد وبرخی هفتهها بهروز نمیتوانست از اصفهان بیايد و شیدا كالفه م

 دلخوری برايش نامه مینوشت و اظهار

 .ناراحتی میكرد

 :بهروز در جواب با شیطنت مینوشت

نمیدونستم اينقدر دلتنگم میشی. وای اگه قاصدک بفهمه پوستمو میكنه.  -

 .شیدا خانوم به خدا من صاحاب دارم

 .شیدا با خواندنش میخنديد و زيرلب ناسزايی نثار پررويی بهروز میكرد

 :سهیال كنارش دراز كشید

 .چی شده؟ مشكوک میزنی. بگو ما هم بخنديم -

 :شیدا كه با گذشت پنجماه تا حدی به سهیال اعتماد كرده بود، گفت

از دست بهروز. پسره هنوز نتونسته به قاصدک از عالقهش بگه، اونوقت به  -

 من میگه صاحب داره و اگه از
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 .دلتنگی من بفهمه پوستشو میكنه

 :دست زير سرش برد و گفتسهیال 

 .پسرا همشون يه نمه خل وضعن، تو خودتو درگیرشون نكن -

*** 

 .شیدا بیا بريم ديگه. ناز نكن دختر -

 :شیدا پشت خود را محكم به تخت فشرد و كتاب را به سیـ*ـنه چسباند

 .سهیال تو رو به روح جد بزرگت ول كن، من نمیام -

 .كنارش نشست سهیال باخشم شیدا را كمی هل داد و

 .چرا؟خسته نشدی اينقدر به تخت چسبیدی. بابا جای بدی نمیبرمت. پاشو -

 .شیدا كتاب تعبیر خواب فرويد را كنار گذاشت و نیمخیز شد

 .من چیزی الزم ندارم ولم كن. تو برو هرچی دوست داری بخر -

 :سهیال چنگی به موهايش زد و گفت

 .اگه نیای ديگه نه من نه تو -

 .ک چشم به شیدا دوختو غضبنا

 .شیدا كالفه انگشتانش را میان موهای سهیال فروكرد

نكَنِشون. پوف سهیالجون چهجور بگم خوشم نمیاد بیام. تو برو خريدتو  -

 .بكن

 .سهیال در سكوت به خیرهشدن، ادامه داد. اگر شیدا لجباز بود او لجبازتر بود
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 .شیدا بالخره تسلیم شد و به اجبار همراه شیدا راهی بازار بزرگ تهران شد
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 .سهیال شاد و آزاد میخنديد و گهگاه به متلكهای پراندهشده جواب میداد

شیدا كه سعی میكرد توجهی نكند، تنها مواظب بود در شلوغی گاه و بیگاه 

 .مسیر تنه نخورد

بعضی از قسمتها برايش جذابیت داشت، مثل راستهی مسگرها يا پالستیک 

 .فروشیها

 .سهیال عاشق لباس بود و با ديدن هر مغازه لباسفروشی داخل میرفت

 .وشتهی روی بوتیک شدندروبروی ويترين بوتیكی ايستادند و خیره به ن

 .(جديدترين لباس زير زنانه رسید)

 :شیدا خنديد و گفت

 .سهیال بدو برو تا تموم نشده -

 .معلومه كه میرم، تو رو هم میبرم -

 .شیدا با ديدن نیمرخ مرد فروشنده، پاهايش را بر زمین سفت كرد

 .من نمیام -

 :سهیال چادر شیدا را كشید

 .شیدا اذيت نكن بیا ديگه -

 .داخل مغازه سهیال با لبخند درخشانش سالم كرد

 .شیدا خود را با ديدن بلوزهای انتهای مغازه سرگرم كرد

بلوزی صورتی با پاپیون كوچک روی سیـ*ـنه، نظرش را جلب كرد. مهری 

 .حتما عاشق اين لباس میشد

پیراهنی قهوهای با اشكال هندسی كمی روشنتر از رنگ زمینه هم جالب 

 .سید. آن را برای مادر برداشتبهنظر میر
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دو لباس را روبروی فروشنده قرار داد و سعی كرد چشمانش به خريد سهیال 

 .نیفتد

 :سهیال با خوشحالی گفت

 .ببین خیلی قشنگن -

 .صورت شیدا گر گرفت. پاكت لباسهايش را برداشت و از مغازه بیرون زد

 .هی چرا رم كردی؟ صبر كن -

 :و با خشم گفتشیدا دندانهايش را فشرد 

واقعا نمیفهمی نبايد جلوی يه مرد اينقدر راحت باشی؟ نمیفهمی نبايد اين  -

 لباسهای خصوصی رو از فروشنده

 .مرد بخری؟ من از خجالت مردم

چی میگی برای خودت؟ يه خريد بود چرا بايد خجالت بكشم؟ شیدا گاهی  -

 .خیلی اُمُل میشی
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 .آره اُمُلم. برای خريد هرچیزی هم هرجا نمیرم -

يعنی برات اصالً مهم نیست، چیزی كه قراره تنت كنی رو يه مرد ببینه يا... 

 .الاللهاالاهلل. سهیال... سهیال

باور اين موضوع برای سهیال سخت بود. شیدا زيادی سخت میگرفت. او 

 همیشه در مورد سايز و رنگ هر نوع

لباسی با فروشندهها گفتوگو میكرد و برايش مهم نبود فروشنده زن باشد يا 
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 .مرد

خب ببینه مگه چی میشه. نمیبینی تو بساط دستفروشها هم لباس زير  -

 فتوفراوون ريخته شده. چشمامو

 ببندم؟

 :شیدا آهی كشید

چون هرجا اين كوفتیها رو ريختن و میفروشن، يعنی كارشون درسته؟ اين  -

 .چیزها قبح داره؛ زشته

نبايد به اين مسائل عادت كنیم و راحت بگذريم. همینجوری اخالقیات 

 آرومآروم از بین میره. وقتی خصوصیترين

 .پر میشهلباست رو جلوی جمع میذارن و میفروشن كمكم بیشرفی 

وای شیدا چرا اينقدر شلوغش میكنی؟ چه ربطی داره؟ االن من از يه مرد  -

 خريد كردم پس بیشرفم؟

شیدا خود را كنار كشید تا به مردی كه از جلو میآمد برنخورد. مسیر كمی 

 .شلوغتر شده بود

وقتی يه خانوم اين لباسها رو از يه آقا میخره... وقتی راحت راجع به سايز و  -

 گش حرف میزنه... فكر میكنیرن

 اون آقا تو رو با اون لباس تصور نمیكنه؟

وقتی اين موارد آسون بشه؛ پس حرف زدن درمورد همه چی آسون میشه. 

 روابط زن و مرد هم آرومآروم بهسمت

 .بیحیايی میره

 .سهیال سری تكون داد
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اه. یاصالً ولش كن شیدا. نگفتی رنگش قشنگه يا نه؟ سفید با ستارههای س -

 ..خیلی شیكه. تو

 .شیدا به گامهايش سرعت داد. اين دختر آدم نمیشد

 .سهیال ريزريز خنديد و دويد تا به شیدا برسد

 .سانت برای سهیال قد بلند محسوب میشد170 شیدا با

 .صبر كن ببین اين سارافونه خیلی خوشگله -

 .سارافون سرمهای با پیراهن سفید، زيادی خوشگل بود

 :برق زدچشمان شیدا 

 .خیلی قشنگه -

 .پس بريم ببینیم -

 .پارچهی لطیف را میان انگشتانش گرفت

223 
 

 

 

 .برو تنت كن -

شیدا وسايلش را به سهیال داد و به اتاقک پرو رفت. آيینه دختر جوان 

 .سارافونپوش را زيبا نشان میداد

شیدا كمی چپ و راست شد. لباس تنگ و جذب نبود. لبخند رضايت بر لبهای 

 زيبايش نشست. بـ*ـوسهای برای

 :خود فرستاد و گفت

 .خوشگل شدی -
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ید ظريفى چشمش را گرفت. پیراهن سهیال لباسها را زيرورو كرد. پیراهن سف

 را جلوى بدنش گرفت و به تصوير

 .خود در آيینه خیره شد

پیراهن سفید كه از تور لطیفى تشكیل شده بود، با گلدوزىهاى ظريف روى 

 .يقه و سیـ*ـنه، دلش را برد

 .شیدا راضى از اتاق پرو بیرون آمد

 .مىخرمش -

 :سهیال باذوق گفت

 طوره؟خوبه. ببین اين لباس چ -

 .قشنگه -

 :به سهیال نزديک شد و آهسته گفت

 .اما اين همهش توره! كجا مىخواى بپوشیش -

 .دورهمىهاى دخترونه و جشن تولد -

 :شیدا دستى به پارچهى لطیف كشید و باترديد گفت

 ...آخه اينكه خیلى بدننماست. يعنى برات مهم نیست كه -

 :سهیال با همان ذوق لبخندزنان گفت

ه خیلى سخت مىگیرى، من كه از اين لباس نمىگذرم. ]به خود تو ديگ -

 گفت:[ واى سهیال چى امروز دشت

 .كردى سارا ببینه از حسودى مىتركه

شیدا مىدانست سارا خواهر بزرگتر سهیال است و با سهیال در رقابت 

 شديدست. هرچه سهیال ظريف و قدكوتاه
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 .است، سارا درشت و قدبلند است

خندان است، سارا عبوس و بهانهگیر است. با اين وجود در  هرچه سهیال شاد و

 خريد لباس و لوازم آرايش همسلیقه

 .و رقیب هستند

دختران جوان با پاكتهاى خريد بهسمت ايستگاه اتوبوس رفتند. كنار ايستگاه 

 .پسر نوجوانى بساط پهن كرده بود

 .شیدا در حال عبور اشیاء پهن شده روى پارچه را ديد زد
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كمربند، چاقو، پاشنه كش، چراق قوه و... مجسمهى كوچكى به چشمش آمد. 

 دختر و پسرى كه روى تنهى درخت

نشسته بودند و در دست دخترک قاصدكى خودنمايى مىكرد. سر پسر خیره 

 به قاصدک بود و چشم دختر با لبخند

 .پسر را مىنگريست. مجسمه كوچک و يكدست قهوهاى روشن بود

لبخند روى لبهاى شیدا نشست، مجسمه را برداشت و به فروشنده الغر 

 .نزديک شد

 آقا اين مجسمه چنده؟ -

 :نرژى گفتپسر نوجوان با ا

 .تومن٤٠٠ خیلى ارزونه، هیچجا نمىتونى اين قیمتى گیر بیارى فقط -

 تومان مىتواند يكدست شكالتخورى براى مادر بخرد يا٤٠٠شیدا فكر كرد با 
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 تومان هم رويش بگذارد و١٠٠

 .دوجلد كتاب نفیس جنگ و صلح را براى خودش بخرد

 .خیلى گرونه -

 .بدين٣٥٠ خب شما -

 .روى پارچه گذاشتشیدا مجسمه را 

 .نمیدم٢٠٠ بیشتر از -

 :پسرک بااخم گفت

 .برو تو خريدار نیستى -

به شیدا حس تحقیر دست داد؛ اما با خونسردى بهطرف سهیال رفت كه خود را 

 .با گلسرها مشغول كرده بود

 :پسرک با صداى بلند گفت

 .تومن بیا ببر؛ اما قیمتش بیشتره٢٠٠ باشه -

 .ذت در دست چرخاند تا زدگى نداشته باشدشیدا مجسمه را با لـ*ـ

 .ببین كدوما قشنگترن -

شیدا به گلسرهاى درون دست سهیال نگاهى كرد. گلسری كه به شكل تاج گل 

 .رز بود را بیرون كشید

 .اين بهتره به لباس توريت میاد -

 .سهیال بارضايت سر تكان داد

ى راى ناصر و فندككمكم دور بساط شلوغ شد. شیدا چراغقوه و كارد شكارى ب

 .براى پدر خريد

****** 
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خريدهايش را روزنامه پیچ كرد و بادقت داخل ساک قرمز با خطهاى افقى 

 .طاليى قرار داد
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مجسمه بهروز را داخل لباسهايش پیچید و روى همهى وسايل قرار داد. بعد از 

 سههفته آمادهى رفتن به خانه

 .مىشد

و  «بیمارىهاى روانى»هماتاقىهايش روز قبل رفته بودند؛ اما او بهخاطر تحقیق 

 استفاده از كتابخانهى دانشگاه در

 .خوابگاه مانده بود

 .پیچیده شده بود، وارد خوابگاه شدسهیال با حولهاى كه زير بغـ*ـلش 

 .شیدا نمیرى حموم؟ آبش داغ و پرفشاره -

 :شیدا نگاهش را از شانههاى عريان سهیال گرفت و با نارضايتى غر زد

 نمىتونى مثل آدم حولهپیچ شى؟ -

 :سهیال بىتوجه به غرزدن شیدا، روى تختش نشست و گفت

ى داره؟ تازه مىخواستم تو خیلى سخت مىگیرى، هر دو دختريم چه اشكال -

 بگم بیاى پشتم لیف بكشى بچه

 .حزباللهى

شیدا از روى تختش بالشى پايین انداخت. بالش به سهیال كه گوشهى تخت 

 .مشغول پوشیدن لباسش بود، نخورد
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شیدا بیا اين قزل )قزن( لباسمو ببند؛ ]سعى كرد جلوى خندهاش را بگیرد.[  -

 دستم بهش نمىرسه. دست تو حالل

 (ل منه. )مانند آواز خواندمشك

 .سهیال میام پايین و با همون قزل خفهت مىكنم -

 .سهیال خنديد

 .نه ديگه آبجى راضى به قاتلشدنت نیستم -

سكوت در خوابگاه حاكم شد. سهیال موهاى زيبا و قهوهاى را برس كشید و 

 .تل قرمزى به سر زد

و سريع از نردبان نگاهى به شیدا كه روى تختش دراز كشیده بود، انداخت 

 آهنى كنار تخت، باال رفت و كنار شیدا

 .دراز كشید

میگم خوب اين تخت رو از دست من بیرون آوردى؛ آب و هواى اينجا  -

 .بهتره

 .شیدا خود را كنار كشید تا سهیال راحتتر دراز بكشد

 .امروز ساده جلومو گرفت -

 .شیدا بهسمتش چرخید

 ساده؟ -

 .آره. جعفرساده رو میگم. امروز تو حیاط دانشگاه صدام زد -

 !خب -
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 .پسره مرد و زنده شد، ]خنديد[. سرخ و سفید شد تا حرفشو زد -

 .دشیدا باذوق روى بازوى چپ بلند شد. تخت جیرجیر كر

 خب چى گفت؟ عاشق شده؟ -

 .سهیال هم چرخید و بوى موهاى شسته و شامپوزده داخل بینى شیدا پیچید

آره عاشق شده. بچه حزباللهى نمىتونه يه جمله بدون مِنمِنكردن بگه، براى  -

 .من عاشق شده

 .شیدا خنديد و تو صورت سهیال فوت كرد

 .ىواى چه شود سهیال سوسول و جعفر سادهى حزبالله -

 .چشمان درشت سهیال درخشید، قهقهه زد

سهیال و جعفر؟ خالف به عرضتون رسوندن. ]باز هم قهقهه زد[. شیدا و  -

 .جعفر

 :چشمان شیدا گشاد شد، نیمخیز شد و با صداى بلند پرسید

 .من؟ شوخى مىكنى -

نه جون شیدا، شوخى چیه؟ فكر كن ساده عاشق من بشه! ]خنديد[. ساده  -

 شق تنها دخترچادرىفقط مىتونه عا

 .كالس بشه كه به هیچ پسرى نگاهم نمىكنه

 :شیدا خشمگین غريد

 غلط اضافه كرده. چى گفت؟ تو چى گفتى؟ -

 :سهیال نشست و لوس گفت

 .چرا غلط كرده؟ طفلى پسر خوبیه، مثل خودت ساده و محجوبه -
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 :شیدا بیحوصله غريد

 بگو چى گفت؟ -

 :سهیال بىتوجه به عصبانیت همتختىاش گفت

خب گفت خانم احسانى خیلى باشخصیت و برازنده هستن تو اين مدت زير  -

 نظرش داشتم، بهشون از طرف من

 .پیام بدين اگه نامزد ندارن آدرس بدن با خونواده خدمت برسیم

شیدا چنگى میان موهاى بلند و فرش كشید. سهیال دست شیدا را پايین كشید 

 :غر زد و

حاال مگه چى شده؟ يه قرار بذار، باهاش حرف بزن شايد خوشت اومد. جدا  -

 از شوخى پسر خوب و مهربونى

 .هست، اهل همدانه و باباش ارتشیه

 .شیدا پشتچشم نازک كرد

 . چه خوب آمارشو درآوردى -
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 .خودش گفت. شیدا بهش فكر كن -

 .شیدا از تخت پايین رفت

 .سهیال پیام بده نامزد دارم. حوصلهى اين مسخره بازىها رو ندارم -

 .سهیال خواست ادامه دهد كه با تذكر تند شیدا روبرو شد

ديگه تمومش كن. آماده شو تا يه جايى باهم بريم. نمىخوام ديروقت به  -
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 .مخونه برس

***** 

 :مادر لباسش را پوشید و گفت

 .دستت درد نكنه ننه، بد نیست -

 شیدا سعى كرد حال خوشش خراب نشود. چرا مادر نگفت كه لباس زيباست؟

 .مهرى به سالن آمد و باذوق به پاپیون لباس دست كشید

 .خیلى خوشگله، دستت درد نكنه شیدا -

 :فتمادر بارضايت نگاهى به لباس مهرى انداخت و گ

 .برو درش بیار، بذار براى عیدت -

 :مهرى خنديد و گفت

 حاال بذار امروز تنم باشه. شیدا براى خودت لباس چى خريدى؟ -

 :شیدا سارافون زيبايش را از ساک بیرون كشید. مهرى هیجانزده گفت

 .چقدر خوشگله. يهبار بده من بپوشمش -

 .باشه -

 :شب گذشته دير به خانه رسیده بود. مهرى بهسمت آشپزخانه رفت و گفت

 تا كى خونه هستى؟ -

 .يه چايى براى من بیار. تا بعد از سیزدهِ هستم -

 .مهرى چاى داغ را بهدست شیدا داد

بهروز هم ديروز ظهر اومد، اينجا اومد سراغتو ازم گرفت، گفتم كه قراره  -

 بیاى. شیدا يه چیزى بپرسم؟

 .شیدا چاى را فوت كرد و آرام نوشید و منتظر شد
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 .مهرى نگاهى به مادر انداخت كه با چرخخیاطى سرش گرم بود

 تو بهروزو دوست دارى؟ -

 آره. براى چى مىپرسى؟ -
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 .مهرى نزديكتر شد

 ، يعنى اونجورى كه دختر و پسرا همو دوست دارن، دوسش دارى؟نه -

 .شیدا خنديد

خیلى خرى، يعنى نمىدونى دوستى ما چه رقمیه؟ بهروز خودش يكی رو  -

 دوست داره. عاشق هم هستن].نگاهش

پر از محبت شد[. بهروز بهترين دوست منه، بهترين رفیقمه. خیلى هم دوسش 

 .دارم. بهترين پسر دايى دنیاست

 .مهرى گیج شد و سرش را خاراند

مىدونى دوستى شما خیلى عجیبه، حتى نادر هم ديگه گیر نمیده. وقتى تو  -

 اتاق ساعتها باهم حرف مىزنین،

 .كسى كارى بهتون نداره

و مهرى نگفت كه به اين نزديكى و راحتى شیدا و بهروز حسودى مىكند، 

 نگفت كه سالهاست عالقهى پنهانى به

تداشتنى دارد. نگفت كه بهخاطر ديده نشدن در چشم بهروز و پسردايى دوس

 حسرت نگاه محبتآمیزی از بهروز،
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چنگ به دوستى پسران ديگر مىزند. گويا دنبال جنس عالقهاى همچون 

 عالقهى مابین خواهر بزرگتر و بهروز

 .است، محبتى كه عمیق، آشكار و پذيرفته شده بود

هربار با ديدن لبخند شیرين، شیطنت رفتار، صدای خوشآهنگ و قد و قامت 

 .رشید بهروز ضربان قلبش تند میشود

حسرت و اشتیاق در وجودش فوران مىكند و شیرينى و بغض بهجانش 

 .مىريزد

 .شیدا از جا بلند شد

 مهرى كجايى؟ چهخبر از حمید خان؟ -

 .مهرى لبخند زد

 .بود باهاش تموم كردمحمید رو ول كن، بچه ننه  -

 .شیدا خوشحال شد

 .آفرين. كار خوبى كردى، چى بود پسرهى نچسب -

 :مهرى باشیطنت گفت

يكى خیلى نگاهم مىكنه اسمشو گذاشتم الكپشت! مثل شرمان تو كارتون  -

 .بامزى هست

شرمان الكپشت تنبل و نابغه در سريال انیمیشن بامزه، خرس كوچكى كه با )

 (عسل پرقدرت مىشود

 .شیدا خنديد

 الكپشت؟ چه جالب. حاال چرا الكپشت؟ -

 .خوشتیپ و ساكته، خیلى آرومه. آهسته راه میره ياد شرمان مىافتم -
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بعداً باهات میام تا اين آقا الكپشت رو ببینم. مهرى ناهار امروز با تو، من  -

 .برم يه سر خونهى دايى
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 .مهرى آه نیامده را خورد و لبخند پررنگى زد

 .برو، حتما هم نمىخواى بهروز رو ببینى -

 .شیدا بینى خواهر خوشگلش را كشید

 .شیطون شدى فضول خانم -

شیدا شلوارش را كمى پايینتر كشید تا نیازى به پوشیدن جوراب نباشد. 

 پاشنه خوابیدهى ناصر رابهسرعت كتانى 

 .پوشید و بهسمت خانهى دايى رفت

كوچه پر بود از سروصداى كودكان كه مشغول بازى با توپ پالستیكى قرمز 

 .بودند. زنگ در را فشرد و منتظر ماند

 كیه؟ -

 .صدا، دلش را پر از شوق و شعف كرد

 .باز كن منم -

 .اِ تويى كالغ خانوم! رسیدن بهخیر -

به كمک تكنولوژى آيفون كه تازه وارد خانهى دايى شده بود، در گشوده شد. 

 شیدا كمى در حیاط خانه مكث كرد تا

شلوارش را باال بكشد. نگاهى به باغچهى كوچک خانه انداخت. روز اول كه 
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 همراه مادر اينجا آمد خبرى از گل و

یاهى ى پرگلوگگیاه نبود؛ اما فرخنده خانم با دستان سبز و بامحبتش باغچه

 آفريده بود. بوتههاى گل در آستانهى

 .فروردين خمیازه مىكشیدند تا به بهار سالم دهند

 بیا تو، دارى چیكار مىكنى؟ -

شیدا چشمانش را به مرد جوان دوخت و تكانى خورد. براى اولینبار نگاهش 

 باشرم به موزايیكهاى حیاط دوخته

 .ذشتشد. يكماه از آخرين ديدارش با بهروز مىگ

هیچوقت صورت بهروز جوان را اينگونه سهتیغه و زيبا نديده بود. چهرهى 

 دوست همیشگىاش مردانه و جذابتر از

 .همیشه شده بود

سريع بر شرم خود غلبه كرد و با همان نگاه گستاخ به صورت خندان نگاهى 

 .كرد

 سفید و خوشگل كردى، خبريه؟ -

 .بهروز خندهى كوتاهى كرد

 .اصدک هست. میگه من اهل ريش و سیبیل نیستماز فرمايشات ق -

 .دستش را از آرنج باال آورد و ژست پرورش اندام گرفت

 دوماهه دارم میرم باشگاه. رو فرم اومدم؟ -

 .شیدا خنديد و وارد سالن شد
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 !به هالیوود پیشنهاد بده هم بازى ارنولد بشى خیلى. -

بهروز كه جلوتر از او وارد سالن شده بود، روكش يكى از پشتىها را كشید و 

 .بهطرف شیدا پرت كرد

 .برو داداشاتو مسخره كن -

 تا تو هستى چرا برم سراغ اونها؟ -

 .خندهاش در صداى زندايى پیچید

 .سالم شیدا خانوم -

 .شیدا دست زندايى را بامحبت فشرد

 سالم زندايى، خوبى؟ -

 .الحمداهلل. بهروز كم اين دخترمو اذيت كن -

 :شیدا گفت

 .آره زندايى ببین اذيتم مىكنه. تازه خونه رو هم به هم مىريزه -

 .و روكش تورى را روى پشتى انداخت. بهروز بهسمت مادرش رفت

و رسماً از مادرى من استعفا دادى،  داشتیم فرخنده خانوم؟ شیدا رو ديدى -

 آره؟

در همان حال بازو دور گردن مادر انداخت و بامحبت بـ*ـوسهاى بر گونهى 

 .مادر زد

شیدا با دو حس لـ*ـذت و اندوه در جدال بود. هیچوقت اين نوع رابـ*ـطهى 

 عاطفى را در منزل نديده بود؛ حسرت

*ـوسه را با مادر و پدر آن همیشه در دلش بود. چقدر دوست داشت اين بـ
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 .خود تجربه مىكرد؛ اما نمىشد

 .و لـ*ـذت مىبرد از ارتباط شیرين بهروز با مادرش

 :زير لب زمزمه كرد

 .خدا همیشه اين رابـ*ـطه رو حفظ كنه -

 .بهروز مادر را به خود فشرد و با لبخند چشمكى حوالهى شیدا كرد

 .دارى دعا مىخونى سوسک بشم -

 .هنى كج كردشیدا بىاختیار د

 .نه، دعا مىكنم خدا كمى بهت عقل بده درازجون -

با خندهى فرخنده خانم، لبش را گزيد و سرخ شد. چطور حضورش را 

 .فراموش كرده بود

 .مىبینى مادر، حاال بگو اين دختر باادبه -

 .فرخنده خود را از دستان بهروز بیرون كشید و بهطرف آشپزخانه رفت

 دارى؟شیدا ناهار چى دوست  -
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 :بهروز معترض گفت

 اِ نشد، منو باز هم فروختى؟ مگه قرار نبود ناهار قیمهبادمجون باشه؟ -

 :شیدا انگشت بر بینى گذاشت و آهسته لب زد

 .دماغ سوخته مىخريم -

 .چند؟ مىفروشم -

******** 
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بهروز روى تخت دراز كشید. تصوير روى سقف با معصومیت نگاهش را 

 .میخكوب كرد

 .با لب پايین مشغول بازى شد و در دل مشغول راز و نیاز با قاصدكش شد

مىبینى حال و روزمو؟ خبر دارى از دلم؟ مىفهمى چطور روز رو شب، شب  -

 رو روز مىكنم؟

 .آهى كشید

 …تموم بشه تا من بتونمسال ٣كاش زودتر اين  -

 .چشمانش گرم شد و خواب ذهن به هم ريختهاش را آرامش داد

 :شیدا ضربهاى به در زد و وارد شد. با ديدن بهروز خفته با خود گفت

 .چه زود خوابش برد -

سینى چاى را روى میز تحرير قرار داد و صندلى را بهسمت تخت چرخاند. 

 حاال مىتوانست با خیال راحت جوان

 .ته را بنگردخف

بىاختیار به ياد اولین روز ديدار افتاد. از مقايسه آن پسر كوچک و شیک با 

 جوان بلند قامت و خوشچهرهى روى

تخت، لبخندى بر لبهايش نشست. احساس مىكرد خدا با آوردن بهروز در 

 زندگیش فیلترى براى غمها و دردها

دن على را تحمل كند، قرار داده است. با حضور او توانسته بود درد ازدستدا

 رفتارهاى خشن نادر، غرغرهاى پدر و

 .بىتوجهى مادر را تحمل كند

بهروز با خرج كردن بىرويهى محبت به شیدا، حس اهمیت داشتن و مهم 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 411 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .بودن را به او بخشیده بود

از اينكه براى يک نفر تا اين اندازه مهم است كه بخش مهمى از زندگیش را 

 ود و راضىتحتتأثیر قرار دهد، خشن

بود. بهروز براى او همان رايحه و نسیم ارزشمندى بود كه شايد تنها يكبار به 

 .زندگى كسى مىوزيد

 .شیدا خوشحال بود كه خدا وزش اين نسیم را به زندگى او بخشیده است

محو ديدن صورت زياد از حد جذاب و دلرباى بهروز بود كه چشمان سیاه باز 

 .شد و نگاهها درهم گره خورد

 .بهروز چیزى زمزمه كرد و براى لحظهاى پلكهاى بلندش را بست

 .آب روت نريختم بهروز نخواب، بلند شو تا -
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 .پلكها بهسرعت باال رفت و بهروز در جا نیمخیز شد و اَبرو باال داد

 فكر كردم خوابم، يعنى تو خواب هم دست از سر من بر نمىدارى؟ -

 .شیدا شاد خنديد

 .نه ديگه حق آب و گل دارم؛ هم رفیقى هم پسردايى -

خنده به بهروز هم سرايت كرد. بالشى پشت كمرش گذاشت و همانطور روى 

 .تخت با پاهاى دراز شده، نشست

 .سند مىزنم به اسمت -

 .ندلى بلند شد و چاى سرد شده را بهسمتش بردشیدا بهسرعت از روى ص
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 .جواب قاصدک رو چى میدى؟ درجا نفلهت مىكنه -

 .تو رضايت بده جواب قاصدكم با من -

 .حرف مفت نزن، چايیتو بخور -

 .لحظاتى در سكوت دلنشینى گذشت

 .پاهاى بلند جمع شد و بالش روى زانوها قرار گرفت

 يختى؟شیدا براى تابستون چه برنامهاى ر -

 .حاال كو تا تابستون -

از حاال بايد برنامهريزى كنى، من مىخوام ترم تابستونه بردارم تا زودتر  -

 .خالص شم

 :شیدا باشوق پرسید

 ترم تابستونه؟ مگه میشه؟ -

عبداهلل و محسن هم مثل من، اونها هم مىخوان زودتر دانشگاه رو تموم  -

 .كنن

 .رسم تموم بشه و بتونم سر كار برمخب اگه بشه منم دوست دارم زودتر د -

 :بهروز باحساسیت پرسید

 اونوقت كجا مىخواى كار كنى؟ -

نگاه شیدا مابین زمین و سقف خیره به مكانى نامريى شد. با صداى آرام و 

 :خوشطنین گفت

دوست دارم برم سركار، فرقى نمىكنه كجا باشه. مدرسه، بهزيستى يا  -

 فید باشمبیمارستان. فقط دوست دارم هم م

هم بتونم از نظر مادى مستقل بشم. ]لبخند روشنى نقش لبهايش شد[. بهروز 
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 وقتى فكر مىكنم كه مىتونم به

افراد كمک كنم، مىتونم بدون جیب و پول بابا زندگى كنم، حال خوبى پیدا 

 .مىكنم

بهروز از شنیدن روياى شیدا به فكر فرورفت. دوست داشت مىتوانست غم 

 رام و پرحسرت او رانهفته در صداى آ

 .محو كند
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 :نگاه محو شیدا بر صورت ساكت و جدى بهروز نشست. باخوشحالى ادامه داد

بهروز من دارم به آرزوم مىرسم. خیلى خوشحالم. تو چى، رفیق سالهاى  -

 كودكى؛

خب منم بعد از لیسانس مشغول كار میشم. كنارش براى فوق امتحان میدم.  -

 مىخوام مثل دكتر میرى يكى از

 .بهترين مهندسهاى كشور بشم

 .شیدا چادر لیز را روى روسرى سبز كشید

 .پس تو راه زيادى پیش رو دارى؛ اما مىدونم مىتونى؛ آخه خیلى باهوشى -

 :بهروز گفت

ون قراره با ناصر چند روز تو تعطیلى عید بريم روستا. امسال به جاى تابست -

 تو هم میاى؟

اگه بابا راضى بشه. حاال بايد التماس ننه كنم كه هى نگه مىخواى با دوتا  -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 414 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 پسر كجا برى؟ مردم برامون حرف

 .درمیارن، تازه دست و بال اونها رو هم مىبندى

 .خب عمه رو راضى كن، همه باهم بريم -

 .چشمهايش كشید و خمیازهى خود را خوردشیدا دستى به 

راضى نمیشه، میگه تو ايام عید خوب نیست از شهر بیرون برن؛ مردم میان  -

 خونه عیدديدنى، زشته نباشیم. خودم

خیلى دوست دارم بیام روستا ]باذوق سیخ نشست[. اون درخت گردوها يادته؟ 

 يا اون تپه كه باالش مىرفتیم و

 .ى دوست دارم برم ببینمسرچشمه رو مىديديم؟ خیل

 .لبهايش را غنچه كرد و جلو داد

 .حیف، شما مىرين و من اينجا بايد جلوى مهمونا دوال و راست بشم -

 .بهروز سعى كرد اندوه را از چهرهى خود و قلب شیدا دور كند

 .شیدا اگه بگم فردا قراره كجا برم از حسودى مىمیرى -

 :دحواس دختر پرت شد و با كنجكاوى پرسی

 كجا؟ -

سالن نمايش، قراره گروه اردک نمايش جديدشونو اجرا كنن. يههفته روى  -

 صحنه هستن، بلیطشون هم از پیش

 .فروخته شده

 :شیدا باشوق و حیرت فرياد زد

 اردک؟ هالتر شیته هم بازى مىكنه؟ -

 …آره. از همه مهمتر -
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 چى؟ -
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 :بهروز خود را بهسمت شیدا كمى كشاند و به آهستگى گفت

 .از همه مهمتر اينكه تونستم دوتا بلیط گیر بیارم -

 .منم ببر -

 .بهروز خنديد

 .مىبرمت دختر زشته -

 :شیدا باآسودگى لبخند زد

 .ممنون پسر شهرى-

اردک، يكى از معدود گروههاى نمايشى بود كه و به فكر فرورفت. گروه تئاتر 

 در نمايش طنز هنرنمايى مىكرد و

دوسال پىدرپى بهترين نمايش طنز كشور را روى صحنه برده بودند. هنرمند 

 اصلى گروه، حسن قهرمانى پسرى

الغر و سفیدروى با بدنى بهشدت منعطف بود كه نام هنرى هالتر شیته را براى 

 ر لباسى كهخود برگزيده بود. در ه

 .حسن مىپوشید طرح كوچكى از يک هالتر ورزشى ديده مىشد

 .نمايش اجرا میشه، با مادرم هماهنگ مىكنم بیاد دنبالت٧ فردا ساعت -

شیدا گرچه از اين پنهانكارىها خوشش نمىآمد؛ اما گاهى بهخاطر شرايط 

 فرهنگى و رفتارى خانواده مجبور مىشد
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 .پنهانكارى كند

دايى میگم مىخوايم تاتر )تئاتر( بريم. ]متعجب پرسید[: چرا  اما به ناصر و -

 قاصدک رو نمىبرى؟

كافیه يكى من و قاصدک رو اونجا ببینه، ديگه خر بیار و باقالى بار كن.  -

 مىتونم بگم تو دخترعمهم هستى، اونو

 .نمىتونم بگم. دوستام قضیه رو مىفهمند و پدرمو در میارن

نمىدونى چقدر گروه اردک رو دوست دارم. واى  آهان. بهروز خیلى ممنون، -

 يادته پارسال هالتر تو نمايش كاله

گیس طاليى گذاشته بود و نقش دختر غربى رو بازى مىكرد؟ اون پیرزنه 

 :فكر كرد واقعا دختره؛ سرش داد كشید

 «!حیا كن دختر، بیا پايین با اين سر و وضع طاغوتیت؟»

رد. بهروز خدا را شكر كرد كه توانسته صدای خندهى دو جوان، اتاق را پر ك

 .خنده را بر چهرهى شیدا بنشاند

**** 

بهروز كمربند مشكى را محكم كرد و دستى به موهاى كوتاه و خوشفرمش 

 كشید و راضى دست زير چانه گذاشت

و صورتش را چپ و راست كرد و بادقت به پوست روشن و اعضاى متناسب 

 .چهرهى منعكسشده در آيینه نگريست

دستى بر كتفش كوبیده شد و صورت سبزه و بانمک محمدرضا نقش آيینهى 

 .خوابگاه شد

 .پسند نشد داداش؟ به ناموس درخت بید، دختركُشى، بیا برو -
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 :بهروز لبخند محوى زد و گفت
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 .مقايسه با تو كه نارسیسى هستم براى خودمخب در  -

نارسیس يا نرگس نام جوان زيبارويى در اساطیر يونان كه وقتى صورت خود )

 را در آب رود ديد، عاشق خود شد و در

رود پريد و غرق شد. در ضمن براى افراد خودشیفته نیز از اين لقب استفاده 

 .(مىشود

د. بهروز بهسرعت او را عقب محمدرضا دهانش را بهطرف گونهى بهروز بر

 :راند

 .گم شو عقب، چندش -

 .پسر كرمانى شیطان از دور چندبار بوسهى صدادار بهطرف بهروز پرت كرد

خیلى دلت بخواد. پسرو اين همه پاستوريزه. ]جدى شد[. دارى میرى سر  -

 قرار؟

بهروز چنگ زد و كت نخودى و پايیزهى خوشبرش را از روى تخت برداشت 

 .كرد و به تن

 .امروز مهمون دارم -

 میاريش خوابگاه؟ -

نه بابا. دخترعمهم و دوستش هستن. اومدن همايش علمى تا غروب  -

 بىكارن؛ میخوام ببرمشون میدون
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 .نقشجهان

 :محمدرضا نیشخندى زد و مظلومانه گفت

 .منم ببر، قول میدم پسر خوبى باشم -

نیشخندى مانند  بهروز بند كیف چرم مشكى را روى شانه آويخت و با

 :دوستش گفت

به ناموس درخت بید نمیشه، من روى ناموسم غیرت دارم، اونم از نوع  -

 .شديدش

 :محمدرضا خود را كنار بهروز رساند و گفت

 .كارى به ناموس تو ندارم. بذار بیام شايد با دوست دخترعمهت مزدوج شدم -

 :بهروز اَبرو باال كشید

ممدجون برو نذار بدخلق بشم. من همون درخت بید رو دست تو نمىسپارم  -

 .داداش

 .محمدرضا گوشهى لبش را جويد و روى تخت دراز كشید

 .برو و خوش باش داداش، به هم مىرسیم -

بهروز دستى تكان داد و بىكالم از خوابگاه بیرون زد. محمدرضا را دوست 

 سداشت؛ اما بهخوبى از هرز پريدن احسا

و غريزهى او آگاه بود. هر دخترى در ذهن او بیش از چندماه جاى نداشت. 

 برايش همكالسى، فامیل، آشنا و غريبه

 .هم فرق نداشت

 :هربار در مقابل اعتراض بهروز، محسن و عبداهلل حقبهجانب مىگفت

236 
 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 419 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

 

خودشون قبول مىكنن با من رفیق بشن، خودشونم خوششون میاد. من  -

 دخترباز هستم؛ اما بىشرف نیستم. كارى

 .به آبرو و شرفشون هم ندارم

 .شیدا بىقرار به ساعت سادهى بند نقرهاى نگاهى كرد و لبش را جويد

رد ك سهیال بىخیال كیفش را باز كرد و در آيینهى كوچک صورتش را بررسى

 .تا از مرتب بودنش مطمئن شود

 شیدا دير نكرده، چرا اينقدر بىطاقتى؟ -

 .همیشه وقتى منتظرم اينطورى میشم -

 .انگشتان ظريف سهیال چنگى به چادر زد

 .بشین تو رو خدا. ما زود اومديم -

شیدا كنار دوستش، روى نیمكت زير تابلوى ايستگاه اتوبوس نشست و تصوير 

 نگاه كرد. تصويری ازديواری روبرو را 

شهید همت و نوشتهی زير تصوير كه تأكید بر حجاب و عفاف زنان و دختران 

 .داشت

 .شیدا پسردايیت از كالسش نزنه -

 .نه، امروز كالس نداشت -

اتوبوسى توقف كرد. كسى پیاده نشد. راننده بیتوجهى دو دختر را ديد و 

 .حركت كرد

 .آشنا از سمت راستش شنیده شدنگاه شیدا خیرهى روبرو بود كه صداى 

 .سالم -
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 :شیدا از جا جست و با صورت گشاده گفت

 .سالم -

 .بهروز نگاهش از شیدا بهسمت دختر قدكوتاه و الغر اندام چرخید

 .سالم خانم -

 سالم، خوبین؟ -

 ممنون. شیدا خوبى؟ راحت اينجا رو پیدا كردى؟ -

 .كنار شیدا نشست

 .آره، زود رسیديم. ببین كالس نداشتى؟ بهخاطر من تعارف نكن -

نه بابا. كالس نداشتم، حاال بلند شو ببرمت يه جاى خوب. ]رو به سهیال  -

 .افزود[: بفرمايین

سهیال كنار شیدا حركت كرد و باكنجكاوى تمامى حركات و سخنان دختر و 

 .پسر جوان را در حافظه ضبط كرد

ى كسى كه اولینبار آن را از نزديک مىديد، نفسگیر و زيبايى نقشجهان برا

 .تحسینبرانگیز بود

بناهاى زيبا و مغرور، يادآور غرور اصیل ايرانى اسالمى بود. رنگهاى بكر و 

 .زيبا به رنگ زيباى آسمان طعنه مىزد
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شیدا چنان شیفته، بىقرار و مجذوب گنبدها، نگاهش را از قسمتى به قسمت 

 ديگر مىدوخت و با شادى بهروز را
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 .صدا مىزد كه سهیال را عمالً فراموش كرده بود

 .واى بهروز اين گنبد چقدر خوشگله. واى خدايا چقدر قشنگه -

دخترعمهى بهروز كه با لبخند كنار شیدا حركت میكرد و مسـ*ـت شادى 

 :پراحساسش شده بود، گفت

 .مسجد شیخ لطفاهلل هست، داخلشو نديدى، قشنگیش هوش مىبره -

بهروز اين رنگ آبى الجورديش چقدر بكر و چشمنوازه، مىخوام فقط  -

 .بشینم و اين گنبد رو نگاه كنم

بريم تو مسجد؛ نمىخواى ازش دل بكنى ]رو به سهیال كرد[. شما هم  -

 .بفرمايین

كه اين درجه از شوق و ذوق را در يكسال آشنايى با شیدا نديده بود،  سهیال

 باحیرت و كنجكاوى بیش از نگاه

كردن به بناهاى زيبا، نظارهگر شیدا و دايىزادهى جذاب و زيبايش بود. با 

 ديدن بهروز نیشى به قلبش فرو رفته بود

؛ اما كه هر لحظه به او امر مىكرد خیرهى جوان خوشتیپ و شیكپوش باشد

 عقلش باقدرت او را از اين كار

منصرف مىكرد و يادآورى مىكرد او بهروزِ شیداست؛ شیدا، دوست صادق و 

 .سادهى او

بهراحتى مىتوانست امواج قدرتمند و لطیف محبت را بین دو جوان حس كند. 

 عشق بین آنها كامال ملموس و

 .آشكار بود. پسر و دختر جوان جز يكديگر كسى را نمىديدند

شیدا با ديدن هر زيبايى آشكار معمارى بناهاى مغرور و دوستداشتنى، از 
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 احساس خود تنها براى بهروز مىگفت و

 .گهگاه بهخاطر مىآورد سهیال نیز همراه اوست

 …چه میدون بزرگیه بهروز!خیلى -

 .بهروز دستانش را به دوطرف باز كرد و به آرامی چرخى زد

 .م بزرگترهاين میدون از میدون سرخ مسكو ه -

 اونجا اسمش چیه؟ -

 .عالى قاپو كاخ شاه عباس خدا بیامرز -

 واى سهیال تاحاال كاخ ديده بودى؟ -

 :سهیال غر زد

 .كاخ سعدآباد رو قبال ديدم. شیدا اينقدر نديدبديد بازى درنیار -

 :شیدا با لبخند گفت

 خب نديدبديد هستم. بهروز اول كدوما رو ببینیم؟ -

 .شروع كنیمبا مسجد امام  -

 آقا بهروز بازار هم اين طرفا پیدا میشه؟ -
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 .بازار خوب و معروفى داره، بازار قیصريه. اونجا رو هم مىبینیم -

 .مل مىدادبهروز بهعنوان راهنمايی مطلع، درمورد بناها توضیحات كا

شیدا مجذوبانه شكوه رنگ و عظمت صحنهى سردر و گنبد را نگريست. 

 چشمان سیاه و درشتش ماالمال از تحسین
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 .بود و گويى میان آن روشنترين چلچراغ را آويزان كردهاند

 .بناى دوم، مسجد شیخ لطفاهلل بود

 .سهیال با كمترين ذوق، شاهد سرازير شدن احساسات همتختىاش بود

 .شیدا مثل نديدبَديدا رفتار نكن -

 :شیدا بازويش را كشید و معترض گفت

خب نديدبديد هستم، تا حاال اينقدر قشنگى رو يهجا نديدم. بهروز اين  -

 مسجد يه تفاوتى با مسجداى بزرگ داره؛

 .اما نمىدونم چیه

 .مناره نداره خانم …مناره -

ا پر ازحیرت و خشم سه گردشگر بهسمت صدا چرخیدند. نگاه بهروز ابتد

 شد؛ اما بهسرعت رنگ و شعله خشم را در

 .لبخندی بیجان پنهان كرد

 :محمدرضا قدمى به سوى بهروز برداشت

 .سالم آقا بهروز ]سرى براى دختران جوان خم كرد.[ سالم -

نگاه شیدا كمتر از ثانیهای بر روى چهرهى محمدرضا چرخید و دور شد و 

 .نقش نگاه پسردايى شد

 .درضا همخوابگاهى منمحم -

و از معرفى دختران خوددارى كرد. دختران به سالم كوتاه بسنده كردند. 

 سهیال از فرق سر تا كفش سیاه و تمیز

 .ورنى جوان سبزهروى را ورنداز كرد

محمدرضا و سهیال جنس نگاه يكديگر را مىشناختند. نگاه بىپروا و مغرور 
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 سهیال، چفت نگاه شیطان و بىقیدانهى

 .درضا شدمحم

 .شیدا حس خوبى از همراهى جوان نداشت، به ورودى مسجد نزديک شد

 :بهروز از سهیال پرسید

 شما نمىخواين داخل مسجد رو ببینین؟ -

 :سهیال كیف كوچک سفید را با دو دست گرفت و گفت

 .من خیلى اهل بنا و مسجد نیستم؛ اينجا منتظر میشم تا برگردين -

 :محمدرضا پرسید
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 اشكال داره من هم منتظر بمونم؟ -

 .بهروز لبخند زد و بهسمت سهیال سرى براى تأيید تكان داد

 .محمد يهلحظه بیا -

 .كمى از سهیال فاصله گرفتند

 چى تو خیالت مىگذره؟-

 .محمدرضا بلند خنديد

 !تو چرا اينقدر بدبینى پسر -

 .آهان، يعنى عشقى داشتى از اينجا رد مىشدى -

محمدرضا لبخند گرمش را نثار سهیال كه بىتفاوت و راحت روى زمین 

 مىنشست، كرد و دستى به فرقسرش
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 .كشید

كنجكاو شدم ببینم بهروز مثبت با كى قرار داره. حاال چیزی نشده. ببین تازه  -

 تو برو به فامیلتباعث امرخیر شدم. 

 .برس، من هم اينجا مواظب دوست فامیلت هستم

 .دست محمد را محكم فشرد

 .دست از پا خطا نكن. من تو اين مسائل اهل شوخى نیستم ممد -

خطا چیه بهروز! زير آسمون خدا جلوى چشم بندههاى خدا و برادرهاى -

 ارشاد هستیم].خنديد[. بخوام هم نمیشه

 .خطا كنم

 .م آخرين نگاه را پرتاب كرد و رفتبهروز با اخ

 .محمدرضا يقه كاپشن پايیزه را باال داد و به سهیال نزديک شد

 اجازه هست بشینم؟ -

 .مال من نیست؛ راحت باش -

محمدرضا يكى از خندههاى خوشآهنگ را رونمايى كرد، دستانش را بر روى 

 رانهايش قرار داد و شلوار را كمى

نشست. پاى دراز شده و پايى از زانو ايستاده،  باال كشید و راحت روى زمین

 دستى از پشت روى زمین تكیه زده و

 .دستى نشسته بر پا، ژست زيبا و تصنعى به نمايش گذاشت

 بااجازه. كجا درس مىخونین؟ -

 يعنى شما نمىدونین؟ -

 .نه. براى اولینباره شما رو مىبینم -
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 .و آخرينبار انشاءاهلل -
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پسر جوان تغییرى در نشستن خود داد. اين دختر زيادى تیز و رُک بود. 

 برخالف نگاه آهوى رمیدهى بهروز ، گربهى

 .خشنى بود

 مشكلى با من دارى؟ -

 .سهیال نگاه قهوهايش را شماتتبار به پسرک پُررو دوخت

 .از دورزدن رفیق خوشم نمیاد. از آدماى فرصتطلب بَدم میاد -

محمدرضا پاهايش را جمع كرد و كامل بهطرف سهیال چرخید. انتظار اين همه 

 .راحتى را از دخترک ريزنقش نداشت

 .تاحاال چنین دخترى نديده بود؛ زيادى بىپروا بود

 .چرا فكر مىكنین اهل دورزدن هستم -

از ديدنت حسابى جا خورد. اهل يه خوابگاهى و اونوقت نیستى؟ آقا بهروز  -

 تصادفى اين ساعت و امروز اينجا

همديگه رو مىبینین؟ براى ديدن میدون هم نیومدى ]لحنش كمى 

 !تمسخرآلود شد[. پس همه تصادفى بوده؟

 !آسمون و فلک يارى كنین منو برسونین به بهروز

هاش بلند شد. آنقدر محمدرضا لحظهای مات و منگ شد و بعد صداى خند

 خنديد كه چشمانش پراشک شد و به
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 .سرفه افتاد

 .سهیال دستمالى بهطرفش گرفت

 .مواظب باش خفه نشى -

خنده تمام نمىشد. محمدرضا چندبار تالش كرد حرف بزند؛ اما خنده اجازه 

 .نداد

دختر  …هههه …واى خدا …فلک …هههه …آسمون و …هههههههه-

 چقدر تو …هههه …چقدر

 .هاىبامز

 .سهیال اخم كرد و بلند شد

 .خودت دلقكى، نارفیق -

 .محمد دستش را بهطرف سهیال گرفت

 …هههه …واى دلم …بشین لطفاً …هههه -

 :سهیال نشست و گفت

حرف نزن، خندهتو تموم كن ]زير لب ادامه داد[: چقدر بىظرفیته، دختر  -

 .نديده

 .تمحمد شنید و با خندهى انفجارى آب دهانش بیرون ريخ

 .اَه چندش، جمع كن خودتو-

*** 
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 .شیدا سرش را تا آخرين حد باال گرفت و مات سقف خیره كنندهى گنبد شد
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 فوقالعاده است. يعنى چطور به اين درجه از هنر رسیدن؟ -

 .بهروز كنارش قرار گرفت

بار اينجا اومدم؛ اما هنوز هم برام تازه است. شیدا فهمیدى شكل ٤تاحاال  -

 چیه؟

 چى؟ -

 همین كه دارى مىبینى. داخل گنبد چى طراحى شده؟ -

شیدا به دانهدانه،حبهحبه، قطرهقطرهى هنر و درخشندگیاش خیره شد و 

 :مايوس گفت

 .مثل گلهاى پرپر شدهى كنار همه -

 .طاووس، طاووسه -

 .شیدا بیشتر دقت كرد

 .واقعاً طاووسه -

دست بهروز باال رفت و نقش را از مركز نشان داد و به يكجهت انگشتان 

 .بلندش را كشید

 .يه طاووس در مركزه كه پرهاش انگار با نور وارد گنبد شده-

واى چقدر قشنگه! نور، رنگ و معما. معمارى و طراحیش عالى و بىنظیره.  -

 ]با افسوس اضافه كرد[: كاش مردم

كمى به اين همه هنر و زيبايى بیشتر توجه مىكردن و مجذوب هنر 

 .كشورهاى اروپايى نبودن

اىاى دخترعمه، كوبیدن تو سر غاز همسايه رو نداشتیم )اشاره به ضربالمثل  -

 مرغ همسايه غازه( هنر هر كشورى
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به قدرى زيبايى جلوى  قابل توجه و احترامه؛ اما خب تو هم درست میگى.

 چشماى ما ايرانىها هست كه برامون

 .عادى و معمولى شده

هر شهرى براى خودش گوشهاى از هنر، زيبايى و معمارى داره كه يا 

 .ناشناخته است يا بهش توجه نمیشه

 معمار اينجا كى بوده؟ -

 .استاد محمدرضا اصفهانى -

خدا، نور به قبرش بباره. راستى فكر مىكنى اونم عاشق طاووس خانوم  -

 بوده؟

 .عاشق؟ نمىدونم -

 .مثل يكى كه عاشق قاصدک خانومه -

 :بهروز باتحیر گفت

قاصدک؟ آهان از اون نظر میگى؟ جالبه. اگه عاشق بوده اينطورى اسم و ياد  -

 .معشوقش رو جاودانه كرده
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بهروز با لبخند خیرهى طاووسى شد كه جاودانه زير گنبد يكى از 

 برجستهترين مساجد دنیاى اسالم، هنرنمايى

 .مىكرد

 .براى بازديد از كاخ عالى قاپو، سهیال و محمدرضا هم به آنها پیوستند
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 :محمدرضا غر زد

براى ديدن زيبايى كشور خودمون قرار باشه پول بديم، خب معلومه  وقتى -

 مردم تو اين شرايط سخت اقتصادى

 .ترجیح میدن از سر زدن به اين مكانها خودداری كنن

 :سهیال با همان روحیهی تحقیر و جدل گفت

وقتى براى ديدن فوتبال و كشتى پول مىدين شرايط سخت اقتصادى وجود  -

 موزه و اين بناها ]بانداره، فقط براى 

 !دست به ورودى كاخ اشاره كرد[. وضعیت مالى وخیمه

 :محمدرضا اَبرويى باال انداخت و با لبخندى حرصآور گفت

 .فوتبال و كشتى عشقه، عشق -

سهیال دهانش را كجوكوله كرد و به شیداى سربهزير نزديک شد و آهسته 

 :پرسید

 اين عتیقه واقعاً همكالسى آقا بهروزه؟ -

 .آره. سهیال سربهسرش نذار؛ خوب نیست -

 ...كارى نداشته باشى مىخواد آدمو بخوره، پسرهى -

شیدا بارديگر توجه خود را به بهروز داد تا درمورد اين كاخ هم اطالعاتى 

 .بهدست آورد

 :گچبرىهاى اتاق آخر دل شیدا را لرزاند

 .بهروز، چه خوشگله. خیلى قشنگه -

 .چشمان پرنورش خیرهى نقش سازهاى موسیقى شد

اسم اين اتاق، اتاق موسیقیه. مینیاتورهاى اينجا زيباترينه. كار استاد رضا  -
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 .عباسى

ساعتى بعد بازار قیصريه شاهد پرحرفى سهیال و نگاه مشتاقش بر روى اجناس 

 مغازهها بود. محمدرضا سعى مىكرد

ختر جوان بگذارد و براى دل خود را به سهیال نزديک كند و سربهسر د

 .خودش خاطرهى شاد بیافريند

شیدا در شلوغى گاه و بىگاه بازار و مغازهها خود را به بهروز نزديكتر 

 مىكرد تا در حمايت قامت بلند او از هر

 .تماس جزيى با ديگران دور باشد

 .زيبايىهاى هنر اصفهان، چشم را خیره مىكرد و دل را مىلرزاند

اهرش جعبهى كوچک خاتم خريد تا طالهايش را در آن قرار سهیال براى خو

 دهد. براى افراد ديگر خانه هم وسايل

 .تزئینى خريد

243 
 

 

 

 .شیدا به خريدن يک گردنبند سادهى تزئینى براى مهرى بسنده كرد

 :ها را به ايستگاه اتوبوس رساند و لحظهى آخر پرسیدبهروز آن

 فردا چه ساعتى برمىگردين؟ -

 . بعد از ناهار -

 مواظب خودت باش. آخر هفته میرى خونه؟ -

 .نه يه تحقیق گروهى دارم با بچهها؛ قراره بمونیم و انجام بديم -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 432 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 منم بايد بمونم. پس دوهفتهى ديگه خونهى شما؛ آب آبگوشت رو بیشتر -

 .كن كه ناهار اونجام

 .شیدا خندهى كوتاهى كرد

 .باشه رفیق -

با توقف تاكسى كه يک سرنشین خانم داشت بهروز نشانى خوابگاه دانشگاه 

 میزبان را داد و با پرداخت كرايه، دستى

 .براى شیدا تكان داد

محمدرضا نیز سرى تكان داد و با شكار نگاه پرمحبت شیدا كه روى صورت 

 بود از آنها خداحافظىبهروز نشسته 

 .كرد

 :سهیال كمى جابهجا شد و غر زد

 .پسرهى سیريش. اصالً ازش خوشم نیومد -

 .از دوست بهروز؟ پسر بدى به نظر نمىرسید -

 .تا بد از نظر تو چى باشه. با نگاهش آدمو قورت میداد چلغوز -

 اونو بىخیال شو. پسردايى من چطور بود؟ -

 .جوون برازنده و خوبی بود با بودن تو فكر نكنم كسى بتونه تورش كنه -

 .وا! چرا من؟ بهروز عاشق قاصدكه و بهترين دوست من -

 .آخه يهجورى بود. خیلى مواظبت بود؛ معلومه خیلى دوست داره -

 .لبخند شاد و گرمى نقش لبهاى شیدا شد

 .كه هواى همو داريمما از كوچیكى باهم دوست و رفیق بوديم، معلومه  -

 .سهیال سرى تكان داد
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 .نمىدونم شايد تو درست میگى؛ اما سگش شرف داره به اون چلغوز -

 .شیدا معترض ضربهاى آهسته پشتسر سهیال زد

 !اوى، درمورد پسردايى من درست حرف بزن. سگ اون چیه؟ -
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 :سهیال چترى موهايش را مرتب كرد و گفت

 !خُبه، تو هم انگار آسمون تپیته و فقط اين پسردايى تو رو پايین انداخته -

 :شیدا با لبخند گفت

 .پس چى. فقط يكى هست اونم پسردايى منه-

 تدختران جوان با ديدن نگاه هیز رانندهى تاكسى تا رسیدن به خوابگاه سكو

 .كردند

******** 

حمیده و حبیبه دخترخالههاى ايالمى كه همخوابگاهى شیدا بودند، شالهاى بلند 

 و رنگى را دور گردن چرخى داده و

روى سیـ*ـنه انداختند. حمیده دوسال از حبیبه و بقیه بزرگتر بود و نداشتن 

 دو انگشت دست راست داغى از جنگ

وجود كوچكتر بودن، بهخاطر اندام  بر تن دختر جوان گذاشته بود. حبیبه با

 درشت و پوست تیره بزرگتر بهنظر

 .مىرسید

شیرين خود كه برخى از حروف را بیشتر مىكشید يا از حلق  حبیبه با تهلحجه

 :ادا مىكرد، از سهیال پرسید



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 434 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .سُ هى ال، آدرس چند تا پاساژ بده با حمیده مىخوايم بريم خريد -

سهیال كه جلوى آيینهى نصبشده بر روى ديوار ايستاده بود و مشغول كشیدن 

 ريمل به مژههاى كوتاه و قهوهاى

 :بود با خوشرويى گفت

به روى چشم؛ ولى مواظب باشین جنس قالبى بهتون نندازن، گرون هم  -

 .نخرين. از چندجا قیمت كنین

 :حمیده باخجالت گفت

 .كاش خودت هم مىاومدى -

 :بال حرف حمیدهى خجالتى را گرفتحبیبه دن

 .آره ما هنوز با تهرون آشنا نشديم -

دختران ايالمى كه بهسختى موفق به قبولى و گرفتن رضايت خانواده براى 

 تحصیل شده بودند، بیشتر وقت خود را

به درسخواندن مىگذراندن و با همكالسىهاى خود چندان گرم نمىگرفتند. 

 وهآنها بیشتر ترجیح مىدادند گر

 .دونفرهى خود را حفظ كنند

 .سهیال نشانى چند مكان را نوشت و برگه را به حبیبه داد

 .دهدقیقه بعد از رفتن آنها، شیدا كه حمام بود وارد اتاق شد

 .عافیت باشه -

 سالمت باشى. دخترا كجا رفتن؟ -
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سهیال چترىهاى لـ*ـخت را كمى با شانه و قیچى ورانداز كرد و منصرف از 

 كوتاه كردنش، قیچى را روى تخت

 .گذاشت و با شانه موهايش را مرتب كرد

 .همه مثل تو نیستن تختنشین كبیر. رفتن كمى تهران بزرگ رو زيارت كنن -

 .را گرفت شیدا به شوفاژ نزديک شد و با حوله آب موهايش

 پس رفتن خريد، سهیال تو چرا نمیرى خونه؟ -

 .سهیال دو لیوان را از چاى داخل فالسک قرمز پُر كرد

فردا با هنرمند بايد بريم آسايشگاه براى تحقیق. آخرش من خودمو از  -

 .دست آقاى عزتى و هنرمند، دار مىزنم

 .شیدا حولهى نمدار را روى شوفاژ انداخت و كنار سهیال نشست

داره تحقیق میدانى ٤ آقاى عزتى كه مىخواد ما رو آبديده كنه كه از ترم -

 …میده؛ اما هنرمند

 .كمى از چاى نه چندان داغ را خورد

 .پسر بدى نیست، دوست داره -

غلط كرده، من موندم اون بلد نیست يه جمله بدون سرخ شدن بزنه، چطور  -

 !به فكرش رسیده عاشق من بشه

حتى متوجه ٢ وردن پسر مظلوم و ساكت كالس كه تا ترمشیدا با بهخاطر آ

 حضورش در كالس نشده بود، لبخندى

 .زد

دب و درسخوون و نورچشمى دكتر عزتى سهیال! هنرمند پسر خوبیه، مو -
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 هست. قیافه و اخالقش هم بد نیست؛

 چى مىخواى ديگه؟

 .سهیال لبهى لیوان را میان لبهايش فشرد و به ديوار تكیه داد

ست دارم با ديدنش برق بدنمو بگیره، قلبم تند بزنه، دهنم خشک بشه، دو -

 از ديدنش ذوق كنم، شاد بشم و

 .پرانرژى

هروقت كسى تونست اينجورى تكونم بده منم عاشقش میشم، البته قیافه و 

 .وضع مالیش هم بد نباشه

 .شیدا سرى تكان داد

 .برات عشق آرزو مىكنم، يه عشق قشنگ -

 .سريع بـ*ـوسهاى روى گونهى شیدا نشاندسهیال خنديد و 

 ممنون عزيزم. امروز چه كارهای؟ -

 .امروز خیلى دلم مىخواد برم مزار امام. دلتنگشم -

هوا سرده، تازه از حموم بیرون اومدى، فكر مىكنى میشه رفت بهشت  -

 زهرا؟

 .بعد از ناهار میرم. هم كامل موهام خشک شده و هم لباس گرم مىپوشم -
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سهیال از ديوار كناره گرفت و روى تخت خوابید و سر روى زانوى دراز شدهى 

 .شیدا گذاشت
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 .به شرطى همرات میام كه فردا بعد از كالس بیاى بريم خونهى ما -

 .فردا كه با هنرمند قرار دارى -

 .آه، پس فردا بیا، تعطیل هستیم -

 .شیدا خرسند از اينكه سهیال همراهش مىآيد با لبخند موافقت كرد

 :سهیال كمى چرخید و پرسید

 از دايىزادهى خوشتیپت چه خبر؟ -

 .اين ترم سرش شلوغه؛ كمتر میره خونه -

 :سهیال باشیطنت گفت

 .اما حساب نامه نوشتن براى تو جداست -

 .یطانى سهیال خنديدشیدا به افكار ش

 .توهم مىزنى آبجى -

 .آره خُب، ديوار انكار بلنده -

**** 

اسكلت فلزى مقبره، فضايى غمانگیز داشت. شیدا و سهیال در مسیر خاكى 

 .بهسوى مزار نزديک شدند

 :سهیال كه مواظب بود كفشهايش كمتر كثیف شود، غر زد

 .رهون با گِل به فنا میشیدا شانس گندت بزنه و بارون بیاد شلوار و كفشم -

 .چشمان بىقرار شیدا پراشک شده بود و صداى سهیال را نمىشنید

سهیال وارد قسمت خواهران شد و روى قالى اهدايى از طرف مردم نشست. 

 شیدا آرام بهسمت عكس پیرمرد مهربان

و دوستداشتنى رفت. آن وقت روز مكان خلوت بود و تنها صدا و حضور 
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 .دا كرده بودكارگران فضا را پرص

 .چادر را بر چهره كشید و زانو بغـ*ـل كرده كنجى نشست

 :آهسته زمزمه كرد

سالم آقا، دلم براتون تنگ شده. درسته هیچوقت از نزديک نديدمتون؛ اما  -

 همین كه مىدونستم هستین، آروم و

 … اما…دل قوى بودم؛ اما

تاد. ینكردن افبغض كرد و اشكهاى داغ بر روى گونهها ريخت. كمكم به فینف

 .چندماه پیش را به خاطر آورد

ارديبهشت و خرداد چندبار همراه بقیهى بچههاى دانشگاه، شبانه براى مراسم 

 دعا بیرون رفته بودند. براى سالمتى

پیر و مرادشان اشک ريخته و عاجزانه از درگاه حق، سالمتى رهبر بیمارشان را 

 .خواستار شده بودند
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يادش نمىرفت آن همه شوق و شیدايى مردم را. پیر و جوان، زن و مرد و 

 كودک، ثروتمند و فقیر با ظاهر و تیپ

اما …متفاوت، همه كنار هم در خیابان نشسته بودند و دعا مىخواندند؛ اما

 اد با نواىخرد١٤افسوس كه روز 

بىموقعهى قرآن، دل همه لرزيد. آن روز صبح در خوابگاه، بىقرار به صوت 

 قرآن گوش مىداد و منتظر خبر ساعت
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بود. وقتى آقاى حیاتى با بغض خبر درگذشت امام را به اطالع مردم رساند، ٧

 شیدا گیجومنگ خیرهى ديوار خوابگاه

 .شد

 .چندماه از آن روز شوم مىگذشت

براى شما، براى على تنگ شده. على چندوقته نمیاد به خوابم. دلم امام؛ دلم  -

 .براى داداشم تنگ شده

دلتنگىاش را براى پدر بزرگ و مهربان آورده بود. با ريختن اشک و حرف 

 .زدن، كمى آرام شد

صورتش را پاک كرد و بدنش از سرماى دىماه لرزيد. بهسمت سهیال رفت 

 يكباركه معلوم نبود از كجا دو لیوان 

مصرف چاى تهیه كرده بود. در سكوت چاى را خوردند. مىدانست سهیال به 

 انقالب و امام عالقهاى ندارد، البته

 .هیچگاه بىاحترامى نمىكرد

شیدا هم در حضور سهیال هیچوقت حرفى از عقايد انقالبىاش نمىزد. آنها 

 .حضور يكديگر را ساده پذيرفته بودند

مام مىآمد؛ اما به دنبال شناخت ايدئولوژى شیدا سهیال همراه شیدا به مزار ا

 .نبود

 .خانواده سهیال از شاهپرستان قهار بودند

پدر سهیال همیشه از رضا شاه به نیكى ياد مىكرد و محمدرضا را شاهى خوب، 

 .اما كمى ضعیف مىدانست

سهیال مانند خانوادهاش معتقد بود انقالب موجب پسروى علمى و اقتصادى 
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 .صهى جهانى شده استايران در عر

گاهى دو دختر زمان كوتاهى به هم مىدادند تا عقايد سیاسى خود را مطرح 

 كنند. از دريچهى نگاه هريک، نظر

خودشان صحیح بود و نظر ديگرى ناسره؛ اما در اين زمانهاى كوتاه هیچكدام 

 به يكديگر توهین نمىكردند. شیدا

 .ا بلند مىكردگاهى از خشم سرخ مىشد و سهیال از خشم صدا ر

هر دو پذيرفته بودند به شخصیتهاى محبوب طرف مقابل احترام بگذارند. امام 

 خمینى محبوب شیدا بود و رضا شاه

 .اسطورهى سهیال

 :در مسیر برگشت، سهیال معترض به فینفین شیدا، گفت

 .شانست بزنه و سرما بخورى، اونوقت من مىدونم و تو دختر لجباز -

 .ده و شوخى سهیال را سرگرم كندشیدا سعى كرد با خن

سرما بخورم درمونش چندتا لیوان چايى، چندتا قرص سرماخوردگى و  -

 استامینافونه... آهان و پرستارى

 .سهیالجونى

 .به همین خیال باش خوشمزه -
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***** 

شیدا با كمى وسواس به آيینهى خوابگاه خیره شد. مقنعه سیاه و مانتوى 

 طوسى مرتب بود. شلوار مشكى هم اتو
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شده و منظم بود. چادرش را سر كرد و وارد سالن شد. سهیال در انتهاى سالن 

 .منتظر بود

 .سهیال به خانواده گفتى منو همراه مىبرى؟ بد نشه -

بدم؟ فقط براى ناهار  ش قرمز بندازن كه خبرواى از دست تو. مگه قراره فر -

 مىريم كه بهخاطر تو آب خورشو

 .زيادتر مىكنن

شیدا كمى بىقرار بود، اولینبار بود كه به خانهى سهیال مىرفت، اطالع چندانى 

 از خانوادهاش نداشت، فقط

مىدانست سارا خواهر بزرگترش در ادارهى مخابرات كار مىكند و پدرش 

 .بازنشسته است

الخره با دوبار سوار اتوبوس شدن، يكبار مینىبـ*ـوس سوار شدن و در انتها ب

 براى فرار از باران سوار تاكسى

 .شدن، به مقصد رسیدند

، «كیه»سهیال زنگ خانه را زد و خطاب به مردى كه از پشت آيفون پرسید: 

 :بلند گفت

 .باز كن خیس شديم -

نار تک درختى سرمازده شیدا حیاط كوچكى ديد با اتومبیل سیاهى كه ك

 خودنمايى مىكرد. درب سالن باز شد و

 .پسرى جوان با لبخندى گشوده نمايان شد

 چطورى موش آب كشیده؟ -

 :سهیال درحالىكه خم شده بود تا چكمهى قهوهاى را از پايش درآورد گفت
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 .جلوى مهمون آبرودارى كن جارو -

 :پسر خنديد و سالم شیداى معذب را جواب داد

 .م، بفرمايین ]رو به سهیال[ دير اومدى فرفرهسال -

 :سهیال موفق از درآوردن چكمهى بدقلق، گفت

بفرما شیداجون، اينم كه مىبینى پسرعموى چلمنگ منه كه همیشه اينجا  -

 .پالسه

شیدا خجالتزده شد؛ اما با ديدن خندهى جوان و مشتى كه بر بازوى سهیال زد 

 .بهراحتى رابطهى آنها پى برد

با ورود به سالن، هواى گرم به صورت خیس و سرد دختران برخورد كرد. 

 سهیال بهسرعت مانتو و مقنعه را بهسمتى

 .پرت كرد و روى مبل كنار بخارى نشست

 .شیدا بدو بیا گرم شو -

ردلى، خ-شیدا كنار بخارى ايستاد. با چادر خیس نمىخواست به مبل شكالتى

 .گند بزند

 بربرى، مامان كجاس؟ -
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 :جوان كوسنى از پشتش بیرون كشید و بهسمت سهیال پرت كرد

 .پیش دوستت آبرودارى كن. زنعمو آشپزخونه است، مقر فرماندهى -

 شیدا؟ خودش مىدونه چقدر خُلَم، مگه نه شیدىجونم؟ -
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 :بخندى كمجان زد. سهیال از جا پريدشیدا ل

 بردىجونى، چايى داغ داريم؟ -

 .نوكرت حاجى فیروز -

 .باشه نمكدون -

 .برديا بلند شد

 چايى هم میارم، چیز ديگه نمیخواى ارباب؟ -

سهیال وارد اتاقى شد. شیدا به سالن بزرگ و مستطیل شكل نگاه كرد. بخاری 

 روبروی در ورودی قرار داشت. سمت

راهروی كوچكی بود كه دوطرف آن دو در به چشم میخورد كه روى  راست

 يكی از آنها تصويری از يک برج به

 .چشم مىخورد

 .سمت چپ هم آشپزخانه بود، برديا براى آوردن چاى وارد آن شد

نفرهى شكالتى و خطهاى شلوغ خردلى مبلمان شده ٧سالن با دودست مبل 

 ىبود. ساعتى بلند و پاندولدار و تابلوي

از چهرهى پیرمردى كرواتى، تنها اشیاى روى ديوار سالن بودند. تابلو چشم 

 شیدا را مشغول كرد. پیرمرد درون تابلو با

چشمان نافذ و قهوهاى، سبیل بلند سفید و لبهاى به هم دوخته شده، پر از 

 .جديت و جذبه بود

 .بابا بزرگه، ريیس طايفهى ما. بیا اين چادرو بگیر -

ز را از سهیال گرفت. سهیال با دامن كوتاه مشكى و پیراهن شیدا چادرنما

 .كرواتى سفید زيادى شیک و ساده شده بود
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چادر مشكى شیدا را گرفت و كنار در ورودى آويخت تا خشک شود. برديا با 

 سینى چاى كنار زنى تپل بهسمت آنها

 .آمد

 .شیدا از جا جست و سالم داد

 .سالم، ببخشید مزاحم شدم -

 .سالم مادر خانوم -

مادر تپل و سفیدرو دستى به موهاى تازه رنگ شدهى طاليى كشید و با بغـ*ـل 

 :كردن سهیال، لبخندى به شیدا زد

 .سهیال كمى آروم بگیر دختر …سالم. خوش اومدى عزيزم. اه -

 :سهیال میان آغـ*ـوش مادر دستى به موهاى طاليى كشید

 .منو آب كن آتیشپارهبهت میاد خوشگله، باز دل باباى  -
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برديا قهقهه زد و چايى را روى میز گذاشت. باور اين رفتارها و راحتى آنها 

 براى شیدا كمى سنگین بود؛ ولى

 .پنهان كندبهخوبى توانست حیرت خود را در اليهاى از خونسردى 

مادر درحالىكه سهیال مانند بچه كانگورو به بازويش آويزان بود قدمى 

 بهسوى شیدا برداشت و او را در آغـ*ـوش

 .كشید. گرم و صمیمى بود

 .خوش اومدى. راحت باش عزيزم -
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 .برديا لیوان چاى را برداشت و به شیداى پوشیده تعارف زد

 .شما بفرمايین تا اون بچه كواال بیاد -

سهیال بهسمت برديا دويد و درمقابل نگاه متحیر شیدا از سر و كول جوان 

 .قدبلند و هیكلى باال رفت

مادر مىخنديد، برديا جلوى ضربات دست سهیال را گرفته بود و مىخنديد و 

 سهیال گوش برديا را به دهان گرفته

 .بود

 :مادر به شیدا گفت

 .شما چايیتونو بخورين، اين دوتا كارشونه -

شیدا در حال نوشیدن چاى داغ و تازهدمِ خوشطعم متوجه ورود كسى به سالن 

 شد كه در سروصدا و شلوغى از ديد

 .ديگران پنهان بود

 :دخترجوان قدبلند و درشت استخوان، بلند گفت

 چه خبرتونه؟ بربرى باز با اين خوكچه هندى به هم افتادين؟ -

 :سروصداها خوابید. مادر گفت

 .دا خیرت بده، اين دوتا ورپريده ولكن نبودنسالم مادر، خ -

شیدا باز هم بلند شد و به تازهوارد سالم داد. شیدا قبالً عكس هیچكدام از 

 اعضاى خانوادهى سهیال را نديده بود؛

 .ولى حدس زد دختر قدبلند حتماً سارا است

 .سارا با نگاهى مانند پیرمرد داخل قاب عكس به شیدا نگريست

 .خوش اومدين. بفرمايینسالم خانوم،  -
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ادب و جديت سارا كمى محیط را سنگین كرد؛ اما با جیغ سهیال فضا باز هم 

 .شلوغ شد

 .بمیرى نون بربرى موهامو كندى -

 .برديا از سهیال فاصله گرفت

 .جلوى دوستت آبروى من و خودتو بردى سوسو خانوم -
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تا قبل از ناهار اين سروصدا و شلوغى ادامه داشت. سارا بعد از تعويض لباس 

 بیرون با لباس راحتى كه يک پیراهن

 .بلند و بدون استین بود، به كمک مادر به آشپزخانه رفت

در  تسالن گرم بود و شیدا با چشم و ابرو سهیال را متوجه خود كرد و توانس

 اتاق سهیال، لباس گرمِ زير مانتو را

 .درآورد

با ورود پدر خانواده و جوانى همتیپ و هیكل برديا، شیدا خود را در آن مكان 

 .غريبه و اضافى حس كرد

معذب روى مبل تک نشسته بود و نگاهش را كنترل مىكرد تا روى مردان 

 جمع نلغزد. سارا از آشپزخانه سهیال را

 .صدا كرد

 با زحمتهای سهیالى ما چه مىكنى؟ دخترم -

االت پدر خانواده كه با تیشرت و شلوار سفید زيادى شیدا بااحترام به سو
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 جوان و خوشتیپ مىزد، پاسخ داد. تیپ

 .سفید آقا سجاد باب میل بهروز بود

اگر او اين جمع را مىديد حتما زود با برديا و پسر ديگر كه حتما  …بهروز

 .برادر سهیال بود، دوست مىشد

 :برديا فرياد زد

 .سوسو خانوم براى من تهديگ بیشترى بذار -

 :پسر جوان با طعنه گفت

 .اول ببین اصال برات تهديگ مىذاره يا نه، بعد دستور بده -

 :سته پرسیدسپس سرش را بهسوى شیدا چرخاند و آه

 اين مالفه پیچ شدن اذيتت نمىكنه؟ -

 .شیدا معذب پلكهايش را لحظهاى بست تا بر خود مسلط باشد

 نهخیر -

االن كه حسابى پوشیدهاى، اسالم هم در خطر نیست، برادران هم  -

 .چشماشونو درويش مىكنن؛ پس درش بیار

د و ن بوشیدا احساس كرد تمامى بدنش در حال گُر گرفتن است، هم خشمگی

 هم شرمگین. تاحاال هیچ كسى به

 .خودش اجازه نداده بود بهخاطر حجاب او را تحقیر كند

بدون توجه به جوان از جا برخاست تا به بهانهاى به آشپزخانه برود. همین كه 

 مقابل جوان رسید، پسر جوان پايش را

 .بر روى انتهاى چادر قرار داد

ه شدنش توسط شیدا، از سر شیدا چادر كشیده شد؛ اما بهخاطر محكم گرفت
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 .جدا نشد، تنها او را كمى به عقب كشید

ترس و بغض به سیـ*ـنهى شیدا چنگ زد. احساس ناامنى كرد و افكار سیاه به 

 .ذهنش حمله كرد

او اينجا میان افرادى كه نمىشناخت چه مىكرد؟ میان زنان و مردانى كه 

 .نسبت به دين و مذهب گرايشى نداشتند
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وارد آشپزخانه شد. مادر درون ديس طاليى برنج مىكشید، سهیال آن را 

 تزيین مىكرد و سارا خورشقیمهى

 .خوشبو را درون بشقابهاى خورشخورى مىريخت

 سهیال میشه چندلحظه بیاى؟ -

 :سهیال بلند شد و بهسمتش رفت

 جانم؟ -

 .سهیال من حالم خوب نیست؛ مىخوام برم -

 :سهیال دست سرد شیدا را گرفت

 .چى شده؟ كجا برى، موقع ناهار؟ نمیشه -

 .از مادرت عذرخواهى مىكنم، بهخدا نمىتونم، بايد برم -

 تسهیال دست شیدا را كشید و از مقابل چشمان متحیر مردان خانواده بهسم

 .اتاقش برد

 .اينجا كمى استراحت كن، ناهارمونو میارم همینجا. نماز هم نخوندى هنوز -
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شیدا روى يكى از دو تخت اتاق كه با ملحفهاى سرخابى پوشیده شده بود، 

 .نشست

كمى اتاق را نگاه كرد. كمد لباس، میز آرايش و يک صندلى چوبى همراه 

 .تختها، وسايل اتاق را تشكیل مى داد

 :قى بعد ضربهاى به در اتاق خورد و برديا باشیطنت گفتدقاي

 يااهلل، حاج خانوم بیام تو؟ -

 .شیدا در را باز كرد و سینى بزرگِ ظرف غذا را ديد

 .بفرمايین. ببخشین تو زحمت افتادين -

 :برديا با همان شیطنت و لبخند گفت

با كوزت اِى حاج خانوم، از دل من خبر ندارى، قراره يه صیغهى همكارى  -

 .بخونم، بهجون سىسى

امواج مثبتى از برديا بهسويش آمد. از شنیدن اسامى مختلف سهیال لبخندى 

 .زد

 :سهیال مانند توفان وارد اتاق شد

 هوى انسان اولیه، مگه نگفتم مىخواد استراحت كنه؟ -

برديا كه سینى را روى میز آرايش قرار داده بود، دست هاى كوچک سهیال را 

 :گرفت

 .بین سوسو، نذار به جاى غذا كلهى بىمختو بخورم، اَه دخترهى بىنزاكتب -

 .و رهايش كرد و رفت

 :سهیال سینى را به آرامى بلند كرد و روى زمین قرار داد

شیدا از دستش ناراحت نشو، فقط بلده دلقكبازى دربیاره، راستى اگه  -
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 !تونستى بگى اين بردياى ما رشتهش چیه

253 
 

 

 

 :شیدا كنار سهیال روى قالى نرم و كلفت طرح گل و پرنده نشست

 تاتر )تئاتر( يا سینما؟ -

 .نه. يه حدس ديگه بزن. البته مابین غذا خوردن، بفرما -

 نمىدونم. تربیت بدنى؟ -

 :سهیال خنديد

گول زبون و بدنش رو خوردى؟ نه، بچمون نابغهى فیزيكه. ارشد فیزيکِ  -

 .نمىدونم چىچىتوم

 بهش نمیاد ]با مكث پرسید[: سهیال اون يكى آقا، برادرته؟ -

 .آره، بهمن داداش يه دونهى منه، يعنى شیدا اين داداش من تكه تک -

ر مورد برادر شیدا در سكوت به آرامی غذايش را خورد و به پرحرفى سهیال د

 .تكش گوش داد

بعد از بردن ظرفهاى غذا، شیدا با نگاهش به دنبال مهر نماز گشت، با شنیدن 

 :باز شدن در پرسید

 سهیال مهر ندارين؟ -

 .فكر كن نه -

بند دل شیدا لرزيد با ترس برگشت و بهمن را درون اتاق ديد. چادر را بیشتر 

 .بر صورتش چسباند
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ترک روى تخت نشست و پاهاى بلندش را روى هم بهمن بىاعتنا به ترس دخ

 :انداخت

آخه نماز به چه درد انسان امروز مىخوره؟ بهتر نیست به جاش كمى  -

 فكرتونو باز كنین و پرورش بدين؟

شیدا بهطرف در رفت تا خارج شود؛ اما جوان گستاخ گوشهى چادر را گرفت 

 :و كشید

 ايین دارى میرى؟دارم باهات حرف مىزنم كجا سرتو انداختى پ -

 :شیدا با صورت سرخ و خشمگین گفت

 .دستتو بنداز. كمى حرمت مهمون رو نگهدار آقا -

 .و چادرش را محكم از دست جوان بیرون كشید

 :بهمن خنديد

خب گفتم تا دخترا دارن ظرف مىشورن، اينجا باشم به ]صدايش را  -

 كشید[.مهمون، بد نگذره. حاال ناز نكن بیا

 .مى گفتوگو كنیماينجا بشین ك

 :شیدا با همان خشم گفت

 .بهتره برى بیرون -

چرا؟ مگه جاتو تنگ كردم؟ تازه دوتا تخت اينجاست تو هم مىتونى با  -

 فاصلهى اسالمى بشینى و باهم گپ

 .بزنیم
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 :شیدا در دل نالید

 .خدايا خودت كمک كن -

و دستگیرهى در را گرفت، بهمن سريعتر عمل كرد و پاى راست را پشت در 

 .قرار داد

خانوم جزو قوانین اين خونه احترام به بزرگتره، من هم از تو جوجهكالغ  -

 بزرگترم، پس تا وقتى دارم حرف

 .مىزنم، كسى از اينجا بیرون نمیره

 :هاى مكث فرياد زدشیدا بدون لحظ

 .سهیال، سهیال-

 :بهمن پوزخندى زد و گفت

 .ترسو هم هستى -

 :شیدا باغضب نگاهى به مرد جوان انداخت و گفت

 .آره ترسو هستم، ترسو بودن بهتر از بىحیا بودنه -

 .اَبروهاى بهمن باال پريد و باتعجب لبخند زد

 .االن من بىحیا هستم؟ حیا كه بايد خاص نسوان باشه -

شیدا كه در زندگیش سكوت در مقابل حرف ناحق را نیاموخته بود، با صداى 

 :بلند غريد

 پس جوانمردان و پهلوانان مال جامعهى نسوان هستن؟ -

 :بهمن خشنود از وضع به وجود آمده بهسمت صندلى اتاق رفت و پرسید

آهان پس من بىحیا و نامرد هستم؛ چون دارم با تو حرف مىزنم و  -
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 .ستم... يعنى دوستدخترم بشىمىخوام دو

چشمهاى درشت و سیاه شیدا باحیرت به مرد جوان دوخته شد، گويى خشک 

 شده بود. فراموش كرد نفس بكشد و

دم عمیقى كشید و بازدم عمیقترى از سیـ*ـنه بیرون داد. باخشم بهطرف 

 بهمن رفت و انگشت اشاره را بهسمتش

 .گرفت

 …تو چطور به خودت اجازه میدى …تو -

 .باز شدن در و ورود سارا باعث سكوت شیدا شد

سارا نگاهى مشكوک به شیداى سرخ شده و بهمن كه با فاصلهى اندک 

 . روبروى هم ايستاده بودند، انداخت

 بهمن باز چیكار كردى؟ -

جوابش تنها قهقههى سرخوش بهمن بود كه با تكان دادن دست بهسمت سالن 

 :پذيرايى رفت و گفت

 .بلند بیرون اومداز آزمايش سر -

 .از دست تو و شک و ترديدت -
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 .البرانگیز به سارا نگاه كردشیدا كه مبهوت به مكالمهى آنها گوش مىداد، سو

 :سارا با صدايى اندک مهربان گفت

 .شیداجان بعد از نماز رفتار بهمن را تفهیم مىكنم -
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از كمد لباس، شلوارى بیرون آورد و پوشید آنگاه دو سجاده روى زمین 

 :انداخت و گفت

 .بفرمايین -

ال نمازش را خواند. صبر كرد تا نماز سارا هم تمام شیدا با سرى پر از سو

 .شود

ا مرتب داخل كمد گذاشت و سارا بعد از دادن سالم نماز، چادر و سجادهها ر

 .كنار شیدا نشست

 :بىمقدمه گفت

من و برديا همسن هستیم و مادرم به هردوى ما شیر داده، برديا برادر  -

 شیرى منه. ]لبخندى زد.[ ديدم با تعجب به

 .لباس من خیره شدى

 :شیدا شرمگین از افكار منفىاش لب گزيد و گفت

 .ببخشین -

ار رضا شاه هستن؛ اما بىدين يا ضددين خب درسته خونواده من دوستد -

 .نیستیم و عِرق وطنى شديد هم داريم

چون رفتوآمد برديا تو خونهى ما همیشگى هست، سهیال مثل خواهر كوچیک 

 .باش رفتار مىكنه

 حاال بگو بهمن اذيتت كرد؟

 :شیدا كه از اين دختر جوان و متین خوشش آمده بود گفت

 …كرد و پیشنهاد خب كمى چادر و عقايدمو مسخره -

 .سرخ شد و سكوت كرد
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 :سارا لبخندى گرم زد و دست شیدا را گرفت

لطفاً ازش دلخور نباش. بهمن نسبت به افراد غريبه كه وارد خونه میشن،  -

 حساسه و با رفتارهاى عجیب سعى

مىكنه بفهمه علت مراودهى اونها با خونوادهى ما چیه؟ به نوعی داره از ما 

 .محافظت میكنه

سال پیش يكى از دختراى دبیرستانى خیلى به سهیال ابراز عالقه كرد و دو

 تونست وارد خونهى ما بشه، بعد با ابراز

 .عالقه به برديا فهمیديم از اول قصدش نزديكى به برديا بوده

 :صدايی باجیغ و شیطنت گفت

 .سارا، منصوره رو بگو -

 .سهیال به آنها نزديک شد و كنار شیدا نشست

اونقدر گرم حرف زدن بودين كه متوجه من نشدين. بهمن باز نقش آدم بَدِ  -

 رو بازى كرده؟
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 .سارا سرى تكان داد

 .بله خان داداش، رفیقتو حسابى ترسونده -

 .بغـ*ـلش كرد سهیال شانهى شیدا را كشید و

 .بیخود كرده، شیدا به خدا داداش من خوبه -

 .شیدا از لحن كودكانهى سهیال به خنده افتاد
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ببین شیدا پارسال اون دختره بود، سال دوم رياضى، مقنعهى بلند سیاه  -

 داشت. ]شیدا سرى به نشانهى تفهیم تكان

به من گفته داد[. خودشو به من چسبوند و يه روز خودشو اينجا دعوت كرد. 

