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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 رمان: به شکوه عشق سوگند

 لنویسنده: شکوفه شهبا

 

بندی رایي و اتاقها را بستهوسایل پذی ی ، همهواهرشخ همراهمادر پریسا  خانمزهرا

 .دادمي ها جا كارتن رد  راها داخل كابینتظروف ، در آشپزخانه و حال كرده

آمده بود، ، وسایلسالن با سمساری كه برای خرید بعضي  در ، آقامحسن عموی پریسا

 :زدچانه مي

. ببین مي دین فقط پول میزناهارخوریشه.این قیمتي كه شما  کر حاجي.انصافتو شُ _

 ؟مي دوني بازار اینا چنده ه نفره. های دوازد مبلمان استیل و ناهارخوری

 زیر آن انداخت:  به میز كشیده و نگاهي ی مرد سمساردستي به لبه 

 هرچند مي خواد باشه من همین قدر مي خرم. _

 كرد: اشاره  دستش به درب خانه   ، با دعمو كالفه از بي انصافي مر

 نمي فروشیم اصال. به سالمت حاجي   _

كه به چند  از مرغوب بودن جنس مبلمان مطمئن شده بود و مي  دانست  سمسار كه 

 طرف لبش كش آمد: برابر قیمت آنها را خواهد فروخت، یک 

نداره   ناراحتي این دیگه  بگو منم گفتم.  قیمت  شي؟ شما گفتي  چرا عصباني مي  _

 كه.

 مرد خریدار برد: سرش را نزدیک  آقامحسن

رسته كه  مال صاحبخونه نیست. د نیگا به این ساختمون درندشت نکن. این اثاثیه 

 نمي فروشه. ولي مفت  پول الزمه 

 خریدار سرش را خاراند:

 شما بگو چند؟ _

  .ده برابر قیمتي كه دادی  _
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 سنگ بنداز كه. گفتم یه قیمت بگو نگفتم   مگه؟  خبره ده برابر!؟ آقا چه   _

 داد: سرسختي پاسخ  عمو با 

 دیگه. ي كسبه   نمي خوای مي فروشم . گفتم كه  همین  _

 سمسار به ویترین نفیس نگاهي كرد:

 م.دگفتم نقد می كه  اوني  برابر دو  باشه اصال چرا؟  دیگه  ي كس _

  كرد: در اشاره  دستش به سمت  عمو دوباره با 

 مي فروشیم.ن  حاجي. پشمون شدیم  نه _

از نو و سالم به دقت وسایل را برانداز كرده و فاصله   در این سمسار كهجوان شاگرد 

 بودنشان مطمئن شده بود، میانه را گرفت:

خدا  گم بیا سه برابرش كن ما هم دست خالي برنگردیم این بندگان  حاج آقا مي  _

 بیفته. هم كارشون راه 

 نشست: عمو روی یکي از مبل ها 

 .منفیه من  جواب  بدین . پیشنهاد  ه برابر هم شما نُ .نخیر  _

نفیس بودن  گذاشته و خیالش را از بابت  شاگرد سمسار سر در گوش رئیسش 

 كرد:  اجناس، راحت 

 شرط این كه سرویس خوابم اضافه كني. خیلي خوب آقا ده برابر قبول ولي به   _

 مرد حسابي اون سرو.....  _

 میان حرفش پرید: به   شاگرد

 .  اذیت نکن بگو خدا بده بركت_

كاله  مي شد، زن برادرش كه خواهرزنش هم  سر  تا  زد  مي چانه  عمو جان همچنان 

بزرگتر  و خواهرش ت هشت سالي از اوكه هف نرود. علي پسر عمو و خاله ی پریسا

، صدای زهراخانم مشغول بردن وسایل به بیرون بودند.  بود، با كارگرهای باربری

 :آوردخود  پریسا را به 

كه   بچه ها دوازده سالته كمک. پاشو بیا  ؟ كني پریسا چي رو نیگا مي _
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 نیستي.

 ؟كار كنم بله مامان جون چي  _فنر از جا جهید: پریسا مانند 

 تو اتاقتون. برو وسایل كمد و دراورتو دربیار بذار تو كارتونهایي كه گذاشتم _

 چشم مامان جون! _

 دختر كوچکترش را صدا زد:مادر عرق ریزان، 

 آوردی؟ مهسا ماژیکتو_ 

 اتاقش، جواب داد: داخل ازدخترک 

 كنم؟ كار  چيمامان جون بله  _

 گم. بیا آشپزخونه بهت مي  _

 وارد شد. سالنه سالنه  ، مهسا ماژیک به دست

در حالي كه  صورتش را با دستمال كاغذی   روی یکي از صندلي ها نشست و شمادر

 روی میز اشاره كرد:  به كارتون هایپاک  كي كرد، 

بنویس:  خوب رو این یکي  . سرویس  چایخوری اولي بنویس:  این  آهان ببین روی _

 و لیوان. پارچ 

نگاه نگرانش را به روی او  مادر ا مي نوشت. ر ای در هم روی كارتون هامهسا با قیافه 

 پاشید: 

 ؟م چرا تو هميمهسا چته دختر _

 كنار مادر نشست و با بغض گفت: و روی میز گذاشتمهسا ماژیک را بر 

 .جا بمونیم دیگه جدید. همین ی خواد بریم خونه ي رو دوست دارم دلم نم من اینجا _

 شد:  بحث ، وارد خواهرش ی اخم  با مشاهده ، خاله گلي

 كنار همدیگه هستیم. هم م ئه اونجا با هم تو یه كوچه ایم دامهسا جان خال _

 :گفتبود،  شده  دورگهفشار بغض،   با صدایي كه از دخترک  

رو دوست دارم. همین وسایلمونو، حیاطمون، درختای حیاط،   من اینجا نمي خوام.  _

دیگه هم  نفر ده  با  فسقلي كه تازه  حیاط   باغچه، گلها، تاب. اون جا چي داره؟ یه
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 شریکیم.