 بودن حالش خوش نیست، براى همین

سهیال »قبول كردم يه ناهار بیاد اينجا. دختره تا بهمن رو ديد با نیشباز گفت: 

 داداشت زن نداره، نامزد چی؟ باشگاه

 «.داداشم نامزد داره»وااله من از پررويیش خجالت كشیدم و گفتم: « میره؟

نو تو حیاط جلوى بهمن دخترهى عوضى موقع رفتن، شماره تلفن خونشو

 انداخت. بهمن خیلى روى رفتوآمد و

من و سارا حساسه، میگه سارا خودش سنگین و باهوشه؛ اما تو، يعنى  دوستاى

 من، سربههوا هستم و زود گول

 .دوستامو مىخورم

 :سارا گفت

نفس بگیر فرفره. مطمئن باش بهخاطر همین، خواسته بفهمه تو واقعاً  -

 يى يا نه. خب بهخاطربهخاطر سهیال اينجا

 .شغلش به همه مشكوكه

 :سهیال آهسته گفت

 …بهمن افسر آگاهى هست. توی قسمت -

 :سارا معترض گفت

 .سهیال-

 .باشه، شیداجون محرمانهس -
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شیدا فكر كرد آيا بهمن بهخاطر شک و ترديد و برخورد چند همجنس 

 بىلیاقت اجازهى آن رفتارهاى توهینآمیز را

 !داشت؟

سارا با تعريف حوادث جالب در ادارهى مخابرات و سهیال با تعريف از چند 

 نمونه برخوردهاى برديا و بهمن با

 .خواستگاران سارا، فضاى شادى ايجاد كردند

 .هراس و استرس از وجود دختر جوان دور شد

مادر مهربان خانواده با اصرار شیدا را راضى كرد تا شب را آنجا بماند. دو 

 ه هم چسباندند. تخت بزرگ وتخت را ب

 .سهنفره، پذيراى پرحرفى دختران جوان و شیطنتهاى سهیال شد
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 :بلند شدن صداى خندهاشان برديا را كنار اتاق كشاند، بر در كوبید و گفت

ن فردا كالس دارم. سارا تو ديگه چرا با اون وروجک بخوابید ديگه، م -

 همدست شدى؟

شیدا از متانت سارا و شیطنت سهیال لـ*ـذت برد، حضور در آن جمع صمیمى 

 تلخى رفتار بهمن را از ذهنش دور

 .كرد

 .چاى و شربت آخر شب او را بیدار كرد

د. مرد چادر نماز را سر كرد و آهسته بهسمت حیاط رفت و با بهمن روبرو ش
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 جوان روى تنها پلهى ورودى سالن

 .نشسته بود و سیگار مىكشید

احساس كرد قلبش دنبال راهى مىگردد تا از سیـ*ـنه بیرون زند. آب 

 دهانش را قورت داد و قدمى عقب رفت تا

 .برگردد

بهمن با صداى گشودهشدن در سالن، سرى چرخاند و او را ديد. از جا 

 رش رد شد وبرخاست و بى هیچ سخنى از كنا

 .وارد اتاقى شد كه نقش يک برج بر روى خود داشت

شیدا در هواى سرد زمستانى وارد دستشويى انتهاى حیاط شد و فرصتى يافت 

 تا به حرفها و حركات غريب بهمن

 .بینديشد

ديروز به اندازه يک عمر از بهمن ترسیده بود و همان اندازه عصبانى شده 

 بود. باور نمىكرد يک افسر بتواند چنین

 .راه كودكانهاى براى آزمايش سره از ناسره برگزيند

مثال اگر چادر نداشت مىخواست چگونه او را امتحان كند؟ يا اگر دوستى او را 

 مىپذيرفت ]مثال[ همان موقع

 !او را از خانه بیرون كند؟ مىخواست

شانهاى باال انداخت و خیره به آسمان پرستاره و زيباى شب شد. با ديدن 

 كمربند درخشان شكارچى )صورت فلكى

 :شكارچى( انديشید

 االن مهرى و ناصر در چه حالى هستند؟ بهروز چه مىكند؟ -
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 :زير لب گفت

 .ابندديوونه شدى رفت پى كارش شیدا، معلومه االن همه خو -

اما اشتباه فكر مىكرد. مهرى زير سیلىهاى سنگین ناصر لب پاره كرده بود و 

 بهروز با شنیدن پیشنهاد محمد او را

محكم به تخت فلزى خوابگاه كوبیده بود و آن لحظه مانند شیدا خیره به 

 آسمان مىانديشید قاصدكش در چه حالى

 !است؟

را روى دهان گذاشت و شیدا روى پله نشست و براى گرم شدن، دستهايش 

 .ها كرد

 .احتیاج داشت در سكوت و سرما بنشیند و فكر كند
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******** 

 .صداى خانم باقری بلند شد

 .شیدا احسانى به اتاق سرپرستى. احسانى بیا اتاق سرپرستى -

ا كتاب دزيره را روى تخت گذاشت، پايین مانتوى طوسى را مرتب كرد و شید

 .بهسمت اتاق سرپرستى رفت

 .خانم باقری پشت میز مشغول ور رفتن با چند برگه بود

 سالم، با من كار داشتین؟ -

 .اومدى؟ بیا جلو -

 . شیدا نزديكتر شد
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 .احسانى برادرت بیرون خوابگاه منتظرته، برو ببین چه كارت داره -

 :شیدا متعجب گفت

 برادر من؟ -

 آره زود برو. احسانى؟ -

 :شیدا گیج گفت

 .بله خانوم -

 :باقری با اشاره به سر شیدا گفت

 .اونو از سرت دربیار -

 .شیدا متعجب، خیره به دهان خانم باقری شد

 چیو؟ -

 .ببین برو جلوى آيینه -

شیدا به آيینه ى كوچک كنار در سرپرستى نزديک شد و با ديدن صورتش، 

 لبخندى كج و شرمگین نقش لبهايش

 .شد و باسرعت مدادى كه پشت گوش و البالى موهايش بود را بیرون آورد

عادت داشت از كتابها نتبردارى كند و براى راحتى مداد يا خودكار را میان 

 . بارهاموها يا پشت گوش مىگذاشت

 .بهخاطر اين عادتش توسط خانواده و دوستانش مسخره شده بود

درحالىكه مىانديشید كدام برادر و به چه علت به ديدنش آمده، آماده شد. 

 :سهیال پرسید

 كجا؟ -

 .برادرم اومده -
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 برادرت؟چرا؟ -
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 .نمىدونم. بذار برم ببینم جريان چیه -

 .بیرون خوابگاه با ديدن ناصر، خوشحال و متعجب شد. لبخندى شاد زد

 .سالم، اينجا چهكار مىكنى -

 :ناصر زيپ كاپشن سیاه و چرم را كمى پايین كشید و گفت

 .داشتم از اينجا رد مىشدم گفتم يه سرى بهت بزنم -

 ناصر چیزى شده؟ -

 .چشمان ناصر كمى بىقرار بود

آماده شو بريم يه ساندويچ بخوريم، مثالً اومدم تهرون، مىخوام يكى  -

 .همراهم باشه

 .شیدا مكثى كرد، ناصر آمده بود تا حرف بزند

 .بیا تو نگهبانى بشین، االن برمىگردم -

 تا ناصر وارد نگهبانى شد و با نگهبان دست داد، شیدا بهسرعت خود را به اتاق

 .رساند

 :سهیال كنجكاو پرسید

 كى بود؟ -

 .ناصر اومده، مىخوايم بريم بیرون -

 .سهیال كنجكاو بلند شد
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 .منم میام، مىخوام داداشتو ببینم -

 .كجا بیاى؟ ناصر مىخواد يهچیزى بگه، تو باشى حرفى نمىزنه -

 .نیش سهیال باز شد

 .مىمیرم براى پسراى خجالتى. ]لوس شد[. شیدا منم بیام -

 .شیدا مقنعه ى كرمى را سر كرد و روبروى آيینه آن را مرتب كرد

 .سهیال فقط تا سر خیابون، بعد يا برمیگردى يا میرى خونه، فردا هم تعطیلیم -

سهیال روسرى قهوهاى با راهراه طاليى را روى موهاى خوشرنگش قرار داد و 

 :گفت

ا ناصر شیطون شما رو باشه. ]و با شوق ادامه داد[: خیلى دوست داشتم اين آق -

 .ببینم

ناصر از اتاقک نگهبانى نزديک شدن شیدا و دختر ريزهاى را ديد، با نگهبان 

 دست داد و با تشكر و خداحافظى از او،

 .بهسمت خواهرش رفت

 .دختر ريزه با چشمان شیطان و لبى خندان، خیره به صورت ناصر سالم كرد

 .تناصر جواب محكمى داد و كنار شیدا قرار گرف
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 :شیدا معرفى كرد

 .دوستم خانم سهیال و برادرم -

پس سهیالى معروف كه از زبان شیدا نمىافتاد اين دختر ريزه، شیک و 
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 !خوشچهره بود

تا رسیدن به خیابان مسیر كوتاهى بود براى كنجكاوى سهیال، ناصر براى 

 توقف تاكسى نارنجى دست باال برد كه

 :سهیال گفت

 .شیداجون اگه برادرت كار خاصى نداره، تشريف بیارين خونهى ما -

 :ناصر زودتر پاسخ داد

 .انشاءاهلل يه فرصت ديگه، بايد با شیدا بريم جايى -

 .د. از آنها خداحافظى كرد و به سمت مخالف رفتسهیال اصرار نكر

 .شیدا نگاه از دوست با محبتش گرفت و همراه ناصر سوار تاكسى شد

 ناصر حال ننه و بابا خوبه؟ مهرى خوبه؟ -

بابا كه همونطوريه، يهساعت عسل يه ساعت زهرمار، ننه با علیرضا  -

 .دخترهى بىفكر …سرگرمه، مهرى هم

 چرا؟ چیكار كرده؟ -

اصر باعصبانیت لبهايش را جويد و موجب كجومعوج شدن ته ريش كوتاه و ن

 .مرتبش شد

 .شیدا آرام دست خشن و كار كردهى ناصر را فشرد

 .اَه، اينجور نكن حالمو به هم مىزنى -

 .لبخندى بر لب ناصر نشست

 چطورى؟ اين طورى خوبه؟ -

ناصر و با رقصاندن لبهايش حالت مضحكى به صورتش داد و شد همان 

 .بىخیال
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 .شیدا لبخندى زد و نگاهش را به خیابان دوخت

 مهرى چیكار كرده؟ -

چند روز پیش تو پارک كنار سینما، با يه پسر ديدمش. دنبالشون رفتم،  -

 مىخواست بره خونهى پسره كه خفتشون

 .كردم. پسره فرار كرد. حاال پیداش مىكنم، دارم براش

 :شیدا باترس پرسید

 یدن؟بابا اينا فهم -

 هنوز بهشون نگفتم. ]با صداى بلند تشر زد[. تو مىدونستى؟ -

 .نگاه شیدا روى آيینهى ماشین نشست، راننده بىتوجه بود
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 اينجور كه میگى نه، فقط مىدونستم يكى ظاهراً دوسش داره، كتكش زدى؟ -

نه نازش كردم كه داره آبروى ما رو علم مىكنه. دوتا چک خوابوندم تو  -

 .گوشش، حاال براش دارم

شیدا سكوت كرد. ناصر را مىشناخت، بايد در فرصت مناسب نرمش 

 .مىكرد

رد ساندويچى كوچكى شدند و به میدان فردوسى رسیدند و پیاده شدند. وا

 پشت تنها میز آنجا نشستند. سفارش آنها

 .سريع آماده شد

ناصر نان باگت را باز كرد و كلمهاى داخل آن را روى میز ريخت، سپس 
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 سراغ نان رفت و تا جايى كه راه داشت

 .خمیر داخلش را جدا كرد و كنار كلمها ريخت

فلفل تند، به ريختوپاش  شیدا درحال خوردن ساندويج سوسیس خوشمزه با

 ناصر نگاه كرد. ناصر با كندن نان دو

طرف باگت، ساندويچ قلعوقمع شده را با سه گاز به پايان رساند و كوكاى 

 .سیاه را يكنفس باال كشید

 .خفه نكنى خودتو. اين چه وضع خوردن بود آخه -

 از كلم خوشم نمىیاد. ساندويچش بىمزه بود. زود بخور مىخوام ببرمت -

 .يهجا

 كجا؟ -

 .تو تمومش كن -

شیدا همراه ناصر از روبروى مجسمهى زيباى فردوسى عبور كرد و وارد يكى 

 .از كوچههاى سمت راست میدان شد

 .قدمهاى ناصر كوتاهتر شد

چهارماه پیش يه ماشین براى صافكارى آوردن تعمیرگاه، با رانندهش رفیق  -

 شدم. بچهى تهرون بود و براى

بود شهرمون و تصادف كرده بود، ماشین امانت بود و التماس  معامله اومده

 .كرد كارشو زودتر انجام بدم

دوبار اومد خونمون، يهبار منو دعوت كرد تهرون. اومدم و با خونوادهش آشنا 

 شدم. خونوادهى خوبى داره. خب يه

 …خواهر هم داره
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 .لبخند روى لبهاى شیدا نشست و بادقت بیشترى گوش داد

 .تلفنى حرف زديم، دختر خوبیه. مىخوام تو هم ببینیش چندبار -

 .خب مباركه ناصر خان -

 حاال خیلى مونده. امروز باش حرف بزن ببین نظرش چیه؟ -

وسط كوچهى پر درخت رسیده بودند. ناصر شال گردن سیاه را دور گردن را 

 سفت كرد و با دست گوشهى چادر شیدا

 .يین آورد. شیدا با چرخش چادر را كنترل كردرا كه با باد تند باال رفته بود، پا

 چه باد سردى، خیلى مونده؟-

 روبروى در سفیدى ايستادند. ناصر انتهاى كوچه و كیوسک تلفن را نشان داد

. 
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 .اونجاست -

دو قدم جلوتر ناصر زنگ خانهاى را زد و شیدا را متعجب كرد. شیطنت ناصر 

 .هم گاهى عجیب به دل مىنشست

 .پسر بچهى الغرى در را باز كرد

 .سالم -

 .ناصر دستش را بهطرف پسرک سفیدروى چشم سبز دراز كرد

 سالم آقا امیر، خوبى؟ داداش رسول خونهس؟ -

 :چشمان و دهان پسرک خنديد، فرياد زد

 .ناصر اومده. رسول خونهس -
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شیدا لبخندى به صورت بانمک پسرک زد و سالم كرد. ناصر يااهلل بلندى 

 گفت. پشتسر امیر وارد اتاق پذيرايى

 .كوچكى شدند. امیر از اتاق بیرون رفت

پشتى سبزروشن به ديوار تكیه داده شده ٦ اتاق كوچكى بود كه دورتادورش

 ونبود و بر روى هركدام پارچه تتر

 .سفید، گلدوزى شدهاى قرار داشت

فرش ماشینى كرمرنگى نقش زمین بود، روى تاقچهى اتاق مابین دو گلدان 

 گچى طرح الله، عكس پسر جوانى به

باز سر»چشم مىخورد. زير عكس با خطى زيبا به رنگ سرخ نوشته شده بود: 

 «.شهید امیر خدايارى

 اين كیه؟ -

براى گرفتن برگهى پايان خدمت كه مقر  باباى امیره، روز آخر خدمت میره -

 .بمبارون میشه، امیر هم شهید

دخترعموش سكته مىكنه و سر زا تموم مىكنه. ]آهى سوزناک كشید[. امیر 

 كوچولو همهچیز رو مىدونه. تو خونه

 .بیشتر پسر كوچیكه هست تا نوه

شیدا چشمان سرخ شده را به درى دوخت كه باز شد و امیر كوچک مانند 

 مغرور با چند بشقاب و كارد مردى

میوهخورى وارد شد. پشت سرش مرد جوانى قدم به داخل اتاق گذاشت كه 

 بىاختیار شیدا را به ياد مرحوم تختى

انداخت. با همان استايل و چهرهى مردانه؛ اما چشمان درشت سبز كه با ديدن 
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 .شیدا زير پلكهايش پنهان شد

 .ند و رسول با لبخند تعارف زدشیدا و ناصر به احترام میزبان بلند شد

 .بفرمايین. خوش اومدين، افتخار دادين -

 .و ظرف پر از سیب و پرتغال را روى زمین قرار داد

 .ناصر او را بغـ*ـل كرد

 .رسول غريبه اينجا نیست، كمتر تعارف كن داداش -

 :رسول ضربهاى محكم به شانهى ناصر زد و زير گوشش غر زد

263 
 

 

 

 خفه. نگفتى امروز با كسى میاى. خبريه؟ -

 .ناصر چهره درهم كشید

 .خفه. خواهرمه، اينجا دانشگاه میره -

شیدا تنها زمزمهى آنها را مىشنید و بیشتر محو حركات تند و سريع امیر 

 روبروى آنها كوچک بود كه بشقابها را

چید و بیرون رفت و با قندان برگشت و لم داده بر سیـ*ـنهى فراخ عمويش 

 .نشست

رسول زير گوش امیر چیزى گفت. امیر از جا جهید و بیرون رفت و چندلحظه 

 .بعد همراه دختر جوانى وارد اتاق شد

شیدا چندبار پلک زد. انسان بود يا پرى؟! بهتش با صداى شیرين دختر 

 .شكست
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 .سالم. خوش اومدين -

بلند شد و با پرى كوچکِ زيبا دست داد. دوست داشت او را در آغـ*ـوش 

 .بكشد؛ اما خود را كنترل كرد

 .سالم. من شیدام خواهر ناصر -

چشمان سبزِ چمنى شرمگین زمین را نشانه گرفت، مژههاى روشن و بلند، 

 سايهى دلفريب بر آن زد. وه كه خواهر

 .ان محجوبى بودندو برادر چه كماندار

 .من زينب هستم -

شیدا بادقت به پوشش زينب نگاه كرد. روسرى بلند و قهوهاى كه صورت را 

 قاب گرفته بود، مانتو و شلوار مشكى كه

 .روشنى و معصومیت چهره را بیشتر به جلوه درآورده بود

بعد از آب شدن يخ ابتداى ديدار، با پیشنهاد شیدا، دختران جوان به اتاق 

 .گر خانه رفتنددي

زينب سال آخر دبیرستان بود. دخترى كه برخالف ظاهر آرام و ساكتش 

 بسیار شیطان و شوخ بود. پدر خانواده

مغازهى میوه فروشى داشت و آن روز همراه مادر براى شركت در مراسم 

 ختم يكى از اقوام دور، به شهريار رفته

 .بودند

 .به خواهرش استفاده كرده بودناصر بدجنس هم از موقعیت براى معرفى يار 

دو دختر سريع باهم ارتباط دوستانه برقرار كردند و شیدا از او در مورد 

 .احساسش به ناصر پرسید
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 :گونههاى كشیدهى پرى خوشگل گلگون شد، وقتى با شرم گفت

 …آقا ناصر، آقاى محترم، متین و -

 :شیدا بىصبر گفت

 .آقاآقا رو ول كن دختر، ناصر و متانت! ناصر ما؟ واهلل اون از شیطوناى عالمه -

زينب بىاختیار خنديد و به سرفه افتاد. شیدا ضربهاى به پشت زينب زد و 

 :شوخ گفت

چرا هول كردى دختر؟ باور كن همچین آش دهنسوزى هم نیست اين  -

 .داداش خُل من
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 :زينب آهسته گفت

 .خیلى پسر ماهیه، خیلى نجیب و سادهست -

داداش من كجاش مثل ماهى يا اسب يا برادر االغه، بگو باغ وحشه و خودتو  -

 .راحت كن

 :نگاه مبهوت زينب خیرهى شیداى جدى شد و گفت

 …من قصدم …نه به خدا. من -

 .و با خندهى شیدا نفسى كشید و مشتى به زانوى شیدا كوبید

 .حیف مهمون هستى و بزرگتر -

 .نه، بگو حیف آبجى ناصرى و فعالً گیر من هستی -

مهمانى ساده و صمیمى با پايان رسید و افراد با آرزوى ديدارى مجدد از هم 
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 .جدا شدند

 خب، چطور بود؟ -

 …آدماى خوبى بودن، مهربون-

 !شیدا -

 .خب گلوتو پاره نكن. زينب دختر خیلى خوبیه؛ ولی يه مانع وجود داره -

 .ناصر ايستاد

 مانع؟ چى؟ خواستگار داره؟ -

 .شیدا نگاهى به پشت سر ناصر انداخت تا جدى به نظر برسد

 يعنى خودتو آماده كردى براى رسیدن به لیلى خانوم، مبارزه كنى؟ -

 .ناصر دستى بر چهره كشید

 جون ناصر بگو چى گفت، چه مانعى؟ -

 !فقط خیلى احمقه كه فكر مىكنه تو خیلى آقا، ساده و ماهى -

 همین؟ -

 .همین، تازه از سرت هم زياديه -

 .دستت درد نكنه آبجى، خیالم راحت شد -

 .لبخند شاد و چهرهى راضى ناصر بهترين تشكر بود

 حاال كى مىخواى به بابا اينا بگى؟ -

 .از امتحاناتش اقدام كنمگفته بعد  -

 ناصر، برادرش از تماسهاى تلفنى شما خبر داره؟ -

265 
 

 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 472 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

اولینبار از رسول اجازه گرفتم. به شرط اينكه هربار مطلع باشه و هیچوقت  -

 ازش اونو بیرون نبینم و هیچچیزى

مخفى نكنم. امروز مىخواست فَكمو داغون كنه كه چرا بىاطالع تو رو 

 .همراهم بردم

 .آن شب شیدا با خیال خوشبختى ناصر لبريز از حس رضايت، به خواب رفت

*** 

جعفر چشمانش را به اطراف دوخت، همین چند لحظه پیش او را ديد كه 

 بهطرف كتابخانه مىرفت، پس كجا رفت؟

هانش كشید و كالفه روى نیمكت چوبى نشست. نگاهش هر از دستى به دور د

 گاهى خیرهى تک دختران چادرى

نمىدانست اگر او شیداست،  …دانشگاه مىشد: اما هیچكدام شیدا نبود. شیدا

 پس خودش چیست؟

ن صورت جدى و درسخوان دست از سرش دوسال بود كه خیال ا

 ن دختربرنمىداشت. وقتى از سهیال ا

بازيگوش و زباندراز شنید شیدا نامزد دارد، مىخواست سرش را به ديوار 

 بكوبد. هرچه تالش كرد فكر او را از خود

دور كند نتوانست. چندماه پیش تصادفى فهمید كه شیدا و سهیال براى دست 

 به سر كردن او، نامزدى خیالى

ون رساختهاند و باز مرغ وحشى دلش بر قفس سیـ*ـنه مىكوبید و قصد بی

 .جهیدن داشت

ن دختر چادرى كه همراه مرد جوانى با شتاب بهسمت نگاهش را تنگ كرد. ا
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 نیمكت زير درخت كاج مىرفت شیدا

 .نبود؟ چرا خودش بود

 .ن ها رفتاز جا جست و بهسوى ا

نیمكتهاى كنار هم رديف شده كه از دانشجويان خسته اما پر سروصدا پر شده 

 د كه پشتبود، به او اين امكان را دا

لحظه  ننها تكیهزده بر درختى، بنشیند و گوشهايش را تیز كند. در انیمكت ا

 .به زشتى كار خود نمىانديشید

من و درسخوان دانشگاه نبود، فقط جوانى عاشق ن لحظه جعفر ساده، پسر موا

 .بود، فقط عاشق

 .شیداجون من ناز نكن و بیا -

 .اصرار نكن نمیشه، نمىتونم تقلب كنم -

چه تقلبى خودت اراده كنى بهتر مىنويسى. شیدا از اين فرصتها كم پیش -

 .میاد

خودم شیرازو خیلى دوست دارم ببینم؛ اما تو اين وضعیت اصال تمركز ندارم  -

 .بنويسم

 .دختر لجباز میگم حاال اينبار از نوشتهى من استفاده كن -

 اصالً از كجا معلوم نوشتهى تو انتخاب بشه؟ -

 :ى میان موهاى پر و مشكى كشید و با خنده گفتجوان دست

 .راس میگى. چه خوش خیال خودمونو جزو برندهها جا زديم -

 .شیدا لبخندى زد و با كتاب زبان تخصصى بر روى بازوى جوان زد
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ن خنده و حركت موجى از غم و درد به قلب ساده سرازير كرد. اين جوان ا

 چه كسى بود كه شیدا با او تا اين اندازه

 راحت و صمیمى بود؟

حس غم جاى خود را به نیش زهرِ حسادت داد. بىاختیار بلند شد و نیمكت 

 ن دو كه با همانرا دور زد و روبروى ا

 :ه بودند، قرار گرفت و با كنايه گفتلبخندهاى لعنتى چشم در چشم هم دوخت

 خانوم احسانى چندلحظه از وقت شريف رو به من مىدين؟ -

 .و نگاهش را مستقیم به صورت متعجب مخاطب دوخت

لبخند شیدا ناپديد شد و نگاهش سخت، زير نگاه منتظر جعفر فاصلهى خود با 

 مرد جذاب ناشناس را كمتر كرد و

 :گفت

 .اَمرتونو بفرمايین -

ده نگاه جوان خوشپوش و خوشچهره را جدىتر از يک برادر ديد، برادرش سا

 .نبود

 . خصوصیه خانم احسانى -

 :شیدا بىرحمانه گفت

من با شما حرف خصوصى ندارم، اگه مهمه االن بگین چون مىبینین با  -

 ستین كت سبزِبهارهى جوانايشون ]ا

 .را گرفت[. يعنى بهروزجان مشغولم

 .یدن بهروزجان به هر دو جوان شوک وارد كردستین و شنگرفتن ا
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مد و تمايل عجیبى پیدا ساده بهسختى قدمى عقب گذاشت. بهروز به خود ا

 .كرد تا او را به درخت پشت سر بكوبد

 :بلند شد؛ اما قبل از هر اقدامى شیدا هم ايستاد و گفت

د[. چرخی قاى ساده لطفاً تمومش كنین، من قبال حرفامو زدم. ]بهسمت بهروزا -

 بريم بیرون؟

 .بريم -

نها، جعفر شكستن قلبش را شنید. روى دوشادوش هم رفتند و با هر قدم ا

 :نیمكت نشست و ناله كرد

 .…نامزد داره، اون پسر دوسش داره. اى واى، اى واى -

 :بهروز با شیطنت پرسید

 طرف كى بود كه ضربه فنیش كردى؟ -

 .ستمزاحم. از ترم يک گفتم نه؛ ولكن نی -

خوب از بهروزجان استفاده كردى، جون من يهبار ديگه بگو. پسره ذوب  -

 .شد طفلى

 .سوءاستفاده نكن، حاال من يه زرى زدم، جدى نگیر -

 يعنى االن بهروزجون نیستم؟ بهروز چى هستم؟ -
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 :هسته خنديدشیدا ا

 .جون قاصدک ولش كن، مىخواستم از دستش راحت بشم -
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 .بیا دستمو ببوس تا ببخشم -

 .بهروز پرتت مىكنم تو همین جوب. )جوى( مسخره -

 شیدا بالخره چیكار مىكنى؟ شركت مىكنى؟ -

ب هل تقليه تحقیق دارم اگه كمكم كنى، امروز و فردا مىشینم مىنويسم، ا -

 .نیستم

تا فردا تهرونم. امروز بريم كتابفروشىهاى انقالب تا كتابهاى بچهها رو پیدا  -

 .كنم

 :شیدا سرخوش گفت

 .من مىمیرم براى كتابفروشىها، بريم داش بهروز -

 .نه، اون بهروزجان بیشتر حال مىداد -

 .روز خوبى بود

 تر از خانه و شهرشآمدن به تهران و آشنا شدن با دنیايى بزرگ، خیلى بزرگ

 و پروبال گرفتن در دنیاى علم، ارزش

و توجه؛ اعتماد به نفسش را باال برده بود؛ اما نه آنقدر كه بر ارزشهاى دينى و 

 اخالقیش سرپوش بگذارد و آزادى

 .را با الابالىگرى و خوشىهاى زودگذر اشتباه بگیرد

ى، همنشینى با قدم زدن در خیابانهاى پر درخت تهران، گردش در پارک ساع

 سهیال و بیشتر از همه دانشگاه و

 .كتابخانه را دوست داشت

از اينكه مىتوانست كنار بهروز راحت و آسوده قدم بزند و از كالس، درس و 

 .دانشگاه بگويد خوشحال بود
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 .بهروز به نوشتهى پشت شیشهى يكى از كتابفروشىها نگاهى انداخت

 (د: كتابیانهر كتابى مىخواهید به من مراجعه كنی)

 .خط لبش منحنى شكل شد

 .بريم پیش اين آقاى كتابیان -

 .شیدا پشت سر بهروز از پلههاى كمعرض و كثیف باال رفت

در مغازه باز بود و پنكهى سقفى كمجانى بهسختى پرههاى تیرهاش را تكان 

 .مىداد

دورتادور مغازه پر از قفسههاى چوبى و فلزى بود كه در آنها كتابها نامرتب 

 كنار هم يا بر روى هم قرار گرفته

 .بودند

 .روى میز نسبتاً بزرگى، حجم انبوهى از كتاب خودنمايى مىكرد

 ...آقا -
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 :شیدا آرام گفت

 .انگار كسى نیست. ياد فضاى داستانهاى چارلز ديكنز افتادم -

 كارتون چیه؟ -

هر دو تكانى خوردند و موجودى عجیب از پشت میز كتابها بیرون آمد. الغر و 

 كوتاه بود با موهاى پريشان و كوتاهِ

 . جوگندمى. عینكى ظريف روى بینى دراز و بلندش خودنمايى مىكرد
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 .صصى مىخواستمسالم، يه سرى كتاب تخ -

 .صدايش ضعیف و زنانه بود

 اسماشون چیه؟ -

بهروز لیست كتابها را بهسويش گرفت. دستى الغر كه از مچ تا آرنج با 

 آستینچهى چرمى مشكى پوشیده شده بود

به كاغذ نزديک شد. بیش از آستینچه، الک قرمز پنج ناخن موجب حیرت دو 

 .جوان شد

 :شیدا زمزمه كرد

 زنه؟ -

 .اُهوم-

 :زن عجیب لیست را نگاهى كرد و گفت

تا فردا غروب آماده میشه؛ اما كتاب دكتر كوشايیان چندساله چاپ جديد  -

 نداره، قیمتش گرون میشه؛ مىخواين؟

 :چشمان بهروز درخشید و با خوشحالى گفت

 بله، قیمتش مهم نیست. فقط اگه تعدادش باال بره مىتونین تهیه كنین؟ -

 .وى صورت بهروز نشستچشمان ريز و گرد زن ر

 .تعداد بِدِه، خبرت مىكنم -

 .حتما، خانم كتابیان يه شماره تلفن به من مىدين -

كتابیان كارت ويزيت تمیز و ظريفى به دستش داد. بهروز و شیدا خداحافظى 

 كردند؛ اما زن عجیب بدون پاسخ پشت

 .كتابها پنهان شد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 479 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بهروز اين خانومه يهجورى عجیب نبود؟ -

 .ندهاش را خوردبهروز خ

 .مثل فاگین اُلیور تويست بود -

 .شیدا بىاختیار خنديد و با چادر دهانش را پوشاند

آره بهخدا، شكل خودش بود بدون ريش و سیبیل. روسرى سرش نبود،  -

 .موهاى سرش پسرونه بود
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 .تو رو برسونم خوابگاه، برم دانشگاه شريف، با بچهها قرار دارم -

 .من بايد برگردم دانشگاه؛ يهساعت ديگه گروهمون كنفرانس داره -

 اون پسره همگروهیته؟ -

نه بابا، اين ترم بهزور با سهیال و يكى از آقايون متأهل كالس كه بچه هم  -

 .داره، همگروه شدم

 ...دا اگه اين پسره اذيت مىكنه بگوشی -

 .شیدا میان جملهى بهروز دويد

 .نه، پسر خوبیه، امروز يهكم عجیب شده بود؛ اصالً جوون بدى نیست -

 .خیالم راحت -

 :مسخره جواب داد

 .تو راحت باش داداش، جون تو مشكلى نیست -

 :بهروز هم با همان لحن گفت
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 .بگو جون بهروز، نه، بگو بهروزجون -

 .شیدا بىاختیار خنديد

 …جون بهروز -

بهروز دور شدن شیدا در باد بهارى را ديد و مانند پرش گاهبهگاه چادر سیاه 

 شیدا، دلش تنگ قاصدكش شد. قاصدک

 .رها و آزادش كه سبک در آسمان خیالش مىچرخید و جوالن مىداد

با به ياد آوردن دانشجوى همكالسى شیدا اخمى در چهرهى همیشه روشنش 

 شست. بايد پیگیر قضیه مىشد تان

 .نرى ديگر زخمه به چینى دل شیدا نزند

شیدا برايش ارزشمندترين دارايى بود، دارايى كه بر آن مهر مالكیت نخورده 

 بود، بر آن مهر زندگى خورده بود. شیدا

 .شیشهى عمر و تابويش* بود

دختر عمهت خیلى خانومه، »وقتى محمدرضا با آن لبخند مسخره گفت: 

 «بهنظرت منو به غالمى قبول مىكنه؟

تمام بدنش آتش گرفت و بىتأمل او را به تخت فلزى كوبید و باخشم زمزمه 

 :كرد

 …هیچوقت اسم دختر عمهى منو نیار، هیچوقت -

 .یرون بكشدمحمد متعجب سعى كرد گريبانش را از میان دستان بهروز ب

 .من كه حرف بدى نزدم -

 :بهروز بىاختیار فرياد زد

حرف بد؟ تو مرتیكهى هـ*ـرز چطور به خودت اجازه میدى اصالً به ناموس  -
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 من فكر كنى؟ در حد اونى؟

270 
 

 

 

 .ن مىخوام عوض بشم، سالم زندگى كنمبهروز م …من …من -

 .باز به تخت كوبیده شد و از درد نالید

بهتره به يكى از همونا كه تا حاال باشون مىپريدى فكر كنى. تو گوشت كن،  -

 دختر عمهى من دوتا برادر داره كه

اگه بو ببرن كسى مثل تو از يه فرسخى اون عبور مىكنه، قیمهقیمهت 

 .مىكنن

 .رضا لب پايین را گاز گرفت و از خشم سرخ شدبا يادآورى محمد

******** 

 .سهیال پاچهى شلوار را باال داد و با شدت پايش را خاراند

 شیدا چیه سرتو تو كاغذ كردى؟ دارى تحقیق مددى رو مىنويسى؟ -

 .شیدا با خودكار سرش را خاراند

 قا بهروز تونه بابا، اونو قراره بهروز برام بنويسه. دارم به اين نونى كه آ -

 .دامنم گذاشته فكر مىكنم

 .سهیال شلوارش را پايین كشید و روى ران راستش دنبال چیزى گشت

 …اَه سهیال بكش باال-

جون شیدا نمىدونم كک افتاده تو تنبونم يا چیز ديگه؛ دوساعته داره  -

 .مىخاره، كبابم كرده

 .برو يه دوش بگیر. شايد هم حساسیته -
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 :سهیال گفت

 .آره برم حموم. خب از نون آقا خوشتیپه بگو -

قراره يهماه ديگه مسابقات هنرى علمى ساالنهى دانشجويان دانشگاههاى  -

 مختلف تو شیراز برقرار بشه. بهروز و

دوستاش تو قسمت سازهها شركت كردن، به من میگه تو قسمت شعر يا 

 داستان شركت كنم تا بهعنوان منتخب

 .ز. حاال دارم روى يه داستان كوتاه كار مىكنماين دانشگاه برم شیرا

 .سهیال ساک حمام را برداشت

 .خب راست میگه، استعداد دارى شركت كن. من رفتم حموم -

شیدا در شخصیت بكر، جذاب و وحشى كه ذهنش را پر كرده بود غرق شد 

 :وقتى نوشت

كه يک آزادهى بىبند و رها بود. رها همچون باد، همچون صحرا و دشتى  -

 .زير پا میگذاشت

 …دست سهیال قالب دستگیرهى حمام بود كه

 .زواره سرپرستی …سهیال زواره، سرپرستی -

ساک را زمین گذاشت و بهطرف سرپرستی رفت. بهارلو با شطرنج روبرويش 

 .مشغول بود

 .اشاره به گوشى تلفن كرد
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 :سهیال گوشى را به دهان نزديک كرد

 !بله-

 .سالم سهیال خانم، بهروز هستم -

 :سهیال متعجب صدايش را پايین آورد

 .سالم، بفرمايین -

بهروز از نگرانىاش گفت و از سهیال قول گرفت اگر كسى يا چیزى در 

 دانشگاه مزاحمتى براى شیدا بهوجود آورد،

 .حتماً به او اطالع دهد

شیدا رو كه مىشناسین صبوره و پنهان كار، نمىخوام شیدا مطلع بشه؛ لطفاً  -

 .بین خودمون بمونه

 :سهیال با نرمترين صدا موافقت كرد و گفت

خیالتون راحت، مواظب هستم. پس شماره خوابگاهتونو بدين. درمورد آقاى  -

 ساده هم خیالتون راحت. آدم

 .مشكلسازى نیست

 .بهروز باآرامش شماره تلفن خوابگاه اصفهان را داد

 :سهیال سوتزنان زير دوش آب گرم، لیفى زد و با خود فكر كرد

 .عاشقى بايد حسوحال خوبى داشته باشه -

*** 

تابو يا تَبو يا پَرهیزه آن دسته از رفتارها، گفتارها يا امور اجتماعی است كه *

 برطبق رسم و آيین يا مذهب، ممنوع و

 .نكوهشپذير است
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با صدايى مشكوک چشمانش را گشود، خوابگاه در تاريكى فرورفته بود و تنها 

 نور مهتابى سالن، كمى روشنايى به

 .اتاق مىبخشید. گوش داد. صداى ناله بود؟ صدا از باالى سرش بود

 :آهسته بلند شد و دستى روى شانهى سهیال گذاشت و زمزمه كرد

 .سهیال، سهیال -

نمىشد! دست روى صورت سهیال گذاشت و داغى تب میان  نه بیدار

 .انگشتانش دويد

 سهیالجون، چى شده؟ -

باز هم فقط سكوت، ناله و خسخس نفسهای فاصله افتاده، بود. نیمساعت زمان 

 برد تا فهمید نمدار بودن پارچهى

 .روی صورت و پا فايدهاى ندارد،.امیدى به كمک هم اتاقىهايش نداشت

فت و در زد؛ اما درى گشوده نشد. كالفه و ناامید باز هم كوبید به سرپرستى ر

 و باز هم جوابى نشنید. پس كجا

 بودند؟
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چادر سر كرد و به اتاقک نگهبانى رفت. از شیشهى نگهبانى، اكبر آقا را ديد 

 كه روى نیمكت داخل اتاقک خوابیده

 .بود و پنجرهى نگهبانى باز بود

 :چندبار بر شیشه زد و صدا زد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 485 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .اكبر آقا، اكبر آقا بلند شین -

 :مرد الغراندام غر زد

 .نصفشب چیكار دارى اينجا -

 .هارلو كجاست؟ رفیقم حالش بَده بايد ببريمش دكتراكبر آقا خانوم ب -

 .اكبرآقا خمیازهاى كشید و صورت پرمويش را خاراند

 .ديشب كار واجب داشت رفت، برو صبح بیا -

 .خجالت را كنار گذاشت

 .حالش بده، داره تو تب مىسوزه. درو باز كن خودم ببرمش -

 .یامكجا بذارم نصف شب برى؟ خودمم كه نمىتونم باتون ب -

 .شیدا لبهايش را جويد

 .خدايا چیكار بكنم؟ كسى رو تو تهرون نمىشناسم. خونوادهش هم كرجن -

 .فكرى به سرش زد، چارهاى نداشت

 .بذارين زنگ بزنم -

 .اكبر آقا تلفن را بهسويش گرفت

 .با سالم و صلوات زنگ زد. بوق پنجم صداى خوابآلود جواب داد

 الو -

 .شیدا هستم خواهر ناصر« ادامه داد:باسرعت »سالم آقا رسول: -

 سالم، اتفاقى افتاده؟ -

 :با دنیايى از شرمندگى گفت

دوستم حالش خوب نیست، كسى نیست همراهش بريم بیمارستان؛ میشه  -

 .شما بیاين
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رسول آدرس گرفت و گفت خود را زود مىرساند. شیدا با خانهى سهیال هم 

 تماس گرفت. بهمن مضطرب سفارش

 .یمارستان را به نگهبانى بدهدكرد آدرس ب

با كمک هماتاقىهايش سهیالى بیهوش را آماده كرد و با رسیدن رسول، او را 

 .روى صندلى پشتى ماشین خواباند

اكبر آقا مدرک شناسايى از رسول گرفت و سفارش كرد او را بىاطالع 

 .نگذارد
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 :با رفتن دختران، زير لب گفت

 .خدا به داد بهارلو برسه -

پزشک كشیک با معاينهى صورت، دست و شكم سرخ و تبدار سهیال، باتعجب 

 :گفت

 آبله گرفته. خودت قبل ابله گرفتی؟ -

 .شیدا جواب مثبت داد

 .خب میتونی پیشش باشی _

 .رسول نسخه را تهیه كرد و شیدا با بىقرارى به سهیال خیره شد

آن شب خیال صبح شدن نداشت. به صندلى كه رسول روی آن نشسته به 

 خواب رفته بود، نزديک شد. مانند تختی،

 :بامرام و مرد بود. باخجالت گفت
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 .آقا رسول، آقا شما تشريف ببرين خونه -

 .هاش را خوردچشمان درشت سبز باز شد، رسول خمیاز

 .حاال هستم تا خونوادهش بیان -

 :شیدا شرمنده گفت

حسابى زحمت كشیدين، ديگه كارى نیست. شرمنده كردين، شما برين  -

 .استراحت كنین

 .رسول در مقابل اصرار دختر يكدنده تسلیم نشد

خواهر ناصر مىمونم تا خونوادهش بیاد، چطور تنهاتون بذارم؟ جواب  -

 ناصرو چى بدم؟

 .دا باخستگى تشكر كرد و باالى سر سهیال رفتشی

چشمانش از خستگى روى هم مىرفت كه پردهى سبز برزنتى اورژانس كنار 

 .زده شد

 .سارا وارد شد، شیدا هوشیار شد و با توصیه پزشک روبروى سارا ايستاد

 .سالم، آبله گرفته، اگه آبله نگرفتین نزديک نشین -

 .دمسالم، يعنى چى؟ قبالً واكسن ز -

 .دكتر گفت فقط كسايى كه آبله گرفتن، ايمن هستن -

سارا از همان فاصله به صورت سهیال كه زير ماسک اكسیژن بود نگاهى 

 .انداخت

 حالش چطوره؟ -

 .االن خوبه، به موقع رسونديمش وگرنه احتمال خفگى داشت -

 .سارا بامحبت شیدا را بغـ*ـل كرد
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 چطوری تشكر كنم؟ -
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 .لبخندى بر چهرهى خستهى شیدا نشست. بهمن وارد شد

 .سارا وضعیت را برايش شرح داد

 .اخم پررنگى بر صورت برادر نشست

 .با اين حساب نمىتونى اينجا همراهش باشى، بايد مادر بیاد -

 .شیدا به سارا چشم دوخت

 .من كه هستم، از دكترش بپرسین شايد بشه مرخصش كرد -

 .سارا بیرون رفت و بهمن نزديک سهیال شد. شیدا ترجیح داد، نزد رسول رود

 .آقا رسول خانوادهش اومدن شما ديگه برين -

 :رسول گیج پرسید

 خانوادهش؟ اين خانوم و آقا كى هستن؟ -

 .خواهر و برادرش -

 واهرش؟ سارا بود؟خ -

 .شیدا متعجب شد

 .رسول بىاختیار بهسمت اتاق پزشک كشیک رفت و ايستاد

 :شیدا پرسید

 آشنا هستن؟ -

 :رسول منگوگیج پرسید
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 سارا... خواهر بهمن؟ -

 :بیرون آمدن سارا به شیدا فرصت پاسخگويى نداد. رسول باحیرت گفت

 .سارا -

 .دسارا با همان حیرت روبروى مرد جوان ايستا

 بله، با منین؟ -

 .صدايی بلند شد

 .سارا -

 :بهمن بود كه به آنها نزديک مىشد.بهمن باتحكم از رسول پرسید

 شما؟ -

 :شیدا از موج مخرب ترسید و باسرعت گفت
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 .با كمک ايشون سهیال رو آورديم اينجا -

 .بهمن چشمانش را تنگ كرد

 چرا؟ چهكاره هستن؟ -

 :رسول غر زد

 .من چهكاره هستم؟ خودت چه كارهاى بىمعرفت؟ نارفیق -

 .و باسرعت از بیمارستان خارج شد. شیدا گیج شده بود

 :بهمن پرسید

 كى بود؟ -
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 .طى كرده بود چشمان سارا خیرهى مسیرى بود كه تختى چشمسبز

 .رسول نبود؟ رسول بود -

 .رسول؟ رسول -

 :فرياد زد

 رسول -

 .و بیرون دويد

 :شیدا پرسید

 مىشناسیشون -

 . سارا روى زمین نشست

سالها پیش همسايه بوديم. شیدا تو برو خوابگاه بخواب، من مىمونم تا  -

 .مادرم بیاد

 .ينرى كنین؛ شما برشما برين، من هستم. اينجا هم باشین كه نمىتونین كا -

 .بهمن برگشت و سرى تكان داد

 بهش نرسیدم ]رو به شیدا كرد[. آدرس ازش دارى؟ -

 .بله. بذارين ازش اجازه بگیرم بعد بهتون میدم -

 .بهمن حوصلهى اصراركردن نداشت، بالخره نشانى را پیدا مىكرد

و را ابهمن تاكسى دربست براى سارا گرفت و بعد از صحبت مفصل با راننده 

 فرستاد. سهیال بايد تا ثابت شدن

 .وضعیتش همانجا مىماند

شیدا نمازش را خواند و به سهیال خیره شد، آرام خوابیده بود و بهمن روى 

 صندلى كنار تخت دستبهسیـ*ـنه
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 .خوابیده بود
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 .بیمار ديگرى در اورژانس نبود و او مىتوانست در قسمت خواهران باشد

 :با چشمان بسته گفت

 .قبول باشه -

 !شیدا جا خورد، او بیدار بود؟

 .ممنون، قبول حق -

من اون روز قصد بىادبى و اذيتكردن نداشتم؛ اما هم بىادب شدم و هم  -

 .اذيتت كردم، ببخش

 .خواهراتون برام تعريف كردن مهم نبود، -

من نبايد همه رو به يه چشم ببینم. درست گفتى، حرمت مهمون رو نگه  -

 .نداشتم. باور كن نمىخواستم اذيت بشى

شیدا به خود اجازه داد خیرهى آن صورت مغرور و خودپسندِ خودخواه شود. 

 مثل اينكه ديگر خودخواه نبود. چشمان

سته اما دلنشین مىدرخشید. چه رنگى كشیده و زيادى جدى در صورت خ

 بود؟ سیاه يا قهوهاى يا عسلى؟

 .لعنتى بر خود فرستاد. زيادى مجذوب آن چشمها شده بود

 !مىبخشى؟ -

 هان؟ يعنى... نفهمیدم چى پرسیدين؟ -
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 .خیلى خسته شدى، كمى بخواب -

 . خوابم نمیاد -

 .معلومه. شیدا خانم چرا سرپرست خوابگاه همراتون نیست -

شیدا لب گزيد؛ مىدانست بهمن دمار از روزگار بهارلو درمىآورد؛ اما 

 نمىتوانست پنهان كارى كند. ماجرا را تعريف

 .كرد

بايد اونجا رو رو سرشون خراب كرد. مردم دختراشونو سپردن دست يه  -

 .عده بىمسئولیت و بىوجدان

 .آقا فقط يكى وظیفهشو انجام نداده. تو دوسال اين اولینباره -

مگه تو اين دوسال چندبار حادثه قراره رخ بده؟ اگه تو و رسول نبودين االن  -

 وضعیت سهیال چطور بود؟ تشنج يا

 .خفگى

 .شیدا سكوت كرد، بهمن حق داشت عصبانى باشد

صورتش را آب زد و از بوفهى بیمارستان دو لیوان چاى و كیک گرفت و به 

 .مرد نگران نزديک شد

 .بفرمايین -

 .ممنون -
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از اين دختر چادرى خجالتى و مسئولیتپذير خوشش آمده بود. دختر محكم و 
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 منطقى بهنظر مىرسید، احساس

مادرانهى قوى داشت. مراقب همهچیز و همهكس بود. در تمامى ساعتها با 

 ، خواب و نگرانى اجازهوجود خستگى

نداده بود لحظهاى چادرش كنار رود، غیرت خاصى داشت. آره خوشش آمده 

 بود، جان مىداد در ادارهى آگاهى كار

 .كند

 اجازه دارى بگى كه با رسول چه نسبتى دارى؟ -

 با كنايه حرف نزد؟

 .شیدا روى صندلى ديگر نشست و چاى و كیک خودش را روى تخت گذاشت

 .درمهدوست برا -

 چیكاره هست؟ -

 :شیدا گیج پرسید

 كى برادرم؟ -

 رسول االن چیكارهس؟ -

 .مربى كشتى تیم دانشآموزاى مدارس راهنمايیه، يه مغازه قنادى هم داره -

لبخندى روى لبهاى بهمن نشست و گاز كوچكى به كیک زد و با دهان پر 

 :گفت

بالخره با ، داداشش امیر چطوره؟  …پس هنوز عاشق شیرينیه پسرهى -

 دختر عموش ازدواج كرد؟

صورت آرام شیدا با بهخاطر آوردن امیر كوچولو درهم رفت و بىاختیار بغض 

 .كرد. نمىدانست بگويد يا نه
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 .به بهانهى خوردن چاى داغ كمى وقتكشى كرد

 با دختر عموش عروسى كرد، با امیر دوست بودين؟ -

سال از رسول بزرگتره. نه، گاهى به من و رسول تو درس كمک مىكرد، دو -

 .من و رسول همكالسى بوديم

 …سال اول دانشگاه رو ول كرد و رفت سربازى -

بغض صدا هويدا شد، بهمن كمر راست كرد و محكم روى صندلى نشست و 

 .شانهها را جلو داد

 براى امیر اتفاقى افتاده؟ -

 .شهید شده -

 .فتگ« اى واى »بهمن با بهت چانهاش را چند با بهسمت پايین چنگ زد و تنها 

 .شیدا بیرون رفت، تحمل ديدن رنج عزا را نداشت

******** 

 سارا خانوم، سهیال خوبه؟ كى برمىگرده؟ -
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داجون، اين دختره خوبه. االن خوابه، دو روز ديگه میاد. از وقت شی -

 .باقىمونده استفاده كن تا زلزله برنگشته

 .دلم براش تنگ شده، بدون اون اينجا صفا نداره -

 دلتنگ اين قراضه نباش، اجازه گرفتى؟ -

 !بىاختیار گوشى را عقب برد، بهمن از كجا پیدا شد؟

 .قطع شد؟! شیدا خانوم -
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 .له. سالمب -

 از رسول اجازه گرفتى يا نه؟ -

هفتهى پركارى را پشتسر گذرانده بود. گرفتن كتابها و ارسال آنها به اصفهان، 

 پشتسر گذاشتن بحثى داغ با

 !سادهى سربهزير

احضار شدن توسط مسئول خوابگاههاى دختران درمورد شكايت بهمن و عدم 

 .حضور بهارلو در خوابگاه

تند بهمن، بهارلو از سرپرستى برداشته شد. يكى از  با برخورد قانونى و

 دختران خوابگاه گفت كه او در بخش ديگرى

 .مشغول شده است

انجام دادن تحقیق خودش و سهیال، پاسخگويى به هنرمند و ديگران درمورد 

 غیبت پرسروصداى سهیال. نبودن بمب

 .شلوغى در كالس بهخوبى مشهود بود

نوشتن داستانى كوتاه براى مسابقه، ديگر جان و فكرى برايش نمانده بود تا 

 .به سفارش بهمن برسد

 .ببخشین، امروز ازشون مىپرسم -

 .غروب تماس مىگیرم -

 باشه، خداحافظ -

 .بدون خداحافظى قطع كرد. شیدا بىادبى زير لب نثارش كرد

 .رسول قصد كوتاه آمدن نداشت

 .اهى براى توضیح مىگشتبهمن كالفه به دنبال ر
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****** 

 .مادر ببین كیه در مىزنه -

رسول پیراهن سفیدى روى ركابى مشكى پوشید و غرغركنان به سمت در 

 .رفت

 صبح وقت استراحته. كیه؟٩ ساعت -

 آقاى رسول خدايارى؟ -

 :رسول در را باز كرد و با تعجب به افسر جوان گفت
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 .بله، اَمرتون -

 .افسر ضربهاى به كاله سبز زد و آن را باال داد

 .از شما شكايت شده -

 .اَبروهاى كشیده و قهوهاى رسول به هم گره خورد

 شكايت، از طرف كى؟ -

 .افسر دست به داخل جیب برد

 .اجازه بدين االن خدمتون میگم -

 .و باسرعت دستبندى درآورد و به دست رسول زد

 .بابت فرار كردن از رفیق قديمى، آقا ببرى -

چشمان درشت و سبز رسول مانند ببرى خشمگین درخشید و بادقت به 

 صورت افسر جوان خیره شد. آن چشمان

 .كشیده و عسلى آشنا مىزد، عصبانى دستش را كشید
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 .یارمول كن مسخره تا نزدم صورتتو پايین ب -

 .بهمن خنديد و رسول را بغـ*ـل كرد

 .فعالً دستت گیر دست منه آقا ببره -

 .من با تو صنمى ندارم. دستمو باز كن، يكى مىبینه براى خونوادهم بد میشه -

 .بهمن سرى تكان داد و رسول را داخل حیاط راند

برو تو، بگو برام يه لیوان آب بیارن، خسته شدم از بس ور زدم اون  -

 .رهى چموش آدرس بدهدخت

هوى درست حرف بزن، چموش خودتى و اون خراب شدهاى كه تو  -

 .مأمورشى

 .كنار باغچه نشست و رسول را بهطرف خود كشاند

 .رسول بذار حرف بزنم. يه مو رفاقت كه پیشت دارم -

 .اول اينو باز كن. انگار دزد گرفته مرتیكه -

 :بهمن باخنده گفت

 .به تو اعتبارى نیست بذار اول بغـ*ـلت كنم؛ -

 .رسول را با يک دست بغـ*ـل كرد و ضربهى محبتآمیزى به شانهاش زد

 .حسابى پهلوون شدى -

 .رسول مچ دست آزادشده را مالش داد

 .بنال. وقت ندارم -
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رمیده و صداى خشن رسول، همان محبت پسرک دبیرستانی را  بهمن در نگاه

 .ديد و لبخند زد

يادته روزى كه كارنامه گرفتیم؟ همون روز خبر دادن همهى خونوادهى خاله  -

 و پدربزرگم تو تصادف كشته شدن،

 .فقط موند يه مادربزرگ افسرده با مادر افسردهتر. دوماه كرج مونديم

مادرم نمىخواست برگرديم؛ بابا رو راضى كرد بمونیم. بابا هم تازه بازنشست 

 .شده بود؛ قبول كرد

 .چندماه نفهمیديم اصالً چى شد، بعد هم جذب ارتش شدم

 .ماه هفتم با سارا اومديم؛ اما اثرى از خونهتون نبود، موشک خورده بود

دات نكردم. باور كن با پرسوجو فهمیدم خودتون آسیب نديدين؛ اما... اما پی

 .همهجا دنبالت گشتم؛ نبودى

 :رسول خیره به بهمن گفت

 ماه ياد من كردى؟٧بىمعرفت، خیلى بىمعرفتى، بعد از  -

يه روز ديدم يه خونوادهى جنوبى  …من هر روز در خونهتون رفتم؛ اما هیچى

 درو باز كردن و گفتن خونه رو

 .خريدن

 .مىشدم هیچ خبرى ازتون نداشتم. داشتم ديوونه

حق دارى مىدونم. حاال به بزرگیت ببخش رسول. رسول كوه رفتنا يادته؟  -

 من، تو و سارا، سارا! سارا بفهمه پیدات

 .كردم حسابى خوشحال میشه

يادته امیر اسممونو گذاشته بود سهتفنگدار مختلط ]تک خندهاى كرد[.؛ چون 
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 .سارا ول كن ما نبود

 .لبخندى محو بر لبهاى رسول نشست

 سارا چیكار مىكنه؟ -

كارمند مخابراته. وقت كنه به جاى مگس خواستگار مىپرونه. من كه  -

 .مىدونم دلش پیش يه قالده ببر اسیره

 .صداى خندهاش در صداى ضربهاى كه رسول بر گردنش كوبید، گم شد

 .از رسول فاصله گرفت

 حرف حق زدن داره؟ مثالً نمىدونم تو هم اون موقع از ديدنش سرخ و -

 …سفید مىشدى

 .رسول از جا برخاست

 .كمى حیا كن، دارى از ناموست حرف مىزنى -

 .بهمن كه از زبان شیدا شنیده بود رسول هنوز مجرد است با خنده ادامه داد

 .ناموس من كه آخر ناموس خودت میشه -

 .بهمن خفه شو. بیا بريم تو -

 .بهمن با خنده كفشهايش را درآورد و وارد شد
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 مادرت هنوز چايى رو با هل دم مىكنه؟ -

مادر مهمون داريم. بهمن نخند تا دندوناتو  …زهرمار بخورى، بريم تو. يااهلل -

 .نريختم تو حلقومت
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 .بهمن لوده و خندان شانهى پهن رسول را بغـ*ـل كرد

 .شازده دوماد خودمى بَبرى خان -

 .اِى كوفت پسرهى بىغیرت -

بهمن همراه رسول وارد سالن كوچک شد. رختخواب رسول پهن بود و كنار 

 متكاى بزرگش، امیر كوچک با دست و

 .پاى باز خوابیده بود

رسول با ماليمت امیركوچولو را بغـ*ـل كرد و به اتاقى برد. بهمن به يكى از 

 اد و كاله از سر گرفتپشتىها تكیه د

 .و با ضرباتى آهسته آن را بر روى زانو زد

سال از آخرين ديدار مىگذشت. عذابوجدان و شرمندگى بر سیـ*ـنهاش ٨

 فشار میآورد. چرا بعد از دوسال،

 جستوجو براى يافتن رسول را فراموش كرد؟

با ورود به سازمان مىتوانست از طريق همكاران و دوستان خیلى سريع از 

 گاهى چقدر…رسول خبرى بگیرد؛ اما

 .فرصتها راحت در روزمرگىها و فراموشىها قربانى مىشود

 .سالم پسرم -

نگاه بهمن به زنى دوخته شد كه همیشه از ديدن چشمان سبز نجیب و 

 گونههاى صورتىاش به ياد فرشتههاى

 .قصهها مىافتاد، گرچه چروكهاى ريز، رنگ صورتى را پرانده بودند

 .ند شد و باادب سالم داد و احوالپرسى كردبهسرعت بل

 .رسول با سینى چاى و شیرينى وارد شد
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 .مادر اينقدر تحويل نگیر اين بىمعرفتو -

 .مادر لبخندى زد و دستى بر پیراهن ساده و بلند تیرهاش كشید

 بفرما پسرم، رسول اذيت نكن. بهمنجان از مادر و آقات چهخبر؟ خوبن؟ -

 .به بهمن زدرسول با شانه ضربهاى 

 .بشین. حیف مادرم ضامنت شده -

 .صحبتشان با انداختن سفرهى كوچک و آوردن سینى صبحانه ادامه پیدا كرد

بهمن با اشتیاق لقمهى اُملت را به دهان نزديک كرد. رسول كره محلى و پنیر 

 .را روبرويش گذاشت

 .پنیرو خودم زدم -

 .بهمن باحیرت و خنده دست بهطرف پنیر برد
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 .جون داداش؟ وقت شوهر دادنته -

 .مرض، بخور -

 .مادر لبهى روسرى بلند و روشن را كمى جلو كشید و خنديد

 .مىخوايم آقا رو ترشى بندازيم -

 .دبه براى اين هیكل با من. خودم ترشیش مىاندازم زهرا خانوم -

 .صداى لطیفى بلند شد

 .منم پفک مىخوام -

روز حیرتها بود. بهمن خیره به پسرک دوستداشتنى كه با صورت خوابآلود و 
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 چشمانى كه میراث خانواده بود،

 :پرسید

 داداش كوچیكه هست؟ -

 سالم عمو، پلیسى؟ -

 .خورى خبرى از پفک نیست داداشتا نون و پنیر ن -

 سالم، آره پلیسم. پلیس دوست دارى؟ -

 .امیر باتعجب به بهمن نزديک شد

 .برو صورتتو بشور تا ندادم آقا پلیسه ببرتت -

 .بهمن اخم كرد

كجا ببرم اين آقا پسر خوبو؟ ]رو به امیر كرد[. عمو اذيتت كرد بگو خودم  -

 .بهش دستبند بزنم

 اری؟دستبند و تفنگ د -

 :بهمن دستبند را نشانش داد و آهسته پرسید

 رسول نگفتى اين كوچولو كیه؟ -

 .پسر امیره، هم اسم باباشه -

چشمان بهمن درد نگاه مادر و پسر را ديد و در دل تمام اربابهاى جنگ را 

 .لعنت كرد

 .ساعات خوب و خوشى را با خانوادهى خدايارى گذراند

 .ستم، حتماً امیر رو همراهت بیاررسول جمعه بعدازظهر منتظرت ه -

******** 

 !شیدا اين خدا هم خیلى كلكه -
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 .شیدا سیبى را نیمه كرد و به دستش داد
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 چطور؟ -

 .سهیال گازى به برش سیب شیرين و درشت زد و با لـ*ـذت آن را فرو داد

فكر كن... بايد من مريض بشم، بهارلو نباشه، بعد آقا رسول بیاد، تو  -

 اورژانس سارا و آقا همديگه رو ببینن! شد

 !دومینوى عجايب

خب به اول دومینوت اضافه كن، ناصر و رسول تو شهر من همديگه رو  -

 صر منو خونهى رسول ببره و باببینن، نا

 .اونها آشنا بشم تا اون شب ازش كمک بگیرم

 .سهیال خنديد

اصالً اينو بگو كه من و تو هماتاقى بشیم! نمىدونى از وقتى بهمن، رسول رو  -

 پیدا كرده چقدر شادتر شده، مثل

 .من و برديا، مرتب تو سروكلهى هم مىزنن

و هیكلش واقعاً مثل ببر مىمونه؛ اما  سارا بهش میگه آقا ببره. با اون چشما

 .خیلى بامعرفته. واى شیدا امیر چقدر نازه

ستم مىخوا« من بچه نیستم بغـ*ـلم كنى.»سارا مىخواست بغلش كنه گفت: 

 قورتش بدم پدر سوخته رو. اى واى

 .نه، خدا بیامرز رو
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 .شیدا لبخندى زد

 .خونوادهى خوب و مهربونى هستن -

 :كشید و پرسیدسهیال روى تخت دراز 

 نتیجهى داستانت اومد؟ -

شیدا كنار سهیال روى تخت باريک دراز كشید و دستها را روى سیـ*ـنه جمع 

 .كرد

ديروز آقاى حیدرى مسئول واحد فرهنگى صدام زد و گفت بین داستان من  -

 و يكى از آقايون مونده بودن كه با

ت آماده باشم؛ نظر استاد ادبیات فارسى، داستان من پذيرفته شده. گف

 .مسابقات بعد از امتحانات پايانترم هست

 فكر مىكنى بذارن منم بهعنوان همراه بیام؟ -

 .نمىدونم بايد پرسید -

دوست دارم شیراز بیام. عمهم اونجا زندگى مىكنه. سالى يهبار همديگه رو  -

 .مىبینیم. يا ايام عید يا تابستون

 .ره شدسهیال به پهلو چرخید و به نیمرخ شیدا خی

 از بهروز خان چهخبر؟ -

قراره بعد از امتحانات ترم همراه يكى از استاداش كه تو پروژهى سدسازى  -

 .جنوبه، بره خوزستان

 شیدا يه چى بپرسم داغ نمىكنى بزنى لهم كنى؟ -

 .اگه چرت نیست بپرس -
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 تو هیچوقت به جنس مذكر فكر نمىكنى، چرا؟ -

 :انگشتان شیدا بهسختى درهم گره شد و با خشمى ناخواسته گفت

 .ارزش فكر كردن ندارن. بیخود و مزخرفن، ازشون خوشم نمى ياد -

 .سهیال از صداى خشمآلود تعجب كرد و بر بازوى شیدا ضربهى ماليمى زد

 .رسیدم، نگفتم كه حاال بهشون فكر كنىخب حاال. سوال پ -

 .با ديدن لبخندى محو بر روى لبهاى شیدا، لبخندى از رضايت زد

 !پس بهروز چیه؟ از همهى زيروبم هم خبر دارين -

 .شیدا نفسى بلند كشید و انگشتان را باز كرد و دست چپ را زير سر برد

دوست، يه  بهروز براى من هیچوقت يه جنس ديگه نبوده، براى من يه -

 رفیق، يه همدل بوده و هست. اگه نقشى

 .از جنس مخالف داشت، محال بود بهعنوان دوست انتخابش كنم

 :سهیال بىمقدمه پرسید

 نظرت در مورد برديا چیه؟ -

 .شیدا نشست و از باال خیره به چهرهى شیطون سهیال شد

 .نظرى ندارم. با يهبار ديدن كه نمیشه نظر داد -

 ا مىتونه به من عالقه داشته باشه؟به نظرت بردي -

 .معلومه كه عالقه داره، تو هم دوسش دارى -

 :سهیال كالفه از خنگ بودن شیدا گفت

 .نه مثل عالقهى تو به بهروز، مثل عالقهى رسول به سارا -

انگشت اشاره میان دندانهاى شیدا رفت، آن را بىحواس گاز گرفت و از درد 
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 .به خود آمد

 !هیال تو دوسش دارى، از اون نظر میگمآى. نمىدونم. س-

سهیال هم برخاست و كنار شیدا نشست و دستى به موهاى نرم و لطیفش 

 .كشید

مىدونى تازگى يه حس عجیبى نسبت به برديا پیدا كردم. دوست دارم  -

 مرتب سربهسرم بذاره و بهانه جور شه

 .براى دست زدن به سروصورت و دستاش

 .زدشیدا باخنده تو سر سهیال 

 .دخترهى بىحیا. ديگه از دست رفتى؛ فاتحه -

 :با خندهى آنها حبیبه سر از كتاب زبان تخصصى برداشت و معترض پرسید

 نمىخواين امتحان بخونین؟ -
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 .سهیال بىتفاوت دراز كشید

 .دو روز وقت داريم، بى خیال -

حبیبه سرى تكان داد و انديشید سهیال چطور با خواندن شب امتحان همیشه 

 !نمرات باال مىآورد؟

 :شیدا آهسته گفت

 .بیا بريم اتاق تلويزيون -

 .سهیال سريع برخاست و بالشى برداشت
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 .بريم، تو هم بالش بیار، امشب سريال مرى و جاناتان داره -

 (مسیر باد سريال در)

روبروى تلويزيون و كنار ديوار نشستند و بالش را روى زانو قرار دادند و با 

 تكیه بر آن منتظر پايان سخنرانى و آغاز

 .سريال شدند

 :شیدا پرسید

 مىخواى با برديا چیكار كنى؟ -

 .نمىدونم، شايد بهش گفتم. مىخوام مطمئن بشم اونم منو دوست داره -

 و برى؟زشت نیست تو اول جل -

چرا زشت باشه؟ كى گفته حتماً اول بايد پسر پا جلو بذاره؟ من نمىخوام  -

 .فرصتمو از دست بدم

ال شیدا انديشید آيا با اين كار ارزش سهیال بهعنوان يک دختر زيرسو

 نمىرود؟ اگر عالقهاى از سوى برديا در

 میان نباشد، سهیال با اين اقدام خود را حقیر نمىكرد؟

*** 

 .بود و امتحان سخت زبان تخصصى خرداد١٦

دو روز تعطیلى فرصت مناسبى به دانشجويان داده بود تا زمان كافى براى 

 .امتحان داشته باشند

سهیال روى نیمكت منتظر شیدا بود و با بىتوجهى به اطراف با كتاب خود را 

 .باد مىزد

د و به رهنرمند به او نزديک شد و با صداى آهسته سالم كرد. سهیال تكانى خو
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 .جوان خجالتى نگاه كرد

 واى آقا ترسیدم اين چه وضع سالم دادنه؟ -

 .ببخشین -

صورت سفید هنرمند صورتى شد. سهیال انديشید: درست مثل دختراى آفتاب 

 .مهتاب نديده مىمونه

 .با بدجنسى لبخندى زد

 حاال چیكار دارى؟ -
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 میشه اينجا بشینم؟ -

 اينهمه جا، حتماً بايد روى اين نیمكت بشینى؟ -

 :پسر بیچاره سرختر شد و بهسختى بر خجالت خود چیره شد تا گفت

 .مىخوام در مورد پیشنهادم حرف بزنم -

 .سهیال دلش نیامد بیش از اين هنرمند را قرمز كند

 ال ازت بكنم؟هنرمند من يه سوآقاى  -

 .هنرمند مشتاقانه چشمان كشیده و روشن را به صورت سهیال دوخت

 .بله بفرمايین -

حاضرى با دخترى ازدواج كنى كه اصال دوسش ندارى؟ يا بهتره يهجور  -

 ديگه بپرسم، حاضرى به دخترى عالقمند

 باشى كه اصال به شما كوچكترين عالقهاى نداره؟
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وقت و انرژيتو بیهوده هدر میدى، آقا، برادر برو دنبال زندگیت،  به خدا دارى

 .نه منو اذيت كن و نه خودتو

 از من بدت میاد؟ -

 .الى مناسب پرسیدچشماى سهیال گشاد شد، چه عجب بالخره سو

بدم نمیاد. اصالً بهت فكر نمىكنم كه احساسى داشته باشم. آقاى هنرمند  -

 يک همشما اصالً به معیاراى من نزد

 .نیستى، نمىتونى هم نزديک بشى. جون مادرت تموم كن اين خاطرخواهى رو

 .هنرمند بهسختى موفق شد بر بغض گلو پیروز شود

 .من قول میدم ديگه مزاحمتون نشم. ببخشین …ببخشین خانم زواره. من -

و بهسمت خروجى دانشگاه رفت. سهیال دلش براى هنرمند سوخت؛ اما 

 نمىتوانست به صرف دلسوزى يا مظلومیت

هنرمند، او را با امیدى واهى امیدوار كند يا مانند برخى از دختران، هنرمند را 

 .مدتى سر بدواند

 سهیال امتحان رو چطور دادى؟ -

 .سهیال بلند شد و پشت مانتويش را صاف كرد

 .خوب. من زبانم خوبه، مىدونى كه -

 منم بد ندادم. بريم خوابگاه؟ -

 .سهیال ناراضى سرى تكان داد

 .آخه اين خوابگاه چى داره، هى خوابگاهخوابگاه مىكنى؟ بريم سینما -

 .باشه؛ اما بلیط با تو؛ چون خودت اصرار دارى -

 .باشه -
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 :همانطور كه از كنار درختان خیابان عبور مىكردند، سهیال گفت

هفتهى ديگه قراره با بچهها بريم كوه، اونجا به برديا از عالقهم میگم. تو هم  -

 .بیا

 .اهلش نیستم. بذار بعد از امتحانات بگو -

ىتونستم غذا بخورم يا نه؛ فكرم همهش مشغوله. ديشب سر سفره نم -

 !صورت خوشگل برديا رو

 .شیدا لب گزيد و تو سر سهیال زد

 .خیلى بىحیا شدى -

 .سهیال خنديد و خود را كنار كشید

اَه شیدا خسته نشدى از اين مادربزرگ بودن؟ بابا جوونى كن. من برديا رو  -

 دوست دارم و با اين حس و حالم عشق

 .مىكنم

، مىتونى بهخاطر عشقت دنیا رو زيرورو نمىدونى چه حس عجیبى هست

 .كنی. همهش انرژى میده به آدم

دور خود چرخى زد و همانطور كه روبروى شیدا قرار مىگرفت، عقبعقب راه 

 .رفت

ديشب مىخواستم مثل همیشه موهاشو بكشم؛ اما همین كه دستم الى  -

 موهاش رفت دلم قیلى ويلى رفت، يعنى
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چهجور دلم مىاومد اون موهاى نازو بكشم؟ مىخواستم دستمو داغ بذارم كه 

 .بارها موهاشو كشیده بودم

 .شیدا نچنچى كرد

اينقدر به اين حست پروبال نده. اگه برديا تو رو  …خانوم …سهیال... آدم -

 نخواد مىخواى چه خاكى تو سرت

 بريزى؟

 .سهیال خنديد

يد بخواد وگرنه خودم سربهنیستش خاک رُس. غلط كرده منو نخواد، با-

 مىكنم. آخ، میگم شیدا، من براى برديا

آخه چرا قدم به ژن مامان و بابام ١٥٠. سانته من١٨٠كوتاه نیستم؟ خب اون 

 نرفته، خدايا حقه به عمهى كوتاهم

 !برم ؟

شیدا با لبخند به هذيانهاى عاشقانهى دوست شیطانش گوش داد. هیچوقت 

 .ق شودفكر نمىكرد سهیال عاش

آن هم عاشق جوان مهربان و قدبلندى كه در آن روز میهمانى از سروكولش 

 .باال مىرفت

 .دعا كرد كه برديا هم سهیال را به اين شدت دوست داشته باشد

 .خب هفتهى ديگه میاى خونهى ما، بعد هم مىريم كوه -

 .واقعا نمىتونم؛ من گروههاى مختلط رو دوست ندارم -

 .ازت بگیره. شیدا اينقدر بسته نباشقرار نیست كسى گ -

بسته نیستم؛ اما يه چهارچوب براى رفتارام دارم. نمىتونم و نمىخوام اون  -
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 .چهارچوبو تغییر بدم
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*** 

شیدا عصبى و نگران فهرست كتابها تمام میز پر از كتابهاى پرحجم شده بود. 

 را مىخواند و با ديدن مطلب

 .موردنظر، حريصانه كلمات را با چشم مىبلعید

آهى سوزان كشید و با نوک مداد بر لبهايش زد و از درد ضربه اَبرو درهم 

 .كشید و مداد را كالفه پرت كرد

منصوره يكى از دختران ترم باالتر از يكساعت پیش گهگاه از باالى جزوه به 

 رفتار ناراحت و عصبى شیدا چشم

 .دوخته بود

 .بالخره طاقت نیاورد و به او نزديک شد

 مشكلى پیش اومده؟ -

شیدا به صورت آرايش كرده و مهربان دختر بور نگاه كرد، او را نمىشناخت. 

 .متعجب سرتكان داد

 .نه -

 .منصوره كنار شیدا نشست و دستش را بهسمت شیدا دراز كرد

 .منصوره هستم دانشجوى رياضى -

 .اين كتاب در سايت نگاه دانلود ساخته و منتشر شده است

www.negahdl.com 
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 .صورتش بهنظر شیدا آشنا آمد. با او دست داد

 .كمى آشنا بهنظر مىرسین -

بودم، يهمدت هم با سهیال دوست پارسال تو خوابگاه با شما تو يه طبقه  -

 .بودم

 :شیدا مانند برق گرفتهها از جا بلند شد و شتابزده گفت

 .واى با بچهها قرار داشتم، ببخشید من بايد برم ديرم شد، خداحافظ -

و در مقابل چشمان متحیر و آرايش كردهى منصوره بهسرعت كتابها و 

 وسايلش را جمع كرد و به سمت كتابدار

 .رفت

يكى از كتابها بقیه را به كتابدار مسن تحويل داد و از كتابخانه بیرون زد  به جز

 :و زير لب گفت

خوب شد زود شناختمش. اِ دخترهى پررو حتماً مىخواد از طريق من باز به  -

 سهیال و بهمن نزديک بشه. ولى اون

 !كه مشكى بود چطور بور شده؟ يعنى موها و اَبروهاشو رنگ كرده؟

ساختمان مخابرات رفت و با گرفتن شماره در صف استفاده از  به نزديكترين

 .تلفن خارج شهرى قرار گرفت

 ٤كیوسک .١٢ شماره -

 .بايد تماس مىگرفت و با سهیال حرف مىزد
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 «!آخه اين كى میره سركار؟»صداى خواباَلوى بهمن را شنید. با خود گفت: 

 سالم آقا بهمن، سهیال خونه است؟ -

 .سالم، برديا هستم، سهیال داره تو آشپزخونه آتیش مىسوزونه -

 .لبخندى تلخ نقش صورت شیدا شد

 ببخشین اشتباه گرفتم. میشه صداش بزنین؟ -

 .رو ول كن؛ بیا كارت دارنسهیال اون سیبزمینىها  …گوشى -

 صداى سهیال ضعیف به گوش رسید

 كى كارم داره؟ شوخى نمىكنى برديا؟ -

 .چه عجب يهبار اسم منو درست گفتى، شوخى چیه! بیا گوشى رو بگیر -

 .تازه فهمیدم اسمت قشنگتر از بربريه. اَلو، به گوشم -

 منم شیدا، سالم -

 وه؟سالم، خوبى شیدا؟ مىخواى فردا بیاى ك -

 .ببین سهیال بايد امروز ببینمت، برگرد اينجا -

 .سهیال نگران شد

 چیزى شده شیدا؟-

 .نمىتونم پشت گوشى بگم، فقط جون من پاشو بیا -

 .سهیال كمى اصرار كرد؛ اما شیدا چیزى نگفت، سهیال مجبور شد قبول كند

 مادر ودلخور از به هم ريختن برنامهى كوه و اعتراف به برديا، غرغركنان به 

 برديا گفت كه بايد برگردد. كیف

 .دستى بزرگى پر از تنقالت و میوه روى شانه انداخت

 .صبر كن خودم ببرمت -
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الزم نیست بردىجونم، سهساعت برى سهساعت برگردى حسابى خسته -

 .میشى

 .با ماشین عمو مىبرمت، يهساعته مىرسیم -

 :سهیال خوشحال از همراهى برديا با نیشباز گفت

 .بون تو پسرعمو. يه نوار باحال هم بیار بین راه گوش كنیمقر -

*** 

 :سهیال كالفه در فضاى باز بین تختهاى خوابگاه ايستاد و پرسید

 شیدا چرا نمیگى براى چى منو اينجا كشوندى؟ چه اتفاقى افتاده؟ -
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شیدا كه بىقرار روى زمین نشسته و به ديوار تكیه داده بود انگشتانش را 

 :درهم گره كرد و گفت

 .سهیال بیا اينجا كنار من بشین -

 .سهیال خود را كنار شیدا روى زمین زد

 .بفرما اينم روى زمین، حاال حرف بزن -

 سهیال به برديا حرفى از عالقهت نزدى؟ -

 .رار بود فردا تو كوه بگم كه تو گند زدى به برنامهمنه. ق -

 سهیال، اَگه برديا يكى ديگه رو بخواد چیكار مىكنى؟ -

 .سهیال دكمههاى باالى مانتوى تنگش را باز كرد و آب دهانش را قورت داد

 شیدا چى شده، برديا چیزى به تو گفته؟ پیشنهادى داده؟ -

 .شیدا دست لرزان سهیال را گرفت
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 اله، خب جواب بده. چیكار مىكنى؟بابا. يه سونه  -

نمىدونم، تا پیش نیاد نمىدونم ]روى زانو بلند شد و بازوى شیدا را محكم  -

 گرفت[. ديوونهم كردى، بگو جريان

 .چیه وگرنه االن برمىگردم و برديا رو خفت مىكنم

 نزناى با محارم از ديدگاه اديا»ببین يه تحقیق جانبى دارم تحت عنوان  -

 ، محارم تو اديان كمى متفاوته،«مختلف

 .خب به اسالم كه رسیدم چیز عجیبى ديدم

 .سهیال با چشمان منتظر خیرهى دهان كوچک و زيباى شیدا بود

 :شیدا كمى مكث كرد و شمردهشمرده ادامه داد

طبق نظر مراجع دينى اگه زنى به بچهاى شیر بده، اون بچه به همهى اهل  -

 .محرم میشه خونه و همسر اون زن

 :سهیال با لبهاى خشک شده پرسید

 يعنى چى؟ -

شیدا لبهايش را از هیجان و ناراحتى زير دندان كشید، چشم روى هم گذاشت 

 و با جملهى سادهاى كه گفت زخم

 .عمیقى بر روح سهیال زد

 .يعنى برديا برادر تو میشه، تو هم مثل سارا خواهرشى -

*** 

 .ندگان تدوين شده استاين مطلب برای رفع ابهام خوان

 حكم خواهر برادر رضاعی چیست؟

 :پاسخ اجمالی

291 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 517 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

 

 

اگر منظور شما از خواهر برادر رضاعی خواهران پسر زنی است كه شیر داده 

 :است، بايد گفت كه

تمام فرزندان زن به پسری كه شیر خورده است محرم میشوند اگرچه 

 شیرخوار با يكی از فرزندان زن، شیر خورده

باشد كه در عرف مردم فقط به او برادر يا خواهر رضاعی شیر خورنده اطالق 

 .میشود

اما اگر منظور شما از طرح اين سؤال آن است كه آيا خواهر برادر رضاعی 

 ده است.( با پسری)پسری كه شیر خور

زنی كه شیر داده است، محرم میشود يا نه؟ مثالً اگر شخصی به نام حسن به 

 همراه پسر ديگری از مادر حسن شیر

بخورد آن پسر برادر رضاعی حسن میشود؛ اما آيا خواهران آن پسر، 

 خواهران رضاعی حسن شدهاند. آيا حسن

ب به اين سؤال الزم است میتواند با خواهران اين پسر ازدواج كند؟ در جوا

 :توجه داده شود كه

اگر زنى بچهاى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمىشود و نیز 

 خويشان آن زن به برادر و خواهر بچهاى كه

شیر خورده محرم نمىشوند. بنابر اين؛ شخص فرضی ما به نام حسن میتواند 

 با خواهران برادر رضاعی خويش

 .پسر شیر خورده نمیتواند با خواهران حسن ازدواج كندازدواج كند؛ ولی آن 
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 :پاسخ تفصیلی

از نظر مذهب شیعه امامیه)علیهالسالم( شیر دادنی كه علت محرم شدن است 

 :هشت شرط دارد

 .بچه شیر زن زنده را بخورد نه شیر زن مرده را1.

 .شیر آن زن از حرام مثل زنا، نباشد2.

اين كه با وسیلهای شیر را در كام بچه بچه شیر را از سینه بخورد، نه 3.

 .بريزند

 .شیر خالص بوده و با چیز ديگری مثل غذا، مخلوط نباشد4.

شیر از يک شوهر باشد؛ ولی اگر زن از شیر شوهر اول خود بچهای را شیر 5.

 دهد و بعد شوهر ديگر كند و از شیر

ند و نیز آن شوهر، هم بچه ديگری را شیر دهد آن دو بچه با هم محرم نمیشو

 اگر زن شیردهی را طالق دهند و

آن زن شوهر ديگری كند و از آن شوهر، فرزند آورد و تا موقع زايیدن، 

 شیری كه از شوهر اول داشته، باقی باشد و

مثالً هشت دفعه، پیش از زايیدن، از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از 

 زايیدن، از شیر شوهر دوم، بچهای را شیر

 .دهد، آن بچه به كسی محرم نمیشود

بچه به واسطه مرض، شیر را برنگرداند و اگر برگرداند، بنابر احتیاط واجب، 6.

 كسانی كه به واسطه شیر خوردن، به

آن بچه محرم میشوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او 

 .ننمايند
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د و يا مقداری شیر به او پانزده مرتبه يا يک شبانهروز، شیر سیر بخور7.

 بدهند كه بگويند از آن شیر، استخوانش

محكم شده و گوشت در بدن او رويیده است بلكه اگر ده مرتبه هم به او شیر 

 دهند احتیاط مستحب آن است كسانی

كه به واسطه شیر خوردن به او محرم میشوند، با او ازدواج نكرده و نگاه 

 ن شیرمحرمانه هم به او ننمايند كه اي

 :خوردن چند شرط دارد
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 .در بین اين پانزده مرتبه يا يک شبانه روز شیر خوردن، بچه غذا نخورد1.

 .در بین آن، بچه شیر زن ديگری را نخورد2.

ر بخورد؛ ولی نفس تازه كردن و يا صبر در هر مرتبه، بچه بدون فاصله شی3.

 .كردن مختصر اشكالی ندارد

 1[] دو سال بچه تمام نشده بلكه كمتر از دو سال داشته باشد4.

با رضاع كامل و تحقق شرايط ذكر شده احكام رضاع مطرح می شود. در ذيل 

 :به برخی از آن اشاره میگردد

آن بچه به اين عدّه محرم اگر زنى بچهاى را با شرايطى كه گذشت شیر دهد، 

 مىشود؛ اوّل: خود زن و آن را مادر

 .رضاعى مىگويند

 .دوم: شوهر زن كه شیر مال اوست و او را پدر رضاعى مىگويند
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 .سوم: پدر و مادر آن زن هر چه باال روند، اگر چه پدر و مادر رضاعى او باشند

 .چهارم: بچههايى كه از آن زن به دنیا آمدهاند، يا به دنیا مىآيند

پنجم: بچههاى اوالد آن زن هر چه پايین روند، چه از اوالد او به دنیا آمده، يا 

 .اوالد او آن بچه ها را شیر داده باشند

ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعى باشند، يعنى بهواسطه شیر 

 .اهر و برادر شده باشندخوردن، با آن زن خو

 .هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعى باشند

 .هشتم: دايى و خاله آن زن اگر چه رضاعى باشند

نهم: اوالد شوهر آن زن كه شیر مال آن شوهر است، هر چه پايین روند اگر 

 . چه اوالد رضاعى او باشند

 .چه باال رونددهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شیر مال آن شوهر است، هر 

يازدهم: خواهر و برادر شوهرى كه شیر مال اوست اگر چه خواهر و برادر 

 .رضاعى او باشند

دوازدهم: عمو و عمه و دايى و خاله شوهرى كه شیر مال اوست هر چه باال 

 روند، اگر چه رضاعى باشند. و نیز عدّه

ديگرى هم كه در مسائل بعد گفته مىشود، بواسطه شیر دادن محرم 

 2[] .مىشوند

بنابر آن چه كه در مورد چهارم آمده است، اگر دختر يا پسری از زنی شیر 

 بخورد تمام فرزندان زن به او محرم

میشوند و به قول مردم خواهران و برادران رضاعی شیرخوار میشوند. اگرچه 

 شیرخوار با يكی از فرزندان زن شیر
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خواهر رضاعی شیر خورنده  خورده باشد كه در عرف مردم فقط به او برادر يا

 اطالق میشود؛ ولی ديگر فرزندان زن

 .نیز خواهر وبرادر رضاعی شیرخوار هستند

پس اگر منظور شما از خواهر برادر رضاعی اين باشد، يعنی پسری با پسر زن، 

 شیر خورده است، خواهران پسر زن،

 .م استهمان خواهران برادر رضاعی شیر خوار هستند كه ازدواج با آنان حرا
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اما اگر منظور شما از خواهر برادر رضاعی اين است كه مثالً اگر شخصی به نام 

 حسن به همراه پسر ديگری از مادر

حسن شیر بخورد آن پسر برادر رضاعی حسن می شود؛ اما آيا خواهران آن 

 پسر، خواهران رضاعی حسن شده اند. آيا

 حسن میتواند با خواهران اين پسر ازدواج كند؟

 :در جواب به اين سؤال الزم است به مسئله زير توجه كنید

یز اگر زنى بچهاى را شیر دهد، به برادرهاى آن بچه محرم نمىشود و ن

 خويشان آن زن به برادر و خواهر بچهاى كه

 3[] .شیر خورده محرم نمىشوند

بنابراين مسئله و با توجه به مسئله قبل كه محرمها را بر شمرديم، شخص 

 فرضی ما به نام حسن میتواند با

خواهران برادر رضاعی خويش ازدواج كند؛ ولی آن پسر شیر خورده نمیتواند 
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 .ندبا خواهران حسن ازدواج ك

 510، ص2، بنیهاشم خمینی، سید محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، ج1[ ]

 2484 – مسئله560 –

 1383.دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه قم، 2474،

 2464. مسأله503، :ص2توضیح المسائل )المحشى لإلمام الخمینی(، ج ،2[ ]

 2467. مسأله505، همان،ص3[ ]

*** 

به ديوار تكیه داد، تمام بدنش در حال گُر گرفتن سهیال خود را كنار كشید و 

 .بود

نفس كم آورد و يقه لباسش را تا جايى كه راه داشت پايین كشید و چشمانش 

 .را بست

نفسهاى كوتاه و پىدرپى سهیال، شیدا را ترساند. بهسرعت لیوان آب خنكى 

 .به دهان سهیال نزديک كرد

 .بخور، قربونت برم آروم باش -

از آب را به خورد سهیال داد. سهیال با چشمان سرخ و خشک به  بهزور نیمى

 .شیدا خیره شد

 .شیدا دستهاى بىحس دوست ساكتش را بانگرانى مالش داد

سهیالجون هنوز كه چیزى نشده. عمر دوست داشتنت كوتاهه؛ مىتونى  -

 .فراموش كنى

 هسهیال نگاه از صورت نگران شیدا گرفت و به سقف زل زد و آهسته زمزم

 :كرد
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از همون بچگى دوسش داشتم، از وقتى كه با سارا دستمو مىگرفت و به  -

 پارک مىبرد يا دوچرخهسوارى يادم

 .مىداد

از همون وقت كه لج بهمن رو در مىآوردم و از ترسش تو بغـ*ـل برديا 

 مىرفتم. ]ناله كرد:[ من خر از همون موقع

 .دوسش داشتم و نمىدونستم
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منتظر بودم عاشق كسى بشم كه از ديدنش بلرزم؟ همیشه از ديدن برديا پر 

 از حس شادى و شیطنت مىشدم. اگه

با سارا خیلى گرم مىگرفت حسوديم میشد. همهى توجه و محبتشو براى 

 ىدونستمخودم مىخواستم؛ ولی از كجا م

 !اونم مثل بهمن به من محرمه؟

حتما بقیه مىدونستن كه حساس نبودن برديا روز و شب خونهى ما هست و 

 .من تو دست و بالش مىچرخم

آره حتما مىدونستن وگرنه سارا و بهمن با اون حساسیتشون، محال بود اجازه 

 بدن من اينقدر به برديا نزديک

 !احمق چیزى نگفتن؟ آخه چرا؟باشم. خدايا اونا مىدونستن و به من 

 من از كجا بايد مىفهمیدم؟

 :كمى بهطرف شیدا چرخید و بامظلومیت پرسید
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 يعنى هیچ راهى نداره؟! من چیكار كنم شیدا؟ -

 :روى زمین مچاله شد و نالید

 !با اين عشق و دوست داشتن حروم چه كنم خدا؟ -

 .شیدا آهى كشید

 .دا كمكت مىكنهبلند شو روى تخت بخواب، بلند شو. خ -

 .بهسختى سهیال را روى تخت خواباند و بالتكلیف كنارش نشست

 .به اين فكر كرد كه هیچكس نمىتواند به سهیال كمک كند بهجز خدا

 :دعا كرد

خدايا به دل غمگین و پردرد سهیال رحم كن و كمک كن با اين قضیه كنار 

 .بیاد

وان اندكش اجازه نداد سهیال دو روز را در تب و سكوت گذراند، با همان ت

 .شیدا به خانوادهاش خبر دهد

روز سوم قبل از بیدار شدن شیدا از خوابگاه بیرون زد و در هواى گرم خرداد 

 .ساعتها در خیابان راه رفت

درمسیر به پارک خلوتى رسید و در گوشهاى از آن كه توسط درختان بلند 

 احاطه شده بود، روى سبزهاى مرطوب از

 .ستآبیارى صبح نش

سرش را در حصار زانو و دست مخفى كرد و اجازه داد چشمان سرخ و 

 بىتابش بگريد و قلب دردناكش اندكى آرام

 .شود. اما هقهق گريهها اوج مىگرفت و قصد تمامشدن نداشت

 .با صدايى سر بلند كرد
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 خانوم اتفاقى افتاده؟ -

باغبان پارک با دستان پر از گلدان به صورت سرخ و چشمان پف كردهى 

 .دختر ريزنقش نگاه مىكرد

 :صداى خشدار و دردناک سهیال زمزمه كرد
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 با دلى كه از دست دادم چیكار كنم؟ -

ان روبروى سهیال نشست و گلدانها را روى زمین قرار داد و مرد باغب

 درحالىكه تكیه به تنهى قدرتمند درختى

 :مىزد، پرسید

 دروغ گفت و ولت كرد؟ -

 .سهیال با آستین مانتوى روشن، صورت خیس را پاک كرد

 .فهمیدم كسى كه عاشقش شدم برادرمه و نمىتونم عاشقش باشم -

و كوتاهش كشید و با چشمان ريز و سیاهش باغبان دستى به محاسن مرتب 

 :نگاه در نگاه سهیال دوخت و پرسید

 چرا نمىتونى عاشقش باشى؟ مگه عاشق خونوادهت نیستى؟ -

 !عشق به خونواده فرق داره -

 اون هم دوست داره؟ -

سهیال متوجه نشد كه چه راحت به مرد غريبه اعتماد كرده و دارد برايش از 

 .ش مىگويدعمیقترين احساس و درد
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 .مثل يه برادر دوستم داره -

پس مثل يه خواهر دوسش داشته باش. قرار نیست همه با عشقشون زندگى  -

 مشترک داشته باشن. حتى خیلى از

عشاق براى راحتى معشوق يا معشوقه خودشونو فدا مىكنند يا راضین بتونن 

 عشقشونو فقط چندلحظه از دور تماشا

شید[. آه يا آرزو دارن فقط صداشونو يهبار كنند. ]با لبخند آهى عمیق ك

 .بشنون

 .سهیال مجذوبانه به صورت مرتب و سبزهى مرد عجیب خیره شده بود

 تو از برادرت قراره جدا شى؟ -

 .نه -

 قراره ديگه اونو نبینى يا صداشو نشنوى؟ -

 .خنجرى در قلب سهیال نشست و چشمانش پر از اشک شد

 .ن مردن بودجدايى و نديدن برديا برايش عی

 :آب دهانش را بهسختى قورت داد

 .نه، خدا نكنه -

 .باغبان لبخند زد

پس بىقرارى نكن و خدا رو شكر كن كه مىتونى هروقت خواستى اونو  -

 .ببینیش يا با اون حرف بزنى

درست مىگین. من مىتونم همیشه ببینمش و هروقت دوست داشتم  -

 .باهاش حرف بزنم

 .لبخند باغبان عمیقتر شد
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 .بلند شو دخترجون، بلند شو برو خونه، حتما نگرانت شدن -

 .سهیال بدن خسته را از زمین كند و با دست پشت مانتوى خاكى را تكاند

 .ت و قدمى به عقب برداشتباغبان گلدانها را برداش

 آقا خیلى ممنون، شما همیشه اينجا هستین؟ -

 .نه، امروز برای كمک به پسرعموم اومدم -

 :سهیال باخجالت پرسید

 .میشه نشونى محل كارتونو بدين. فكر كنم الزمه بازم برام حرف بزنین -

دستكش بزرگ و زمخت را بیرون آورد و چشمان سهیال با تعجب به دستانى 

 میز با ناخنهاى مرتب افتاد! مگرت

 !دست باغبانها بزرگ، زمخت و خشن نیست

 .ورق و خودكار بدين براتون بنويسم -

 .خودكار بیک آبى را روى ورق چرخاند و نوشت

 .بفرما -

 .سهیال ورق كاغذ را گرفت و بى هیچ حرفى درون جیب مانتو قرار داد

رد. درست مىگفت، او برديا از پارک بیرون زد و به صحبتهاى باغبان فكر ك

 را از دست نداده بود و مىتوانست باز

 .هم در كنار او شاد باشد

ولى سهیال بهخاطر داشته باش اون برادرته؛ هیـ*ـزبازى و بىجنبهبازى  -
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 .نداريم. سخته اما بايد كنار بیاى

روى صندلى تاكسى نشست و كنجكاوانه ورق را بیرون كشید. يک اسم و يک 

 .كاشفى تلفن. فرخ

 !كنجكاو از خود پرسید: يعنى محل كارش كجاست؟

*** 

 :شیدا آهسته گفت

 .خب درسا سنگینه نمىتونم تا آخر امتحانا بیام -

… - 

ناصر اذيت نكن ديگه، تو كه صبر كردى دوهفتهى ديگه هم دندون رو  -

 .جیگر بذار

… - 

 .باشه فردا يه سر خونهشون میرم -

… - 

منم دلم تنگ شده، مواظب مهرى باش، اذيتش نكن. به ننه هم سالم  -

 .برسون
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… - 

 .خداحافظ -

گوشى را روى دستگاه تلفن قرار داد و با تشكر از خانم باقرى از سرپرستى 

 .خارج شد

در سالن و خوابگاه مشغول خواندن امتحان فردا بودند. سهیال را مانند  دخترها
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 روزهاى اخیر ساكت و دراز كشیده

 .روى تخت ديد

 .كنارش نشست و دستى روى موهاى كوتاه و قهوهاى كشید

 .سهیال، بلند شو بريم بیرون يه هوا عوض كن -

 .حال ندارم -

 .خب بريم تا كمى حال بیاى -

 .شت به شیدا كردسهیال چرخید و پ

 .نازى خانوم، دلم تنگ شیطونیات شده، پاشو ديگه -

 .شیدا ولم كن، بذار به حال خودم بمیرم -

غم و غصهى سهیال بدجورى رنجش مىداد. بعد از صحبت با كاشفى تا چند 

 روز حالش بهتر بود؛ اما بعد از ديدن

 .برديا باز هم به هم ريخته بود

 «.كاشفى! خودش بود، او مىتوانست كمک كند»شیدا انديشید: 

 :روى سهیال خم شد و درون گوشش زمزمه كرد

 .بیا بريم با آقاى كاشفى حرف بزن -

سهیال با چشمان بسته به مرد باغبان فكر كرد. فراموش كرده بود حرفهاى او 

 .چقدر آرامشبخش بود

 .ست ضعیف بهنظر برسداز حال بد و افسردگیش خسته شده بود، نمىخوا

 :آهى كشید و گفت

 .میشه زنگ بزنى و آدرس محل كارش رو بگیرى -

 :شیدا خوشحال شد و سريع گفت
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 .حتما،ً شمارهشو بده -

 .صداى مردى به گوش رسید٦ با تلفن نگهبانى زنگ زد. با بوق

 .اَلو، بفرمايین -

 سالم، آقاى كاشفى؟ -

 .االن وصل مىكنم -
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 .صداى ديگرى به گوش رسید

 بفرمايین -

 . سالم آقاى كاشفى -

 .سالم -

من دوست خانمى هستم كه مدتى قبل تو پارک با شما حرف زد، در مورد  -

 .برادر رضاعیش

 بله. حالش خوبه؟ -

 :بىاختیار بابغض گفت

خوب نیست. میشه بیايم پیش شما تا باهاش حرف بزنین؟ اون روز حالش  -

 .بهتر شده بود

 .منتظرم٢تا ١٢باشه. آدرس میدم بین ساعت  -

 .صدا و اداى كلماتش مانند يک باغبان ساده نبود

 .شیدا نشانى را نوشت

******** 
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ديف ربا سهیال وارد ساختمان بزرگ كمیتهى امداد شدند. حیاط بزرگ با چند 

 گل كارى و درخت كارى فضايى

 صمیمى و آرامشبخشى را بهوجود آورده بود، يعنى كار باغبان مهربان بود؟

داخل حیاط عدهاى در حال آمد و رفت بودند، بیشتر زنان و كودكانى بودند 

 .كه نشان از وضع مالى ضعیف داشتند

 .وارد سالن بزرگ شدند و بهسمت اتاقک اطالعات رفتند

 .ک سه مرد باهیجان مشغول ديدن تكرار فوتبال شب گذشته بودندداخل اتاق

شیدا به شیشه زد و از مرد چاقى كه با هیجان تخمه مىخورد سراغ آقاى 

 .كاشفى را گرفت

 :مرد بهسرعت گفت

 .طبقهى دوم اتاق مشاوره -

 .و مجدد چشم به تلويزيون سیاهسفید كوچک دوخت

كاشفى باغبان بود يا نظافت چى يا  دختران جوان متعجب شدند، اتاق مشاوره؟

 !آبدارچى؟

 .اتاق را يافتند و وارد شدند

صندلى ديگر تكیه ٤ اتاق سالن انتظار كوچكى بود با میز و صندلى منشى و

 داده به ديوار. روبروى میز منشى، در

 .بستهى ديگرى به چشم مىخورد

ا روى میز مرد منشى لقمهى داخل دهان را فروداد و ساندويچ نیمه خورده ر

 .گذاشت

 اَمرتون؟ -
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 .با آقاى كاشفى كار داشتیم -

 قبال وقت گرفتین؟ -

 :شیدا متعجب پرسید

 .بیايم٢تا ١٢وقت!؟ صبح زنگ زدم خودشون گفتن بین ساعت  -

 .االن اطالع میدم -

از جا برخاست و به در اتاق بسته نزديک شد و بعد زدن چند ضربه در را باز 

 .كرد؛ اما وارد نشد

 .آقاى دكتر دو نفر اومدن و میگن با خودتون هماهنگ كردن. بله، چشم -

 .چشماى دو دختر با تعجب و حیرت گرد شده، به هم خیره شد

 !آقاى دكتر

 .منشى قدمى عقب آمد

 .بفرمايین -

 .ز و كنار ساندويچ ناهارش برگشتو پشت می

شیدا احساس كرد چندماهى میان شكمش مىچرخند و پاهايش را سست 

 .كردند

 سهیال طرف دكتره؟ -

 .نمىدونم، باغبون بود -

وارد اتاق شدند و به مرد آراستهى ايستاده سالم كردند. آقاى كاشفى با 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 533 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 لبخندى صمیمى با دست اشاره به

 :صندلىهاى مشكى كرد و گفت

 سالم، بفرمايین. ]خیره به صورت سهیال لبخندش عمیقتر شد[ خوبى دخترم؟ -

شیدا انديشید اين مرد شیكپوش و كت و شلوارِطوسىپوش براى پدر سهیال 

 به٤٠بودن زيادى جوان است، كمتر از 

 .نظر مىرسید

 شما سركارم گذاشتین؟ …مرسى. اوم -

 .كاشفى ابرو باال داد

 سركار؟ -

 .مدم با باغبون مهربون حرف بزنم؛ آقاى دكتر تحويلمون دادنبله ديگه. او -

 .آقاى كاشفى آرام خنديد و سر تكان داد

 حاال اين خوبه يا بد؟ -

 .نمىدونم، گیج شدم -
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 .آقاى دكتر گوشى روى میز را برداشت و تقاضاى سه چاى كرد

حضور در اتاق مشاوره و صحبت صمیمانهى بین دكتر و سهیال، تجربهى بسیار 

 خوشايند و پربارى براى دختران

 .جوان بود

 .دكتر گاهى شیدا را هم در صحبت شركت مىداد
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 مدردىتیزهوشى، دلگرمى و مهربانى، نكتهى بارز شخصیت دكتر بود. ه

 مىكرد؛ اما تیغ حقیقت را درون زخم

 .چركى فرو مىكرد

 .مىگفت درد دارد؛ اما بايد تحمل كرد تا زخم التیام يابد

راه حلهاى سادهاش مانند مسكنهاى خفیف بود و هشدار مىداد نبايد غفلت 

 .كرد

سهیال بعد از روزها سكوت، گريه كردن، از خدا شكايت كرد، از خانوادهاش 

 لبخند زد، خنديد و شیطنت شكايت كرد؛

 .كرد

گرماى آرامشبخشى از سمت دكتر بهطرف دختران در جريان بود. قلب سهیال 

 .آرام شد

 !سهیال پرسید: آقاى دكتر مىتونم بازم پیشتون بیام؟

 .لبخند گرم هنوز نقش لبهاى آقاى كاشفى بود

شحال تا دوماه اينجا هستم. روزهاى زوج، زمان استراحتم همین وقته، خو -

 .میشم ببینمت

 .سهیال از جا پريد

 .واى، آقاى دكتر وقت استراحتتون بود؟ ببخشین تو رو خدا -

 .دكتر خنديد

 بخشیدم، حاال بشین و بگو دانشجوى چى بودى؟ -

 .ما دانشجوى روانشناسى هستیم -

 .چه جالب. قراره همكار من بشین؟ خیلى خوبه-



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 535 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

*** 

كاشفى حرف زدند. دكترى كه سه آن شب دو دختر فقط درمورد دكتر فرخ 

 روز كمیته امداد مشاوره مىداد و سه روز

 .ديگر در بیمارستان مشغول كار بود

 سهیال فردا همراهم میاى بريم خونهى آقا رسول؟ -

 ديدن پرى كوچولو؟ -

 .آره. دستور ناصر خانه -

خیلى دوست دارم اين پرى رو از نزديک ببینم. روزى كه اومدن  -

 .سارا همراهشون نبودخواستگارى 
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 راستى سارا بالخره جواب مثبت داد؟ -

 .به سارا بود، همون شب عاقد دعوت مىكرد از بس هول بود رسولو ندزدن -

صداى خندهى دو دختر بلند شد. خوشبختانه چون همه بیدار بودند و در حال 

 خواندن امتحان فردا، كسى اعتراض

 .نكرد

 چه هول؛ ولى رسول هم تیكهى نابیه. خب بعد چى شد؟ -

دوبار بیرون برن، حرفاشونو بزنن و شرايطشونو بگن. -هیچى، قرار شد يكى -

 .همین روزا نتیجه رو خبر میدن

 .قا تختى هم پريدپس آ -

چه پرشى، شاه ماهى خاندان ما رو صید كرد. سارا عالیه، نه اينكه چون  -
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 خواهرمه، مىدونى اهل تعريف بیخود

 .نیستم. سارا واقعاً حرف نداره

مامانمو بگو، خیلى خوشحاله، همهش نگران بود سارا شوهر نكنه، آخه روى 

 هر خواستگارى عیب مىذاشت. نگو

 .گرو گذاشته بودخانم دلشو جايى 

 .ناگهان دست شیدا را گرفت و بامحبت فشرد

شیدا تو خیلى خوبى، خدا رو شكر مىكنم دوستى مثل تو دارم. امروز داشتم  -

 دق مىكردم، اگه پیش آقاى

 .دكترجون نمىرفتیم حتماً دق مىكردم

 .شیدا دست ديگرش را صمیمانه را روى دستان ظريف و زيباى سهیال گذاشت

 .وست خیلى خوبى هستى، بهترين دوست زندگى منتو هم د -

 .البته بعد از بهروز -

 :شیدا خنديد و گفت

 !بعد از بهروزجون -

****** 

تب امتحانات و تب مسابقات فوتبال جامجهانى ايتالیا باهم گريبان دانشجويان 

 .را گرفته بود

ون يسهیال و شیدا همراه ديگر دختران خوابگاه كتاب به دست روبروى تلويز

 نشسته و چشم به مسابقهى برزيل و

 .اسكاتلند دوخته بودند

 :سهیال كتاب لولهشده را بهطرف تلويزيون گرفت و گفت
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 .از برزيل خوشم نمیاد؛ خدا كنه ببازه -

 .شیدا بىعالقه، زيرلب مطلب كتاب را زمزمه كرد

دختران میان حرف، خنده، شوخى و مطالعه ،گوشچشمى هم به تلويزيون 

 .داشتند
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 زلزله بود؟ …لرزهاى بر تن تمامى آنها افتاد و

 .سكوت با موجى از اظهار نظرها شكست

 زلزله بود؟ -

 جايى منفجر شد؟ -

 كسى راديو داره؟ -

خرداد خبر هولناک زلزله، لرزه به جان مردم ايران انداخت. ٣١و صبح روز 

 لرزهاى كه با جیغ، فرياد، درد و رنج همراه

 .شد

 .لرزهاى كه حقیقت سیاه و تلخ، آن را شديدتر كرد

فريبا علىبابا دانشجوى ادبیات فارسى میان سالن باال جیغ مىكشید، چنگ به 

 صورت میزد و به گويش شمالى

 .دارى مىكرد. دوستانش نمىتوانستند او را آرام كنندعزا

 .گويى به او الهام شده بود همه كسش را از دست داده

شیدا و سهیال مانند بقیه با غم و كنجكاوى روزنامههاى عصر خوابگاه را ورق 
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 میزدند و با خواندن و ديدن اخبار

 .لحظهلحظهی زلزلهى رودبار و منجیل آه مىكشیدند

 .اقىمانده در جوی متشنج برگزار شددو امتحان ب

*** 

جعفر ساده و رحیم اكبرزاده درحالىكه باهیجان حرف مىزدند از مقابل 

 .شیدا و سهیال گذشتند

 .جعفر با هنرمند چه كنیم؟ ديگه نمیشه نگرش)نگهش( داشت -

من امروز همراش میرم. ببین مىتونى چندتا از بچهها رو آماده كنى با ما  -

 امداد رو ديده باشن رهىبیان. اگه دو

 .خیلى خوب میشه

 .دو دختر به هم خیره شدند

 شیدا اينا از هنرمند خودمون حرف مىزدن؟ -

 !واى هنرمند شمالیه؟ …آره انگار -

 :سهیال با صداى بلند فرياد زد

 .آقاى ساده، آقاى ساده -

 .و بهسمت پسران جوان دويد

 .شیدا با قدمهاى بلند سهیال را دنبال كرد

 :سهیال نفسنفسزنان خود را به آنها رساند و بىمقدمه پرسید
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 آقاى هنرمند هم تو زلزله كسى رو از دست داده؟ -
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 .هنوز خبرى نگرفته، تلفنها كه جواب نمیدن. امروز قراره بره شمال -

 :یدا بىاختیار پرسیدش

 تو گروهى كه مىخواين تشكیل بدين ما هم مىتونیم باشیم؟ -

 .الى نگاه كرداكبرزاده بهطرف ساده سو

 .جعفر بهنظرت از همین خانمها شروع كنیم -

 :جعفر زير چانهاش را خاراند و با شک پرسید

، نمىتونین خونوادههاتونو راضى كنین؟ شرايط هم سخته، از نظر جا، مكا -

 …تغذيه و

 :سهیال بىقرار گفت

 .خب اينكه معلومه، مىخوايم بريم منطقه زلزلهزده نه اردوى دانشجويى -

اكبرزاده با چشمان گرد شده به سهیال خیره شد. اين دختر در حرف زدن نه 

 .كم مىآورد و نه صبور بود

 :چشمان روشنش را به شیدا دوخت و گفت

دانشگاه. راضیش كنیم، میشه سريعتر دوساعت ديگه بیاين دم اتاق رئیس  -

 .بچهها رو جمع كنیم و بريم كمک

 :شیدا پاسخ داد

 .اجازه هم ندادن به صورت آزاد اقدام مىكنیم -

 .نفره از دانشجويان متقاضى با بیم و امید وارد اتوبوس قرمز شدند٣٤گروه 

دانشجوى دختر نمىدانستند قرار است با چه ٤ دانشجوى پسر و٣٠

 .صحنههايى روبرو شوند

 .به تمامى آنها بازوبند هالالحمر داده شد كه منقش به نام دانشگاهشان بود
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 .دو پسر بین آنها آب، نان و خرما پخش كردند

مرد جوان ريزنقش فعالى چندساعتِ بین راه را به مفیدترين حال ممكن، 

 .تبديل كرد

ه جزو برترين نیروهاى هالالحمر دانشگاه بود با آموزشهاى اساسی مازيار ك

 امداد، دانشجويان را براى ديدن و

 .برخورد با زلزله و زلزلهزدگان آماده كرد

 .نفر بعدى هماهنگكننده و رابط هستن٤ .نفره٦ گروه٥ نفريم،٣٤ -

گروه رو ٦ من، جعفر، رحیم و فرشاد هماهنگكننده هستیم. االن خودتون

 كیل بدين، اونجا برسیم بايد تحتتش

فرمان هالالحمر باشیم؛ خودسر كارى نمىكنین، كسى از گروهش جدا 

 .نمیشه

هنرمند در سكوت روی صندلى پشت راننده نشسته بود. دل شیدا از غم 

 .همكالسیش كباب بود

سهیال مانند شیدا خیره به نیمرخِ مات و ساكت هنرمند شد و بعد از دقیقهاى 

 :گفت سكوت آرام
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 .خیلى سخته ندونى خونوادهت زنده هستن يا نه -

 :شیدا غمگین گفت

 .خدا كنه زنده باشن، طفلكى داره سكته مىكنه -
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تران را تكان تا رسیدن به رودبار، آثار و خرابى زلزلهى مهیب، پسران و دخ

 داد. چندجا آسفالت خیابان و جاده كامل

 .برگشته بود

 .مسیر سخت و ترافیک سختتر بود

مجبور شدن قبل از رسیدن به رودبار پیاده شوند. چادرهاى امداد برپا بود. 

 در …نیروهاى هالالحمر، مردمی و

رفتوآمد بودند. مردم زلزلهزده، زخمیها و... در اطراف هر چادر هالالحمر 

 .تجمع كرده بودند

 .هوا در آستانهى تاريكشدن بود

هنرمند بىتوجه بهسمت شهر ويرانشده حركت كرد، پسران سعى كردند او 

 را براى ماندن تا صبح راضى كنند؛ اما

 .موفق نشدند

 :ريزش بعید بود، فرياد كشیدمازيار با صداى بلندى كه از جثهى 

 .كجا مىخواى برى صادق؟ االن شب میشه؛ كارى نمىتونى انجام بدى آخه -

 .هنرمند با جوابى كه داد اعتراض همه را خفه كرد

اگه پدر و مادر خودتونم بود تا صبح صبر مىكردين؟ شايد هنوز زير آوار -

 .باشن

روهاى امداد بمانند. سهیال اكبرزاده به دختران همراه گفت در چادرى كنار نی

 با ديدن پسران دانشگاه كه قصد

 .همراهى هنرمند را داشتند، قدم تند كرد

 .شیدا منم میرم -
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شیدا هنوز با حادثه كنار نیامده بود و احتیاج به نشستن و فكر كردن داشت. او 

 تا امروز در چنین موقعیتى قرار نگرفته

 .زده، همراه مردان غريبه باشدبود كه شبانه در محل آسیبديده و مصیبت

مردانى كه با چند تن از آنها جز حضور در كالس آشنايى نداشت و نزديكى به 

 .آنها موجب دلهرهاش مىشد

اما اقدام سهیالى بىپروا، او را هم به حركت واداشت و بىتوجه به نگرانى 

 .ذهنىاش به دنبال سهیال رفت

 .سهیال صبر كن از ما كارى ساخته نیست -

مگه براى كمک نیومديم؟ خب كمک به همكالسیمون مهمتره، تو اگه  -

 .مىخواى نیا؛ اما من میرم

شیدا انديشید سهیال درست مىگفت و بايد بىتوجه به استرس، همراه گروه 

 .میرفت

 .درست میگى؛ صبركن منم بیام -

مازيار با همراهى دختران مخالفت كرد؛ اما سهیال با زبان تندوتیزش كوتاه 

 .امدنی
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 :مازيار با اخم گفت

 .قبول؛ ولى بايد خیلى مراقب باشین عقب نمونین يا گم نشین -

چندساعت حركت روى زمین ناهموار و پارهپارهشده، گرسنگى و تاريكی 
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 .گروه را خسته كرده بود

 .جعفر با گذاشتن دست روى شانهى صادق هنرمند او را متوقف كرد

صادقجان بچهها خسته هستن؛ تا صبح استراحت كنیم، صبح زود حركت  -

 .مىكنیم

نگاه دردناک صادق در آن تاريكی به همكالسىهايش افتاد. همه خسته و 

 گرسنه بودند؛ اما با جوانمردى و محبت

یان خرابىها مىآمدند و اعتراضى در سكوت وهمانگیز شب همپاى او م

 نمىكردند، حتى دو دختر دانشجو هم

 .همراهشان بود

 دو دختر! چه كسانى بودند و چرا آمده بودند؟

تمام ذهنش چنان پر از صورت و صداى خانوادهى بزرگش بود كه به چیزى 

 .توجه نكرده بود

 برادر چیكار مىكنى؟ تا صبح اينجا بمونیم؟ -

 :با صداى ضعیف گفت

 . باشه -

با موافقت هنرمند، پسرهاى خسته كنار هم پخش زمین شدند. دوتا از پسرها 

 از آخرين چادر امدادى كه ديده بودند،

نفر يک پتو رسید. چند نفر ديگر از میان خرابىها ٤ چند پتو گرفتند. به هر

 .چوب جمع كردند و آتشى بهپا كردند

از پسرها نشستند. سهیال  شیدا و سهیال چسبیده به هم زير پتو بافاصله

 باخستگى خمیازه كشید و مچاله شده روى
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 .شانهى شیدا به خواب رفت

شیدا كه احساس ناامنى مىكرد، چشم روى هم نگذاشت و خیره به آتش شد. 

 بوى مرگ را شديدتر از هر زمانى

 .احساس مىكرد. فضا پر از بوى مرگ و درد بود

را ديده بود، جنازههاى پوشیده در در مسیر، افراد آواره و خرابى خانهها 

 .پارچه يا پتو را رديف شده كنار هم ديده بود

 .گويى جنگ اينبار در شمال، رخ داده بود

چشمانش آرام گرم مىشد كه حركت يكى از پسرها او را هوشیار كرد. با 

 كمى دقت هنرمند را تشخیص داد كه به

 .آهستگى از جمع دور مىشد

، حس مراقبت از اين پسر ساكت و مظلوم حسى غريب وجودش را گرفت

 كالس. سعى كرد به آرامى پتو را از خود

 .دور كند و بلند شود

 :سهیال خوابآلود گفت

 .شیدا تو رو جدت بگیر بخواب خستهم -
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 .هنرمند داره میره -

 .سهیال هوشیار شد

 كجا؟-
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 .نمىدونم، پاشو االن تو تاريكى گمش مىكنم -

دو دختر بهسرعت بلند شدند و دنبال سیاهى متحرک رفتند. هنرمند راه 

 مىرفت، گاهى در تاريكى مىلغزيد، مىافتاد

 .و باز جلو مىرفت

نار و داخل چادر آسمان كمى روشن شده بود. از كنار چادر بزرگى گذشتند. ك

 افراد زخمى و آسیبديده به چشم

 .مىخورد

ساعتى بعد هنرمند میان خرابهها مىدويد و با گويش محلى پدر و مادرش را 

 .صدا مىزد. به خانه رسیده بود

روى تلى از خاک و چوب نشست و فرياد زد. خدا را به يارى خواند و ضجه 

 .زد

انى كه با دست خالى به جنگ چشمان دو دختر پر از اشک شد. ديدن پسرجو

 تلى از سنگ و آجر و چوب رفته بود

،چنگ مىزد و با فرياد زدن آنها را كنار مىزد، بسیار دردناک و جگرسوز 

 .بود

شیدا و سهیال با چشمان خیس به كمک رفتند. صادق آنها را نمىديد. ناگهان 

 زير پاى هنرمند كمى فرورفت و

 .دپسر جوان به داخل حفرهاى كشیده ش

 .صادق بدنش لرزيد« ای خدای»نفس در سیـ*ـنهى شیدا حبس شد. با نعرهى 

پیكر بىجان كنار هم قرار گرفتند. ٥ چند نفر به كمک آمدند و ساعتى بعد

 صادق هنرمند ديگر صدايى براى
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اعتراض به طبیعت خشن و حكمت خدا نداشت. با انگشتان خونى هنوز 

 .جستجوگر پیكر عزيزانش بود

ن با آرزوى صبر از آنها جدا شدند، سهیال با صورت خیس و كمككنندگا

 چشمان قرمز خیره به هنرمند داغدار

 :گفت

 شیدا چیكار كنیم؟ بريم مازيار و بچهها رو بیاريم؟ -

 .نمىدونم -

 . صداى خفهى صادق بلند شد

 !ساحل! ساحل -

و باز هم به جنگ تل خرابى رفت. سه جفت دست زخمى كنار هم مشغول 

 و با كنار كشیدن كمدى هر سهشدند 

 .لرزيدند
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طفل خردسالى با اندک لباسى به خواب آخر رفته بود. دستهاى هنرمند او را از 

 آغـ*ـوش خاک گرفت و به

سیـ*ـنه چسباند. ديگر اشكى نمانده بود. پیكر ظريف را با تمام قدرت به 

 سیـ*ـنه فشرد و در گوشش زمزمهى

 .خداحافظى سر داد

 .سهیال بىطاقت روى خاكها افتاد و بلند گريست
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شیدا با پر چادر چشمانش را از اشک پاک كرد و خیرهى صحنهى دردناک 

 واقعا چشمان طفل باز …روبرو شد؛ اما

 ؟شد

جلو رفت. صورت كوچک طفل میان بازوى هنرمند ديده مىشد. پلک كودک 

 .باز و بسته شد

 .زنده است، بچه زنده است -

هنرمند فقط كمى تكان خورد، هنوز در شوک بود. شیدا در اختیار نیرويى 

 نامريى بهسرعت جلو رفت و طفل را از

و باسرعت « ست.میگم زنده ا»میان بازوى هنرمند بیرون كشید و فرياد زد: 

 دويد. سهیال و هنرمند به خود آمدند و

 .پشت سرش دويدند

شیدا فقط به بیمارستان صحرايى كه ديده بود، فكر مىكرد و مىدويد. اين 

 طفل بايد زنده مىماند. چندبار در

آستانهى افتادن، خود را بهسختى كنترل كرد؛ اما چند قدم مانده به چادر 

 ود آمد. طفل رابزرگ، با زانو روى زمین فر

 .به سیـ*ـنه چسباند و آرنج را جلو داد تا از امانت نگهدارى كند

آخ بلندى گفت و بىتوجه به سوزش دست و پاهايش بلند شد و دويد. با قرار 

 دادن طفل میان دستان پزشک

 .خارجى، چادر پر خاک را تكاند و كنارى با بیم و امید ايستاد

یافته را معاينه كرد. داخل دهان طفل را پزشک فرانسويى سرتاپاى طفل نجات

 شستوشو داد و با وصل كردن سرم
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 .به دستان كوچک، لبخند بر لبهاى سه جوان خاكآلود و مضطرب نشاند

 :صادق كنار طفل رفت و با لمس صورت طفل زمزمه كرد

 .ساحلجان، عزيز عمو، عمر عمو -

 .و قطرات درشت اشک روى گونهاش جارى شد

و سرش را كنار بدن ساحل گذاشت. چشمانش را بست و روى زمین نشست 

 :زمزمه كرد

 .(اال تىتى بیا بیرون، )ماه بیرون بیا-

 .(بیا نوكون مىديله خون. )بیا و دلم را غرق در خون نكن

 .(توو مى لیلى مو تى مجنون. )تو لیالى من هستى و من مجنون توام

 (هوا ايمشو چى تاريكه، )هوا امشب چقدر تاريک است،

 .(مى ديل چون رشته باريكه. )دلم چون رشتهاى باريک است
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 !(بوشو آى شو، بوشو آى شو! )برو اى شب، برو اى شب

 ( !مى زاكى كوچیكه، واهلل! ) بچه من كوچک است، اى خدا

 !(مى زاكى خوشگله، واهلل! ) بچه من خوشگله، اى خدا

 …حاال الال، حاال الال

 .(در ئه دونیا غمى دانم. )در اين دنیا غمى دارم

 ز غم چشمه نمىدانم

گو آى شو تا سحر با توو، زاكى جان عالمى دانم )بگو امشب تا سحر با تو، 
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 .(فرزندم عالمی دارم

 .همراهى مىكرد هقهق آرام دختران الاليى سوزناک را

*** 

ريشتر رودبار و ٣/٧ دقیقهى بامداد زلزله اى با٣٠ ساعت١٣٦٩ خرداد٣١)

 منجیل را لرزاند. اين زلزله در استان هاى

 . ديگر موجب خسارت چندانى نشد

هزار كشته گرفت و هزاران نفر را آواره ٣٥اما در منجیل و رودبار بیش از 

 كرد. زلزله اى كه بى شک مصیبت بار

 .ن زلزله تاريخ ايران بودتري

بیمارستان صحرايى فرانسوى ها در رودبار يكى از بزرگترين چادرهاى امداد 

 .(در اين واقعه بود

 .اين قسمت را تقديم به بازماندگان زلزله مى كنم. روح عزيزانشان شاد

*** 

هنرمند بهقدرى الاليى خواند كه بىحال شد. سهیال با دلسوزى به صورت 

 ر پسر رودبارى خیره شد،كشیده و الغ

 .گويى براى اولینبار او را مىديد

روى صورت داغ ديده و الغرش رد پاى اشک بهخوبى ديده مىشد. دستانش 

 دو طرف پیكر كوچک ساحل قرار

 .گرفته بود؛ حتما مىترسید او را از دست بدهد

 :چشمانش را پاک كرد و با صداى خشدار و گرفته گفت

 .يمبايد به بچهها خبر بد -

 :شیدا با حال و روزى مانند دوستش گفت
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 .نمیشه تنهاش گذاشت -

 .من میرم دنبال بچهها، نذار از اينجا تكون بخوره -
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سهیال باسرعت دويد تا زودتر گروه را خبر كند. نه متوجه سرتاپاى خاكآلود و 

 مانتوى پارهاش شد و نه مقنعهى

 .عقب رفته و كج وكوله را مرتب كرد

 .موهاى كوتاه و روشن روى پیشانى و كنار گونههايش خودنمايى مىكردند

ده ايستانیمساعت بعد گروه پسران دانشجو را ديد كه مبهوت میان خرابهها 

 .بودند

رحیم زودتر از بقیه او را ديد و باخشم خود را به سهیال رساند و با صداى بلند 

 :پرسید

 ...خانوم معلومه كجا هستین؟ دوستتون كجاست؟ خانوم شما -

 :سهیال میان جملهاش پريد و درحالىكه نزديک شدن بقیه را مىديد گفت

كردن شما نبود. با شیدا نیمهشب آقاى هنرمند راه افتاد، فرصت بیدار  -

 .دنبالش رفتیم تا كار دست خودش نده

 .ساده زودتر از بقیه متوجه سرووضع آشفته و بغض صداى سهیال شد

 خانوم زواره چى شده، بچهها كجان؟ -

سهیال با همان بغض نشسته در گلو تعريف كرد كه در اين چندساعت بر آنها 

 .چه گذشته است

*** 
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 :شیرين شده را به خورد صادق داد و گفت مازيار بهسختى چاى داغ

بدنهاى بىجان رو شناسايى  …صادقجان بايد قوى باشى، بايد بیاى و جنا -

 كنى، فقط تو از اهل اون محل زنده

 .موندى

صادق مىترسید. از سنگینى درد و پاره شدن قلبش مىترسید. چگونه بگويد 

 !اهل محله همه خويشان اويند

 .ل كند هنوز كسى در جايى زنده استمىخواست خوشبینانه خیا

 .جعفر كنارش نشست و دست به دور شانههاى الغر صادق گره زد

صادقجان شناسايى نكنى همه رو بىنامونشون خاک مىكنن. همهى اون  -

 بدنهاى روى خاک به تو امید دارن تا

 .شناسايى بشن. بلند شو برادر من، بلند شو صادقجان

 :صدايى در گوشش نجوا كرد

 صادق، باباجانم منو كنار ننجان )ننهجان( خاک كن، باشه باباجان؟ -

 .لبهايش لرزيد

 . چشم آقاجان -

ماهه ٧جفت چشم به او خیره بودند. نگاهى به ساحل ٢٠ بلند شد، بیش از

 كرد. نبايد او را تنها مىگذاشت. طفل را

با سرم در آغـ*ـوش گرفت و قصد خروج از چادر داشت كه بهیارى باعجله 

 :گفت

 .نبرينش؛ هنوز بايد تحتنظر باشه -
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 :صادق به جعفر گفت

 .همین دخترهبدون برادرزادهام هیچجا نمیرم؛ همهى خونوادهم  -

 :شیدا قدمى جلو آمد و گفت

 .من و سهیال پیشش مىمونیم شما برين -

 قول مىدين يهثانیه هم از كنارش دور نشین؟ -

 .قول میدم. به خاک برادرم همینجا مىمونم تا برگردين -

 .قلب صادق آرام نشد؛ اما به قول اين دختر قد بلند چادرى اعتماد داشت

ا سیر مىكرد. خاک برادرم! مگر شیدا برادرى را سهیال هنوز در جملهى شید

 !از دست داده بود؟

صادق به پیكرهاى بىجان كه كنار هم قرار داشتند، نزديک شد. در مجاورت 

 آن پیكرها، با لودر گورى به درازای

 .متر كنده بودند60

 .با كنار زدن هر پتو يا پارچه، بادرد اسمى را بر زبان آورد

 .عمو ياسر -

 .نسیمزنعمو -

 .بابک، پسرعمو ياسر -

 .باربد، پسرعمو سهیل -

 .احسان، پسر آقاى كريم لطفى همسايه آقاجانم -

با شناسايى آخرين نفر ديگر چشمى خشک نبود و نفسى براى صادق باقى 

 نمانده بود. با گفتن آقاجانم روى
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 .سیـ*ـنهى پیرمرد نورانى با چهرهى آرام افتاد و از هوش رفت

 :مازيار اشک چشم را پاک كرد و ناباورانه زير لب گفت

نفر؟ يعنى مىتونه تحمل كنه؟ خدا به فريادت برسه ٨٠ از دست دادن -

 .صادق

 .الهى و صمدى پیكر بیهوش همكالسى داغدارشان را كنار كشیدند

گور دست جمعى با دستان دانشجويان دانشگاه تهران، تبديل به منزل ابدى 

 چند همسايهى خاندان هنرمند و

 .پدربزرگش شد

 .مهرابى اسامى را به ترتیب قرار گرفتن در گور، روى برگهاى نوشت

 :قبل از ريختن اولین بیل خاک بر روى پیكرها، مازيار فرياد زد

صبركنین. صادق رو بهوش بیارين؛ بايد براى آخرينبار با خونوادهش  -

 .خداحافظى كنه

 :اک فرو كرد و معترض گفترحیم خسته و عصبى بیل را داخل تل خ
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اين بچه ديگه جونى براش نمونده، با دستاى خودش خونوادهش رو بیرون  -

 .كشیده، بذار تمومش كنیم

 :دستهاى مازيار از درد مشت شد و بااخم گفت

ارو نكنه تا آخر عمر خودشو نمىبخشه. رحیم بايد خداحافظى اَگه اين ك -

 .كنه
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 .با بحث موافقان و مخالفان نظر مازيار، رحیم كوتاه آمد و تسلیم شد

******** 

پسرها در گروههاى مشخصشده در قسمتهاى مختلف شهر با گروههاى امداد 

 و هالالحمر، صلیب سرخ و مردم

 .و مردم آواره كمک مىكردند همكارى مىكردند. دخترها به مجروحین

شیدا و سهیال در بیمارستان صحرايى به بهیاران و پزشكان كمک مىكردند و 

 در همان حال چشم از ساحل

 .برنمىداشتند

صادق روزى چندبار به ديدن ساحل مىآمد و شبها كنار او، تن خسته و داغان 

 .را به خواب مىسپرد

تجربهاى كه شیدا در اين روزها بهدست آورده بود، به اندازه چندسال دختر 

 .جوان را بزرگ و آبديده كرده بود

او كه همواره از صحبت و معاشرت با هر مردى اجتناب مىكرد، در اينجا 

 روزى چندينبار با آنها در مورد بهداشت

 .زنان و كودكان آواره صحبت مىكرد

ر صادق مىنشست و براى اولینبار سعى مىكرد با گاهى ساحل به بغـ*ـل كنا

 ناديده گرفتن شرم وجوديش، او را با

 .سخن گفتن آرام كند

گاهى سهیال را كه اين روزها اثرى از شیطنت و لبخند نداشت، به سراغ صادق 

 .مىفرستاد

بچههاى يتیم را جمع مىكرد و با مالطفت موهايشان را شانه مىزد و دست و 
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 آب داخل سطلصورتشان را با 

 .مىشست

بیشتر كودكان كه تنها به گويش گیلكى آشنا بودند زبانش را نمىفهمیدند، 

 شیدا با زبان دست و صورت با آنها

 .صحبت مىكرد. زبان بینالمللی جهان

كودكى سیاه چشم و ژولیده پايین چادرش را كشید و چیزى گفت كه شیدا 

 .نفهمید

به چادر نزديک مىشدند. بیشتر  غروب بود و گروهى از پسران با خستگى

 بچهها يكديگر را به اسم صدا مىزدند،

 :شیدا هم ناخوداگاه بلند گفت

 .آقا صادق -

صادق به پاهاى خسته شتاب داد و به او نزديک شد. صورت مضطرب و نگاه 

 .پرترس را به شیدا دوخت

 ساحل طورى شده؟ -

احاال بین بچهها نديده نه، ساحل خوبه. نمىفهمم اين كوچولو چى مىخواد. ت -

 .بودمش
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صادق نفسى عمیق كشید و زانو به زمین زد و دخترک را از پشت چادر سیاه 

 شیدا بهسمت خود كشید و به زبان
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 :گیلكى گفت

 چى مىخواى دخترجون؟ -

 :چشمان آبى صادق نگاه كرد و گفتدخترک به 

 .مادرم آب مىخواد -

 مادرت كجاست؟ -

 .پیش بابام خوابیده، پاش شكسته -

 :صادق ناباورانه دخترک را بغـ*ـل زد و پرسید

 از كدوم طرف برم؟ -

 :با اشارهى دخترک درحالىكه به آن سمت مىدويد، فرياد زد

 .مازيار با بچهها بیاين. پدر و مادر اين دختر هنوز زندهن -

شیدا نگاهى به ساحل و سهیال انداخت كه خواب بودند. چادر را زير بغـ*ـل 

 .زد و دنبال صادق دويد

با راهنمايى كودک به محل موردنظر رسیدند. كودک خود را از بغـ*ـل صادق 

 .بیرون انداخت و روى آوار دويد

 .انمامان، مام -

 .صداى ضعیف زنى شنیده شد كه كمک مىخواست

 .مازيار به پسران اجازه حركت نداد

 .نزديک نشین، ممكنه زن بیچاره زير آوار بره -

دقیقه توانستند زن مجروح و شوهر بیهوش را ٤٠با راهنمايى مازيار بعد از 

 بیرون بیاورند. شیدا بهسرعت پاهاى زن را

بیرون آورد و به زن جوان داد. به روشنى آتل بندى كرد و مقنعهى خود را 
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 آشكار بود زن جوان از برهنگى سرش

 .معذب است

روز، به معجزه شبیه بود. هرگز براى ٧ زنده ماندن اين خانواده سهنفره بعد از

 ساله چگونه٦آنها آشكار نشد كه دختر 

وار روز بىآب و غذا بودن، زنده بماند و خود را از زير آ٧ توانسته بود بعد از

 !بیرون بكشد

چگونه با آن تن ضعیف و بىجان خود را به شیدا رسانده و توانسته بود صادق 

 را بهدرستى راهنمايى كند و باالىسر

 پدر و مادرش ببرد؟

 !نام زن جوان زيبا بود، هم نام مادر صادق

رامش رسید. خدا مانند ن زن و شوهر، به كمى احساس اصادق بعد از نجات ا

 ده نگهداشتنهمیشه از زن

 .فريدههايش هدفى داشتا
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 .در اتوبوس فقط صداى غمگین شجريان آتش بهجان میزد

 گر به تو افتدم نظر چهره به چهره، رو به رو»

 شرح دهم غم تو را نكته به نكته، مو به مو

 از پی ديدن رخت همچو صبا فتادهام

 خانه به خانه در به در، كوچه به كوچه كو به كو
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 میرود از فراق تو خون دل از دو ديدهام

 دجله به دجله يم به يم، چشمه به چشمه جو به جو

 مهر تو را دل حزين بافته بر قماش جان

 رشته به رشته نخ به نخ، تار به تار پو به پو

 گشت و نديد جز تو رادر دل خويش طاهره، 

 «صفحه به صفحه ال به ال پرده به پرده تو به تو

پسران و دخترانِ خسته با كولهبارى پر از تجربه و خاطرات جورواجور كه 

 بیشتر رنگى از درد و رنج داشت، تن

 .لهولورده را به پشتى صندلىها سپرده بودند

 .كردنديا خواب بودند يا با چشمان بسته در دنیاى درون سیر مى

با صداى گريهى ساحل چشمان شیدا باز شد. يک رديف با صادق فاصله 

 داشت. كمى سر را جلو داد. صادق با

 .رام كردنش داشتزمزمه و فشردن كودک سعى در ا

 :شیدا طاقت نیاورد و از جا برخاست و گفت

 .آقا صادق بدينش به من، شما استراحت كنین -

 .سر صادق به عقب چرخید

 .روم میشهخستهاين، االن اشما هم  -

شیدا از صندلى بیرون آمد و صندلى رديف جلو را رد كرد و دستهايش را دراز 

 .كرد

 .لطفا بدينش به من -

صادق با شرمندگى تشكر كرد و طفل چشم درشت گريان را بهسمت شیدا 
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 .گرفت

شیدا طفل را محكم بغـ*ـل كرد و بااحتیاط به سمت صندلى خود برگشت. 

 ک كوچک ساحل را از طريقصادق سا

 .كیوان كه پشت سرش نشسته بود به شیدا رساند

سهیال از خواب بلند شد و به كمک شیدا طفل را تمیز كرد و شیشه شیر را به 

 بجوش پركیوان داد تا از فالسک ا

 .كند

314 
 

 

 

ساحل با مک زدن سرشیشه شیر و لم دادن میان حجم گرم و بامحبت 

 رام شد و چشمانغـ*ـوش شیدا اا

 .بى قشنگش را بستا

شیدا خیره به لبهاى سرخ و زيباى طفل كه در خواب هم مشغول مكیدن شیر 

 :بود، با بغض زمزمه كرد

 .سیت دختركوچولوبمیرم برات، الهى بمیرم براى يتیمى و بىك -

 .میختقطرهى اشک با فینفین سهیال درهم ا

 .سهیال دست كوچک و نحیف ساحل را لمس كرد و بوسید

 .چقدر اين دختر خوشگله -

 .شیدا كه براى صدمینبار اين جمله را مىشنید، سكوت كرد

 صادق چطور مىخواد اين بچه رو نگه داره؟ -
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 .موهاى خرمايى و لطیف ساحل زدشیدا شانه باال انداخت و بـ*ـوسهاى روى 

******** 

بهروز بهسمت بالكن اتاق رفت و دست مشت شده را روى سیـ*ـنه فشرد. 

 .تحمل بغض و اشک شیدا را نداشت

مده بود تا هم از نجا اشیدا كه صبح زود رسیده بود، به جاى خانهى خودشان ا

 سفر بگويد و هم ساعتى

 .استراحت كند

 .ه بودند. خوابگاه بعد از امتحانات تعطیل بودنیمهشب به تهران رسید

بعد از خداحافظى از سهیال و بقیه، با چندتا از پسران گروه بهسمت ترمینال 

 جنوب همراه شد، پسرانى كه عازم

 .ترمینال بودند تا به شهرشان برگردند

بهروز از ديدنش حیرت كرده بود. شیدا بعد از صحبتى كوتاه با زندايى و 

 نهاى اندک، همراه بهروز واردخوردن صبحا

 .اتاقش شد

بیش از دوساعت بود كه بىوقفه از اتفاقات مىگفت، بغض مىكرد و 

 بهسختى اشک خود را كنترل مىكرد. گاه

 .سكوت مىكرد تا بغض سرازير نشده را فرودهد

بهروز تحمل بغض و اشک شیدا را نداشت. قلب به سیـ*ـنهاش مىكوبید و 

 چگونه او رادرد مىكشید. نمیدانست 

 .آرام كند و دردش را بهجان بخرد

وقتى شیدا از صادق و رنجش گفت. بغض تركید و با كشیدن چادر روى 
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 صورت و قرار دادن دستی بر روی دهانش

 .سعى كرد صورت و صدايش را مخفى كند

بهروز نمىدانست چه كند؟ اگر بیرون مىرفت شیدا شرمنده مىشد، اگر 

 ز اينكهحرفى مىزد باز هم شیدا ا

 .نمىتوانست صدايش را كنترل كند و حرف بزند شرمنده مىشد
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خدايا چرا اين دختر اين اندازه از اشكريختن و گريهكردن جلوى ديگران 

 !شرمنده و عصبى مىشد؟

 .بايد بهخاطر قلب شیدا و قلب ديوانه خودش كارى مىكرد

 .بى بهسمت شیدا گرفتلیوان ا

 .روم بشى، بگیرب رو بخور تا كمى اشیدا، شیدا اين ا -

 .مددست شیدا از زير چادر بیرون ا

ن روى انگشتان و كف دست، زخم و پینه به چشمش خورد. چه مىشد اگر ا

 دست را مانند يک شی مقدس

 سید و بر چشم مىمالید؟مىبو

شیدا مىدونم چقدر سخته، ازدستدادن همهى كسانى كه دوست دارى،  -

 مىدونى كه منم وقتى كوچیک بودم

بهجز مادرم همهى خويشانمو از دست دادم، با ظلم اونا و فرار مادرم من 

 .بیكس شدم
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 .هى عمیق كشید و نگاهش روى پیكر زير چادر نشستا

بیشتر از من، چون كسانی رو از دست داده كه  صادق خیلى رنج برده، -

 بینشون همیشه محبت و عالقه بوده؛

اما خدا با زنده نگهداشتن ساحل، در حقیقت اون پسرو زنده نگهداشته.  …اما

 همكالسیت بهخاطر اون بچه زود غم

و غصهها رو كنار مىزنه، يعنى مجبوره. برادرزادهش دوباره روح زندگى رو 

 ىگردونه، مطمئنبه همكالسیت برم

 .باش

مد خبرى از شیدا با حرفهاى بهروز كمى به فكر فرو رفت و وقتى به خود ا

 ن بغض همگريه نبود، سنگینى ا

 .كمتر شده بود

 .با چادر صورتش را پاک كرد و روى تخت نشست

روم بشه. نمىدونى چقدر اين پسر مظلوم، خدا كنه بهروز، خدا كنه صادق ا -

 مهربون و معصومه. خیلى مثل... ]باز

 .هم بغض كرد[. خیلى مثل علیه

 .بهروز لبخند زد و قدمى جلو آمد

اگه مثل على هست حتماً اين مصیبت رو رد مىكنه. شیدا اين همه از صادق  -

 تعريف مىكنى نمیگى من حسوديم

 !میشه؟

 .شیدا نشستلبخند بىجانى روى لبهاى 

اگه يهبار اونو ببینى، قبول مىكنى چقدر شبیه على منه. من تازه تو رودبار و  -
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 میون اونهمه خرابى و اشک، زخم و

درد فهمیدم اون پسر چقدر خوبه. نمىدونى با ساحل كوچولو چطور برخورد 

 مثل يه بابا، …مىكرد، درست مثل

 .ا، هم مادرره همینه، همكالسى من يهروزه بابا شد، هم بابا

 .بهروز روى صورت رنگپريده و لبهاى خشكشدهى شیدا مكث كرد
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 .خیلى خستهاى؛ كمی بخواب. من میرم پايین، بقیهشو بعداً تعريف كن -

*** 

بام، پاهايش را جمع كرد و سر روى تكیه زده به كولر نصبشدهی روى پشت

 زانوها گذاشت و چشم به آسمان

 .تیرهى روبرو دوخت

سالگى اين مكان برايش نقش سنگ صبور را داشت. هروقت غمگین يا ٧از 

 عصبانى يا دلشكسته مىشد، به اينجا

 .پناه مىآورد

 .به لطف كولرهاى آبى، كمتر همسايهاى، شبها براى خواب به پشتبام مىآمد

آهى كشید و زمزمهوار مشغول صحبت شد. گاه مخاطبش آسمان سیاه و 

 ستارگان چشمكزن بود، گاهى خدا را

 .ال قرار مىداد و گاه به دلجويى يا توبیخ خود مىپرداختمورد سو

صدايش باال نمىرفت، حتى مىترسید اينجا گوشى نامحرم صدا و دردهايش 

 را بشنود. در خلوت شبانهى پشتبام
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 .اجازه نمىداد بلند بگريد هم به خود

اشكها صورتش را خیس مىكرد و گهگاه با پاک كردن چشم و بینى، فینفین 

 .خفهاى مىكرد

چادر تیره روى سر و بدنش جا خوش كرده بود. اين حجاب دوستداشتنى، 

 بزرگترين حافظ و امین تن ستم ديده و

بش نیز مظلومش بود، آنقدر مظلوم كه گاهى مورد بىتوجهى و حقارت صاح

 .قرار مىگرفت

خدا كنه اين ماه هم تموم بشه و برگردم دانشگاه. خدايا خسته شدم از  -

 ديدن اين رفتارها و برخوردها. بابا هنوز داد

مىزنه و بىرحمانه جلوى دوست و دشمن به ننه فحش و ناسزا میده، اصال 

 .فكر نمىكنه اين زن، همسرشه

 .میگه و خودش مىخنده از لباس پوشیدن، غذا پختن و همهچیش بد

دلم براى ننه مىسوزه. خب اونم به تمیزى خودش نمىرسه، بیشتر وقتا با 

 همسايهها در خونه نشسته و غذا رو

 .مىسوزونه

 .مواظب زبونش هم نیست

بابا دل اونو مىسوزونه، ننه هم به جاش دل من و مهرى رو مىسوزونه. مثالً 

 .ديروز عقد ناصر و زينب بود

 .به آرامى فرو افتادقطرهاى اشک 

خوب كردى دخترتو زود شوهر »توی مراسم پیش بقیه به مادر زينب میگه:  -

 دادى و نذاشتى براى بعد وگرنه
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مىشد مثل اين شیداى ما. دختره كسى رو قبول نمىكنه، باباشم عقلشو داده 

 دست اين دختر. واال راست گفتن

مهرى مثل آبجیش  بايد به حالش گريست. خدا رو شكر٢٠ دختر رسید به

 نیست دوست داره شوهر كنه. يه

 «.خواستگار خوبم داره، انشاءاهلل زود ردش مىكنیم بره

دلم داره مىسوزه. راحت با  …مادر زينب بیچاره مونده بود چى بگه. اِى خدا

 .آبروى من بازى مىكنه
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نادر هم نمىدونم چطور فكر مىكنه كه به خودش اجازه میده بگه شیدا با 

 ماشین دايى اينا نیاد؟ آخه تو ماشین بابا

 جا مىشیم؟

 تا آدم بزرگ با علىرضا؟٧

حاال خوبه بابا چیزى نگفت و من و مهرى با دايى رفتیم. همه میگن چرا با نادر 

 آشتى نمىكنى! اين نزده مىرقصه،

 .واى به روزى كه آشتى هم بكنم. ولش كنن مىخواد براى ما تصمیم بگیره

مىدونى شكارچى )صورت فلكى( مهلقاى ساكت و بىتفاوت بهدرد نادر 

 هردارىمىخوره؛ فقط براى بچهدارى و شو

 .خلق شده

حسرت به دل موندم يهبار كتاب بخونه يا درمورد چیزى بهجز خونهدارى و 
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 .آشپزى حرف بزنه

ناصر شانس آورده؛ زينب دختر خوبیه. ديشب خیلى با مهرى رقـ*ـصید. باز 

 هم مهرى خانوم با رقـ*ـص هندى و

 نم؟مهرى، آه از دست تو چه ك …لباس بلندش دل دخترا رو برده بود. مهرى

اِى خدا كمک كن ايندفعه ماجراش ختمبهخیر بشه. پسره بد نیست، از سر 

 مهرى زياديه

 .ماجراى دوهفته پیش را بهخاطر آورد

مهرى با التماس او را با خود به پارک بزرگ شهر برد. وارد قسمت خانوادگى 

 :كه شدند مهرى گفت

 !پسريهشیدا خودتو نشون نده. روبروى ما بشین و ببین اسد چهجور  -

شیدا نیمكت چوبى كنار آنها را انتخاب كرد و نشست و با بیرون آوردن 

 .مجلهاى، خود را مشغول نشان داد

ساله بود با قدى متوسط و بدنى الغر. شیكپوشى و رايحهى ٢٣-٢٤اسد جوانى 

 ادكلنش مجذوبكننده بود. به

 .مهرى گفته بود مسئول امور مالى كارخانهاى در اراک هست

ز سفرهاى كارياش با مهرى برخورد كرده بود. مهرى جسورانه سوار در يكى ا

 اتومبیل او شده بود تا به مقصد

 .برسد

اسد با گرفتن شماره تلفن، بیش از سهماه با خواهرش رابطهى تلفنى داشت و 

 بار او را در همین پارک مالقات٦

 .كرده بود
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با او قرار مهرى با توجه به صحبتهاى شیدا حاضر نشده بود جاى ديگر 

 .بگذارد

شیدا دست اسد را ديد كه بهسمت دست مهرى رفت؛ اما مهرى خود را كنار 

 .كشید و اعتراض كرد

 :صداى اسد را بهسختى شنید

مهرى من اهل بازى و سرگرمى نیستم، از تو خوشم اومده. ]كالفه دستى به  -

 صورتش كشید.[ دو روز وقت دارى

 .فكر كنى

گاريت يا اين رابطه رو تمومش كنیم. االن هم بايد يا اجازه بده بیام خواست

 .سريع برم، خوب فكراتو بكن
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 .بعد از رفتن اسد، شیدا كنار مهرى نشست

مىترسم شیدا. از خونوادهش هیچى نمىدونم. نكنه مثل بابا دست بزن  -

 داشته باشه يا اهل فحش دادن باشه؟

 !نكنه خونوادهش اذيتم كنن؟

 :شیدا توانست مهرى را آرام كند و بعد بپرسد

 دوسش دارى يا نه؟ -

 :مهرى بدون مكث گفت

م خوبه مرد خوبیه. ظاهرشو كه ديدى، خوشتیپه و خوشلباس، قیافهش -
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 ]خنديد[. انگار قراره همهی خونواده با

 .چشم سبز وصلت كنیم

تو اين مدت هیچ رفتار بد و جلفى نداشته. براى من كه نمىخوام درس بخونم 

 و بايد ازدواج كنم، بهترينه، فقط

 .نمىدونم خونوادهش چطوريه. نمىخوام برم شهر غريب

 مهرى تو دوسش دارى يا نه؟ -

 .تى كنارشم انگار تو داستان يا فیلم هستمآره دوسش دارم. وق -

 .شیدا فكر كرد امان از دست خیالبافى دختران

بذار بیاد خواستگارى، خونوادهها باهم آشنا میشن، تحقیق مىكنیم. بهنظر  -

 من پسر خوبیه. خونوادهدوست و اهل

 .كار

همین كه مستقیم حرف خواستگارى مىزنه، يعنى اهل اداواصول و بازى 

 .نطقیهنیست. م

در مراسم خواستگارى دو خانواده همديگر را پسنديدند! قرار شد بعد از عقد 

 .ناصر و تحقیق، به آنها جواب بدهند

 .بعد از رفتن خانوادهى اسد، نیش و كنايهى مادر شروع شده بود

شیدا اگه مهرى بره، مردم میگن دختر بزرگه حتماً عیب و ايراد داشته كه  -

 ه كسى تو روتكوچیكه رو دادن؛ ديگ

 .نگاه نمىكنه. بذار بگم اشرف خانوم بیاد

اشرف خانم خیاط محل بود كه مدتى قبل داخل كوچه، او را براى پسرش، 

 مهدى كه سرآشپز رستوران بود، از مادر
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 .خواستگارى كرده بود

 :قبل از جواب شیدا، پدر كه جملهى آخر را شنیده بود فرياد كشیده بود

ن، زن چرا فكر نمىكنى؟ چرا اينقدر بىعقلى؟ دخترمو مردم با تو غلط كرد -

 فرستادم بره درس بخونه بعد زن

 .آشپز بشه؟ كارى به شوهر دادن شیدا نداشته باش

بحثى آغاز شد كه با كتک خوردن مادر، شیدا براى پايان دادنش مداخله كرد 

 و ناخواسته ضربهى كمربندى

 .نوشجان كرد
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 .با يادآورى آن شیدا باز لبريز از نفرت نسبت به جنس زن شد

مىبینى خدا؟ وقتی مادر آدم زخمزبون بزنه، از غريبه چه انتظارى هست.  -

 خدايا چرا منو دختر خلق كردى كه

 .باشم همهش احساس سربار و ذلیلی داشته

علىجان كجايى داداش، كجايى  …كاش به جاى على منو برده بودى. على

 .عزيزدلم؟ دلم برات تنگهتنگه داداش

 .آن لحظه در افكار سیاه و دردمند شیدا اثرى از امید نبود

******** 

 :بهروز باخنده خود را كنار كشید و گفت

 ديگه زن ديگه بايد مواظب دست هـ*ـرز رفتهت باشى خروس خان، حاال -

 .دارى
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ناصر هم خنديد و كمى از آب لیوان روبرويش را بهطرف بهروز ريخت. 

 .بهروز سريع به عقب خم شد تا خیس نشود

 .نكن چندش -

با ورود بشقابهاى غذا، هر دو با وجود خندههاى زيرلب آرام نشستند. بهروز 

 زيرچشمى نگاهى به شیدا انداخت كه

 .اشق بدون غذا را به دهان نزديک مىكردبا غذايش بازى مىكرد و گهگاه ق

 :ناصر با خنده پرسید

 مهرى از شیرخدا چهخبر؟ -

 :شیدا و بهروز زير خنده زدند. مهرى باحرص گفت

 .ناصر خیلى بىمزهاى. اسد ناراحت میشه -

 :مادر هم با لبى پرخنده گفت

 .شیرخدا كه قشنگه، از خداش باشه -

 :مهرى با همان حرص گفت

 .ه، از خر خدا قشنگترهاون كه بل -

 .ناصر با خنده پیاز كوچكى از بشقاب برداشت و بهطرف مهرى پرت كرد

 .خفه. فردا كه خواستى باهاش برى بیرون من مىدونم و تو -

 .ننه ببین داره زور میگه -

 : بهروز درحالىكه قاشق را پر از قورمهسبزى مىكرد، گفت

 ر؟ناصر آدم شو. شیدا از مسابقهى مجله چهخب -

 .انتخاب نشدم -
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حرف درمورد مسابقه، بهانهى خوبى براى ديدن دخترعمهى زيادى فرارى اين 

 روزها بود. رنگش كمى كبود شده

 .بود و لبهاى خشكشده كمى زخم بود

 !بعد از غذا هم شیدا از جمع آنها دور شد، كارى عجیب

 :مهرى بعد از آوردن چاى، بلند به مادر گفت

ننه امروز با زندايى بريم بازار، يه مغازه باز شده میگن وسايل آشپزخونهش  -

 .خوبه

 .(دو روز پیش در مراسمى ساده اسد و مهرى به عقد هم درآمده بودند)

 :ى زمین دراز كشید و گفتمادر موافقت كرد. ناصر رو

 از اسد چهخبر؟ -

 .خبرى ندارم-

 .سیم تلفن از دستتون سوخت اونوقت خبر ندارى -

 :مهرى دهانش را كج كرد و گفت

 از دست من يا از دست زينب خانوم شما؟ -

 .زينب به اون كمحرفى -

آره خیلى كمحرفه؛ پس پشت گوشى تلفن چرا يهساعت مثل بز سرتو  -

 تكون میدى؟

لند شدن ناصر و جیغ مهرى با خندهى بهروز همراه شد. ناصر لگدى به ب

 .بهروز زد

 .كوفت -
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 .بهروز پهلويش را مالید

 .حیف بز، هنوز داداش االغهاى دهات عموتى -

 .مهرى با لبخندى گشاد پشت ننه نشست

 .آره، آره همونى -

 .مادر گوشت تن مهرى را میان دو انگشت فشرد و نالهاش را بلند كرد

 .ذلیلمرده حرف نزن، پسره حالیش نیست مىزنه ناقصت مىكنه -

بهروز كه به ديدن اين دعواهاى خانوادهى عمه عادت داشت، بىتفاوت چاى 

 خوشرنگ را به لب نزديک كرد. شیدا

 .را ديد كه آرام به حیاط رفت

كنجكاوى نسبت به حال مشكوک شیدا، اجازه نداد كه حواسش به بحث ناصر 

 .شدو مادرش با

وقتى چهرهى كبود و دست قفل شده روى شكم شیدا را ديد به يقین رسید كه 

 .شیدا درد شديدى را تحمل مىكند
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خانه ساكت، بدون هیجان و سروصداىِ چندساعت پیش بود. كسى خانه نبود. 

 مثانهى پر اذيتش مىكرد، او كه

امروز به جز لیوانى آب چیزى نخورده بود؛ پس چرا احتیاج شديد به توالت 

 .داشت

با ترس به دستشويى نگاه كرد اين سه روز آن مكان برايش تبديل به 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 573 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 بدن، شكنجهگاه شده بود. درد و سوزش

اشک به چشم مىآورد و باعث گزش لبهايش مىشد. اين درد چه بود كه به 

 جانش افتاده بود؟ شرم داشت دكتر

 .برود و از دردش بگويد. بايد تحمل مىكرد

 .اشک ريخت و تحمل كرد و بیرون آمد

 .گاهى سادهترين كارها چه دردآور و سخت مىشود

 .زنگ خانه شنیده شد

 كیه؟ -

 .منم باز كن -

 :هروز وارد شد و بىمقدمه گفتب

 .زود آماده شو بايد جايى بريم -

 جايى بريم؟ كجا؟ -

 .شیدا چیزى نپرس، تا كسى نیومده زود باش -

 آخه كجا بريم؟ -

 مىتونم ازت خواهش كنم چیزى نپرسى و همراهم بیاى؟ -

 .چشمان منتظر و ملتمس سیاه به اندازه كافى قانعكننده بود

 .باشه -

 .با كنجكاوى سوار ماشین قهوهاى ناشناسى شد آماده شد و

 ماشین كیه؟ -

 .مال يكى از بچههاست دوروزه دست منه، خوشفرمونه -

 نمیگى كجا مىريم؟ -
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 .االن مىرسیم كمى صبر كن -

 .پنجدقیقه بعد روبروى داروخانهاى ايستاد

 .رسیديم -

 داروخونه؟ -

 .نه، باالى داروخونه -
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 .شیدا سرش را كج كرد و نگاهش را باال داد

 (خانم دكتر زيورى متخصص زنان و زايمان)

 :به صورت بهروز خیره شد و گیج پرسید

 يعنى چى؟ -

 .بهروز نگاهش را به خیابان دوخته بود

 .مىدونم مريضىبرو باال، نوبت گرفتم،  -

 :رنگ صورتش سرخ و مخملى شد و نفسش گرفت؛ ولى باسرعت گفت

 .من جايى نمیرم، برگرد خونه -

بهروز با نگاه سختش صورت درد كشیده؛ اما لجوج شیدا را نگاه كرد و با 

 :جدىترين لحنش گفت

اول ازت خواهش مىكنم برى، اگه مخالفت كنى كولت مىكنم و باال  -

 دارى درد مىكشى قل،مىبرمت. آخه بىع

 .و نمیرى دكتر
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 .چنگى به موهاى خوشحالت و سیاهش زد

 يعنى تو اون خونه كسى نفهمیده مريضى؟ يعنى اينقدر بىتوجه و احمقن!؟ -

 .و با خشم روى فرمان كوبید

 .ضربان قلب شیدا تند شد. هم ترسید و هم رنجید

درد دارد؛ اما افراد چرا بايد پسردايى نامحرمش با يک ناهار خوردن بفهمد او 

 محرم خانواده اين سه روز متوجه درد و

 رنج او نشوند؟

 چرا بايد براى اين دوست كودكى مهم باشد؛ اما براى خانواده نه؟

گرچه هربار خود را فريب مىداد كه اعضاى خانواده مشغول مشكالت خود 

 .هستند

پدر درگیر مواد، كار كردن و خشم درونى خود است، مادر درگیر دختر، پسر 

 عقد كرده و ترس از رفتار همسرش

 .است

خواهر و برادرش هم درگیر اتفاق مهم زندگیشان هستن، براى نادر هم كه 

 هیچگاه مهم نبوده؛ اما بهروز... خب

همراه  بهروز هم مشكالت خود را داشت. تحصیل و گاهى رفتن سر سد به

 يكى از استادانش، مشغولیت عاطفى با

قاصدكش... قاصدک، خوش به حال قاصدک كه چنین همراه دلسوز و باهوشى 

 خواهد داشت. خوش به حال

 .قاصدک

 :قطرهى اشک را از چشم گرفت و لرزان گفت
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 .فردا میام؛ برگرديم -
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 .بهروز آهى كشید و براى آرامش دستى به صورتش كشید

رفیق من، دوست من، دخترعمه، سخت نیست. ببین دكترش خانمه، لجبازى  -

 .نكن

 .تن صداى ملتمس و مهربان بهروز شیدا را تسلیم كرد

 .باشه؛ اما تو نیا -

بهسوى در كنار داروخانه، سرى تكان داده شد و با خارج شدن شیدا و رفتن 

 .بر روى فرمان ماشین نشست

شیدا از پلههاى تنگ باال رفت و وارد مطب خالى از بیمار شد. منشى كه دختر 

 جوان و چاقى بود او را به اتاق

 .پزشک فرستاد

بدن شیدا لرزش خفیفى گرفت، از معاينه و لمس شدن توسط پزشک، وحشت 

 سال٤٠داشت. خانم دكتر، زنى باالى 

 .بود و موهاى طاليش آزادانه از روسرى بیرون زده بود

 .با لبخند از او درمورد مشكلش پرسید

شیدا به توپهاى درشت و قرمز روسرى سفید و كوتاه خانم دكتر نگاه كرد و 

 .سعى كرد استرس خود را كنترل كند

با نگاه به موهاى رنگ كرده و طاليى دكتر كه به صورت تپل و سفیدش 
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 مشكلش گفت. دكتر دست شیدامىآمد از 

 .را گرفت و از سردى آن تعجب كرد

 تو چرا اينقدر سردى؟ -

 .فشارش را گرفت

 فشارت كه پايینه. چند روزه اينطورى شدى؟ -

شیدا بايد حواس خود را پرت مىكرد تا با معاينهى پزشک از اتاق فرار نكند. 

 خانم دكتر بدون معاينه نسخهاى براى

 .او نوشت

ساعت مىخورى، دوتا آمپول هست ٦بدنت عفونت كرده، كپسوال رو هر  -

 امروز و فردا مىزنى، پماد هم نوشتم

ساعت يهبار مىخورى. براى فشار ٨شب به شب بزن، يه شربت هم كه 

 پايینت هم سرم نوشتم، االن میزنى. تا

فردا حتماً سوزش و دردت كمتر میشه، اگه تا يههفته كامل خوب نشدى 

 .ه بیادوبار

شیدا تشكر كرد و با خداحافظى از اتاق بیرون آمد. داروها را خريد و از بهروز 

 .خواست كه برود و معطل نماند

 .زدن سرم يكساعتى وقت برد

در آن يكساعت فقط فكر مىكرد چرا يک معاينه مىتواند او را وحشتزده 

 كند و چرا به كسى اعتماد ندارد؟

منزجر است و در عین حال به اين سختى از چرا از اين جسم دخترانه بهشدت 

 آن محافظت مىكند؟
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 .به جوابى نرسید. نه كه نرسد، به جواب قانعكنندهاى نرسید
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شگاه د دانبهروز منتظرش مانده بود. درمسیر كوتاه برگشت با صحبت درمور

 و درخواست جابهجايى با دانشجويى در

 . تهران توانست فكر شیدا را مشغول كند

******** 

صداى گريهى ساحل سكوت كالس را شكست. صادق با عذرخواهى دخترک 

 .ملوسش را از كالس بیرون برد

بهخاطر شرايط استثنايی صادق، اساتید حضور طفل در كالس را به شرط به هم 

 كالس قبول كرده نخوردن آرامش

 .بودند

صداى گريه از بیرون شنیده مىشد. سهیال موهاى بیرون آمده را به زير 

 مقنعه فرستاد و با اجازه گرفتن، از كالس

 .بیرون رفت

از نزديكان و خويشان صادق، دايى بزرگ ساحل زنده مانده بود؛ اما صادق 

 حاضر نشد برادرزادهاش را به خانوادهى

 .شلوغ آنها بسپارد

 .رفتار تند همسر دايى موجب نگرانیش شده بود

وقتى به دوستانش گفت مىخواهد ترک تحصیل كند با واكنش تند آنها روبرو 

 .شد. راهحلهاى مختلفى مطرح شد
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با مازيار و فرهاد، يكى ديگر از دانشجويان، همخانه شد؛ اما بهجز مازيار، 

 جعفر، رحیم، شیدا و سهیال به كسى براى

 .اعتماد نداشتسپردن ساحل 

سه روز در هفته كالس داشتند. مازيار كه دانشجوى شیمى بود يک روز ساحل 

 را نگه مىداشت و دو روز ديگر،

ساحل همراه عموى مهربانش در كالس حضور پیدا مىكرد. ساحل دختر آرام 

 و دوستداشتنى بود؛ اما گاهى مثل

 .حاال بىقرار مىشد

 .سهیال خود را به صادق رساند

 صادق چرا آروم نمیشه؟ آقا -

 .داره دندون در میاره -

 .الهى بگردم. بدينش من، شما برين كالس -

 خودتون چى؟ -

 .من بعداً با استاد حرف مىزنم، هفتهى پیش هم غیبت داشتین، برين ديگه -

صادق با تشكر و خجالت ساحل را به سهیال سپرد. سهیال مجذوب چشمان 

 شدرشت و پراشک ساحل، قربانصدقها

 .رفت و بعد از پاک كردن صورتش، غرق بـ*ـوسهاش كرد

 .دو دندان نیش فک باال جوانه زده و لثهى متورم دردناک شده بود

آن روز با اجازه گرفتن از عموى جوان، ساحل را با خود به خوابگاه بردند. 

 .ساحل پیش آنها غريبى نمىكرد
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سهیال به پهلو خوابیده بود و محو صورت زيباى ساحل شده بود. دخترک در 

 .خواب هم پستانكش را مىمكید

 :آهسته گفت

طفلک صادق چطور تونست اين كوچولو رو به شیرخشک عادت بده، چطور  -

 .ازش مراقبت مىكنه؟ خیلى سخته

 شیدا سخت نیست؟

كه گوشهى تخت نشسته بود و مانند سهیال مجذوب چهرهى معصوم شیدا 

 :ساحل بود، گفت

سخت؟ وحشتناكه. خدا به صادق كمک كنه. شانس آورده مشكل مالى نداره  -

 .وگرنه ديگه به تمام معنا بیچاره بود

 .آره ثروتمنده؛ اما چه فايده، همهى عزيزاشو از دست داده -

 .از جا بلند شد

مىدونى شیدا گاهى فكر مىكنم اين پسر چقدر مىتونه محكم و قوى باشه  -

 كه اين مصیبت كمرشكن رو تحمل

كرده و مسئولیت ساحل رو به دوش گرفته. اگه كس ديگهاى بود، حتماً ساحل 

 رو به پرورشگاه مىسپرد يا به

 ،ديگران. يادته اون دكتر فرانسويه يهبار پیشنهاد داد ساحل رو به اون بده

 صادق چیكار كرد؟

شیدا خشم و غضب صادق را به ياد داشت. براى همین يكلحظه دختركش را 

 در آن چادر تنها نمىگذاشت،
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 .مىترسید او را بدزدند

 شیدا من يهچیز بگم، دعوام نمىكنى؟ -

 .شیدا خنديد

 باز مىخواى چه آتیشى بسوزونى؟ -

خودم نگه دارم، مىخوام مادر ساحل بشم، مىخوام عموى ساحل رو براى  -

 …يعنى مىخوام

 .صداى معترض و بلند شیدا او را ساكت كرد

 سهیال چى میگى؟ -

 .نفره نبود٦سهیال نگاهى به اطراف كرد، كسى در اتاق 

خب دارم حقیقت رو میگم، مدتى هست كه دارم به اين قضیه فكر مىكنم.  -

 صادق مىتونه بهترين همسر براى

 .من باشه

 :پرسید شیدا خیره به سهیال،

 دلت براى كدومشون سوخته؟ ساحل يا صادق؟ -

 .هیچكدوم -

 .ببین زندگى با ترحم و دلسوزى به سرانجام نمىرسه -

 .سهیال بااحتیاط ساحل را كمى عقب كشید و كنار شیدا نشست
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تا حاال ديدى بهخاطر ترحم به كسى لطف كنم، اونم يه پسر، اونم براى  -
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 ازدواج؟

من شیدا تو زندگیم فقط دو تا پسرو دوست داشتم، بهمن و برديا. هر  …من

 دو رو با احساس شديد يه خواهر. وقتى

هم براى اولینبار عاشق شدم، عاشق برادر خودم، تو ديدى چه عذابى كشیدم 

 در حد عشق تا اون عشق فقط

 .خواهرى بمونه

 .من خودمو خوب مىشناسم، خیلى به اين قضیه فكر كردم …من

مىدونم هیچوقت كسى اينقدر كه صادق منو دوست داره، دوستم نخواهد 

 داشت. خب وقتى يكى عاشق باشه،

دومى هم محبت داشته باشه، زندگى خوب پیش میره. وجود ساحل اين عالقه 

 .رو بیشتر كرده

أصل موهاى فر و بلند خود را پشت گوش برد و با ريز كردن شیدا مست

 چشمانش در صورت جدى و متفكر سهیال

 .بهدنبال حقیقت گشت

تو مطمئنى بهخاطر ترحم اين كارو نمىكنى؟ آخه اخالق صادق و تو خیلى  -

 .باهم فرق داره

آره فرق داره، همینش هم قشنگه. ]خنديد[. زندگیمون راكد نمىمونه؛ يا  -

 از دست من سرشو به ديوار مىزنه اون

يا من از دستش، سرشو به ديوار مىكوبونم! در دو حالت سر اون بیچاره 

 .قراره به ديوار بخوره

 .شیدا خنديد و به شانهى دختر خندان زد
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مسخره، جدى باش. آخه اخالق ساكت و آروم صادق كجا، اخالق توى دلقک  -

 كجا؟

م. شیدا يه چیزى هم خیلى وقته فكرمو خوبه ديگه. تكمیلكنندهى هم هستی -

 .مشغول كرده

خیلى وقته چشماى آبى و روشن صادق مدام تو ذهن و دلم مىدرخشه. روزى 

 چندبار چشمام دنبال آبىهاى خیس و

 .آروم اونه

شیدا نگاهى به ساحل خوابیده انداخت، كمى آب دهان روى چانهاش ريخته 

 بود. با ملحفهى تخت آن را پاک كرد و

 .ان سهیال را محكم گرفتدست

 .مطمئنى اون آبى ِچشماى ساحل نیست -

اول فقط چشماى ساحل بود؛ اما يه مدته كه چشماى خود صادق اذيتم  -

 مىكنه، البته نديدنش. شبها قبل از

 .خواب خیلى ناآرومم

خودمو مىشناسم و تعارف ندارم، بهش عالقه پیدا كردم و دوست دارم هر 

 م اون چشما آرومروز ببینمش، دوست دار

 .و خوشحال باشه

تو رودبار وقتى مجبور شدم مراقبش باشم، وقتى فقط رفتارها، برخوردا و 

 كاراشو ديدم، به خودم گفتم اين همكالسى

آروم من اصال پپه و پخمه نیست، فقط خیلى مرد و نجیبه، خیلى محجوب و 

 .بااخالقه
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كمر خم شده به بچهها يادته با وجود ازدستدادن همهى خونوادهش چطور با 

 تو آواربردارى كمک مىكرد؟
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يادته يهبار وقتى فهمید يكى از جنازههاى زير آوار يه زن برهنه هست 

 نذاشت كسى نزديک بشه و از من و تو

كمک گرفت؟ كسى كه براى جنازهى يه زن غريبه اين حرمت رو قائله، آدم 

 باارزشیه. تازه متوجه شدم اخالقش

 .شباهت عجیبى به بهمن و رسول داره، بخصوص به رسول

 خونوادهت قبول مىكنن؟ -

شايد مادرم مخالفت كنه؛ اما براى اونم راهحل دارم، با ساحل مىتونم  -

 .مادرمو نرم كنم

 !مىخواى صادق رو راضى كنى، اونو شستى و كنار گذاشتىچطور  -

نمىدونم. فعال برگ برندهم همین وروجک خوشگله. بايد بیشتر پیش  -

 خودم بیارم، چندبار هم ببرمش خونه،

 .بالخره بايد خونوادهم با دامادشون آشنا بشن

 .شیدا سر سهیال را بغـ*ـل كرد و بـ*ـوسید

 .تره با آقاى كاشفى هم صحبت كنىدوست ديوونهى من. بهنظرم به -

 .لبهاى سهیال كش آمد

 .تو فكر خودمم بود. آقاى كاشفى مىتونه كمكم كنه -
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 .ساحل نقى زد و چشمان درشت باز شده رو به دو دختر دوخت

 :سهیال خم شد و گفت

 .قربون چشماى خوشگلت برم كه مثل عموت مظلومه، عزيزدلم -

 .دل از دختران جوان بردساحل خنديد و دو دندان فک پايین 

******** 

پايیز با رخدادهاى ريز و درشت، خوب و بد از تقويم عمر دخترها عبور كرد 

 و جاى خود را به زمستان سرد و برفى

 .تهران داد

خانوادهى شیدا با حـ*ـلقهى زينب و خانوادهى سهیال با حلقهى رسول به 

 يكديگر وصل شده بودند و حضور

قاى زواره مفهومى جديد پیدا كرده بود. شیدا به ى اكمرنگ شیدا در خانه

 .نوعى باواسطه با سهیال فامیل شده بود

صادق اجازه داده بود چندبار سهیال، ساحل كوچک را به خانه ببرد. گرچه 

 شبها زنگ مىزد و با ساحل كوچک به

 .رام شودزبان گیلكى حرف مىزد تا ا

اد و موجب طلوع اشک و لبخند در شنا پاسخ مىدساحل با قانوقون به صداى ا

 .چهرهى سهیال مىشد

اقاى كاشفى تأكید كرده بود كه اگر جنس محبت سهیال ترحم يا حمايت 

 ن رااست، بهتر است زودتر ريشهى ا

 .بخشكاند

 .سهیال به محبت و عالقهى خود اعتماد داشت
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او براى رسیدن به هدف خود، از ساحل هم كمک گرفته بود. هم خانوادهاش 

 را به كودک عالقمند كرده بود، هم

 .بهانهاى يافته بود براى صحبت هرروزه با صادق هنرمند

صادق در اين مدت حركت يا سخنى از خود نشان نداده بود كه حتى 

 یم اشاره به عالقهى گذشته داشتهغیرمستق

 .باشد

دههى اول بهمن بود. نمايشگاهى از تحقیقهاى دانشجويان هر رشته برپا شده 

 .بود

شیدا مسئول غرفهى روانشناسى بود. شیدا سرى كتابهاى فرويد و يونگ را از 

 خانم كتابیان قرض گرفته بود تا

رى راى خانم كتابیان مشتضمن معرفى كتابها، بار علمى غرفه را باال ببرد و ب

 .بیشترى پیدا كند

چند نمونه از كارتهای آزمون فرافكن رورشاخ را هم به شكل جالبی به نمايش 

 1.گذاشته بود

 از يونگ بود كه سهیال با لبخند« انسان و سمبولهايش»مشغول مطالعهى كتاب 

 .به او نزديک شد

 .بابا همه فهمیديم اهل مطالعه هستى -

 وردى؟م، چیزى براى خوردن اسالم. گرسنه -

 .وردم، نامهى بهروز خان؛ بگیربهتر از غذا ا -
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 .شیدا باذوقى كه هیچوقت كهنه نمىشد، پاكت نامه را گرفت

سهیال مقنعهى زرشكى را كمى جلو كشید و چشم در سالن اجتماعات كه 

 .تبديل به نمايشگاه شده بود، چرخاند

 .نسبتاً خلوت بود

 .ويان كنار هم مشغول گپ و گفت بودندداخل هر غرفه دانشج

 .من میرم كیک و چايى بخرم كه تو اين سرما خوب مىچسبه -

شیدا روى صندلى نشست و تكیه به میز پر از تحقیق داد و نامه را از پاكت 

 .بیرون كشید

سمت چپ صفحهى اول برچسبى از صورت گرد پسربچهى كوچكى بود كه 

 موهاى سیاه و پُرش روى پیشانى

 .خته بود و لبخندى شیرين بر لب داشت. شیطنت نگاهش هم شیرين بودري

 .نامه با اين شعر آغاز شده بود. شعری با خط زيبا و آشنای بهروز

 نگاه كن كه غم درون ديدهام»

 چگونه قطرهقطره آب میشود

 سیاه سركشم چگونه سايه

 اسیر دست آفتاب میشود

 ...نگاه كن

 تمام هستیم خراب میشود
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 شرارهای مرا به كام میكشد

 مرا به اوج میبرد

 مرا به دام میكشد

 ...نگاه كن

 تمام آسمان من

 پر از شهاب میشود

*** 

 تو آمدی ز دورها و دورها

 ز سرزمین عطرها و نورها

 به زورقینشاندهای مرا كنون 

 ز عاجها، ز ابرها، بلورها

 مرا ببر امید دلنواز من

 ببر به شهر شعرها و شورها

*** 

 به راه پرستاره میكشانیم

 فراتر از ستاره مینشانیم

 ...نگاه كن

 من از ستاره سوختم

 لبالب از ستارگان تب شدم

 چو ماهیان سرخ رنگ سادهدل

 ستارهچین بركههای شب شدم

*** 
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 چه دور بود پیش از اين زمین ما

 به اين كبود غرفههای آسمان

 كنون به گوش من دوباره میرسد

 ...صدای تو

 صدای بال برفی فرشتگان

330 
 

 

 

 نگاه كن كه من كجا رسیدهام

 ه جاودانبه كهكشان، به بیكران، ب

 كنون كه آمديم تا به اوجها

 مرا بشوی با شـ*ـراب موجها

 مرا بپیچ در حرير بـ*ـوسهات

 مرا بخواه در شبان دير پا

 مرا دگر رها مكن

 مرا از اين ستارهها جدا مكن

**** 

 نگاه كن كه موم شب براه ما

 چگونه قطرهقطره آب میشود

 صراحی سیاه ديدگان من

 به الالی گرم تو

 لبالب از شـ*ـراب خواب میشود
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 به روی گاهوارههای شعر من

 ...نگاه كن

 2 .تو میدمی و آفتاب میشود

__________________________________________________

____________ 

__________________________________________________

____ 

رورشاک، تست  كه با نامهای تستRorschach test( ) ) تست رورشاخ1-

 لكه رورشاخ، تكنیک رورشاخ يا

تست لكه نیز نامده میشود.( يک آزمون روانی فرافكن است كه در آن افراد 

 مورد معاينه، تلقی خودشان را از

لكههای عجیبغريب جوهر میگويند و بر اساس اين تفسیر و تلقی، روانشناس، 

 نوع شخصیت يا عملكرد احساسی

 . یاش را تشخیص میدهدفرد يا حتی اختالالت ذهن
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هرمان رورشاخ روانپزشک سويیسی پس از مطالعه و آزمايش ١٩٢٠ در سال

 فرد١٠٠ بیمار روانی و٣٠٠ روی

را ابداع كرد كه « ده لكه»سالم به عنوان شاهدهای كنترل آزمايشی به نام 

 باتوجه به تفسیر اين لكهها از سوی فرد

 .درمانگر میتواند به برخی جنبههای شخصیتی و درونی بیمار پی ببرد

 شعر زيبايی از فروغ فرخزاد2-
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 با سالم

 «تعارف زدم»امید است حالت خوب باشد و پذيراى سالم اين ناچیز باشى. 