 :خود بگیرد  لحن شوخي به  كرد سعي ، زهرا خانم كه از غم مهسا محزون شده بود

 یا رو این كارتون سفیده بنویس: حبوبات.كم غربزن ننه غرغرو. ب _

 با بي میلي نوشت مادرش گفت   را كه آن چه مهسا  

 .خوبه .. درشت تر... آفرین _

 ، گفت:قرار مي دادكانتر را روی  دیگری ی  جعبه  حالي كه  درمادر 

 ترشي جات و مربا هستند. اینا  _

چند كه   گلي آمده... خاله باالی گلویش فهمید كه بغض تا  از لرزش صدایش مي شد 

 زد:صدا   ، فوری مهسا رادروی میز ناهارخوری چیده بوبر   كارتن

 .برم  خاله جون قربونت بیا اینجا   _

 گفت:كشیده،  سپس كارتون كوچکي را جلو

 .نویس ادویه جات و سبزیهای خشکب _

 مهسا بي حوصله نوشت.

 كرد: را نگاه  درونش  دیگری را جلو كشیده  كارتن خاله  

 .یکي هم بنویس سرویس تفلون  وی اینر مواد شوینده و بهداشتي. : بنویس

و  در اطاقش مشغول شد پریسا  را از آن حال و هوا درآورد.  سا و به خیال خود، مه

علي  داد.در كارتون قرار  ، ترتیب شماره به   را وسایل كشوها   طبق دستور مادر،

 آمد: داخل اتاق ، گویان "اهللیا " یک كارگرهمراه با  

 ؟اوستا ببرهخالي شده  كمدت  خوب پریسا   _

 پریسا كه مشغول جمع آوری وسایلش بود؛ گفت:

 تخت خوابم هم آماده ست.   .دراور خالیه ولي  نه  _

وسایل را  و با هم  زد صدا   او هم رفیقش رادرون آورد،  را به   جوانكارگر  ،علي

 بیرون بردند.

  نگاهي  پریسا  بود.  بسته بندی شده همه چیز قبال  كردن كمد كاری نداشت،خالي 
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ها و پوسترها روشن تر از قسمتهای دیگر بودند. با جای خالي قاب  به دیوارها انداخت.

روی  ، نگاه مي كرد اتاق جای جای  به   كه همین طور تمام شد.  كار اتاق، بردن كمد

 كوچک افتاد.ی  كاله دخترانه  یک  ش به بود، چشمكمد  كه پشت  زمین در قسمتي 

 رنگ بنفش. گلهایي به  كالهي طوسي با 

البته   گذاشت.مي روی سرش   سال داشت پنج  وقتي   بود. این كاله او یادش افتاد  

با شکوفه های صورتي رنگ و بسیار  ، سفیدبود  كالهي  رنگي نبود.  آن موقع ها این 

 زیبا.

  خیلي دخترک  . پارک برد را به  ش،  اوپدرش در پنج سالگي ا ی روز  كه یادش افتاد 

، ه باشدبرد جایي   خود با  و مهسا را او ، رپد نداشت  ذوق زده شده بود. آخر سابقه 

 بود. شان مادر با  ، ی دخترهاكارهای همه  همیشه 

شده   ،دیدنشطوری كه یک دل سیر  ،كم رنگ بود خیلي  ، ی آنهاخانه پدر درحضور 

در ، كه عمل جراحي لوزه داشت اه مهسا همر مادر ، آن روز هم  .آرزوی دختركان بود

كه روی  حالي  پارک برد و در را به  پریسا  ،نتیجه پدر در ه بود. ماند بیمارستان

بازی بچه های دیگر  با  از او خواست برود و، نشسته و روزنامه مي خواند نیمکتي 

كه  تنقالتي از تمام  رد. محمودآقاآوبال در  نزدیک بود  خوشحالي دخترک از . كند

 خرید.برایش  ، خواست پریسا

با نوشابه  وكباب كوبیده چل سفارش پریسا  ازگشت از پارک  به رستوراني رفتند. در ب

 ول غذادرط نارنجي. ی كباب برگ خواست با نوشابه  آقامحمود ولي مشکي داد. ی 

كه كال همیشه اخمو و ساكت بود، دختر هم  پدر حرف نزدند. یک كلمه هم  ، خوردن

چیزی نمي برای همین كند،  عصباني ، پدرش راصحبت كردن مبادا با  ترسیدمي

 .گفت

تفنگ مشکي  محمودآقا یک  . ندخرازی ایستادی در راه بازگشت، جلوی یک مغازه 

در دو تای دیگر هم   ،بودكاله همین  یکي   كاله دخترانه. سه عدد بزرگ خرید با 

پریسا با توجه به سلیقه ی  سبز پسته ای و آبي آسماني!   ،رنگ های متفاوت
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  پنداشتمي لم كودكي عا در او خریده. آبي را برای  ر كاله پد مي دانست  ، خواهرش

برای   و تفنگ را هانیه دختر عمویشبرای  هم  را  كاله سبز مغز پسته ای پدرش  كه

 گرفته است.  علي

كه  ولي االن مي فهمید  هدایا مي آورد. جور از این  برای آنها آخر عموجانش همیشه 

را   محمود آن هدایا . ه بودآنها ندید در سر و دست  و تفنگ را وقت كاله  چرا هیچ 

از پدرش  ي،خوشحال  شدتآن شب از  یادش آمد فرزندان دیگرش گرفته بود. برای 

 محمود هم در جواب گونه های او دخترک دوست داشت  ه بود.چندین بار تشکر كرد

ن سر بسنده تکان داد به  فقط ، رش در پاسخ ابراز احساسات اوپدولي   را ببوسد.