مثل همیشه امیدوارم در درس خواندن موفق و پیروز باشى و همینطور 

 امیدوارم در فرضیههاى روانشناسى گم

 !نشوى

خیلى دلم تنگ شده و امیدوارم نامهات زود برسد و اين پل ارتباطى 

 .دوستداشتنى برقرار شود

 .گاهى آنقدر منتظر نامهات هستم كه به خودم حسودى مىكنم

ز مرز شب گذشته و باهم به سرزمین تاريک نیمهشب قدم ساعت ا

 مىگذاريم. من اكنون از اين سوى ايران پرندگان

خیالم را از تپهها و دشتها بهسوی گذشتهى زيبا، قشنگ، شیرين و تلخ پرواز 

 مىدهم تا شايد پیام يا نويدى برايم

 .بیاورند

و كیلومترها فاصله تمن اكنون به تو مىانديشم و براى تو مىنويسم و از اين 

 را مىبینم كه با نگاهت به يک نقطه

 «هان؟ نشدى؟»غريب و نامعلوم خیره شدى 

سركارى بود، نخند، دندانهايت را موش، شايد هم كالغ، شايد هم بز »

 «.مىخورد

 .ما به فلک مىرويم عزم تماشا كه راست

روژه از شوخى گذشته، دو هفته همراه بچهها و استاد جنوب بوديم و سر پ

 .تحقیقاتى استاد
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آنجا وقت كمى براى گردش و ديدن بود؛ اما دلى از عزا درآوردم هم از نظر 

 .ديدن هم از نظر خوردن

تو يكى از پاركها، يک دختر پانكى ولكن من نبود و اصرار مىكرد همراهش 

 براى خوردن آبمیوه بروم، با دوتا

 .مداد و كمک گرفتن از لنگهاى درازم از دستش راحت شد

 !ببین اوضاع چطور شده كه خصوصیات جنسیتى داره برعكس میشه

با يک زن و شوهر لهستانى هم برخورد كردم كه با كمک زبان اشاره و بدن 

 .باهم رفیق شديم

 .سفر تحقیقى خوب و مفیدى بود
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خودت چطورى؟ حال ساحل، سهیال و صادق چطوره؟ دوست دارم فرصتى 

 باشد تا بتوانم باز هم همراه تو به خانم

 .كتابیان سر بزنم. اگر سراغش رفتى سالم مرا هم برسان

 :با خودكار سبز ادامه داده بود

 :ضمیمهى نامه

 دوست دارم هاله باشم تا ببـ*ـوسم روى ماهت

 يا شوم پروانه از شوق تو بىپروا بسوزم

 دوست دارم ماه باشم تا سحر بیدار باشم

 تا چو شمع بر سرراهت در اين صحرا بسوزم
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 دوست دارم ژاله باشم من به خاک پايت افتم

 «تا چو گل شاداب بمانى و من از گرما بسوزم

 «.دوست دارم»در انتهاى نامه در دايرهاى پر از نقطه نوشته بود: 

 .دا مبهوت نامه را روى میز گذاشت و به پشتى صندلى تكیه دادشی

 آن جمله چه بود؟ دوست دارم يا دوستت دارم؟

اين نامهى عجیب با شعرهاى عجیبتر چه بود؟ شايد نامه را اشتباهى فرستاده 

 …بود؛ اما نه

 .نامه براى او بود

ضعف شديدى در پاها و دستانش احساس كرد، حتى نمىتوانست درست 

 .نشیندب

چشمانش را چندبار باز و بسته كرد تا توانست اطراف را خوب ببیند. بهسختى 

 اسماعیلی را تشخیص داد و صدايش

 :زد

 خانم اسماعیلى -

 .همكالسی شیدا بهسمتش آمد

 اسماعیلیجان مىتونى امروز به جاى من باشى؟ -

 .اسماعیلی باتعجب به صورت رنگپريدهى شیدا نگاه كرد

 حالت خوب نیست؟ آره مىتونم، -

 .بهزور لبخندى زد و بهسختى بلند شد

 .كمى خسته شدم، ممنون محبتت -

و نامه را مانند بمبى آمادهى انفجار درون كیفش گذاشت و از غرفه بیرون زد 
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 ..حالش اصالً خوب نبود
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مسیر كوتاه دانشگاه تا خوابگاه را با سرى به زير و حالى آشفته و منگ طى 

 كرد و با مانتو، شلوار و مقنعه خود را

 .روى تخت انداخت و پتوى گرم را تا روى سرش باال كشید

چشمانش را بست و سعى كرد ذهن مبهوت و طوفانیش را به روى مطالب نامه 

 ناک و بىپاسخالهاى وحشتو سو

 .ببندد

 .نه چشمانش فرمان بردند و نه ذهن پرسروصدايش

 .سرما آرامآرام به تنش رخنه كرد

 .شیدا، شیدا -

 .توجه نكرد

 .پتو از روى صورتش كنار رفت و چهرهى نگران سهیال هويدا شد

 چى شدى؟ برگشتم اسماعیلی گفت حالت بد شده، آره؟ -

 :بهسختى گفت

 . سردمه -

به آشپزخانهى كوچک رفت و از كترى بزرگ پرآبى كه همیشه سهیال فورى 

 روى شعلهى كم اجاقگاز مىجوشید،

 .فالسک را پر كرد و چاى كیسهاى را درون آن انداخت
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 .لیوان چاى را بهدست شیداى كه پوشیده از پتو روى تخت نشسته بود، داد

 چى شده؟ خبر بدى شنیدى؟ -

 .شیدا نگاهى به كیفش انداخت

 .بهروز رو بخوننامهى  -

سهیال نامه را برداشت و خواند. با خواندن بیشتر ابروهايش باال رفت و بعد 

 لبهايش از دو طرف كش آمد و در انتها

 .به گشادترين لبخندش تبديل شد

 خب؟ -

 :شیدا ملتمسانه پرسید

 نظرت درموردش چیه؟ -

 .همیشه گفتم اين جناب خوشتیپ دوسِت داره -

 :شیدا كالفه گفت

 …ب منم دوسش دارم؛ اما منظورش از اون شعرها وخ -
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خنگ، نه اون دوست داشتن كه تو ذهن تو هست].دستهايش را گشود و با  -

 كشدادن صدايش ادامه داد:[ مثل

 .دوست داشتن من و صادق، رسول و سارا، يعنى عشق

 :دلپیچه به جان شیدا افتاد. خود را مچاله كرد و نالید

 .بس كن سهیال، حالم خوب نیست؛ با اين حرفا حالمو بدتر مىكنى -
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 :و با زمزمه ادامه داد

داره شوخى مىكنه، آره خودش نوشته شوخى و سركاريه، مىخواد عصبانیم  -

 ر سربهسرم بذاره پسرهىكنه بعد بیشت

 .ناجنس

 :سهیال نامه را كنار شیدا گذاشت و دلسوزانه گفت

شیدا براى يه نامه حالت بد شده؟ شايد هم واقعاً شوخى كرده؛ اما چه  -

 شعرهايى برات رديف كرده ناجنس، بعدا از

 .روش مىنويسم؛ مىخوام براى صادقجونم بفرستم

 .ى شیرين را فرودادشیدا لبخند تلخى زد و آخرين قطرهى چا

اى لعنت به تو بهروز، چیكار كردى با من؟ نهنه، لعنت به خودم، تو فقط  -

 .شوخى كردى، آره شوخیه

 .چندساعت خواب، لرز بدنش را گرفت؛ اما قوت به پاهايش نداد

دو روز ناتوان و خسته با نامه و افكارش درگیر بود، بالخره توانست با خود 

 به عالقهى بهروز بهكنار بیايد و با توجه 

قاصدک و طنز نهفته در وجود بهروز باور كند اين نامه فقط يک شوخى بىمزه 

 است و تصمیم گرفت به آن بىاعتنا

 .باشد

 :كاغذى برداشت و نوشت

 به نام خداى شفا دهندهى تمام ديوانهها»

 !سالم بر دوست بىعقل خودم. خوبى؟ چطورى پسر شهرى بىمزه؟

 .اى من فرستادى؟ چشم قاصدک روشنآخه اين نامه بود بر
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اما شعرهاش قشنگ بود حتماً براى اون معشوقهى نازنینت هم بفرست، شاخه 

 .گل هم فراموش نشه

اينجا هوا حسابى سرد شده و منتظر ريزش رحمت خدا، يعنى برف هستیم. 

 اصفهان چطوره؟

 جنوب خوش گذشت؟ از اون دختر پانكى به قاصدک هم گفتى؟

خیلى دوست دارم يهبار برم جنوب، خرمشهر و شوش رو خوش به حالت، 

 .ببینم

حال من خوبه، با برنامههاى بهمنماه، نمايشگاه و دوتا تحقیق سرم حسابى 

 .شلوغه

خانم كتابیان رو چند روز پیش ديدم، جوياى حالت بود. جديداً يه آقاى 

 پاپیونى و پیپ به لب كه كالهى مثل

اد. فكر كنم ماجراى عاشقانه در میون شرلوک سرشه، مىبینم كه سراغش می

 .باشه
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 .چاق و قد بلنده. يه كتاب برمىداره و كنار خانم كتابیان مىشینه

ساحل خوبه. براى همه عزيزه و حسابى تو دل خونوادهى سهیال جا باز كرده. 

 امیر بهخاطر ساحل مرتب به رسول

 .میگه خونهى سارا برن

سهیال هم بد نیست، دنبال نقشه براى تور كردن عموى ساحل هست. اصال 
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 فكر نمىكردم يه روز سهیال خودشو به

ه پسر ساكت و مذهبى، مثل آب و آتیش بزنه براى يه پسر. اون هم كى! ي

 .صادق

 راستى بهت گفتم پدربزرگ صادق روحانى بوده؟

دعا مىكنم سهیال خوشبخت بشه؛ لیاقتشو داره. به جز شاهدوستى دختر تكیه 

 .و لیاقت بهترين رو داره

 .احتماالً اين هفته هم نرم خونه

 .مواظب خودت باش سرما نخورى

 .خداحافظ رفیق و دوست خوبم

******** 

الگردن را تا روى دهانش باال كشید و با نگاهى دوخته به درختان خیابان ش

 دانشگاه، آهى كشید و روى برف

 .سنگین و سفید شب پیش، قدم زد

تا ساعتى پیش منتظر و بیقرار نامهاى بود كه با خطى نه چندان زيبا اما زيباتر 

 از هر خطى در دنیا، او را وصل

ستنده همیشه درشت نوشته مىشد: همقلبش كند، نامهای كه قسمت فر

 «.توفان بدون ط دستهدار»

 :عبداهلل روى تختش با نیشخندى طنزآلود گفته بود

آخر نم پس ندادى اين طوفان كیه تو زندگیت كه نامههاش زيروروت  -

 .مىكنه دادا

و او با لبخندى كه نمىتوانست جلويش را بگیرد، روى تخت نشست و با 
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 .درآوردهیجان نامه را از پاكت 

هرچه پیش مىرفت لبخند محو و محوتر مىشد و در انتها به آهى عمیق و 

 .چشمانى بسته ختم شد

 :كالفه موهايش را باال زد و از طوفانى كه حضور داشت و نداشت پرسید

يعنى متوجه نشدى يا چشماتو بستى و خودتو به بىتوجهى زدى؟ من چه  -

 كنم با تو؟

ه را نداشت. شالوكاله كرد و به دل برف و نفر١٦طاقت ماندن در خوابگاه 

 سرما زد تا خستگى راه و سرماى بیرون،

 .آرامش رفته را به او بازگرداند

سالهى حک شده در روح و روانش را ٥نه چشمانش چیزى بهجز دخترک 

 مىديد و نه گوشهايش بهجز كلمهى

 .مىشنید« بهیوز )بهروز(»

او بىحس بود به صدا و هشدار سرما آرامآرام به جسمش رخنه مىكرد؛ اما 

 .طبیعت سرد و خشن زمستان اصفهان

بعد از دوساعت كه پاهايش توان پیش روى بیشتر نداشت، به درختى تكیه زد 

 .تا آوار زمین نگردد
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 .بـ*ـوسهى قطرات سرد باران بر پوست سردشده، او را به خود آورد

آستین پالتوى بلند سرمهاى را كنار زد و با ديدن ساعت صفحه مشكى 
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 باتعجب اخم كرد. مگر چنددقیقه پیش از

 !خوابگاه بیرون نزده بود؟

احساس كرد قلبش قهر كرده و به كنجى از سیـ*ـنه پناه برده تا از همهچیز و 

 .س دور باشدهمهك

 :دست بىدستكش را سمت چپ سیـ*ـنه گذاشت و در دل گفت

قهر نكن، مىدونى دوسِت داره، حاال به هر اسمى كه باشه، رفیق ، پسر  -

 ...شهرى. يه روز میاد كه

 .و دلدارى داد دل تركخورده و منتظر عاشق را

ساعت تبولرز و سه روز استراحت در خوابگاه ٢٤كسب آرامش رفته برايش 

 .را رقم زد

ساله، ٥روزى كه تمام فكرش پر شده بود از چشمان سیاه و صداى دختركى ٤

 فضول و نامرتب كه مانند كرم درون

پیله، تبديل به پروانهاى زيبا شده بود! پروانهاى با قد بلند، روحى قوى، 

 .ارادهاى محكم و چشمانى سیاه

مى به او فكر بهجز چشمان پروانهاش هیچوقت از بعد زيبايى ظاهرى و جس

 نكرده بود. حتى با وجود حضور

 .جسمپرست محمدرضا و نگاه مشتاق آن جوانک دانشگاه، جعفر ساده

يا قبلتر، آن جوانک پرمدعا، منصور و حتى قبلتر از آن، وقتى ياسر چشم آبى 

 .بهدنبال جفت بود

 .شیدا برايش بیش از يک جسم و نام بود

دلیل زندگى بود. بدون او زندگى و  شیدا دايرةالمعارف همهى حسهاى خوب و
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 زندگىكردن مفهوم هم داشت؟

روزها، هفتهها وسالها با او معنی میگرفت، شب، روز و فصلها با او بهانهای 

 .برای زيستن داشت

 .همهی زندگی، تحصیل و عاليقش رنگ و بويی از طوفان قلبش داشت

 .هر ساعت و هر روز او پر از شیدا بود

در به گرفتن پروانهاش نیست؛ آن پروانه مانند مىدانست هیچكسى قا

 قاصدک، رها و آزاد بود. قاصدكى نشسته روى

 .دست خودش

 .تنها خودش

******** 

 .امروز كالس نیا، داره برف میاد؛ حالت بدتر میشه -

 :شیدا بهسختى از زير پتو بیرون آمد و با صداى گرفته گفت

 .آقاى مهدوى گفته امتحان امروز خیلى مهمه -

 .سهیال مانتويش را پوشید و كنار شیدا روى تخت نشست

خودم امروز به آقا میگم مريضى، چقدر گفتم خودتو بپوشون و حرص  -

 !نخور؟
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 .فته با آب چشم همراه شدصداى گر

روز ١٣ روز نمىشد؛ اما االن١٠ هیچوقت فاصلهى فرستادن نامهها بیشتر از -

 شده و خبرى ازش نیست. سهیال
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 يعنى چى شده؟

 .خب حتماً سرش شلوغه، شايد نامه گموگور شده -

 .نه اينطور نیست، دلشوره دارم -

 :سهیال خنديد و گفت

 .كمى قند بخور -

 :دست سهیال زد. سهیال اخم كرد و معترض گفت شیدا دلخور روى

خب به من چه، مىخواستى دوتا ،دوست دارم توس نامه بنويسى. حتما  -

 .افسرده شده

 سهیال نكنه اتفاقى براش افتاده؟ -

 .سهیال بهزور او را خواباند

 .تو بخواب من برم كالس. هیچیش نشده؛ فكراى بىمورد هم نكن -

بايد زودتر خوب شى. میگم شیدا فردا میاى  برگشتنه برات لبو مىخرم،

 .خونهى ما؟ آشهاى مادرم رودست نداره

 .پوست صورت شیدا از پاک كردن آب بینى، سرخ تر شد

 .آره. حتماً میام، بخصوص اگه اون هیوال هم خونهتون باشه -

 .سهیال خنديد و مقنعهى سفیدى به سر كرد

داره، حیف اهل زن گرفتن  واى بهمن ماهه، تازه خیلى هم تو رو دوست -

 .نیست

 :شیدا سرفهاى كرد و با كج كردن دهانش گفت

بیخود كرده دوستم داره، بايد مادر فوالد زره رو براش بگیرين. يعنى يادم  -

 .نمیره منو تا مرز سكته برد
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 .سهیال خنديد

تو بىبخارى، پسر به اون خوشگلى و ماهى اومده پیشت، بعد تو ترسیدى.  -

 يعنى عقبموندهى خدايى كه مىگن،

 .تويى

 !حیف كه حال ندارم وگرنه بهت نشون مىدادم عقبمونده كیه -

دستهاى سهیال ماهرانه رژ لبى روى دهان كوچكش كشید و سرمهاى به 

 .چشمانش زد

 خوشگل شدم؟ -

 وسى؟مىخواى برى عر -

 :ناز صدايش دل برد وقتى گفت
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 .مىخوام برم داماد كُشون، مىخوام برم تو چشم صادق -

 :شیدا با حال خرابش خنديد و گفت

و  ا جرئت كنهصادق پسر سادهايه، بايد راحت برى ازش خواستگارى كنى ت -

 .دوباره بهت دل بده

 .سهیال كیفش را روى دوش انداخت

 .شیدا فقط بخواب، فالسک چايى هم كنارت گذاشتم -

سهیال قبل از رفتن به كالس از سرپرستى خوابگاه به شمارهاى كه داشت زنگ 

 .زد
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بهروز كتاب بهدست گوشى تلفن را از آقا كريم گرفت و با تعجب به مخاطب 

 .گفت« بله»پشت گوشى 

 .سالم، سهیالم -

 :بهروز بانگرانى گفت

 سالم سهیال خانوم، شیدا طورى شده؟ -

 .آره از نرسیدن نامهى شما و سرماى هوا، حسابى سرما خورده -

 سرما خورده؟ االن حالش چطوره؟-

خوب نیست. خب شما چرا هنوز جواب نامهشو ندادين؟ نمیگین نگران  -

 !میشه؟

چند روز مريض بودم، به كسى هم اعتماد نداشتم نامه رو براى پست بدم.  -

 !حال شیدا خیلى بده؟

 .براى نگرانى بهروز دلش سوخت

 نه. سرماخوردگیه، با استراحت خوب میشه. حاال نامه رو پست كردين؟ -

 فردا به دستش مىرسه. مواظبش هستین؟-امروز -

 ن؟خیالتون راحت، راستى چرا مريض بودي -

 .ناپرهیزى كردم سرما خوردم -

 انشاءاهلل خوب مىشین، كارى ندارين؟ -

 .ممنون از دلنگرانى و زحمتى كه كشیدين، مواظب شیدا باشین -

خواهش مىكنم، مواظبش هستم، شما هم مواظب خودتون باشین.  -

 .خداحافظ

 .خداحافظ -
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 :در دل سهیال غوغايى به پاشد و زير لب گفت

مجنون شنیده بودم؛ اما نديده بودم، ببین هر دو بهخاطر هم  افسانهى لیلى و -

 مريض شدن. شیدا كه مىدونم

بیشتر بهخاطر نامه و حالوروز بهروز بوده. بهروز هم حتماً نامه رو خونده 

 اينطور شده. بعد دخترهى خنگ نمىخواد

بفهمه. هر دو عاشق همند؛ اما يكى سكوت كرده، اون يكى هم سرشو زير 

 .برف كرده
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عشق و عالقهشون بهدرد قصه مىخوره تا به درد زمونهى حاال. اصال خودمو و 

 صادق خوبیم، راحت ابراز عالقه كرد

بیفته يه  دشقا ياو گفتم نه، البته غلط اضافه كردم!حاال بايد برم منتكشى تا ا

 .زمان چقدر دوستم داشت

 :از روى مقنعه سرش را خاراند و به جوانى كه خیرهاش بود با اخم گفت

 چیه، گمشده دارى؟ -

 .جوان نگاهش را برگرداند

 :سهیال غر زد

 .از دست تو شیدا، يادم رفت كاله سرم كنم. واى هوا چه سرده -

 .هايش را سرعت بخشیدلبهى كاپشن بلند و گرم قرمز را باال داد و قدم

******** 

اولین سالگرد حادثهى زلزلهى رودبار بهانهاى شد تا سهیال با كمک شیدا، 
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 ساده، مازيار و برديا براى تمام

درگذشتگان زلزله بخصوص خانوادهى صادق، در مسجدى نزديک دانشگاه 

 .مراسم سادهاى بگیرند

 .ن را همه با هم تقبل كردندهزينهى ا

صادق با لباس سیاه و صورت سفید با دخترک كوچک و ملوس، نمادى از 

 .مظلومیت مردم خطهى شمال بود

ساحل با ديدن سهیال خود را از بغـ*ـل صادق بیرون كشید و بهسمت سهیال 

 رفت و با صورتى خندان، شیرين

 :گفت

 .سلى ال )سهیال( من موز -

 .سهیال دستهايش را باز كرد

 .وزم بهت میدم فندقکجونسهیال، چشم م -

ا نهبعد از مراسم، صادق از همه تشكر كرد و به اصرار برديا حاضر شد همراه ا

 به خانهى سهیال برود و شب

 .مهمان آنها باشد

 گاه بود در توطئهى رسیدنبى ابرديا كه از عالقهى سهیال به همكالسى چشم ا

 .نها به هم، شركت مىكردا

 .بود ساحل در آغـ*ـوش سهیال خواب

 .صادق از صندلى جلو برگشت و تشكر كرد

سهیال خانوم نمىدونم چطور تشكر كنم، اگه كمک شما نبود نمىدونستم  -

 .چطور ساحل رو اين مدت نگه دارم
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 .سهیال براى اولینبار سرخ شد

من كه كارى نكردم، ساحل خیلى دوستداشتنیه، خونوادهم خیلى دوسش  -

 .دارن

سهیال انداخت و با چشم در چشم شدنش، چشمكى زد  برديا از آيینه نگاهى به

 :و خونسرد گفت
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فكر نكنم اين خواهر من اگه بچهدار هم بشه اونو بهقدر ساحل دوست  -

 داشته باشه، مگه نه سهیال؟

سهیال زيرلب فحشی نثار روح برديا كرد و بـ*ـوسهای آرام روی موهای 

 :ساحل نشاند و گفت

 .ساحل مثل دخترمه -

 :برديا خنديد و گفت

 نه بابا، كی مزدوج شدی من خبر ندارم فرفره؟ -

 .هیچكدام سرخ شدن صادق را نديدند

 :سهیال مانند گذشته تند و سريع گفت

 .داشت سراپاتو رنگی میكردهمون موقع كه بچهی اول تو  -

 .برديا باخنده نگاهی به صادق انداخت

 .خدا به شوهر تو رحم كنه، از زبون كم نمیاری -

 .صادق سربهزير و ساكت در دلش غوغايی برپا شد
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او كه با وجود عشق به سهیال، مردانه بهخاطر مخالفت او كنار كشیده بود و 

 امیدوار به سرانجام خوب اين عالقه بود،

ا زلزله و ازدستدادن تمام عزيزانش پذيرفت كه بايد قید اين عالقه را بزند. ب

 محال بود سهیال و خانوادهاش اوی

 .بیكس را همراه يک دختربچه بپذيرند. مگر از دخترشان سیر شده بودند

 :برديا نخ گفتوگو را رها نكرد و اينبار از صادق پرسید

ادر؟ اينجور هم خودت داری راستی آقا صادق شما چرا زن نمیگیری بر -

 .آسیب میبینی هم اين طفلک

 :صادق باز هم رنگبهرنگ شد و آرام گفت

چه كسی حاضره منو با اين شرايط كه هیچكسی رو ندارم، تازه يه بچهام  -

 دارم قبول كنه آقا برديا؟

 :سهیال از مظلومیت صادق دلش پر از غصه شد و در دل گفت

 .منه بیلیاقت صادقجان -

 ال اگه كسی قبول كنه حاضری بری خواستگاريش؟حا -

من با پذيرفتن ساحل قید همه چی رو زدم، به هیچكس اعتماد ندارم كه  -

 بیارمش باالی سر ساحل. اين دختر

يادگار همهی عزيزان منه. تو صورتش برادرم كاظم، خواهرام، پدر و مادر و... 

 .]بغض كرد[. همهی عزيزامو میبینم

 .هساحل تكیهگاه من

سهیال باز هم خود را لعنت كرد كه چرا زودتر روح پاک و بزرگ اين پسر را 

 نشناخته بود و چرا احمقانه همای
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 .سعادت را از شانه پرانده بود

 :برديا كمی به ماشین سرعت داد و مصرانه گفت
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اگه كسی باشه كه ساحل رو دوست داشته باشه، مورد اعتماد باشه، اونوقت  -

 چی؟

 .اگه همینطور كه میگین باشه، بهخاطر ساحل قبول میكنم -

 .قلب سهیال فروريخت

 :برديا ادامه داد

 يعنی تا حاال كسی چشمتو نگرفته؟ -

 .كسی بود؛ اما من لیاقت نداشتم قبول كنه -

 .ب گريان سهیال كمی آرام شدقل

 :اينبار صادق پرسید

 جناب خودتون كه بزرگترين نمیخواين... ؟ -

نه بابا آقا صادق، مجردی و بیخبری حال میده. حاال اگه يه روز دختر  -

 شاهپريونی ديدم شايد، اونم شايد قبول

 .كنم

 .سهیال از پشت به پهلوی برديا كوبید

 .آفريقا باشه تا نژادتون دورگه بشه دعا میكنم شاهپريون تو، مال -

 :برديا لبخندی زد و گفت
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 .اول تو رو پای سفرهی عقد مینشونم بعد میرم دنبال شاهپريون خودم-

******** 

 .تابستانى ديگر آمد

 .تابستانى پر از هیجان و خستگى براى شیدا

 خيكماه تمام از سازمانى به سازمان ديگر رفت تا توانست با نامهى دكتر فر

 كاشفى و حمايت او در كمیتهى امام

شهر مشغول كار شود. مشاوره به مددجويان كمیته، دو روز كارى در هفته را 

 .برايش رقم زد

بیشتر مراجعان يا زنان بیوه با چند فرزند بودند يا همسرى در زندان داشتند. 

 بیشتر مشكل آنها حول نیاز اقتصادى

 .يا رفتار نابسامان فرزندانشان بود

ر خانه نیز با مشاجرهى پدر بابت طوالنى شدن عقد مهرى )پدر راضى به نگه د

 داشتن دختر عقدكرده در منزل

نبود(، اسد كه زمان بیشترى براى خريد خانهى مناسب مىخواست، اجباراً 

 پذيرفت و مراسم عروسى تیرماه در يكى

ارى از تاالرهاى اراک برگزار شد؛ اما پدر نتوانست رسول را براى برگز

 .عروسى ناصر و زينب راضى كند

 :رسول كوتاه نیامده و گفته بود

 .تا زينب درسش تموم نشه، عروسى در كار نیست -
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زينب كوچولوى آنها دانشجوى مديريت دولتى شده بود. ناصر مشكلى 

 نداشت و تالش مىكرد با كار بیشتر و جمع

 .كردن پول آيندهى اقتصادى خود و همسرش را بیمه كند

اواخر شهريور و در گرماى كالفهكنندهى روز ،شیدا روبروى باد كولر مشغول 

 بود. بعد از« ثريا در اغما»خواندن رمان 

ها از خواندن رمانى ايرانى لـ*ـذت مىبرد، قلم و داستاننويسى اسماعیل مدت

 .فصیح را دوست داشت

 .زنگ تلفن او را از حسوحالخوش بیرون كشید

 .معترض با ضربهاى بالش را كنارى انداخت

 .ضدحال، نمىذارن آدم كمى با خودش خلوت كنه -

 .یره شدو گويى به دشمنش نگاه مىكند به تلفن سفید جیغجیغو، خ

چند روز پیش على رضاى شیطان، گوشى قديمى را با زدن چند ضربه به ديوار 

 نابود كرد و حاال گوشى تلفنى سفید

 .جاى قبلى را گرفته بود

 .بله، بفرمايین -

 سالم شیدا خوبى؟ -

 .سالم، مهرى چطورى؟ چه عجب يادى از ما كردى عروس -

 .مهرى خنديد

 .آبجى خانوم آره دستِ پیش بگیر، پس نیفتى -

 .دل شیدا از شنیدن آبجى خانوم غنج رفت

 خوبى مهرى، اَسد خوبه؟ اذيت نمىكنه؟ -
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 .صداى مهرى پر از شادى و انرژى بود

 اَسد هم خوبه، اسد و اذيت كردن؟! شیدا میشه فردا بیاى اينجا؟ -

 چیزى شده؟ -

گران سه روز پیشم باشى؛ اسد مىخواد بره مأموريت، ن-نه، دوست دارم دو -

 .ماست

 خب خواهراش هستن ديگه، هان؟ نگران شما؟ مگه چند نفرى؟ -

 :صداى ذوقزده گفت

 .من و بچهامون -

 .شیدا به ديوار تكیه داد

 راست میگى مهرى؟ -

 .آره. مىخواى خاله شى تنبل. اگه زن منصور مىشدى حاال من خاله بودم -
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 .شیدا خنديد

 تبريک میگم پررو، به ننه گفتى؟ -

 نه. االن جواب آزمايش گرفتم. شیدا فردا میاى؟ -

 .اينبار فقط بهخاطر خواهرزادهم میام، ديگه از اين لطفها تو كار نیست -

 .باشه فقط اينبار -

 :نیش باز گفت ناصر حاضر نشد شیدا را همراهى كند، با

 .اراک كه نزديكتر از تهرونه، خودت برو. من قراره امشب برم تهرون -
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 :شیدا با اَخم ظاهرى گفت

 .جون به جونت كنن زنذلیلى، فقط هیكل بزرگ كردى -

 :ناصر خندان گفت

 .نگیره فعالً كه بايد سهسال زنذلیل باشم تا رسول خواهرشو ازم -

 .و يكماه بعد عقد بردببرى خان بیخود كرده، زن خودش -

 :ناصر تو سر خودش زد

 .شانس منه خاک برسره كه به جاى بهمن، رسول برادر زن شده -

شیدا نمايشى مانند زنان عامى، میان انگشت شست و انگشت اشاره را آرام 

 :گاز گرفت و گفت

 .بال به دور، رسول رو با اون هیوال مقايسه نكن -

كه از باردارى مهرى آگاه شده بود، با صبح زود شیدا توصیههاى مادر را 

 :صبورى گوش داد و گفت

 .باشه، همه رو بهش میگم، حاال بذار برم تا اتوبوس نرفته -

بین راه به اين فكر مىكرد كه چرا مهرى اصرار به ديدنش داشت. مهرى 

 هیچگاه وابسته كسى نبود و بعد از عقد با

 .اَسد، بهراحتى خود را وقف او كرد

كه همراه اسد به اراک رفت و برگشت به شیدا گفت كه ديگر هیچ  اولینبار

 مردى به چشمش نمىآيد و ظاهر كسى

 .برايش اهمیت ندارد

شیدا از اين تغییر و تحول خواهر دمدمى مزاجش بسیار خوشحال شد و خدا 

 .را شكر كرد
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 .نشانى را براى رانندهى تاكسى خواند

. يستاد، نفسى به آسودگى كشیدوقتى روبروى آپارتمان سه طبقهى سفید ا

 .اولینبار بود كه خانهى خواهرش مىآمد

زمان آوردن جهاز و بعد از آن هم مراسم پاتختى بهخاطر امتحانات پايانترم 

 .در تهران مانده بود

 .بعد از مراسم ازدواج در تاالر، همراه ناصر به تهران برگشته بود
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 .خانهاش واحد سمت راست طبقهى همكف بود

مهرى با بلوز بدونآستین سفید و دامن كوتاه مشكى به او خوشامد گفت. از 

 راهروى كوتاه و تنگ به سالن نسبتاً

شت. روى مبل روبروى بزرگ و روشن رسید. خانه چیدمان ساده اما شیكى دا

 .تلويزيون نقرهاى نشست

 .اسد سركاره، راحت باش-

چادر و مقنعه را درآورد و بىتوجه به اعتراض مهرى، همراهش وارد 

 .آشپزخانه بدون در شد

 مهرى چرا در نداره؟ -

 .اُپنه، اينجور هم خونه بزرگتر ديده میشه، هم زيباتره -

 :شیدا نپسنديد و معترض گفت

 .ون مرد دارى چیكار مىكنى؟ حداقل يه پرده بزنوقتى مهم -
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 .خب مرد باشه، قرار نیست منو بخورن، راحتم -

 شیدا سكوت كرد و اجازه داد مهرى با شادى و كمى خودنمايى میز سرخ و

 نفرهى آشپزخانه را با كره، پنیر و٤

خاگینه پر كند، با لـ*ـذت نانتازه را درون سبد تخت چوبى بگذارد و 

 .ا كنار فنجان چاى قرار دهدشكرپاش ر

 .شیدا از راحتى و امكانات مهرى خوشحال شد

 راحتى؟ -

خیلى، خونوادهى اسد هم نزديكمون نیستن و هفتهاى يهبار يا ما رو دعوت  -

 مىكنن يا اونا میان اينجا، بىآزارن و

 .كارى به من ندارن

 .پس خوشبختى -

 :با دهان پر گفت مهرى بالـ*ـذت لقمهاى از خاگینه را باال داد و

خیلى، شیدا ازدواج خیلى خوبه، تو هم زودتر ازدواج كن تا از اون خونه  -

 راحت شى، چقدر مىخواى دادوهوار بابا و

 …ننه رو تحمل كنى يا

 :شیدا محكم گفت

 .من مشكلى ندارم؛ ول كن. خب بچه چندماهه هست -

 .قربونش برم چهارهفته -

 چرا اينقدر زود؟ -

خدا داده، من و باباش هم راضى هستیم. آخ دختر بشه از اون كفش تقتقیاى  -

 قرمز پاش مىكنم، با اون لباس
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 .عروس پفیا. موهاشم تل قرمز مىزنم

 .شیدا بهخوبى مىفهمید مهرى از حسرتها و آرزوهاى كودكى خود مىگويد
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 بعد هم مىذارى با دوستاش بره ساندويچ ماكارانى بخوره، آره؟ -

 .مهرى لحظهاى مكث كرد و بعد با صداى بلند خنديد

هنوز يادته شیدا؟ واى از ترس نادر كم مونده بود تو خیابون خودمو خیس  -

 .كنم. چه ماجراهايى داشتم من

 .و خواهر، به پايان رسیدصبحانه در میان مرور خاطرات د

 :شیدا در حال شستن ظرفهاى شام و صبحانه پرسید

 اسد كى میره مأموريت؟ -

 :مهرى باتأمل گفت

 .قراره امروز بره -

عصر مهرى پاى تلفن نشست و مشغول زنگزدن به مادر اسد، مادر خودش و 

 .يكى از دوستان دبیرستانش شد

ى و خندههاى بلند مهرى گوش شیدا روى مبل دراز كشیده بود و به پرحرف

 مىداد. چشمانش در آستانهى خواب بود

 .كه زنگ آپارتمان به صدا درآمد

چادرش را سر كرد و در را به روى داماد خانواده باز كرد. قامت شیكپوش و 

 متوسط اسد با صورتى خندان نمودار
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 .شد

 .به، سالم. چه عجب ما خواهر زن محترمو مالقات كرديم -

شیدا محجوبانه نگاه از چشمان همرنگ برگ تازه جوانهزدهى درختان گرفت 

 :و گفت

 .سالم، درس و دانشگاه مجال نمیده -

مهرى باشوق به استقبال همسر رفت و با گرفتن كت قهوهاى و كیف مشكى، 

 .به او خسته نباشید گفت

د نبراى شیدا نشستن كنار زن و شوهر جوان سخت بود؛ اما سعى كرد تحمل ك

 و با خوشرويى در گفتوگوى آنها

 .شركت كند

 .مهرى بدون توجه با هر خندهاى ضربهاى به شانه يا ران اسد مىنواخت

تفاوت قد آنها چندان مشهود نبود، شايد چندسانت از مهرى بلندتر بود. شیدا 

 به بهانهاى به تنها اتاق خانه رفت و

 .كنار تخت روى زمین نشست

خاصش اجازه نمىداد بیش از آن كنار زوج جوان  تربیت خانوادگى و اخالق

 باشد. از مهرى ناراحت بود كه به دروغ

 .او را به آنجا كشانده بود؛ زيرا خبرى از مأموريترفتن اسد نبود

 .كتاب ثريا در اغما را از كیفش بیرون آورد و مشغول مطالعه شد

س ساعتى بعد در آشپزخانه به مهرى كمک مىكرد تا شامى مناسب رئی

 .كارخانه تهیه كند

 آخه اين رئیس اسد يهدفعه میلش كشیده شام بیاد خونهى شما؟ -
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 :مهرى سیبزمینىهاى خاللشده را درون ماهیتابهى سرمهاى ريخت و گفت

ال يه امروز به خواهرت كمک كن، براى چیدن شیدا بداخالق نشو ديگه، حا -

 جهاز كه نیومدى ، پا تختىام هم

نبودى. مطهره خانوم مادر اسد همهش حالتو مىپرسید. يه خواهر كه بیشتر 

 .ندارم

شیدا درحالىكه برشهاى بزرگ هندوانه و خربزه را درون میوهخورى 

 :مىچید، گفت

 .مىگفتىخب حاال كولىبازى درنیار؛ اما نبايد دروغ  -

 .خب دلم برات تنگ شده بود، يا دانشگاهى يا خونهى دايى -

 .شیدا چاقوى تیز را بهسمت مهرى گرفت

 .نذار همینجا اسد رو از شرت راحت كنم -

 .مهرى سینى چاى و میوه بهدست از آشپزخانه بیرون رفت

 .برم سراغ آقاى خودمون؛ اينجا امنیت جانى ندارم -

لبخند شیدا پررنگ شد. خواهرش از چه كسى همسردارى و رموز دلبرى را 

 !آموخته بود؟

رفتار و گفتارش فرياد مىزد همسرش را دوست دارد و براى حفظ 

 .خانوادهاش تالش مىكند

*** 

 مهرى گرمت نمیشه زير چادر مىخواى اين مانتو رو بپوشى؟ -
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 .من چادر سر نمىكنم -

 چرا؟ -

ه اجبار نادر باال سرمه، نه اسد اصرارى داره. گفته هرطور كه اينجا راحتم، ن -

 .راحتم، فقط پوشیده باشم

 آن مانتو و شلوار خوشبرش روشن با روسرى كمى كوتاه، زيادى راحت نبود؟

 :شانهاى باال انداخت و در دل گفت

 !وقتى مشكلى ندارن، به من چه ربطى داره دخالت كنم -

 .هرى چادرى روشن بهسمت شیدا دراز كردقبل از آمدن آقاى هدايتى، م

 چكارش كنم؟ -

 خب سرت كن، نمىخواى كه مثل خانم جلسهايها باشى؟ -

 .شیدا چادر را گرفت و روى دستهى صندلى گذاشت

با همین چادر خودم راحتترم، پیش اسد چادر روشن سر نكردم، حاال سر  -

 كنم؟ تازه خودت مىدونى من پیش مرد

 .نامحرم نمیام

 .ينجا مىمونم يا میرم تو اتاقيا ا
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 :مهرى ضربهى آرامى روى گونهاش زد

 .جونمهرى، شیدا اينبار كوتاه بیا -

شیدا عصبانى شد، بوى گند و متعفن توطئه لحظه به لحظه شديدتر مىشد. به 
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 لعنت فرستاد كه چرا همان خودش

 .عصر با فهمیدن دروغ مهرى به خانه برنگشته است

 :با صداى لرزان و عصبانى گفت

 .مهرى اگه اصرار كنى همین حاال برمىگردم -

 .صدايش آنقدر بلند بود كه اسد در حال عبور بشنود

 !شیدا خانوم كجا برين؟ يعنى اينقدر بهتون بد مىگذره -

نگاه شیدا روى صورت سبزه و اصالح شدهى اسد نشست. كدام يک جرقهى 

 اين مهمانى مسخره را زده بودند؟

 .نگاه از اسد گرفت

 .از اينكه كسى برام تصمیم بگیره خوشم نمیاد -

اسد هم وارد آشپزخانهى كوچک شد و پشت میز پر از مواد آمادهى شام 

 .نشست

هرى از شما و آشنايى خودم از اخالق پیشنهاد من بود، خب از تعريفهاى م -

 ابراهیم يعنى آقاى هدايتى فكر كردم

 .خیلى به هم میاين

 .ابراهیم مرد خوب و جدى و اهل كاريه

 …خب من جسارت كردم و شما رو پیشنهاد دادم و

عصبانیت شیدا اوج گرفت، با گامهاى بلند بهسمت اتاق رفت تا كیفش را 

 .بردارد و از خانه بیرون بزند

 .مهرى از التماس به گريه افتاد

شیدا غلط كردم، تو رو خدا االن كجا مىخواى برى، اتوبوس نیست. اصالً  -
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 االن میگم زنگ بزنه بگه مهمونى لغو

 .شده. شیدا نرو

اسد باتعجب به خشم و رفتار خواهرزن عجیبش فكر كرد. شنیده بود او در 

 موقعیت قرار بگیرد، رفتار تند انجام

 .باور نداشت مىدهد؛ اما

فكر مىكرد مانند دختران محجوب و سنتى ديگر باشرم با خواستگار روبرو 

 مىشود و سكوت مىكند؛ اما اين دختر

قدبلند با وجود حجاب سخت و نگاه سربهزير و پرهیز از نامحرم، زيادى 

 شیرگونه رفتار مىكرد و حاضر به دريدن

 .هركسى بود كه به حريم و امنیتش نزديک شود

 .خانه و رسیدن مهمان پردردسر، زن و شوهر را در شوک قرار دادزنگ 

 :مهرى با توسل به آخرين حربه، دست شیدا را روى شكمش گذاشت و گفت
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 .به جون اين ديگه دخالت نمىكنم، امشب رو تحمل كن. تو رو بهخدا -

 .شیدا نفس عمیق و ناراحت را از سیـ*ـنه بیرون داد

باشه، من میرم توی آشپزخونه. مهرى اون آقا پا بذاره تو آشپزخونه قلم  -

 پاشو مىشكنم و شوهرتو بدبخت مىكنم،

 شنیدى؟

 .مهرى اشكهايش را پاک كرد
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 .قبول -

هیم دستهگل رز قرمز و صورتى را بهسمت اسد گرفت و دست جلو آمده ابرا

 .را محكم فشرد

 .سالم، خوش اومدين -

 .سالم اسد آقا، سالم خانوم -

بعد از خوشامدگويى و تعاريف مرسوم، ابراهیم بهسمت مبل دونفرهى 

 .سلطنتى قهوهاى راهنمايى شد

اندكى شیطنت تعارف شیدا صداى بلند و بم غريبه را مىشنید كه باادب و 

 تیكه پاره مىكرد. يعنى اين آقا جدى

 !بود؟

مهرى كه براى اولینبار رئیس همسرش را مالقات مىكرد با دقت او را باال و 

 .پايین كرد

همقد شیدا بود با پوستى روشنتر از سبزه، چشم و ابروى مشكى و موهاى 

 لـ*ـخت و كوتاه سیاه. اندامى متوسط

 .نشستنش مانند نادر بود، حتما او هم رزمى كار بود داشت؛ اما راه رفتن و

كت و شلوار طوسى و پیراهنى سفید به تن داشت با كروات طوسى كه 

 .يكدرجه تیرهتر از كت طوسى بود

ابروهاى بلند و كشیده، بیش از هرچیز در صورتش خودنمايى مىكرد. 

 ابروهايى كه بىاختیار نگاه را به چشمانش

 .مىكشید

 .و نافذ چشمانى سیاه
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 .شام در سكوت صرف شد و ابراهیم موفق به ديدن شیدا نشد

مهرى آشفته و نگران بود، نگران موقعیت همسرش در كارخانه. به خود 

 لعنت مىفرستاد كه در اقدامى احمقانه،

موقعیت شغلى همسرش بهخطر افتاده و خواهرش هم دلخور شده است. چرا 

 با بىفكرى ذهن اسد را براى دعوت

 !قاى هدايتى و روبروشدن با شیدا پر كرد؟از آ

 :شیدا با ديدن آشفتگى مهرى با دلخورى گفت

 .تو بشین، من چايى رو مىبرم -

 :مهرى بغض كرد و سريع گفت

 .ببخش شیدا -

349 
 

 

 

 .اسد با ديدن شیدا متعجب شد و بىبهانه به آشپزخانه رفت

ابراهیم بىاختیار بلند شد و جواب سالم دخترى را كه براى ديدنش آمده بود 

 را داد و كنجكاوانه و خريدارانه او را

 .نگريست

چادر سیاه فقط بیضى صورتش را به نمايش گذاشته بود، با همان اخم محو هم 

 نى چاى راجذاب بهنظر مىرسید. سی

 .مقابل ابراهیم روى میز قرار داد و خودش روى مبل تک نشست

 .بفرمايین -
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 :ابراهیم نشست و گفت

 حالتون خوبه؟ افتخار ديدار سر شام را ندادين؟ -

 .گفتوگو را بد آغاز كرد و دير متوجه شد

 .شیدا به چشمان سیاه ابراهیم نگاه كرد

 .باعث بىمیلى كسى بشمخوبم، میلى به شام نداشتم، نمىخواستم  -

 .صحیح. شنیدم مشغول تحصیل هستین-

 .بله-

 چه رشتهاى؟ -

 .روانشناسى -

 .بايد رشتهى جالبى باشه، من لیسانس جغرافى دارم -

 .شیدا متعجب شد

حتماً فكر مىكنین لیسانس جغرافى چه ربطى به كارخونهى ساخت قطعات  -

 يدكى ماشین داره؟ كارخونه میراث

من بهعنوان تنها فرزند پسر، جانشین بابا شدم. ]با خنده ادامه  خانواده هست و

 .سالمه٣٠داد:[ البته پیر نیستم فقط 

 شما چند سالتونه؟

 .چايیتون سرد میشه -

ساله باشین. خیلى تفاوت سنى ٢٢ يا٢١ نمىخواين جواب بدين؟ بايد -

 .نداريم

 :شیدا باتمسخر گفت

 ه؟چرا بايد تفاوت يا شباهت سنى مهم باش -
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 .خب بعضى فاكتورهاى اولیه براى زندگى الزمه -

تمسخر شیدا با باال رفتن ابروهايش بیشتر شد، نگاهش میخ چشمان خندان و 

 نافذ بود. شده بود همان شیدايى كه

 .لباس رزم به تن دارد و به هیچ نگاه و كالم مردانهاى بها نمىدهد
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دقیقاً كدوم فاكتور يا زندگى؟ خالف به عرضتون رسیده، براى من هیچ -

 مالک، معیار و فاكتورى مهم نیست؛ چون

 .با عرض معذرت هیچ آقايى براى من اهمیتى نداره

 .صداى خندهى ابراهیم به گوش زن و شوهر رسید

 .مهرى لبش را گزيد

 .اره ضربهفنیش مىكنهشیدا د -

 .ساله حساب مىبردن٢١اسد خندهاش گرفت، زيادى از اين دختر 

ابراهیم فنجان چاى را به لب نزديک كرد و از پشت فنجان تكتک اعضاى 

 .صورت دختر بامزه را رصد كرد

 فكر كنم اينجا بودن من، براى آشنايى با شما بوده، خالف میگم؟ -

ىكنین. من براى ديدن خواهرم اومدم و از بله خالف مىگین و خالف فكر م -

 .اين بازى خبر نداشتم

 .پس ناغافل همبازى من شدين-

 .زيادى داشت صمیمى مىشد
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ببینید آقا حضور شما براى مسئلهاى اشتباهى بوده، لطفاً از آقا اسد ناراحت  -

 نشین. من نه فرصت دارم و نه

 .عالقهاى به اين مجالس. ]از جا برخاست.[ با اجازه

 .يه لحظه صبر كنین خانم -

 .شیدا ايستاد

 :با همان چشم و لب خندان پرسید

 كى با خانواده خدمت برسیم؟ -

 .چشماى شیدا بازتر شد و انگشتان دستش محكم

 .بیخود وقت خودتونو هدر ندين -

 .ابراهیم انديشید اين دختر مىتواند همسر مطمئن و مناسبى براى او باشد

*** 

ه نمازش را خواند و با برداشتن كیفش از خانهى مهرى و شیدا صبح زود آهست

 اَسد بیرون زد. شب ناآرامى را

 .پشتسر گذاشته بود

 :به خود گفت

 .تا تو باشى ديگه گول فوران محبت يهدفعهاى مهرى رو نخورى -

*** 
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بهروز ساک ورزشى را كنار حمام روى زمین انداخت و وارد حمام شد. فردا 

 مسابقهى بین باشگاهى بود. در اين
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سهماه توانسته بود از رقیبانش در باشگاه كاراته پیشى بگیرد و بهعنوان يكى 

 از بهترينهاى باشگاه الهیارى انتخاب

 .شود

ز فرصت همكارى دارد و با آغاز دانشگاه بايد رو١٠ به مربى گفته بود كه فقط

 به اصفهان برود و مانند دوسال

 .گذشته در تیم كاراتهى دانشجويان مشغول شود

درحال خشككردن موهاى مشكى كه كمى بلندتر از معمول شده بود، بهسمت 

 .يخچال رفت

 دبهروزجان مادر میشه بفرمايین چندبار بايد بگم بعد از حموم نبايد آب سر -

 بخورى؟ بیا برات چايى هلدار آماده

 .كردم

 :بهروز حولهى سفید را دور گردن آويخت و با لبخندى شرمگین گفت

 .فدات بشم مادرم، ببخشید -

مادر باعشق نگاهى به قد و قامت پسر زيبارويش كرد كه شباهت عجیبى به 

 بهرام پیدا كرده بود. آه بهرام... بهرامى

 .ببیند كه نماند تا جوانى پسرش را

 .مىبخشم و باز كارتو تكرار مىكنى -

 .خندهى بهروز قلب مادر را لبريز آرامش كرد

جواد با لبخندى گرم، همان نگاه را نصیب همسر و فرزند كرد. بهروز همیشه 

 .دبش بودپسر دوستداشتنى و مو

 .همیشه به خنده خانوم خونه -
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 .سالم بابا، ناپرهیزى كردى زود اومدى خونه -

 .ضربهاى به شانهى بهروز زدجواد 

 .حاال كارى كن مادرت منو بیرون بندازه پهلوون -

 .خانوادهى كوچک كنار هم مشغول نوشیدن چاى شدند

 چهخبر از مسابقه بابا جان؟ -

نفر هستن. فرداشب دوبهدو مسابقه مىديم و برندهها با ٦ تو وزن من -

 .نیمساعت تنفس، وارد دور دوم میشن

 .م پسفردا برگزار میشهمسابقهى نهايى ه

 .منم فردا همراهت میام -

 .خیلى خوب میشه آقاى مدير -

 .مادر از جا بلند شد

 جواد تو هم امشب میاى خونهى خواهرت؟ -
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 به چه مناسبت؟ -

 .قراره براى شیدا خواستگار بیاد، حاجى اجازه داده امشب بیان -

بهروز بهسرعت نگاهش را به فنجانهای چاى دوخت و دستهايش را به هم 

 .فشرد

 :جواد نگاهى سريع به بهروز انداخت و گفت

 .اگه دعوت كنن میرم -
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 .بااجازه من برم اتاقم -

 .برو مادر -

 .برو باباجان -

از پلهها باال رفت؛ اما گامهاى محكمش، كوبش قلب  بهروز باكنترل خشم

 .بىقرار را گواهى مىداد

 :فرخنده خانم آهسته پرسید

 بهنظرت وقتش رسیده براى بهروز بريم خواستگارى؟ -

 خواستگارى كى؟ -

 .آقا جواد حواست كجاست؟ نديدى بچهم رنگش پريد -

 خود بهروز حرفى زده، مطمئنى دلش گیره؟ -

 .زده؛ ولى معلومه چقدر دوسش دارههنوز حرفى ن -

 .صبر كن خودش بگه -

 .اگه جواب امشب مثبت باشه يا حاجى اصرار كنه چى؟ طرف كارخونه داره -

شوهرخواهر من هر كارى بكنه، دختر بهزور شوهر نمیده، اون دختر هم  -

 اهل شنیدن زور نیست. اگه دلش نباشه

 .علومه دلش با بهروز نیستمحاله بتونن راضیش كنن. اگه راضى باشه هم م

 :فرخنده معترض گفت

جواد حرفا مىزنى، شیدا و بهروز يک روح تو دو بدنن، مگه میشه به هم  -

 .میلى نداشته باشن

 :نگاهش را به فضاى خالى روبرو دوخت و روياگونه گفت

 .همیشه مىخواستم شیدا دختر و عروسم باشه -
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 .جواد لبخندى زد و بامحبت دست همسرش را نـ*ـوازش كرد

 .بسپار به خدا -

آنها گرم حرف زدن شدند و غافل بودند از بهروزى كه بین بالكن و اتاقش 

 راه مىرفت و زيرلب بدترين ناسزاها را

 .نثار خواستگار نامعلوم مىكرد
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كسى نبايد به شیدا نگاه مىكرد، چه كه گستاخانه بخواهد از او خواستگارى 

 !هم بكند

؟ نه غیرممكن بود، شیدا به هیچكس فكر نمىكرد، به  …يعنى شیدا

 .هیچكس

 .چقدر دوست داشت حريف مجهواللحال را زير ضربات مشت بگیرد

 .ان موهايش برد و بیرون آوردپنجههايش را كالفه چندبار می

**** 

شیدا خسته با كیف سنگین وارد اتاقش شد. مقنعه را روى صندلى انداخت و 

 بعد از باز كردن دكمههاى مانتو، روى

 .زمین دراز كشید و دستهايش را مانند صلیب باز كرد

واى چقدر خسته شدم، چقدر دنبال اين كتاب گشتم؛ ولى خدا رو شكر  -

 نمىتونستم تا باز شدنپیداش كردم، 

 .دانشگاه صبر كنم

 .مادر باذوقى كه از چشم شیدا پنهان نماند وارد اتاق شد
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 شیدا با خودت حرف مىزنى؟ -

 .شیدا بهسرعت نشست

 .آره. خسته شدم، زده به سرم -

خستگیت در رفت، ناهارتو بخور و يه دستى به خونه بكش. شب مهمون  -

 .داريم

 .مادر را از اتاقش بیرون فرستاد« باشه »گفتن شیدا كنجكاوى نكرد و با 

اتاق كوچكش االن كامل متعلق به خودش بود. اتاقى ساده با میز تحرير فلزى 

 و صندلى چوبى، كمد سبز كتابها

 .در كنار يک قفسه كتاب

همچنین تشک و لحاف و بالشهاى میهمان و اهل خانه )رختخواب( كه كنار 

 ديوار باال رفته و با پارچهاى سفید

 .پوشیده شده بود

گوشهى اتاق يک سبد از اسباببازىهاى ريز و درشت علىرضا به چشم 

 .مىخورد

 .رو فرشى سبز اتاق را روشن و جاندار نشان مىداد

 :فتبالشى زير سر گذاشت و به خود گ

 .فعالً خواب از ناهار مهمتره -

*** 

وقتى در آشپزخانه با میوههاى آبدار و متنوع هلو، انگور و هندوانه روبرو شد، 

 احساس كرد مهمان بايد فرد مهمى

 .باشد



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 632 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ننه، ننه میگم چه كسى قراره بیاد؟ -
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 :مادر باذوق گفت

 .ريیس كارخونهاى كه اسد توش كار مىكنه -

 .گويى برقى با ولتاژ باال به شیدا وصل كرده باشند، خشكش زد و رنگش پريد

 .لبهايش بهسختى تكان خورد

 .ابراهیم؟ غلط كرده مردک بىشعور

 :میوهها را رها كرد و فرياد زد

 اد؟غلط كرده، چرا اجازه دادين بی -

 :مادر هم باعصبانیت فرياد زد

نمیشه در خونه رو ببندم بگم كسى نیاد. خونهى دختردار همینه، بايد خدا رو  -

 شكر كنى همچین خواستگارى

دارى. ]با كمى نرمش ادامه داد[: شیدا، دختر خوبم لگد به بختت نزن، ببین 

 مهرى هم خوشبخته. قبول كن و از

 .نشىاينجا برو، برو يه جا كه اذيت 

 :شیدا بىتوجه به بغض صداى مادر گفت

فعالً كه خرجمو بابا میده، من شوهركن نیستم اين هزاربار. اصالً بذار بیان  -

 .من مىدونم و اون اسد موشمرده

تا رسیدن میهمانها اين گفتوگو به صورتهاى مختلف بین مادر و دختر رد و 
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 .بدل شد

 .گاهى شیدا كالفه از دست مادر مىخواست سر خود را به ديوار بكوبد

*** 

با صداى زنگ خانه، بدن دردناكش را از روى تخت بلند كرد، شب بدى بود. 

 افكار نگران و خستگى روح و

 .بىاطالعى از خواستگارى شب گذشته تا ديروقت او را بیدار نگه داشته بود

رت آبى را مرتب كرد و خمیازهكشان از موهاى نامرتب را دستى كشید، تیش

 .پلهها بهسمت حیاط رفت

 .باز كردن در و ديدن شیدا عالىترين صحنه براى آغاز صبح بود

 .سالم -

 .سالم -

 خواب بودى؟ -

 .آره، ديشب دير خوابیدم -

 .شیدا با بداخالقى از حیاط رد شد

 مىخواستى زود بخوابى، حاال چیكار مىكردى؟ -

 .د، بدخواب شده بودمچیز خاصى نبو -
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 .كیفش را روى مبل داخل سالن گذاشت

 زندايى كجاست؟ خوابه؟ -

به چشمان سرخ شیدا نگاه كرد و سعى كرد خود را كنترل كند و از شب 
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 .گذشته چیزى نپرسد

]نگاهى به سماور روشن و قورى روی آن انداخت[. چايى  نمىدونم. -

 مىخورى؟

 .تو برو صورتتو بشور پسر شهرى، خودم بلدم چايى بريزم -

 .پشه نیشت زده؟ اول صبحى بداخالقى مىكنى دختر زشته -

 :شیدا غر زد

 .زشت دخترعمهته -

 .بهروز لبخندى زد

 .شک نكن -

شیدا چادر سیاه را مرتب تا كرد و روى كیفش گذاشت، چادر نخى و 

 .فیروزهاى زندايى را روى سر انداخت

 .با دو لیوان چاى داغ و خوشعطر از آشپزخانه بیرون آمد

 .بهروز بافاصله روبرويش نشست و لیوان داغ را در دست گرفت

 !حاال تعريف كن چى شده خانم عصبانى -

 :، آهسته گفتشیدا سربهزير و غمگین

ديشب يه خواستگار سمج داشتم، همه دورم كردن قبول كن. بابا میگه طرف  -

 كارخونه داره و از اون بهتر پیدا

نمىكنى، ناصر میگه مرد خوبیه و مىتونه خوشبختت كنه. نادر، نادر كه 

 چندساله نگاش نمىكنم میگه اگه جاى بابا

رهى اشک بالخره چكید[. بودم دست و پاتو مىبستم و تحويلش مىدادم ]قط

 ننه هم كه مثل همیشه فقط مىخواد
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دخترش ترشیده نشه. خسته شدم بهروز، از اين رفتارها، حرفا خسته شدم. 

 كاش مىشد برم آخر دنیا يه جا كه هیچ

 .آدمى نباشه، راحت نفس بكشم

مردک قبالً بهش جواب منفى دادم. ديشب با دستهگل چشم كوركن و 

 ا مادر و خواهراششیرينى صدا خفهكن ب

 .قشونكشى كرده، انگار اومدن خريد گوسفند

عزيزم يهدقیقه اون چادرتو بردار رخ ماهتو خوب ببینیم. تو »خواهرش میگه: 

 غلط كردى مىخواى منو ببینى،

 .بىشعور، نفهم، مگه عروسكم

 .بهروز كمى خود را جلو كشید

 .شیدا، شیدا آروم باش. ببین االن اينجايى -

كرد و قطرات اشک را پاک كرد. با نگاهى دوخته شده به زمین  شیدا فینى

 .چاى را آرامآرام نوشید
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 :شیدا ادامه داد

 به انتخاب پسرم احترام»مادرش زن خوبى بود، چیزى نمىگفت. فقط گفت:  -

 بابا بهشون گفت چند روز« م.مىذار

 .ديگه زنگ بزنن تا جواب بده

 حاال چهجور آدمى هست؟ -
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سال بزرگتره. تحصیل كرده، ٩بدبختى ايرادى نداره، بهجز سنش كه  -

 :[خوشتیپ، خانوادهدار، ]با كنايه گفت

 .پولدار و كارخونهدار

 .اخالقش هم بد نیست، مغرور يا خشک مقدس نیست

 :بهروز با كنترل نگرانى گفت

خب ظاهراً همه چى تمومه، ديگه منتظر چى هستى شاهزادهى جزاير  -

 !كارايیب؟

نذار دقدلیمو سر تو دربیارم. همهچى تموم؟ اگه آدم بود كه با جواب منفى  -

 .من اينجا پیداش نمىشد

 كى جواب منفى دادى؟ -

 .شیدا ماجراى خانهى مهرى را تعريف كرد

 .یز بیارم بخوريمبرم يهچ -

 .شیدا خمیازهاش را پشت دست پنهان كرد

 از خواب ]مظلوم گفت:[ برم اتاقت بخوابم؟ دارم مىمیرم -

 .برو، نقشههاى رو میز رو به هم نريزى -

 .شیدا خنديد

 .باشه قول -

بهخاطر آورد كه دفعهى قبل چطور اتاق بهروز را به میدان جنگ تبديل كرده 

 .بود، لبخندى زد

را در قفل چرخاند و روى تخت دراز كشید. هیچوقت تصورى از بهروز  كلید

 جز دوست بسیار نزديک، مهربان، تیز و
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 .بامعرفت نداشت

 :زمزمه كرد

 .خیلى خوبى، خوش به حال قاصدک -

 .خواب او را دربرگرفت و ذهن و روح خسته را به ساحل آرامش رساند

*** 

 :فرخنده خانم گفت

 .، مىخوام سفره بندازمبرو شیدا رو بیداركن -
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بهروز سرى تكان داد و از پلههاى كنار آشپزخانه باال رفت. چند ضربهى آرام 

 و دو ضربهى محكم، صداى خوابآلود

 .شیدا را بلند كرد

 .قوم ظالمین مىخوام بخوابم، خسیس -

 .بلند شو تا مادر با كفگیر سراغت نیومده -

 .شیدا بهسرعت از روى تخت بلند شد و دستى به موهاى بلند كشید

 .؟! االن میام١واى ساعت چنده؟  -

 .لبخندى نقش لبهاى بهروز شد

 .همینجا مىمونم تا بیاى؛ قابل اعتماد نیستى -

 :ملحفهى سفید كه روى صورتش كشیده بود، گفت در گشوده شد. شیدا با

 (بیدار شدم، برو ديگه، مثل میرغضب وايسادى. )ايستادى -

 .روح شدى؟ من رفتم، زود بیا روح خبیث -
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 :شیدا باشیطنت دستهاى زير ملحفه را باال برد و با صداى كلفت گفت

 .هاهاها، برو تا نخوردمت -

بل شیطنت عزيزدلش، بند را آب پسر جوان بهسرعت پايین رفت تا در مقا

 .ندهد

******** 

محل مسابقه، نمازخانهى يكى از دبیرستانهاى پسرانه بود. بهجز اعضاى هر 

 باشگاه، افراد كمى براى تماشا حضور

 .داشتند

جواد كنار بقیه ايستاده بود و گرمشدن بهروز را تماشا مىكرد. بهروز در 

 لباس سفید كاراته كمى دست و پا را به

طراف باز كرد و حركت كششى انجام داد، چندبار نرم پريد و با مشت به كف ا

 .دست ضربه زد

سانت كوتاهتر و بدنى پُرتر، روبروى بهروز قرار گرفت. ٦-٧حريفش با قدى 

 داور جلو آمد و با دستور آغاز مسابقه

 .سريع عقب رفت

 .ثانیه اول مشغول ارزيابى يكديگر شدند١٠دو حريف 

 :حريف در دل گفتبهروز رو به 

 .ببخش رفیق قراره تو رو به جاى كارخونهدار خبیث ضربهفنى كنم -

 .و اولین ضربهى پاى راست را به كتف حريف زد

*** 

جواد باشوق نزديک شد، حولهى دور گردن بهروز را برداشت و صورت خیس 

 :از عرق جوان را پاک كرد و گفت
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 .فكر نكن نفهمیدم عصبى بودى -

 بابا چى میگى؟ عصبى چرا؟ -

 .جواد بطرى آب را گرفت و كمى روى صورت بهروز ريخت

 .حاال -

بهروز بىاختیار دست مردانه و پدرانهى جواد را گرفت و بـ*ـوسهاى سريع 

 .روى آن زد

 .ممنون كه همیشه هستى -

قلب و دهان جواد خنديد و براى هزارمینبار خدا را شكر كرد كه با قراردادن 

 فرخنده و بهروز در مسیر زندگىاش،

حسرت پدر بودن بر دل او باقى نماند. او پسر داشت، يک پسر رعنا، باهوش 

 و موفق. پسرى كه هر پدرى

 .مىتوانست به وجودش افتخار كند

 .روى موهاى مشكى زدبـ*ـوسهاى 

 .خوب بلدى بابا رو خام كنى -

******** 

 :شیدا كالفه گفت

 .بعدازظهر میرم تهرون، پسفردا كالسا شروع میشه -

مادر دور خود چرخید و نگاه كرد چیزى جا نگذارد. با هزار خواهش توانسته 

 بود، پدر را براى رفتن به خانهى دامادش
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اَسد آنها را دعوت مىكرد، اينبار قصد تنها راضى كند. اين چندمینبار بود كه 

 .رفتن را نداشت

براى مهرى كمى مرباى به مىبرم، بچهم دوست داره، ننه شیدا اَگه ما شب  -

 مونديم و تو هم نرفتى تهرون، حتما

 .برو خونهى نادر

 .امشب كسى خونه نیست، ناصر هم با رفیقاش رفته دهات

 .ى كرد آرام باشدشیدا ساک و كیف مادر را برداشت و سع

 .باشه، برو االن صداى بابا درمیاد. من مواظب هستم -

مادر چادر مشكى را سر كرد و كفش طبى نو را بهپا كرد. شیدا وسايل مادر را 

 روى صندلى عقب گذاشت. پدر

 :عینكش را پاک كرد و گفت

 نمىخواى بیاى؟ -

 .شما برين من نمیام -

 :بااحتیاط پرسید بابا عینک را زد، نفسى عمیق كشید و

 شیدا نظرت عوض نشده؟ به خواستگارت جواب رد بدم؟ -
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 :شیدا سربهزير گفت

 .هنوز دارم درس مىخونم، ازش خوشمم نمیاد-

 .باشه، هرجور راحتى، فقط بعداً منو مقصر ندون -
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 :مادر روى صندلى جلو نشست و گفت

 .مواظب خونه باش -

 .باشه، خداحافظ به مهرى سالم برسون -

 .اتومبیل سیاه جديد بابا در پیچ كوچه از نظر پنهان شد

 .شیدا خیره با بازى كودكان داخل كوچه، غرق در گذشته شد

 .اعتراض نادر بازى با دوستان على و

 .شیطنت مرتضى تپل و ناصرى كه براى بچهها حیوانات گِلى مىساخت

 .آتش زدن چرخ ماشین و شعار دادن اطرافش

 .مجروح شدن حسین و شهادت جوانان كوچه

 .حجلهى مرتضى و پیشانىبند يازهراى على، على نازنینش

 !كجايى خانوم فرويد؟ هى دختر خانوم با توام -

فس بلند و تكان شديد شانه، از گذشته به حال آمد. بهروز شیدا با كشیدن ن

 روبرويش كمى خم شده بود و بادقت

 .نگاهش مىكرد

 .صداى شیرين پسرک زيبا و شیک به گوشش خورد

 .من بهروزم نه بهیوز -

 .لبخندى زد و خود را كمى عقب كشید

 يادته مىگفتى من بهروزم نه بهیوز؟ -

 .بهروز كمى فكر كرد

 من؟ كى؟ -

 .وارد خانه شدند
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 .روزهاى اولى كه اينجا اومدين -

 آهان همونموقع كه يه دختر زشت و فضول بودى؟ -

 .شیدا گم شويى گفت و از سالن وارد آشپزخانه شد

 چى مىخورى بیارم؟ میوه يا چايى يا گوشتكوبیدهى ديشب؟ -
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 .همون چايى از همه بهتره -

بهروز روبروى آيینهى ديوارى و قديمى سالن ايستاد و به چند عكسى كه 

 .پايین آيینه چسبیده بود، نگاهى كرد

عكسى از علىرضا روى دوچرخهى كوچكش كه تخس و شیطان مىخنديد و 

 دندانهاى كامل نشده را به نمايش

 .گذاشته بود

ناصر با لباس بسیج كنار يكى از دوستانش، نادر با چهرهاى معصوم مانند 

 شهدا، در لباس سپاه و على درحالىكه

 .روی پل اهواز دستانش را باز كرده بود و میخنديد

 .از پدر خانواده بین آنها خودنمايى مىكرد٤در ٣عكسى 

مانند على  نگاهش روى عكس على برگشت. چقدر دوست داشت برادرى

 .داشت

 .خیلى خودتو نگاه نكن چشم مىخورى، بیا چايى بخور -

بهروز تكیه به ديوار روى زمین نشست. فقط اتاق پدر خانواده داراى يک 
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 .نفره بود٧دست مبل 

 بابا و مادرت كجا رفتن؟ -

 .خونهى مهرى -

 امروز برمىگردن؟ -

 .نمىدونم، شايد شب موندن -

 كى میرى تهرون؟ -

 .ظهر میرم فردا -

 .اگه تا شب نیومدن حتما بیا خونهى ما، تنها نمون -

 :شیدا متعجب پرسید

 .چرا؟ من قبالً هم چندبار تنها موندم -

االن موقعیت مناسب نیست، حتماً شنیدى يه هفته است تو محلههاى اطراف  -

 .دزد پیدا شده

 .شیدا روى زانو نشست و كمى جلو آمد

 جدى؟ خب بعد؟ -

ه، خونههاى خالى يا خلوت رو شناسايى مىكنن و میرن سراغش. بعد ندار -

 ديشب رفتن خونهى يه پیرزن. دست و

 …پاى بنده خدا رو بستن و

 .بايد حواس همه جمع باشه، دو نفرن. تو هم خوب نیست تو خونه تنها باشى

 .من نباشم كه راحتتر میان خونهمون -

 .شیدا شوخى ندارم، عصر تنها بودى. يا میاى خونهى ما يا میرى خونهى نادر -
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 .عمراً -

 .بهروز لیوان خالى چاى را داخل سینى گذاشت و بلند شد

 .تا عصر وقت دارى -

*** 

آبپاشى كرد و روى تخت چوبى كه پدر خريده و زير بید مجنون  شیدا حیاط را

 قرار داده بود، پتويى انداخت و با

 .كیف روى آن نشست

از داخل كیف، دفتر جلد سبزى را بیرون كشید. دفترى رنگارنگ كه پر شده 

 بود از تخیالت، شرح دقیق قیافه و سن

 .د يا مىشنیدجمالت جالبى كه مىخوان و اخالق مراجعینش در كمیته و

 .دوست داشت از روى اطالعات اين دفتر داستانى زيبا و جالب بنويسد

 :نوشت

مهم نیست چه كسى با چه قیافه، فرهنگ و اخالقى به تو مراجعه مىكند، مهم 

 اين است كه بخواهى و تالش كنى

با اطالعات، ايمان و قلبى مهربان كمک كنى. كمک كنى تا مراجعت با آرامش 

 .بودى از تو جدا شودو اندكى به

زن جوان با بدنى پر از زخم كه بهخوبى زير مانتوى گشاد و سادهاش پنهان  -

 بود وارد اتاقم شد. بر روى لبهايش

لبخندى از جنس عادت و احتیاج ديده مىشد؛ اما در عمق چشمان گودرفته و 

 .زردش مىشد درد و ترس را ديد
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 .زنگ خانه مانع بیشتر نوشتن شد

 .كرد و با عبور از سالن و پاركینگ، در را باز كرد چادر به سر

 .اجازه خانم، من چايى و سیب مىخوام، تازه برات بستنى و نونتازه گرفتم -

بىاختیار خنديد و راه داد تا جوان سبزپوش جذاب وارد شود. نان و ظرف 

 .بستنى را گرفت

 .ىمثل گربه مىمونى از هر طرف پرتت كنن، چهاردستوپا پايین میا -

 !خب من گربه، تو چى؟ خانم موشه -

 .صدايش از آشپزخانه به گوش رسید

 .آره با اين قد و قواره خیلى شبیه موش هستم. برو تو حیاط -

بهروز در حین رفتن به حیاط، دكمهى اول پیراهن را باز كرد. روى تخت 

 نشست و دفتر گشوده شده را در دست

 .گرفت و آخرين نوشته را خواند

 .چند ورق به عقب برگشت

سهیال اسیر احساس جديد نمىدانست چگونه راز دل بگويد، چگونه بگويد  -

 كه هم غرورش حفظ شود و هم به

 .نتیجهى دلخواه برسد
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 آى آقا، حريمشخصى مىدونى چیه؟ -

 .سینى را از شیدا گرفت
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 .خوب داشتى از تنهايى كیف مىكردى، نوشتههات قوىتر شده -

 .شیدا ذوقزده روى تخت نشست و چادر را روى پا مرتب كرد

 واقعا؟ -

 .واقعا -

چنان گرم بحث پیرامون مطالب نوشتهشده شدند كه صداى اذان آنها را 

 .متوجه تاريكشدن هوا كرد

 .شیدا بريم خونهى ما -

 .نمیام، مىخوام امشب تنها باشم -

 .خب بیا خونهى ما، بابا و مادر نیستند-

 كجان؟ -

 .رفتن دودور ددر، رفتن مسافرت دوروزه -

چه خوب؛ اما من اينجا راحتم، قراره فردا برم تهرون؛ مىخوام امشب  -

 .خونهى خودمون باشم

 .پس منم امشب اينجا مىمونم -

 .شیدا كمى در جا تكان خورد

 .نه، يكى بیاد بد میشه واى -

 .بهروز تند شد

كى قراره بیاد؟ ناصر كه دهاته، نادر كه عمراً شب بیاد، عمه اينا هم كه حتماً  -

 شب اراک مىمونن. آهان يكى

 .مىتونه بیاد

 كى؟ -
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 .دزد محله -

 :شیدا كمى ترسید؛ اما زود حقبهجانب گفت

 آخه چطورى میاد؟ -

 .بهروز با دست اشاره به ديوار انتهاى حیاط كرد

از اين طرف، ببین چقدر ديوارش كوتاهه، پشتبوم اين خونه و كناريش به  -

 اينجا راه داره. تو كه اونا رو

 .نمىشناسى. دزد مىتونه راحت از پشتبومها بیاد تو حیاط

ا ب درست مىگفت، ديوار انتهايى به كوچهى پشت، راه داشت و شیدا تاكنون

 .اهل آن خانهها برخوردى نداشت
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 .حاال بیا بريم توى خونه، نماز اولوقت ثوابش بیشتره -

 .چنان با لحن شیخ اكبر گفت كه لبخند بر لب بهروز نشاند

. شام سادهى شیدا میان متلكهاى بهروز، شب تكرارنشدنى براى هر دو بود

 خورده شد. فیلم سینمايى تكرارى میان

 .سیل تمسخرها و تغییر صداها ديده شد

دى ج-كمى از مطالب دفتر سبز با صداى ذوقزده شیدا خوانده شد و با شوخى

 .بهروز نقد شد

 .كمى از خاطرات گذشته و دانشگاه تعريف كردند

 .را كنترل كندشیدا نمىتوانست خمیازههايش 
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 من میرم بخوابم. يكى از شلوارهاى ناصر رو برات بیارم؟ -

 :بهروز صورت درهم كشید

 .عادت ندارم شب، شلوار كوتاه بپوشم -

 .خنده و خمیازه اشک به چشم شیدا آورد

 .سانت از ناصر بلندترى١٤حاال خوبه  -

بهروز تشک را كنار ديوار پهن كرد و پتو را میان زمین و هوا گرفت. اما بالش 

 .روى سرش افتاد

 دخترعمه قصد كشتن منو دارى؟ -

شیدا كه مىدانست بهروز به تمیزى بها مىدهد، ملحفهى تمیز را بهسمتش 

 .پرت كرد

 !بگیر، عامل قتل قراره پتو و بالش باشه؟ چقدر لوسى -

 .وقت خوابت گذشته دارى هذيون میگىبرو بخواب، از  -

 .شیدا بهطرف يخچال رفت

 آب مىخواى؟ -

 .دستت درد نكنه يه لیوان بیار -

 .پارچ آب و شلوار راحتى ناصر را به دستش داد

 .بفرما، شب بهخیر -

 .ممنون، شب توام بهخیر -

 .تمام المپهاى خانه خاموش شد بهجز المپ داخل پاركینگ

صر را پوشید و دست زير سر گذاشت و به آرامشى كه بهروز شلوار راحتى نا

 .وجودش را در برگرفته بود، فكر كرد
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 .با صداى بلند شیدا كه از اتاقش شنیده شد كمى از جا جست

 بهروز -
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... - 

 بهروز نخوابیدى؟ -

 .دقیقه خوابم ببره٥بیهوشى نزدم كه  -

بهروز میگم ]خنديد[. ببین تو اينجايى ]باز هم خنديد.[ دزده نره سروقت -

 خونهتون؟

 .بهروز هم بىاختیار خنديد و خندهى مسرى كمى طول كشید تا به انتها برسد

 .شد٢ جون جدت بخواب شیدا، ساعت -

ر فاصله، بهروز متوجه نشد. صداى خوابآلود شیدا جمله اى ادا كرد كه بهخاط

 .سكوت كامل حكمفرما شد

 :بهروز زمزمه كرد

امشب بین من و تو فقط يه ديوار فاصله است. كى مىرسه زمانى كه اين  -

 !ديوار هم برداشته بشه؟

*** 

 .شیدا اينقدر يهدنده نباش، فقط مىخواد باهات حرف بزنه -

 .خواهر من، نفهم، من حرفى با اون مردک ندارم -

دوست دارى زندگى من به هم بريزه؟ تو كه مىدونى اَسد براى اون كار  -

 .مىكنه
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شیدا كالفه چرخید و سعى كرد زير نگاه سرپرست جديد كه زيادى كنجكاوى 

 .نشان مىداد، آهسته حرف بزند

به من هیچ ربطى نداره، خودتون اين بازى رو راه انداختین، خودتونم بايد  -

 .جمعش كنین

 …روشیدا تو  -

 .شیدا تلفن را قطع كرد

 .ممنون خانم طالبى -

 .سرپرست به تكان دادن سر اكتفا كرد

 .سهیال روى تخت دراز كشیده، ورق در دست تخمه مىخورد

 اوه چه برزخى شدى! كى بود؟ -

 .هیچكس، بىخیال -

 باشه بىخیال، میگم شیدا ببین اين موضوع براى پاياننامهى من خوبه؟ -

 .سهیال زد و را عقب راند شیدا دستى به كمر

 كمى خودتو جمع كن. حاال بگو موضوعت چیه؟ -

 .سهیال باپررويى سرش را روى پاى شیدا گذاشت

 .مىخوام درمورد اثرات روانى زلزله روى بازماندگان تحقیق كنم -
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 .خیلى جالبه، فكر نكنم كسى تاحاال روی اين موضوع كار كرده باشه -

 .مىدونى زلزله شمال خیلى از افكار منو تغییر داد -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 651 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :شیدا باشیطنت پرسید

 زلزله يا صادقجون؟ -

اگه زلزله نمىاومد من با خصوصیات صادق آشنا نمىشدم. تو موضوعى  -

 انتخاب كردى؟

مىخوام درمورد يكى از مشكالت اصلى مراجعین كمیتهى امام بنويسم؛ اما  -

 هنوز موضوع رو انتخاب نكردم، شايد

 .هم يه مورد میدانى رو انتخاب كنم، البته اگه استاد راهنما قبول كنه

 .سهیال هیجانزده بلند شد

ه اشیدا بريم صحبت كنیم ببینیم اجازه میدن استاد راهنما خارج از دانشگ -

 باشه، مىخوام آقاى كاشفى رو انتخاب

 .كنم

 :شیدا مشتاقانه گفت

 .اگه بشه... وای عالى میشه -

 .میاى بريم بیرون؟ من امروز هوس ساندويچ سوسیسبندرى كردم-

 .بريم. يهسر هم به خانم كتابیان بزنیم -

واى شیدا نمىدونى چقدر دوسش دارم. هركسى بهش تذكر میده روسرى  -

 تو مغازهى»یال میگه: سر كنه، بیخ

 «!خودم هستم، مسیحى هستم، دوست دارم كاكلم هوا بخوره

 .شیدا لبخندى زد

******** 

شیدا نگاهى به تختهاى خالى انداخت. اتاق جديد بزرگتر بود و تختهاى 
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 بیشترى داشت. سه روز در هفته كالس

 .داشتند، سهیال صبحزود به خانه رفته بود

 بود، آنها بهخاطر فشار خانواده مجبور شدند ترمجاى حمیده و حبیبه خالى 

 .انصراف دهند٥

بازحمت لباسهايش را در حمام كوچک شست و آنها را اطراف تختش 

 آويخت. بىخیال حمامكردن شد. شب، قبل

 .از خواب حمام مىرفت

بوى پايیز او را وسوسه كرد ساعتى در كوچههاى ساكت و پردرخت 

 .ابگاه بیرون زدپیادهروى كند. باخرسندى از خو

 .چند قدم جلو نرفته بود كه صدايى شنید

 .شیدا خانوم -

متعجب نگاهش را به روبروى خوابگاه دوخت و از تعجب و عصبانیت سرخ 

 .شد
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 .ابراهیم با كت و شلوار قهوهاى براق كنار اتومبیل مدل بااليش ايستاده بود

 :زير لب گفت

 خدا لعنتت كنه مهری. مردک از رو نمیره، اينجا چیكار داره؟ -

 .ايستاد و جلو نرفت. ابراهیم نزديكش شد

 سالم، خوبین؟ -
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دوست  سالم، چرا اينجا اومدين؟ آقا اين كارا يعنی چی، من آبرو دارم و -

 .ندارم پشتسرم حرف دربیارن

 …من نمىخوام مزاحم بشم -

 .االن دقیقا مزاحم هستین -

 .خواهش مىكنم يهساعت از وقتتونو بدين به من-

 :شیدا كالفه گفت

 …آخه -

 .خواهش مىكنم، بعد قول میدم ديگه مزاحم نشم -

شیدا به ناچار پذيرفت، دوست نداشت كسى او را در حال بحث و جدل با 

 .ردى جوان ببیندم

 .بفرمايین سوار شین -

 .من هیچوقت سوار ماشین غريبه نمیشم -

 :ابراهیم با چشمانى گشادشده پرسید

 يعنى به من اعتماد ندارين؟ -

 .من به هیچ مردى اعتماد ندارم. همین نزديكى يه پارک كوچیک هست -

 .ابراهیم همراه شیدا شد. دختر جوان بهراحتى مديريت مىكرد

سبز كوچكى بود با چند نیمكت و يک تاب كودكانه كه با ايستگاه فضاى 

 .اتوبوس فاصلهى كمى داشت

 .شیدا روى نیمكت سنگى نشست

 .ابراهیم با بیشترين فاصله روى همان نیمكت نشست

 .لطفاً سريع حرفاتونو بزنین -
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 عجله دارين؟ -

 .عجله ندارم، از حرف زدن با غريبهى نامحرم خوشم نمیاد -
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حرفهاى دختر نیش داشت؛ اما ابراهیم به خود يک فرصت ديگر براى راضى 

 كردن شیدا داده بود. عاشق اين دختر

نبود، فقط عاقالنه مىدانست كه مىتواند بهعنوان همسر به شیدا اعتماد كند. 

 از نظر او شیدا بهترين گزينه براى

 .همسرى و مادر شدن بود

من نمىدونم دلیل مخالفتتون چیه؟ خب انتظارات و شرايط خودتونو بگین،  -

 اگر نپذيرفتم يا قادر نبودم شرايط رو

 .فراهم كنم، مخالفت كنین

ثانیهاى به چشمان نافذ و دقیق ابراهیم نگريست. در آن چشمها اثرى از  شیدا

 محبت يا عشق نبود، تنها توجه بود و

 .دقت

 ال از شما بپرسم؟يه سو -

 بفرمايین؟ -

اگه يه سفره با بهترين غذاها جلوى شما پهن كنن؛ اما شما هیچ اشتهايى  -

 نداشته باشین، چیكار مىكنین؟

 .خب نمىخورم -
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اى هدايتى شما بهعنوان يک آقا، ظاهراً تمامى فاكتورهاى يک خواستگار آق -

 خوب رو دارين؛ اما اين يهطرف

 .قضیهست. طرف ديگه من هستم كه بهشدت از ازدواج متنفر و بیزارم

براى من هیچكسى با ديگرى فرقى نداره؛ چون همه از ديد من رد شده 

 هستن. فهمیدنش فكر نكنم زياد سخت

 .باشه

هیم نمىدانست كه آيا اين عقیدهى واقعى شیداست يا دستاويزى براى رد ابرا

 .كردن او

 خب چرا اين عقیده رو دارين؟ -

 .ببخشین؛ اما فكر نمىكنم اين به شما ربطى داشته باشه -

 اگه شوهرخواهرتون بهخاطر تصمیم شما آسیب ببینه، براتون مهم نیست؟ -

 .شیدا پوزخندى زد

به كسى نمیدم، زندگى و شغل آقا اَسد به خودش ربط داره اول اينكه من باج  -

 و من بهخاطر اسد يا خواهرم پا

روى عقیدهم نمىذارم، دوم اينكه تصور نمىكنم شما اهل گروكشى باشین 

 كه اگه باشین آدم مناسبى براى ازدواج

 .نیستین

 .ابراهیم لحظهاى مات شیدا ماند و بعد چشمانش درخشید و لبخند زد

 :شیداى سربهزير گفت خیره در

دختر عاقلى هستى و من برات احترام قائلم. خیلى دوست داشتم تو خانم  -

 خب اجبار …خونهى من بشى؛ اما
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بهدرد نمىخوره، گرچه معلومه اجبار هم روى تو تأثیری نداره. مىدونى 

 اخالق و رفتارت بیشتر مردونهس تا زنونه. از
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اينكه وادارت كردم تا صحبت كنیم پشیمون نیستم؛ چون تالشمو كردم. اگه 

 اهل ناز كردن بودى يا مطمئن بودم

راهى براى تغییر نظرت وجود داره، تالش مىكردم و عقب نمىكشیدم؛ اما 

 . امیدوارم در هرظاهراً راهى وجود نداره

 .حالت موفق باشى

بلند شد. شیدا كه انتظار اين رفتار سالم و منطقى را از ابراهیم نداشت، 

 بىاختیار خیرهى صورت جذاب ابراهیم شد و

 :صادقانه گفت

 .منم امیدوارم خدا به شما همسر خوبى ببخشه -

 :ابراهیم با لبخند دستى تكان داد و گفت

 .خداحافظ -

ا روى نیمكت سنگى با چشمان بسته، محو صداى پرندگان و او رفت و شید

 عبور ماشینها شد و بوى خنک

 سبزههاى پايیزى را به مشام كشید و انديشید

كاش تمام مردان اينگونه عاقل بودند و لجاجت را نشانهى غرور و غیرت 

 مردانه نمىدانستند و كناركشیدن از
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 .ممنوعهها را عین مردانگى و شجاعت میدانستند

كاش حريم زندگى يک زن را مانند حرمت اعتقاد خود، محترم مىشمردند و 

 براى همسر، بیشتر از ظاهر به

اعتقاداتش اهمیت میدادند و با رگ و پى مىپذيرفتند كه اجبار و احتیاج 

 نمىتواند ستون محكمى براى همدلى،

 .همسايه بودن و همسرى باشد

 .كاش مىدانستند، مىفهمیدند و عمل مىكردند

 …كاش

*** 

 .استاد صبر كنین -

استاد فوالدى كه بىتوجه به اطراف باسرعت بهسمت دفتر اساتید مىرفت، 

 .ايستاد

 .بله -

دانشجويان در حال عبور از راهرو، فضاى كمى براى ايستادن استاد و شیدا 

 مىدادند. شیدا به ديوار چسبید تا استاد

 .هم، قدمى عقبتر بیايد

 .استاد بالخره يكى از اين موضوعها بايد جا براى كاركردن داشته باشه -

احسانى موضوع بچههاى طالق، بچههاى كار، خشونت والدين تكراريه. اگه  -

 مىخواى كار كنى، پاياننامهى

 .جالبى از كار در نمیاد. موضوع رو عوض كن

 :شیدا شرمگین و مستأصل گفت

369 
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 استاد يهمورد ديگه هم هست، نظرتون راجع به اين چیه؟ -

استاد برگهى كالسور را در دست گرفت و بعد از چندلحظه عینک را از 

 چشمان قهوهاى و خسته برداشت و با پشت

 .دست چشمانش را مالید

حساسى هست كه با توجه به حريم افراد خب اين موضوع جزو موارد  -

 .نمىتونى خوب مانور بدى

 .استاد رضايت مادرشونو بهدست میارم -

 .پدر بايد رضايت بده -

 :شیدا باتعجب گفت

 .خه پدر بیشترشون زندانی هستنا -

ى؛ سیب مىبینديگه بدتر، احسانى اين موضوع بعداً جنجالى میشه و خودت ا -

 وع ديگهرهاش كن. دنبال يه موض

 .باش

شیدا زيرلب عذرخواهى كرد. قامت كوتاه و الغر استاد راهنما از نظرش پنهان 

 .شد

ساعت تا كالس بعدى ٢بىحوصله وارد كالس شد و روى صندلى نشست. 

 باقى مانده بود. چه دلخوش بود كه

 .يكى از موضوعات انتخاب مىشود و مىتواند سريع منابع را پیدا كند

ن قرار داد ستهى صندلى گذاشت و سر خسته را روى ادست راست را روى د
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 و با كشیدن چادر روى سرش،

 .چشمها را بست

 .با صداى خندهى كودكى، چشم گشود و چادر را از صورت كنار زد

ساحل با شلوارو كاپشن لیمويی روبروى تخته سیاه ايستاده بود و باذوق گچ 

 سفید را روى ديوار مىكشید. قد

 .كوچكش اجازه نمىداد روى تختهسیاه هنرنمايى كند

صادق با شلوار سیاه و پیراهن لیمويی چهارخانه، با تختهپاكن كنارش ايستاده 

 .بود

 .سالم، ساحلجان بیا روى دفتر من نقاشى كن -

 .صادق جواب سالم را داد

 .ساحل خنديد

 (نه، اين خشنگتره. )قشنگتره -

 .رو دعوا مىكنهقا معلم میاد بابا ساحل، ا -

چشمهاى خوشگل ساحل زير سايهی موهای چتری طاليی درخشید و دندانهای 

 .زيبايش نمايان شد

 .بابا پاک مىكنه -

 :صادق بالبخند گفت
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پاک كردنش با من. ]بهسمت شیدا ره باباجون تو كثیف كن، دعوا و ا -
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 چرخید[. خوبین؟

 ممنون، مگه امروز قرار نبود ساحل پیش برديا باشه؟ -

 .زنگ زد و معذرتخواهى كرد، امروز مصاحبه داشت -

 .ساحل روى زمین نشست و با خورد كردن گچها به بازى خود ادامه داد

 ود صادق،شیدا كنار صادق نشست. در اين دوسال، حضور ساحل توانسته ب

 سهیال، شیدا، جعفر، مازيار و برديا را به

 .هم نزديک كند

 .كمى درمورد پاياننامه صحبت كردند

 :ساحل به صادق نزديک شد و پرسید

 سهىال )سهیال( كو؟ -

 .ساحلجان بگو خاله سهیال -

ساحل دستان گچى را روى شلوار صادق گذاشت و اثر پنجههاى كوچک نقش 

 .شلوار مشكى شد

 .نه،سهىال. ]دستهايش را نشان داد[. كفیث )كثیف( شد -

 .شیدا خنديد و ساحل را بهسمت خود كشید

 .بیا ببینم خانوم كوچولو -

 .دستهايش را با دستمال پارچهاى پاک كرد

 .صادق بعد از تمیزكردن شلوارش، ديوار را از هنرنمايى ساحل پاک كرد

 :شیدا گفت

 قا صادق يهچیز خصوصى بپرسم؟ا -

 .بى با كنجكاوى به او دوخته شدچشمان ا
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 بپرسین؟ -

 ببخشین، شما هنوز سهیال رو دوست دارين؟ -

پوست سفید بهسرعت صورتى شد و چشمان صادق همانند دخترى نوجوان به 

 .زمین خیره شد

 .من... فكر مىكنم ديگه مهم نیست كه احساس من چى باشه …من -

 .دوست داشت پس درست حدس زده بود. هنوز سهیال را

شما مثل برادر من هستین، براى همین پرسیدم. مىدونین، من فكر مىكنم  -

 اگه هنوز دوسش دارين، بايد زودتر

 .اقدامى انجام بدين
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دختر محجوب و چادرى را مانند  صادق نگاه ناباور را به شیدا دوخت. اين

 خواهر دوست داشت و برايش احترام

 .خاصى قائل بود

 !نمىدانست از كى و چگونه اين دختر چنین جايگاهى در زندگیش يافته است

 چه اقدامى؟ -

 .خب از عالقهتون بهش بگین -

سهیال به من جواب رد داده، حاال با چه جرئتى... ]نفسى عمیق كشید[.  -

 خر عمرم بهخاطرنمىتونم. من تا ا

زحمتى كه براى ساحل مىكشن، شرمنده خودش و خانوادهش هستم، حاال 
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 اگه حرفى بزنم فكر نمىكنین نهايت

 پُررويیه؟

رسى ل را برساحل كیف شیدا را خالى كرده بود و باذوق كودكانه تكتک وساي

 .مىكرد

 :شیدا به نرمى گفت

خب سهیال هم تو اين مدت خیلى تغییر كرده. برخورد بیشتر با شما باعث  -

 شنا بشه، بهشده بیشتر با اخالقتون ا

 .ساحل هم بسیار وابسته شده

 .اينا رو كه بايد بهخوبى فهمیده باشین

 .احلدلسوزيش رو بهخوبى مىبینم، ترحم به شرايط زندگى من و س -

 .زندگى بارحم و دلسوزى بهدرد نمىخوره

 .نگاه شیدا لحظهاى روى ساحل معصوم متوقف ماند

نمیشه يه نفر هم ترحم داشته باشه هم محبت و دوستى؟ نمیشه نسبت به  -

 كسى كه دوسش داريم دلسوزى

 داشته باشیم؟

 مگه رحم و عطوفت نشانهى ضعف يا اجباره؟

ت؛ رحم، عطوفت و ترحم نمىتوانست صادق تكان خورد. شیدا درست مىگف

 .صفات منفى در محبوب انسان باشد

 .آب دهانش را قورت داد و مداد نوكى )اتود( را از ساحل گرفت

 .اين خطرناكه دخترم -

 .قلب شیدا با اين واژه به آتش كشیده شد
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شما فكر مىكنین سهیال با وجود اين شرايط و وضعیت، به من عالقه داره؟  -

 به من جدى فكر كنه؟ يعنى حاضره

من فكر مىكنم شما بايد يكبار ديگه پا پیش بذارين؛ اما اينبار مستقیم با  -

 .خونوادهى سهیال صحبت كنین

شیدا خانوم اگه جواب خونوادهش منفى باشه من ديگه با چه رويى ساحل رو  -

 به اونها بسپارم؟ طفلک به اونها

 م روبرو بشم؟عادت داره. ديگه با چه رويى با سهیال خانو
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 .دستى میان موهاى كوتاه و روشنش كشید

واقعاً اين پسر مظلوم و زيبا بود؛ اما نه ضعیف و شكننده، او مانند محكمترين 

 درخت در مقابل سیل حوادث مقاومت

 .كرده بود و امتحان خود را خوب پس داده بود

دانشگاه را رها نكرد، ساحل را به كسى واگذار نكرد و بهخوبى از او نگهدارى 

 كرد، گرچه در اين راه دوستان هم

 .كمكرسان بودند

 .به سراغ زمین و مزرعههاى زيتون رودبار رفته و دوباره آن را سرپا كرده بود

ا تعمیر و بازسازى كنند. خانهاى كه محل سپرده بود خانهى پدربزرگ ر

 زندگى پدربزرگ، والدينش، برادر، خواهرانش

 .و يک عمو بود
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صادق از ارزشى كه در چشم ديگران به دست آورده بود، اطالعى نداشت و 

 همهى اين اقدامها را نشانهى لطف خدا

 .و دوستان مىدانست

تو اين مدت شما رو شما بايد تكلیفتونو روشن كنین. خونوادهى سهیال  -

 بهخوبى شناختن؛ نترسین و جلو برين. دو

 .ترم ديگه از دانشگاه مونده، بايد زودتر اقدام كنین

 با كى برم خواستگارى؟ …من كه بزرگتر ندارم …آخه -

 :قطرهاى اشک روى گونهى شیدا لغزيد و با بغض گفت

 ما رو بهعنوان خانواده قبول دارين؟ …من و آقا مازيا -

دوست داشت لبخندى بر لبهاى اين پسر ببیند، پسرى كه در چشمش چقدر 

 .على دوم بود

من يک دنیا مديون شما هستم. بذارين كمى روى حرفاتون فكر كنم،  -

 .تصمیم آخرمو حتماً بهتون میگم

 :ساحل خود را بغـ*ـل صادق انداخت

 بابا من كوچوله )كلوچه( مىخوام. سهىال كو؟ -

 .نشجوى رشتهى روانشناسى نشستلبخندى بر صورت دو دا

 :صادق، ساحل را به خود چسباند و بلند شد

 بريم كلوچه بگیريم، براى خاله شیدا هم چايى. خاله با ما میاى؟ -

حتما،ً يه زنگ بزنم خوابگاه، ببینم اين خاله سهیال كجا مونده كه ساحل ما  -

 .همهش سراغشو مىگیره

******** 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 665 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .اشت و خاک آن را تكاندسهیال كتابى را از قفسه برد

 میگم كتابیانجون، تو اين گرد و خاک آسم نمىگیرى؟ -

 :خانم كتابیان بدون اينكه سر از روى كتابى كه مطالعه مىكرد بلند كند، گفت
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 .من مشكل ندارم …نه -

خب شما مشكل ندارى، مشتريات چه گناهى كردن كه وقتى بیرون میان  -

 .انگار اومدن بنايى

 :كتابیان شانه باال انداخت

 .هر كه كتاب خواهد جور بنايى كشد -

 .(هر كه طاووس خواهد جور هندوستان كشد)

شیدا در حال زيرورو كردن كتابهاى جديد و چیدن آنها در قفسه، مىشنید و 

 .لبخند مىزد

فردا كه ديگه مشترى نداشتى بگو چند تا كارگر بیان، خاكها رو به اسم  -

 .خاک رس بهشون بنداز

سلى ديگه دارى خیلى حرف مىزنى. شیدا تو چطور اين وراج رو تحمل  -

 مىكنى؟

 .شیدا خنديد

 .بهزور -

 .عصر بانوان گرامى بهخیر -
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 .سهیال با نیشباز برگشت

 سالم ارباب، خوبین؟ -

 .آقاى اربابیانسالم  -

 .عصرت بهخیر آلفرد -

آلفرد اربابیان، مدير موسسهى سرطانشناسى پوپک پانى )خواهرزادهى 

 .مرحومش( بود

اين مالقاتها همواره با خوردن قهوهاى دونفره و كشیدن پیپ توسط آلفرد، 

 .گرم و پردود برگزار مىشد

 .وسیقىآلفرد از دنیاى علم پزشكى مىگفت و ژانت از دنیاى كتاب و م

شیدا ابتدا فكر مىكرد رابطهى اين دو عاشقانه است؛ اما بعدها متوجه شد 

 آلفرد شوهرخواهر ژانت است. ژانتى كه

بهخاطر مسئلهاى، هیچوقت خواهرش را نبخشیده بود؛ اما در عین حال 

 رابطهی دوستانهى خود را با آلفرد ادامه

 .مىداد

 :سهیال با شوخطبعى گفت

ن اين خانوم رو وادار كنین مغازهشو تمیز كنه؟ دكور ارباب شما نمىتونی -

 .جديد بزنه

 .شیدا يكبار ديگه اين وروره جادو رو دنبال خودت بیارى، راهت نمیدم -

 :آلفرد لبخند پهنى زد و گفت

خوشحالم بالخره تونستى دوتا دختر به اين جذابی و خانمى تور كنى ژانت،  -

 .آرزو به دل نمىمیرم
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درجه 180 سهیال نرم نوک انگشتان را به پیشانى زد و كف دست را با زاويهی

 چرخشى برگرداند. تشكرى شیک و

 .نمايشى

 .شیدا به همان لبخند محو اكتفا كرد

 :در راه برگشت سهیال پرسید

 .كتابیان شوهر داره؟ تاحاال چیزى نگفته فكر مىكنى -

شیدا كه محو خیابان شلوغ بود، نگاهش را از پنجرهى اتوبوس به سهیال 

 :دوخت

 .نمىدونم -

من كه از ارباب خیلى خوشم میاد؛ اهل دله. با وجود چاقى خیلى شیک و  -

 .برازنده است

 مبارک صاحبش، حاال چرا رفتى تو خط پدربزرگها؟ -

 .وىمحض كنجكا -

 چهخبر از ساحل؟ -

 .سهیال زير خنده زد

 .ديشب بهمنو گاز گرفته -

 !هان؟ نگو، دروغ میگى -

ه ساحل ب« بیا من بابات بشم، خوشتیپتر از بابا صادقم.»بهمن بهش گفت؛  -
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 برخورد، نیموجبى دست بهمنو گاز

 .«تو زشتى، بابا صاقد خوگشله»گرفت و گفت: 

 .قهقههى سهیال باال رفت

ساحل  «همون بابات بايد ساقط بشه با اين بچه تربیت كردنش.»گفت: بهمن  -

 بابا»از تو بغل مامان جیغ زد؛ 

شیدا، نیمساعت همه مىخنديديم. بهمن از همه بیشتر. « صاقد، نه بابا ساقط.

 آخر با دادن يه عروسک تونست

 .ساحل رو ببـ*ـوسه

 :شیدا كه از خنده اشک به چشم آورده بود، گفت

 .داش بهمن شما متخصص اذيت كردن دخترهاستاين دا -

 .آخرين ايستگاه پیاده شدند. صداى اذان مغرب از مسجدى شنیده مىشد

 سهیال تو اصال عالقهاى به نماز ندارى؟ -

نماز رو دوست دارم؛ اما تنبلىام میاد بخونم، به بابام رفتم. تو خونهى ما همه  -

 نماز مىخونن حتى بهمن، فقط من

 .ماهى يكبار میخونم. بابا هم اصالً

 مىدونى صادق اهل نماز و روزه است؟ -
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 صادق اهل خیلى چیزهاست، به من چه ربطى داره؟ -

اد نماز خب اگه شیطون بزنه پس سرش بیاد خواستگاريت و ازت بخو -
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 بخونى چیكار مىكنى؟

حاال اون بیاد بعد به اين چیزا فكر مىكنم. واى بیاد خواستگاريم اصال هر  -

 روز نماز جعفرطیار مىخونم. همین نماز

 طوالنیه هست ديگه، آره؟

******** 

 .داخل راهروى دانشگاه چشم چرخاند تا دكتر عزتى را بیابد

ان درمورد موضوعى صحبت خود را كنار كشید تا دو پسرى كه باهیج

 .مىكردند، رد شوند

چشمش به استاد آبىپوش خورد و قدم را سرعت بخشید تا به او برسد. استاد 

 .در پیچ راهروى گم شد

 .شیدا لب فشرد و گامى محكم بر زمین كوبید

 !اَه، حاال مجبورم اتاق اساتید برم-

كه در آن مردان  چقدر از ورود به اتاق اساتید فرارى بود، همیشه از محیطى

 حضور داشتند متوارى بود، مگر اينكه

مجبور به تحمل مىشد. مثل كالس درس، اتاق مشاوره كمیته كه گاهى 

 .مراجعینش مردان يا پسران جوان بود

 .چشمش به رحیم خورد كه مشغول توضیح مطلبى به دانشجوى ديگرى بود

ه بود كه رحیم زلزله در كارنامهى دوستان او، نام چند مرد را ثبت كرد

 .اكبرزاده يكى از آنها بود

 .آقاى اكبرزاده -

 بله، با منین خانوم احسانى؟ -
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 بله، چندلحظه تشريف میارين؟ -

 .رحیم از پسر همراه جدا شد و بهطرف شیدا رفت

 .در خدمتم -

 ببخشین، میشه آقاى دكتر عزتى رو صدا بزنین؟ -

 :دكتر عزتى با فنجان چاى كنار شیدا آمد و با لبخند مهربانش پرسید

 ١مىشنوم احسانى. -

 .شیدا سر پايین انداخت

 دكتر بايد مطلب مهمى رو بهتون بگم، امروز فرصت دارين؟ -

 .بیا كالس بچههاى ترم يک١٢ ساعت -

 .چشم استاد، ممنون -
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شد. چند روز پیش صادق با زبان بىزبانى ١٢ شیدا با بىقرارى منتظر ساعت

 از شیدا درخواست كرد تا براى

 .خواستگارى اقدام كند

 .شیدا تازه آن زمان متوجه شد چه مسئولیت دشوارى را پذيرفته است

براى خواستگارىرفتن، يكى از با بهروز مشورت كرد، بهروز توصیه كرد 

 اساتید دانشگاه را راضى كند همراهشان

 .برود

عالقهى دكتر عزتى به صادق هنرمند بهخوبى مشهود بود، شیدا دعا كرد دكتر 
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 .بپذيرد

دانشجويان در حال خروج از كالس بودند، شیدا به میز چوبى استاد نزديک 

 .شد

 .قرار دهددكتر از پسرى خواست تا يک صندلى كنار میزش 

 خب احسانى بشین و بگو موضوع چیه؟ -

 .شیدا بااحتیاط و شرم درمورد عالقهى هنرمند به سهیال و خواستگارى گفت

استاد، آقاى هنرمند هیچ خويشاوند يا فامیلى نداره، مىدونین كه همه رو تو  -

 زلزله از دست داد. مىخواستم ببینم

 ؟اه ما براى خواستگارى بیاينشما مىتونین بهعنوان بزرگتر قبول كنین همر

سكوت كالس با  …چهرهى دكتر عزتى براى لحظهاى مات و متحیر ماند و

 .شلیک خندهى دكتر شكست

چقدر جالب، يعنى خیلى جالبه! براى صادق برم خواستگارى! درست مثل  -

 يک پدر؟

 :به شیدا احساس بدى دست داد، قرمز شد و باخجالت گفت

 .استاد ببخشید اگه تقاضاى نادرستى كردم -

 .دكتر عزتى كف دست راست را باال آورد و عالمت توقف و سكوت داد

احسانى مىدونى يكى از بهترين پیشنهادهاى زندگیمو بهم دادى؟ تو  -

 مىدونى من چقدر به هنرمند عالقه دارم؟

 !رمزير لب زمزمه كرد:[ درست مثل يه پدر برم خواستگارى براى پس]

 .لبخند روشنى كه بر صورت دكتر نشسته بود قصد كمرنگ شدن نداشت

 :چشمانش درخشید
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 دخترجون، تو مىدونى من بچه ندارم؟ -

 .شیدا بىاختیار سرش را بهسمت باال تكان داد

احسانى تو به من پیشنهادى دادى كه فقط تو رويا دنبالش بودم، برم  -

 صادق. چقدر…خواستگارى براى صادق

 .اشتم يه پسر مثل صادق داشتمدوست د

 :با خوشحالى ادامه داد

 .موافقم، هر وقت بگى با خانومم حاضرم -
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 :گويى قند در دل شیدا آب مىكردند، لبهايش كش آمد و با لبخند گفت

 …ستاد خدا طول عمر و عزت بهتون بده، استاداستاد ممنون، ا -

 .بسه احسانى. مثل پیرزنا شدى! برو دخترم، منتظر خبر هستم -

در برگشت به خوابگاه شیدا نه كسى را مىديد و نه صدايى مىشنید، فقط 

 لبريز خوشحالى براى صادق و سهیال بود

و متعجب از زنجیرهاى كه در حال تشكیل بود. ساحل، صادق و استاد! سه 

 انسان تنهايى كه قرار بود هر يک با اين

 .خواستگارى صاحب كمبودهاى عاطفى خود شوند

يكى مادر و پدربزرگ بهدست آورد، يكى همسر و پدر، و ديگرى فرزند و 

 !نوه

 ار هم صحبت كرد تا در اينمأموريت شیدا هنوز تمام نشده بود. تلفنى با مازي
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 مراسم همراهشان باشد. دوست داشت

 .صادق به ظاهر هم شده، برادر و خواهرى همراه خود داشته باشد

******** 

سهیال بارديگر در آيینهى قدى اتاق بهمن از چند جهت به لباسش نگاه كرد. 

 بلوز و دامن صورتى گلدوزىشده تیپ

 .ده بودزيبا و شیكى به اندام الغر او بخشی

 .روسرى كوتاه سفید با گلهاى سبز ريز موهايش را پوشانده بود

بهجز كمى سرمه آرايشى ديگر نداشت. در مقابل اصرار مادر ايستادگى كرد و 

 مامان، صادق پسر معتقديه،»با گفتن: 

خود را راحت « قراره با استاد و يكى از بچهها بیاد، نمىخوام ناراحتش كنم.

 .كرد

 :پرسیدمادر دوستانه 

 خب اين كت و دامن زيادى تنگ نیست؟ -

 :سهیال خنديد

 .مىخوام براى اولینبار چادر سر كنم -

 :مادر ضربه آرامى به صورتش زد

 .واى سهیال چادر من برات خیلى بلنده -

 .سهیال با خنده چادر مغزپستهاىِ درخشانِ زيبايى را نشان مادر داد

 .اينو سر مىكنم -

ن شیدا آرام و قرارش را از دست داده بود و با تلفن زدن از ديروز با تلفن زد

 استاد عزتى و اجازه گرفتن براى
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 .خواستگارى، پر از حس خوب انتظار و عاشقى شده بود

 .وجود ساحل كنارش كمى تحمل اين انتظار را آسان كرده بود

 .از آيینه دل كند و وارد سالن شد
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ساحل كوچک مابین برديا و رسول نشسته بود و از ظرفى كه روبرويش بود 

 .پفک مىخورد

 .بردى نذار پفک بخوره، ضرر داره -

 :برديا پفكى دندان زد و گفت

 .مىتونى جیغشو تحمل كنى، بیا ازش بگیر -

 :رسول دستى روى سر ساحل كشید و گفت

 .آقا صادق ديگه بايد برسه -

 :ساحل چرخید و به صورت رسول خیره شد و پرسید

 بابا صاقد كجاست؟ -

 .رسول نگاهى بامحبت به صورت نارنجى شده و بانمک ساحل دوخت

 االن میاد، سهیال نمىخواى اين كوچولو رو آماده كنى؟ بابا -

 :دا زدسهیال با صداى بلند ص

 سارا مگه قرار نبود ساحل رو آماده كنى؟ -

 .سارا از اتاق مشترک بیرون آمد

برديا میز رو پاک كن االن مىرسن، رسول خان برو كمک مادر میوهها رو  -
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 بیار بچین روى میز، ساحل خاله مگه

 قرار نبود خودتو كثیف نكنى؟

 .ساحل لبخند شیرين و مظلومش را به سارا هديه كرد

ريت سارا، خانه و افرادش كامال آماده بودند كه با صداى زنگ با با مدي

 .آسودگى به استقبال میهمانان بروند

 .سهیال مادر برو آشپزخونه -

 .برديا در خانه را گشود و به میهمانان تعارف كرد وارد شوند

سهیال از پشت پردهى آشپزخانه خیرهى تكتک میهمانان شد. ابتدا استاد 

 وش وارد شد و با دستمهربان و مشكىپ

 .به خانمى هم قد خود با مانتو و شلوار مشكى، اشاره كرد جلو برود

شیدا با چادر سیاه و حجاب سخت و سفتش پشت سر آنها وارد شد و چشمان 

 سهیال را گرد كرد. مىدانست دعوت

 .از استاد و اين برنامه با هماهنگى او بوده؛ اما خبر نداشت خودش هم مىآيد

 !ريصانه نفر بعد را بلعید؛ خودش بود صادقجان هنرمندچشمانش ح

سانت پوشیده در كت و شلوار سرمهاى رفت. چه ١٧٠در دل قربانصدقهى قد 

 محجوبانه دستهگل را در دست

 .داشت. دست و دل مىلرزيد و ضعف كرده بود

 .به چهارچوب پنجره چنگ زد تا نیفتد
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نفر آخر باز هم موجب حیرتش شد. جوان ريزه و فعال و تیز دانشگاه؛ مازيار 

 .بود كه جعبهی شیرينی در دست داشت

لبخندى گشاد برچهرهاش نشست. عالیترين گروه خواستگار در انتظار او 

 .بود

 .پدر خانواده بااحترام دعوت كرد بنشینند

 :ساحل با ديدن صادق جیغ زد

 بابا -

و صادق جلو رفت و خم شد تا مانند جان شیرين طفلش را در آغـ*ـوش 

 .بكشد. مازيار بین برديا و رسول نشست

مادر و سارا روبروى شیدا و همسر دكتر نشستند. خانم دكتر عزتى دستى به 

 روسرى حرير و نگیندار ظريف كشید و

 .ا دادبا لبخند پاسخ تعارف مادر ر

صادق كنار استاد و روبروى پدر نشست و ساحل را بر روى زانوانش قرار داد. 

 شیدا بعد از چندلحظه ببخشید گفت و

 .بهسوى آشپزخانه رفت

 .سهیالى خندان او را در آغـ*ـوش كشید و ضربهاى به پشتش زد

 .بدجنس نگفتى تو و مازيار هم قراره بیاين، فكر كردم جعفر همراهش میاد -

 .يعنى من داداشمو تنها بذارم؟ صادق با مازيار راحتتره -

 :سهیال عمیق گفت

 .شیدا يه عمر منو مديون خودت كردى -

لوس نشو، هنوز نه به باره نه به دار. خدا كنه بابات دامادكُشون راه نندازه.  -
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 راستى از هیوال چهخبر؟

 .پشت میز ناهار خورى نشستند

 نگه؟مأموريت رفته، شیدا لباسم قش -

 :شیدا لب گزيد و گفت

 قشنگه، تو كه نمىخواى با اين لباس برى بیرون؟ -

 .نه بابا، چادر سر مىكنم -

 .لبخندى بر چهرهى شیدا نشست

صحبتهاى متفرق میهمانان با فرازونشیب صدا، كموبیش به گوششان 

 .مىرسید

 .ساحل خود را به آشپزخانه رساند

 .من آب مىخوام -

را بغـ*ـل كرد و روى میز نهارخورى نشاند و لیوانى از سهیال مادرانه ساحل 

 .شیر آب پر كرد و به دست ساحل داد

 .مواظب باش خودتو خیس نكنى -
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 .سارا به آشپزخانه آمد

 .سهیال يه سینى چايى بريز ببینم ياد گرفتى يا نه. شیدا با ساحل بیا بیرون -

 .شیدا با لبخند به سهیال اشاره كرد

 .چايى هم بلد نباشه، صادق يادش میده -
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 .سهیال قرى به گردنش داد

 .تا كور شود هر آن كه نتوان ديدن -

 :شیدا مانند ناصر با كجوكوله كردن دهانش گفت

 بشمُر -

 :ل روى میز ايستاد و با شیرين زبانى گفتساح

 (يچ )يک(، دو، سه، هشت، پَج).پنج -

سارا و شیدا خنديدند و سهیال شیر سماور را بست و بهسمت ساحل دويد و 

 .لپهاى لطیف دخترک را بوسید

 .قربونت برم عسل -

 .شیدا و سارا كنار هم نشستند و ساحل كنار شیدا لم داد

ابتدا جلوى میهمانان و سپس خانوادهى خود گرفت. به  سهیال چاى را بااحتیاط

 صورت هیچكدام نگاه نكرد،

مىترسید خراب كارى كند؛ اما وقتى مقابل صادق قرار گرفت، ضربان قلبش 

 .را تا زير گلو حس كرد

 :دكتر با لبخند بلند گفت

دومین مراسم خواستگارى هست كه مىبینم، اولیش مال خودم بود و  -

 .ن پسر خوب و عزيز هستدومیش مال اي

 .آقاى زواره شما شرط و شروطى دارين بفرمايین

برديا با چشم و ابرو آمدن سعى در توجه و اذيت كردن سهیال داشت كه با 

 سیخونک رسول دست از شیطنت

 .برداشت
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 :پدر پرسید

 آقا صادق براى ساحل چه تصمیمى گرفتى؟ -

هاى به ساحل نكرده بود و رنگ صادق و سهیال پريد. پدر تا حاال هیچ اشار

 همیشه مانند بقیه خانواده، از حضور

دختركوچولو در خانه استقبال كرده بود و حتى با تالش به او بازى منچ ياد 

 .داده بود

 :صادق چشم در چشم پدر گفت

 .جاى دختر پیش پدرشه -

 .دكتر با لبخند سرى تكان داد

381 
 

 

 

 اگر من يا سهیال مخالف باشیم چى پسرم؟ -

دست و دل صادق لرزيد و نگاهش را به دخترک زيبايش كه با چادر شیدا 

 :بازى مىكرد دوخت و مطمئن گفت

 .من از ساحل هیچوقت دست برنمىدارم -

 .یال دوخت كه با استرس به او نگاه مىكردپدر نگاهش را به سه

سهیالجان تو مىتونى از روز اول بیشتر مادر باشى تا همسر؟ مىتونى همهى  -

 مهر و محبتت رو به دخترى بدى

كه از گوشت و پوست خودت نیست؟ مىتونى مسئولیتش رو تا آخر عمرت 

 به دوش بكشى؟



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 680 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

تماشاگران يک نمايش  سهیال با بغض بلند شد و قدمى جلو آمد. حضار مانند

 در سكوت به او چشم دوختند.نگاهى

 .به صادق انداخت

حس كرد غمى سنگین و جگرخراش از قلب او به سوى قلب خودش در 

 جريان است. چشمان آبى پر از حسرت و

 .رنج بود. حاضر بود با میل تمام آن رنج و درد را به جان بخرد

 :ساحل را از آغـ*ـوش شیدا جدا كرد وگفت

 .ساحل االن هم دختر منه -

 .بغض را كنترل كرد؛ اما قطرهى اشک روى گونهاش چكید

 :ساحل با انگشت اشک را پاک كرد و گفت

 .اَكش)اشک(، سهىال گیه )گريه( نكن-

 .تمام چشمها خیره ى صورت سهیال و ساحل شد

 :پدر لبخند زد

 .خب وقتى هر سه راضى هستن منم موافقم -

 :برديا با شیطنت پرسید

 عمو چرا سه نفر؟ -

 .آقا داماد، عروس خانوم و دخترشون -

 :همسر دكتر گفت

 پس مباركه، عروس خانوم شیرينى آقا داماد رو تعارف نمىكنى؟ -

 .رسول با آرنج ضربهاى به پهلوى برديا زد

 .داداشِ عروسى بلند شو تعارف كن -
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 .برديا با خنده بلند شد و ظرف شیرينى را از روى میز برداشت

382 
 

 

 

سارا اين هیوال رو چطور تحمل مىكنى؟ چه دست سنگینى داره. بفرمايین  -

 شیرينى، دعا كنین مراسم بعدى

 .خواستگارى من باشه

خنده و انشاءاهلل حضار در گرماى دلپذير سالن پذيرايى پیچید. با گرماى 

 بخارى و قلبهاى مهربان اثرى از

 .سرماى دىماه ديده نمىشد

دى بیرون پذيرايى و داخل حیاط همراه نفسهاى سردش، باران زيبايى براى 

 .تبرک مراسم فرستاد

ت را در اين گاهى خداوند براى افرادى تبرک بیشترى مىفرستد و طبیع

 .تبرک شريک مىسازد

گويى تمام ارواح و نفسهاى پاک خويشان و خانوادهى صادق در پذيرايى خانه 

 گرد آمده بودند و براى فرزند پاک

رودبار خوشحالى مىكردند و براى فرزندشان از خداوند، بهترين سرنوشت را 

 .خواستار بودند

*** 

انداخت كه سمت چپ سهیال شیدا موهاى بلندش را بافت. نگاهى به ساحل 

 زير پتوى نرم و لطیفش به خواب رفته

 .بود
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 .سمت راست سهیال دراز كشید

 :سهیال خیره به سقف دست شیدا را روى سیـ*ـنهاش گذاشت و پرسید

 يعنى تموم شد؟ صادق االن نامزد منه؟ -

 .بله بالخره تورش كردى -

 .سهیال نفسى عمیق و آسوده كشید

ار همه از قبل موافق بودن! ]بهسمت شیدا چرخید[. همه باورم نمیشه، انگ -

 .راضى بودن شیدا

خب اين پسر بدرقمه تو دل همه خودشو جا كرده، نمىدونى دكتر چقدر  -

 خوشحال شد وقتى جريان رو شنید. ]با

سرعت بلند شد و دستش از سهیال جدا شد[. واى نمىدونى مازيار چطور 

 ينبالخره ا»پشت گوشى خنديد و گفت: 

 «.صادق ما دل و جرئت پیدا كرد بره دنبال دلش

 .چشمان سهیال از اشک درخشید

 چى شد سهیال؟ -

دلم كباب شد وقتى بابا در مورد ساحل پرسید، رنگش پريد. باور مىكنى  -

 شیدا دردشو حس مىكردم. بمیرم براى

كردم وقتى عقد كنیم اجازه ندم ديگه اون آبىهاى  تنهايیش. با خدا عهد

 .مظلومش پرغصه بشه

 .سهیال را بغـ*ـل كرد

 .خب جیگر منو نسوزون، همهچى تموم شد. هم ساحل مال خودته هم باباش -

 .سهیال خنديدو سرى تكان داد
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 .اگه پاپیش نمىذاشت به جون مامانم مىخواستم خودم برم جلو -

 تو عشق و عاشقى كالً خطرناكى. سهیال يهچیز بپرسم ناراحت نمیشى؟ -

 .هنوز كه نپرسیدى نابغه -

 …میگم حست نسبت به برديا -

 برديا رو دوست دارم بیشتر از بهمن و سارا؛ اما فقط بهعنوان برادرم. با برديا -

 عشقِ بىمنطق رو تجربه كردم؛ اما با

صادق اين عشق همراه شناخت هست. يادته كه دوست داشتم دست و دلم 

 براى كسى بلرزه؟ االن دلم براى صادق

مىلرزه، همه چیش برام دوستداشتنیه. كت و شلوار امشبش، پیرهن سفیدش، 

 چكمهى سیاهش، موهاى خرمايى

 …كه مىريزه روى پیشونیش و

 .ده دست روى دهان سهیال گذاشتشیدا با خن

 .فهمیدم آبجى، ديگه ادامه نده؛ نمیگى منم دلم مىخواد -

نگاه عمیق سهیال در چشمان سیاه و شاد شیدا نشست. چرا اين دختر مهربان 

 نمىفهمید درست میان قلبش،

البهالى تپشهاى منظم و نامنظمش عشق عمیق و گرم جاى گرفته و به 

 اوجودش آرامش مىبخشد؟ چر

نمىفهمید اسم بهروز مانند طلسم خوشبختى بر لبهايش مىنشیند؟ چرا 
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 نمىفهمید تا چه اندازه تاروپود احساسش،

 گره به احساس بهروز خورده است؟

فردا قراره صادق بیاد دنبالم بريم كمى حرف بزنیم و از خودمون، از  -

 انتظارات و توقعاتمون بگیم؛ زحمت ساحل

 .فردا با تو

 .فردا بايد برگردم خوابگاه -

فردا كالس نداريم، همینجا بمون. نگران نباش هیوال تا هفتهى ديگه  -

 .مأموريته

*** 

سهیال كنار صادق روى نیمكت سرد زير درخت بلند و تنومند اُكالیپتوس 

 نشست. پاركى بود كه براى اولینبار دكتر

 .كاشفى را آنجا ديده بود

و نشانى پارک را داده بود و از صادق تقاضا  سهیال صبح زود تماس گرفته

 .كرده بود دنبالش كرج نیايد

 سهیال خانم سرما مى خورين، بريم يه جاى ديگه؟ -

 .سهیال دم و باز دم عمیقى در هواى سرد میهمان ريه هايش كرد

 هوا خوبه، هنوز سردم نشده، نكنه تو سردته؟ -

 .ق زودتر آب شودسهیال راحت صادق را فرد خطاب كرد تا يخ صاد

 .هر چى شما بگین -

384 
 

 

 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 685 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .سهیال منتظر ماند؛ اما گويا صادق خیال شكستن سكوت را نداشت

 آقا صادق به خاطر دارى براى چى اومديم اينجا؟ -

 .شما گفتین -

 .كشید سهیال دلخور آهى

 .آقاجان اومديم در مورد خودمون و شرايطمون حرف بزنیم -

 :صادق گوشت داخل دهانش را جويد و سر به زير گفت

 .شما شروع كنین -

 .سهیال لعنت به شیطان فرستاد و زل زد به صورت صادق

 .منو ببین -

نگاه حیرتزده و شرمگین مرد جوان روى صورت ظريف و چشمان خشمگین 

 .نشست

صادق ما نامزد هستیم، من دوست دارم با نامزدم راحت باشم، مىخوام  ببین -

 راحت باهم حرف بزنیم و تو اين

مدت كوتاه كه بابا اجازه داده خوب همديگه رو بشناسیم؛ تو رو خدا تو هم با 

 .من راحت باش

 :صادق بىمقدمه پرسید

 چرا منو قبول كردى؟ -

 :سهیال سريع گفت

 تو چرا اومدى خواستگارى؟ -

 .چون دوسِت دارم -

 .لبخندى شاد روى صورت سهیال نقش بست
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 .خب منم به تو عالقه دارم -

 :صادق دستهايش را زير بغـ*ـل زده، كمى به جلو خم شد و پرسید

 واقعا عالقه دارين يا دلتون براى من و ساحل مىسوزه؟ -

 .سهیال از جا جست

هستم كه بهخاطر دلسوزى، آيندهى خودمو  احمق فكر مىكنى من كسى -

 خراب كنم؟ خب اگه قراره براى كسى

 !دلم بسوزه براى سپور محله مىسوزه، برم زنش بشم؟ واقعاً كه

 .و نشست و پشت به صادق كرد

واكنش عجیبش ابتدا صادق را متحیر كرد و بعد لبخندى آرامبخش بر 

 .لبهايش نشاند

 .كمى نزديكتر نشست
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 .سهیال، سهیال، قهر كردى؟ ببخش. خودت گفتى ديگه احمقم -

صورت سهیال روشن و شاد شد. مقنعهى قهوهاى را كمى جلو كشید و 

 .برگشت

 .بخشیدم؛ اما آخرينبارت باشه از اين حرفهاى احمقانه مىزنى -

 قبول اما اجازه دارم يه حرف احمقانهى ديگه هم بزنم؟ -

 .بگو -

 چرا منو قبالً قبول نكردى؛ اما حاال كه شرايط سختى دارم قبول كردى؟ -
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قبال نمىشناختمت. فكر مىكردم فقط يه پسر درسخون، خجالتى و مذهبى  -

 هستى؛ اما االن مىدونم خیلى

 .صفات مثبت ديگه هم دارى

 مثل چى؟ -

 .مهربون، قوى، احساساتى، پدر نمونه -

 مطمئنى اينها كه گفتى خصوصیات منه؟ -

ال منو جواب بده. اين همه دختر محجبه و خوب تو دانشگاه بله. حاال سو -

 هست، چرا من؟

 .صادق نگاهش را میخ صورت ملوس و زيباى سهیال كرد

تى، خوبى هس از شیطنتت كه دور از بدجنسى و خباثته خوشم اومد. تو دختر -

 .مهربونى

 :سهیال دست بدون دستكش را باال برد و گفت -

 .بزن قدش، هر دو كمى شبیه هم هستیم -

 :صادق سربهزير انداخت و گفت

 میشه تا محرم نشديم مراعات كنى؟ -

 :سهیال معترض گفت

 .فقط يه دسته -

ک رمن به پدربزرگم قول دادم فقط دست همسرمو بگیرم، سهیال لطفاً منو د -

 .كن

اخمى كه مىرفت تا عمیقتر شود، با درخشش انديشهاى رنگ باخت و محو 

 .شد
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 «.صادق مثل شیدا مقید هست و تو از اول هم مىدانستى»

آرى او مىدانست صادق مقید و مذهبى است و محال هست به بهانهى 

 .نامزدبودن، دست به هر كارى بزند

 و اخالقم كنار بیاى؟ حق دارى. خب من اينطورم، صادق مىتونى با من -

 .باران شروع شد و در لحظهاى سرعت گرفت

 :صادق برخاست و گفت
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 .بلند شو بريم االن خیس مىشیم -

 .داشتسهیال تنها كاپشن بادى و كمرى نارنجى بدون كاله و شال به تن 

صادق بهسرعت بارانى چرم مشكى را از تن درآورد و روى شانهى سهیال 

 انداخت و كاله بارانى را با ماليمت روی

 .سرسهیال كشید

لبهی كاله بافت مشكی خود را هم تا كنار ابروهای روشن و چشمان آبی 

 .زيبايش پايین كشید

گرماى عجیب و دلچسبى وجود سهیال را در برگرفت. لبخندِ روى لبهايش 

 قصد كمرنگشدن نداشت، دوشادوش

 .جوانمرد اين روزهايش بهسمت اتومبیل سفید رفت

 حاال كجا بريم؟ -

 .صادق به نرمى اتومبیل را بهسوى خیابان راند
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 .جديداً يه جاى خوب بچههاى دانشگاه راه انداختن، مىريم اونجا -

اتومبیل سفید داخل كوچهاى حوالى دانشگاه پیچید و روبروى ساختمانى دو 

 طبقه ايستاد. سردر طبقهى اول تابلوى

پرندهى ظريف و باشكوهى به چشم مىخورد. پرندهای با چشمان احاطهشده 

 در سیاهى و تنهاى كه زردى

دلپذيرى داشت. زير تصوير نام مكان با رنگ قرمز داخل كادر زردرنگ 

 «.هیلكافهى ا»شید: مىدرخ

اينجا رو چندتا از بچههاى دانشجوى شمالى با كمک هم زدن، هم درس  -

 .مىخونن و هم كار مىكنن

 .سهیال همراه صادق از اتومبیل پیاده شد

 هیل اسم كیه؟ا -

اسم همین پرنده. اين پرنده نوعى مرغ انجیرخواره، البته بیشتر به پرى  -

 حلىشاهرخ معروفه؛ اما در گويش م

 .هیل میگنسیاهكل بهش ا

 .هم خودش قشنگه هم اسمش -

صادق تأيید كرد و در ورودى را براى عبور سهیال باز كرد. سهیال پردهى 

 ويز زرد و قرمز را كنار زد و واردپرا

 .فضاى گرم كافه شد

نها خوشامد نفره با صندلىهاى قرمز و زرد به ا٤میز ٢٠ محیطى با بیش از

 ار تنها پنجرهىگفت. صادق میز كن

چوبى كافه را انتخاب كرد. پنجرهاى با فاصله از در ورودى كه مىشد كوچه، 
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 ريزش باران و عبور مردم را بهراحتى

 .مشاهده كرد

دور سهتا از میزها گروه سهنفره و چهارنفرهى دختر و پسر نشسته بودند و 

 در نواى ماليم موسیقى حرف مىزدند و

ها نا ى با پیراهن قهوهاى و شلوار مشكى بهنوشیدنى مىخوردند. پسر جوان

 .نزديک شد و سالم كرد

 .سالم آقا صادق، سالم خانم -
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 .قا وحیدسالم ا -

 سالم-

 صادقجان چى میل دارين؟ -

 .صادق منو را گرفت و روبروى سهیال گذاشت

 .انتخاب كن -

ن لبخند گشاد و نگاه محجوب گرفت و با كنجكاوى به سهیال نگاه از جوان با ا

 .اسامى چاپ شده خیره شد

نوع كیک و دونوع غذاى ٣نوع نوشیدنى خنک، ٣نوع قهوه و ٤نوع چاى و ٣

 .محلى سرو مىشد

 .چاى ترش و كیک كاكائويى -

 :فتصادق گ
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 .قهوهى ترک و كیک وانیلى -

 :وحید با همان لبخند منو را گرفت و گفت

 .ش رشته هم داريمامروز استثناً ا -

 :صادق پرسید

 .شپز كیها -

 .يه دختر دانشجو هست، پیشنهاد داد و ما قبول كرديم، بچهى رشته -

 .ش هم برامون بیارخیلى خوبه، دو تا كاسهى كوچیک ا -

 .ها دور شدنوحید از میز ا

 :سهیال پرسید

 چند نفر اينجا كار مىكنن؟ -

نفر هستن و چرخشى كار مىكنن با اين دخترى كه تازه اومده ٤ در مجموع -

 .نفر٥ میشن

 لباس مخصوص ندارن؟ -

 .هنوز نه، بايد به فكرش باشیم -

 .سهیال با حواسپرتى متوجهى فعل جمله نشد

چاى و كیک خوردن و كمى « هیلا كافه»رام و دوستداشتنى ساعتى در فضاى ا

 با سلیقه و عاليق شخصى

 .ش خوردند و از توقعاتی كه از هم دارند، حرف زدندشنا شدند. اهم ا

 :وقتى سهیال از صادق پرسید

 از نظر تو اشكال نداره من اهل نماز و روزه نیستم؟ -

388 
 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 692 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 

 

 .صادق لحظهاى به عبور دو پسربچهى خندان زير يک چتر مشكى خیره شد

نماز و روزه چیزيه مابین تو و خداى خودت، به من ارتباطى نداره؛ ولى  -

 حجاب و پوشش تو برام مهمه؛ چون

لم از مىخوام همسرم از نظر ظاهرى تو چشم نباشه؛ چون مىخوام خیا

 .زندگیم، از نگاه هاىهرز راحت باشه

 يعنى چادر سر كنم؟ -

نوعش به خودت ربط داره، چادر يا مانتو و شلوار. فقط ظاهر موجه و مقید  -

 .باشه كافیه

 االن از نظر تو پوشش من اشكالى داره؟ -

نگاه صادق لحظهاى روى موهاى قهوهاى سهیال كه از روسرى بیرون زده بود 

 م روى صورتى بارانشست و ا

 .رايش محو چرخیدا

يعنى  …خب …خب لباست مناسبه اما؛ حیفه موهاتو كسى ببینه يا صورتت -

 ]سرخ و سفید شد[. طبیعى

 .قشنگتره

 :سهیال در دل گفت

 !رايش كنمپسر خجالتى، خب راحت بگو نمىخواى بیرون ا -

طنت موهايش را زير روسرى برد و گره روسرى را كمى محكم كرد و باشی

 :گفت

 اينطورى خوبه؟ -
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بىها و لبخند خوشگلتو دخترى خب منم نمىخوام اين ا»و در دل افزود: 

 «.ببینه

بى روى میز نشست. از اينكه مىديد صادق با لبخند سرى تكان داد و نگاه ا

 سهیال جبهه نمىگیرد و تند نمىشود

 .خوشحال شد

وردن مرواريد احساس او حاضر به انجام او نمىدانست سهیال براى بهدست ا

 .خیلى كارها است

 :ش خوشمزه را خورد و در دل گفتسهیال آخرين قاشق ا

 .بى خوشگلصبر كن خودم اين خجالتو ازت دور مىكنم صادقجان، چشم ا -

 و خود از احساسش جا خورد! صادق از كى در چشم او زيبا شده بود؟

 اتى صادق را نديده بود؟چرا قبال ماليمت رفتار و متانت ذ

چرا قبالً اين رنگ روشن، پیشانى بلند دوستداشتنى زير موهاى خرمايى، چشم 

 بى و لبهاى صورتى دخترانه راا

 !نديده بود؟

چرا قبالً متوجه ظاهر شیک و مرتب، قد متوسط اما كشیده و اندام بىنقص 

 پسر محجوب و درسخوان كالس نشده

 بود؟

******** 
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شیدا احاطهشده در كتابهاى مرجع با خودكارى در دست و مدادى پشت گوش 
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 :نق زد

سهیال برو خونه، مُخِمو خوردى دختر. اَه، دارم به اسم صادق حساسیت پیدا  -

 مىكنم. ده روز بیشتر نیست نامزد

 .سال وراجى مىكنى١٠كردى، به اندازه 

سهیال بىتوجه به دوست خشمگین و معترضش با سوهان، كنارههاى ناخنهاى 

 .كوتاهش را صیقلى داد

تو اعصابت از پاياننامهت خورده، سر من خالى نكن. يهساعت هم وقت دارى  -

 هر غلطى مىخواى بكنى، بعدش

 .بايد همراه من بیاى بريم كافه آهیل

 .دا منو از دست اين مادر يزيد نجات بده، برو گم شو سهیالاِى خ -

سهیال خنديد و با شرمندگى به سه هماتاقىهايش كه از تخت روبرو آنها را 

 :مىنگريستند، گفت

 .ببخشین بچهها شما ديگه با اخالق پاچهگیر اين آشنايین -

 تهماتاقىها كه دانشجوى رشتهى اقتصاد بودند و به جز احوالپرسى و شرك

 در كارهاى نظافت خوابگاه، با شیدا و

سهیال سروكارى نداشتند، با لبخند سرى تكان دادند و مشغول گفتوگوى خود 

 پیرامون مقايسه نظرات لنین و

 .دكارت شدند

 :شیدا زير لب گفت

خدا منو بكشه از دست استاد راحت بشم. موضوعهاى خوبمو قبول نكرده،  -

 دست گذاشته روى موضوعى به اين
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 .نگینىس

سهیال سوهان ناخن را روى كمد لباس متصل به تخت گذاشت و با دهانى 

 :كجوكوله، كشدار گفت

 …بررسى ويژگىهاى شخصیتى زنان بزهكار )مجرم( شهر -

شیدا مدادش را از پشت گوش بیرون كشید و مانند نیزه بهسمت سهیال پرت 

 .كرد

 .سهیال با قهقهه پشت تخت پناه گرفت

متكش. شیدا باور كن بعد اين پاياننامه، خودتم به اتهام قتل آرام حیوان زح -

 من يا استاد جزو همون زندانىها

 .میشى

شیدا خندهاش را كنترل كرد و كتابها و وسايل پخششده روى تخت را جمع 

 كرد و روى تخت باال گذاشت، خسته

 .چند حركت كششى به دستهايش داد و روى تخت دراز كشید

 ؟حاال كافه چهخبره -

 .با صادق قراره به دوستاى نزديک شیرينى بديم -

 .هنوز كه عقد نكردين، بذار بعد از عقد -

 .بچهها خیلى اصرار دارن، تازه براى مراسم عقد دعوتشون مىكنم -
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 حاال كیا هستن؟ -
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 :سهیال باالى سر شیدا نشست و در حال بازى با موهاى شیدا گفت

بچههايى كه براى زلزله همراهمون بودن. البته چندتاشون فارغالتحصیل  -

 شدن و خبرى ازشون ندارم. بچههاى

كافه هم هستن. برديا، سارا، رسول و بهمن هم بهسختى راضى كردم بیان؛ اما 

 متأسفانه ارباب و ژانتجون گفتن

 .احم جوونها نمىشیممز

 .شیدا به پهلو چرخید و دست سهیال را از موهايش جدا كرد

 اَه، ول كن كچلم كردى. چرا خونوادهتو دعوت كردى؟-

 .سهیال با لجاجت دستش را میان موهاى نرم و سیاه شیدا برد

 .موهات جون میده براى كشیدن، دوست داشتم برديا باشه -

 .لب پايین را مكید

برديا مجبور بودم هیوال و آبجى رو هم دعوت كنم، ببرخان هم  براى بودن -

 سارا رو تنها نمىذاره. اَه بدم میاد

 ١همچین به هم چسبیدن كه الله و الدن اينطور نچسبیدن.

 .خنديد شیدا بلند

 .تو كه بدتر از اونهايى، يهلحظه نمیشه بدون صادق باشى -

 .دسهیال از جا بلند شد و يقه لباسش را مرتب كر

خب من تازه به صادقجون رسیدم. بلند شو شیدا، تا آماده بشى طول  -

 .مىكشه

 .شیدا غر زنان بلند شد و بهسمت سرويس بهداشتى رفت

*** 
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 به چشم مىخورد؛ اما سروصداى« بسته است.»پشت در شیشهاى كافه، تابلوى 

 .داخل كافه چیز ديگرى مىگفت

مانتو، بارونى قهوهاى كوتاه چرم  سهیال، مانتو وشلوار آبى به تن داشت. روى

 پوشیده بود كه با چكمههاى قهوهاى

چشمنواز شده بود. صورت بدون آرايش و موهاى پنهان زير روسرى سبز 

 .بلند، لبخندى روى لبهاى شیدا نشاند

 .كیف قهوهاى سهیال به پهلويش خورد

 !چیه؟ چشمم نكنى -

و دست روى نقطه ضعف شیدا در كافه را باز كرد و گامى به جلو برداشت 

 .سهیال گذاشت

 .آخه تو نیموجبى چشم خوردن دارى -

 :سهیال همراهش وارد كافه گرم شد و آرام زمزمه كرد

 .مهم آقامونه كه داره قربونصدقهى من میره -
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 .صادق با لبخند زودتر از بقیه سالم كرد

 .سالم خانومها -

 .صداى سوت و كف بلند شد

 .صدايى بلندتر از بقیه به گوش رسید

 .به افتخار اين دو بیچارهى كمعقل -
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 .برديا شیطنت را آغاز كرده بود

شیدا نگاهش را بهآرامى به اطراف دوخت. میزها را به هم چسبانده و با 

 د پوشانده بودند. روىرومیزى يكدست سفی

میزها شمعها و گلدانهاى ظريف با شاخه گلهاى طبیعى، فضاى ساده و 

 صمیمانهاى بهوجود آورده بود، فضايى پر

 .از آرامش و زيبايى

دختر كوچولوى سبزپوش با دو رديف موهاى خرگوشى و كفشهاى سفید 

 تقتقى، خود را از بغـ*ـل برديا بیرون

 .كشید و بهطرف سهیال دويد

 .سالم سهىال -

 .سهیال خم شد و بامحبت بغـ*ـلش كرد

 .سالم، تو چه خوشگل شدى -

 .بلديا )برديا( خوگشلم )خوشگلم( كرد -

 .دايى برديا خیلى كار خوبى كرد -

با ورود سارا و رسول، كیک دو طبقهى شكالتى با خامهی فراوان روى میز قرار 

 .گرفت

 :سیدسهیال از برديا كه كنارش نشسته بود، پر

 بهمن كجاست؟ -

 :برديا كارد و بشقابى برداشت و گفت

بايد مىرفت اداره، گفت اگه كارش زود تموم بشه میاد. ]بلند ادامه داد[: اين  -

 كیک خوردن داره. صادق داشتم
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 .ناامید مىشدم از اينكه يكى بیاد خواستگارى سهیال

 .صادق نگاه تندى به برديا انداخت و چیزى نگفت

 .ه دادبرديا ادام

خب ترسیدم، اون نگاهاتو نگه دار براى بعد از ازدواج، البته اگه برات چشم  -

 .و چالى بمونه

 .به اين ببرخان نگاه كن االن شده گربهى دستآموز خواهر همین زلزله

 .رسول بلند خنديد و كنار صادق رفت و دستى به شانهى باجناقش زد
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كمكم عادت مىكنى. برديا خان داره مىسوزه از اينكه مىدونه هیچوقت  -

 دخترى مثل خواهراى خودش پیدا

 .نمىكنه

 :شیدا كه با كمى فاصله كنار سارا نشسته بود، پرسید

 چرا زينب نیومد؟ -

 :طنتآمیز گفتسارا با لبخندى شی

 .منتظر برادر جنابعالى بود -

 ناصر! ناصر قراره بیاد؟ -

 .قرار نیست بیاد، قراره خانمشو دو روز ببره خونتون -

برديا از كنار سهیال، سارا را به حرف گرفت و شیدا با نگاه به صورت خندان 

 :برديا با خود گفت
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 خونهى عموشه؟اين پسر اين همه انرژى رو از كجا میاره، چرا همیشه  -

 .دوقلوهاى به هم چسبیدهى معروف ايرانى١-

*** 

با بلند شدن موزيک سنتى، شیدا گفتوگو با خود را تمام كرد و دل به آهنگى 

 داد كه گويى كوبش آن نوا، كوبش

 .تارهاى قلبش است

♪♪♫♫♪♪ 

 بعد از هم نوايى چند نفر،

 اندكاندک / اندكاندک / جمع مستان میرسند»

 «ندكاندک / مِیْپرستان میرسنداندكاندک / ا

 :صداى گرم اما قدرتمندى بلند شد

 اندكاندک جمع مستان میرسند»

 «اندكاندک میپرستان میرسند

♪♪ 

چندتا از پسران با شوق همچنان كه بر میز مىكوبیدند همراه خواننده 

 :خواندند

 دلنوازان، نازنازان در رهند -

 دلنوازان، نازنازان در رهند

 گلستان میرسند گل عذاران از
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♪♪ 

 :همه با هم دم گرفتند

 اندكاندک زين جهان هست و نیست -

 نیستان رفتند و هستان میرسند

♪♪ 

 دلنوازان، نازنازان در رهند

 .گل عذاران از گلستان میرسند

♪♪ 

موسیقى اصیل سنتى نه تنها خنده و شادى را كمرنگ نكرد كه حتى بر آتش 

 .شادى دوستان دامن زد

ساحل هم كه روى میز نشسته بود بلند شده و با پا روى میز مىكوبید و با كف 

 .زدن شادمانه مىخنديد

 اندكاندک زين جهان هست و نیست»

 نیستان رفتند و هستان میرسند

♪♪ 

 در رهند دلنوازان، نازنازان

 گل عذاران از گلستان میرسند

♪♪ 

 سر خمش كردم كه آمد خالق، ای

 «نک بتان با آب دستان میرسند

 :صادق هم آهسته همراه بقیه لب زد

 .اندكاندک، اندكاندک جمع مستان مىرسد -
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 :شیدا كه خود را كنار صندلى سهیال رسانده بود آهسته پرسید

 ست؟اينجا محلى براى شستن دست و صورت ه -

 .سهیال به درى انتهاى سالن اشاره كرد

 :شیدا قدمى برنداشته، مجذوب صداى خواننده پرسید

 اسم خواننده چیه؟ -

 .سهیال روسريش را مرتب كرد

 .به قول صادق، استاد شهرام ناظرى -
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 .شیدا تنها استاد شجريان را در زمینهى موسیقى سنتى مىشناخت

نگاهى به ساعت كافه كرد كه شبیه جغد غوآلسايى كنج ديوار كمین كرده بود. 

 .كمى از وقت اذان گذشته بود

با نواى خواننده وضو گرفت و دور از هیجان ،خنده و شادى افراد كه باذوق 

 براى چندمینبار لیوانهاى نوشیدنى گرم

 .را همراه آخرين قطعات كیک باال مىدادند، بهسمت آشپزخانهى كافه رفت

 :خواننده همچنان با صداى قدرتمند و اساطیرى مىخواند

 …مىپرستان

لبخندى به قامت تختى چشم سبز زد كه زودتر از او روى موزايیكهاى تمیز 

 .مشغول نماز خواندن بود

 .بر گفتپشت سر او مهرش را روى زمین گذاشت و اللهاك
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 .صادق، ساحل را از روى میز بغـ*ـل كرد و در آغـ*ـوش سهیال قرار داد

 .مىترسم از روى میز پرت شه -

 .و بهسمت دستشويى رفت و آستینهاى لباس سفید را باال زد و وضو گرفت

وارد آشپزخانه شد و بىصدا كنار رسول قرار گرفت كه در حال تشهد آخر 

 .نماز مغرب بود

هارم بود كه زير صداى موسیقى و خنده به صف نماز نزديک شد مازيار نفر چ

 :و بلند فرياد زد

 .هومن اون ضبط رو خاموش كن بچهها مشغول نمازن -

برديا مانند خرگوشى چابک، خود را به آشپزخانه رساند و با ديدن بچهها 

 :گفت

 .چندتا از میزا رو كنار بچینین و جا براى نماز باز كنین. نمازخونها بیان جلو -

 .بیش از نیمى از بچهها وضو گرفته و صف نماز تشكیل دادند

شیدا نمىدانست چرا حس مىكرد اين نماز به يادماندنىترين نماز زندگیش 

 .خواهد شد

 :ساحل نگاهش را داخل صورت سهیال دوخت و گفت

 .ىناناىنا -

 .سهیال خنديد و موهاى زيبا ساحل را به هم ريخت

 .تو چرا به بابات نرفتى و مثل من مطربى دختر -

 .پاسخ ساحل خندهى شیرين و دنداننماى زيبايش بود

**** 

گرمای نیمهی ارديبهشتماه و روز شلوغ مشاوره، شیدا را كالفه و خسته كرده 
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 بود. نگاهی درمانده به پنكهی

ت كه با هر چرخش، گويی به مرگ مكانیكی خود نزديک بیحال سقف انداخ

 .میشد
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در اتاق را برخالف قوانین مضحک آقای صفايی يكی از مسئوالن سازمان، 

 بست. صفايی معتقد بود اتاق مشاوره

 !های خالهزنكی استاتاق بیخودىِ حرف

چادر و مقنعهی مشكی را از سر جدا كرد و لیوان سفالی مخصوصش را از آبِ 

 .پارچ قرمز پالستیكی پر كرد

خوشبختانه آب خنک بود. مشتی آب روی سروصورتش ريخت، خنكی 

 .دلپذير كمی از گرما و خستگیاش زدود

عه را و مقن موهای بلندش را با گیرِ سرِاستیل فرانسوی پشت سرش جمع كرد

 روی موهايش كشید. كش چادر را با

دقت پشت سر انداخت تا چادرش در نشست و برخواست گیر نكند و نامرتب 

 .نشود

 .ضربهای به در خورد.كلید را چرخاند و پشت میز تحرير چوبی نشست

 .بفرمايین -

رقیه، دختر پانزدهساله با هیكل درشت و نامرتب وارد اتاق شد و با صورت و 

 يی كه سعی میكرد بیتفاوت باشد،صدا
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 .سالم كرد

شیدا به مقنعهی كوتاه و كنار رفتهی دختر و مانتوی كوتاه و كمی تنگ برای 

 آن اندام درشت نگاه كرد و با لبخند

 :گفت

 .سالم خانوم حیدری-

رقیه خود را روی صندلی چوبی انداخت و با لمدادن، پا روی پا انداخت و نگاه 

 بیتفاوت را به پنجرهی پشت سر شیدا

 .دوخت

شیدا پرونده رقیه را از پوشهای كه متعلق به دانشآموزان بیبضاعت يتیم 

 .تحتپوشش بود، بیرون كشید

ی مدرسه دخترک بهخاطر رفتار تند و بدزبانی در مدرسه و خانه، از سو

 معرفی شده بود. قرار بود هفتهای دو جلسه به

 .اجبار تحت مشاوره قرار بگیرد

اولینبار همراه مادر درشت اما بیزبان و مربی پرورشی آمده بود. مادر يا تأسف 

 میخورد يا لبخند احمقانه نثار شیدا و

 .مربی میكرد

 كار كردناين جلسه سوم بود و دختر فقط شرايط بد اقتصادی و تمام وقت 

 مادر را دلیل بدرفتاری خود اعالم كرده

 .بود

 :شیدا با لبخند گفت

 خب نمیخوای شروع كنی؟ -
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رقیه دستی زير چانه زد و درحالیكه گستاخانه به شیدا مىنگريست، تكانی به 

 .سرش داد

بهخاطر باال زدن آستینهای مانتوی سیاه؛ نگاه شیدا روی كبودی باالی مچ 

 . با كمی دقتدست راست رقیه نشست

 .اثر دندانهای درشت را تشخیص داد! جای دندان بچه نبود
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 :شیدا پرسید

خب قبالً گفتی چون مادرت دائماً مشغول قالیبافی يا پاككردن حبوبات  -

 تی برای تو وفروشگاه ازمابهترونه، وق

دوتا خواهرات نداره و تو هم بهخاطر سروكلهزدن با خواهرای كوچیكترت، 

 وقتی میرى مدرسه حوصلهی بچهها رو

 نداری، درست گفتم؟

 .رقیه با پايی كه روی زمین بود، ضرب گرفته بود

 .اين دختر در عین بیحوصلگی و بیتفاوتی، بسیار عصبی و بیقرار بود

 .ودوی چشمانش از نگاه تیز شیدا دور نماندناخنهای جويده شده و د

 خانم حیدری میخوای به من و خودت كمک كنی؟ -

 :رقیه با لجاجت نگاه سردش را به شیدا دوخت و گفت

كمک؟ ]پوزخند دردناكی زد[. كسی به فكر من و كمک به من نیست، همین -

 تو منتظری حرف بزنم بری
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راستراست به معاون بدجنس و ننهی... ]لبش را جويد[. جمع كن اين 

 .جاسوسبازی رو

در حال شاخوشانه كشیدن، مقنعهی خاكسترى كوتاهش بیشتر باال رفت و 

 چشمان شیدا روی گردن سفید دختر

 .خیره ماند

اثر زخمِ جای دندان اينبار به خوبی قابل مشاهده بود. برای لحظهای لرز به 

 د، سريع كنترل بدنش رابدنش افتا

 .بهدست گرفت و از جا برخاست

 :پشت به رقیه رو به خیابان ايستاد و نفسی عمیق كشید و با خود گفت

 .شیدا شايد داری اشتباه فكر میكنی؛ آروم باش... آروم-

 .لبخندی زد

اگه نخوای من چیزی به كسی نمیگم حتی به مادرت، حاال دوست داری به  -

 گاز گرفته؟من بگی كی دستتو 

 :رقیه مضطرب استین لباسش را پايین كشید و سريع گفت

 .كار عاطفهی كره خره -

 خواهر كوچیكت؟ -

ساله است، سر خودكار دعوا كرديم. فضول 12 خیلی هم كوچیک نیست -

 .خودكار منو برداشته بود

 .جلسه به پايان رسید و رقیه باز هم همان حرفها را تكرار كرد

 رقیه به فكر فرورفت. چه بايد مىكرد؟ شیدا بعد از رفتن

وقتى به نتیجه نرسید وسايلش را جمع كرد و به قسمت اطالعات رفت و از 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 708 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 تلفن آنجا استفاده كرد. )اتاقش فاقد

 .(تلفن بود

397 
 

 

 

كتر كاشفى جواب داد. شیدا مختصر در مورد رقیه و بعد از بوق چهارم، د

 .نظرش گفت و راهنمايى خواست

دكتر موضوع را حساس خواند و از شیدا خواست تا اطالعات كافى به دست 

 .نیاورده، ريسک نكند

شیدا ما مشاور و روانشناس هستیم نه مأمور و پلیس، ببین مىتونى از طريق  -

 .خانوادهش به نتیجه برسى

دكتر مادرش كه ساكته و حرفى نمىزنه، خودش هم... گفتم براتون.  -

 .مىترسم كارى نكنم آسیب جدى ببینه

مجدد با مادرش حرف بزن، همینطور خواهر كوچكترش، شايد اونها بتونن  -

 كمكى كنن. در هر حالت تا به

يقین نرسیدى خودسر كارى نكن. اگه بتونى اعتماد اون دختر رو به دست 

 .خیلى بهترهبیارى 

 .شیدا مستأصل از ساختمان بیرون زد

كنار خیابان منتظر تاكسى بود. با شنیدن صداى خندهى دخترانهى بلندى، 

 .نگاهش به روبرو دوخته شد

يعنى درست مىديد؟! رقیه همراه پسر جوانى روى نیمكت ايستگاه اتوبوس 
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 نشسته بودند. شلوار جین تنگ و كاپشن

وتین كالج قهوهای كه بندهايش بىقیدانه شلوول بود، مدل خلبانى پسر با آن پ

 توانسته بود دل دخترک محتاج

 محبت را بربايد؟

الغر و سیاه چهره بود، بیشتر شبیه االغى بود كه مىخواست خود را اسب 

 .نشان دهد

شیدا بىاختیار به همان سمت رفت و با فاصله از آنها ايستاد. صداى پسر 

 نى به شُلىبهخوبى شنیده شد كه با لح

 :بند كفشهايش گفت

 .جیگر، ناز نكن بیا بريم. ننه رو بهزور فرستادم دهات -

 .رقیه بىپروا خنديد و به بازوى پسر زد

 رودل نكنى مَمَلجون؟ -

صحبتهاى پوچ و مسخره تا رسیدن اتوبوس ادامه داشت. پسر با فرستادن 

 .ور سوار اتوبوس شدبوسى چندشا

مقنعه را مرتب كرد، رژ لبى از كیف كهنه بیرون  رقیه ايستاد كمى مانتو و

 .آورد و لبهايش را قرمز كرد

هنوز متوجه شیدا نشده بود، درخت بلند و پرشاخهى توت، نقش خوبى براى 

 .استتار شیدا بازى میكرد

هوا گرمتر شده بود. رقیه بىتوجه به تاكسى و اتوبوس روى نیمكت نشسته 

 نبود و گهگاه نگاهى به ساعت ارزا

 .قیمت مچ دستش مىكرد
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شیدا نمىدانست بايد تا كى منتظر بماند؛ اما كنجكاوى و سردرآوردن از 

 .كارهاى رقیه مهمتر از رفتن به خانه بود

اتومبیلى روبروى رقیه ايستاد. رقیه با لبخندى بزرگ در اتومبیل را باز كرد و 

 .جلو نشست

 .ردشیدا سريع دستى بلند كرد و تاكسى خالى را متوقف ك

 .قا دنبال اون ماشین برينا -

 .خانم ما اهل اين جنگولک بازىها نیستیم، بپر پايین -

398 
 

 

 

 .آقا خواهرم تو ماشینه، نمىدونم داره كجا میره -

با چند جملهى احساسى ديگر، غیرت رانندهى سبیل كلفت را تحريک كرد. 

 اتومبیل موردنظر داخل كوچهى باز و

 .خلوتى پیچید و رو بروى خانهاى ايستاد

ساله بهنظر مىرسید. مرد غريبه ٥٠شیدا پیاده شدن راننده را ديد كه مردى 

 .در را باز كرد و رقیه را داخل فرستاد

 .اش را داد و پیاده شدشیدا با تشكر كرايه

 بجى مىخواى منم همراتون بیام؟ا -

 .قا، ممنون. خودم از پسش برمیامنه ا -

تاكسى از كوچه بیرون زد و شیدا دست سمت زنگ خانه برد. نمىدانست 

 رقیه تا كجا پیش رفته؛ اما ديگر اجازه
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 .نمىداد. دخترک احمق آتش به زندگیش بزند

 .دصداى مردى از آيفون شنیده ش

 كیه؟ -

 .فامیل همون دخترى كه همراهت اومد تو خونه، زود بفرستش بیرون -

 كدوم دختر، اصال كى هستى؟ -

 .بفرستش بیرون تا شر به پا نشده -

 .صداى مرد را شنید

 مريم يكى اومده دنبالت، تو بهپا گذاشته بودى؟ -

 .صداى ضعیف رقیه را شنید

 دنبال من؟ كیه؟ -

 .حوصله ى دردسر ندارم بیا برو ردش كن، من -

 .صداى رقیه در گوش شیدا پیچید

 كى هستى؟ -

 .رقیه زود بیا بیرون تا با مادرت نیومدم -

 .شفته و عصبى در را باز كرد و با خشم بهطرف شیدا رفتچنددقیقه بعد رقیه ا

 !تو اينجا چیكار مىكنى؟ اصالً به تو چه فضول؟ -

 :رامش گفتشیدا با ا

 .حرف مىزنیمبیا بريم باهم  -

 .گم شو، من با تو جايى نمیام -
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 .رقیه خانوم به جاى عصبانى شدن بیا بريم يهجا بشینیم حرف بزنیم -

 :رقیه فرياد زد

 .بروتو مىبرميا برو يا ا -

 :شیدا خونسرد گفت

برومو ببر، حتماً نه اون مرتیكه دوست داره اينجا صدات باال بره، نه تو باشه ا -

 .دوست دارى مادرت چیزى بفهمه

 .رقیه پوزخندى زد

مادر؟ مادر! اون زنیكه مادره؟ اون خودش منو انداخته تو اين چاه خانوم  -

 .روانشناس

 .خرين درجهى تحقیر گفتروانشناس را با ا

 .اثر دندان را باال گرفتدست كبود شده از 

اينو مىبینى؟ كار همون ننهى بىوجوده؛ چون حاضر نشدم دو روز پیش  -

 همراه اين الشخور بیام خونهش، دست و

 .گردنمو گاز گرفت

 .رنگ شیدا پريد و بىاختیار به ديوار كوچه تكیه داد

 .لود شد وقتى با خشم ادامه داددهان رقیه كفا

بجى كوچیكمو بده دست اين ام مىخواست اوقتى ديد باهاش راه نمی -

 سالشه،١٢مرتیكه، مرضى )مرضیه( فقط 

 .اگه االن به جاى من اون مىاومد تو اين خونه معلوم نبود زنده بیرون بیاد

 .اشک از چشمهاى رقیه بیرون زد
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بجیم نه جون داره نه سم داره، بترسه حالش بد میشه. ]ناله كرد.[ امرضى ا -

 .بیارهسالمه كه طاقت 

 .روى زمین نشست

 .بجیم تحمل كنممن مجبورم به جاى دوتا ا …من -

 .شیدا كنارش نشست و بىاختیار بغـ*ـلش كرد

غـ*ـوش شیدا باشد. شیدا با لجاجت بیشتر او را دختر لجوج نمىخواست در ا

 .به خود چسباند

 .بذار من كمكت كنم، كمكت مىكنم دختر خوب -

 :رقیه اشكريزان پرسید

 .چطورى خانوم؟ چطورى؟ امروز بايد با پول برم خونه -

 .شیدا كمى فكر كرد. از جا برخاست و كمک كرد تا رقیه هم بلند شود

تو به مادرت میگى يكى از معلمهاى مدرسه تو رو ديده، براى همین مجبور  -

 شدى يه دروغى بسازى تا شک

 .نكنه
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 روزهاى ديگه چى؟ -

 .تو فعالً كارى نكن، فردا به اين شماره زنگ بزن تا بگم چیكار كنى -

از كوچه بیرون آمدند. شیدا دختربچهى ترسیدهى درون رقیه را ديد و دلش 

 .براى تمام دختران سرزمینش سوخت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 714 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .سعى كرد ماليم باشد

 ل خان كیه؟خب اون مم -

 .رقیه ايستاد و با دهان باز نگاهى به شیدا انداخت

 اونو از كجا مىشناسین؟ -

وقتى اينقدر گیج و سربههوايى كه جلوى كمیته قرار مىذارين و بلند هروكر  -

 راه میندازى، مىخواى نبینم؟

سر كوچهمون تو مغازه الكتريكى كار مىكنه، پسر خوبیه ]با خجالت افزود[.  -

 .ست دارهمنو دو

 !از دست شما دختراى احساساتى -

******** 

سهیال چهارزانو روبروى شیدا روى تخت نشست و باهیجان سیب درون 

 .دستش را گاز زد

 خب، بعد چى شد؟ چیكار كردى؟ -

 :شیدا هم گازى به سیب آبدار اهدايى سهیال زد و در حال جويدن گفت

ر زد، االن رقیه و خواهراش با كمک دكتر كاشفى و زنگهايى كه به چند نف -

 پیش خالهى پیرشون، يعنى خالهى

باباشون كه تنهاست زندگى مىكنن. يه نفر از كمیته هم رابط بین بچهها و 

 .كمیته است

 مادره رو چیكار كردن؟ -

هیچى، از نظر قانونى نه مدركى داشتن، نه مىتونستن كارى كنن. فقط بهش  -

 هشدار دادن مزاحم بچهها بشه
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 .ازش شكايت مىكنن

 ...اَه يعنى چى، دختره رو كتک زده و مجبورش كرده خود فروشى كنه و -

 .خوشبختانه هنوز به خودفروشى نرسیده بود. خدا خیلى بهشون رحم كرد -

 :شیدا باشیطنت گفت

 .چهخبر از آقا صادق و ساحل كوچولو -

 .لبخندى شاد تمام صورت زيباى سهیالى قرمزپوش را پر كرد

 .وبن. ]كمى خود را به شیدا نزديكتر كرد[. يه هفتهى ديگه عروسیهخ -

 عروسى كى؟ -

 .دست سهیال روى شانهى شیدا فرود آمد
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 .عروسى من ديگه -

 :شیدا صاف نشست و با تعجب گفت

 !يگه؟ شوخى مىكنىيه هفتهى د -

 .جدى میگم. امروز غروب هم مىريم كارت انتخاب كنیم -

مگه قرار نبود بعد از امتحانات عروسى بگیرين؟ االن تازه  …آخه -

 ارديبهشته؛ چرا اينقدر عجله دارين؟

 :سهیال چسبیده به شیدا زمزمه كرد

 .صادق اصرار داره -

 «.كوكهسهیال مشكوک مىزنه، يهچیزى مش»شیدا انديشید: 
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 اونوقت چرا؟ -

 :سهیال كالفه از سروصداى داخل اتاق گفت

 بريم راه پله؟ -

لبهاى شیدا جمع شد و نگاهى به اتاق انداخت. هماتاقىهايش به همراه دو نفر 

 ديگر مشغول بحث و گفتوگو

بودند و گاهى بر سر هم فرياد مىزدند تا نظرشان را به كرسى بنشانند. 

 نمىدانست تمام دانشجويان اقتصاد هنگام

 .بحث اينجور يقه مىدرانند يا فقط هم اتاقىهاى او اينطور از آب درآمدهاند

سالن طبقهى دوم از دو سو با پلههاى بلندى بهسمت پشت بام راه داشت. 

 میشه قفل زدهدربهاى فلزى پشتبام ه

 .بود

 .گاهى دانشجويى براى درس خواندن به خلوت راه پلهها پناه مىبرد

 .پنهان از چشم ديگران به درب فلزى تكیه داده و نشستند

 .شیدا زانوهايش را بغـ*ـل كرد و خیره به عسل چشمان سهیال شد

 .سهیال كمى نمايشى بلوز زيباى قرمز و تل قرمزش را مرتب كرد

 .به پاى سهیال زد شیدا ضربهاى

 .بگو ديگه، هى لفتش میدى -

 شیدا يادته گفتم ديگه نمىذارم آبىهاى صادق خیس بشه؟ -

 !آبىهاى صادق! چشمان دريايی و زيبای صادق را میگفت؟

 .خب -

 :سهیال نگاهش را از شیشهى مات در فلزى گرفت و با لبى خندان ادامه داد
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يور؛ اما اين چند روز به قدری صادق بعد از عقد میگفت باشه برای شهر -

 .اصرار كرد كه خونوادهم راضی شدن
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 .میگه تو زنمى و من نمىخوام از زن و پارهىدلم جدا باشم

 .شیدا خنديد و بر سر سهیال زد

 .، دوماه نیست عقد كرديناين صادق هم چقدر هوله -

 .دو دوست چنددقیقه خنديدند و بر زانوهای يكديگر كوبیدند

 :سهیال اشک چشمانش را پاک كرد و گفت

نفر از ١٠٠شیدا يه موضوع ديگهايه. يادته براى تحقیقم قرار شد با -

 زلزلهزدگان مصاحبه كنم و فرم بدم پُر كنن؟

 .شیدا سرى تكان داد

ه سفر بريم رودبار تا مستقیم با آسیبديدگان و صادق پیشنهاد داد ي -

 داغديدگان برخورد كنیم، پیشنهاد خوبى بود؛

 .قبول كردم

 .هفتهى پیش رفتیم رودبار

 :شیدا متعجب گفت

 پس چرا به من نگفتى؟ -

خب پیش نیومد، همهش دو روز بود. اونجا مىديدم صادق ناراحت میشه و  -

 غصه مىخوره؛ اما چیزى نمیگه و
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توخودش میريزه. وقتى برگشتیم شب بود، رفتیم خونهى خودمون. گفته بودم 

 كه توى فلكهی دوم تهران پارس يه

 .خونهی نوساز اجاره كرده برای زندگیمون

نیمهشب با صداى نالههاش از خواب پريدم. درد مىكشید و ناله مىكرد. 

 .داشت خواب بد میديد

گ بود و چندتا اسمو تكرار آروم بیدارش كردم، وقتى بیدارشد هنوز من

 مىكرد. ]آه كشید و بغض كرد.[ فهمیدم اسم

 .خانوادهشو میاره

 .شیدا دست سهیال را گرفت و برای تسكین فشرد

شیدا من درد و غصهشو اون شب ديدم، خیلى درد داشت. چشماش پر از  -

 غم و اشک شده بود، همون چشمهای

اما مگه من  …اما آبی قشنگ. از من معذرت خواست و گفت بخوابم؛

 مىتونستم بخوابم وقتى عزيزم در حال درد

 .كشیدن بود

 .قطرات اشک به آرامی در خُم عسل چشمان سهیال جوشیدند

مثل وقتى كه ساحل گريه مىكرد، بغـ*ـلش كردم تا آروم بشه؛ اما نتونستم  -

 آرومش كنم. اين سفر و ديدن

 .بازماندههاى زلزله داغدلشو تازه كرده بود

شیدا را رها كرد و سربهزير روى زمین مشغول كشیدن اَشكال فرضى  دست

 .شد
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من قسم خورده بودم همسر باشم، هم دردش، هم سايهش... خب اونموقع  -

 فقط سعی كردم از همهی زن بودنم

نم تا آروم بشه. شیدا نمیتونی تصور كنی چه دردی میكشید، استفاده ك

 ترسیدم سكته كنه. شده بود مثل همون

روزای زلزله. يادته كه؟ من...من نمیخواستم رنج ببره، میخواستم كمک كنم تا 

 .آروم بشه

شیدا درک میكرد. حجم درد و رنج صادق را میفهمید. حال مستأصل سهیال را 

 .میفهمید

 .دست سرد سهیال را گرفت و نـ*ـوازش كرد

 .میدونم سخت بوده، حالتو میفهمم -

شیدا من برای آرامش صادق هر كاری میكنم، هر كاری. اون لحظه هم  -

 میخواستم بهش بفهمونم كنارش

هستم. همیشه هستمو بايد بعضیوقتها به من تكیه كنه. چشمانش با شرم از 

 :دشیدا گريخت و منمنكنان ادامه دا

واقعاً زنش شدم. از فرداش صادق همهش میگه زنمی و بايد بريم زير يه  -

 .سقف

من پشیمون نیستم من خدا روشكر میكنم كه وجود من باعث آرامش كسی 

 .شد كه برام از هر چیزی باارزشتره

 .شیدا پلكهايش را كمی باز و بسته كرد و به اعتراف سهیال فكر كرد

ه بود. شايد اگر كسی ديگر بود شیدا او دوست ملوس و شیطانش عروس شد
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 را شماتت میكرد كه چرا عرف جامعه

 .را درنظر نگرفته و بیدقتی كرده؛ اما صادق و سهیال هركسی نبودند

آنها امتحان وفاداری و صداقتشان را قبال داده بودند و بهترين نمره را از 

 .روزگار گرفته بودند

 :شادمانه گفت سهیالی سربهزير را محكم بغـ*ـل كرد و

 .مباركه، مبارک. ای آب زير كاه، آخر اون پسر مظلومو اغفال كردی -

رفتار صمیمانهی شیدا لبخند بر لب سهیال آورد. گونهی شیدا را بـ*ـوسید و 

 :گفت

 به نظرت اشتباه نكردم؟ -

تو بهترين كارو كردی، هر زنی بود بايد همینطور شوهرشو آروم میكرد. -

 باهوش وخوشحالم صادق زن 

 .كوچولويی مثل تو داره فرفره

 .لبهای كوچک شیدا برروی گونههای سهیال نشست

 :سهیال آهسته خنديد و گفت

خب برو كنار، به خدا صاحب دارم. االن يكی ببینه به سرپرستی میگه و هر  -

 .دومونو اخراج میكنن

 .دو دختر لحظاتى در سكوت پشت به در فلزى در افكار خود غرق شدند

 .ا سكوت را شكستشید

 .هنوز ديدن مهرى نرفتم، دلم ازش پاک نمیشه -

 .سهیال دستى روى زانوى شیدا گذاشت و آن را با محبت فشرد
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 .سخت مىگیرى، با فكر خودش خواسته به تو كمک كنه -

 :هى كشید و غمگین گفتشیدا ا

دم نزديكه و شب و روز بهم نزديک بوده، دم كه اينقدر به اوقتى خواهر ا -

 اينطور فكر مىكنه، خب دلم

مىگیره. مهرى بیشتر از همه از حساسیتهاى فكر و زندگى من خبر داشت. 