 .كرد

 بودن . باهامون  هم  و مهسا  مامان   كاش فقط  باباجون مرسي.   _

كانالهای  سری تکان داد و در حالي كه  سرد، واز نگاهي طوالني  پس  آقامحمود

 :گفتصدایي آهسته  با   تلویزیون را عوض مي كرد،

 بار هم با مهسا مي ریم.  یه  _

او عمداً  ولي  به گردش بروند   ، هر دوشانبا خواهر و مادرش  پریسا آرزو كرده بود

 .نمود  حذف مادرش را 

 در كیسه  نجسي ءچون شي كاله كهنه و كثیف را  با به خاطر آوردن ماجرای آن روز،

 :آمد صدای مادر به خود با  خت. زباله اندا  سیاه ی

 بیا. شد  پریسا كارت تموم   _

نقل وسایل  با وسواس مراقب حمل و  كهسمسار  مرد  شده بود. از وسایل سالن خالي 

 فریاد مي كشید: سر كارگران  ، بود اشخریداری شده

 بیفته.  خش   کي از اینای یوای به حالت اگه  رو ! هوی پسر مواظب باش  _

را  گلدانهای بزرگ داخلي  داد كه حواسش جمع است.   او اطمینان كارگر بیچاره به 

تا دور حوض و  دور ان،ولي یاس ها و شمعداني ها و گل های ساناز همچن بودند   برده

كوچولو را آرام چیده و بو ضمن اینکه یک یاس سفید پریسا   قرار داشتند. باغچه 
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 گل و مادر عاشق  هم مانند او  كشید.  تک تکشان را به نوازش انگشت روی  ، ردكمي

به خانه مي با اندوه نگاه آخر را  مادر كه  به ، آنهای مشاهده پس از  . بود گیاه 

 : ، نظر دوختانداخت

 نمي برن؟  رو  گلدونااین چرا  پس   مامان جون  _

حوض ی لبه   روی دل كندن از گلدان های زیبا برایش آسان نبود،  مادر، كه مانند او

 جدا كرد: دقت  صورتي كنارش  به  و برگ زردی را از شمعداني   نشست

ولي  بردن.  ،ی خونه مي ذاریمتو   رو كه  گلدونای آپارتماني ببریم؟   كجا  عزیزم  _

 .اشنب تو هوای آزاد  اینا باید 

 : نشست  حوضی دختر نوجوان كنار مادر روی لبه 

هوا   اونجا مي ذاریم توی بالکن ، یا این كه پشت پنجره ها  مذاری مي  !خوب مامان  _

 مي خورن.

 جدا كرد: شمعداني ی برگ زرد دیگری را از ساقه  مامان 

  جاست همه اش. دو وجب  داره كه.  جایي ن ؟ آخه كجای بالکن _

و مشغول نوشیدن آب  سمسار برگشته  انداختن  راه كه از  عمومحسنهمان موقع 

 شد: متوجه گفتگوی آنها  ،یخ بود

 شه؟ نمي  گي مي دخترگلم چي مي خواد كه  چي شده زهرا خانم؟   _

 شد و نگاهي احترام آمیز به محسن آقا انداخت:  از جایش بلندزهرا خانم 

 .ببریمخودمون  رم با  ایناگه  مي پریسا دلش پیش این گلدوناس.  ! آقا محسن  _

 عمو خم شده و عطر یاس سفید را عمیقا به مشام كشید:

شه و پژمرده  تنگ مي دلشون برای دخترای نازم بمونن،  ه دیگه اینجا گ راست مي  _

 شن. مي

را  آن  سفیدش دویده وخون به صورت  ،كه هر وقت هیجان زده مي شدزهرا خانم 

 داد: جواب  ای سرخ گلگون مي نمود، با چهر ه 

 ؟ شونبذاریم كجا  آخه ببریم ولي  دلم مي خواد  منم  _
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 به گلدانهای زیبا انداخت:  یک دست به كمر زده، نگاهي خریدارانه ، آقامحسن