 حتى اگه بتونم برنامهى خونهش يا

درس خوابگاه ، نمىتونم دادن ادادن نشونى خونهمون رو به ابراهیم ببخشم

 .رو ببخشم

 .خب تو هم كه ابراهیم رو شستى و كنار گذاشتى ديگه ناراحتى نداره -

اگه جدى برخورد نكنم مىخواد تو كارام دخالت كنه و باز هم برام لقمه  -

 .بگیره

اما ببخشیش بهتره. ]موهاى بافته و بلند شیدا را با ماليمت كشید[. چطور تا  -

 حمل كردى و نرفتى جینگیلاالن ت

 خاله رو ببینى؟ گفتى اسمش چیه؟

 .مهرداد -

هوم قشنگ و شیكه، من اگه پسردار بشم دوست دارم اسمشو بذارم سامان،  -

 به اسم ساحل میاد مگه نه؟

 .ره میادسامان؟ ا -

 تو چى؟ -

 .شیدا كمى فاصله گرفت و بافت موهايش را از دست سهیال بیرون كشید
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 .ن میگم با اصل كار مخالفم تو میگی اسم بچه رو چى مىذارمديوونه م -

سهیال خود را لوس كرد و به شیدا چسبید. شايد تنها كسى بود كه تماس 

 بدنىاش موجب ناراحتى و چندش شیدا

نمىشد. تمام اداواطوار سهیال، شیطنتها و رفتارش را دوست داشت. سهیال 

 مانند يک كودک شیرين و دور از دغل

 .بودو مكر 

خب برو كنار، اون لب چندشتو جمع كن، حالمو به هم زدى. خب اگه ديوونه  -

 شدم و باباى بچه رو قبول كردم،

 .دوست دارم اسم پسرمو بذارم على يا امیرعلى

 :ابروهاى سهیال گره خورد و با شک پرسید

 على؟ اسم پسرنادر هم علىرضاست. ماجراى اين على چیه؟ -

سال اجازه نداده بود كسى متوجه شود او خواهر شهید شیدا در تمام اين چهار

 است، در فرمهاى مختلف دانشگاه هم

 پاسخ مثبت نداده« يا جزو خانواده شهدا يا جانباز هستید؟ا»ال هیچوقت به سو

 .بود

دوست نداشت ديگران بگويند از سهم خانواده شهدا استفاده كرده و وارد 

 .دانشگاه شده

ز نادر هست. )از فعل گذشته استفاده نمىكرد(. خیلى على برادرمه، بعد ا -

 .دوسش دارم، خیلى

 .هى سرد كشیدقلبش براى هزارمینبار فشرده شد، بغض كرد و ا
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 .ه. بهترين برادر دنیا. شهید شدا -

ال مىكرد و شیدا بادرد پاسخ مىداد. دختر چشم عسلى سهیال كنجكاوانه سو

 حاال حق مىداد شیدا غمگین باشد،

 .حق مىداد براى شیدا فقط يک اسم مقدس باشد. على

**** 

كنجكاو و مشتاق تمام خانه را بررسى كرد. ورودى خانه راهروى كوچكى بود 

 كه سمت راست با دو پله پايینتر به

برچسب طفلى روى توالت فرنگى مىرسید و با چهار پله بهسمت باال درى با 

 .به سالن نسبتاً بزرگى ختم مىشد

وسط سالن ستون بلندى بود كه برگهاى سبز و طبیعى به دورش شیدا را ياد 

 .طاق نصرت نیمهشعبان مىانداخت

 .برگهايى كه از دوطرف با زيبايى به ديوارهاى ياسى رنگ مىرسید

ت راست بود و دو اتاق خواب روبروى در ورودى به چشم شپزخانه سما

 .مىخورد

شپزخانه قرار داشت. میز گرد و میز ناهار خورى چسبیده به ديوار كنار ا

 صندلىهاى سفید و منحنى شكل. كف

 .سالن را چند قالى كرمشكالتى با گلهاى ريز و شلوغ صورتى پوشانده بود

هروی تلويزيون چیده شده بود. نفره پشت به اتاقها و روب٧دو دست مبل 

 مبلمانى سفید با گل برجستههاى طاليى

كمرنگ. روی سقف در امتداد ستون بلند لوستر گرد و بزرگی ديده میشد كه 
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 از گويهای شیشهای با زنجیرههای

 .قلب شكل تشكیل شده بود

 .سمت چپ راهروى كوچكى بود كه به حیاط پشتى خانه مىرسید

ب كه اما پر از گل و حوضى الجوردى كنار شیر ا حیاطى با باغچهاى كوچک

 ن بازىچند ماهى باشیطنت در ا

 .مىكردند

 .سهیال خیلى خوشگله، اين صادق هم چه خوشسلیقه بود و ما نمىدونستیم-

 :سهیال با ناز گفت

سلیقهش كه خوبه، نمونهش انتخاب من. جهاز منم سلیقهى سارا و مامانه؛  -

 .ولى رنگش پیشنهاد خودمه

 .سفید؟ اينجوری زودزود كثیف میشه، مخصوصاً با ساحل كه هنوز كوچیكه -

 .دست شیدا را گرفت و كشید

 .تو غصه نخور يه كاريش مىكنم، بیا بريم اتاق خوابها رو نشونت بدم -

روى در اتاق اول برچسبى از زرافهى كوچكى بود كه سر روى گردن بلند 

 .زرافهى مادر )شايد هم پدر( داشت

 .ن اتاق ساحله، هنوز خوابهاي -

بى هسته وارد اتاق شدند. به تمام معنا اتاق يک كودک بود. ديوارهاى اا

 روشن، تخت كودكانهى صورتى با

 .پردههاى سفید و پر از شكوفه
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روى كمد سفید لباس ساحل، عروسكهاى شیطان و شیرين نشسته بودند. كاله 

 قرمزى با چشمان معصوم و

 .شیطانش كنار پلنگ صورتى خمار جلودار عروسكها بودند

پرنسس مغرورى با لباسى سرخ و طاليى روى عسلى كنار تخت جلوس كرده 

 .بود

 .روی ديوار چند نقاشی كودكانه و قاب عكسی ديده میشد

یدا به قاب عكس نزديک شد. عكس زن و مردی جوان كه روی چمن ش

 نشسته بودند. در آغـ*ـوش زن طفلی

 .كوچک با پستانكی در دهان به دوربین خیره شده بود

 .شباهت مرد به صادق انكار نشدنی بود

 .مامان بابای ساحل هستن -

 .شیدا دستی بر روی صورت زن زيبای داخل عكس كشید

 .وشگل بودنخیلی جوون و خ -

آره خیلی. پیشنهاد صادق بود. میگه ساحل بايد همیشه بدونه پدر و مادر  -

 واقعیش چه كسانی بودن تا توی

 .بزرگسالی با شنیدن حقیقت، آسیب نبینه

 .به بابای واقعیش میگه بابا كاظم، به صادق هم میگه بابا

وارى و شل هسته به تخت نزديک شد و زيباترين خلقت خدا را با بلوزشیدا ا

 بنفش ديد. پاى كوچكش روى لبهى

بى مچاله شده بود. موهاى طاليى تخت بود و میان دستهايش خرگوش ا
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 .بلندش صورت ملوسش را پوشانده بود

 به تو چی میگه؟ -

 .سهیال هم كنار شیدا خیره به كودک شد

 .بعد از عقد به من میگه مامان، گاهی هم میگه سهیال -

 .هسته دست جلو برد و موها را كمى كنار زد تا صورت زيبايش را ببیندشیدا ا

 الهى قربونش برم، كى بلند میشه؟ -

نمىدونم ديشب تا ديروقت با صادق خالهبازى مىكرد. صادق شده بود بابا،  -

 .ساحل مامان، منم بچهشون بودم

 .مىخواست بهزور بهم شیر بده

 .بیرون زدشیدا دست روی دهانش گذاشت و از اتاق 

 .روى مبل نشست و زير خنده زد

 حاال بهت شیر داد يا نه؟ -

 .گم شو -

 !وا، دخترت مىخواد شیرت بده اونوقت من برم گم شم -

407 
 

 

 

 .دمز را كمى عقبتر برسهیال دستى به سارافون جین روشنش كشید و تل قر

 .بريم اون اتاق رو هم ببین -

شیدا همراهیش كرد. اتاق دوبرابر اتاق ساحل بود. پنجرهى بزرگ سراسرى 

 كه بهسوى حیاط بود با پردهى سفید
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طاليىِ پر از شكوفهى سیب، پوشیده شده بود. میز توالت و تخت و قالیچهى 

 اتاق هم داراى همان تركیب رنگ

 .بودند

ختى و بالشها بنفش كمرنگ بود كه با غنچههاى ظريف صورتى رنگ روت

 زيباتر شده بود. روی عسلىهای دو

 .باژورهاى سفید ظريف با پايههای طاليی قرار داشتسوى تخت ا

سهیال واقعاً نمىدونستم به رنگ سفید تا اين اندازه عالقمندى؛ اما اتاقت  -

 .محشره عروس خانوم

 .فراگرفت و لبخندى خجول به دوستش زدرنگ صورتى، لپهاى سهیال را 

 مترى خجالت كشیده؟٦باور كنم سهیال با اون زبون  -

 .برودارى كنم؛ نمىذارىببین شیدا مىخوام مثالً ا -

و قبل از اينكه شیدا به خود آيد او را روى تخت انداخت و مشغول قلقلككردن 

 .شكمش شد

 .شیدا با پیچ و تاب و خنده فرياد مىزد و سهیال را تهديد میكرد

 .نها با صداى بلندى متوقف شدبازى جوانانهى ا

 .من بازى -

 .ساحل خود را روى تخت و كنار سهیال انداخت

 .شیدا بـ*ـوسهاى روى صورت ساحل نشاند

 .سالم خوشگل خانوم -

 :سهیال ساحل را روى شكم خود نشاند و گفت

 متو خوردى جینگیلى؟سال -
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 :ساحل روى شكم سهیال باال و پايین رفت و گفت

 .پیتكوپیتكو، سالم اسب من -

سالم زورو، بريم صبحونه بخوريم؟ به خاله شیدا هم هنوز چیزى ندادم  -

 .بخوره

شپزخانه سفید نبود و رنگ سرمهاى و قرمز و سیاه را مىشد بهراحتى وسايل ا

 .ديد

 .ينى روبروى شیدا گذاشتسهیال لیوان چاى و شیر

 نون و پنیر مىخواى يا نیمرو؟ -

 .من صبحونه خوردم، همین چايى كافیه -
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 .چاى ساحل را با شكر شیرين كرد

 .بخور تا ساحل هم به بهانهى تو بخوره -

 .لبوم عكس عروسى را بهدست شیدا دادحانه ابعد از صب

 .بیا عكسامو ببین، نامرد عروسى من كه نیومدى -

لبوم را باز كرد و دو عكس تكى از نیمرخ عروس و داماد را با شیدا بااشتیاق ا

 .لبخند نگاه كرد

 .خودت كه مىدونى همون روز چه اتفاقى افتاد -

 :سهیال كنارش نشست و در حال خوردن شیرينى خامهاى گفت

ره بابا، مژگان گفت بعد از تلفن ناصر اونقدر هول بودی كه نمىشد نگهت ا -
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 داشت. وای شیدا وقتی گفت

 .داشتی با دمپايی، اون هم تابهتا از خوابگاه بیرون میرفتی، دهنم باز موند

 .شیدا خنديد

فت، تازه نفهمید چادرمو سروته سر كرده آره، خوب شد مژگان جلومو گر -

 .بودم و هی دنبال كش چادر میگشتم

 .سهیال هم بلند خنديد

وقتی ناصر گفت نمیتونه عروسی شما بیاد؛ چون بهروز تصادف كرده،  -

 نفهمیدم چم شد. گوشی رو انداختم. فقط

 .میخواستم برم شهرمون

ون عاشقش هستی، با سهیال لبش را گزيد و جلوی خود را گرفت تا نگويد چ

 :ماليمت گفت

 .چون برات خیلی مهمه -

خیلی مهمه. اگه جدی آسیب میديد، نمیدونم چیكار میكردم. خدا روشكر  -

 .كه فقط پای چپش مو برداشته بود

 .عكسهای ديگر را هم بادقت نگاه كرد

وای سهیال ببین صادق چقدر اينجا خوشتیپ و معصوم افتاده، میتونن نقش  -

 سی رو بهش بدن بازیحضرت عی

 .كنه

 .نمیخوام فیلم بازی كنه، اونوقت بايد جلوی دخترای چشم دريده رو بگیرم -

 .آلبوم را از دست شیدا گرفت و ورق زد و عكسی را نشان شیدا داد

 .اينو ببین قشنگترين عكسمونه -
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 .چشمان سیاه شیدا روی عكس چرخید، واقعاً قشنگترين عكس بود

هم نشسته بودند. برديا با كت و شلوار سفید سمت راست  عروس و داماد كنار

 صادق و بهمن با كت و شلوار مشكی

سمت چپ سهیال بود. پشت سرعروس، پدر سهیال ايستاده بود و عروس 

 كوچک زيبايی مانند ساحل را در

آغـ*ـوش داشت و پشت سر صادق مادر ايستاده بود و دست بر شانهی 

 .دامادش قرار داده بود
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 .همهی چشمها و لبها میخنديد

 .شیدا هم لبخندزنان در دل برای همهی آنها ارزوی خوشبختی كرد

 .سهیال خوشبخت بشى -

 .میشم. با دعاى خونوادهى صادق حتماً خوشبخت میشم -

 :شیدا زمزمه كرد

 .خانوادهى صادق! حتماً خوشبخت میشى -

 .سهیال دست شیدا را كشید

 .بیا كمک كن ناهار بپزم، االن صادقجونم میاد و حسابى گرسنه است -

 .شیدا پقى زير خنده زد

واى سهیال اصالً زن خونه بودن بهت نمیاد، راستشو بگو اين دوهفته غذا رو  -

 چیكار مىكردى؟
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 .و روشن شدسهیال وارد آشپزخانهى بزرگ 

باور كنى يا نكنى آشپزى با خودم بود، آشپزى بلدم؛ اما شستن ظرفها و  -

 .جاروبرقى كشیدن با صادقه

 .خاله منم كار مىكنم -

 .سهیال كنار شیدا ساحل را ديد كه عروسک خرگوش بهدست ايستاده بود

 .قربونت برم، خاله، ساحل خیلى به من و باباش كمک مىكنه -

 .ستى روى موهاى لطیف و طاليى ساحل كشیدشیدا با محبت د

 .باريكاهلل دختر خوب -

 .شیدا داخل آشپزخانه شد و پشت میز قرمز نشست

سیبزمینى و پیازو بده من پوست بكنم. سهیال، میگم جات تو خوابگاه خیلى  -

 .خالیه

 .خوب اين مدت تو هم بیا اينجا پیش ما، هر سه با هم درسمونو بخونیم -

 .فها میزنى، چطور بیام مزاحم يه تازه عروس دوماد بشماز اون حر -

 .سهیال قابلمهى پر آب را روى اجاق گاز گذاشت و بهسمت يخچال رفت

ساحلجان اين سبد رو بده خاله. شیدا جدى میگم بیا اينجا، صادق هم تو رو  -

 مثل خواهرش دوست داره: حتماً

 .خوشحال میشه

بیشتر اصرار مىكند پس براى پايان  شیدا مىدانست اگر اعتراض كند سهیال

 بخشیدن به اين بحث كه مىدانست

 :نتیجه ندارد، گفت

 .حاال بذار فكر كنم شايد اومدم -
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 .سهیال گول خورد و خوشحال گوشت چرخكرده را داخل تابه هم زد

 خوبه. شیدا ناصر كى مىخواد عروسى بگیره؟ -

شیدا به ساحل نگاهى انداخت. دخترک با آرامش روى موكت نرم و روشن 

 آشپزخانه نشسته بود و ظروف پالستیكى

 .اسباببازى را جلوى خرگوشش مىچید و با او حرف مىزد

فته بود بعد از تموم شدن درس زينب؛ اما تازگى گفته هر وقت رسول اول گ -

 ناصر و زينب خودشون بخوان. فكر

 .كنم مادرش اصرار كرده بیشتر از اين داداش منو اذيت نكنه

نمىدونى سهیال، طفلى ناصر يه پاش اينجاست يه پاش خونهى خودمون. 

 .همهش تو اتوبوس بین دو شهره

 .اشت نباش، يه نگاه زينب خستگیشو در مىكنهمزهش به همینه، نگران داد -

 حاال ناصر ما رو ول كن، بگو صادق كجاست؟ -

 .سهیال قاشق چوبى را به ماهىتابه تكیه داد و باهیجان كنار شیدا رفت

 رفته كافه. شیدا مىدونستى مدير كافه آهیل كیه؟ -

 .نه -

 اين كافه رو صادق ورپريده، تازه ديروز فهمیدم با فروش يكى از زمینهاش -

 راه انداخته تا دست دانشجوهاى

نفر اونجا كار ١٠ شمالى محتاج به كارو بگیره و كمک حالشون باشه، االن
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 .مىكنن، وضعیت سودآوريشم بد نیست

 .خدا خیر بده صادق رو، واقعاً دستش به خیرو كمكه -

 .سهیال باذوق تكان ريزى به اندامش داد

 .شوهر خودمه -

*** 

پس از ديگرى در میان استرس و هیجان دانشجويان برگزار  امتحانات يكى

 .مىشد

 .اوقات شیدا بین جلسات مشاوره كمیته و خانه و خوابگاه صرف مىشد

دو هفته بود كه بهجز تماس تلفنى ارتباطى با بهروز نداشت. او هم تصمیم 

 خر امتحانات در اصفهانگرفته بود تا ا

گر بهروز بود حتماً حالش كمى خوب بماند. شیدا احساس دلتنگى مىكرد، ا

 .مىشد

هفتهى دوم با شنیدن صداى مشاجرهى نیمهشب پدر و مادر كه طبق معمول 

 پیرامون دهها چیز جزيى مىچرخید،

 .تصمیم گرفت به تهران رود و تا پايان امتحانات همانجا بماند

 .دبا تماسى تلفنى مسئول كمیته را راضى كرد تا برايش مرخصى يكماهه رد كن

مد دانشجويانى كه نیمهشب را براى درس سالن خوابگاه پر بود از رفتوا

 خواندن انتخاب كرده بودند. شیدا كنار

 .پنجرهى بزرگ اتاق ايستاد و به كوچه و خیابانى كه پیدا بود چشم دوخت
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مد اتومبیل ها با نور قرمز چراغهايشان در سكوت شب، خیره شدن به رفتوا

 براى شیدا فرصتى بود تا فكر كند كه

 !چرا بىخوابى به سرش زده

 .دل و دماغ درس خواندن نداشت

مشاجرهى والدينش رنجش مىداد. ازدواج نادر و مهرى، عقد ناصر، دانشگاه 

 دن خانه دررفتن خودش و خالى ش

 .بیشتر اوقات هم نتوانسته بود بر روابط پدر و مادر تأثیر مثبت بگذارد

خسته از افكارى كه راه به جايى نمىبرد، بهسوى تختش رفت و بىحضور 

 ه از نبود سودمند و شادا»سهیال 

دراز كشید و سعى كرد بخوابد. خوابى كه توانست پس از دوساعت و « سهیال!

 ا ببندد و ذهنچهلدقیقه چشمانش ر

 .خسته را در آغـ*ـوش بگیرد

 .با صدای مژگان پلكهای سنگین را بهسختی باز كرد

 .شیدا بلند شو دارن صدات میكنن -

 .بدن خوابآلود و كسل را بهسختی باال كشید

 كی صدام میكنه؟ -

 .سرپرستی، تلفن داری -

 .تلفن! سريع بلند شد و با صورت نشسته به اتاق سرپرستی رفت

 .يی كه دلتنگش بود شنیده شدصدا

 .سالم، كجايی دختر -

 سالم. بهروز خودتی؟ -
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 نه دوقلوی بهروزم، امروز امتحان داری؟ -

 نه، چطور؟ -

 :لحن شاد و خندان در گوشش پیچید

 .پس نیمساعت ديگه بیرون خوابگاه منتظرتم -

 جدی! اينجايی؟ -

 .شیدا بدو آماده شو -

 .باشه، خداحافظ -

ه شد و تنها فرصت كرد يک لیوان چای از هماتاقیهايش بگیرد باسرعت آماد

 .و بخورد

بهروز با ديدن دختر چادری كه لبخندی بزرگ صورتش را پوشانده بود، 

 .ناخواسته لبخند زد و بهسمتش رفت

 .سالم -
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در چشمان پر مهر و محبت شیدا اين جوان اسپرتپوش جذاب و زيادی 

 .قدبلند، پاسخ دلتنگی شب گذشتهاش بود

 .در دل سپاسگزار خدا شد

 سالم، باورم نمیشه. تو كجا، اينجا كجا؟-

 .بهروز با كنارهی كیف، روی دوشش ضربهی آرامی به پهلوی شیدا زد

خوشی. آخه كی رفیق  باورت بشه. میدونم داری ذوقمرگ میشی از -
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 خوشتیپی مثل من داره؟

 .شیدا از خلوت كوچه استفاده كرد و بلند خنديد

 .در اون شكی نیست خوشتیپ، فقط به پا ندزدنت بی بهروز بشیم -

 .نگران نباش تاحاال كه از سارقهای مونث جون سالم بهدر بردم -

 .به لطف قاصدک -

 .چشمان بهروز درخشید و پر از گرما شد

 .ره قاصدکآ -

 :بهروز با لبخند ادامه داد

 امروز كى مدير باشه؟ -

 .شیدا باتعجب نگاهش كرد

 مدير! چه مديرى؟ -

 .مدير برنامهريزى امروز -

 .شیدا سرى تكان داد

اوهوم. چون پسر خوبى بودى و يه سره از اصفهان اومدى اينجا، تو مدير  -

 .باش

 .بهروز دستى دور دهانش كشید

ون رسیده، ديروز رفتم خونه، وقتى متوجه شدم هنوز خالف به عرضت -

 .تهرونى، امروز صبح زود راه افتادم

 .حاال همون، بالخره زحمت كشیدى -

 اين كافه آهیلتون صبحها باز نیست؟ -

 .اتفاقاً از صبح تا شب بازه، بیشتر مشترياشم دانشجو هستن -
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 .بريم اونجا يه صبحونه بزنیم، معدهم داره از گرسنگى خودشو گاز مىزنه -

 .موافقم بريم -

بهروز از فضاى ساده و صمیمى كافه خوشش آمد. با ديدن رفتار صمیمى در 

 عین حال محترمانهى كاركنان كافه با

 .شیدا برقى از رضايت در چشمانش درخشید
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شیدا همانطور كه سربهزير لقمههاى كوچكى از نان و پنیر درست مىكرد و 

 در بشقاب براى خودش و بهروز قرار

 .مىداد متوجه ورود چند دانشجوی آشنا نشد

 شیدا اين پسره از همكالسیهات نیست؟ -

 .شم در چشم شدنش با دو جوان شدسر باال آوردن شیدا هم زمان با چ

 .جعفر و رحیم هم زمان به شیدا سالم كردند

شیدا نیمخیز شد و پاسخ داد. بهروز تمام قد ايستاد و با دو جوان دست داد و 

 .احوالپرسى كرد

پشت میزى با « بااجازه.»جعفر نگاه پرحسرت را از آنها گرفت و با گفتن: 

 فاصله از آنها نشست. رحیم در حال

 :شستن كنار جعفر با صداى بلند به پسر جوانى كه در سالن بود گفتن

 .هومن داداش همون همیشگى با كرهى محلى -

 :شیدا لقمهاش را جويد و پرسید
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 اوضاع خونهى ما خوب بود؟ مشكلى نبود؟ -

 .بهروز چاى اصل الهیجان را با چشمان بسته و لـ*ـذت نوشید

مهرى خونهتون بود، فسقلشو ديدم. بهبه چه چايى خوشطعمى. همه خوبن،  -

 پدر سوخته چشماش كپیه باباشه،

علیرضا هم همونجا بود. ]خنديد[. علىرضا هم كه چشماش كُپ مادرشه، 

 يعنى رسماً خونهى شما رو چشم سبزا

 قبضه كردن. مونده تو. اين طرفا يه جوون خوشقدوباالى چشم سبز ندارين؟

شق محكم روى دست كشیده و سفید شیدا از مكان و زمان غافل شد و با قا

 .بهروز زد

 .خفه بچه شهرى -

قهقههى بلند بهروز سرها را كنجكاوانه به میز كنار پنجره دوخت. جاى تعجب 

 داشت ديدن شیدا احسانى در كنار

يک جوان و از آن عجیبتر فضاى شاد بین اين دو بود كه میزان تعجب را باال 

 .می برد

 .زشته دختر زشته -

 .لبهاى شیدا خنديد

 .خیلى مسخرهاى -

 .بهروز قاشق را از دست شیدا گرفت

 .اين وسیلهى قتاله رو بده به من -

دهان شیدا براى ادامه دادن اين مجادلهى شیرين باز شد؛ اما با شنیدن صدايى 

 .بىحركت ماند
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 . سالم شیدا خانوم -

 .شیدا با لبخند و صداى ماليم و گرمى پاسخ داد

414 
 

 

 

 سالم، شما خوبین؟ -

 .ال را در دو جفت چشم منتظر و دوستداشتنى ديدعالمت سو

 .بلند شد با دست به بهروز اشاره كرد

ايشون پسردايى من بهروز خان هستن. ]اشاره به جوان چشم آبى كرد.[  -

 نم آقا صادق هستن، همسرايشو

 .سهیالجان

صادق و بهروز كه بدون ديدن يكديگر با تعريف و توصیفهاى سهیال و شیدا 

 باهم آشنا بودند، مانند دو دوست

 .دست دادند و سالم كردند

بهروز در وجود صادق دنبال نشانهاى از على گشت و صادق در وجود بهروز 

 .دنبال عشق عمیقش به شیدا گشت

 .اجازهى شیدا، كنار آنها نشست و در صرف صبحانه شركت كردصادق با 

شیدا بامحبت حال ساحل و سهیال را پرسید. جوان رودبارى مهربان با لبخند و 

 اصرار لطف سرشارش پاسخ داد و با

 .از آنها خواست تا ناهار را میهمان او و همسرش باشند

 :شیدا تشكر كرد و گفت
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 .بستگى به بهروز داره، نمىدونم برنامهش چیه -

بهروز كه بدش نمىآمد از نزديک با صادق برخورد داشته باشد. باخوشحالى 

 .قبول كرد

 .صادق فنجان خالى را روى میز گذاشت و بلند شد

 .منتظرتون هستیم، فعالً بااجازه من برم، كمى با بچهها كار دارم١٢ساعت  -

 .م رفتو بهسمت میز جعفر و رحی

 شبیه بود مگه نه؟ -

 .بهروز با لـ*ـذت لقمهى آخر كره و مربا را بلعید

 چه خوشمزه است، مرباها هم خونگیه؟ -

اين كه شما نوشجون كردى آره، مستقیم از سیاهكل مىیارن، نگفتى شبیه  -

 بود؟

 .پلكهاى بهروز روى هم نشست

 .درست مىگفتى، جنس محبت و مهربونیش مثل علیه -

 .ير خان، برنامهى ناهار كه معلوم شد حاال چیكار كنیمخب مد-

 :بهروز باآرامش به پشتى صندلى تكیه زد و گفت

نث فاگین، دوم كمى تو خیابون ولى من سهتا برنامه دارم. اول بريم سراغ مو -

 عصركبیر قدم بزنیم و سوم بريم

 سینما. خب نظرت چیه؟
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اولى و دومى رو موافقم؛ اما با سینما نه، حیف امروز نیست بريم سینما؟ مگه 

 چندبار قراره ما بتونیم راحت برنامهى

 دوستانه بريزيم؟

 .با حضور نادر و فضولهاى آشنا هیچبار، پس بريم سراغ فاگین -

 .بريم -

 .از گرفتن اسكناس خوددارى كرد« مون ريیس هستین.مه»محمود با گفتن: 

 .بهروز و شیدا از همان فاصله از صادق و دوستانش خداحافظى كردند

قدم زدن با بهروز همان اوج آرزوى قدم زدن بهروز با شیدا بود. شیدا 

 سرخوش به ماجراهاى بهروز از دانشگاه و

 .پروژهى سدسازى گوش مىداد و آهسته مىخنديد

پسره برگشته میگه به ناموس درخت بید من فقط كمى انگور كشمش نشده  -

 خوردم، آخ شیدا مىخواستم دهنشو

سرويس كنم. آخه خودم به استاد، ممدرضا رو معرفى كردم؛ اما نمىدونستم 

 قراره موقع كار دنبال خوردن اين آشغاال

 .بره. خوبه خیلى مسـ*ـت نشده بود وگرنه آبروى دكتر هم مىرفت

 اين ممدرضا نمىخواد آدم بشه؟ االن چندمینباره گند مىزنه؟ -

 .نمىدونم واال، خدا بهش رحم كنه با اين بىفكرياش -

شیدا در كنار بهروز حركت مىكرد و چیزى میان جسم و جانش قصد 

 خودنمايى داشت. غرور، افتخار و شعف

ق دستبهدست هم داده و وجودش را دربرگرفته بود، گويى صدايى از عم

 :وجودش مىخواست فرياد بزند
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مال خیلىها میباشد اى مردم، اى روزگار، اين جوان باوقار و برگزيده كه ا -

 االن و در اين زمان متعلق به من

است. فكر، جسم و روحش؛ شادى، لبخند و گامهايش؛ توجه، محبت و لطفش؛ 

 وقت، صدا و نگاهش االن در اين

نمىتواند آن را از من بگیرد، از من  لحظه، فقط متعلق به من است و هیچكس

 .جدا كند

 .مانند يک مادر به وجود بهروز و بالندگیش افتخار مىكرد

اگر دستورات دينى مانع نبود، حتماً دستهاى گرم و كشیدهى او را در دست 

 مىگرفت و سرشار از غرور به همهى

 :نگاهها بافخر مىگفت

اكستر دردها، فشارها، همه ببینید من شیدا، دخترى برخواسته از خ -

 محرومیتها، بىتوجهىها، نداشتنها، اينک و

 .در اين زمان مركز توجه كسى هستم كه بىهمتاست. نادر و كمیاب است

 .جنس محبت و فلز وجوديش ناب و باارزش است

 .طاليى است كه همنشینى با مرا بر هرچیز و كس ديگرى ترجیح داده است

416 
 

 

 

ن لحظه سرشار غرور و حس ارزش داشتن بود. در اين خوشى رى شیدا در اا

 و شادى جنسیت هیچ جايگاهى

نداشت، كه اگر داشت دختر جوان با بىرحمى ريشهى اين خواستن را 
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 تش همراهن امىسوزاند و خود نیز در ا

 .خرين امید زندگیش مىسوختا

ن سوى اين ريسمان محكم احساس بهروز بود كه با همان قدرت شايد در ا

 هم بیشتر مىخواست به دختر جوان

 :مسرور و سبكحال كنارش بفهماند و بگويد

 .من هم اينک سرشار خوشىام و قلبم مسرور از اين همراهى است -

حاكم است. دوست دارم اين  هنگى شاد، گرم و حسى دوستداشتنى بر وجودما

 راه و امروز، عمرى به طوالنى

 !سالها داشت. سالها

و من مىتوانستم سالها به دور از هر محدوديت، ممنوعیت و دستور شرعى يا 

 عرفى، تمام تو را براى خود داشته

 .باشم

در بركهى نگاهت پس از سالها استرس و اضطراب تن به رخوت و لـ*ـذت 

 وش كارواندهم. همجوار زنگ خ

رنگین كلمات و صدايت همچون صوفى بىغمى، رقـ*ـص سماع در پیش 

 .گیرم و تا خودِخود عرش برين باال روم

با لمس دستانت به كودک درونم نويد دهم ديگر هیچ زمان، مكان و كسى را 

 .ياراى فاصله انداختن و جدايى نیست

منشین قلبت شوم و رامش و بهدور از هر احتیاط، اجبار، ترس و نگرانى هباا

 مالرزو و ابگويم تو همان نگار، ا

رام جان منى، همان خداى روى زمین من هستى. تو قاصدک دوست داشتنى و ا
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 .منى

امواج برگرفته از احساس نگفتهى دو جوان كه راهى از كودكى تاكنون، همراه 

 هم طى كرده بودند، برگونههايشان

ه بود و بر جسم و جانشان عالوه بر رنگ دلپذير و لطیف دوست داشتن نشاند

 طراوت و شادابى، توان و نیروى

 .عجیبى بخشیده بود

ن روز شیدا بود كه قصد داشت از برترين داشتههاى فردياش براى سكاندار ا

 .بهروز رونمايى كند

 .داشتن سهیال، ساحل و صادق

ا نها را روح چنان باهم تنیده شدند كه گويى از ازل دستى خمیره٥ ن خانهدر ا

 .از يک گل سرشته بود

صادق و بهروز در چندساعت به دوستى چندساله رسیدند و در روح فرد 

 .مقابل، برادرى نانوشته را خواندند

سهیال و شیدا گرچه در كنار هم بودند؛ اما كمى از حواس و گوششان را به 

 صحبتهاى مردانهى داخل سالن داده

الن، آغـ*ـوش صادق، نگاه پرمهر بودند. ساحل با عروسک خرگوشش بین س

 شپزخانه و بـ*ـوسههاى دوبهروز، ا

 .همجنسش، همانند باارزشترين پاندول در حركت بود

 .راه رفتن در خیابانهاى نسبتاً شلوغ و هواى گرم براى هر دو لـ*ـذتبخش بود
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نشستن روى صندلىهاى چوبى و قديمى با پايههاى لق كتابفروشى ژانت 

 كتابیان، حس سرنگون شدن و هیجانى

نها داده بود. هیجانى بیش از هیجان نشستن در ترن هوايی خندهدار به ا

 شهربازى و عبور از تاالر خوفناک

 .وحشت

زيبا  ازگى روسرى كوتاه اما بسیارنه اشتباه شد! ژانت كتابیان كه به ت …فاگین

 نها دوو ظريفى برسر داشت به ا

 .جلد كتاب ناياب هديه داد

بانوى كتابفروش با ديدن مشعل درخشان نگاه دو جوان با حسرت براى 

 اولینبار لب به نصیحت باز كرد و از آنها

خواست قدر هم را بدانند و اجازه ندهند چیزى يا كسى فرصت باهم بودن را 

 .آنها بگیرد از

بهروز انديشید تنها مانع، بخشى از افكار شیداست كه با بیرحمى و حماقت 

 داس تیزى در دست گرفته تا ريشهى

 .عشق را بزند؛ ولى او اجازه نمىداد

نها جدايى افكند مگر شیدا انديشید هیچ قدرت و كسى نمىتواند بین ا

 .قاصدک بهروز

ترسید با وصلت بهروز و قاصدک را دوست داشت و دوست نداشت. مى

 قاصدک، كمكم بین رابطهى دوستداشتنى

 .او و بهروز فاصله بیفتد
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با خمیازهى نارنجى خورشید و چشمک زدن چراغهاى برق در خیابان وسیع و 

 پرصدا، پسر جوانى كه براى اولینبار،

نیمهى دوم روح و روانش را به  همسايه و همسر بودن را احساس كرده بود،

 تران رساند و خداحافظىخوابگاه دخ

كرد تا برود. برود و روزها و شبهاى باقى مانده تا رسیدن به قاصدک را با 

 .ثانیهثانیهى امروز پر كند

شیدا تشكر و خداحافظى كرد و با كولهى گرم و سنگین از توجه، مهر و 

 عطوفت خود را روى تخت انداخت و تا

كه طى كرده بود را  زمانى كه چشمانش پر از خواب نیمهشب شود، روزى

 .بارها و بارها در انديشه و قلبش زنده كرد

ن روز همانند يک غزل به زيبايى، لطافت و سرزندگى كلمات جادويی موالنا ا

 بود در وصف عشق، در وصف

 .شمس تبريزی

 مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم»

 دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

 ديده سیر است مرا جان دلیر است مرا

 زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

 گفت كه ديوانه نهای اليق اين خانه نهای

 رفتم ديوانه شدم سلسله بندنده شدم

 گفت كه سرمست نهای رو كه از اين دست نهای

 رفتم و سرمست شدم وز طرب آكنده شدم
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 گفت كه تو كشته نهای در طرب آغشته نهای

 «پیش رخ زنده كنش كشته و افكنده شدم

گويی تمامی وصف حال عشق بود از زبان خود عشق، عشقی كه مرحله به 

 مرحله را گذرانده بود تا به اين لحظه و

و انسان از جنس خلقت پاک الهی به اين زمان برسد و بین رگ، خون و جان د

 .بنشیند

 گفت كه تو زيرككی مست خیالی و شكی»

 گول شدم هول شدم وز همه بركنده شدم

 گفت كه تو شمع شدی قبله اين جمع شدی

 جمع نیم شمع نیم دود پراكنده شدم

 گفت كه شیخی و سری پیش رو و راهبری

 شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم

 پری من پر و بالت ندهم گفت كه با بال و

 در هوس بال و پرش بیپر و پركنده شدم

 گفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو

 زانک من از لطف و كرم سوی تو آينده شدم

 گفت مرا عشق كهن از بر ما نقل مكن

 گفتم آری نكنم ساكن و باشنده شدم
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 چشمه خورشید تويی سايه گه بید منم

 «چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم

اين چرخش نور و عشق، تكهای از احساس بهروز بود كه با سفری به وسعت 

 صدهاسال از زبان و روح موالنای

عشق بهسويش آمده بود. او نیز سوخته بود، میسوخت و زبان در دهان دوخته 

 بود تا در زمان مناسب اين بقچهی پر

 .نور و الهی را بگشايد

 ابش جان يافت دلم وا شد و بشكافت دلمت»

 اطلس نو بافت دلم دشمن اين ژنده شدم

 صورت جان وقت سحر الف همی زد ز بطر

 بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدم

 شكر كند كاغذ تو از شكر بیحد تو

 كمد او در بر من با وی ماننده شدم
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 شكر كند خاک دژم از فلک و چرخ به خم

 كز نظر وگردش او نورپذيرنده شدم

 شكر كند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

 كز كرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

 شكر كند عارف حق كز همه برديم سبق
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 بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم

 خ دو صد تاه شدمزهره بدم ماه شدم چر

 يوسف بودم ز كنون يوسف زاينده شدم

 از توام ای شهره قمر در من و در خود بنگر

 كز اثر خنده تو گلشن خندنده شدم

 باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان

 «كز رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم

و  و امواج عشق قلبهای دو جوان بیتوجه به سوز و گداز روان پسر عاشق

 خفتگی ذهن دختر عاشق، خود

میدانستند تا چه اندازه نزديكی و جاودانگی میخواهند و تا چه اندازه از دور 

 .شدن و فاصله گرفتن بیقرارند

******** 

شیدا درحالىكه سرش را به شیشهى مینىبـ*ـوس دانشگاه تكیه داده بود، 

 مجذوبانه سیاهى شب جاده را نگاه

 .مىكرد

هنرى شكست و او بهعنوان يكى از -علمى-بالخره طلسم مسابقات فرهنگى

 ١٢داستاننويسان برتر دانشگاه همراه 

 .دانشجوى ديگر براى شركت در مسابقات عازم مشهد شد

دانشجوى پسر همراه دو سرپرست خانم و آقا و يكى از ٧ دانشجوى دختر و٥

 اساتید ادبیات بعد از پايان امتحانات

 .روز برگزار مىشد٣ بودند. مسابقات طىعازم مشهد 
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ال سرپرست مرد از چشمان غرق خوابش با ايستادن مینى بـ*ـوس و سو

 راننده باز شد. به عوارضى مشهد رسیده

 .بودند

تمام بدنش درد مىكرد. مینى بـ*ـوس ساعتى در خیابانهاى شهر چرخید و 

 ال كرد تاراننده چندبار از عابران سو

 .دانشگاه فردوسى توقف كردندروبروى خوابگاه 

همراه دختران و سرپرست خانم بهسمت ١٢ بعد از خوردن شام گرمِ ساعت

 .يكى از اتاقها راهنمايى شدند

 .تخت پذيراى تن خستهشان شد١٠اتاق با 
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روز به آنها ٣ دقیقه برنامهى6:30 از خوردن صبحانهى ساعتصبح زود بعد 

 داده شد. روز اول مسابقات علمى

بود و كالس آموزشى شعر و داستان، روز دوم مسابقات هنرى و فرهنگى بود، 

 روز سوم گردش در شهر زيباى

مشهد، عصر هم برنامهى اختتامیه و نتايج مسابقات و دادن جوايز و هدايا 

 .برگزار مىشد

قبل از ظهر، شیدا بههمراه بقیه براى زيارت به حرم امام رضا)علیهالسالم( 

 رفتند. باردومى بود كه شیدا مشهد

 .مىآمد. لبريز حس و حال خوب زيارت، چشمهايش را به مهمانى آقا برد
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برخالف ديگران كه عجله داشتند تا ضريح را لمس كنند، داخل رواق نزديک 

 ضريح نشست و چشم به ضريح

 .خت و در دل با امام سخن گفتدو

درد دل كرد، تشكر كرد و براى همه دعا كرد. چشمانش خیس بود و لبهايش 

 .خندان

ناهار مهمان امام و سفرهى بابركتش در غذاخورى حرم بودند. شیدا مجذوب 

 آن همه نظم و زيبايى، غذاهاى

 .خوشبو و اشتهاآور شد

ود دارى كرد و آنها را بههمراه بعد از صرف ناهار، از خوردن نوشابه و سیب خ

 قطعه نان و نمک سهم خود، داخل

 .كیفش گذاشت تا بهعنوان تبرک براى خانواده و دوستانش ببرد

دكتر احمدى مدرس و نويسنده دانشگاه، مدرس كالس آموزشى بود. از 

 دانشجويان شركت كننده خواست تا در

 .بنويسند رمان برتر از نظر من راattachFull133711 خط موضوع٤

دقیقه فرصت داد و نوشتهها را جمع كرد، بدون خواندن آنها را درون سطل ٥

 :زباله ريخت و گفت

 !هر حس و نگرشى كه تاحاال داشتین، در اين كالس درون زبالهدان بريزين -

شیدا از اين رفتار نامتعارف دكتر بىاختیار خندهاش گرفت و سر پايین 

 ینكى متوجهانداخت تا دكتر احمدى الغر و ع

 .خندهى او كه رديف اول نشسته بود، نشود

كالس جالبى بود؛ اما شیدا در مفید بودنش شک داشت. دخترى قد بلند و الغر 
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 كنار شیدا نشسته بود. عینكى كه

 .برصورت داشت بىشباهت به عینک دكتر احمدى نبود

 :دختر جوان با لهجه شیرينى زير لب گفت

 !با عیالش دعوا كرده؟ نمىدونم قرصاشو نخورده يا -

 .اين كتاب در سايت نگاه دانلود ساخته و منتشر شده است

www.negahdl.com 

 :شیدا آهسته پرسید

 مىشناسیش؟ -

 :دختر به بهانهى مرتب كردن چادرش، سر پايین انداخت و آهسته جواب داد

421 
 

 

 

ترم استادم بود، كم مونده بود از دستش خودمو دار بزنم، تعادل روانى ٤ -

 .نداره

 :شیدا داخل دهانش را گاز گرفت تا نخندد. با خود گفت

 !شیدا مىمردى اگه مىرفتى رديف دوم؟ خدايا سومیشو بهخیر كن -

 :دختر بامزه گفت

 (.)علیهالسالممن بهار حمیدی هستم، همشهرى امام رضا -

 .شیدا احسانی، از تهرون اومدم -

خوش اومدى، حاال صبر كن ببین اين دكتر ما چه نظرات عجیبى درمورد  -

 .رمان داره

 :صداى دكتر احمدى بلند شد
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خیلى از كتابهايى كه بهعنوان رمان برتر معرفى شده يا كپى آثار شناخته  -

 شده هست يا مثل لحاف چهلتیكه از

گران كِش رفته. مثالً فكر كردين چه تعداد رمان برگرفته از نوشتههاى دي

 نمايشنامهى هملت و اتللوى شكسپیر

 هست؟

يا رُمئو و ژولیت يا همین لیلى مجنون خودمون الگو و كپى چه تعداد رمان 

 بوده؟

تا حاال فكر كردين هر سال بابا لنگ دراز فانتزى چندمیلیون فكر دخترانه 

 اسم اين كتابو هم بوده؟ دخترانى كه شايد

 نشنیده باشن؟

 و چه تعداد رمان از اين كتاب كپى شده؟

اينكه هر نويسندهاى فكر مىكنه داره يهچیز ناب و بكر مىنويسه و يا يه 

 ايدهى جديد داره، خیلى مسخره و

 .سادهلوحانه است

سال اخیر تكرار و تكراره، بخصوص تكرار رمانهاى مطرح ١٠٠تمام رمانهاى 

 .ه و انگلیسروس، فرانس

 .شیدا مشتاقانه گوش داد و فكر كرد چندان بىراهه نمىگويد

 :بهار زمزمه كرد

صدبار تاحاال تو كالس تكرار كرده، االن میره سراغ اينكه شكسپیر هم از  -

 .نويسندههاى قبل خودش تقلید كرده

دكتر احمدى درحالىكه از روبروى رديف اول به سمت رديف آخر كالس 
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 :مىرفت گفت

 …اشتباهه اگر فكر كنیم نمايشنامههاى شكسپیر هم جديد و نو بوده -

 .شیدا انگشتش را محكم گزيد تا خطر خنده رفع گردد

دكتر به پايان رسید. دانشجويان شاعر و نويسنده با « خسته نباشید.»كالس با 

 هیاهو از روی صندلیهای دستهدار نه

 .چندان راحت برخاستند

 :یدشیدا با نگاه دوستانه پرس

422 
 

 

 

 همشهرى امام رضا، تو قسمت شعر مسابقات هستى يا داستان؟ -

بهار كشوقوسى به بدن كوفتهاش داد و مانتوى بلند و قهوهاى سوختهاش را 

 .مرتب كرد

ترسناكه. تو هم داستان نويسى؟ سبكت -داستان. سبک من بیشتر جنايى -

 چیه؟

داستان مىنويسم، سبک خاصى ندارم هرچى به ذهنم برسه؛ اما بیشترشون  -

 حس و حال غم و عشق و دلتنگى

 .داره

 :بهار با لبخندى شاد، ضربهاى دوستانه بر شانهى شیدا زد

 عاشقى؟ -

 .دا نشستلبخندى از جنس غم بر لبهاى شی
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 .عاشق و فارغ از عشق زمینى -

 .نمىدانست چرا ياد على قلبش را فشرد

دو دختر جوان در كنار هم وارد حیاط بزرگ و باصفا شدند و روى نیمكت 

 .بزرگى نشستند

 .بیا نوشتههامونو براى هم بخونیم و نقد كنیم -

اى هر دو رشیدا مشتاقانه با لبخند تأيید كرد. ساعتى كه كنار هم گذراندند ب

 .مفید و دوستداشتنى بود

البهالى خواندن و نقد كردن، شیدا متوجه شد بهار دانشجوى حسابدارى است 

 و با پدر، مادر و يک برادر شیطان و

 .بهانهگیر زندگى تقريباً ساكتى را مىگذراند

تنها هیجان دختر جوان شركت در مسابقات فرهنگى و كوه رفتن با 

 .پسرخالهى خجالتیش بود

گاهى ارواح همجنس، بىتوجه به فاصلهها و تفاوتها در گذرگاهها و تنگههاى 

 زندگى هنگام عبور از كنار هم، مانند

آهنربا جذب هم مىشوند. جذبى كه براى كالبد و روان حاكمشان تنها تعجب 

 :ال بزرگبه دنبال دارد و يک سو

 «چرا از او خوشم مىآيد؟»

 ال بیابند كه چرا از يكديگرراى اين سوشیدا و بهار هم نتوانستند پاسخى ب

 !خوششان میآيد

سه روز پرهیجان و خاطرهانگیز را كنار هم گذراندند. شبها بهار به خانه 

 مىرفت و صبح سرحال و تازهنفس به كنار
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 .شیدا میرفت كه منتظر او در حیاط قدم مىزد

 .ساعت برگزارى مسابقه فرا رسید

 .ه بودموضوع مسابقه داستاننويسى دلخوا

شیدا خودكار بیک آبى را روى ورق لغزاند و غرق حس و حال شب اول 

 .مسافرت و سیاهى جاده شد

آن شب با سیاهى جاده، دخترى بلند قامت در ذهنش متولد شد كه همراه 

 آهنگ غمانگیز حاكم بر قلبش، غمگین

 .سوار بر امواج زمانه جلو مىآمد و عقب مىرفت

423 
 

 

 

 .كلمهى ساده و پر از هیجان و قدرت، نقش جانش شد

 «ديدار»

 .قصه ديدار همان شب متولد شد

مى عل-هنرى-روى برگهى سفید بدون خط، منقش به آرم مسابقات فرهنگى

 :نوشت

 داستان كوتاه ديدار-

نده افتادن هولناكتر و دردناكتر است تا از غم به گريه گاهى از غم به خ

 .افتادن

عجیب بىقرار بودم. كم چیزى نبود مىتوانستم باالخره او را پس از سالها »

 .جدايى ببینم
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نمىدانستم وقتى او را ببینم چه عكسالعملى نشان خواهم داد. نمىدانستم. 

 بین من و او فاصله« در»تنها يک 

 !گرماى حضورش را در رگ و پیم احساس مىكردمانداخت بود، عجیب 

 .در باز شد و من گام به جلو گذاشتم و ديدمش

 :كنارش رفتم. با لبخندی خیس از اشک چشم زمزمه كردم

 ديدى باالخره آمدى وا آمدم؟ -»

يادت هست اولینبار كه يكديگر را مالقات كرديم سرم را برسیـ*ـنهات 

 سهفشردى و تمام وجودم را غرق بـ*ـو

 «كردى؟

 .ومن تمام وجودش را غرق بـ*ـوسه كردم

 :درمیان اشک خنديدم

آن زمان مىتوانستى تمام جسمم را میان سیـ*ـنهات جاى دهى، االن من  -»

 «.تمام تو را در آغـ*ـوش دارم

با تمام عشق و دلتنگی كه يک انسان میتوانست داشته باشد، لمسش كردم و 

 :گفتم

ر مرا ديدى كه اشک مىريزم؟ خنديدى و گفتى: يادت است وقتى اولینبا -»

 «.ارزشمندترين هديهى خدايى خانم»

تو تمام هويت منى »و من اينک تو را تنگ در آغـ*ـوش مىگیرم و مىگويم: 

 «.آقا

يادت هست نمىخواستى تا ساعتها از من جدا شوى و تمام تالشت اين بود كه 

 «اشكم را به لبخند تبديل كنى؟
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 .لبخند زدم

 الن برايت هم اشک آوردهام و هم لبخند. كدام را دوست دارى؟ا -»

هركدام را بخواهى به تو عرضه مىكنم. جانم، عزيزم، آرامش وجودم، 

 «.هستیام

 :از نـ*ـوازشش سیر نمیشدم. باهیجان و غم پرسیدم

اولینبار را كه در آغـ*ـوشت خفتم به ياد دارى؟ ]با حسرت ادامه دادم:[  -»

 «.من به ياد ندارم

 .آهی عمیق و بلند كشیدم و اجازه دادم لبهايم پر از شوری اشک شود

424 
 

 

 

نم كه چه عمیق مىتوانم تو را بعد از سالها انتظار در اما اينک مىدا -»

 .آغـ*ـوش بگیرم و بخوابم

در ازاى تمام آن بىخوابىها، چشمانتظارىها و خیره شدن به عكسهايت 

 «.،اينک میخواهم فقط بخوابم

 :لبخند تلخم، تلخ تر شد و با حسرت بیشتر گفتم

لم است، من بسیار مىدانى در اولین ديدار كه عكسش همیشه در كیف پو -»

 تو …ضعیف و كوچک بودم و تو

 «.براى خود يلى بودى با موهاى بلند و سربند، چون قهرمانان شاهنامه

 .قلبم كوبش شديدتری يافت از يل زيبای آن روزهايم

و اينک من زنى جوان و قدبلند هستم با چادرى سیاه همچون يک  -»
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 «…اسطورهى دينى و تو

 .شک ريختمبـ*ـوسیدم و بويیدمش و ا

و تو اينک در میان يک پارچهى سپید مىتوانى تمام حجم سیـ*ـنهام را  -»

 بپوشانى و ضربان قلبم را آرام كنى. تو

 «.هنوز برای من همان قهرمان و يل شاهنامهای

 .اشكهايم را ديگر كنترلى نبود براى نگه داشتنش

یدم و دم، بويبويیدم و بـ*ـوسیدم، بويیدم و بـ*ـوسیدم، بويیدم و بـ*ـوسی

 .بـ*ـوسیدم و... اشک ريختم

تمام هويت و هستیم را كه روز هفتم تولدم، از من جدا شده بود را 

 .بـ*ـوسیدم

 .بويیدن استخوانهاى پیكر پدرم تمامى نداشت

 .سال تنهايى و هجران از او بـ*ـوسه و آرامش و بو طلب داشتم٢١به اندازهى 

 .ين مأموريت را انجام دهدقهرمانم به خانه بازگشته بود تا آخر

 .اندكى آرامكردن قلب بىقرار دخترش را

 .برگهی داستان از اشكهای شیدا خیس شد

برای آن كه سخنان شخصیت داستان ديدار با افكارش تداخل نداشته باشد . )

 .(گفتار در گیومه نوشته شده است

******** 

سالن ماالمال از ذوق و شوق و انتظار دختران و پسران دانشجو بود. گروههاى 

 چندنفره مشغول عكس انداختن از

يكديگر بودند، برخى از اجرای گروه موسیقى روی صحنهی تاالر، عكس 
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 .مىگرفتند

شیدا همراه دختران دانشگاهش با شوق موسیقى را دنبال مىكرد. بهار 

 درمورد يكى از كنارش نشسته بود و تندتند

 .نوازندهها صحبت مىكرد

 .اون پسرى كه داره دف مىزنه همكالسى منه -

 .صدا و تهلحجهى بهار شیرين بود

425 
 

 

 

 بهار به نظرت ما امیدى براى برندهشدن داريم؟ -

 :ه و با لحنى تصنعى گفتبهار فیلسوفان

 .تا زندگى هست، امید هم هست فرزند -

برنامهى موسیقى تمام شد و در میان جیغ و سوت دانشجويان نوبت به معرفى 

 -برندگان رشتههاى مختلف علمى

 .هنرى رسید. هر عنوان و اسمی با شور جوانان همراهی میشد-فرهنگى

قرار نداشتند. شاعر گروه زمان اعالم برگزيدگان شعر، شیدا و همراهانش 

 .آنها بینظیر بود

 :مجرى با لحن شاد گفت

نفرات برگزيده در قسمت خانمها، نفر اول بهجت السادات طالقانى از  -

 ...دانشگاه

دانشگاه درگوش بهجت بلند  شیدا با قدرت دست زد و در میان سوت پسران
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 :گفت

 .مبارک باشه خانم طالقانى -

ز لبخند، پاسخ محبت دوستان را داد و براى گرفتن بهجت با صورت شاد و پر ا

 .جايزهاش روی صحنه رفت

خانم سرپرست با دوربین از لحظهى دريافت جايزه عكس گرفت. بهجت با 

 تشكر سكهى طالى نیمبهاء، لوح افتخار

 .و كیف قهوهای را گرفت

نفر اول و دوم داستان خوانده شد. يكى از دانشگاه شیراز بود و ديگرى از 

 .تبريز

 .نفر سوم داستاننويسى خانم بهار حمیدى -

 .بهار با جیغ بلند شد

 .شیدا باخوشحالى دست دوست جديدش را محكم و صمیمى فشرد

 .تبريک میگم بهار -

 قدير و تنديسپس از پايان اعالم نتايج به تمامى شركتكنندگان لوح ت

 مسابقات به همراه چند هديهى كوچک داده

 .شد

 :بهار پرسید

 امشب حركت مىكنین؟ -

 .شیدا بند كیفش را روى شانه مرتب كرد و چادرش را جلو كشید

 .نه، فردا صبح بعد از نماز -

 .پس بايد االن خداحافظى كنیم -
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 .درسته رفیق نويسندهى من -

 .ود، فقط شانس آوردمداستان من چندان هم تعريفى نب -

426 
 

 

 

 .شیدا لبخندى زد

نفر ٢٣ من خوشحالم تو هم انتخاب شدى، خب نمیشه انتظار داشت كه تموم -

 داستانشون انتخاب بشه. مهم اينه

 .و رفیق خوبى پیدا كردمكه من از اين مسابقات لـ*ـذت بردم 

 .شیدا هروقت اومدی مشهد، به من سر بزن -

خر بر روى گونهها زده نشانىها و شماره تلفنها رد و بدل شد و بـ*ـوسههاى ا

 .شد

رهاورد سفر براى شیدا سه روز شاد و پر از هیجان و يافتن دوستى جديد در 

 .شهرى با گنبد طال بود

******** 

شیدا با شوقى نوجوانانه براى بهروز از مشهد و مسابقات مىگفت و بهروز 

 بادقت گوش مىداد و بامحبت نگاه

 .مىكرد

 .سیب قاچ شده را روبروى شیدا گذاشت

 .بخور و كمى نفس بگیر -

 .شیدا خجوالنه لبخندى زد

 .روم نمىگرفت. ولى داستان من انتخاب نشدخب تا نمىگفتم دلم ا -
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خر نرسیده، مهم اينه كه داستانى نوشتى كه حال خودتو خوب دنیا به ا -

 .مىكنه

 .شپزخانه صاف نشستشیدا تكه سیبش را فرو داد و روى صندلى داخل ا

 .ره، همینه، خودم راضى هستما -

بهروز از پشت میز بلند شد و بعد از مرتب كردن لباسش، بهسمت سماور 

 .رفت

 .چاى تازهدم االن مىچسبه -

 .یوان چاى ريخت و به جاى اول برگشتدر دو ل

 .بفرما بخور و دعام كن -

 .خودم دم كردم، به تو باشه مىخواستى چايى جوشیده بهم بدى -

 .بهروز موهاى كوتاه و لخـ*ـت روى پیشانى را عقب زد

 .مهم اينه چه كسى چايى رو میاره، كه من آوردم -

 س؟قاى مهندخب درسمون هم تموم شد. برنامهت چیه ا -

 .دستهايش را به دور لیوان داغ حـ*ـلقه كرد

دوتا مهندس هم رشتهى خوب پیدا -فعال با دكتر همكارى مىكنم، اگه يكى -

 .كنم، شايد يه دفتر مهندسی بزنم

 .كنارش براى فوق هم اقدام مىكنم
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قاى مهندس. ]با ذوق گفت:[ تو فرين، خیلى خوبه. منم میشم دخترعمهى اا -
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 اين رمانها مىخوندم طرف

مهندسه، كلى كیف مىكردم. حاال پسردايى خودم مهندسه. چه كیفى داره 

 بهروز. خودتم حسوحالشو دارى؟

 :مرد جوان ابرويى باال انداخت و گفت

 .رزوى كودكیم بود مهندس بشمخیلى، انگار يادت رفته ا -

 :شیدا لیوان را تا جلوى دهانش باال برد و باحسرت گفت

 .رزوهايى داشتیم! چقدر دلم براى اونوقتا تنگ شدهره، دوران كودكى چه اا -

بهروز چشم روى هم گذاشت و انديشید دختر روبرويش چه خاطره يا روز 

 خوشى در كودكى داشته كه اينک

 ران تلخ و سیاه ياد مىكند؟ن دوباحسرت از ا

ال را شنید كه با نگاه خیره به فضاى خالى پشت سر گويى دختر جوان سو

 :بهروز گفت

اما،  …مىدونم خیلى دوران سختى بود، رفتارهاى نادر، مشكالت مدرسه و -

 اما تو خونه همه باهم بوديم. كم

و ورد[. على رهى ناغافل به گلويش هجوم انخنديديم و كم شیطونى نكرديم. ]ا

 .داشتم

 .سر پايین انداخت و با بستن پلكهايش سد اشكهاى ناخواسته شد

 :بهروز بامهربانى گفت

 .على هم به تو افتخار مىكنه، خودت خوب مىدونى -

 .شیدا بغض را با جرعهاى چاى فروداد و لبخند زد

 .درست میگى -
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 خب تو چه برنامهاى دارى؟ -

كمیته، براى دوتا مركز مشاوره وقت مصاحبه فعالً هفتهاى سه روز میرم  -

 دارم، يه سر هم به آموزشوپرورش

 .مىزنم، ببینم مشاور مدرسه الزم دارن

كمى بادقت به بهروز خیره شد. موهاى كوتاه مشكى كه همیشه از فرق چپ 

 باز مىكرد و كمى از پیشانى بلندش را

كشیده و مژههاى مىپوشاند. چشمان جذاب سیاه محاصره در ابروهاى بلند و 

 .زيبايى كه بیشتر دخترانه بود تا مردانه

كاملترين فرم بینى مردانه را داشت، بینى كه كمتر بین مردان ايرانى مىشد 

 .ن را يافتنمونهى ا

گونههاى كشیده و استخوانى و دهانى شگفتانگیز. پیچوتاب انحناى لبها 

 ن صورت وجذابیت انكارنشدنى به ا

صورتى كه از همان نوجوانى باوسواس صاحبش همیشه لبخندها مىبخشید. 

 .اصالح شده و معطر بود

گردن بلند و كشیده احاطه در يقهى لباس سفید، گاه هوس نواختن ضربهى 

 .دوستانه را در وجود شیدا برمىانگیخت

 هى دختر كجايى؟ -

 .شیدا سرش را كمى كج و راست كرد
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 .يه تغییرى كردى؛ اما نمىتونم بفهمم -

 .بهروز خندهى كوتاهى كرد و از پشت میز كنار رفت و دستهايش را باز كرد

 .خوب ببین شايد فهمیدى -

 .نگاه كنجكاو شیدا ادامهى كاوش را از سر گرفت

 .و بلند، باال تنهى كشیده و بلند و پاهاى بلند و كشیدهدستان كشیده 

 اَه، همه چیت كشیده و بلنده، چه تغییرى كردى؟ -

 .بهروز بىاختیار شلیكى خنديد و روى صندلى نشست

كشیده و بلند؟! خب تو چرا حرص مىخورى؟ قاصدک بايد بترسه منو  -

 .ندزدن

تى. اين گفتم كشیده هسخبه، خودشیفته. نگفتم كه تنديس زيبايى هستى،  -

 دم الغرومردنى و كشیدههمه ا

 .داريم

 .شیدا دلت میاد منو با مردنىها مقايسه مىكنى؟ من كه اين همه خوشتیپم -

 .از لحن مسخره و كارتونى بهروز خنديد

 مسخره، خودت بگو چه فرقى كردى؟ -

 :بهروز مجدد برخاست و لباسش را به تن چسباند و گفت

 يه سالى هست دارم باشگاه پرورشاندام میرم. خوشهیكل شدم؟كنار كاراته،  -

 .ره، راست میگى، ديگه الغر نیستى. بروبازوت پهن شدها،ِ ا -

 .عكسهاى ورزشكاران پرورشاندام جلوى چشمان شیدا سبز شد

واى بهروز تو رو خدا مثل اونا خودتو زشت نكن، هیكالشون مثل عقرب  -

 .مىمونه، حالم به هم مىخوره
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 .رنولد كه خیلى خوشهیكلهپسرا مىمیرن براى اون هیكلها. ا -

ره با لباس. مردهشور سلیقهتون كه اينهمه بد سلیقهاين، هیكل عقربى يا ا -

 سوسمارى مُردن داره؟ جون به

 .جونتون كنن يه تختهتون كمه

 .لبهاى زيبا از چهرهى درهم رفتهى دختر پر از لبخند و خنده شد

باشه نمىذارم به مرحلهى عقرب برسه. مارمولک دوست دارى يا مدل  -

 !ماهى؟ شايد هم گالبی

 .حبه قندى بهسويش پرتاب شد

********* 

شیدا هنگام جمعآوری كتابها وجزوههای دانشگاه و قرار دادن آنها در كارتن 

 نه چندان سالمی چشمش به داستان

 .سابقه گرفته بودبهار خورد كه كپی آن را بعد از برگزاری م

429 
 

 

 

 .روی زمین نشست و بااشتیاق برای بار سوم آن را خواند

 بسمه تعالی»

 (دايره)

خورشید در حال غروب بود و هوا دلگیر. نور نارنجی روی آب بیانتهای دريا 

 ته بود. روی شنهایچادر انداخ

نمناک نشسته بودم و به افق دوردست نگاه میكردم. فراموش كرده بودم كه 

 چه مدت به اين حالت نشستم. پاهام
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دراز و از پشت به دستام تكیه داده بودم. پاهام خواب رفته بود و كف دستام 

 سوزش داشت. خواستم جابهجا بشم؛ اما

 .نمیتونستم

گذاشته بود و تظاهر به خواب میكرد. دوست بهخاطر كسی كه سر روی پام 

 داشتم دست پیش ببرم و موهاش رو

نـ*ـوازش كنم؛ اما میترسیدم. میترسیدم اين آرامش به هم بخوره. چشم 

 بستم و سعی كردم صدای دريا رو بهتر

بشنوم. چشم كه باز كردم، سنگینی روی پام برداشته شده بود. به قامت 

 .نشسته كنار پام نگاه كردم

خرمن موهای طاليی با باد حركت میكرد و روی صورتش میريخت؛ اما تالشی 

 .برای كنار زدنشون نمیكرد

خواستم دست ببرم و موها رو كنار بزنم و رخ يار رو ببینم؛ اما قصد بلندشدن 

 .كرد. دستم روی هوا موند

 :از رفتنش ترسیدم و گفتم

 نرو! فراموش كردی؟ بازی رو يادت رفت؟ -

ال شدند. وهای پريشون چشمهای درخشان سبز رو ديدم كه پرسواز بین م

 :توضیح دادم

 زمین رو ببین! روی شنها. قبل از اينكه بخوابی... يادته؟ -

اين دايره رو كشیديم. نمیتونی از دو متر، دورتر بشی؛ نبايد بذاری كسی بیاد 

 !تو اين دايره

 .ايستاد و دور خودش چرخید
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میدونم كه خسته شدی؛ ولی بايد تا ساعت دوازده صبر كنی مگه اينكه قبول  -

 .كنی من بُردم

 .دست برد و به موهايش چنگ زد

كالفه نشو! اين قراری بود كه خودت قبولش كردی. يه نصفه روز تو اين  -

 دايره يا يه عمر كنار من! نمیذارم جدا

ارم. مطمئنم اين شی، نمیخوام طالقت بدم. نمیتونم. من دوستت د

 دوازدهساعت كه بگذره میفهمی با من بودن

 .اونقدری كه سختش كردی نیست

از چرخزدن خسته شد و نشست. خنده از اعماق وجودم باال میاومد تا به 

 صورتم برسه. تا كِی میخواست به اين

 سكوت ادامه بده؟

 من دوستت دارم دختر. چرا نمیخوای بفهمی؟ اين میتونه شیرينترين -

 .خاطرهی زندگی مشتركمون بشه

430 
 

 

 

نفسش رو با صدا بیرون داد. آخ كه اگه يهكم از اين حسی كه االن تو نفسش 

 داد رو خرج زندگیمون و من میكرد

 !چقدر همهچیز متفاوت بود

 گرسنهت نشده؟ -

سر تكون داد و به دريا نگاه كرد. چرا انقدر ساكت بود؟ حتی دعوا و سروصدا 
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 هم نمیكرد. چرا مثل همیشه شاكی

نبود و بددهنی نمیكرد؟ جابهجا شدم و روبروش نشستم. حاال باد موهاش رو 

 به عقب فرستاده بود. صورتش

روشنتر بود و رنگ همیشه سرخ لبهاش به صورتی میزد. شايد تشنه بود. 

 دست بردم طرف سبد حصیری كه

كمی دورتر و نزديک به خط داخل دايره قرار داده شده بود. يه بطری آبمیوه 

 برداشتم و بهسمتش گرفتم؛ اما رو

 .برگردوند. بطری و محتوياتش رو بهسمت دريا پرت كردم

آب دريا هم باال میاومد. حتی اگه به دايرهای كه داخلش نشسته بوديم هم 

 ود. از شیشساعت پیشمیرسید مهم نب

تا االن حتماً هردومون میدونستیم مرز دايره كجاست. كالفه شدم. شايد الزم 

 بود چیزهايی كه يک عمر نگفته

 .بودم، حاال بگم و از خواب خرگوشی بیرون بیارمش

تو چرا يادت رفته؟ چرا فراموش كردی كه با چه جونكندنی پدر و مادرت  -

 گم؛رو راضی كردم؟ دوست نداشتم ب

ولی میگم. يادته براشون خونه خريدم؟ يادته چقدر خرج خودت كردم؟ يادت 

 رفته سر اينكه دوست داشتی لباس

عروسیت ماركش اونی باشه كه میخوای بردمت پاريس و برت گردوندم. 

 ديگه چیكار بايد میكردم؟ چی

میخوای؟ اگه حرفت اينه كه پول راه حل نیست؛ پس چرا بهخاطر يه مرتیكه 

 مايهدارتر میخوای طالق بگیری؟
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خواستم دستهاش رو بگیرم؛ اما باسرعت از جا بلند شد و رفت و دورترين 

 نقطه نزديک به خط دايره نشست و

 .زانوهاش رو بغـ*ـل گرفت. رفتارهاش برام عجیب بود

ه؟ همه آرزوشونه همچین زندگی داشته باشن. میدونی نمیفهمم. دردت چی -

 چیه؟

 .سر از روی زانوهاش برداشت و نگاه كرد

نمیذارم. نمیخوام تو برنده بشی و تو اين دايره بمونی و از زندگیم بری.  -

 بهزور هم كه شده شكستت میدم. ديگی

 .كه واسه من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه

رفتم؛ ترسید. از جا بلند شد. شايد انتظار نداشت،  از جا بلند شدم و بهسمتش

 شايد فكرش هم نمیكرد صبرم سر

بیاد، شايد نمیدونست كه میتونم هر وقت كه بخوام بهش دست بزنم؛ ولی تا 

 اون لحظه نمیخواستم. دست

انداختم و بازوی ظريفش رو مشت كردم. انگار طلسمی شكسته شد. هنوز 

 .مهصدای جیغهای وحشتزدهاش تو سر

جیغ كشید، جیغ كشید، جیغ كشید. صدای جیغش با صدای همهمهی اطراف 

 درهم شد. كی اين شلوغی برپا شده

 .بود؟ كی اينجا اومده بودم؟ سعی كردم صداها رو تفكیک كنم

 .متهم بعد از شكنجه دادن مقتوله اون رو به قتل رسونده -
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جناب قاضی، گزارشات حاصله، حاكی از عدم ثبات فكری و سالمت روانی  -

 ...متهم

 ...اشدّ مجازات -

من نكشتمش. داشتیم بازی میكرديم. دست و پاش بسته نبود. ما تو ساحل 

 بوديم. خونه نبوديم. دروغ میگن. من

 .چاقو نداشتم. من نزدم

دش بود. نبايد میزد زير بازی. صدبار بهش گفته بودم اگه بخواد تقصیر خو

 .بره بايد بازی رو ببره. تقصیر من نبود

بايد طاقتش رو میبرد باال. توی دايره موندن شرايط داره. شرايطش رو 

 .نداشت

 1.نبايد میمرد

 .شیدا متفكرانه لبهايش را جويد

 چرا همه چیز از عشق و محبت آغاز میشود و به آن هم ختم میشود؟

 ...شادی، غم، تالش، خمودی، اوج گرفتن، سقوط كردن، آرامش، درد و

گويی تمام كائنات بر محور دوست داشتن و دوست داشته شدن رسم گشته 

 !است

داستان كوتاه دايره نوشتهی دوست عزيزم خانم بهار قربانی است. با تشكر 1-

 از ايشان كه اجازه استفاده اين

 .دادند« قاصدک من»داستان كوتاه را در رمان 

 تفاوت عشق با دوست داشتن در چیست؟
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آيا سخن دكتر على شريعتى درست است كه دوست داشتن را از عشق برتر 

 مىداند؟

آيا درست است كه در وصل و عشق، انسان سیراب مىشود و در دوست 

 !داشتن تشنهتر و مشتاقتر؟

بهراستى بین دوست داشتن و عشق تفاوتى است؟ اصالً تعريف خاصى براى 

 اين دو واژه وجود دارد كه بتوان با آن

 اين دو واژه غريب اما آشنا و بهشدت دوستداشتنى را تفكیک كرد؟

آيا عشق درمورد يكچیز يا يكنفر صدق مىكند و تنها يک نقطه است؟ و 

 دوست داشتن دايرهی بسیار وسیعی را

 در برمىگیرد؟

 .هرچقدر كنكاش مىكرد به يک نتیجه مىرسید

عشق و دوست داشتن يک جايگاه در قلب آدمى دارد و تنها تفاوت آنها در 

 .كمیت است

دوست داشتن واحد كم و متوسط و زياد دارد در صورتى كه عشق، خواستنِ 

 .شديد است

 ، يعنىواژهى عاشقتر كلمهى مسخرهاى است. وقتى عشق باشد يعنى تمام

 .باالترين حد دوست داشتن

واى به حال كسى كه چون برسد به آن باالترين، قدر نداند و میل سرازيرشدن 

 كند. همین بود! انسانها متفاوت

 .هستند در درک و خواستن عشق
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عاشق شدن و رسیدن به آن و پايدار ماندن در آن، شجاعت و ايستادگى 

 .مىخواهد

عشق بیش از مراقبت و مواظبت، شجاعتِ پايداربودن مىخواهد. چه بسا همه 

 عاشق مىشوند؛ اما چنددرصد مردم

پس از عاشق شدن تالش مىكنند و شجاعانه براى حفظ عشق ايستادگى و 

 مبارزه مىكنند؟

شوند و فكر مىكنند عاشقند كه بهراحتى با برخورد يک يا شايد عاشق نمى

 چند مشكل، عطاى عشق را به لقايش

 .مىبخشند و براى راحتى جسم و روانشان پا پس مىكشند

ال ذهنش متوجه نشد كى كارتن شیدا محصور شده در دنیاى وسیع و پر از سو

 كتابها را بست و كى دستى به

 !ى آش روبروى خانهى دايى رسانداتاقش كشید و كى خود را با كاسه

 .دايى با كت و شلوار قهوهاى در را باز كرد

 سالم -

 :شیدا زندايى را ديد كه كنار در گشودهى اتومبیل ايستاده است. پرسید

 داشتین بیرون مىرفتین؟ -

 .دايى تعارف زد

 .بريم تو، دير نمیشه -

انهدار شده بود و شیدا با اصرار آنها را راهى مهمانى دوست دايى كرد كه خ

 .همكاران را ناهار دعوت كرده بود
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به آشپزخانه رفت و كاسهى آش را روى سماور گذاشت تا گرم بماند. طبق 

 گفتهى دايى، بهروز بیرون بود و براى

 .ناهار به خانه مىآمد

به غذاى روى اجاق گاز سرک كشید. كوكو سبزى بود. روى میز كوچک 

 و آشپزخانه سفرهاى انداخت. گوجه

 .خیارشور خردشده را همراه نمک و فلفل روى میز چید

 .با لیوان چاى پشت میز منتظر بهروز ماند

صداى باز و بسته شدن در خانه را شنید و چندلحظه بعد گشوده شدن در 

 سالن و بلند شدن صدايى كه بىصبرانه

 .منتظرش بود

 :صداى گرم و گوشنواز پر از شیطنت و محبت گفت

 .ى محترم بدون والدين محترمسالم بر خانه -

 :از آشپزخانه بلند گفت

 .سالم بر آقاى محترم -

بهروز لحظهاى ترسید و جا خورد. لبهايش بهانهاى شیرين براى زدن لبخند 

 .درخشانش يافتند

 سالم، خواهر جن تو اينجا چكار مىكنى؟ -
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 خواهر جن؟ من محترمانه زنگ زدم و اومدم اينجا، جن از اين كارا مىكنه؟ -
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بهروز كیف كارش را روى میز سالن رها كرد و بهسمت آشپزخانه رفت و 

 صندلى روبروى شیدا را عقب كشید و تن

 .خسته را روى آن رها كرد

جديداً پیشرفت كردن با اجازه میان خونهى آدم! حاال میشه درخواست يه  -

 چايى بدم؟

 چايى يا شربت؟ -

 .همون چايى. خوبى؟ ناصر در چه حاله؟ چندوقته ازش بىخبرم -

 .شیدا بلند شد و بهسوی سماور رفت

ناصر هم بد نیست. فعالً مشغول راضى كردن مادرزنشه كه میگه طاقت  -

 نداره و ناصر بره تهروندورى دخترشو 

زندگى كنه. ناصر هم داره زورشو مىزنه تا راضیش كنه بعد از عروسى زنشو 

 .بیاره همینجا

 مگه روز خواستگارى، ناصر نگفته بود تهرونبرو نیست؟ -

 .لیوان چای خوشرنگ و داغ را بهسمت بهروز گرفت

 .يب برهنمىدونم، فعالً كه مادرش میگه نمىتونم بذارم دخترم شهر غر -

 :بهروز لیوان را روی میز گذاشت و گفت

 دستت درد نكنه. بابا و برادرش چى میگن؟ خود زينب چى میگه؟-

 .شیدا چادر را كمی باال كشید و نشست

 .هر سه طرف ناصر هستن -

 :بهروز خنديد و گفت

 .پس مسئله حله، بايد از طرف پدر و دختر به مادرزنجان فشار بیاد -
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 :زد و پرسیدشیدا هم لبخندى 

 كى ناهار مىخورى؟ -

 .صداى قرآنِ پیش از اذان از مسجد بلند شد

 .بعد از نماز، االن بخورم سنگین میشم نمازم میره تا غروب -

 :غر زد

 .اى تنبل -

 :و ناگهان چشمانش درخشید و باذوق پرسید

 .ال فكرى دارم، اَزت )از تو( كمک مىخوامراستى يه سو -

 .داد بهروز مشتاق سر تكان
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شیدا كمى جابهجا شد و دست چپش را روى میز گذاشت و كمى بهسمت 

 .بهروزِ آن سوى میز، خم شد

 ببین بهروز تو قاصدک رو دوست دارى يا عاشقش هستى؟ -

ل**بهاى زيبا و خوشفرم بهروز كمى كجومعوج شد و چشمان سیاه با درهم 

 كشیدن ابروها طرحى از كنجكاوى

 .و ابهام گرفت

 يعنى چی؟ مگه فرق دارن؟ -

 :شیدا روى میز زد و با صداى بلند گفت

آهان منم مىخوام همینو بفهمم كه بین عشق و دوست داشتن فرقى هست  -
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 !يا نه

ر گوشش را خاراند و لیوان چاى را به لب نزديک كرد، در بهروز متفكرانه كنا

 حال نوشیدن چاى از پشت لیوان

كريستال تراشخورده صورت منتظر شیدا را كنكاش كرد و از خود پرسید: 

 «!شیدا دنبال چیست؟»

 .لیوان روى میز قرار گرفت؛ اما نگاه بهروز همچنان متفكرانه و دقیق بود

 ؟ال چرا برات مهمهاين سو -

مهم نیست خیلى رو مُخمه! كنجكاوم نظر افراد عاشق رو بدونم. ]با انگشت  -

 گوشهى چشمش را خاراند[. خب

دوست داشتن خیلى كلمهى قشنگ و زيبايیه، هیچ حساسیتى هم ايجاد 

 نمىكنه؛ اما وقتى كلمهى عشق میاد وسط،

 .حساسیت هم وسط میاد

وسط يهجورى به عشق وصلش وقتى ايثار، شهادت، مهربونى و ايمان هم میاد 

 مىكنن. خب خود عشق صفته يا

 !خودش به نوبهى خود، موجوديت داره؟

چرا بیشتر عشق رو وصل مىكنن به كشش شديد دو نفر از جنس مخالف؟ 

 خب اين كجا و عشق به فرزند، والدين

 و میهن كجا؟

 :ابروهايش باال رفت و ادامه داد

 .گیجم! گیجِگیج -

 :د و به صندلى تكیه داد. چشمانش را بست و گفتبهروز نفسى عمیق كشی
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اينجور كه تو میگى، بله آدم گیج میشه. ]مجدد خود را جلو كشید و خیرهى  -

 صورت منتظر دختر ادامه داد:[ االن

چیزى كه به ذهنم مىرسه يه باغه به اسم عشق كه درختهاى داخلش بهطرف 

 قلب باغبون كشیده شده. باغبون

اما گاهى بهخاطر شرايط رشد درختان توجهش به بعضى  همه رو دوست داره؛

 درختها بیشتر و كمتر میشه؛ اما تو

همهى اون درختها، يک درخت يا بوته بیشتر از بقیه براى باغبون اهمیت داره؛ 

 ولى گاهى بهخاطر حفظ چند

درخت مجبوره از سوگلى باغش چشم بپوشه، گرچه مىدونه هیچوقت هیچ 

 .نمىگیرهدرختى جاى سوگلیش رو 
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بهنظر من اون سوگلى همون عشق به جنس مخالفه و درختهاى ديگه عشق به 

 میهن، عشق به ديگر عزيزان و

 .غیره است

حاال شايد براى يكى ديگه سوگلى عشق به دين يا وطن يا علم يا ثروت يا 

 .باشه …شهرت يا

 .شیدا اخم كرد

 عالقه به شهرت و ثروت هم جزو عشق محسوب میشه؟ -

 .من اينطور فكر مىكنم -
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 .دختر جوان سرى تكان داد

 حاال دوست داشتن كجا قرار مىگیره؟ -

 .بهروز از جا برخاست

 .ست داشتن وقتى به باالترين حد برسه میشه عشقبهنظر من دو -

 :شیدا با لبخند برخاست و گفت

 و عشق در باالترين حدش میشه سوگلى باغ عشق، درسته؟ -

 .بهروز آستین پیراهن سبز خود را باال زد و شیر آب را باز كرد

 .درسته -

 .مشتى پر آب روى صورت كشیده و روشنش ريخت

 :د جوان دوستداشتنى باشیطنت گفتشیدا خیره به وضو گرفتن مر

 و سوگلى تو قاصدكه، درسته؟ -

 .بهروز مسح روى سر را كشید و خم شد

 .درسته -

و اگه مجبور بشى براى حفظ درختان باغِ عشق از قاصدک بگذرى اين كارو  -

 مىكنى؟

 :بهروز بلند شد و با چشمانى پر از حرف، غمگین گفت

ا زنده نمىمونم يا فقط يه مردهى اگه مجبور بشم مطمئن باش ديگه ي -

 .متحركم

 :غم صدا مانند تیغ در قلب شیدا فرورفت، بادرد گفت

 .خدا نكنه، دعا مىكنم باغت هیچوقت بدون سوگلیت نباشه-

 .لبخند روى لبهاى مرد جوان نشست
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ممنون دخترعمه، زود باش تو هم نماز بخون كه ديگه راستراستى رودههام  -

 .دارن همديگه رو قلعوقمع مىكنن

 .شیدا كه وضو داشت مُهرى برداشت و بافاصله پشت سر بهروز ايستاد
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شروع كرد گرچه میان كلمات عربى فقط صدا و نظر بهروز درمورد نماز را 

 الى درعشق را مرور مىكرد و سو

 «!شیدا االن سوگلى باغ تو كیست يا چیست؟»ذهنش پر رنگ مىشد: 

******** 

« كتانى فضايى»شیدا خسته و عرق كرده كتانىهاى جديدش را كه فروشنده، 

 معرفى كرده بود و رنگ نقرهاى

ت از پا درآورد و به دنبالش جورابهاى طوسى را مچاله كرد و روشنى داش

 .داخل كتانى ساقدار گذاشت

میل عجیبى به دوش گرفتن داشت، گرچه خستگى اجازه نمىداد قدمى 

 بهسوى حمام بردارد؛ ولى بااكراه مانتو،

 .شلوار و مقنعه را داخل حمام پرت كرد و تنها به شستن پاهايش اكتفا كرد

سال وقتى نادر منزل بود ٧-٨مهمان نادر بودند و او مانند تمام اين مادر و پدر 

 به آنجا نمىرفت. از مادر، نادر و

« كینهى شترى»مهرى كم و بیش شنیده بود كه او را متهم به داشتن 

 مىكردند! برايش مهم نبود. نمىتوانست

د. نبرادرى نادر را كه حتى االن هم براى سركار رفتن او اخم مىكرد، قبول ك
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 اگر به نادر بود اجازه نمىداد شیدا

ماهى يكبار تهران برود و به سهیال سر بزند يا حتى به خانهى دايى برود و 

 .همكالم بهروز باشد

البته شیدا هم، چنان پوست كلفت شده بود كه در مقابل چشمان نامهربان 

 برادر، بیش از حد معمول با بهروز

را همراه خود به خانهى دايى  كوچکهمكالم شود و يا با بهانه علىرضاى 

 ببرد. مىدانست علىرضاى پرحرف حتما

 .گزارش لحظهبهلحظه خواهد داد

مهرى هم بعد از ماجراى آقا ابراهیم ديگر مورد اعتمادش نبود و ديگر به 

 .منزلشان نرفته بود

مادر هم همان مادر بود با دلنگرانى ترشیده شدن دخترى كه به جاى جهیزيه، 

 رد و به جاى خانهدارىكتاب مىخ

 .ترجیح مىدهد بیرون كار كند

گوشه و كنايهى مادر، هفتهاى چندبار تكرار مىشد و مشاور جوان درمورد 

 رابطهى سست و نافرم خودش با مادر به

 .نتیجه نمىرسید. با پدر بیشتر احساس نزديكى فكرى مىكرد تا با مادر

بین اعضاى خانواده تنها ناصر او را مىفهمید و رابطهاى نزديک و دوستانهاى 

 باهم داشتند، گرچه ناصر هم بهخاطر

فراهم كردن شرايط يک زندگى مطلوب بهسختى كار مىكرد و جمعهها 

 ترجیح مىداد در كنار پرى خود باشد و اين

آمد ر به خانه مىروند زندگى، كمى بین او و شیدا فاصله انداخته بود. شبها دي
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 .و اكثر اوقات شیدا خواب بود

شیدا چرخى در آشپزخانه زد. اثرى از غذاى گرم نبود؛ به داخل يخچال سرک 

 كشید. آنجا هم چیزى نیافت. به

 .تخممرغهاى داخل بدنهى يخچال نگاهى كرد

 يعنى االن شما رو بخورم؟ -

 .با ديدن سس خردل فكرى بىسابقه به سرش افتاد

 .ه دادن به نداى اعتراضآمیز درونش گوشى تلفن را برداشتبدون اجاز
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 سالم بهروز خوبى؟ -

… - 

 منم بد نیستم. ناهار خوردى؟ -

… - 

فل چه خوب! منم نخوردم. ببین آقا مهندس میشه برى سرخیابون فال -

 .بگیرى؟ فالفالى سید خیلى خوشمزهس

… - 

 .باشه قبول، مهمون من، فقط زود بیا -

سريع لباس مناسبى پوشید، بساط چاى و شربت را آماده كرد. صبح دير بلند 

 .شده بود و صبحانه نخورده بود

 .لقمهاى نان و پنیر خورد تا فشار گرسنگى را كم كند

بهسرعت چادرسرمهاى پر از زنگ خانه موجب خرسندى و آرامشش شد. 
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 .نقطههاى سفید به سر كشید

 .بهروز پاكت كاغذى را به دستش داد

 .ناهارو بكش كه گرسنهم -

سفره انداخته شد و شربت آبلیمو وسط سفره گذاشته شد. شیدا همراه فلفل 

 ساندويچ را٤ قرمز و سس خردل،

 .درون دو بشقاب مالمین زرد تیره روى سفره قرار داد و تعارف زد

 .بسماهلل بفرما -

ناهار در میان صحبتهاى پراكنده خورده شد. مگر مىشد اين دو كنار هم 

 !باشند و سكوت بتواند جوالن دهد؟

بهروز به پشتى داخل سالن تكیه داد و صدای تلويزيون را بلند كرد. گويندهى 

 نترل شده و جدى خودخبر با صداى ك

 .سعى مىكرد باهیجان خبرها را بخواند

 :شیدا با سینى چاى كنار بهروز نشست و گفت

خبر خاصى نیست خاموشش كن. ]با لبخند نگاهى به سرتاپاى بهروز كرد.[  -

 خوشتیپ شدى، راستشو بگو كجا

 رفته بودى؟

وشن، سفید همراه شلوار جین ر-پیراهن سرمهاى با يقهى دولبهى سرمهاى

 وقتى بر تن بهروز مىنشست،

مىتوانست چشمان زيادى را خیره كند و نفس خیلىها را در سیـ*ـنه حبس 

 .كند

 :بهروز پاى راست را دراز كرد و با لحنى آشنا اما مردانه خواند
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 .به خدا رفته بودم سقاخونه دعا كنم -

 .خندهى انفجارى شیدا بلند شد

 . نمیرى الهى بهروز -
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 .بهروز هم بلند خنديد

 .شیدا با چادر چشمان پراشک را پاک كرد

 جايى رفته بودى؟ -

 .با يكى از بچهها رفته بودم چندجا رو ببینیم -

 براى دفتر مهندسى؟ -

آره، دكتر سفارش كرده زودتر مشغول بشم، البته شهردارى منطقهى دو  -

 درخواست همكارى كرده؛ اما دوست

 .ندارم اونجا مشغول بشم

 :الى كه در ذهنش بود را پرسیدشیدا سو

 كى مىخواى قضیهى قاصدک رو به زندايى بگى؟ -

 .بدن بهروز بیشتر به پشتى كرمرنگ فشرده شد

ببین شیدا من مدتهاست با قاصدک دوستم؛ اما  خوب شد مطرح كردى، -

 هنوز از نوع عالقهم و درخواست ازدواج

حرفى بهش نزدم. ]پايش را جمع كرد[. بهنظرت چطورى مطرح كنم؟ اصالً 

 خودم بگم يا مادر رو بفرستم
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 خونهشون؟

 تصمیمتو گرفتى؟ -

 .آره مىخوام موضوع مطرح بشه -

زودى بهروز او داماد مىشد و شیدا خیره به دوست جوانش شد. پس به

 وقتش كم و كمتر مىشد؟

گويى برقى از جمجمهاش عبور كرد و چشمانش ناباورانه روى صورت بهروز 

 !شده بود؟« بهروز او»چرخید. از كى 

 :صداى كودكانهاى در گوشش پیچید

 .بهیوز نه، بهروز -

 .لبخند زد و خود را از خاطرهى شیرين كودكى بیرون كشید

بهتره اول خودت مطرح كنى، ببین من هنوز برام باور كردنى نیست. بهنظرم  -

 ساله با قاصدک٤-٥آخه چطور 

دوستى اما هنوز نمىدونه دوسش دارى! اصالً چهجور قبول كرده دوستت 

 باشه؟

 :بهروز مرموزانه گفت

وقتى قاصدک رو بشناسى « معما چو حل گشت، آسان شود؟»شنیدى میگن:  -

 اباالتت به جوهمهى سو

 .مىرسه

 من كه چیزى نفهمیدم، خب حاال كى مىخواى بهش بگى؟ -

 :بهروز از جاى برخاست و گفت
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 .خیلى زود، احتماالً همین هفته -

 مىخواى برى؟ -

 .آره ديگه. ناهارم بهت دادم، نكنه مىخواى برات الاليى بعداز ناهارم بخونم -

 .خنده میان سیـ*ـنهى شیدا دويد

 .آره همون سقاخونه رو بخون داداش -

 .گفت و كتانى سفیدش را به پا كرد« مسخرهاى»بهروز 

شیدا فكر نكن فراموش كردم ناهار مهمون تو بودم؛ اما به روى خودت هم  -

 .ردىنیاو

 بابا تو كه خسیس نبودى، فردا ناهار با من، چى مىخواى؟ -

 .پارک شهید ساندويچ اولويه -

قبول. فردا بايد اداره آموزشوپرورش براى پر كردن فرم مشاوره برم.  -

 قسمت خانوادگى زير اون درخت١٢ ساعت

 .گل كاغذى بزرگ باش

 .باشه -

******** 

قدرتمندى به دور افكار  نیمهشب و سكوت آن مانند سحر و جادوى

 پسرجوان، مرد جوان، جوان عاشق پیچید و

چرخید. امواج قلبش را ماالمال خاطرات گذشته، رويدادهاى زمان حال و 

 .انديشهى آينده كرد

بهسمت بالكن اتاقش رفت. خنكى نامحسوس نیمهشب را مانند اكسیرى 
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 جادويى بلعید و خیره به ستارگان روشن

 :دآسمان شب، زمزمه كر

ديگه وقتشه! امروز بايد همه چى رو بگم، بايد بزرگترين اعتراف زندگیمو  -

 .بكنم

 .با دندان به جان لبهايش افتاد

هیجان و استرس ضربان قلبش را باال و پايین كرد. نفس بلند ديگرى كشید و 

 .هواى بلعیده را بیرون داد

 يد دختربچهاىچشمانش سیاهى آسمان را نشانه گرفته بود؛ اما آنچه كه مىد

 بود كه لحظهلحظهى زندگیش را با

 .او سپرى كرده بود

پسربچهى مغرور را مىديد كه با ديدن دخترک نه چندان تمیز بااكراه از او 

 دورى مىكرد. دختربچه اى كه

بامهربانى آرامآرام او را رام كرد و طناب زرين دوستى را به قلب و جانش گره 

 .زد

 !م سیاه بامزه؟من كى دلبستهى تو شدم چش -

كى دل بسته شد؟ وقتى او را بامحبت به دوستى و بازى با بچههاى غريبهى 

 كوچه دعوت كرد؟ يا وقتى مجسمهى

 گِلى خود را با لبخندى شیرين تقديمش كرده بود؟
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وقتى باهم در خانهى گرم، بازى مىكردند يا وقتى از خواب برخاست و او را 

 در خانه يافت و مانند دو انسان بزرگ

 چاى دم كردند و صبحانه خوردند؟

لبخندى بر لبهاى جوان نشست. چقدر تهیهى آن صبحانه در آن روز امرى 

 .حیاتى و جالب بود

ا با او طى كند تا با دوستان تمام سالهاى ابتدايى ترجیح داد مسیر مدرسه ر

 .پسر شلوغش باشد

نزديكى به ناصر بهخاطر او بود، پذيرفتن ازدواج مادر براى نزديک شدن و 

 حفظ دوستى با همان دخترک زشت و

 .مهربان كوچه بود

هیچوقت چشمانش دختر ديگرى را نديد، هیچوقت در كوچه و خیابان 

 نگاهش جز پیدا كردن دخترک زشتش كسى

 .نكرد را رصد

خنديد. « بهیوز نه، بهروز »از يادآورى پسرک پراخمى كه معترض مىگفت: 

 چقدر بدخلق بود و از دنیا و آدمهايش

عاصى؛ اما خداوند يكى از جالبترين و بهترين بندگانش را بهسوى او فرستاد تا 

 با صبر و مهربانى تمام اخم و خشم

 .او را به دنیايى از دوستى و محبت تبديل كند

 .ست كوچكش هديهى شیرين و ارزشمند خدا بوددو

در كنارش آرام بود، خوشحال بود. دوستش داشت. بعد از پدر و مادر تنها او 

 را دوست داشت و حاضر بود براى
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 .داشتنش هر كارى بكند، حتى مادرش را به آن معلم باادب و متین بدهد

ديد پر از وقتى بر روى دست و صورت و بدن او آثار كتک و خشونت را مى

 خشم و حقارت مىشد كه نمىتواند

 .دوستش را حمايت كند و از درد و رنج نجات بدهد

چندبار فكر كشتن نادر به سرش زده بود! بارها دوست داشت با سنگ يا 

 پارهآجرى جوان وحشى و قدرتمند را بزند؛

 .اما مىدانست با هر حركت بىفكرانهى او، از دوستش فاصله خواهد گرفت

پسردايى لفظى او شد زيباترين روز خدا در آن زمان پراضطراب  روزى كه

 بود. وقتى جنس محبت شوهر مادرش را

نسبت به دخترک عزيزش ديد، مهر مرد را در قلبش پذيرفت و صادقانه او را 

 .پدر خود خواند

 .شیرينترين ساعات زندگیش زمانى بود كه در كنار او سپرى مىشد

د او برايش بهترين دوست بود. دوستى از او را هیچوقت يک دختر نمىدي

 جنس خون، پوست و گوشت خودش،

 .دوستى از نفس و قلب خودش. او خود خودش بود

دستهايش از نردهى بالكن جدا شد و چند نفس عمیق ديگر كشید تا از حجم 

 .سنگین دوست داشتن بكاهد

ش افكار روى زمین نشست و تكیه داده به ديوار، خیره به خانههاى روبرو، به

 .پر پرواز داد

در كنار او آموخت مانند عقاب تیز چشم باشد و در هر نقطهاى او را بیابد و 

 !مانند يوز سريع باشد و به دنبال او بدود
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صبحهاى زيادى دورادور او را تا رسیدن به مدرسهى راهنمايى و دبیرستان 

 .دنبال مىكرد و مراقبش بود
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 .از ديدن آن همه وقار و نجابت آمیخته به اخم صورتش، لـ*ـذت مىبرد

چندبار با پسران ديگر دست به يقه شده بود تا دنبال دوست او راه نیفتند و 

 .متلک نگويند

مت پسرک دوچرخهسوار پرت خنديد. از بهخاطر آوردن پارهآجرى كه بهس

 شد، خنديد. دخترک گاه بدون فكر

 .حركتهاى خشن انجام مىداد، درست مانند برادر خشنش نادر

چقدر راحت با گفتن خاطره يا دادن كتابى به او، شادش مىكرد و رنگ غم را 

 .از آن دنیاى روشنِ سیاه دور مىكرد

 كى عاشقش شد؟

 .شد؟ نمىدانست عشق به معناى خاص آن كى بر قلبش حاكم

شايد وقتى كه مادر موهاى او را زيبا كرد، يا شايد وقتى او را از جوى آب سرد 

 و يخزده بیرون كشید يا شايد وقتى

براى اولینبار چادر سر كرد و از تمام جسمش تنها مىتوانست آن صورت گردِ 

 گندمى با دستان الغر را ببیند و در

ايد هم وقتى رفتن على او را آن حسرت ديدن موهاى مجعدِ سیاه باشد، ش

 .گونه ناتوان و آسیبديده كرد
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 .آهى كشید و پاهايش را دراز كرد و چنگى میان موهاى لـ*ـخت سیاه زد

بدترين روزهاى زندگیش بود وقتى نمىتوانست كمكى كند و تنها شاهد از 

 بین رفتن تدريجى دوستش يا نه،

 .عشقش بود

ستش را نجات داد. شايد هم روح پاک على شايد خدا براى زنده ماندن او، دو

 قلب رنجور او را ديد و پى برد اگر

 .خواهر برود، جان او هم مىرود؛ پس خواهر را براى او برگرداند

 :زمزمه كرد

كى عاشقت شدم قاصدک؟ كى تمام فكر و خواستهم فقط زندگى كردن كنار  -

 تو شد؟

مانند دزدى مجنون موهاى  وقتى چانهاش را كبود ديد و قلبش لرزيد، يا وقتى

 خیس از تب هجران على را از

 !پیشانیش عقب زد و قلبش آتش گرفت؟

 كى عاشق شد؟

وقتى كه در روستا از خواستگارى جوان چشم آبى شنید و قلبش آرام نگرفت 

 يا وقتى با شنیدن خواستگار جديد،

 آشفتهحال منتظر ديدن او مىشد؟

ه، آرام مىگرفت و با لبخند او را به بازى يا نه، وقتى با ديدن او در سالن خان

 شطرنج دعوت مىكرد؟

بذر نورس و قهوهاى كوچهى غريب باسرعت ريشه زد و رشد كرد و دختر 

 جوانى شد كه گلهاى زيبا و بكرش
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 .زنبورها را بهسوى خود مىكشاند

 .زنبورهايى كه نیش زهرآگینشان ابتدا قلب او را نشانه مىگرفت
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ديدن خارها و تیغهاى غیرت، خشم و جسارت قاصدک او را آرام مىكرد. با 

 آنكه مىدانست قاصدكش براى كسى

دستیافتنى نیست؛ اما مىترسید مردى از جنس محبت و صبر، جنس و قلب او 

 .را بشناسد و شكار كند

انست قاصدكش به قدرى خشونت، بىرحمى و حماقت جنس نر ديده كه مىد

 به هیچ نرى اعتماد نكند؛ اما باز هم

 .نگران بود مبادا جوانى و بیدار شدن احساسات زنانه او را مجذوب مردى كند

سال دانشگاه را باترس و اضطراب گذراند! وقتى از جعفر ساده ٤چقدر اين 

 شدمىگفت، قلب عاشقش جريحهدار مى

 «.من براى توام، هیچ قلبى نبايد بهسمتت بیايد»و فرياد مىزد زودتر بگو كه 

وقتى از صادق مىگفت، براى اولینبار ترسید و خطر را نزديک خود حس 

 كرد. مبادا اين پسر از جنس على او را

 !مجذوب كند؟

على، تنها عشق پايدار قاصدكش بود. اصالً معیار عشق، انسانیت، مردانگى 

 .قاصدک با على مىسنجید را …و

 :از جا برخاست و زمزمه كرد
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من دوسِت دارم شیدا، بیشتر از اون كه حتى تصور كنى. سوگلى نه، تمام باغ  -

 .من تويى. ديگه نمىتونم صبر كنم

فردا مىفهمى كه قاصدكم كیه].آه كشید[. خدا كنه دركم كنى و منو قبول كنى 

 .آرام جانم

 .نمنه، حتى بهش فكر نمىك …اگه

بهسمت تخت رفت. چشمانش روى مجسمهى پسر و دختر قاصدک بهدست 

 .نشست

 بدن خسته را روى تخت رها كرد. شیدا او را مىپذيرفت؟

******** 

شیدا بامحبت و عالقه به كودكان روبرويش نگاه كرد. كودكانى كه باهیجان 

 دور استخر كمعمق داخل پارک

توجه چند اردک داشتند كه  مىدويدند و با صداهاى ذوقزده سعى در جلب

 ورده، ازبىخیال به هیجان بهوجود ا

 .يک سو بهسوى ديگر استخر مىرفتند

 .والدين روى نیمكتهاى سنگى و چوبی نشسته و مراقب كودكانشان بودند

اين مكان زيباترين و امنترين پارک شهر محسوب مىشد. در تمامى پارک 

 مىشد درختان زيباى كاج، ياس و سرو

. داربستهاى گنبدىشكل پراكنده در پارک از ياسهاى رونده تشكیل را ديد

 شده بود. شیدا هربار مشتاقانه و

كودكانه از زير شاخههاى وسوسهانگیز ياسها عبور مىكرد و دست بر 

 .شمشادهاى هرسشده مىكشید
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شمشادها كه نقش ديوار را بازى كرده و چند كوچهی دوستداشتنی )كوچه 

 وردهبهوجود اباغ( در سراسر پارک 

 .بودند

انتهاى پارک تابلوى بزرگى بود كه با نوشتهى رويش محدودهى مورد عالقهى 

 شیدا محسوب میشد،)قسمت

 (.خانوادگى
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گروههاى مختلف دختران براى كشیدن نقاشى، درس خواندن و گپهاى 

 دوستانه در گوشه و كنار آن ديده

 .مىشدند

وجود سه تاب، دو سرسرهى بزرگ و دو االكلنگ محیط را بیشتر صمیمى و 

 .خانوادگى كرده بود

 .خرين االچیق رفت و روى صندلى سنگى و گرد نشستشیدا بهسوى ا

خت بزرگ گل كاغذى بود. اطراف درخت از ريزش الچیق درسمت راست ا

 گلهاى ظريف سرخ، منظرهای

 .رويايى بهوجود آورده بود

هر االچیق داراى دو صندلى تک و يک نیمكت چوبى بود. كیف پارچهاى را كه 

 از پیراهن لى مندرس ناصر تهیه

 .كرده بود روى نیمكت انداخت
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آنجا بسیار خلوت بود و  با وجود خستگى و گرماى هوا، احساس طراوت كرد.

 تنها صداى گنجشكان و چند كالغ

شنیده مىشد. النهى كالغها روى درخت مجاور بود. عبور نسیم ماليم البهالى 

 شاخهى درختان موجب خنكى هوا

 .شد

چشم به روبرو دوخت و سعى كرد با چشمان يک دختر غريبه، به جوانى كه 

 .نزديک مىشد نگاه كند

بى و پیراهن سبزروشن و كت شیده در شلوار لى اقد بلند و كشیدهى پو

 اسپرت قهوهای با كالج قهوهايسوخته،

 .تیپ شیک و جذابی ساخته بود كه چشم را مسحور خود میكرد

كمى نزديكتر شد. موهاى لخـ*ـت كه روى پیشانى بلند، خوشحالت و رها باال 

 و پايین مىشد، مىتوانست

 .عجیب دلبرى كند

ن لبخند محو بهراستى خواستنى بود. بهروز در هر با اصورت جوان و شاداب 

 .چشمی بیش از حد جذاب و زيبا بود

 سالم، دير نكردم؟ -

شیدا به خود آمد و متوجه شد كه از لحظهى ديدن بهروز لبخند گشادى روى 

 .لب دارد

 .سالم، منم تازه رسیدم -

كیف چرم قهوهاى را كنار كیف شیدا گذاشت و روبروى دختر جوان روى 

 .صندلى سكومانند نشست
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 .اول اون ساندويچ رو رد كن بیاد كه حسابى گرسنهم -

 .شیدا خنديد

 !اى شكمو، دقت كردى تازگى به من مىرسى گرسنهاى -

 .بهروز سر تكان داد و لبخند زد

 .سرم مىزنهدقیقاً. تو رو مىبینم هوس خوردن به  -

 .اگر صدسال هم مىگذشت محال بود، شیدا كنايهى جمله را دريابد
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 .شیدا ساندويچى بهسمت بهروز دراز كرد

 .بفرما -

 .كیفش قرار داد ورد و مرتب روىبهروز بلند شد و كت اسپرت را از تن درا

 .خیش، بهتر شدا -

 :اولین گاز كوچک را از ساندويچ گرفت و پرسید

 چهخبر از آموزشوپرورش؟ -

شیدا لقمهى بزرگ را زير نگاه بهروز جويد و سرى تكان داد به معنى صبر 

 .كن

 مده وبهروز با لبخند و تعجب خیرهى دهان كوچكى شد كه بهراحتى كش ا

 جاى دادهلقمهى بزرگ را در خود 

 .بود

 :ابروهايش جمع شد و با خنده پرسید
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 .شیدا، خدايیش با اين دهن كوچیک چطور لقمه به اون بزرگى رو مىخورى -

دهان، دندان، چشم و دست شیدا متوقف شد، گويى جهان براى لحظهاى 

 .ايستاد

 .غاز شدپلک زده شد، لقمه بهسرعت بلعیده و سرفه ا

سرفه شديد شد. شیدا ساندويچ نیمخورده را رها كرد و بهسرعت خود را به 

 .الچیق رساندبخورى كنار اا

ب خورد و سرفه كرد. چند ضربه به سیـ*ـنه زد، روى زانو خم چند مشت ا

 شد و سرفه كرد تا راه گلو باز شد و

 .نفس كشید

 :ايستاد و خیره به بهروز نگران، تشر زد

 خه به تو چه دهن من چقدره؟يهدفعه خفه میشم. ابمیرى، نمیگى  -

 .بهروز كه نگران به او مینگريست، نفسی به آسودگی كشید

 .هر دو بىاختیار زير خنده زدند

 .ال بهروز فراموش و ساندويچها خورده شدسو

براى هر منطقه دوتا مشاور مىخوان يكى براى اداره يكى هم براى  -

 دم. اَگهدبیرستان دخترانه. فرم پر كر

 .نورچشمى نداشته باشن و امتیازم باالتر از بقیه باشه خبر میدن

خوبه، منم چندجا سر زدم؛ ولى راضى نبودم. بايد بیشتر بگردم تا يه جاى  -

 .خوب و مناسب پیدا كنم

 .ينده گرفتكمى صحبتهايشان رنگ و بوى شغل ا

 .شیدا بلند شد
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مىشناسى بدرقمه گرمازده  بريم خونه، هوا داره گرمتر میشه، منو كه -

 .میشم
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 .بهروز كتش را روى بازوی راست انداخت و كیفش را با دست چپ گرفت

 .بريم -

قدم زدن در پارک و نشستن در تاكسى كنار بوى خوش و همیشگى بهروز 

 همواره براى شیدا تازه و دوستداشتنى

 .بود

حتى اگر روزى چندبار هم او را مىديد، براى بار ديگر ديدنش مشتاق 

 .مىشد

 .تاكسى كنار كوچهى اصلى ايستاد

ورد و رون ان بیبهروز قبل از ورود به خانه كیفش را گشود و نامهاى از ا

 .بهسمت شیداى كنجكاو گرفت

 .تو اين نامه درمورد قاصدک نوشتم. خوب بخون و به من كمک كن -

 خجون بالخرها»شیدا مشتاق نامه را گرفت و لبريز شعف شد. با خود گفت: 

 «.قاصدک رو مىشناسم

 .حتماً كمكت مىكنم -

 :پلكها بهروز عمیق و سنگین نشست و برخاست. با مكث گفت

 .اصالً هیچى. دقیق بخون …من، من نمىخوام -
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شیدا لرزش صدا و نگاه عجیب بهروز را حس كرد. بهروز مىخواست چه 

 بگويد؟

 :بامحبت گفت

 .دقیق مىخونم، قول میدم بهت كمک كنم به قاصدک برسى -

 :بهروز زمزمه كرد

 .امیدوارم -

انه سمت خشفتهى بهروز بهشیدا نشنید. باذوق خداحافظى كرد و زير نگاه ا

 .رفت

 :ب دهانش را قورت داد و زير لب گفتبهروز ا

 كار درستى كردم؟ اگه از دستش بدم چى؟ -

 .تش اين خواستن را پنهان كندخود بهخوبى مىدانست ديگر نمىتواند ا

 .ديگر تحمل بیش از اين سوختن و سكوت كردن را نداشت

كست. با خیالى مىدانست بايد دل به دريا مىزد و سكوت چندساله را مىش

 .شفته و منتظر داخل منزل شدا

شفتگى بهروز با سرخوشى وارد خانه شد و به مادر شیدا بىاطالع از حجم ا

 .سالم كرد

 .شپزخانه مشغول سرخ كردن مرغ بودمادر داخل ا

 .بذار غروب سرخشون كن -

دير میشه. بابات صبحى زنگ زده؛ مهرى و خانواده شوهرشو براى شب  -

 .ده. كارمون امروز زيادهدعوت كر
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 .شیدا سرى تكان داد

 .سرخ شد بذارشون كنار، خودم شامو مىپزم -

 .بهسمت يخچال رفت و وسايل داخلش را زيرورو كرد

 .فقط غروب وسايل ساالد رو بخر، سیبزمینى هم كمه -

 .صداى پدر از اتاقش بلند شد

 .زن يه چايى تازه به من بده -

 .مادر زير لب شروع به غرزدن كرد و بهسمت سماور رفت

بیا اينا رو زيرورو كن نسوزه من برم اين چايى رو ببرم تا صداشو بلندتر  -

 .نكرده

ويزان كرد. دستهايش را شپزخانه اتگیرهى اشیدا چادر و مقنعه را به دس

 .ب خوردشست و كمى ا

تكههاى بزرگ ران و سینهى مرغ درون ماهیتابهى بزرگ در حال جلزوولز 

 .بودند

 .در حین سرخ كردن كمى هم ناخنک زد. خوشمزه بود

 بكاسهى مالمین بزرگ سفید را از برنج پر كرد و پس از پاک كردنش با ا

 نج شمال را شست و پرولرم چندبار بر

 .ب كنارى گذاشتا

 .ويز اويختوارد اتاقش شد. چادر و لباسهايش را به رخت ا

روی تخت محبوبش كه به تازگى خريده بود دراز كشید و با ذوقوشوق فراوان 

 .نامهى بهروز را باز كرد
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خط خوشى كه همیشه موجب غبطهاش مىشد با رنگى سبز و دلنشین، نقش 

 .چشمانش شد

 صدک شعر مرا از بر كنقا»

 بنشین روی نسیمی

 كه ز احساس برون میآيد

 برو آن گوشه باغ

 سمت آن نرگس مسـ*ـت

 كه ز تنهايی خود دلتنگ است

 و بخوان در گوشش

 شعرم را

 و بگو باور كن

 يک نفر خواب تو را میبیند

 يک نفر ياد تو را
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 دمی از دل نبرد

 يک نفر شور دلش عشق صمیمانهی توست

 قاصدک شعر مرا از بر كن

 «سهراب سپهری

 :لبخندى بر لبهاى شیدا نشست و زمزمه كرد
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امان از دست دل عاشق تو پسر. فقط نرگس بايد شعر عشقتو به قاصدک  -

 .بگه، نه بالعكس

 .دامه دادخواندن را ا

 .به نام خدايى كه همین نزديكى است كنار رگ گردن من و تو»

 .سالم بر رفیق سالهاى دور و نزديكم

مىدانى شیدا، گاهى گفتن سخت مىشود، مثل حاال كه من نیمهشب است و 

 .هرچه مىكنم نمىتوانم بخوابم

 .قرار بود برايت از قاصدكم بگويم

 م؟يادت هست اولینبار كه همديگر را ديدي

من يک كودک پنجسالهى خسته و منزوى بودم كه مجبور شده بود با مادرش 

 از خانهى خود فرار كند، از تمامى

خويشان دور شود و پا به كوچهای بگذارد كه بچههاى عجیب و ترسناک 

 !داشت

ره بخند، براى من خیلى ترسناک بوديد. پرسروصدا و عجیب. دوست نداشتم ا

 همان روزهمكالم با شما شوم؛ اما 

اول دختركى ژولیده و فضول، بىتوجه به اخم من، نزديكم شد و باب دوستى 

 .را باز كرد

 «خدايیش چطور تونستى من بداخم را تحمل كنى؟

ن روزها در نگاهش عجیب، تمیز و خوشگل شیدا خنديد و فكر كرد بهروز ا

 بود

دم خیلى زود تو دلم جاى خودت را باز كردى و بعد از مادر، شدى دومین ا»
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 .زندگیم

شنا كردى، با ناصر شیطان رفیق كردى. مرا با كوچه و بچههايش دوست و ا

 باعث شدى بهخاطر محبت تو اصرار

 .كنم مادرم در همین محله بماند و با دايى تو ازدواج كند

 «.خواهر، رفیق و همكالسى بودى نمىخواستم از تو دور شوم. برايم

 :شیدا غلتى زد و به بهروز غايب گفت

 .همهش كه از من گفتى، برو سراغ قاصدک كه دارم از كنجكاوى مىمیرم -

در تمام سالهاى كودكى، نوجوانى، جنگ، درس و دانشگاه كنار هم بوديم. »

 بیشتر از هركسى تو را مىشناسم،

 …شنا هستى و اما قاصدکوصیات من اهمانطور كه تو بیش از هركسى با خص

نمىدانم كى به او عالقمند شدم. او را از كودكى ديدم و شاهد رشدش بودم. 

 .شاهد بالیدن و اوج گرفتنش بودم
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 .مراقبش بودم

دوستى با او نقش عشق به قلب و جانم زد، نمىدانم از كى محبت و 

 «.نمىدانم

شیدا روى تخت نیمخیز شد و پیشانیش چین خورد. بهروز از چه كسى حرف 

 شنامىزد؟ از كودكى با كدام دختر ا

بوده؟ لبهايش را گزيد. به جواب نرسید. خواندن را ادامه داد. كنجكاوتر شده 
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 .بود

مدم و ديدم روز و شبم شده او، قاصدک برايم نويد زندگى، فقط به خود ا»

 حركت، شادى و دوست داشتن، شده

 .بود

بیش از خودم دوستش داشتم. شیدا گاهى دوست داشتن كنار تمام زيبايش 

 .بهشدت ترسناک و سنگین است

از اينكه قاصدک عشق مرا نپذيرد مىترسیدم و مىترسم، از اينكه نگاهى 

 د و كشیدهبهسمتش كشیده مىش

 .مىشود، مىترسیدم و میترسم

سنگینى خاصى روى قلب و سیـ*ـنهام نشسته كه تحملش براى من دردناک 

 است. مىدانم وقتى اعتراف كنم كمى

 .از اين سنگینى كنار مىرود

 !اما اگر نپذيرد، چه كنم؟

 شیدا من با دل شیدايم چه كنم؟

 !…چگونه به اين دل خودباخته و شیدا بفهمانم كه

مىتوانم به نداشتن قاصدكم فكر كنم. نداشتن او يعنى نابودى تمام اين سالها ن

 .و فروريختن بقیهى عمرم

 .من براى او هر روز را به روز ديگر وصل كردم، براى او زندگى كردم

 .با او مىتوانم روزهايم را بسازم و زندگى كنم

 .زندگى من با او رنگ دارد، روح و طراوت دارد، هدف دارد

 .ام آيندهام با او ساخته میشودتم
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 «مىفهمى چه مىگويم شیدا؟ مىفهمى؟

كلمات سنگینى خود را از قلب جوان و عاشق بهروز به قلب او منتقل مىكرد. 

 قاصدک چه كسى بود و چه

 !خصوصیاتى داشت كه بهروز همهچیز تمام با اين شدت خواستارش بود؟

 :دل براى دوستش سوزاند و به دوست غايب گفت

قاصدک حتماً از خداشه يكى مثل تو دوسش داشته باشه. حتماً دوست داره  -

 .پسردايى خوشتیپ و باهوش من

شیدا، چرا نمىبینى؟ چرا نديدى كه من اين سالها بخصوص اين  …شیدا»

 چهارسال دورى از تو را چطور

 گذراندم؟

 !تو كه باهوشى، تو كه حساس و مهربانى؛ چرا نفهمیدى قاصدک من كیست؟
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 چرا نفهمیدى من از چه كسى حرف مىزنم، تا زودتر كمكم كنى؟

 كمكم مىكنى؟

 .شیدا مىگويند مرگ يكبار، شیون يكبار

من دل به دريا مىزنم و به تو دوست عزيزتر از جانم مىگويم: شیدا، همیشه 

 .شیداى من باش

 «.قاصدک خوشخبر زندگى من باش

دختر جوان گیج شد. خب او شیداى بهروز بود، بايد قاصدک چهخبرى 
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 مىشد؟

بايد براى قاصدک بهروز خبر عاشقى مىبرد و جواب او را به جوان عاشق 

 !مىداد؟

 او چه مىخواست؟بهروز از 

 شیدا هنوز نفهمیدى قاصدک من چه كسى است؟»

هنوز نفهمیدى چه كسى از سالیان كودكى تا زمان حال نامش پیوند روح من 

 شده است؟

 .شیدا، دختر عمهى من، زشتِ زيباروى و زيباروحِ من، قاصدک من تويى

 .آن كه چون زنجیرى روح و جانم را بهسوى خود مىكشد تويى

 «.شیداى خودم هستممن شیداى، 

يكباره توان از دست و بدن شیدا خارج شد و نامه از میان دستش نقش تخت 

 .شد

ماتومبهوت به ديوار روبرو خیره شد. مغز هم فرماندهى خود را فراموش 

 .كرد. همهچیز متوقف شد

 .ن لحظه هیچ فكر و انديشهاى درون ذهن شیدا وجود نداشتدر ا

 .ش با تیكتاک ساعت شكستور حاكم بر وجودسكوت وهما

نفس بلندى كشید و چشمانش را مانند كسى كه از خواب سنگین بیدار 

 .مىشود به اطراف دوخت

 چه اتفاقى افتاده بود؟

گیج و منگ محیط و مكان و زمان را شناسايى كرد و چشمانش مانند عقابى كه 

 در پى خرگوشى بدود بهدنبال
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 .نامهاى گشت كه حضورش را باور نداشت

ن نامه خواب بوده باشد؛ اما ا زمانى كه آن را نیافت امیدوار بود كه همهى ات

 نامهى سبک، حضورى سنگین

 .داشت

 .با دستى لرزان نامه را به صورتش نزديک كرد

من قاصدک  …نه اشتباه خوندم، اصال باز هم داره شوخى مىكنه! من -

 هستم؟ نه بابا، شوخى كرده. مىخواد

 .امتحانم كنم

 .وخى كردهره شا
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 .چشمانش حريصانه كلمات را بلعید

شیدا، قاصدكم، مرا از خودت نران. من همان بهروز هستم كه سالها پیش »

 دست دوستى به سويش دراز كردى و

 .من پذيرفتم

 .در عین ناباورى و شک پذيرفتم

 .و اينک نوبت تو است تا دست مرا پس نزنى و بپذيرى

 .بپذير كه قاصدک من هستى، شیداى منى

ام را با يندهدر تمامى اين سالها تنها كسى بودى و هستى كه دوستت داشتم و ا

 او و بهخاطر او ساختهام و
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 .مىسازم

ور، فقط به من و به ريهاى رنجاخواهش مىكنم به دور از حساسیتها و پیشداو

 رابطهى دوستانهاى كه اين

 .سالها داشتهايم فكر كن

يا مىتوانى مرا بهعنوان دوستى كه مىخواهد در فكر كن و جواب بده كه ا

 كنار تو همسرى كند، بپذيرى؟

 يا حاضرى اجازه دهى براى همیشه در كنارت باشم؟ا

 .املتر شويمما قرار نیست تغییر كنیم، فقط مىخواهیم ك

 .شیدا خستهام، خیلى خستهام

دوست دارم بخوابم و وقتى بیدار مىشوم قاصدک خوشخبر، پیام خوبى از 

 .ورده باشدسوى تو برايم ا

 .اگر از خواندن اين نامه رنجیدى، ببخش

 .اگر بىادبى كردم، ببخش

 .همه را به پاى شدت عالقهام بگذار و ببخش

 دايیدر همه دير مغان نیست چو من شی

 خرقه جايی گرو باده و دفتر جايی

 دل كه آيینه شاهیست غباری دارد

 از خدا میطلبم صحبت روشن رايی

 كردهام توبه به دست صنم باده فروش

 كه دگر می نخورم بیرخ بزم آرايی

 نرگس ار الف زد از شیوه چشم تو مرنج
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 نروند اهل نظر از پی نابینايی
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 شرح اين قصه مگر شمع برآرد به زبان

 ور نه پروانه ندارد به سخن پروايی

 .منتظر پاسخت مىمانم

 «بهروز

شیدا بىرمق خود را روى تخت باال كشید و به ديوار تكیه داد. دستانش توان 

 باورش رانداشت. چشمان مات و نا

 .بست و به دنیاى سكوت و سیاهى پا گذاشت

 .ن لحظه تنها راهحل بودنمىخواست چیزى ببیند و چیزى بشنود. فرار در ا

احساس مىكرد به يكباره پیر و فرتوت شده است. حس مال باختهاى را 

 داشت كه تا چندلحظه قبل خود را

 .ثروتمندترين تاجر مىپنداشت

 .ى گونههايش را خیس كردرامقطرات سوزان اشک به ا

دندانهايش بهسختى از هم جدا شدند و لبهايش از چسبندگى رهايى يافتند و 

 «!چرا؟»يک اعتراض را تكرار كرد: 

 چرا دوست عزيزتر از جانش با تبر به جان درخت دوستیشان افتاده بود؟

چرا نزديكترين انسان زندگیش اين اندازه بىرحم شده بود كه از او 

 واسته را داشت؟سختترين خ
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 چرا بهروز با اين نامه دوستى، محبت و خود را از شیدا گرفته بود؟

 !نفس سرد مرگ را روى قلبش حس مىكرد

بهروز نبايد چنین مىكرد، نبايد به دوستى زيبا و بىنظیرشان تیر خالصى 

 .مىزد

از قاصدک بیزار شد. كاش قاصدک در ذهن و قلب بهروز مىمرد تا بازهم 

 .وست و رفیق بهروز مىماندشیدا فقط د

 .صداى بلند مادر را شنید كه با فرخنده خانم تلفنى صحبت مىكرد

 «مدند؟اِى واى خانوادهى دايى هم مىا»

توانايى روبرو شدن با بهروز را نداشت. با دست گرفتن به ديوار برخاست و 

 .بهسختى خود را به اتاق پدر رساند

بود  شنا، به بالشهای بزرگی لم دادهپدر مانند همیشه پشت بساط نفرتانگیز و ا

 و با چشمان نیمهباز هنرنمايى

 .ناصر ملک مطیعى را مىديد

 .بابا -

 .چشمان خمار به دختر جوان دوخته شد

 موزشوپرورش، امروز برم؟بابا من بايد برم دانشگاه يه نامه بگیرم براى ا -

 .م و ننهت دست تنهاست، فردا بروامشب مهمون داري -
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پاهايش توان ايستادن نداشت، به ديوار تكیه داد و خیرهى صورت مردى شد 
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 كه ناخواسته لطیفترين احساس

 .دخترش را قصابى كرده بود

 .عد میرمكارا رو مىكنم ب -

پدر كمى خود را روى بالشهاى بزرگ، باال كشید و عمیق به صورت منتظر 

 شیدا نگاه كرد. در وجود دخترش

 .سركشى و استوارى مادرش را مىديد

مادرش هم سر نترسى داشت و براى رسیدن به خواستههايش سرسختانه جلو 

 مىرفت و اهل پنهانكارى نبود. شیدا

 .ثل يک معصومصداقت غريبی داشت. صداقتی م

احساسش نسبت به شیدا با فرزندان ديگر فرق مىكرد. هیچوقت دوست 

 نداشت او را مجبور به كارى كند. شیدا و

 .علی با ديگر فرزندانش فرق داشتند. خمیرهی اين دو متفاوت بود

 برى كى برمىگردى ؟ -

 .لبخندى كمجان روى لبهاى شیدا نشست

 .فردا يا پسفردا -

 ؟شب كجا مىمونى -

 .خونه ى يكى از دوستام -

 .برو خونهى زينب -

 .شیدا به تكان دادن سر اكتفا كرد

 .بیا اين فیلمو بزن اولش -

شیدا به دستگاه ويدئو كه رفاقتى چندساله با پدر داشت نزديک شد و انگشت 
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 .روى كلید برگشت فیلم زد

شپزخانه كار كرد. سیبزمینىها را خالل و سرخ دو ساعت بىوقفه و ساكت در ا

 .كرد. مقدار برنج را بیشتر كرد

ظرفهاى موردنیاز را روى میز كوچک چید. نمكدانها و قندانها را پر كرد. 

 میوهها را شست و با دستمال خشک

 .كرده و در دو ظرف شیشهاى بزرگ چید

 .ز كشیدظرفهاى درون سینک را شست و دستمالى روى سماور و اجاق گا

لباسهايش را پوشید و نزديک مادر شد كه جاروبرقى را روى قالىهاى بزرگ 

 .قرمز مىكشید

 ننه، كار ندارى؟ من برم؟ -

 .مادر جاروبرقى را خاموش كرد و عرق از روى پیشانى پاک كرد

كاش مىموندى، االن خونواده اسد فكر نكنن به اونها كممحلى كردى؟  -

 .مهرى هم ناراحت میشه

 .ايد برم، كار اداريه نمیشه عقب انداختب -
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 .چى بگم وااله )واهلل( تو كار خودتو مىكنى. برو، مواظب خودت باش-

 .باشه، خداحافظ -

شلوار مشكى را كفش مشكى سادهاش را پوشید و پاچههاى گشاد و پاكتى 

 .ن مرتب كردروى ا
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 .كش چادر را پشت سرش انداخت با بسماهلل از خانه خارج شد

نگاهش میخ خانهى دايى شد. بااضطراب قدمهاى تند برداشت و از كوچه 

 .گريخت

گريختن از روبرو شدن با بهروز توانست نیرويى به پاهاى بىحس و بدن 

 خمودش بدهد تا بتواند خود را به تهران و

 .دم به على برساندپشت خانهى شبیهترين ا

دمهاى زندگیاش بودند. ن زمان مطمئنترين اسهیال و صادق براى شیدا در ا

 مطمئنترين بعد از آن كسى كه

 !موجب اين فرار شده بود، بعد از پسر شهرى عزيزش

سهیال را با تلفنى كه از ترمینال زد از ورودش باخبر كرده بود. زنگ در را 

 .فشرد

 .صداى شاد و شیطان سهیال در گوشش نشست

 .بیا تو -

 .در را فشار داد و وارد شد

 .لبخند سهیال با ديدن رنگ و روى شیدا محو شد

 شیدا! چى شده؟ -

ن پیراهن بلند سفید و چشمان شیدا با ديدن دوست ريزنقش زيبايش در ا

 ظريف پر از گل بهارى همچنان

 .برودارى كردندا

 ؟سالم. بیام تو -

 .سهیال شرمنده دستى به تل قرمز روى موهايش كشید، عقب رفت و راه داد
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 .با ورود شیدا، چادر و كیفش را گرفت

 .بیا بشین دارى از حال میرى -

 :شیدا با چشمان بسته به پشتى نرم مبل تكیه داد و خسته پرسید

 صادق كى میاد؟ -

 لبالوى ساختا شپزخانه رفت و لیوانهاى پر از شربتسهیال بهسرعت به ا

 .دست مادر را داخل سینى گذاشت

امروز رفت شمال دو روز ديگه میاد. قرار بود برديا شب بیاد اينجا، تو كه  -

 .زنگ زدى گفتم نیاد

 .بهسمت شیدا رفت

 .بیا اينو بخور، حتما گرمازده شدى -
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 «گرما زده، گرما زده؟»ذهن خسته تكرار كرد: 

او جهنمزده شده بود! جهنمى كه لحظهاى داغ و لحظهاى چون زمهرير سرد و 

 .يخزده بود

 .رام نوشیدراماشربت را ا

 :بابغض گفت

 .حالم بده سهیال، خیلى بد -

سهیال بامهربانى مانتو و مقنعه را درآورد، شانههاى شیدا را گرفت و او را دراز 

 .كرد
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 !دراز بكش شیدا، دختر چقدر دستات سرده -

بانگرانى به چشمان بسته و قطرات اشک نگاه كرد و خود را كنار شیدا جاى 

 .داد

 چى شده شیدا؟ -

شكى و گشادش ب دهانش را قورت داد و از جیب مانتوى مشیدا بغض و ا

 .نامه را بیرون كشید

نامهى مچاله شده و نمناک از اشكهايى كه داخل اتوبوس رويش نقش بسته 

 شده بود. نامهاى كه بارها و بارها

خوانده شده بود تا از البهالى كلمات و جمالت و حتى عالئم نگارش پیامى جز 

 شكار نويسنده را بیابد و بهپیام ا

 .آن تمسک جويد

 .ر را خاموش كرد و روانداز گرمى روى شیدا كشیدسهیال كول

نامه را باز كرد و خواند. هر لحظه گره ابروهايش باز و بسته مىشد. لبهايش 

 طرح لبخند خوشايند مىزد و با

 .نگاهى دزديده به دوست ناتوان چشم بستهاش، لبخند غمگین مىشد

 خب اين كه خوبه، شیدا چى شده؟ -

 :شیدا ناله كرد

 .وبه! من رفیق و دوستمو از دست دادم بعد تو میگى خوبهخوبه؟ خ -

 .كلمات بىهماهنگى با عقل و قلب بیرون جهید

بهروز عوضى، لعنتى ِ نامرد، لعنتى، عوضى، بیشرف نامرد. مىخوام  -

 بكشمش. چطور به خودش اجازه داده اين
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 .مزخرفاتو بنويسه

 .*ـنهاش كوبیداز جا جست و روانداز را كنار زد و با انگشت روى سیـ

 من، من اهل اين حرفام؟ من اهل عشق و عاشقى و ازدواجم؟ -

 .اشكها بیرون جهیدند

 .غلط كرده نوشته، بیخود كرده. نامرد ِ عوضى -

 .او را در آغـ*ـوش كشید سهیال متحیر و شتابزده

455 
 

 

 

 .باشه، حق با توِ، اون عوضى و نامرده -

 :شیدا با گريه گفت

نگو، هیچكس حق نداره به اون فحش بده، تو حق ندارى. اون نامرد نیست.  -

 .عوضی نیست. رفیق منه

 .سهیال خندهاش را بهسختى خورد

ن تا ك روم باش و دراز بكش، دكمهى شلوارتو بازباشه هرچى تو بگى. حاال ا -

 .اذيت نشى

 :شیدا مظلومانه و چشم بسته گفت

شلورم كِشیه، دكمه نداره. ديگه به بهروز توهین نكن، باشه؟ اون بهترين  -

 .رفیق منه، دوسش دارم. دوسش دارم

 .سهیال باماليمت او را خواباند

 .ببخش، غلط كردم. بخواب و كمى استراحت كن -
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 .دا كشیدبعد از مكثى كوتاه، دستى روى موهاى شی

 .بهروز خیلى خوبه، اونم تو رو دوست داره -

 :شیدا خسته از فشار چندساعته میان خواب و بیدارى زمزمه كرد

 .بهروز خیلى خوبه، من خوب نیستم، من لیاقت اونو ندارم -

سهیال خیره به صورت خوابیدهى دخترى شد كه میان برزخ خواستن و 

 .نخواستن بال و پر مىزد

اخت. روزى او هم در اين برزخ بود؛ اما با اين تفاوت كه حالتش را مىشن

 .عشق او يكطرفه و ناممكن بود

 !دلش به حال شیدا و بهروز سوخت. حال بهروز چطور بود؟

ن جوان عاشق با شنیدن جواب منفى شیدا به چه اگر حال شیدا چنین بود، ا

 حال و روزی مىافتاد؟

 !بددردى است درد عاشقى

شیدا با رنج دست و پنجه نرم مىكرد، بهروز در انتظار  در همان زمان كه

 عكسالعمل قاصدک، بیقرارانه خانه را

 .باال و پايین مىكرد

مادر متوجه حال غريب پسر دلبندش شد. به او نزديک شده و بازويش را با 

 .ماليمت گرفت

 بهروزجان چرا بىقرارى؟ -

 :مد و با لبخندى مصنوعى گفتبهروز به خود ا

 .خوبم مادرمن؟  -

شپزخانه برد و بهسمت صندلى سوق مادر با مهربانى پسر جوانش را بهسمت ا
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 .داد

 .ماده كنمبشین تا من يه شربت بهلیمو برات ا-

 .لبخندى صادقانه بر روی صورت بهروز نشست
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 مادر به نظر شما االن من در شرايط ازدواج هستم؟ -

 :فرخنده خانم بهسمت بهروز چرخید و باشوق پرسید

 خبريه پسرم؟ -

لبخند شرمگین بهروز بهترين پاسخ بود. باالى سر پسر عزيزش رفت. بهروز 

 رنج روى میزهر دو دست را از ا

 .ناهارخورى گذاشته و با چشمان پرنورش به مادر نگاه مىكرد

مادر چند بـ*ـوسهى گرم بر موهاى زيبا و خوشبوى بهروز كاشت و بامحبت 

 :گفت

 الهى قربونت برم، بزرگ شدى و مىخواى برام عروس بیارى؟ -

 .در همان حال صندلى را عقب كشید و نشست

 كى هست؟ چه وقت به من معرفیش مىكنى؟ -

مان . هخندهى شاد پسر دوستداشتنیش تداعى خندهى دلبرانهى پدرش بود

 خندهاى كه میان كوه و دشت

 .مىپیچید و بهانهاى براى قربانصدقه رفتن فرخندهی عاشق مىشد

 .مادر هنوز جواب نگرفتم، هر وقت موافقت كرد اول شما باخبر میشین -
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 .ابروهاى مرتب و كشیدهى فرخنده خانم باال رفت و نگاه و زبانش پر ناز شد

 !و دلش نرهمگه میشه كسى سرو چمان منو ببینه  -

 :بهروز مانند مادر ابرو باال داد و گفت

 .مادرجون ياد تعريف سوسكه از دست و پاى بلورين بچه سوسكش افتادم -

 :مادر خنديد و بامحبت دست بر بازوى پسر كشید و گفت

پس براى جواب گرفتن از دختر شاهپريون به هم ريختى. نگران نباش، من  -

 .دلم روشنه قربونت برم

رام شد و با شنیدن مهمانى شب در منزل يار سعى كرد بىقراريش را ابهروز 

 .پنهان كند

 .بىصبرانه منتظر فرارسیدن شب شد

اما وقتى همراه خانواده وارد منزل میزبان شد و شنید، شیدا براى كارى ادارى 

 .تهران رفته است، فروريخت

 .متوجه شد كار اداری بهانهای برای گريختن شیدا بوده است

ساعتى را با علىرضا و ناصر گذراند. علىرضا از همان ابتدا سراغ ناصر آمده 

 و از سروكول عموى پرسروصدايش باال

 .مىرفت

 .اسد پسرک كوچک چشم سبزش را در بغـ*ـل ناصر گذاشت

 .ماده كنينده، خودتو ابیا دايى اينو بگیر و كمى براى ا -

 .دايش را درآوردناصر كمى بینى طفل زيبا و تپلى را كشید و ص
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 مهرى بیا اين نقنقو رو ببر، پسر بايد اين همه بىظرفیت باشه؟ -

 :مهرى اخم كرد و گفت

 .باز هم لپشو كشیدى ناصر. اِ، اسد خان گفتم بچه رو يه ساعت نگهدار -

 .مظلومانه سكوت كرد اَسد

 :علىرضا سريع گفت

 .عمه، عمو دماغشو كشید -

 :نادر به سیب گازى زد و به مهرى گفت

دم مرد مىتونه بچه نگه داره؟ ]بهسمت ناصر نگاهى انداخت[. تو هم كه ا -

 .نمیشى

 :ناصر خنديد و گفت

ما . شدم شدن پشت شما و ]اَسد را نشان داد[سیا بهنوبت. من هنوز تو صف اا -

 (وايسادم. )ايستادم

ن جمع شلوغ و شاد را نداشت. بهانهاى جور كرد و از بهروز طاقت ماندن در ا

 .خانه بیرون زد

نیمهشب پس از ساعتها قدم زدن در كوچههای تنگ و تاريک، خسته و رنجور 

 .به خانه و اتاقش پناه برد

******** 

 .هوا سرد بود و رقـ*ـص برفها سرعت گرفت

يینه به خود خیره شد. چقدر تغییر كرده بود. شیدا در اتاق پرنور روبروى ا

 موهاى مجعدِسیاهش، صاف و كوتاه به

 .مده بودرنگ طاليى درا
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 .يینه ديده مىشدلباس بلند و سفید دنبالهدار بهراحتى در ا

ن را پاک كند. كى دستى روى لبهاى سرخش كشید و سعى كرد سرخى ا

 !عروس شده بود؟

 ورد كى عروس شده و داماد كیست؟چرا به ياد نمىا

صداى موسیقى شاد و دست زدن از بیرون اتاق شنیده مىشد. دلش لرزيد و 

 :گفت

 خدايا چرا چیزى يادم نمیاد؟ من كى عروس شدم؟ -

در باز شد و مردى با كت و شلوار سفید وارد شد. ترس تمامی وجودش را 

 .یددربرگرفت. ترسید و خود را كنار كش

 .نگاهش اتاق عقد را زيرورو كرد؛ اما چیزى براى پوشاندن خود نیافت

مرد جوان، غريبهای درشت هیكل بود. سرما به بازوهايش زد. بازوهاى 

 بـ*ـرهنه را با كف دست پوشاند و با

 :شفتگى پرسیدا

 تو كى هستى؟ -

 بممد و با صداى بى داشت، لبخندزنان به سوياش امرد جوان كه چشمانى ا

 :بسیار زيبايى گفت
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 .همسرت -

 :سرش را بهشدت تكان داد و نالید
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 .نه، نه. من دارم كابوس مىبینم -

اما وقتى بازويش اسیر انگشتان نیرومند مرد غريبه شد با ترس گفت: كابوس 

 نیست؟ واقعیته؟

 .وردن را از دست مرد بیرون ابازوهايش درد گرفت و سعى كرد ا

 :اشكهايش جوشید و التماس كرد

 .دستمو ول كن، من نمىشناسمت، من زن تو نیستم -

 .اما صدايى از گلويش خارج نشد

 .بدن، دستهايش مىسوخت در عین سرماى

 .مدصداى كسى ا

 شیدا -

 .ضربان قلبش تند شده بود. بىاختیار برادرش را صدا زد تا كمكش كند

 .على، على -

 .صورت مرد به او نزديک مىشد و صدايى از گلويش خارج نمىشد

 .بهروز، بهروز كجايى، كمكم كن-

 :داماد گفت

 .فقط من اينجام -

 :دل فرياد زدشیدا چشمانش را بست و در 

 خدايا كمكم كن، بهروز كجايی؟ -

دستى نامرئى گلويش را مىفشرد. كنار گوشش صداى بلندى شنید، يک 

 .صداى آشنا

 .شیدا، شیداجان بلند شو، شیدا -
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سهیال با شنیدن ناله، كارد آشپزخانه را روى ساقههاى خرد شدهى كرفس 

 گذاشت و دستهايش را بهسرعت با

 .سالن رفت پیشبند پاک كرد و به

شیدا روى مبل بزرگ پیچ و تاب مىخورد و ناله مى كرد. آرام صدايش زد؛ اما 

 .واكنشى نديد

 :بازويش را فشرد و باز هم صدايش زد

 .شیدا بیدارشو -

نالههاى خفیف بیشتر شد. دست شیدا روى گلويش نشست و آن را محكم 

 .فشرد
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سهیال وحشتزده بازو را محكمتر گرفت و سعى كرد گلوى شیدا را از فشار 

 .دست دوم نجات دهد

 .لبهاى خشک و ناتوان میان ناله دو اسم را زمزمه مىكرد

 .شیدا، شیداجان بلند شو، شیدا -

سهیال چشم چرخاند و با ديدن لیوان نیمخوردهى شربت روى میز، بهسرعت 

 .نوشیدنى را روى صورت شیدا ريخت

 .چشمهاى شیدا گیجومنگ باز شد

سهیال دست حـ*ـلقه شده را از گلوى شیدا جدا كرد و دختر گیج را بهسختى 

 .روى مبل نشاند
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 :شیدا دستى روى صورت خیس و چسبناک شده كشید و ناله كرد

 كجا رفت؟ اون داماد غريبه كجاست؟ -

 .كسى اينجا نیست. داشتى خواب مىديدى -

 :شیدا ناباورانه به سهیال و اطراف نگاه كرد و قدرشناسانه گفت

 .خدايا شكرت، داشتم جون مىدادم -

سهیال كمک كرد تا شیدا با پاهاى ناتوان وارد حمام شود. بالجاجت آنقدر در 

 شیدا رخت كن حمام صبر كرد تا

 .دوش آب گرم بگیرد و از پشت در حمام درخواست حوله كند

شیدا مجبور شد گشادترين پیراهن سهیال را به تن كند و بدن خسته را روى 

 .مبل جاى دهد

 :شیدا با چاى و نبات به سراغش آمد و با نگرانى گفت

 .چرا با خودت اين كارو مىكنى؟ شیدا آروم باش -

و زانوهايش را بغـ*ـل كرد و با بغضى لعنتى شیدا روى مبل مچاله نشست 

 :گفت

چطور آروم باشم؟ عزيزترين و مورد اعتمادترين آدم زندگیم بهم ركب  -

 زده. ]صورتش را روى زانو فشار داد[. دارم

 از دستش میدم، چطور آروم باشم سهیال؟

 .سهیال نزديكتر شد و دستش را به دورشانهى شیدا محكم كرد

رو دوست دارى، بهش اعتماد دارى، بیشتر از هركسى شیدا تو بهروز  -

 حاال چرا…همديگه رو مىشناسین. حاال

 .فكر مىكنى دنیا به آخر رسیده؟ مىتونین همینطور ادامه بدين
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 .به حرف خودش اعتقادى نداشت؛ اما مىخواست فقط كمى شیدا را آرام كند

يک مىكنه نزدنمیشه، چطور مىتونم ديگه به كسى كه جور خاصى بهم نگاه  -

 بشم، آخ سهیال سخته بدونم

قاصدک منم و باز هم بخوام با بهروز صمیمى و راحت باشم. سخته، خیلى 

 .سخت

 .سهیال بهزور چاى را بهخورد شیدا داد

 :شیدا نگاهش رنگ هشیارى گرفت
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 ساحل كجاست؟ -

 .با بهمن رفته سینما، بعد هم قراره ببرتش پارک -

تب و لرز بدن شیدا كمى بهتر شده بود. همراه سهیال وارد آشپزخانه شد تا 

 كدبانوى خانه، پخت شام نیمهكاره را

 .كامل كند

 رفسهیال از دهها مطلب متنوع سخن گفت تا ذهن شیدا را از درد و غصه منح

 .كند

با آمدن ساحل و شیرين زبانیش كار سهیال آسانتر شد؛ اما شیدا گرچه ظاهراً 

 آرام شده بود؛ اما از درون گیج و

 .غصهدار بود

اصرار كرد سهیال بىتوجه به سرماى بدن او، كولر را روشن كند و با همان 
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 اصرار به حیاط خانه رفت و بدن سرمازده

 .را زير دو پتو جاى داد

السک پر از چاى و نبات را بههمراه لیوان و يک ورق قرص مسكن سهیال ف

 .قوى كنار بالش شیدا گذاشت

 :شیدا ناتوان و خسته زمزمه كرد

 خدايا چیكار كنم؟ -

خدايا فقط تو مىدونى چقدر دورى و از دست دادن بهروز براى من سخته، 

 خدايا خودت اونو به دنیاى من وارد

 .كردى، خودت كمک كن

دونى من نمىتونم ازدواج كنم، نمىتونم همسر و مادر باشم، خدايا مى

 نمىتونم حتى تصور كنم بايد با مردى

 .شبانهروزمو تقسیم كنم حتى اگه اون مرد بهروز باشه

 .خدايا خستهم، درموندهم، كمكم كن

مطمئن باش ديگه يا زنده نمىمونم يا »صداى بغضدارى در گوشش پیچید: 

 «.فقط يه مردهى متحركم

 .بش فشرده شد و سنگینى دردناكى روى قلبش نشستقل

 .به گريه افتاد. تحمل رنج بردن صاحب صدا را نداشت

 :با گريه گفت

دعا مىكنم فراموش كنى و از اين عشق جدا بشى، من نمىخوام رنج ببرى.  -

 نمىخوام درد بكشى؛ اما من مناسب

 !زندگى مشترک نیستم رفیق
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**** 

 .يک هفته گذشت

موفق به ديدن شیدا نشده بود. گويا شیدا جن و بهروز بسماهلل بهروز هنوز 

 .شده بود
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وقتى به بهانهاى به خانهى آنها مىرفت، شیدا خود را در اتاقش زندانى 

 .مىكرد تا او را نبیند

هنگامى كه زنگ مىزد و به بهانهاى خواستار صحبت با شیدا مىشد، شیدا 

 گوشى را از مادر مىگرفت و دور از

 .چشم مادرانگشتش را روى دكمه قطع تماس مىگذاشت و حرف مىزد

 .قلب هر دو جوان اين روزها فشرده و دردناک بود

 .شبها چشم به آسمان مىدوختند و هر دو از هم گِلِه مىكردند

ا گله مىكرد كه چرا بهروز او را سر دوراهى وحشتناكى قرار داده كه بین شید

 قبول كردن عالقهى او يا دورى از او

 !يكى را بپذيرد؟

بهروز معترض بود كه چرا شیدا او را از ديدن صورت دوست همیشگىاش 

 محروم كرده و چرا نمىخواهد فرصت

 !عاشقى به هر دو بدهد؟

 .يگر مىترسیدندهر دو از دورى و جدايى يكد

 .هیچكدام اين فاصلهى سرد و ترسناک را نمىخواستند
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 .تغییر رفتارشان در خانه مشهود بود. كمغذا، بىخواب و عصبى شده بودند

شیدا هنگام شستن، ظروف آشپزخانه را به هم مىكوبید يا وقت آشپزى 

 دستش را مىسوزاند. در محل كار هم

 .ه مىكردبهسختى افكارش را متمركز جلسات مشاور

بهروز كمحرف شده بود و روى تخت دراز مىكشید و توپ كوچک زردى 

 مانند توپ تنیس را مرتب به ديوار روبرو

 .مىكوبید و با قاصدک روى سقف حرف مىزد يا با او دعوا و قهر مىكرد

 .پیدا كردن محلى براى دفتر مهندسى را به ديگران سپرده بود

كه از دورى هم در حال بىنفسشدن  حال و روز غريبى داشتند دو هم نفس

 .بودند

**** 

صداى زنگ تلفن بلند شد. مادر در حال شستن لباس سفید پدر میان مايع 

 :سفیدكننده و پودر لباسشويى بلند گفت

 .شیدا ببین كیه، اين تلفن سوخت -

 :شیدا خسته و عصبى بهسمت گوشى رفت و گفت

 .را برداشت(. بفرمايین اَه، به من چه، كسى با من كار نداره. )گوشى-

 سالم شیداجون، خوبى ؟ -

 :شیدا صاف نشست و با آرامش پاسخ داد

 سالم زندايى، خوبم. شما خوبین؟ دايى خوبه؟ -

 دايى هم خوبه، شیداجون وقت دارى يه كمكى به من بكنى؟ -
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 :شیدا كنجكاو گفت

 بله وقت دارم، چه كمكى بايد بكنم؟ -

غذام رو گازه و سالن به هم ريختهست، اعظم خانوم مىخواد بره بیمارستان  -

 كسى رو نداره، مىخوام همراهش

 .برم

 .شیدا گونهاش را خاراند. زندايى فرخنده مشتاقانه به ديگران كمک مىكرد

 :ستأصل پرسیدشیدا لب گزيد و م

 زندايی تنهايی؟-

 .كسی خونه نیست، تنهام -

 :شیدا آهی از آرامش كشید

 .باشه، االن میام -

بد هم نبود، مىتوانست سركى به اتاق باال بزند و دلتنگى خفهكننده را كم 

 .كند

فرخنده خانم گوشى را گذاشت و نگاهش را از پاهاى روبرويش باال برد و 

 ى پسرشروى صورت منتظر و آشفته

 .نشاند. موهاى پريشان و چشمان سیاه غمگین منتظر كالمى از سوى او بود

 مادر میاد؟ -

 .میاد -

روز ٧ بارقهاى از امید و رضايت در چشمان عزيزش درخشید و لبخند بعد از

 دورى به آن لبها و منحنىهاى



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 831 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .دلرباى شگفتانگیز برگشت

 :فرخنده پرسید

 نمیخوای بگی چی شده؟_

مادر زانو زد و دستهاى مهربان مادر را در دستان جوان و  بهروز كنار

 .قدرتمندش فشرد

 .خودم هم نمیدونم چی شده! بايد با شیدا حرف بزنم -

فرخنده خانم با ماليمت موهاى بهروز را نـ*ـوازش كرد و صورت 

 عزيزترينش را به سیـ*ـنه چسباند و با

 .بـ*ـوسههاى پرمحبت او را میهمان مادرانههاى نگرانش كرد

 بهروزجان، اين رفتار شما دو نفر ربطى به موضوع ازدواجت داره؟ -

 :بهروز كه از وجود مادر آرامش مىگرفت آهسته گفت

بىربط نیست. برام دعا كن مادرجون، دعا كن همهچیز خوب پیش بره؛  -

 .مىترسم

 .به آن همه زيبايى و مظلومیت خیره شد مادر سر پسر را بلند كرد و
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همه چی درست میشه عزيزدل، صبوری كن و كار اشتباهی نكن. شیدا رو  -

 .اذيت نكن

ذاشت و در رگ و پی پسرجوان محبت فرزندی جوشید و سر روى پاى مادر گ

 .آهى بلند كشید
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مگر قدرت آزار و اذيت قاصدكش را داشت؟! او از دوريش داشت جان 

 .مىداد

 .مواظبم اشتباه نكنم، خیالتون راحت، فقط به دعای شما احتیاج دارم مادر -

 :مادر خم شد و بـ*ـوسهای بر صورتی كه تهريش هفتروزه داشت، زد و گفت

ب باشه، برو يه صفايی به صورت قشنگت بهروز مادر بايد همیشه قوی و مرت -

 .بده عزيزدلم

 «.الحول والقوة االباهلل العلی العظیم»و دوبار زيرلب زمزمه كرد: 

 .و بر موهای فرزند دست كشید

 .بهروز بـ*ـوسهاى بر دستان مادر زد و بلند شد

 .ببخش، مجبور شدی دروغ بگی -

 :نشان داد و بالبخند گفتمادر هم برخاست و با دست مبلهاى به هم ريخته را 

 .دروغ نگفتم، طفلى شیدا بايد ريختوپاش ما رو جمع كنه -

صداى زنگ خانه، بهروز را پشت پردهى بالكن اتاقش رساند و فرخنده خانم 

 .را بهسمت حیاط خانه كشاند

 .در را گشود و با لبخند از شیدا عذرخواهى كرد

پسرش نبود. در اين كبودى زير چشمها بىشباهت به كبودى زير چشمان 

 هفت روز بهخوبى شاهد رفتار عجیب اين

 .دو جوان بود

نمىدانست چه چیزى موجب اين دورى و رنجش دل شیدا شده است! گاه با 

 خود مىگفت حتما بهروز به شیدا ابراز

عالقه كرده و گاه مىگفت شايد هم از شیدا خواسته واسطهى بین او و دختر 
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 !موردعالقهاش شود

اما شک داشت دل پسرش بهجز اين دختر گندمى محجوب اما تند، براى 

 .دخترى ديگر رفته باشد

 .بايد اجازه مىداد خودشان مشكل را حل كنند، به هر دو اعتماد داشت

شیداجون من میرم، غذا پخت زيرشو كم كن، مبلها رو به سلیقهى خودت  -

 ..بچین. خداحافظ

 .خداحافظ زندايى-

 .نهى دو چشم سیاه وارد خانه شدزير نگاه حريصا

 .چادر را كنار گذاشت و مشغول شد

بیشتر از نیمساعت جابهجايى مبلها طول نكشید. در تمام مدت فقط به بهروز 

 فكر مىكرد. اين خانه، بو، صدا و

 .جسم او را در خود داشت

 .بغض به گلويش فشار آورد. به آشپزخانه رفت و لیوانی آب خورد
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 .صداى كوبیده شدن در باال را شنید

 .گوش تیز كرد. اشتباه نمىكرد. صداى حركت كردن كسى از باال مىآمد

 :چادرش را سر كرد و به سمت پاگرد پلهها رفت و بلند گفت

 زندايى، شمايین؟ -

وش مىرسید. كشیده شدن چیزی میآمد مثل صندلى يا میز صدا همچنان به گ
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 !يا تخت بود

 .با كمى هراس پلهها را باال رفت و خود را پشت در اتاق رساند

 .زندايى -

در اتاق باز شد. در محدودهى نگاهش كسى به چشم نمىخورد. مسـ*ـخشده 

 .به داخل اتاق كشیده شد

خب غیر از اين عجیب بود دو قدم جلوتر. بوى بهروز مشامش را پر كرد. 

 اينجا اتاق پسر جوان بود، ضربان دل

 .بیقرارش شدت گرفت

چرا بهروز روزهای خوب را خراب كرده بود؟ مگر رابطهشان چه كم 

 !داشت؟

 .قدمى ديگر برداشت و صداى بسته شدن در غافلگیرش كرد

برگشت و چهرهى دلخور و ساكت كسى را ديد كه روزها خود را بیرحمانه از 

 .ديدنش محروم كرده بود

چشمان و قلبش بىتوجه به آنچه كه رخ داده بود و عقل مىگفت، با دلتنگى 

 .قامت و صورتش را مىبـ*ـوسید

چند قطره اشک سوزان چشمانش را تیره كرد با مچ دست اشكها را پاک كرد 

 .تا اين فرصت را از دست ندهد

بهروز هم مانند او محو ديدارى بود كه خواب و خوراک را از او گرفته بود و 

 ضربان قلبش شادمانه بر سیـ*ـنه

 .مىكوبید، گويى قصد دريدن و بیرونزدن داشت

گاهى در زندگى، لحظهاى ناب روبروى انسان قرار مىگیرد كه پر از سیالن 
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 .امواجى فرازمینى است

هزاران زمان و روح، از گذشته، حال و آينده لحظهاى كه محل تقابل و تداخل 

 .است

آن لحظه با وجود بكر بودن، تكرار هزاران بارهی ديدار عاشق و معشوق، 

 حبیب و محبوبى است كه در اشعار موالنا،

 .تكرار شده است …حافظ، فردوسى، سعدى، نظامى و

 لحظهاى ناب كه شكسپیر، گوته، دانته، ويكتور هوگو، رومن روالن، جین

 وبستر، خواهران برونته، تولستوى و هزاران

من، نقاش، مجسمهساز و صورتگر لحظهاى آن را شاعر، نويسنده، عارف، مو

 دريافته و نقشى از زندگى بر آن زده

 .بودند

لحظهى وصال دو نگاه رنجديده و عاشق. لحظهاى كه متعلق به هیچ نژاد، 

 …جنس، طبقه، رنگ، ملیت، مذهب و

 .خاصى نیست

ای ناب، تنها متعلق به انگشت با بركت خداوند كه رنگ و بوى الهى و لحظه

 .فرازمینى دارد
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 .قطرهاى ناب از لطف خدا، از وجود خودِ خدا

 .جدا شود بهروز زودتر از شیدا توانست از جادوى مواج در فضا
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 :قدمى جلو گذاشت و گفت

 .سالم -

 .شیدا هم با صداى بهروز از جادو كنده شد و نگاهش را به زمین دوخت

 .سالم-

ال زده بود، عمالً همه را ن لحظه، طرح دهها جمله، گاليه و سوبهروز كه براى ا

 :فراموش كرد و مستأصل گفت

 شیدا حتى لیاقت شنیدن جواب نامهم رو نداشتم؟ -

مد. دست كشیده و بلند بهروز را دنبال كرد كه كالفه موهاى نگاه شیدا باال ا

 .روى پیشانى را كنار مىزد

د. قدمى مبا كنار رفتن موهاى سیاه و دلبر، كبودى روى پیشانى به چشم شیدا ا

 جلو رفت و روبروى جوان ايستاد و

 :با ابروى درهم پرسید

 چرا پیشونیت كبوده؟ -

 .ى لبخند زدبهروز با دلخور

هوى گريزپا تلفن رو قطع مىكنه، انتظار داره با گوشى تو پیشونى وقتى ا -

 !خودم نكوبم؟

 .هوى گريزپا چیه؟ خودت باعث فرار من شدىديوونه، ا -

من! مگه من چیكار كردم؟ جز اينكه اعتراف كردم احساسم چیه؟ هان اين  -

 !گناهه؟

 .م گرفتىتو بهترين دوستمو از …ره گناهه، توا -

 .هر دو گاليه مىكردند و بر سر هم فرياد مىزدند
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 :بهروز چرخى در اتاق زد و بلندتر گفت

اون دوستت دوسِت داره، مى خواد همیشه كنارت باشه. چرا نمىذارى، چرا  -

 نمىخواى؟

 .شیدا با خستگى روى تخت نشست

ىخوام چون مىخوام دوستیم پايدار بمونه، نمىخوام تو رو از دست بدم، نم -

 .تو تبديل به ديو زندگیم بشى

 .نمیخوام دوستیمون به نفرت تبديل بشه

 :بهروز با فاصله كنارش نشست و ملتمسانه گفت

چرا فرصت نمیدى تا ثابت كنم چقدر مىتونم تو رو شاد و خوشبخت كنم،  -

 چرا اجازه نمیدى دوستیمون عمیقتر و

 همیشگى بشه، چرا؟

رهم فشرد و با لبهاى فشرده پر از خشم و شیدا انگشتان روى زانويش را د

 :رنجش گفت
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نمىخوام برام از دوست تبديل به مرد بشى، نمىخوام تو زندگیم نقش مرد  -

 رو بگیرى؛ از همهى مردها متنفرم،

منزجرم. مىخوام تو جدا از همه باشى، خودت باشى. اگه عشق وارد 

 دوستیمون بشه كمكم از هم دور مىشیم، توقع

تو فرق مىكنه، منو تو زندگى مشترک خفه و ذبح مىكنى، نمىخوام اينطورى 
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 .بشه

بهروز خیره به نیمرخ شیدا كه از خشم به ياس رسیده بود، در دل لعنتى نثار 

 .زندگى شیدا كردپررنگترين مردان 

بهخوبى درک كرد خشونت، بىرحمى و خودخواهى پدر، برادر و مردانى كه 

 شیدا از كودكى در اطرافش ديده بود،

شكار ابراز چنان با تاروپود روح شیدا عجین شده كه قدرت ديدن حقیقت ا

 .عشق او را ندارد

 :به نرمى گفت

زاديت بزنم. منو مىشناسى. زارت بدم يا بند به امن نمىخوام اذيتت كنم، ا -

 من مىخوام باهم پیشرفت كنیم

 .تو درس، تو كار، تو زندگى

منو نمىشناسى؟ من مىتونم كسى رو رنج بدم؟ فكر مىكنى مىتونم 

 زارى به تو برسونم؟ شیدا منكوچكترين ا

بهروزم، همون بهروزى كه از كودكى با تو بزرگ شدم. كمى به خودت فرصت 

 يندهاىبه ابده، كمى، فقط كمى 

 .كه مىتونیم باهم داشته باشیم، فكر كن

شیدا كه در سكوت و فشار وارد كرده به انگشتان بىنوايش به سخنان بهروز 

 :گوش میداد، گفت

نمىتونم حتى يهلحظه به زندگى مشترک فكر كنم، من اصالً بیمارم، تو  -

 دم سالم دارى نه يكى پراحتیاج به يه ا

 .از تنفر و خشم مثل من
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 :بهروز برخاست و بىاختیار فرياد زد

من فقط تو رو مىخوام، همه برن بهدرک. ]بر سیـ*ـنه كوبید[. جواب اين  -

 بىصاحاب رو چى بدم كه داره منو

 .مىكشه؟ شیدا با من اينكارو نكن

 .بغض بر گلو و اشک بر چشمان شیدا نشست

 .رنج بهروز توان از جانش مىبرد؛ اما نمىتوانست كارى كند

 :هى كشید و با سرى افتاده گفتند شد و بهطرف در اتاق رفت. ابل

يادش بده اين عالقه رو ]شرم داشت بگويد عشق.[ فراموش كنه. اگه  -

 مىتونى همیشه دوستم باشى من هستم؛

 .اما چیز ديگهاى از من نخواه

نفس بلند مرد جوان در اتاق طنینافكن شد، بهسمت شیدا رفت و دست دراز 

 هى چادر نشسته بر قامتكرد و پارچ

دختر جوان را از بازو جدا كرد. آنقدر احتیاط كرد كه بازو را لمس نكند. كمى 

 خم شد و بـ*ـوسهاى بر چادر زد و

 .ايستاد

 .نفس شیدا لحظهاى گرفت

467 
 

 

 

 :بهروز در را باز كرد و با صدايى محكم گفت

اونقدر دوست دارم كه نخوام خودم هم بشم يكى از همون مرداى نفرتانگیز  -
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 .سیاه زندگیت

به خودت قسم تا فردا غروب صبر مىكنم، اگه عشق منو قبول نكنى از اين 

 شهر میرم؛ چون ديگه تحمل ديدن

 .زم فرار كنى رو ندارمخونه و كوچه رو بى تو ندارم. تحمل اينكه ا

نمىتونم نقش كسى رو بازى كنم كه انگار هیچ اتفاقى نیفتاده، نمىتونم با 

 ديدنت جلوى تپش قلبمو بگیرم و

بهسمتت نیام. نمىتونم نامرد باشم و به دخترى كه بیش از همه برام ارزش 

 .داره، نگاه كنم و دست و دلم نلرزه

 فقط بهعنوان دوست و دخترعمه نگاه نمىتونم، نمىتونم، ديگه نمىتونم به تو

 .كنم

برو شیدا و مطمئن باش اگه منو نخواى ديگه نه صدامو مىشنوى و نه خودمو 

 .مىبینى، برو شیدا

در تمام مدتى كه بهروز محكم اما پر از درد حرف مىزد، شیدا با بغض 

 .خفهكننده در دل مىگريست

 .قدمهاى بىجان او را به خانه رساند

نداد و بهسوى « زندايى چیكارت داشت؟»ال مادر كه پرسید: جوابى به سو

 .اتاقش رفت

تا سپیدهى صبح گريست و با بهروز خیالى دعوا كرد. دهها و صدهابار جمالت 

 بهروز را براى خود تكرار كرد و با

 :اشک به او گفت

بىرحم تو چطور مىتونى بهروز منو با خودت ببرى؟ چطور دم از عشق  -
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 تنهام بذارى؟ مىزنى و مىخواى

 .خوب عاشق باش و همینطورى براى من بمون

 اگه برى و منو بىخبر بذاری، من چیكار كنم؟

 خدايا من چیكار كنم؟

 .شنا به جانش زده بودن بود كه به محل كارش برود. سرمايى ابىرمقتر از ا

سرمايى كه روزهاى ازدستدادن على را برايش زنده مىكرد. بهسختى به 

 .د و چند روز مرخصى گرفتكمیته زنگ ز

رام خانه بود كه متوجه رنگ پريده و حال مادر چنان مشغول غرغرهاى مرد ناا

 .زار دخترش نشد

بىرنگ زيبايى رفت كه ناصر برايش از سفر به شیدا سراغ جعبهى چوبىِ ا

 شیراز خريده بود. روى تخت دراز كشید

 .و جعبه را روى سیـ*ـنه قرار داد

چوب سفت و خشک را بامحبت به خود فشرد. طاقت باز كردنش را نداشت. 

 گنجینهى او در اين دنیا بهجز

 .انسانهايى كه دوست داشت، همین جعبهى كوچک بود

ن را گشود. با دستانش به دنبال لمس يک پارچه هى سرد و دستانى لرزان ابا ا

 بود. انگشتانش كاغذ نامهها و

ته هسشتر فرورفت. قطعه فلز و زنجیر ارزشمند را اعكسها را لمس كرد و بی

 كنار زد و از زير پالک و تمام

 .لود را بیرون كشید و روى چشمانش گذاشتيادگارىهاى على، سربند خونا
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رد كه گويى همان لحظه مشغول لمس تاربهتار ن را لمس كچنان عاشقانه ا

 موهاى دلرباى برادر است، گويى

 .پیشانى بلند و چشمان مهربان على را لمس مىكند

سربند را از روى چشمان خیس بهسمت بینى سرخ شده برد تا باز هم رايحهى 

 ن را به مشام بكشد. طوافخفیف ا

بىقرار شیدا، به پايان سربند با بـ*ـوسههاى سرد و قرار گرفتن روى قلب 

 .رسید

دقايق و ساعتها را بهسختى پشتسر گذاشت. وه كه چه روز سرد و طوالنى 

 !بود

 .ناصر قبل از خوردن ناهار به او سر زد و روى تختش نشست

 .شیدا حالت خوب نیست؟ كجات درد مىكنه -

 :لبهاى خشک با صدايى گرفته گفت

 . همهجام درد مىكنه، فكر كنم سرما خوردم -

 .و پتو را به خود فشرد

 :ناصر بالودگى گفت

 …يعنى تو اين هوا خر تب كنه خیلى عجیب نیست؛ اما تو تب كنى -

 . خنديد

 :شیدا نق زد

 …خر خودتى و اون -

 .نچنچ فحش ناموسى نداريم. ]جدى ادامه داد:[ بريم درمونگاه -
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 .خوب میشم، برو بذار بخوابم -

 .ناصر برخاست

چیزى الزم داشتى زنگ بزن تعمیرگاه، بابا و ننه مىخوان برن اراک،  -

 خونوادهى اَسد دعوتشون كرده، قراره زن و

 .بچهى نادر هم همراهشون بره

 تو نمیرى؟ -

كجا برم؟ كار مردم مونده بايد تا فردا ظهر تحويل بدم. شیدا من ديگه میرم  -

 .سفارش نكنم حالت بد شد زنگ بزن

 :مد و گفتماده شده سراغش اوقتى مادر ا

همهچى تو يخچال داريم هرچى خواستى درست كن، حالت بد شد به  -

 .زندايیت زنگ بزن

من، دخترت، داره درد مىكشه، مريضه، تو »قلب رنجور شیدا فرياد كشید: 

 خه تودارى میرى مهمونى؟! ا

 «!مادرى؟

 :اما لبهايش بهسختى گفت
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 .باشه -

 :مادر از اتاق بیرون رفت. صداى پدر شنیده شد كه مىپرسید

 شیدا مريض شده؟ -
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 :و صداى بلند مادر كه سريع گفت

 .مريض كه نشده، يهكم سرما خورده. كمى بخوابه خوب میشه -

 .اشک سوزان شیدا روى گونههاى تكیده ريخت

 :پتو را روى سرش كشید و گفت

 …خدايا راضى نباش تنها امید زندگیمو از دست بِدم خدايا بهروز بِره من -

 .حتى شرم داشت با خدا از دوست داشتن يک مرد بگويد

با صداى اذان مغرب خود را به حیاط رساند و تمام محتويات معده را براى 

 بار بیرون ريخت. به جز زردابچندمین

 .چیز ديگرى در معده نمانده بود

توان بلند شدن نداشت. روى زمین، مچاله شد و به چشمانش اجازه داد براى 

 .رفتن عزيزش سوگوارى كند

 .از دست داده است مىدانست مانند على، بهروز را هم

هى وقتى دستان كشیدهى بهروز موهاى روى پیشانى را باال مىزد، خاطر

 عطش او براى لمس موهاى برادرش زنده

 .ن موهاى دلبر داشتن لحظه نیز میل وافرى به لمس و نـ*ـوازش اشد. ا

 :با گريه زمزمه كرد

حسرت دست كشیدن روى اين موها هم بايد به دلم بشینه. بهروز خیلى  -

 .نامردى رفیق

 .تهوع و دلدرد امانش را بريد

 .واب پريد و بهسمت اتاق دويدناصر نیمهشب با فرياد شیدا از خ

شیدا با لحاف پیچیده به دور خود روى تخت نشسته بود و با دندانهايى كه به 
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 .هم مىخورد حرف مىزد

 .ناصر دستى به پیشانى كشید. تب داشت! با لرز در تب مىسوخت

 :شیدا نگاه ماتش را به مرد جوان نگران دوخت و پرسید

برد؟ از قلبش خون مىاومد. من على رفت؟ على رفیق منو با خودش  -

 كشتمش؟

 .ناصر او را روى تخت دراز كرد

 .شیدا چیزى نشده، خواب ديدى -

 .قرص تببر و مسكن را بهخورد شیدا داد

 .يدشیدا خیره به ناصر، على را ديد كه بهسمتش مىا
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 .بهسختى لبخند زد و لحاف را عقب زده، بازوى على را بغـ*ـل كرد

 . على منو با خودت ببر -

 .ناصر نگران او را بغـ*ـل كرد و روى تخت نشست

 بجى من؟چه باليى سرت اومده، چى دوباره تو رو به اون روزها برگردونده ا -

 :شیدا جويدهجويده زمزمه كرد

 .مىذاره... بگو برگرده …داره تنها …منو …ره میرهدا …رفیقم -

******** 

ناصر چشم به پزشک مرد دوخت كه با اخمى در پیشانى مشغول معاينهى 

 .شیداى بىحال بود

 كسى رو از دست داده؟ -
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 :ناصر با تعجب گفت

 .نه -

 فشارش پايینه، كمخونى داره، بدنش ضعیف شده، چرا به اين روز افتاده؟ -

 .، دوروزه چیزى نمىتونه بخوره، باال میارهنمىدونم -

 .پزشک مشغول نوشتن نسخه شد

احتماالً دچار حملهى عصبى شده. اين داروها رو مرتب بدين بخوره، غذاش  -

 .مقوى باشه

 …مپولو سرمشو االن بزنه و اB12 مپولا

ناصر متفكر از بخش اورژانس بیرون زد. هرچه فكر كرد چهچیز باعث به هم 

 .شیدا شده به نتیجه نرسیدريختن 

 .ساعت بعد كه به خانهى دايى زنگ زد، باقى ماند٣ابهام تا 

 :فرخنده خانم دستى به پیشانى سرد شیدا كشید و گفت

 .زودتر زنگ مىزدى -

 .ناصر كیسهى داروها را روى قفسهى كتاب گذاشت

 صبح زود بود؛ نمىخواستم بیدارتون كنم، بهروز كجاست؟ -

دستان فرخنده خانم بىحركت ماند. رنگ پريدهى شیدا، صورت غمگین 

 .وردپسرش را جلوى چشمانش ا

 .رفت جنوب -

 چرا؟ مگه نمىخواست همینجا دفتر بزنه؟ -

 .نمىدونم. يه كار براش پیدا شده همراه استادش رفت -

 «.رفت، رفت»صدا در گوش ناصر پیچید: 
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 !شیدا از رفتن كسى مىگفت

 كى رفت؟ -

 .ديروز -

 :حاال هر دو باالى سر بیمار چشم به او دوخته بودند. ناصر باشک پرسید

 شیدا و بهروز باهم حرفشون شده؟ -

 :هى كشید و گفتفرخنده خانم ا

 .نمىدونم، بهروز چیزى نگفت -

دو به يكچیز فكر كردند. ناصر لبى گزيد و موهايش را چنگ زد و با غصه هر 

 :پرسید

 زندايى كار ندارى، من برم تعمیرگاه؟ -

 .برو ناصرجان. خیالت راحت باشه -

فرخنده كنار شیدا نشست و موهاى مرطوب را نـ*ـوازش كرد و مادرانه 

 :زمزمه كرد

اينجا بیمار و رنجور، بهروزم شما دارين چیكار مىكنین عزيزاى دل من؟ تو  -

 اونجا غمگین و ناراحت. چى بین

 شما رخ داده؟

 .اشک چشم را پاک كرد

خدايا به حق پاكترين مخلوقاتت دل اين دوتا جوون رو شاد كن. بیمارى و  -
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 .درد رو ازشون دور كن

 .از صدا و گرماى دست فرخنده خانم لبهاى شیدا تكان خورد

 زندايى فرخنده؟ -

 .جونم، خودمم -

 .من نمىخواستم، من دارم مىسوزم …من نمىخواستم بهروز بره -

 .فرخنده خانم اشكهاى شیدا را پاک كرد و بامحبت به صورتش بـ*ـوسه زد

 .روم باش و زود خوب شو. بهروز برمىگردهمىدونم شیداجان، مىدونم.ا -

 .لبخندى محو بر لبهاى شیدا نشست

 !برمىگرده

ز اطمینان داشت پس او برمىگشت؟ اما روزها گذشت و وقتى مادر بهرو

 .برنگشت

 .روزها به هفته رسید و برنگشت

شیدا هر روز در خانه، در مسیر رفت و برگشت به كمیته، در هر لحظهاى كه 

 تنها مىشد به دوستى فكر مىكرد كه

 .مدتها بود نه صدايش را مىشنید و نه خبرى از او داشت
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لبوم ناصر كش رفته بود[. همراه نامههاى بهروز و تنها عكس او ]از ا

 .همیشگیش شده بود

بهروز شانهبهشانهى ناصر ايستاده بود و با دستودلبازى، خندهى زيباى خود را 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 849 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 به نمايش گذاشته بود. انگشتان

 .بىقرارى روى صورت خندان كشیده شد شیدا با

 !روز، رفتى و نگفتى من دلتنگت میشم؟١٣شد  -

ه سوزناكى كشید و عكس را روى سیـ*ـنه قرار داد و گوش به صداى ا

 .خستهى خوانندهى محبوب ناصر سپرد

با صدا، در خاطرات مشترک با بهروز غرق شد و گونهها را به اشكهاى سوزان 

 .سپرد

 اى به داد من رسیده»

 تو روزاى خود شكستن

 اى چراغ مهربونى

 تو شباى وحشت من

 اى تبلور حقیقت

 تو لحظههاى ترديد

 تو شبو از من گرفتى

 «تو منو دادى به خورشید

خاطرات به ذهنش هجوم آورد. نقش بهروز در زندگیاش بیش از يک دوست 

 .بود. بهروز همراه همیشگیش بود

 اگه باشی يا نباشی»

 برای من تكیهگاهی

 برای من كه غريبم

 «تو رفیقی جون پناهی
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 :وقتی خوانده سوزناک خواند

 منياور همیشه مو -

 تو برو سفر سالمت

 غم من نخور كه دوری

 برای من شده عادت

 :با گريه گفت

 .عادت نشده، برگرد. تو رو خدا برگرد-

 ناجی عاطفهی من»
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 شعرم از تو جون گرفته

 رگ خشک بودن من

 از تن تو خون گرفته

 اگه مديون تو باشم

 اگه از تو باشه جونم

 قدر اون لحظه نداره

 كه منو دادی نشونم

 اگه مديون تو باشم

 اگه از تو باشه جونم

 قدر اون لحظه نداره
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 «كه منو دادی نشونم

 .حاال خواننده شرح زندگی او را میخواند

 وقتی شب، شب سفر بود»

 توی كوچههای وحشت

 وقتی هر سايه كسی بود

 واسه بردنم به ظلمت

 وقتی هر ثانیهی شب

 تپش هراس من بود

 وقتی زخم خنجر دوست

 بهترين لباس من بود

 تو با دست مهربونی

 به تنم مرحم كشیدی

 برام از روشنی گفتی

 يدیپرده شبو در 

 ياور همیشه مومن

 تو برو سفر سالمت

 غم من نخور كه دوری
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 برای من شده عادت



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 852 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ای طلوع اولین دوست

 ای رفیق آخر من

 بهسالمت سفرت خوش

 ای يگانه ياور من

 مقصدت هرجا كه باشه

 هر جای د نیا كه باشی

 اونور مرز شقايق

 پشت لحظهها كه باشی

 خاطرت باشه كه قلبت

 سپر بالی من بود

 تنها دست تو رفیق

 «دست بیريای من بود

 :با هقهق زمزمه كرد

 خاطرت باشه كه قلبت -

 سپر بالی من بود

 تنها دست تو رفیق

 دست بیريای من بود

 (داريوش)

خود را به پايیز داد. هر روز براى شیدا تكرار  هفته به ماه كشید. تابستان جاى

 درد و غمى تازه بود. مىدانست كه

 .مده و سحر رفته استبهروز چندبار شبانه به خانه ا
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 .مدن نداردديگر مطمئن شد پسر جوان از او بريده و قصد ا

******** 

 :سخنى با خوانندگان عزيز)
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دوستان خوبم قصد كشش بیهوده ى داستان يا شرح اشک و ناله ى عاشقانه را 

 ندارم . تنها قصدم نشان دادن عمق

درد و احساس كسانى است كه اطرافیانشان موجب اين حجم درد مى شوند و 

 م نشانن هستند.قصدغافل از ا

دادن دردى است كه والدين ناخواسته و جاهالنه ارام ارام به جان كودكان خود 

 تزريق مى كنند. درد ى كه بیشتر

اوقات توسط همین كودكان بزرگ شده به شكل ازار دادن افراد جامعه و 

 . خانواده خود را نشان می دهد

ى نها به سوگرچه شیدا بخاطر معرفت شخصى و امیزه هاى دينى تیر درد را ت

 (خود گرفته است

*** 

پايیز با بادهاى پرهاى و هويش، پايیز با جشن برگ ريزان و رقـ*ـصیدن در 

 باد سوزانش، تابستان پیر و گرم را

 .عقب راند و بر اريكهى طبیعت تكیه زد

كمحرفى و كمغذايى شیدا از چشم اطرافیان دور نماند، حتى پدر كه بیشتر 

 اتومبیل يا اتاقشبانهروز را در فروشگاه 
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 .ب رفتن دختر بزرگش شده بودخودش مىگذراند هم متوجه ا

 اين دختر چرا داره روزبهروز پژمرده میشه؟ نكنه مريضه و چیزى نمیگه؟ -

 :مادر كاموا و میل بافتنى را كنار گذاشت و گفت

 .نمىدونم چِشه، به من كه حرفى نمىزنه -

كرد. پدر گوشى سبز تلفنى  صداى زنگ تلفن گفتوگوى زن و شوهر را قطع

 كه به تازگى خريده بود را به گوش

 :نزديک كرد

 اَلو -

… - 

 .سالم بابا، خوبى؟ االن صداش مىكنم -

 :رو به مادر گفت

 .سهیالس، بگو شیدا جواب بده -

 .شیدا با صداى مادر به كندى خود را به گوشى داخل سالن رساند

 .سالم سهیال -

 .از من نگیرى خانوم بىوفا سالم شیدا خانوم، سراغى -

شوق و گرمای صداى سهیال هم نتوانست كمى از سرماى صداى شیدا را كم 

 .كند

 .مشغولم، دو روز میرم دبیرستان، سه روز هم كمیته هستم -

 قاى فرارى نشد؟شیدا خبرى از ا -

 .وردبغض چندماهه به گلوى شیدا فشار ا
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 من بايد برم كارى ندارى؟ …نه،سهیال من -

 .تحمل صحبت كردن با كسى را نداشت

 :سهیال معترض گفت

 .شیدا صبر كن داريم حرف مىزنیم -

 .شیدا چشم فروبست

 .فظسهیال حالم خوب نیست، ببخش بايد قطع كنم. خداحا -

سهیال مبهوت به گوشى نگريست و بوق ممتد قطع تلفن موجب گزش لبش 

 نى بود كهشد. حال شیدا بدتر از ا

 .فكر مىكرد

به صادق كه روى تخت دراز كشیده بود و ساحل را میان بازوان خود مىفشرد 

 نگاه كرد. قهقههى كودكانه فضاى

 .اتاق را پر كرده بود

 .ه صداى خود رنگ دلخورى دادبايد با صادق هم مشورت مىكرد. ب

 .ره؟ االن مىخورمتونبدون من بازى مىكنین ا -

نها خیز برداشت. ساحل خود را میان سیـ*ـنه و بازوهای پدر گلوله بهسمت ا

 .كرد

 .منو قانم )قايم( كن بابا-

 :صادق با خنده گفت

 .خانوم گرگه اگه جرئت دارى بیا جلو -

 .نداختنها اسهیال باخنده خود را روى ا
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 .قا گرگهمعلومه كه جرئت دارم ا -

سه پیكر شاد در هم لوله مىشدند، چنگ و لگد مىزدند، بدون ضربهاى 

 .جدى

 .اين بازى سرگرمكننده و محبوب ساحل بود

 .شیدا به اتاقش بازگشت و تن سرد شده را به زير پتو كشاند

قهوهاى زشت و گرم را روى سر كشید و خطاب به جوانى كه -پتوى قرمز

 :شبانهروز با او نفس مىكشید گفت

 .مىبینى بىمعرفت، از وقتى رفتى ديگه بدنم گرم نمیشه! همهش سردمه -

 تو، تو االن كجايى؟ چیكار مىكنى؟ اصالً دلت براى قاصدک تنگ شده؟

كشید و روزبهروز كمحرفتر و ه مىه كشید. ديگر اشک نمىريخت، فقط اا

 تلختر مىشد. هیچچیزى حالش را

 .خوب نمىكرد

 .رزويش بودحتى تدريس در دبیرستانى كه روزى تمام ا
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نه بم و نه دلش، چشمانش و گوشهايش فقط حضور او را مىخواست. صداى 

 .زير او را كه طنین قشنگى داشت

چشمانش تمام كشیدگى دستان، پاها و قامت او را مىخواست تا رفع دلتنگى 

 .كند

ن چشمان سیاه و لبهاى حیرتانگیز را دلش شیطنت نگاه و بامحبت ا
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 .مىخواست

 :با بغض نالید

دلم برات به اندازهى همه ى عمرم تنگ شده بهروز. من چیكار كنم  -

 برگردى؟

 .دردى كه برقلبش سنگینى مىكرد او را از جا كند

بهسختى مانتو و شلوار مشكى و ژاكت كلفت سرمه اى را به تن كرد. مقنعهى 

 بلند سیاه را به سر كشید و با چادر

 .حجاب خود را كامل كرد

كلید خانه و كیف پولِ جمع و جورش را در جیب بزرگ مانتو فرو كرد و با 

 از خانه بیرون« میرم سر خاک.»گفتن: 

 .زد

 .چنان در خود بود كه متوجه جوان بىسروپا ومتلک هايش نشد

 .خانوم كالغه كجا میرى؟ هوا سرده بیا بريم يه جاى گرم -

جمع شده ى داخل چاله ب حتى وقتى موتورى بهسرعت از كنارش گذشت و ا

 را روى چادرش ريخت و معذرت

 .خواهى كرد را هم نديد و نشنید

 .خود را به گورستان و قطعهى شهدا رساند

 .رديف چهارم و سنگ هفتم خانهى ابدى برادرش بود

 .اک كردرا پ« على احسانى»كنار قبر نشست وبا انگشتان، غبار نشسته بر نام 

 .د، شكايت كردبراى برادر حرف زد، گاليه كر

 .على خوب بود. ساكت بود و او را، دردهايش را، دل تنگیش را مىفهمید
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 :سر روى سنگ گذاشت و مظلومانه و كودكانه گفت

ره داداش؟ من ديگه نمىتونم اينجا نفس میشه منو ببرى پیش خودت؟ ا -

 .بكشم داداش

ردش چشم بست و بعد از مدتها دو قطره اشک درشت از چشمان سیاه و پرد

 .بیرون غلتید

روزه بهروز رو نديدم. دارم خفه میشم. من نمىدونستم چقدر ١١٠على من  -

 رنج مىبره، يعنى االن وضع اونم

 !همینطوره؟ اونم داره درد مىكشه؟ الهی بمیرم براش

 «.چرا تا حاال فكر نكرده بود كه بهروز هم مانند او درد مىكشد»انديشید: 

بايد چیكار كرد؟ تو رو به خدا، يا كمكم كن يا  من چیكار كنم؟! تو مىدونى -

 .منو ببر پیش خودت

از گورستان بیرون زد، تجسم درد كشیدن عزيزش بیش از ساعتى قبل، او را 

 .اندوهگین كرد
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ديک شدن اتومبیل سیاه را ديد قدم تند كرد تا قبل از هنگام عبور از خیابان نز

 رسیدن اتومبیل رد شود. هنوز اتومبیل

كامل از كنار او عبور نكرده بود كه موتورى سیاه از پشت اتومبیل بهسمتش 

 مد. شیدا میان موتور و بدنهیا

 .اتومبیل سیاه فقط فرصت يافت چشمانش را ببندد
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 .ضربهاى مرگبار بر پهلو و كمرش حس كرد

 .صداى بوق و هیاهو در گوشش پیچید

سفالت خیابان جلوى ديدگانش را گرفت. گرماى بهسختى چشم گشود. ا

 روانى را روى گونه، پیشانى و چشم چپ

 .حس كرد

نگاهش جلوتر رفت و به چرخ موتورى رسید كه افتاده روى زمین باسرعت 

 ر موتور نشستهمىچرخید. مرد مسنى كنا

 .بود و پاى راستش را در دست گرفته و ناله مىكرد

 .گوشش صداهاى بیشترى شنید

 .اى واى دختره داره مىمیره -

 .يكى زنگ بزنه اورژانس -

 .زنگ بزنین افسر بیاد -

 .كسى بهش دست نزنه -

 .نامسلمون تا اورژانس بیاد اين مرده، ببرينش بیمارستان -

فريادها و جیغهاى دلخراش دخترى را میشنید، مثل پسزمینهى تمام صداها، 

 آن كه داشتند دختر را زندهزنده،

 .قطعهقطعه مى كردند

 .شنا بودچقدر فريادها ا

 !خودش بود

******** 

احساس گرما و خفگى كرد. دكمهى دوم پیراهن سبزش را باز كرد و كمى يقه 
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 .را عقب داد

 .جلسه بیش از زمان مشخص شده طول كشید

 !اى خستهكننده و بىثمرجلسه

يه قران و تصاوير شهدا دوخت. با نگاهش را به ساعت روى ديوارِ پر از ا

 اعتماد به عقربههاى سیاه، زمان دقیق

 .دقیقهى عصر پايیزى بود٤:٤٠

دكتر ارجمند نماينده وزارتخانه با دكتر بیرانوند نمايندهى مجلس به توافق 

 .نمىرسیدند
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يكى از مصلحت محیط زيست، طغیان رودهاى فصلى و خطر سیل مىگفت و 

 ديگرى از شرايط كشاورزى و

 .هزينهى باالى اولیه

افراد ديگر كه صندلىهاى دور میز بزرگ و مستطیلى را پُر كرده بودند، با 

 .يكى موافق و با ديگرى مخالف بودند

نمىدانست چرا بايد در اين جلسات حضور داشته باشد. او و كريمى فقط 

 .دستیار دكتر بدخشان بودند

 .كريمى هم مانند او كالفه شده بود

 .بالخره جلسه به پايان رسید

 .نفسى بلند كشید و ضربهاى به شانهى او زد كريمى
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 شاهنده امروز چیكارهاى؟ -

 .نگاه تلخ خود را به روى مهندس كاركشته و زيادىخوش پاشید

 .ب، گرما حسابى فلجم مىكنهفقط برم زير دوش ا -

 .كريمى گامهايش را با شاهنده تنظیم كرد

 .پسر تو چرا اينقدر يُبسى؟ مثل مرغ سر شب میرى هتل -

 .نگاه هیزش را روى صورت و قامت جوان خوشسیما چرخاند

 .من جاى تو بودم از اين نعمت خدا دادى خوب استفاده مىكردم -

 :شاهندهى جوان پوزخندى زد و پرسید

 .اين توصیههاى عامالمنفعه بهدرد من نمىخوره -

 .كريمى دستى به پیشانى سرخ و كوتاهش كشید و سر طاسش را لمس كرد

ر، حال رو بچسب. به خودت میاى مىبینى جوونى رو مفت از دست اين صدبا -

 .دادى

 .مهندس جوان با همان پوزخند سرى تكان داد و از كريمى زنباره دور شد

 .مهندس شاهنده صبر كن -

 .دكتر بدخشان با لبخند خسته و صورت مهربان نزديک شد

 بهروز امشب برنامهاى ندارى؟-

 .نه دكتر -

 سرى به كارون بزنم، روت حساب كنم؟ امشب مىخوام برم -

 .خوشحال میشم همراهتون بیام استاد -

ور از او د« تا شب.»بدخشان ضربهاى دوستانه به بازوى بهروز زد و با گفتن: 

 .شد
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رام كند. اين گرما از صدوهشت ب خنک هم نتوانست بیش از ساعتى او را اا

 روز پیش به جانش افتاده بود،

 .دقیقاً بعد از رفتن شیدا از اتاقش

 .پنجره را باز كرد و لباس از تن درآورد تا بتواند نفس بكشد

بهخوبى مىدانست اين تنگى نفس و تب درونش، فرياد اعتراض به جدايى و 

 .استدلتنگى 

 .تمام سلولهاى جسم و روحش دلتنگ دختر چادرى زباندراز و ياغیش بود

 .دلش لک زده بود براى شنیدن اسمش از زبان او، دلتنگ صدا و نگاهش بود

او  ياا»هى كشید و انديشید: بىقرار ديدن قامت پیچیده در چادر سیاه بود. ا

 «هم، چنین دلتنگ من مىشود؟

ى بود و براى او مانند همیشه نوعى كوكوى ساده شام مانند بیشتر شبها ماه

 .سرو كردند

جیپ خاكى و پر از وسايل استاد روى پستىوبلندىها آنقدر جلو رفت تا 

 .صداى خروشان كارون به گوششان رسید

 .از جیپ خارج شدند و در پناه نور چراغهاى اتومبیل كمى جلو رفتند

 .دكتر روى زمین نشست

 .طبیعت بكر و زيباى باالى سر و روبرو شد بهروز ايستاده مجذوب دو

و سمانهاى كشور بود. محسمان شب جنوب يكى از زيباترين و پرستارهترين اا
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 ن همه زيبايى با صداىا

 .افسونگر كارون، نگاهش را به رود پر رمز و راز انداخت

 .با فاصله از استاد نشست

 .هر دو در سكوت خیرهى كارون سیاه شدند

مىكردند و صداى جیرجیرک و غوكان بهراحتى قابل شنیدن پشهها اذيت 

 .بود

بهروز دستى روى چشمان خستهاش كشید و جدا شده از فضا، مكان و زمان با 

 صداى درونش مشغول صحبت با

 .همراه همیشگیاش شد

خرينبار شیدا، االن تو مشغول چه كارى هستى؟ هنوز مشاوره میرى؟ مادر ا -

 .رستانىگفت مشغول تدريس تو دبی

 به من فكر مىكنى؟ مىدونى چه رنجى مىبرم؟

 .هى بلند كشیدا

نمىدونى براى اينكه بهونهاى براى ديدنت پیدا نكنم شبها خودمو به خونه  -

 .مىرسونم و با قطار صبح برمىگردم

نمىخوام با ديدنم اذيت بشى. به اندازه كافى از همجنساى من رنج بردى. 