حلقه های گلدون   دم جوشکار روی نرده های بالکن، فردا مي  جاش نباش. نگران   _

ه دیگ پریسا خانمم  خودمون نبریم.   همه صفا رو با بابا حیفه این مي سازه. آره 

 .زنهخوشگلشو برای عمو مي  لبخند

گلدان های  كه  با فکر این  پریسا  گونه ی دخترک را كشید.  ، بعد از این حرف

عمو و صورت  اختیار پریدهبي خواهند آمد،   ی جدید خانه به  هم با آنها شادابشان 

 نهاده بود، كارگرهای كامیون را  بر شانه ی او حالي كه دست  در عمو . جانش را بوسید

هایش  كودكيی خانه  به  را  آخرین نگاه دخترک  را نیز ببرند.  گلدانها  صدا زد تا 

 در ی قشنگي و صفای  آنهمه  تنهایي هیچ لطفي نداشت.  به  ،خانه خود   .انداخت

و اینک همین پاكیزه و با روح نگه مي داشت  كه آن را همیشه  كسي بود  وجود

ر مکاني تا د بود   جمع كرده  كوله بار عشقش را از آن خانه، زهرابانو، یعني   شخص

 .باز بگستراند با دو دخترش  را دیگر آن 

ترنم مهر   ها را با باغچه ،هم مثل مادر، انست... آیا همسر دوم پدرشنمي د پریسا 

 كل باغچه با گلها و درختانش را هم، برد. كاش مي شد  ؟ خواهد نمودآبیاری 

خاله ی عمو و خانه  رو به روی  پایین تر درست   كوچه چند دور نبود.   خیلي مقصد 

 بهشتي  به  خانه خانم  در دستان   كه مي رفت ،جور جمع و یک آپارتمان  جان، در

 .شود  تبدیل  كوچک

سنگها و رنگهای   ساختمانهایي با كه  خیاباني بن بست  ، میبهتر بگوی  كوچه یا  یک

به تناوب  ، از خانه ها جلوی هر یک   .در بر گرفته بود و راست  را از چپ   مختلف

خرم  سبز و هنوز زبان گنجشکها . نددیده مي شد چنار و زبان گنجشک  درختان 

، و مانند دهتن كر پاییز را بر خت زرد و طالیي ربودند ولي درخت چنار زودتر از بقیه 

 .بودفته ري دلخسته شتابان به استقبال خزان عاشق

 بود، منتقل شدند. دوم كه متعلق به آنهای اثاثیه به طبقه اسباب و كامیون رسید و 

با همراه رده و به خانه ی جدید آوقبال آیینه و قرآن را به رسم تبرک و تیمن،  مادر
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گلدانهای دیفن  خانه آفتابگیر و دلباز بود.  پرده ها را هم نصب كرده بودند. ، خواهرش

 كل شاید . زوایای مختلف قرار گرفتند رد ،گدن اماآ باخیا، برگ انجیری، بنجامین و

از  ،خواهر خالف برپریسا ولي  نمي شد   هم ان سابقش پذیرایي  اندازه  آنجا   مساحت

ل این عالقه هم نزدیک بودن به خانواده عموجان و دلی  خوشش آمد. ی جدید خانه

دلیل دیگری هم داشت و  البته  ، مخصوصا دخترشان هانیه بود. بانشخاله جان مهر

مادر عزیزش   به  نسبت ی پدر، و سردی ها  بي مهری ها شاهد دیگر  این كه آن 

 .نبود

جا را  همه ، بودبزرگتر  و هانیه  سالي از پریسا چهار  كه سه عمه جان با دخترش

ابتکار عمل را در دست  فرمانده ای  مادر همچون ،محض رسیدن به  بودند.  شسته 

 د:مدیریت  كرو  گرفته 

اوناها جاش  .زودتر چای بذاریم  تا لطفا وصل كن اول گاز رو  ؛خاله  علي جان _

 .زیر هود  مشخصه

 شد: آشپزخانه وارد  ، علي آچار فرانسه به دست

 جان . چشم خاله  _

به  ، كمر محکم مي كرد دوباره در چادرش را  ی  باز شدهی حالي كه گره  در مادر

 رو نمود: كارگران 

 .بذارین اتاقها یکي از رو تو  تختها هر كدوم از آقا  _

را درآورده  ی، كتری اثنای وصل شیرگاز به اجاق، از كارتون چای خور در گلي  خاله

سیني چیده، به  سپس فنجان ها و قندان ها را در روی آن گذاشت.  پر از آب كرد و

 ، از داخل آشپز خانه  زهرا خانم چای را فراهم كرد.  بساط   ،ض وصل شدنمح

 را صدا زد: دخترها

با تو  مهسا   دوم بچینین.ك و دراورها رو تو هر  دخترها برین تو اتاقها وسایل كمد _

 .هم هستما

 داد: غمگین كنار آشپزخانه ایستاده بود، جواب  كه مهسا
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خاله جون اینا ی رم خونه  ندارم االن هم ميهم حوصله   خسته ام . مخوا نمي من   _

 تموم شد میام. كارا  هر موقع

 :داد لحن تندی جواب  ، باعصبي شده بود ، اداهای دختر كوچکش از مادر كه 

 همین  بمون  ما.  كمک  خودشون اومدن اینجا اینا  خاله. ی بری خونه  الزم نکرده   _

 ؟شنیدی جا اتاقتو مرتب كن. 

محکم  بود، رفت و در را شده   كه به او اختصاص داده مهسا غرغركنان درون اتاقي 

داخل فنجانها  ریخت.  را دم شده چای   صول های او،ا به ادا ومادر بي توجه  كوبید. 

 راه انداخت:  لباسشویي را هم  عمو جان 

یه ساعت بعد به  و باید یخچال و فریزر ر وصل شد.  ماشین رختشویي   زهرا خانم  _

 .برق بزنیم

 :داد دستش   عمو چای لیواني ریخت و به برای مادر

 .بیاد چای خستگي تون در . بفرمایین لطف كردین خیلي  ! قوت خدا _

كه هیچي مثل   واقعا هم چای داد. افراد حاضر؛  به تک تک كارگران و همه  هم  بعد 

از نوشیدن  بعد  عموجان  در آن موقع نمي چسبید.  آن نوشیدني داغ و خوش رنگ، 

 صاف وبا دست راست بر روی شکم   ،دتکیه مي دا  اناپهبه ك  چای ضمن این كه

 :زدتختش 

 .پیچ از گرسنگي به قاروقور افتادهاین بي هنر پیچ  _

 :گفت در ادامه ی حرف پدر  ،مي آورد كارگران را  های خالي فنجان  كه علي 

 .رو مي خوره که یروده كوچ  كه روده بزرگه ام داره  باباجون. مال من گفتي  آخ   _ 

 كرد.  ، اعالم گرسنگياواز  پس بالفاصله  ،علي بودی كه دلباخته  دخترعمه ی پریسا

 :به علي كرد  رو  كه آستینهایش را باال مي زد عموجان در حالي 

  به تعداد  چلوكبابي حاج سیف اللهي بزن  زنگ  ،تا من نمازمو بخونم  علي جان بابا  _

 بده. ، غذا سفارش خودمون و این آقایون

 :اخم گفت، با بود  مهسا كه بهانه ای برای نق زدن پیدا كرده  
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 .مپیتزا مي خوام چلوكباب نمي خور من   _

 كرد:  او اخم مادر عصبي از اداهای 

 ؟ دوست داشتي ؟ تو كه همیشه تا حاال چلوكباب نمي خوری از كي  _

اذان ، با صدای بلند  داشت  و از آن جا  بود  در روشویي  وضو گرفته  عمو جان كه 

 مادر: رو كرد به  پذیرایي  به  بعد از رسیدن  ،مي داد

عیب نداره عموش كه  چیزای دیگه ای مي كنه اشه زهرا خانم یه وقتا آدم هوسب  _

 نمرده. 

 علي را صدا كرد:جانماز را از روی اپن برداشت ومرد مهربان، 

 پیتزا بگیر. ،برای مهسا خانم گل علي جان  _

 چشمانش را از علي گرفت و به بقیه دوخت:

 كس دیگه ای هم پیتزا مي خواد؟    _ 

  از آن جا بلند ،وسایل كمد را مي چید جدید او،  در اتاق  پریسا  كه همراه هانیه 

 گفت:

 .مي خوامپیتزا جون منم  بابا  _

 به علي : كرد نیلوفر رو 

 .برای منم لطفا پیتزا بگیر دایي پسر  _

و  آرامي گفته  "چشم "دستپاچه شده بود،، صدای دلبرش از شنیدن  كه  علي 

 .را برای دادن سفارش وصل نمود لفن گوشي ت

او  ،ولي صورت بشاش و خلق خوشش  بزرگتر بود آقاعموجان دو سه سالي از محمود

 نشان مي داد. ،پررنگ و اخالق تندی داشت  خط اخم كه  از برادر را جوانتر

چشم ی البته هر دو برادر جذاب بودند و خوش تیپ ولي چین های ریز گوشه 

 ،ابروهای چسبیده به هم آقامحمودساند و به اثبات مي ر مهرباني او را  ، آقامحسن

 .ش بودا شخصیت سختگیر و جدیی ان دهنده نش

 و مانند محسن قلب رئوف و مهرباني  داشت. بود از آن دو بزرگتر عمه
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همچنان بغض كرده بود، مشغول كار   ز مهسا كهبه ج بعد از صرف ناهار، همگي 

 .به خود مي گرفت خانه داشت كم كم شکل زیبایي   .شدند

  رها پیش زهراخانمو دختخاله  عمه و ليشب به خانه شان رفتند و ، عموجان و علي 

 .را به اتمام برسانندی باقي مانده كارها  ماندند تا 

 هم با  . همه دراز كشیدند  ر رختخوابهای پهن شدهدوش گرفته و د همگي به نوبت 

 .بودند ي و در كنار هم در پذیرای

 ، در رختخوابهای گرم و نرم خوابیدن! روز پرتحرک بعد از یک چه لذتي داشت  

به خواب رفتند.   خترها هر سهد . دراز كشیدند  ،ردیف بر روی تشک ها  بههمه 

مي ن غلبه داشت واش خستگي  بر ولي هیجان پریسا  زود خوابش برد. هم   زهراخانم

 .توانست بخوابد

 مادر پرسید: ، ازهاشکت لحاف و ، سرمست از بوی پاكیزگي عمه جان

 ؟ي این همه رختخوابهات خوشبو هستنزهرا جان چي كار مي كن _

 :رو كرد نشنید به خاله جان  جوابي  وقتي 

گلي جان تو  نداشته، خوابش برد.  اینقدر خسته شده سرشو رو بالش! طفلک زهرا  _

 چرا اینا معطرن؟ دوني  مي

 گفت:به عمه جان  كشیدن یک آه طوالني  خاله جان پس از

كه  برای همینه  .ذاره الی مال فه ها و رختخوابها ميه ب زهرا صابون عطری ال  _

 .شن خوشبو مي

 :گفت داد  فرو مي بغضش را   بعد در حالي كه

 ؟بشه  بدبخت طور گي اینزن به این زیبایي و با سلیق كي فکرشو مي كرد   _

 نشست: عمه جان از جایش بلند شد و بر روی تشک 

رو  این طفلکا ببین چه طوری  شرمم میاد برادری مثل محمود دارم.  كه  من   _

 الخون واالخون كرد؟آ

 نشست: خاله هم در جایش 
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 . حساب شما از اون آقا جداست.انخودتو ناراحت نکن عمه ج  _

 نالید:  صدایي لرزان   با ، عمه كه دیگر اشکش درآمده بود

 شد. دارم تقصیر مادر خدابیامرزمونیه مق  _ 

 انداخت:  ی زهرابانونگاهي به چهره ی خفته  ،هم بود دخترها خاله گلي كه زن عموی

دنبال هوا و  وقتي آقا محمود   ؟اون  بیچاره چه گناهي داشت بیامرزدش.  خدا  _

 ؟رفت، مگه به حرف اون مرحومه رفت هوسش

 :آرام لب زد عمه

دوست نداشته باشه، تو و  مادرم حاال  مي دوني؟ آخه  خدا اموات شما رم بیامرزه. _

زهرا رو خیلي دوست داشت. همین كه اون سال تو شمال، شما دو تا خواهر رو دید، 

به اولین  مادرم  رو نشون محسن داد، اونم پسندیدت، كشید. وقتي تو  براتون نقشه 

 خواسته اش رسید. 