 .نمىخوام من هم تو دستهى اونها باشم

اما چرا  …اگه بدونم تو شادى تموم درد و تحمل مىكنم و خفه میشم؛ اما

 روم نیستى و دردقلبم میگه تو ا

 مىكشى، چرا؟

ابت پسر جوان دكتر بدخشان در تاريكى شب، خیره به صورت و نگاه ث
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 :پرسید
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 دردت از عشقه يا از مشكالت روزگار؟-

 :بهروز تكانى خورد و پرسید

 چى گفتین استاد؟-

 !مهندس بهروز شاهنده اين درد و كالفگى سهماهه از چیه؟-

 :هى كشید و گفتابهروز بىاختیار 

گرما كالفهم مىكنه، مزاجم غذاهاى اينجا رو نمىپسنده. ديدن خرابىهاى  -

 جنگ و زندگى دردناک مردم اينجا

 .اذيتم مىكنه

 .لبخندى روى لبهاى دكتر نشست

ساله تو رو میشناسم؛ اينايى كه گفتى نمىتونه تو رو ٤بهروز من بیش از  -

 اينجوری تلخ و خسته كنه. اصرارى

 .ارم حرف بزنىند

 :بهروز خیره به كارون گفت

دم چیزى رو مىخواد كه هرچى تالش مىكنى، استاد بعضى اوقات دل ا -

 دوندگى مىكنى نه تنها بهش

 .نمىرسی بلكه ازش دور میشی

دم؛ اما وقتى بزرگ میشى رزوى بزرگى ابعضى چیزها از كودكى میشه ا



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 865 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 مىبینى رسیدن به اون سخت يا

 .غیرممكنه

 .دكتر نفسى عمیق كشید

حرفاتو مىفهمم پسر. مىدونى من بچهى همین جنوبم، بچهى انديمشک.  -

 وقتى جنگ شد داشتم فرانسه دكترامو

مىگرفتم. خانوادهم بخصوص مادرم قسمم داد تا درسم تموم نشده برنگردم. 

 بابا هم مىگفت بعد از جنگ احتیاج به

ن بىقرار خانواده و شهرم قول سازندگى هست و بايد با مدرک برگردم. از م

 گرفتن حتى اگه از بین رفتن بعد از

 .اتمام درسم برگردم

 .دكتركمى تكان خورد و روى خاكهاى سفت و سخت جابهجا شد

زاد خر ديگه از خونوادهم خبرى نشد. تو شهر پاريس، عروس رها و اترم ا -

 زادى و هنر، منِ بىقرارزيبايى و ا

 .م بودمدنبال خبرى از خانواده

دستم به هیچجا بند نبود. اگه قسم و قول سفتوسخت به بابا نبود برمىگشتم. 

 ه بلند و صداى بغضدارش مانند]ا

تیغ به روح حساس بهروز ضربه زد.[ از اتاق كوچیكم بیرون نمىاومدم. 

 .بىخواب و خوراک شدم

 !بالخره پسرعموى بابا زنگ زد و گفت كه تمام خانوادهم رو از دست دادم

تصور كن تو يه كشور غريب بدون هیچ هموطن ايرانى، بدون هیچ همزبون، 

 .وار شددرد و بىكسى رو سرم ا
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اگه ژاكلین دختر صاحبخونه نبود، نمىدونم چه باليى سرم مىاومد. يه دختر 

 له و مهربون كه غذا نمىخورد تاسا١٢

 .من يه لقمه بخورم

نمىذاشت به حال خودم باشم. بهترين پرستار براى ترمیم روح پارهپارهى 

 .من شد

 .درس رو تموم كردم و برگشتم

 .برگشتم كه به قولم پايدار باشم

با دخترى همشهرى كه مثل خودم جنگ و ازدستدادن رو تجربه كرده بود، 

 .ازدواج كردم

با گذشت اين همه سال هنوز در حسرت يک ديدار با خانوادهم میسوزم. 

 .ديدن يهلحظهای مادر، پدر و برادرانم

 .صورتش را بهسوى بهروز چرخاند. بهروز ساكت نگاه به كارون داشت

جنس سوختن تو از ديدن خاک و مردم مصیبتزدهى من نیست، تو از دورى  -

 و جدايى مىسوزى. الزم نیست

 .حرف بزنى فقط كارى كن كه حسرت دائمى نداشته باشیبراى من 

لبهاى بهروز بهسختى از هم فاصله گرفت و صداى خشدارش كه سعى در 

 .ن داشت، بلند شدكنترل ا

من خیلى تالش كردم تا دنبال دلم برم. هیچ مانع، قسم و قولى هم روبروم  -
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 فقط كسى كه حال منو …نبود، فقط

 .و ترس حال و روز منو خراب كرده خوش میكنه بهخاطر يه توهم

مىدونم خودش هم رنج مىبره، ما مثل دو همخونه، دو همنفس، همیشه باهم 

 بوديم؛ اما از وقتى كه فهمید نقشش

 .تو قلبم چیه، خودشو از من پنهون كرد

 .مكثى طوالنى كرد تا بغض را سركوب كند

، ترسید. از من دم به روحش هستماز من فرار كرد، از من كه محرمترين ا -

 .مىترسه

فقط در حد يه رفیق منو …من از اون همراهى تو زندگیم مىخوام و اون

 .مىخواد

 :دكتر با لبخند پرسید

 .تو هم به جاى مبارزه فرار كردى؟ نجنگیدى -

نمىتونم بجنگم، مىترسم من هم بشم مثل كسانى كه روحشو زخمى  -

 كردن، مىترسم اون محبتى كه به من

 .ديل به نفرت كنمداره رو تب

 .دست دكتر روى شانه ى بهروز نشست

بهتره راهى پیدا كنى كه ترس و توهم رو ازش دور كنى. اگه ترس برداشته  -

 .بشه مانعى بین شما نخواهد بود

 چطوری؟ -

بهروز من تو رو خیلى باهوشتر از اين مىدونستم. روح زخمى رو چه كسى  -

 درمان مىكنه؟
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 :بهروز با افسوس گفت

483 
 

 

 

 .خودش مشاوره و روانشناسه -

 .دكتر خنديد

 .پس كارت مشكل شد؛ اما تا وقتى نفس هست امید هم هست. تالشتو بكن -

زاردهندهى بدنش به ن شب بهروز با سخنان و پیشنهاد دكتر در گرماى اا

 .خواب رفت

 :روز بعد با گشودن چشمانش به موجود خیالى خفته در ذهنش گفت

 .سالم بىوفا، شد صدونه روز. صدونه روزه من تو رو نديدم شیدا -

همراه مهندس كريمى، مهندس موسوى و دكتر بدخشان سوار مینىبـ*ـوسى 

 نها و دو گروهشد كه قرار بود ا

 .را به مقر شهردارى ببردديگر از كارشناسان 

آنها ديدارى با شهردار داشتند تا در مورد نقش و اهمیت ساخت فازدوم سد 

 در زندگى مردم صحبت كنند و قول

 .همكارى را از شهردار بگیرند

بهروز دستى زير موهاى مرتب شده برد و عرق نشسته زير موهايش را پاک 

 .كرد

 :بهروز پرسید

 رى در نظر نمايندهى مجلس داره؟دكتر همكارى شهردار تأثی -
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بىتأثیر نیست. هر دو در زمان جنگ همرزم بودند. حداقل مىدونم دلسوز  -

 .مردم هستن

باز هم جلسه و صحبت، باز هم همان داليل مخالفت و موافقت با فازدوم 

 ساخت سد. فازاول سد به قبل از انقالب

 .برمىگشت

 :معاون سیاه چردهى شهردار، بابدبینى گفت

هنوز مطالعات و تحقیقات خاكشناسى و زمینشناسى شما كامل نیست. هنوز  -

 عكسهاى هوايى را در ابعاد

 …مناسب تهیه نكردين و

 .بهروز با حال خراب از جلسه بیرون زد

معدهاش جديداً بازى درمىآورد. روز را با ماندن در درمانگاه كوچک و زدن 

 .سرم و آمپول سپرى كرد

غاز شده است. براى بهروز از او پرسید تب او از كى ا وقتى پزشک عرب و پیر

 بارديگر صحنهى بیرون رفتن شیدا

 .و گرماى شديد بدنش زنده شد

از كمبود امكانات پزشكى مانند همیشه تعجب كرد. قبل از آمدن به جنوب 

 تصور نمىكرد شهرهاى جنگزده،

و چنین چندسال بعد از پايان جنگ اين چنین محروم و آسیبديده باشند 

 .بىتوجه رها شده باشند

گهگاه درمسیر، خانههاى تک اتاق مىديد كه به جاى در از پارچه استفاده 

 شده بود. كودكانى ژولیده و كثیف به
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دنبال مینىبـ*ـوس يا جیپ دكتر مىدويدند و درخواست غذا يا خوراكى 

 .مىكردند

484 
 

 

 

ديدن كودكان محروم هموطن در چنین وضعیتى عرق شرم بر پیشانى بهروز 

 مینشاند. اين مردم بايد تا چندسال

 !تاوان نجابت و وطندوستى خود را مىدادند؟

بىحال به كمک هماتاقیش، مهندس موسوى كه از شهر ايالم بود، روى تخت 

 .عى كرد، بخوابددراز كشید و س

 .چشمان گرم و تبدارش متحیر روبرو را نگريست

 !باورپذير نبود

قاصدک او، شیداى او با لباسى سپید و ساده و پوشیده دست در دست مردى 

 .گذاشته بود كه صورتش ديده نمىشد

 :باالتماس گفت

 شیدا كجا میرى؟ اين مرد كیه؟ -

 :شیدا با لبخند و چشمانى شاد و درخشان گفت

 .دارم میرم خونهى خودم -

بهروز بهسختى جلو رفت و شانهى مرد را گرفت و او را چرخاند. كسى نبايد 

 .دست قاصدكش را مىگرفت

 .شنا شدمرد برگشت. بهروز تنها خیرهى صورت ا
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 :مرد جوان غمگین گفت

 .مواظبش نبودى، تنهاش گذاشتى، دارم مىبرم پیش خودم -

 .ردشیدا با همان لبخند به او پشت ك

 :ورد ترسید و فرياد زدبهروز از سرمايى كه به قلبش هجوم ا

 .على اينكار رو نكن، شیدا رو نَبر -

 :خواهر و برادر بىتوجه جلو رفتند. بهروز چنگ به لباس سفید زد و گفت

 .نمىذارم برى، نبايد برى-

 :التماس كرد

 .على اجازه بده اينجا بمونه، من ديگه تنهاش نمىذارم -

فريادش كه على را صدا مىزد، چشم گشود.قلبش داشت پاره  با صداى

 .مىشد، احساس بدى داشت

 .ب به لبهايش نزديک كردمهندس موسوى لیوانى ا

 .خواب بود، خوف نكن. اينو بخور -

تا سپیدهى صبح بهروز غرق خواب عجیب بود. مىدانست اين خواب يک 

 خواب معمولى نیست. سعى كرد افكارش

 .را از منفىنگرى دور كند

 :هم در تب و كابوس سپرى شد و بهروز خطاب به عزيز غايب گفت110 روز
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 گرچه مجنونم و درياى جنون جاى من است، -
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 لیک ديوانهتر از من دل شیداى من است

 .غاز شدبا صداى كوبیدن در اتاق ا111 روز

 .مستخدم هتل اطالع داد كه آقاى مهندس شاهنده از شهرستان تلفن دارد

 .را كنار میز هتلدار رساند و گوشى را برداشت بدن تبدار و خسته از بىخوابى

 بهروزجان، خوبى مادر؟ -

 :شفتگى را در صداى مادر تشخیص داد و بىاختیار پرسیدا

 ده؟ براى شیدا اتفاقى افتاده؟مادر چى ش -

 :مادر لب گزيد و گفت

 كسى بهت خبر داده؟ -

 نه مادر، بگو چى شده؟ -

 .بهروزجان هول نكن مادر، شیدا ديروز تصادف كرده، االن بیمارستانه -

 :بهروز جان كند تا پرسید

 شیدا زنده است؟ -

فرخنده خانم نمىدانست براى حال وخیم شیدا گريست يا شنیدن بغض 

 !صداى جگرگوشه اشک به چشمانش آورد

 .بهخدا زنده است بهروزجان، تو فقط زود بیا -

 .بهروز لبهى میز را محكم گرفت تا از سقوطش جلوگیرى كند

 :مسئول پذيرش از پشت میز بلند شد و پرسید

 قربان حالتون خوبه؟ -

ه ستونى كه نزديكش بود تكیه داد و در پاسخِ صداى نگران مادر كه از بهروز ب

 :داخل گوشى بلند بود گفت
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 مادر، جون من راستشو بگو ، حالش چطوره؟ -

 :مادر تنها به اين جمله اكتفا كرد

 .فقط زود بیا-

 .يا خداحافظى كرد يا نهنفهمید ا

 .مدخود ا ويزان را برمیداشت بهبا صداى مستخدم هتل كه گوشى ا

 .بذارين كمكتون كنم-

 .زير بازويش را گرفت و روى صندلى قرارش داد
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 .سانسور رفتب خنک زير لب تشكر كرد و بهسمت ابا خوردن لیوانى ا

 .مىباخت. نبايد فرصت را از دست مىدادبايد زودتر مىرفت، نبايد خود را 

موسوى از ديدن صورت چون گچ و قدمهاى لرزان بهروز متعجب بهسمتش 

 .رفت

 آقاى شاهنده اتفاقى افتاده؟ -

 .بايد برگردم شهرم -

 خدايى نكرده طورى شده؟-

 «.تموم زندگیم جايى در اون شهر روى تخت بیمارستانه»ذهنش فرياد زد: 

 :اما لبهايش گفت

يكی از افراد خانوادهم تصادف كرده، مهندس مىتونى برام بلیط هواپیما -

 بگیرى؟
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 .موسوى سرى تكان داد

 .باشه، شما كمى استراحت كنین؛ رنگ به صورت ندارين-

دقايق سختى را گذراند.نتوانستند بلیط هواپیما تهیه كنند، قطار هم براى صبح 

 فردا حركت داشت. امیدش به

 .اتوبوس بود

ز دوساعت موسوى موفق شد در اتوبوس نیروهاى ارتش كه عازم تهران بعد ا

 .بودند برايش صندلى بگیرد

 :بهروز آقاى موسوى را بغـ*ـل كرد و گفت

 .خیلى زحمت كشیدى، شرمندهم كردى-

 :موسوى ضربهاى دوستانه پشت جوان بىقرار و دوستداشتنى زد و گفت

 .كارى نكردم، مواظب خودت باش-

 .قا سیددعا كنین ابراى عزيزم -

 .برو، در امان خدا-

ى يةالكرسقاى موسوى براى سالمتى او و عزيزش ابهروز سوار اتوبوس شد و ا

 .خواند

 .بهروز چشمانش را بست تا مجبور به صحبت با كناردستیش نشود

تمام مدت با خدايش حرف میزد و نذر مىكرد قاصدكش زنده بماند. اگر او 

 او همپرپر مىشد بىگمان نفس 

 .مىبريد

با توقف در تهران خود را به كنار اتومبیل پیكان داغانى رساند كه رانندهاش 

 :فرياد مىزد
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 .يه نفر ديگه مىخوام-
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نها چشمانش را كنار دو مرد افغان نشست و بىتوجه به نگاههاى متعجب ا

 بست. اگر مىخواست به ترمینال

جنوب برود يا اتومبیل تمیزى پیدا كند ديرتر به حبیبش مىرسید).حبیب 

 .(مال محبوب استا

ترانهى كوچه بازارى كه در اتومبیل پخش مىشد خاطرهاى براى بهروز زنده 

 .كرد

 مدم خونتون نبودىديشب او… »

 راستشو بگو كجا رفته بودى

 يادته قول دادى قالم نذارى

 هى برام عذرو بهونه نیارى

 راستشو بگو كجا رفته بودى

 «…بهخدا رفته بودم سقا خونه دعا كنم

 .از مژهها و پلكها بلند و زيبا قطرهاى اشک شفاف بیرون زد

حس خوبى به  ن روز قاصدكش با سینى كنارش نشست و با لبخندى كها

 خوشتیپ»بهروز مىداد پرسیده بود: 

 «شدى، راستشو بگو كجا رفته بودى؟

او سرخوش و پر از انرژى توجه يار با لودگى كه فقط خاص حضور شیدا بود، 
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 بهخدا رفته بودم سقا»خوانده بود: 

 .« ...خونه دعا كنم

 .خندهى شیدا تمام سلولهاى قلب و مغزش را شاد كرده بود

 :ا كرددر دل نجو

خدايا تو بهتر از هركسى مىدونى اون دختر براى من چه جايگاهى داره، من -

 .فقط از تو سالمتى شیدا رو مىخوام

 .ديگه اصرارى براى داشتنش نمىكنم؛ اما به اون زندگى و سالمتى بده

با ترمز شديد پیكان به صندلى جلو برخورد كرد. راننده دماغى باال كشید و 

 :شُل گفت

 .ت داداشابهسالم-

شب بود و خیابان ١٠ زير قطرات درشت و تند باران پیاده شد. ساعت

 سوتوكور. ايستادن و منتظر اتومبیل ماندن

 .بیهوده بود

رسیدن به شهر و فكر اينكه زمان كمى به ديدار مانده، توانى عجیب به پاها و 

 .بدن خستهاش داد

 :زمزمه كرد

 .شیدا من برگشتم-

 .شروع به دويدن كرد و باسرعت كنار خیابان

دقیقه زمان برد تا به خانه رسید. با وجود بدن و لباس خیس هنوز احساس ٢٠

 .گُر گرفتگى مىكرد
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 .كلید را در قفل چرخاند و وارد حیاط ساكت و تاريک شد

نورى خفیف از سالن به پشت درب شیشهاى رخنه كرده بود. با همان لباس 

 شپزخانه را نگاه كرد،خیس سالن و ا

 .كسى نبود

 :رامى ضربهاى به اتاق پدر و مادر زد و گفتبه ا

 مادر بیدارين؟ -

 .صداى زمزمهاى آشنا شنید؛ اما جوابى نیامد

 .ه مشغول نماز ديدوارد اتاق روشن شد و كنار تخت، پدر را روى سجاد

خسته روى زمین نشست و به در تكیه داد. كمر و پاى خسته را رها كرد و 

 مشغول ديدن مردى شد كه ديدنش هم

 .رامش خاطر بودا

مردى كه برايش پدر و معلم و دوست بود، گرچه بهخاطر حفظ دوستى با 

 ن مرد را پذيرفته بود؛دختركى كوچک ا

يگزين بابا بهرام عزيزش، همین مرد مهربان و اما زمان ثابت كرد بهترين جا

 .دوستداشتنى بود

جواد نمازى را كه براى سالمتى شیدايش مىخواند به پايان رساند و بهسمت 

 :بهروز سر چرخاند و گفت

 بهروزجان اومدى؟ -

 .هر دو بلند شدند، يكى دست بر زمین فشرد و ديگرى دست بر زانو زد

 .را جستجو مىكردند هر يک در آغـ*ـوش ديگرى عزيزى
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 :بهروز سر بر شانهى بابا جوادش باترس پرسید

 حال شیدا چطوره؟ چه باليى سرمون اومده؟ -

 .ديگر طاقت پنهانكارى نداشت

 .دست جواد روى پشت خیس بهروز با محبت باال و پايین رفت

 .انشاءاهلل خوب میشه بابا. برو لباساتو عوض كن، يه حموم داغ بگیر -

 الم خوبه، فقط بگین كدوم بیمارستانه؟نه، من ح -

 .جواد بهروز را بهسمت سالن برد

باباجان اينطوری مريض میشى و نمىتونى كارى كنى، زود يه دوش بگیر و  -

 .بیا

الش مجبور به اطاعت شد. لباسهاى خیس بهروز براى رسیدن به جواب سو

 روى زمین رخت كن ريخته شد و

 .رفتب گرم بدن خیس و پر درد زير ا

 .جواد توانست با اصرار چاى داغى به بهروز بخوراند

بهروز از شیشهى اتومبیل ريزش و سر خوردن قطرات باران را دنبال كرد و 

 :كالفه گفت
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 .صبرم تموم شده؛ بگین چى شده -

چند روز پیش يه موتور و ماشین هم زمان به شیدا زدن. ]رنگ جوان پريد و  -

 لرز به دستانش افتاد[. يكى از
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كلیههاش از بین رفته. تو سرش لختهى خون ديدن. سرشو عمل كردن، يكى 

 از پاهاش قسمت رون پاره شده. اون

 .طفل معصوم تو دو روز چهاربار تو اتاق عمل رفته

 .یرهى لبهاى در حال حركت جواد شدبهروز الل و مات خ

 !ن حال بود؟چقدر در ا

 .مدضربهاى به صورتش خورد و نفس فرورفته بیرون ا

 .بهروزجان، چى شد پسرم؟ تو بايد قوى باشى. امید ما به توئه -

 .كلمات در سرش چرخید

 امید؟

 چه امیدى؟ براى چهچیزى؟ براى دخترى كه جسمش پارهپاره شده؟

 زنده مىمونه؟ -

 .ه جواد مانند نیش تیز چاقو در قلب جوان نشستا

 .ه، نمىدونم، هیچكدوم چیزى نمیدونیم. بعد از خدا به تو امید داريما -

 :تیز شد

 چرا به من امید دارين؟-

 .اتومبیل روبروى بیمارستان ايستاد

چون خواهرزادهى من، شیداى عزيز من فقط تو حال بیهوشى اسم على رو  -

 و رو؛ چون دكترا میگنمیاره و اسم ت

بايد بهوش بیاد تا بتونن عمل دوم سرشو انجام بدن، يه لخته ى ديگه و يه 

 عمل ديگه، بهوش نیاد و عمل نشه

 .امیدی نیست
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جواد سر روى فرمان گذاشت و اجازه داد هقهق خفته از سیـ*ـنه و گلو بیرون 

 .بزند

بهروز با حال خراب خود را بهسمت پدر كشاند و با گرفتن شانهاش، او را 

 .بغـ*ـل كرد

 .بابا گريه نكن، شیدا خوب میشه. حتماً خوب میشه -

 .سكوت اتومبیل در صداى هقهق دو مرد فرورفت و حل شد

 .هر كدام چشمان خیس ديگرى را با محبت پاک كردند

 .باش بريم پسرم، جلوى مادر و عمه خوددار -
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بهروز ديگر از ديدن حال زار و رنگپريدهى مادر و عمه، بغض ناصر كه تكیه 

 داده بر ديوار روى زمین نشسته بود،

 .تعجب نكرد

برداشت. ضربهاى  چشمان ناصر براى لحظهاى درخشید و بهسوى بهروز خیز

 :محكم بر شانهاش زد و غريد

 چرا تنهاش گذاشتى، مىدونى با رفتنت چقدر اذيتش كردى؟ چرا نارفیق؟-

 .بهروز لبش را محكم گاز گرفت و چشم روى هم گذاشت

 :ناصر بغـ*ـلش كرد و گفت

 بهروز اگه طوريش بشه چیكار كنیم؟ -

 .زنده مىمونه، بايد زنده بمونه -
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 یشش، مىدونى چشم امید ما بعد از خدا به توئه؟بهروز برو پ -

بدار بهروز فاصله گرفت و چشمان نافرمان خیس را به دو گوى قرمز و ا

 :دوخت

 من؟ -

 .ره تو، بايد بهوش بیاد تا عمل بشه. تا فشارش بیاد باال و تو كما نرها -

ى حاال همه مىدونن شما چقدر به هم وابستهاين. بهروز امیدواريم تو بتون

 .بهوشش بیارى

 .تكرار همان جمالت بابا بود

 چطوری؟ …من -

 .نمىدونم -

 .جواد آقا زير بازوى خواهر را گرفت و بهسمت ناصر رفت

 .ناصر، دايى بیا مادرتو ببر خونه، بابات تنهاست گناه داره -

 :مادر گفت

 .نمیرم جواد، نادر پیش باباش هست، بچهم اينجا تنهاست -

 .تنها نیست منم هستم، تو كارى نمىتونى بكنى. برو صبح دوباره بیا -

 اگه طورى بشه؟ -

هیچى نمیشه خواهر من، با ناصر برو. ]به سمت فرخنده خانم برگشت[. شما  -

 .هم برين من و بهروز هستیم

 .بالخره توانست آنها را براى استراحت به خانه بفرستد

ا تلفن جواد آقا از خواب بیدار شده بود، بهروز با توصیهى پزشک معالج كه ب

 توانست از سد سرپرستار شب عبور كند
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 .و وارد اتاقى شود كه روح و روانش آنجا با مرگ در جدال بود

با اينكه از میزان آسیب جسمى شیدا با خبر بود؛ اما از ديدن جسم خفته در 

 .تخت، يكه خورد
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اين دختر با صورت كبود و خونمرده زير ماسک اكسیژن و دستهای متصل به 

 !سرم، قاصدک او بود؟

نزديک تخت شد و سعى كرد میان اين حجم نابودشدهى پوست و گوشت 

 .عزيز خود را بیابد

اى و او توانست تاره روسرى صورتى همرنگ لباس بیمارستان كنار رفته بود

 شناى ريختهسیاه و پرپیچ و خمِ ا

 .روى پیشانى باند پیچى شده را ببیند

 :كمى خم شد و گفت

 .سالم شیدا، منم بهروز -

 :دست جلو برد و گفت

 .بااجازه رفیق -

 هستگى زير روسرى برد.و با ماليمت تارهاى دوستداشتنى را لمس كرد و به ا

 دست بىقرار را با احترام روى باند

 :زرد شده كشید و گفت

 .تو خوب میشى، با هم اون لختهى بىادب رو از بین مىبريم -
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 .ن نشستهى عمیق روى اورد و با كشیدن اصندلى مشكى را كنار تخت ا

 ره؟ مى خواى همراه على برى؟میگن نمىخواى بهوش بیاى ا -

 .نداشته را قورت دادب دهان ا

پس به اون برادر محترم بگو يه جا هم براى من خالى كنه، برى من هم  -

 .دنبالت میام

 .با احتیاط انگشت روى انگشتان ناتوان روى تخت كشید

 .مىخوام همون رفیق بمونم… حس مىكنى؟ من برگشتم، براى تو -

 ديد كهچشمان مشتاق بر صورت شیدا، حركت خفیف لبهاى خشک شده را 

 :زمزمه كرد

 .بهروز -

 :از جا جست و باشوق بهسمت صورت شیدا خم شد و با لبخند گفت

 ره منم بهروز، بهروز احمق و نادون. شیدا صدامو مىشنوى؟ا -

 .پلكهاى بسته كمى لرزيد؛ اما باز نشد

 :سیبديده را با چشمان امیدوارش نگاه كرد و ادامه دادبهروز صورت متورم و ا

تما صدامو مىشنوى، من برگشتم فقط بهخاطر تو. اگه ناامیدت كردم شیدا ح -

 .ببخش. تو منو ناامید نكن

 :بارديگر پیشانى بسته شده را لمس كرد و گفت

 .زودتر چشماتو باز كن، بايد اينجا رو از هر لختهى خون مزاحمى پاک كنیم -

 !ادخر خودتو تنها بذارى؟ دلت میخه دلت میاد منو، رفیق اول و اا
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 :لبهاى خشكیده اينبار زمزمه كرد

 .برگرد، تنهام -

 .اشک از چشمان شرمگین مرد جوان روى پیشانى شیدا ريخت

شیدا برگشتم، بهخدا قسم ديگه تنهات نمىذارم. تو فقط يكبار ديگه  -

 .چشماتو باز كن

سرپرستار وارد اتاق شد و فشار خون و ضربان قلب را چک كرد. يكى از 

 :سرمها را تعويض كرد و با لبخند گفت

 .فشارش كمى باال اومده، دعا كنین زودتر بهوش بیاد -

ىگذشت. خستگىناپذير بامحبت انگشت دوساعت از ورود بهروز به اتاق م

 اشاره را روى دست كبود شده از سوزن

 .سرم مىكشید و از خاطرات كودكى و نوجوانى مىگفت

 .گهگاه زير نگاه تیز و مشتاقش لرزش پلكها را مىديد

هربار با شنیدن نام خودش از دهان رها شده از ماسک، لبريز غم و عشق 

 رامىشد. اين حجم عالقهى دختر خفته 

 .تصور نمىكرد

بامداد تاب نیاورد و روى هم ٣پلكهاى جوان خستگى را بیش از ساعت 

 .لغزيدند

سر زيبا با موهاى لـ*ـختى كه ديگر نه از فرق چپ و نه از فرق راست مرتب 

 شده باشد، روى گونهى چپ كنار دو

دستى كه حرفهاى زيادى براى گفتن داشتند، قرار گرفت و نفسهاى عمیق و 
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 گرفتهى دو يار درهم تنیدهرام ا

 .شد

 :صدای اذان از دوردست به گوش مىرسید

 اشهد اَن موالنا امیرالمومنین علیاً ولىاهلل -

 اَشهد اَن موالنا امیرالمومنین علیاً حجة اهلل -

 :على خنديد و گفت

 شیدا دوست دارى با من بیاى؟ -

لى پیراهن شیدا در جسم كودكى خود با شوق بهسمت برادر جوانش دويد. ع

 و شلوارى سپید به تن داشت و

 .موهايش پريشان و طناز روى پیشانى مىرقصیدند

 .«اشهد اَن موالنا امیرالمومنین علیاً ولىاهلل»صداى اذان مىآمد. 

 :شیدا باذوق گفت

 .ره میام. تو خیلى خوشگل شدىا -

على كنارش زانو زد و دخترک كوچک را به سیـ*ـنه چسباند و در گوشش 

 :مه كردزمز

 اونجا بريم نمىتونى رفیقتو ببینى میاى؟ -

493 
 

 

 

 «اَشهد اَن موالنا امیرالمومنین علیاً حجةاهلل»

شیدا صورت به سیـ*ـنهى خوشبويى كه بوى گل محمدى مىداد مالید و با 
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 :بغض گفت

 بهروز رو نبريم؟ -

 .دست روى موهاى سیاه و كوتاهش كشیده شد

نه اونجا فقط من و تو هستیم؛ اما اگه اينجا پیش دوستت باشى يه هديهى  -

 .قشنگ بهت میدم

 :دخترک سیاه چشم بابغض گفت

 چى میدى؟ -

 .اينو -

به يكباره میان آن دو، چندمتر فاصله افتاد و على قنداق طفلى را بهسمتش 

 .گرفت

 .شیدا با ترديد خیره به صورت طفل شد

طفلى زيبا و دوستداشتنى. دستانش را بهسمت قنداق برد. حاال شیداى جوان 

 .بود كه طفل را از برادرش مىگرفت

چشمان بستهى طفل گشوده شد و لبهاى كوچكش با منحنى هاى شگفتانگیزبه 

 .شیدا خنديد

 اسمش چیه؟ -

 هرچى تو بخواى؟ -

 پسره يا دختر؟ -

 :على خنديد و پرسید

 خب، همراه من میاى؟ -

 بدون بهروز؟ -
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 .بدون بهروز -

 بهروز تنها مىمونه، من با اين كوچولو برم پیشش؟ -

 .برو -

دست مهربان عزيز سفر كرده روى سر شیدا نشست و عطر محمدى را به 

 .پیشانى و فرق سرش بخشید

 .برو. خواهر عزيزم، مواظبت هستم-

 .شدند پلكها بهسختى باز

 .چشمانش با گیجى روبرو را نگريست

 !على كجا رفت؟

 !گردن را بهسختى تكان داد و اتاق را رصد كرد. بیمارستان بود؟
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 .وردصحنهى تصادف و جیغهاى دلخراش را بهخاطر ا

 .سنگینى روى انگشتانش را حس كرد

 .بهسختى نگاهش را پايین دوخت

 صورت و موهاى دوستداشتنى بهروز بود كه روبرويش خودنمايى مىكرد؟

 .بغض كرد. باز هم خیاالت. او رفیقش را رنجانده بود

با هزار خیال و امید دستش را بهسختى به سمت موهايى برد كه لمس و 

 .فتنى بودرزويى دست نیانـ*ـوازشش ا

رزويش برسد چرا اين فرصت را از دست حال كه مىتوانست در خیال به ا
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 !بدهد

انگشتانش عاشقانه و پر از اشتیاق روى موهاى لخـ*ـت و سیاه نشست و به 

 نها رفت و بازىرامى میان اا

 .گوشانه تارهاى دوستداشتنى سیاه را زيرورو كرد

 .انگشتان و موهاى دلربارام مىشد از اين بازى رامش، اقلب ناا

 «!چطور اين خیال تا اين اندازه واقعى است؟»انديشید: 

 .مد و چشمان متعجب خیرهاش شدسر زيبا باال ا

 :وقتى لبها با شوق پرسید

 شیدا بهوش اومدى؟ -

و چشمان سیاه و دوستداشتنى مرد عزيزش از اشک درخشید، شیدا فهمید 

 خیالش بیشتر از هر واقعیتى، واقعى

 .ستا

انگشتانش جمع شد و از موهاى وسوسهانگیز دور شد و شرم كمى رنگ به 

 صورت كبود و پريدهاش بخشید. با اين

 :وجود براى اطمینان پرسید

 بهروز تو واقعا اينجايى؟ خواب نیستم؟ -

 :بهروز درحالىكه خدا را شكر مىكرد بىقرار گفت

 …ره واقعیم عزيزا -

 .مكث كرد، نبايد او را آزار مى داد حتى با كالمى ناخواسته

 !خفته، نمىدونى همه رو بىخواب كردى و خودت راحت خوابیدى… -

نگاه مشتاق و گرم دختر جوان روى صورت بهروز نشست، قصد داشت تمام 
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 روز نديدن را برطرف110 دلتنگى

 .كند

 :باذوق باز هم پرسید

 بهروز واقعا برگشتى؟ -
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 برگشتم، مگه مىتونستم دورى از دوستمو تحمل كنم؟ -

******** 

 يكهفته بعد

 .شیدا از درد به خود مىپیچید و صورتش خیس اشک شده بود

 :مادر هم با چشمان خیس به پرستار التماس مىكرد

 روم بشه، نمىبینى چه دردى مىكشه؟مپولى بزن اخانومجون بچههات يه ا -

 .پرستار سعى كرد در مقابل اصرار چندساعته صبور باشد

نمیشه خانوم، بیشتر از دستور دكترش مسكن گرفته، بیشترش برای  -

 .دخترتون خطر داره

 .بچهم داره از درد مىمیره -

 :پرستار سرى با تأسف تكان داد و گفت

 .نمیشه، صبر كن دكترش يهساعت ديگه میاد -

مادر نتوانست درد كشیدن شیدا را تحمل كند، از اتاق خارج شد و روى 

 .صندلى سالن نشست

 .فرخنده خانم همراه بهروز وارد بخش جراحى زنان شد
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 .بهروز از ديدن صورت خیس و سرخ عمه ترسید و قدم تند كرد

 سالم، عمه خوبى؟ چى شده؟ -

 .مد و سالم دادخانم هم كنار مادر افرخنده 

 :مادر صورت سرخ و خیس را با پَر چادر پاک كرد و گفت

فرخنده خانوم دستم به دامنت، بچهم چندساعته داره درد مىكشه،  -

 .هیچكس كارى نمىكنه

 :فرخنده خانم بازوى مادر را مالید و گفت

نسته از زير عمل خودتو نباز، خوب درد داره. خدا رو شكر كن شیدا جون تو -

 زنده بیرون بیاد. اين روزها هم

 .مىگذره

 .تو برو خونه من پیشش هستم. با دكترش خودم حرف مىزنم، برو

 :مادر كه تحمل ديدن شیداى گريان را نداشت گفت

 .خدا خیرت بده، همینجا مىمونم تا دكترش بیاد -

خواست  بهروز نگران و پرسشگرانه به مادرش نگاهى كرد، اجازهی ورودمی

 :اما مادر گفت

 .تو همینجا باش -
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يكهفته گذشته بود؛ اما هنوز نظر پزشكان معالج مساعد نبود؛ خطر عفونت 

 زخم كلیهى معدومشده و پاىپارهشده
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 .هنوز وجود شیدا را تهديد مىكرد

 .پدر و ناصر دنبال كارهاى ادارى گرفتن ديه و بیمه بودند

مرد موتور سوار مقصر شناخته شده بود و ملزم به پرداخت تمامى مخارج 

 .بیمارستان و ديه بود

شنايى سرپرستار شب با پدرش موفق شده بود اجازهى بهروز به واسطهى ا

 .حضور روزانه در اتاق بیمار را بگیرد

و درد كشیدن شیدا، مانند سوهان كشیدن بر روحِ هفت روز بىقرارى 

 .عاشقش بود

دوست داشت تمامى دردها را به جان بخرد؛ ولى خم به ابروى يار نبیند. مانند 

 .تمامى عاشقان كرهى خاكى

 :شیدا با ناله گفت

 .زندايى دارم مىمیرم، تو رو خدا يه كارى بكن -

 :گفت فرخنده خانم فقط بازوهای شیدا را ماساژ داد و

شیداجون بايد تحمل كنى، بدنت داره خودشو بازسازى مىكنه، درد داره  -

 .عزيزدلم

 .چسب روى يكى از دستان را محكم كرد تا سوزن سرم بیرون نزند

 بهروز بیرونه، بگم بیاد؟ -

 :شیدا فینفین كنان گفت

 .نه، با اين وضعیت خجالت مىكشم -

دراز كشیده مىديد به اندازه كافى  همین كه بهروز او را با لباس بیمارستان و

 خجالتآور بود. ديگر تحمل اشک
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 .ريختن روبروى پسر جوان را نداشت

مد و وضعیت بیمار را ور، دكتر صالحى باالى سر شیدا ابعد از يكساعت زجر ا

 چک كرد. شیدا بىجان ناله مى

 .كرد

 .فرخنده خانم از دكتر درخواست مورفین كرد

 :گفت دكتر صالحى با بدخلقى

خانم يعنى چى مورفین؟ شما دكترين يا من؟ خب درد داره، طبیعیه.  -

 انگشتتون بِبُره تا چند ساعت درد دارين،

 .ديگه از بین رفتن كلیه و زخم بزرگ پا جاى خودشو داره

االنم داره مرفین مىگیره، بیشتر نمیشه بايد تحمل كنه. فقط دعا كنین تو اين 

 .هفته زخمش عفونى نشه

مپولى داد كه يكربع زمان برد تا جود بدخلقى به پرستار دستور تزريق ابا و

 درد شیدا كمتر شود و چشمان

 .بىخوابش بسته شود
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فرخنده خانم همراه مادر از بیمارستان خارج شدند و بهروز مانند روزهاى قبل 

 وارد اتاقى شد كه برايش بیش از تمام

 .جهان ارزشمند بود

به شیدا كه میان روسرى بلند و سفید پوشیده شده بود نگاه كرد،كبودىهای 
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 صورتش كمرنگ شده بود، يكى از

 .قرار داشت زاد بود و روى سیـ*ـنهدستانش از سرم ا

ن انگشتان رنجور را داشت. فكر مىكرد چقدر حسرت گرفتن و نـ*ـوازش ا

 نها مىتواند مقدارى ازبا لمس ا

 .درد صاحبش را نصیب خود كند

 :زمزمه كرد

 .اينقدر منتظر مىمونم تا اين اجازه رو پیدا كنم شیدا -

سپید  شن وصحبت كردن با چشمان را خوب بلد بود اين راه يافته به مكتب رو

 .عشق

 :بىپوش را ديد با خمیازه گفتوقتى چشمان خمار و باز شدهى شیدا، بهروز ا

 سالم، مگه تو كارو زندگى ندارى پسر شهرى؟ -

 .بهروز با شادى خنديد، حال شیدا بهتر شده بود

 !چه كارى مهمتر از تو، رفیق زشت من؟ -

 :شیدا مظلومانه گفت

 .رفیق زشتت يه كلیه كم داره -

 .كلیه زاپاس من مال تو -

 :رام دست روى نقطهاى از سرش گذاشت و همانطور مظلوم گفتشیدا ا

 .تازه موهاى اينجا رو تراشیدند و كچل شدم -

 :بهروز با محبت خیره در چشمان پاک شیدا گفت

تازه شدی رفیق زشت و كچل من، اينطورم دوسِت دارم. البته موهات زود  -

 .بلند میشه
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فقط اين جمله پیچید و پیچید و گرماى دوستداشتنى به تمام در گوش شیدا 

 .جانش بخشید

 «اينطورم دوسِت دارم»

عجیب بود ديگر ابراز عالقهى بهروز اذيتش نمىكرد. محو چشمان زيباى 

 :بهروز از خود پرسید

 يعنى عاشقم؟ از كى عاشق شدم؟ -

 .شاندكصورتش سرخ شد و سعى كرد گفتوگو را به مسیرى به جز خودشان ب

 .بهروز با مسرت شاهد اين دگرگونى و تغییر رفتار شد و با او همراهى كرد

 .اين دوستت سهیال منو كچل كرده از بس زنگ مىزنه و حالتو مىپرسه -
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 :ورد و گفتشیدا كمى سرش را جلو ا

 .ببینم -

 :ال كردبهروز با تعجب سو

 چى رو ببینى؟ -

 :شیدا جدى گفت

 .سر كچلتو -

حیرت بهروز با خندهى انفجارى شیدا به لبخندى گشاد تبديل شد. جعبهى 

 دستمال كاغذى را از روى كمد بیمار

 .برداشت و بهسمتش پرت كرد
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 .دهلتم برداشته شديوونه شدى رفت پى كارش. فكر كنم با تیغ دكتر عق -

 :شیدا همانطور كه مىخنديد گفت

 .تازه شدم مثل تو پسردايى -

 .خندهی شاد شیدا بعد از مدتها، خستگی و هراس را از تن بهروز به در كرد

 .زمان مالقات با بیماران بیمارستان فرا رسیده بود

 مهبهروز مانند روزهاى گذشته به سالن رفت. همان لحظه نادر و ناصر همراه ع

 .وارد سالن شدند

 :عمه جلوتر از پسرانش بامحبت حال شیدا را پرسید و گفت

 دردش كمتر شده؟ -

 :بهروز با همان محبت پاسخ داد

 .امروز كمى بهتر شده -

نادر با نگاهى معترض به بهروز خیره شد؛ اما بهروز بىتوجه به چشمان 

 خشمگین نادر با همان لبخند جلو رفت و

 .ر دراز كرددستش را بهسمت ناد

 قا نادر؟سالم بر برادران احسانى،خوبى ا -

نادر به اجبار مانند همیشه در مقابل رفتار پسنديدهى جوان زيباروى تسلیم 

 .شد و دستش را فشرد

 .سالم، الحمداهلل -

 .و بهسرعت چند قدم جلوتر رفت

ناصر با لبهاى شكفته و ضربهاى كه دوستانه بر بازوى بهروز زد، تأثیر ناگوار 

 .رفتار برادرش را سريع زدود
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 .سالم داداش ،میگم از مهندسى استعفاء بده بیا اينجا پرستارشو -

 :بهروز دست ناصر را گرم و صمیمى فشرد و پاسخ داد
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پیشنهاد خوبیه به فكرش هستم، به شرطى كه تو هم تعمیرگاهتو ول كنى  -

 .بیاى كمک

 .برو بچه پرو، مىزنم لِهت مىكنم -

 :با دور شدن بهروز، نادر با اَخم گفت

 اين چرا همهش اينجا پالسه؟چرا برنمىگرده سركارش؟ -

 :رهاى نادر گفتناصر كالفه از دست رفتا

 .حتماً خوب مىدونى شیدا رو همین جناب پالس به ما برگردوند-

 .چى میگى ناصر! همه چى دست خدا بوده -

ره داداش من دست خدا بوده؛ اما خدا همین پسر رو براى برگشتن ]با ا -

 .تاكید گفت[: خواهرمون، انتخاب كرد

 .نادر كمى رفتارتو عوض كن

 :صادقانه ناصر گفت نادر بىتأثیر از حرفهاى

ساعته تو اتاق ٢٤ناصر چرا خودتو زدى به خريت؟ يه جوون براى چى بايد -

 خواهرمون باشه؟

 :ناصر با عصبانیت گفت

چون همديگه رو دوست دارن، چون همین دوست داشتن باعث زنده موندن  -
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 .خواهرمونه، ناصر خواهرمون! خواهر

نمىشناسى؟ اونا از برگ گل هم تو واقعاً شیدا رو نمىشناسى؟تو بهروز رو 

 .پاكترن

نادر در صداى ناصر به گذشته برگشت. به مشاجرهاش با على. على چقدر به 

 رفتار نامناسب او با شیدا اعتراض

 .مىكرد

 :كالفه دستى میان موهاى كوتاه و سیاهش كشید و گفت

 خب چرا نمیاد خواستگارى؟ -

 :ناصر لبخند زد و گفت

چون خواهرمون هنوز با خودش كنار نیومده؛ اما مطمئنم بهروز كوتاه نمیاد  -

 .و بله رو مىگیره

 :رام گفتنادر تو سر ناصر زد و ا

 .خاک بر سرت بىغیرت -

ناصر در لحن صداى نادر ماليمت را ديد و در اتاق را باز كرد و با صورت 

 :بشاش گفت

 .در میاد بفرما داداش بزرگه، كمپوتا االن صداشون -

نادر پاكت حاوى كمپوتهاى میوه را به دست ديگر داد و قدم به داخل اتاق 

 :هسته زمزمه كردگذاشت و ا

 .براشون نقشه نكش، سفارش مهلقاست. شیدا خیلى ضعیف شده -

 :ناصر بلند گفت
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 !بجى كچل و بىكلیهى خودمسالم بر ا -

******** 

بهروز لم داده درون صندلى همراهِ بیمار مشغول مطالعهى روزنامهى كیهان 

 .بود

 :ورد و چشمانش را به شیدا دوخت و گفتسر باال ا

 .شیدا -

 :بگیرد پاسخ داد« گزيدهى غزلیات شمس»شیدا بدون آنكه نگاه از كتاب 

 .بله -

 شیدا -

 هان -

 شیدا -

 .چشمان شیدا بالخره به صورتش دوخته شد

 !هان، بله، چى میگى؟ -

 بهروز دلدل كرد كه بپرسد يا نه؟

 شیدا تو اصالً از اينكه كلیهت رو از دست دادى ناراحت نشدى، چرا؟ -

 :شیدا كتاب را روى سیـ*ـنه قرار داد و گفت

داشته شد، كلیهم اون چون درد بزرگترى داشتم كه از روى روح و روانم بر -

 .موقع برام اهمیتى نداشت

 چه دردى؟ -

 :شیدا صادقانه و محكم گفت
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درد از دست دادن تو! وقتى تو برگشتى ديگه نداشتن يه كلیه اهمیت  -

 .نداشت

بهروز نگاه شرمگین اما پر از حس خواستن را به نگاه قاطع و مهربان دوستش 

 .دوخت

 :ت و انديشیدگوشهى لب پايینش را به دندان گرف

 يكبار ديگه به خودم جرئت پرسیدن بدم يا نه؟ -

 .از جا برخاست و روبروى شیدا ايستاد

پشت قامت بلند و جوانش پنجرهى بزرگ اتاق قرار داشت. شعاع نور 

 خورشید كه از گوشهى پردهى سفید به درون

بشارى درخشان از كنار صورت جوان و متفكر اتاق سرک كشیده بود، مانند ا

 بهروز تا پايین تخت شیدا امتداد يافته

 .بود

بشار روشن و درخشان صورت زيبا و دوستداشتنى بهروز را ن اشیدا در ا

 .واضحتر از هر زمانى مىديد
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تاربهتار موهاى لـ*ـخت ريخته روى پیشانى، تكتک مژههاى بلند و 

 تابخوردهاى كه محافظ چشمان جدى و

 .جذاب صاحبش بود را به روشنى ديد و قلبش وحشیانه به تكاپو افتاد

اين قلب بىشرم مدتى مىشد كه نافرمانى مىكرد و از ديدن لحظهبهلحظهى 
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 .بهروز، درون سیـ*ـنه مىرقـ*ـصید

 .وردروز او را به خود اصداى به

ال بپرسم، جوابش هر چى باشه قبول مىكنم. اينبار قبول مىخوام يه سو -

 مىكنم و قول میدم همون باشم كه

 .تو مىخواى و دوست دارى

نفسى عمیق بىاختیار سیـ*ـنهى بیمار جوان را باال و پايین كرد.حدس مىزد 

 ال چیست. از روزهاى اولسو

 .ال بودتظر اين سوبسترى شدن هرلحظه من

 .التو بپرسسو -

 :مد، كنار تخت ايستاد و گفتبهروز جلو ا

 تو همیشه و در همه حال قاصدک منی. شیدا عالقهى منو قبول مىكنى؟ -

 .دو نگاه در گفتوگويى خاموش خیرهى هم شدند

ديگرى براى  …يكى منتظر قبول يا رد كردن درخواستش بود و ديگرى

 مىتواند»ىپرسید: هزارمینبار از خود م

 «!بدون نیمهى ديگر روحش زندگى كند؟

ب دهان بهروز را سكوت طوالنى شد و شیدا درد چشمان و بلعیدن سخت ا

 ديد، گرفتن نگاه و برگشتن قامت او را

 .ديد و لرزيد

ب شدن جسم و ترمیم لحظهبهلحظهى اين سههفته بسترى بودن و ذرهذره ا

 هربدن پارهشدهاش را به امید ديدن 

 .شناى مهربان و عزيز تحمل كرده بودروزهى اين قامت و صورت ا
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 .رامش مىگرفتبا حضور او و صدايش ا

اين سههفته به او فهمانده بود كه بدون بهروز زندگى برايش هیچ معنايى 

 بهجز تلخى و رنج ندارد. پردههاى سخت

وست و سیاه از روى قلب و احساسش كنار رفته بود و شعاع زرين عشق و د

 .داشتن قدرت عرض اندام پیدا كرده بود

از همان روز اول كه چشم گشود و تصور كرد در خیال غوطهور است، با ديدن 

 موهاى سیاه دل و جانش لرزيد. با

ن لحظه بود رامش عجیبى بر دل و جانش حاكم شد. ان تارهاى عزيز المس ا

 كه پردهى ترديد كنار رفت و

 .خته استفهمید مدتهاست قلبش را با

 .ن، باعث رنجاندن معشوق شده بودعشق در وجودش بود و او بىخبر از ا

بارها از خود پرسیده بود در اين احساس ناب انسانى چه كسى عاشق است و 

 كدامین معشوق؟چه كسى حبیب است

 و كدامین محبوب؟
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گرفتن نگاه رنجیده و غمگین بهروز را ديد و با برگشتن قامت بلند او، قلبش 

 :رنجید و بلند گفت

 .بهروز برگرد، نرو -

 :بهروز پشت به او بهسختى لبخندى تلخ روى لبهايش نشاند و گفت
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 .ديگه جايى نمیرم، گفتم كه در هر حالت اينجام -

 .نكن، در ضمن آقا من هنوز جوابتو ندادم تو همین اتاقم به من پشت -

مد و روى لبهى تخت نشست. حاال كامل بر پیكر بهروز متعجب كنارش ا

 نشستهى قاصدک چموشش احاطه

 .داشت

 خب جوابت چیه رفیق؟ -

چنان غلیظ گفت رفیق كه لبخندى عمیق بر صورت شیدا نشست. شايد قصد 

 داشت بگويد در همه حال رفیق

 .مىمانند

كتاب را كه هنوز روى سیـ*ـنهاش نشسته بود، برداشت و خرسند و شیدا 

 شرمگین از اين همه نزديكى بهروز،

 :گفت

 .مىخوام جوابتو از زبان موالنا بدم -

 :كتاب را گشود و خواند

 گر رود ديده و عقل و خرد و جان تو مرو -

 كه مرا ديدن تو بهتر از ايشان تو مرو

 .ش بر روی هم نشستدست و دل بهروز لرزيد و چشمان

 آفتاب و فلک اندر كنف سايه توست»

 گر رود اين فلک و اختر تابان تو مرو

 ای كه درد سخنت صافتر از طبع لطیف

 گر رود صفوت اين طبع سخندان تو مرو
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 «اهل ايمان همه در خوف دم خاتمتند

 :بغض به آن صدای دوستداشتنی دويد وقتی از تمام وجود خواند

 خوفم از رفتن توست ای شه ايمان تو مرو -

 تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر

 ور مرا مینبری با خود از اين خوان تو مرو

چشمان شیدا با اشک به صورت دوست تمام سالهای زندگیش دوخته شد و 

 :تكرار كرد
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 ورمرا مینبری با خود از اين خوان تومرو -

 با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است

 در خزان گر برود رونق بستان تو مرو

 هجر خويشم منما هجر تو بس سنگ دل است

 ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو

 كی بود ذره كه گويد تو مرو ای خورشید؟

 ه تو سلطان تو مرو؟كی بود بنده كه گويد ب

 لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی

 از كمال كرم و رحمت و احسان تو مرو

 هست طومار دل من به درازی ابد

 (برنوشته ز سرش تا سوی پايان )تو مرو
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 گر نترسم ز مالل تو بخوانم صد بیت

 كه ز صد بهتر وز هجده هزاران تو مرو

 .از دوجفت چشم سیاه و عاشق اشک روان بود

در ان لحظه بی گمان فرشتگان نگهبان طهارت وپاكی هم هم زبان با شعر 

 سوزناک موالنا می خواندند

 (تونرو)

همانگونه كه روزگاری موالنای بیطاقت و عاشق با تمام وجود سر به استان 

 دوست نهاده بود و خطاب به شمس

 :سروده بود

 خوفم از رفتن توست، ای شه ايمان، تو نرو -

 تو مرو، گر بروی، جان مرا با خود بر

شیدا كتاب را كنارى گذاشت و با ملحفهى روى بالش صورتش را پاک كرد و 

 با لبخندى خیس، ملحفه را بهسمت

 :جوان دوستداشتنى و عزيز گرفت

 !بیا پاک كن، خجالت بكش. مرد هم گريه مىكنه؟ -

مژههاى دلبر بهروز پارچهى سفید را گرفت و در حال پاک كردن چشمان و 

 :گفت

 .مرد گريه مىكنه، د فرياد مىكشه. پاش برسه ضجه هم مىزنه -

 .خدا رو شكر به ضجه نرسید -

 :چشمان سیاه هنوز میخ صورت نجیب و مهربان شیدا بود وقتى گفت
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 مطمئنى نرسید؟ از كجا -

 :شیدا لب خشک شده و سرخ را با زبان خیس كرد و با ته ماندهى بغض گفت

هیچوقت قهر نكن و نرو. من از غصه داشتم مىمردم. از نگاه مادرت پر از  -

 خجالت مىشدم. دايى چیزى

نمىگفت؛ اما نگاهش سرزنشم مىكرد. چیزى نمىگفتن؛ اما منو مقصر 

 !مىدونستن، مثل خودم

 .و نفس كشیدن سخت بود بهروزبدون ت

تمام صورت جوان بهروز از اين اقرار شیرين و صادقانه درخشید و خندهى 

 .كوتاه و شادى كرد

باشوق كمى روى تخت جابهجا شد و صورتش را چندسانت به شیدا نزديكتر 

 :كرد و باشیطنت گفت

 جون من يهبار ديگه بگو چى گفتى؟ -

 :قب هل داد و گفتشیدا با كتاب بازوى بهروز را بهع

 .برو عقب، شئونات اسالمى رو رعايت كن -

 .تو بگو چى گفتى تا من عقب برم -

 :شیدا چشم در چشم بهروز گفت

همیشه برام عزيز بودى، از همونموقع كه وارد كوچهمون شدى برام خاص و -

 عزيز بودى. همیشه بهترين دوستم

. همیشه بامحبت و بودى. ]مكث كرد[. من با تو و خاطرات تو بزرگ شدم

 دوستیت منو خوشحال و راضى
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 .مىكردى

خودت بهخوبى مىدونى از ازدواج، تشكیل خانواده و زندگى با يه مرد منزجر 

 بودم، مىدونى همیشه از خواستگار و

 .ابراز عالقهى ديگران فرارى بودم

من هیچوقت فكر نكردم تو هم يه مرد هستى!همیشه براى من يه دوست 

 .بودى بدون جنسیت

ابراز عالقهت منو شوكه كرد؛ اصالً فكر نمىكردم قاصدک باشم. اول ازت 

 .دلخور شدم، بعد متنفر

 .به صورت منتظر و متعجب لبخندى زد

تى تى رفخب انتظار داشتى با قاتلِ دوستىِ عمیقم چطور برخورد كنم؟ وق -

 رامش و انرژى منو هم كندى وتمام ا

بردى. خیلى اذيت شدم. هر روز منتظر برگشتنت يا شنیدن خبرى از تو بودم. 

 تو نامردى كردى و بدجور انتقام

 .گرفتى

روز از من گرفتى. اون روز رفتم و دست به دامن على شدم. 110 تو خودتو

 ديگه طاقت نفس كشیدن تو اين شهر

 .تى تو، پسرشهری عزيزِ من، تو شهر نبودىرو نداشتم. وق

505 
 

 

 

به على گفتم يا منو ببره يا تو رو برگردونه. مىپرسى چرا ازدستدادن يه كلیه 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 907 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 برام مهم نیست؟ چون بدون تو

ا تو همهچى خوبه. وقتى تو رو ديدم ديگه از هیچچیز برام مهم نبود. يعنى ب

 خدا هیچى نمىخواستم، كلیه كه

 .كمترين بود

 .ره پسردايى بدون تو نفس كشیدن هم سختها

 .تأثر و عشق، همسنگ يكديگر بر روح و روان بهروز سنگینى كرد

شنیدن حجم دوست داشتن شیدا، سنگین، شیرين و باورنكردنى بود. معجزه 

 !رخ داده بود

ىاختیار پارچهى سفید را روى دست راست شیدا انداخت و با ايجاد مانعى ب

 سبک و نازک، دست عزيزترينش را در

دست گرفت. دستى كه ضعف و لطافتش حتى از تار و پود پارچه بهسمت 

 .انگشتان و قلبش روان بود

 :لبريز حسى بكر گفت

ديگه هیچوقت تنهات نمىذارم. همیشه دوستت باقى مىمونم. شیدا با من  -

 .ازدواج كن

 .تش كشیدتن شیدا لرزيد، لمس دست و قلبش هم زمان وجودش را به ا

 :رامى دستش را بیرون كشید و سر به زير گفتبه ا

 …مىدونى هنوز نمىتونم بهعنوان -

 :بهروز بىقرار گفت

كنم، اونقدر صبر مىكنم تا بهت ثابت كنم تا هر وقت تو بگى صبر مى-

 ترسناک نیستم، ثابت كنم همون بهروز
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 .همیشگیم. فقط تو بگو منو قبول مىكنى

 :شیدا سر پايین انداخت و با گونههاى گُر گرفته گفت

تا ٤٠من يه كلیه ندارم و جاش بخیههاى زشت رو تنم نشسته. پاى راستم -

 بخیه خورده و هنوز احتمال عفونت

، روى شكمم هنوز اثر سوختگى به چشم مىخوره، قسمتى از سرم مثل هست

 زمین روبه روى خونمون زخمى و

ناصافه، راه و رسم دختر بودن رو بلد نیستم. اصال نمىدونم وظیفهى زن خونه 

 .چیه

 …خر وحرفى خالف میلم بزنى مىزنم به سیما

 هزيرچشمان درخشان پسرجوان با اشتیاق خیرهى صورت شرمگین و سرب

 :شیدا بود و مىانديشید

يعنى شیدا از جذابیت ذاتى خود خبر ندارد؟ مىداند زبان رُک و تندش  -

 چقدر با معصومیت چهرهاش تفاوت دارد؟

 !يا مىداند من شیفتهى تمام ابعاد روحى و جسمى اويما

 :بلند گفت

 .تو فقط خودت باش. راه و رسم زندگى مشترک رو باهم ياد مىگیريم -

 :برخاست و ادامه داداز جا 
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يا من، بهروز شاهنده رو به عنوان شريک زندگیت قبول شیدا يه كالم بگو. ا-
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 مىكنى؟

 :شیدا گفت

 .اگه همینطور مهربون و صبور باشى و منو اذيت نكنى، قبول مىكنم -

 :بهروز نفسى بلند كشید و بلندتر گفت

خدايا شكرت. شیدا ممنون. شیدا به خود خدا قسم مىخورم همیشه همین  -

 بهروز باشم. بهروزى كه راحتى و

 .شادى تو اولويت اولشه

در خود فوران انرژى عجیبى جوان خسته از ماهها و سالها انتظار و استرس، 

 .حس كرد

 .شیدا من االن به مادرم خبر میدم و قرار خواستگارى رو مىذاريم -

 :شیدا در اوج شرم و شادى گفت

 .يكهفتهى ديگه بايد بیمارستان باشم، تازه اگه چالق نشده باشم -

 :بهروز باهیجان گفت

رو تموم  مىترسم نظرت تا يكهفتهى ديگه عوض بشه، همین امروز كار -

 مىكنم. چالق بشى، كچل بشى،

غاز بشه من بايد بله رو تو جمع سرطان بگیرى، زلزله بیاد، جنگ جهانى سوم ا

 .ازت بگیرم

م تا خود»ستین لباس بلند شیدا را بـ*ـوسید و با گفتن: سرمست و شاد ا

 از اتاق بیرون« خرش رفیق و نوكرتم.ا

 .رفت

 :زاد كرد و میان خنده گفتده را اشیدا با رفتن بهروز خندهى محبوس ش
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 .پسر شهرى خوشگل من چه هول كرده،الهى شیدا فدات بشه -

 .بقیهى قربان صدقههاى صمیمى را در قلبش نثار جوان بلند قامت كرد

******* 

ابر، باد، مه، خورشید و فلک در كارند، »شیان سعدى مىفرمايند: مرحوم خلد ا

 ترى و به غفلتا تو نانى به كف ا

 «.نخورى

ن برهه از زندگى شیدا هم، ماه، مهر و فلک دست به دست هم دادند تا در ا

 بهسرعت قبل از پشیمانى و ابراز

 .نفرت دختر جوان از امر ازدواج، جهان به كام بهروز بچرخد

فرخنده خانم از پیشنهاد بهروز با شادى استقبال كرد و صورت جوانش را 

 .غرق بـ*ـوسه كرد

نست عالقهى بهروز به شیدا از جنس خاصى است و مدتها بود بهخوبى مىدا

 ن خبر مسرتكه انتظار شنیدن ا

 .بخش را داشت
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بخش زنان ٢٣ ن اعترافات عاشقانه، اتاق شمارهىساعت بعد از ا٢٠درست 

 بیمارستان آيتاهلل جهانبخش، هنگام

 .مالقات شاهد خواستگارى دايى و فرخنده خانم از شیدا بود

پدر وقتى دستهگل و شیرينى را در دست برادر زن شاد خود ديد، متوجه شد 

 كه چه خبرى در پیش است. او هم از
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 دختر مدتى قبل مىدانست بهروز دل به شیدا داده است؛ اما تصور رام شدن

 چموش و سرسختش، شیرينترين خبر

 .ن روزها بودا

مادر كه از شادى قادر به كنترل خود نبود با روى گشاده خنديد. از داماد 

 مهندس و خوشقدوقواره چیز بهترى هم

 وجود داشت؟

او كه خطر ترشیده شدن شیدا و سرزنش نگاه زنان همسايه و خويشان را رفع 

 ست كهشده مىديد، در دل از خدا خوا

 .قفل بر دهان شیدا بزند و جلوى مخالفت او را بگیرد

 .ناصر با نیش باز، با نگاه دنبال بهروز گشت؛ اما او را نیافت

 دايى پس خود داماد كجاست؟ -

 :دايى خنديد و گفت

نیومد دايىجون، ترسید رگ گردن برادراى عروس از غیرت باد كنه و  -

 .بتركه و مراسم به هم بخوره

نگاه سرزنشبار مادر و بىتوجه به شیداى لبو شده، شیرينى برداشت  ناصر زير

 :و گفت

من كه از خدامه. بهش بگین تو جبههى اونم. نادر هم غلط مىكنه حرفى  -

 بجى لبومه! مگه نهبزنه. اصل خود ا

 شیدا؟

 .بدارى نثار برادر شیطانش كردشیدا در دل ناسزاى ا

مىتوانست در همان تخت نامريى پدر چشم در چشم شیدايى دوخت كه اگر 
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 .مىشد

 شیدا بابا، نظر خودت چیه؟ -

چشمها با كمى استرس به دختر جوان دوخته شد. احساسى قوى مشغول 

 .خراش ديوارهى داخلى شكم شیدا بود

 .فكرى تیز به زبانش حمله كرد تا مخالفت كند

 :نگهبان مهر و محبت جوان سیاه چشم درون قلبش نجوا كرد

 ونى از من بگذرى؟شیدا مىت-

 .اشک در چشمش جوشید از درد سنگین قلبش

درحالىكه با فشار دستهايش، لبهى پتوى بیمارستان را در خود مچاله مىكرد 

 :هسته گفتا

 .با اجازه ى شما، موافقم -

سوت بلند ناصر و بـ*ـوسهى گرم فرخنده خانم، روى گونهى شیدا، فضا را 

 .شاد كرد
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مىدونستم دل پسرمو بردى، قربونت برم شیدا. خوشبخت بشین ايشااهلل. -

 ()انشاءاهلل

 :دايى با خنده گفت

 .خر عروس خودم شدىا -

 .شیدا ساكت بود و نمىدانست بايد چه بگويد
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 .تكتک افراد گرفتناصر جعبهى شیرينى را روبروى 

بخورين كه اين شیرينى خوردن داره. دايى به بهروز بگو بدبخت شدى رفت -

 .پى كارش

 .دايى قرار عقد را براى بعد از مرخص شدن شیدا از بیمارستان گذاشت

 :شیدا نگاه متعجبش را به دايى دوخت و بىاختیار با ترس گفت

 يههفتهى ديگه؟ خیلى زود نیست؟-

 .هى شیرينى را از ناصر گرفت و بهسمت شیدا بردفرخنده خانم جعب

هسته كنار گوش شیدا شیداجون دير و زود نداره. هر دو راضى هستین. ]ا -

 زمزمه كرد[: جون زندايى بهانه نیار

 بذار پسرم راحت بخوابه. مىدونى چند وقته خواب و قرار نداره؟

********* 

اى دو خانواده انجام با حضور اعض٢٣ مراسم عقد ساده در محضر شمارهى

 .شد

بهخاطر شرايط جسمانی شیدا وعجلهی بهروز قرار شد، عقد محضری ثبت 

 شود و جشن مفصلی بعد از سالمتی شیدا

 .كه هنوز عصا زير بغـ*ـل داشت، برگزار شود

 .فرخنده خانم چادر سیاه شیدا را با چادر سفید عروسى خودش تعويض كرد

ناصر با كاپشن سبز و گشاد كنار بهروز نشسته بود و زير گوش جوان نوحهى 

 .بدبختى مىخواند

بهروز بهسختى نگاهش را كنترل مىكرد تا روى شیدا ننشیند. نگران بود كه 

 .خر شیدا مخالفت كندلحظهى ا
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نادر درحالىكه علىرضاى سفیدپوش را بغـ*ـل مىكرد تا كمتر بدود، لبخند 

 .داشت رضايتى بر لب

 .مهرى بهخاطر سرماخوردگى شديد پسركش، نتوانست خود را برساند

 .دو خانواده خوشحال و خندان منتظر جارى شدن خطبهى عقد بودند

 .دستان شیدا سرد شده بود

يا بهروز هم بهعنوان شوهر نعرههاى خشمگین پدر در گوشش مىپیچید. ا

 بیشتر از صدا و دستهاى مهاجمش

 استفاده مىكند؟

 .هايش را با اضطراب جويدلب

فريادهاى خشن نادر و ضربات بىرحمانهى دست و پا، قدرتمندانه روبروى 

 .چشمانش جوالن داد

509 
 

 

 

 !يا بهروز هم اينگونه به اهدافش مىرسید؟ا

 .وردنهى كمرش نشست و نفس كم اعرق سردى روى خط میا

نیمنگاهى به زيباترين پسرجوانى كه مىشناخت، انداخت. كت و شلوار مشكى 

 .بهخوبى بر قامتش نشسته بود

 .موهاى لخـ*ـت با هر حركت، دلبرانه روى پیشانى مىرقـ*ـصید

رامش و خواهش مىتوانست زير سقف مشترک خشن، يا اين همه زيبايى، اا

 بىرحم و بىمنطق باشد؟
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 .بهروز نگاه مضطرب و پرشک شیدا را شكار كرد و لرزيد

 .خردست و پايش لرزيد و به خدا پناه برد از مخالفت لحظهى ا

 :بىاختیار لب زد

 …جان من، شیدا -

 .و خفیف سر تكان داد

ىريخت تمام دلهره و شک را چون شعر موالنا با چشمان زيبايى كه اشک م

 .سیل از وجود شیدا دور كرد

 .روح زيباى بهروز قادر به انجام خشونت و بىرحمى نبود

 .رام گرفت و چشم بستقلب شیدا ا

 .بله -

 .رامش لبخند زدگرماى قلبِ همراه همیشگى را حس كرد و با ا

 !ا ديدشنناصر را ابراى لحظهاى لبخند بهروز، لبخند پدر و دايى، لبخند نادر و 

 .ن لبخندهاى شاد و واقعى مانند لبخند على عزيزش بودتمام ا

 :زمزمه كرد

برام دعا كن على، دعا كن همسر خوبى باشم و بتونم خوشبختش كنم. دعا  -

 .كن زندگى خوبى داشته باشم

هنگام ظهر بود. همراهان عروس و داماد روى صندلىهاى قرمز غذاخورى 

 رفتند و با خنده وكنار محضر جاى گ

 .سروصدا سفارش غذا دادند

 .شیدا و بهروز در سكوت دو طرف ناصر نشستند

 :پدر با صداى بلند و شاد گفت
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 .هر چى مىخواين سفارش بدين -

 :ناصر زير لب گفت

بهروز تو جوجه بگو، شیدا تو هم قورمه سبزى، با كباب خودم میشه سه  -

 پرس. شما كه االن تو حالى نیستین غذا

 .بخورين
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 :بهروز خنديد و گفت

 .جون داداش خیلى وقته منتظر اين ناهارم، شكمتو صابون نزن -

 :شیدا گُر گرفتن صورتش را حس كرد؛ اما با همان زبان تند و تیز گفت

 .روى ناهار منم حساب باز نكن. از ديشب چیزى نخوردم و بدجور گرسنهم -

 :ناصر صندلى را كمى عقب كشید و معترض گفت

 .برم پیش نادر بشینم، كم مونده ناهار منو صاحب بشین -

 .باشیطنت و زيركى بلند شد و بهروز را وادار كرد كنار شیدا بنشیند

گرفت. زوج جوان بدون كالم غذاى سفارش شده بهسرعت روى میز قرار 

 .مشغول خوردن غذا شدند

 :بهروز نیمنگاهى به شیدا انداخت و پرسید

 …شیدا با رضايت قبول كردى يا -

 يا چى؟ -

 يا خودتو مجبور كردى؟ -



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 917 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :شیدا نگاهى به حلـ*ـقهى زيبايش كرد و گفت

 .عقلم مجبور شد به دلم گوش بده -

 .لبخند رضايت روى صورت بهروز نشست

 :دا از سروصداى اطرافیان استفاده كرد و گفتشی

 برات گفتم على تو بیهوشى به من چه هديهاى داد؟ -

 نه،چى داد؟ -

 :چشم به منحنىهاى زيبا و خوشرنگ دوخت و گفت

هان راستى چشماش هم مثل تو يه بچهى قنداقى با لب و دهنى شبیه تو. ا -

 .بود. فكر كن بچگى خودت بود

را فشرد تا خنده را كنترل كند. بعد چشم در چشم ساده و  بهروز ابتدا لبهايش

 :رايش شیدا دوخت و گفتبدون ا

 .دم داداشت گرم، نويد بچهمونو داده كه شكل منه -

قطرهاى به گلوى شیدا پريد كه در حال گوش دادن، مشغول نوشیدن نوشابه 

 .بود. دچارسرفهى شديد شد

 :ناصر تند گفت

 .هبزن به پشتش تا خفه نشد -

 .بهروز دو ضربهى ماليم میان كتف شیدا زد

 :ناصر به نجوا گفت
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 چى بهش گفتى كه كم مونده بود داماد بىعروس بشى؟ -

 :هسته گفتبهروز هم ا

 .مار بزنه به زبونت. كم تو كار من دخالت كن -

 .بجى من بیرون برىهنوز مونده دخالت رو ببینى، اگه گذاشتم با ا-

 .قا رسول بزنمفكر كنم بايد يه سر به ا -

 .نها خنديدتا پايان ناهار كلكل كردند و شیدا به ا

****** 

 :چهار روز بعد

قدمى برداشت. جاى عصا و هسته شیدا عصايش را روى برف قرار داد و ا

 .كفشها لبخندى روى لب بهروز نشاند

 :همانطور كه كنارش حركت مىكرد گفت

 .زن سه پا گرفتم -

 .مدشیدا سعى كرد اخم كند؛ اما لبهايش نافرمانى كرد و كش ا

 .بهروز نگاهى به كوچه انداخت،كسى ديده نمىشد

 .ن كرده بودبرف سبكى كه از شب پیش آغاز شده بود همه را خانهنشی

 .شیدا بذار بغـ*ـلت كنم، مىخورى زمین مكافات میشه -

 .شیدا تهاجمى عصا را بلند كرد

 .بهخدا حرف اضافه بزنى اينو تو حلقت مىكنم -

 .شیداجون. خوشگل خانوم من -

 .كوفت، بهروز مىدونى خوشم نمیاد اينجور صدام كنى -

 چى بگم؟ دختر زشته خوبه؟ -
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 .كرد د و بهروز در را بازكنار منزل دايى رسیدن

 :شیدا آرام جلو رفت و گفت

 .ره خوبها -

 .جاى پاى مردانه و محكم، نقشى زيبا كنار جاى پاى شیدا زد

 .دختر زشتهى خوشگل من -

 .ا،ِ دوباره گفتى -

 شیدا رابطهى ما چیه؟ -
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 .درب ورودى سالن را باز كرد و نگه داشت تا شیدا راحت وارد شود

 :شیدا كفشهاى كرمى و سبک را درآورد و گفت

 .نمىدونم ، شايد نامزد -

 .خیش ديگه زن خودم شدىخیر حضرت علیه. زن و شوهريم. ا-

 :شیدا با عصا ضربهاى به شانهى بهروز زد و غريد

 .از اين كلمه چقدر بدم میادببند، مىدونى  -

 :بهروز تصنعى شانهاش را مالید و گفت

 همسر خوبه، قاصدكم؟ -

شیدا چادر سیاه را به دست كشیده و زيباى بهروز داد و روى مبل سه نفره 

 .نشست

 .همسر قابل تحمله -
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 :بهروز كنارش نشست و گفت

 سیب رسیده؟همسر عزيزم اجازه هست ببینم چقدر به اموالم ا -

 .شیدا گیج شد

 چه اموالى؟ -

 .چشمان خندان به صورت شیدا دوخته شد

 چقدر از پوست سرت بدون مو شده؟ -

 .شیدا اخم كرد

 .اوالً اموال تو نیست، ثانیاً موهاى سرم در اومده -

 .خب اجازه بده ببینم -

د از باي»اولین روزى بود كه بعد از عقد هر دو تنها بودند. شیدا به خود گفت: 

 يهجا شروع بشه، االن ما همسر

 «.همیم

بى با قبل از هر اقدامى بهروز خود را جلو كشید و دست بهسمت روسرى ا

 .گلدوزىهاى طاليى برد

ال [. حاخرينبار موهات تا اينجا بود. ]دست روى شانهى خودش گذاشتشیدا ا -

 چقدر شده؟

شیدا متوجه نشد كه بهروز سعى مىكند با زيركى افكار منفى را از او دور 

 .كند

 .خودت ببین -

موهاى بلند تا خط كمر مىرسید.چشمان بهروز پر از حس خوب ديدن و 

 .داشتن شد
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 چه بلنده، شستنش سخت نیست؟ -
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 .عادت كردم -

 .رزوهام شستن ايناستديگه منو دارى غم نداشته باش. يكى از ا -

 :و به نرمى دستى روى موها كشید

 .و دست كشیدن روى اين سیاهىهاى پر پیچ -

 .شپزخانه رفتوردن وسايل پذيرايى داخل ابلند شد و براى ا

شپزى كردند و به غذاى هم با هم شوخى كردند، با هم دعوا كردند، دونفره ا

 ناخنک زدند. ظرفها را با خیس

 .كردن هم شستند

 .رامش رسیده بودندوقتى روى تخت بهروز نشستند به مرحلهى سكوت و ا

 :شیدا مژههاى بهروز را لمس كرد و گفت

 .رزو داشتم اين كارو بكنممنم ا -

 .ند نظارهگر درخشش چشمان شیدا بودبهروز با لبخ

انگشتان كشیده را لمس مىكرد  الی كهحشیدا دست بهروز را گرفت و در

 :سربهزير گفت

قرار نبود اينقدر زود عقد كنیم، قرار بود به من تا هر وقت مىخوام فرصت  -

 .بدى

بهروز كه خود را كنترل مىكرد تا همان بازى را با دست شیدا نكند با 
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 :تمهربانى گف

چیزى بین ما تغییر نكرده، اسم همديگه رو تو شناسنامههامون زديم تا تو از  -

 هر اسم مرد ديگه راحت بشى و من

 .زادى تموم لحظه به لحظه تو رو ببینمبتونم با ا

ما با هم ياد مىگیريم چطور با هم رفتاركنیم، هروقت تو بگى مىريم زير يه 

 .سقف

 .شد و تمامى هراسها پريد رامشوجود دختر زخمديده پر از ا

 :پنج انگشت كشیده را روى صورتش كشید و گفت

 .قاى همسر من شیداى احسانى هستمسالم ا -

 .بهروز خنديد و مانند او عمل كرد و بـ*ـوسهاى روى انگشت حلـ*ـقه زد

 .سالم خانم همسر، من بهروزم. بهروز شاهنده -

كو كردار. چقدر بهروزش صالح شاهنده، يعنى پرهیزكار، نی»و شیدا انديشید: 

 «!و پرهیزكار بود

 میگم بهروز االنم زير يه سقفیم كه! اين زير يه سقف يعنى چى؟ -

 .بهروز خود را روى تخت عقب كشید و به ديوار تكیه داد

 .، نهنه، دوتا همسر…يعنى سقف خونهى مشترک زن و -

 .شردسیـ*ـنه ف دستهايش را باز كرد و بااحتیاط بست و گنج ارزشمندش را به

 .من همیشه براى تو همین بهروز رفیق مىمونم، باور كن -

ن دستان پاک و قلب بزرگ، شیدايى كه مىرفت تا دچار هراس شود، میان ا

 .رامش را يافتواالترين درجه ا

قاصدک روى سقف به دو كودک دوستداشتنى كه راه طوالنى را طى كرده 
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 بودند تا بدين جا برسند، شادمانه لبخند

 .زد

 حوادث زندگى مانند حلقه هاى در هم تنیده ى يک زنجیر بزرگ است

 . ن نیستزنجیرى كه زندگى تو را ،مرا تشكیل مى دهد و گريزى از ا

ى قرار مى گیرد كه زيبايش تمامى زنجیر را گاه مابین حلقه ها، حلقه ايى طالي

 .تحت شعاع قرار مى دهد

 .رزومندمبرايتان در زندگى حلقه اى از جنس طال ا

 ٢٤ذرا ٩٧

 .با تشكر از تمام چشم هاى مهربانى كه اين داستان را دنبال كردند

 .به زودى با داستانى ديگر با شما خواهم بود

 ثربا تشكر از نويسنده برای خلق اين ا

اين رمان در انجمن نگاه دانلود نوشته شده و در سايت نگاه دانلود منتشر 

 .شده است
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