باید  محمود رو كه اال و بالال ی یقه  كه تو و محسن ازدواج كردین، چسبید  بعد از این 

 در حالي كه اون راضي نبود. خواهر عروسمو بگیری

 گلي اخم كمرنگي بر صورت نشاند:

خواستگار « نور»دور و برمون توی  تموم شهرای  ؟ ازمگه خواهرم چشه وا چرا؟  _

 داشت؟  داشت. قشنگ نبود؟ باسلیقه نبود؟ نجیب نبود؟ چه ایرادی مگه

 گرفت: اشک را با انگشت از چشمانش عمه، نم 

 و بخوایراستش بود. اصال  زیادی از سر محمود هم ت عزیزآه. گلي جان خواهر  _

 برادر من لیاقت اونو نداشت.

 كرد:  را پاک  خاله هم اشکش

 بود؟ چي  پس دیگه حرف حسابش  خوب   _

با  وقتا مااون  مي دوني گلي جون، محمود از اول جوونیش عاشق خاتون بود.   _

 .عاشق هم شدنتا  دو پدرش اینا همسایه بودیم. این 

كه   به زهراخانم ي دوباره شنیدن این حرفها، عصبي شده بود، با نگاه خاله جان كه از
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 : گفت صدایش را پایین آورد و به تندی  ، معصومانه به خواب ناز رفته بود

 ؟ نرفتین براش خواستگاریودند، چرا هم بی خوب وقتي این همه كشته مرده   _

 به رد نگاه خاله، نگریسته و با صدایي بغض آلود جواب داد:  عمه جان هم

پدر غیرمرحومش راضي نمي شد. اونو واسه برادرزاده  رفتیم گلي جان. ولي   _

خواهر شوهرم دختردایي خودش تیکه گرفته بود. تا این كه اون سال برای عروسي 

 تا رو دید، گل از گلش  دو كه مادرم خدابیامرز شما  اومدیم شمال. همین ، شما

داشته  ورای سفید رو و چشم رنگي و مو بدوست داشت عروسه  شکفت. آخه همیشه

مود و زری جونو برای مح  ،بزرگه بودی برای داداش محسنمخواهرتو رو كه  باشه. 

 .نمي پسندید پسندید كه ای كاش 

 مي كرد وجدان   عذاب احساس ، خواهرشوهرشاندوه ی كه از مشاهده   گلي خانم

  را بوسید:  صورت مهربان او

خوب اینا هم كه  كه خوشبخت شدیم الحمدهلل.  خودتو ناراحت نکن. من و محسن  _

 عقد ننشستن.   ی به زور سر نیزه، سر سفره 

 :آه بلندی كشید خوابید و عمه بر روی تشک 

 "پیشوني كجا منو مي شوني؟ "قول معروف  به  نمي كني.  كه  هي روزگار، چه ها  _

كم  داشت  دیگه  دیم، محمود راضي شد و اومدیم زری جونو نشون كر وقتي  

آواز مي خوند.  ؛خارج كرده بود  رو از سرش ون آكله اكم لبخند مي زد. فکر 

شکر  رو مه مون خوشحال شدیم و خداما هم ه به سر همه مي ذاشت.  سر

ی غصه  دیده، ازتا اینکه خبر رسید خاتون خیر ن  كردیم مخصوصا مادرم.

. كاش مي مرد و به  درک واصل خودكشي كردهنامزدی محمود خبر  شنیدن 

شد  . اخالقش به كل برگشت  اینو شنید دیوونه شد. محمود همین كه . مي شد

 همون محمود عبوس و اخمو. 

 :كرد هایش  خواهرزادهجان نگاهي به  خاله 

 های ایشونم شروع شد.  نشد، بهانه گیری چند ماه گذشت و زهرا حامله   وقتي   _
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شه اجاقت كوره. پدر خاتون هم مرده بود و دیگه  هي نق مي زد بچه ات نميآره   _

 مانعي سر راهشون نبود. 

 پسرش مازیار رو آبستن  بالفاصله  برای همین رفت و با اون عوضي ازدواج كرد. اونم 

 شد. 

 هم دراز كشید: گلي خانم

 بود؟  و... همه اش بهونه  اون مسافرتهای كاری و خرید لوازمپس    _

كه سه دونگ  شه ي قدر ذوق زده م این از شنیدن خبر حاملگي خاتونمردک  بله   _

 .  به اسم پسرش رو هم  نگ دیگه سه دو  ،خونه رو به نام اون آكله مي زنه

 :نالید گلي 

بعد از چند  نزد.  و دم شو تحمل كرد ی شوهربي مهری ها چقدر  خواهرم!بیچاره   _

داد، محمود آقا به  خوشحالي خبر شو با درمون وقتي پریسا رو باردارشد وسال دوا 

اون یه تبریک خشک و خالي هم داشت آقا هم مثل اون شاد شده باشه، ولي  انتظار

 .نگفت

و تمام حرفهایشان را  بیدار بودكه پریسا  غافل از این  كرد همه خوابند خیال مي عمه

 ادامه داد:مي شنید. 

 دختر شده خوشحال نیست. بچه  چون  شاید  آره یادمه ما هم فکر كردیم  _

 زهراجونم همین فکر رو كرد كه بالفاصله مهسا رو حامله شد.

 خاله جان اشک هایش را پاک كرد:

و   پوزخند تحویلش داد شه،  وقتي خواهرم گفته بود ان شاء اهلل سومي پسر مي  _

یعني  كال دیگه سراغش نیومد. شب و روزشو با اون  ذاشت بچه دار بشنهم  ن دیگه 

 گذروند. 

 ای داره.كه زن و پسر و دختر در جای دیگه  گه خیر ندیده همون موقع مي  _

 خاله آه دیگری كشید:

كه مي خوام  كفش نمي كرد  االن هم خاتون پاشو تو یه  اگه  ! مي دوني عمه جان _
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 خودم باشم، باز هم زری كاری نمي كرد و آبروشو نمي ریخت. ی تو خونه

 در هم رفت: اخمهای عمه 

برای بچه هاشم كه شده مي  بیرون. باید   میومد از اون خونه  ولي زهرا نباید   _

 و مي موند.جنگید 

فرقي به حال بچه ها مي گه چه دی مال خاتون و پسرشه؟   گي اون خونه مگه نمي  _

 ؟خبر داشتین تي شما از كي تا حاال ؟ راسكرد

 ؟كني اگه مي دونستم ساكت مي موندمتازه فهمیدم. خیال مي  _

 سیل اشک از چشمان پریسا جاری شد. دخترک با خود زمزمه كرد:

 ما خود ریختي تا مبادا حباب خوشي های مادرجان. چه زجری كشیدی و در آخ  _

 .بتركد

 از آن به خواب رفت و چیزی نشنید.پس 

قصد داشتند دوباره  ،فریضهادای بعد از برای نماز برخاستند.  همگيصبح سحر 

 زد: صدا  از آشپزخانه كه زهراخانم  بخوابند

تو كمد   بذارین رختخواباتونو جمع كنید  كجا با این عجله؟  به خیر.  به به صبح  _

 بیایین صبحونه.  دیواری. بعد 

اخمویش را ی كه موهای  خرمایي رنگش به صورت ژولیده ای  نیمي از چهره  مهسا 

 اعتراض كرد: ،پوشانده بود

 .صبحونه هم نمي خوام خوابم میاد   .و خدار تو امان جون ولم كنم ؟ اِ  _

 :و بوسید عمه جان مهسا را بغل كرد

 قربونش برم .  زهرا جان اجازه بده این دختر گلم بخوابه.  _

 :گفت ، در حالي كه لحافش را تا مي كرد مادر

 .خوابه ولي اول رختخوابشو جمع كنهچشم ب چون شما گفتي   _

 كه از مرتب كردن اتاق مهسا بر مي گشت، دستش را گرفت و برد. گلي خانم

 .خاله جون. قربونت برم الهي بخواب عزیزم  بیا  _
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جا كند، رو به او خود را در دل گلي  مي كرد تا  نیلوفر كه از هر فرصتي  استفاده 

 نمود:

 .مي دیم ادامه   ونهبعد از صبح دركنید شما خستگي   زن دایي _

 :گفت زد و به او هانیه چشمکي  به پریسا

 ؟ری كمکش نیلوجون عمه تو آشپزخونه دست تنهاست ها؟ نمي  _

 نیلو رختخواب ها را با سلیقه در كمد دیواری اتاق مهسا گذاشت:

 .ادرزاه هاش مردن؟ بدوین برین كمکمگه بر ؟ تنها دست  چرا _

 سرمیز صبحانه فراخواند: همه را به زهراخانم 

  عمه جان خداقوت  بفرمایید  .چایتونو ریختم دخترا، بیایین عمه جان، آبجي،  _

 بفرما شما اینجا.

جدید به لطف ی خانه   .پي هم آمده و گذشتند از ،و روزها ی بعد ن روزباالخره آ 

، هر روز شکل زیباتری به خود مي گرفت. تمیزی فوق العاده آن مادرخانهی سلیقه 

با قراردادن گلدانها ی سرسبز در گوشه و   بود. زهراخانمشده مکمل شیکي اش 

 هره ها با باكسهایي سفیدرنگ د. به منزل خرمي و طراوت مي پاشی زوایای مختلف، 

خواب پاک  د. آذین شده بودن، خود داشتند دری اطلسي و بنفشه را گلها كه 

 ،بوس تلخ بي مهری هاكا . به ارمغان مي آورد رویا هایي شیرین برای پریسا، نوجواني

ترک هر دخ بي مهری آن مرد به مادر عزیزش نبود.  دیگر شاهد   .به پایان رسیده بود

و  زده  بوسه  گلدانها در داخل سالن  بر روی تمامي صبح با آبپاش مخصوص 

 .دسیرابشان مي كر

غوغا مي  ،دویي خودیاس های سفید در كنار شمعداني های سرخ و صورتي با عطر جا

را  درسهایش  روح بخششان را به جان مي كشید.   یمشم ،در سکوت سحر كردند و او

و دانش افق با شکوهي را در برابرش دنیا ی علم  . با جدیت بیشتری مي خواندهم 

گشود. مادر آرزو داشت دخترانش پزشک شوند و پریسا مصمم بود تا هر طور شده مي

شادابي و گویي   ولي مهسا این گونه نبود. هرش را برآورده نماید. آرزوی بانوی م
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، خاری یل مهسا دفن كرده بود. اندوه دائم و خشم بي دل، را در خانه ی پدر شنشاط

 خلید. مي و پریسا مادر بود كه بر جان

یا خاله جان  . زهرا خانم با دخترانش تنها باشند كمتر پیش مي آمد در خانه ی جدید،

 اما در این میان مهسامي رفتند. ا آنها به منزل خاله بودند ی زهراخانمی خانه  ،و هانیه

او را جان  ای بود كهصاعقه  شطالق والدین انگار. فاصله مي گرفت ، و بقیه ز مادرا

بقیه اعضای  گذشته بود كه عمه به اتفاق عروس و نقل مکانیک هفته ای از  سوزاند. 

 خاله ی هخانواد ،مادر  .ندخانواده برای دیدن زهراخانم و فرزندانش به منزل آنها آمد

یک از خانواده ها با  م كردن زهر متاركه پدر و مادر، هربرای ك دعوت كرد.   را هم

 جعبه ای شیریني، كادوی خود را همراه كرده بودند. 

 ،از مدتها آن روز پس   كه فرگل و نازگل  ت.عروس عمه، دو دختر ناز و تپل داش

، از شهرشان نور در شمال، ماهي عمهشوهر   آوردند. لبها ی قشنگ مهسا ا به خنده ر

و همراه پاک كرده  همیشه ماهي ها را مادرزهراخانم كفال و سبزی محلي آورده بود. 

 .برای دخترانش مي فرستاد  در آنجا كشت مي شد، فقط   سبزی های معطری كه

درونشان را از مخلوط  سبزی پلو درست  كرد و ماهي ها را سرخ كرده   زهراخانم

گرم  شام در محیطي  . ن پر نمودامحلي ریز شده و نارد گردوی چرخ شده سبزی

ذكر خاطرات جواني  به   ،برای شاد كردن جمع عمو جان و عمو جعفر  صرف شد.

به دخترها یعني پریسا هانیه و نیلوفر  نیلوفر و علي هم خوشحال بودند. پرداختند. 

كمک به زهرا ی نیلوفر به بهانه  هم از هر دری سخن گفتند.  و با پریسا رفته قتاا

كه البته باعث  رج مي شدخااز اتاق زود  به زود  ،حقیقت برای دیدن علي خانم ولي در

 بچه ها مشغول بگو و بخند بودند كه عمویشان صدا مسرت زیاد مردجوان هم مي شد.

 كرد:

 .قه مي خندین به ما هم بگین دیگه قه  بابا چي مي گین؟ دختر گال بیایین اینجا.   _

 زد:  مهپسرع  علي سرخوش از بودن یار، چشمکي به

اتفاقاتي كه براشون تازگیا ؟ چند تا جوک مسخره و خوایین بگنمي چي   _
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 آورد:ادای نیلوفر را در ونیما در تکمیل سخن اافتاده.

تما دخترا. خاطره دیگه بسه حاال بیایین  جوک با شما هس! هانیه  !مهسا !پریسا  _

 .بگیم

فرگل و نازگل به اتفاق مهسا از اتاق او  خنده اش گرفت. از لحن او  خود نیلوفر هم  

ناگهان  جمع، آقامحسن ی  در بین خنده  نشستند. بیرون دویدند و در بغل عمه جان 

 نمود:  زهراخانم  رو به

 . حالتونو مي پرسید پیشم.  اومده بود امروز محمود  _

به جمع كردن فنجانها، ی به بهانه  مادر ن كشید. اشادیش بر رخ  سکوت، پنجه 

با  بود، حرفش را قطع كرده عمه  كه مشغول صحبت  با  ، ریخت و گليآشپزخانه گ

باشد، به   نشنیدهچشماني  خشمگین و كنجکاو به عمو زل زد. عمه انگار كه چیزی 

 : دخترش رو نمود

 زری جان خسته شده ها پاشین ببینم. نیلوفر دخترا پاشین كمک.   _

 داد:   به سخنانش ادامه لي مصرانه و ،سنگین دید با اینکه جو را عمو

 .ناهار دعوتمون كنه خونه اش، روز جمعه بود برای  راستشو بخواین محمود اومده   _

نشست،  مهربانش ميی سبزه و و با خشمي كه به ندرت در چهره  عمه كالفه شده 

 : داد خطاب قرار عمو را مورد 

 خود كرده كه پیغام مي ده. بي محمود   _

ه بود و مخصوصا عروس عمه،  مورد عتاب واقع شداین كه جلوی همه  ازآقامحسن 

عمو جعفر كه از عصبانیت عمه  سرخ شده از شرم خود را به زیر انداخت. ی چهره 

به صورت نجیب  عمو جان مي انداخت،  بهتش زده بود در حالي كه  نگاهي دلجویانه 

 :  با مالطفت به همسرش گفت

خوب آخرش چي؟ آقا محسن بنده خدا چه   مي زني؟ چرا داد  فاطمه خانم   ای بابا  _

 بلند شو صورت داداشتو ببوس به قول معروف :   گناهي كرده؟ 

 .به شوشتر زدند گردن مسگری گنه كرد در بلخ آهنگری
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 :را در آغوش كشیدكنار برادر و او  رفت  ،عمه كه عذاب وجدان گرفته بود

 .به دل نگیر. الهي قربونت برمین داداش جون ببخش  _

 عمو محسن بي هیچ حرفي، صورت خواهر را بوسید.

 :شده بود گفت پدرش از مادر، تشجیع با انتقاد   نیما هم كه

چي هم  باالخره هر شه كه قطع رابطه كرد.  نمي آخرش چي؟  گه.  بابا راست مي  _

 دو تا دختر. دایي محمود برادرتونه و پدر این   باشه،

پسرش دهد   تا جوابي به  ودشبار دیگر داشت خشمگین مي شد، دهان گ  كه عمه

 كنارش  ،حالجي كرده بود  فاصله مسئله را كه به خوبي در این  ولي زهراخانم

 : نشست

شه قایم باشک بازی  تا ابد كه نمي  .گه نیما جان هم راست مي با پسرداییه.  حق   _

 پدر رو باال سرشون حس كنن.ی سایه  دو تا دختر هم باید  كرد. این 

 :ابرویش افتاده بود رو كرد به او دو  كه چین عمیقي بین گلي خانم

نداشته  سابي به ریش خاتون ح نکنه تو هم مي خوای بری تا  ؟ چیه زری منظورت  _

 ؟ مون بخنده هان

 :خاله  كرد به رو ، و مهسا مادر با نگاهي به پریسا

شکرخدا  ،چي بود بین من و اون هر یاز دارن بچه ها به پدرشون ن نه؟ این   كه چرا  _

 شه منکر شد. رو نمي ولي نسبت پدر فرزندی اینا  تموم شد و رفت، 

 :عمه جان زیر لب زمزمه كرد

زار و زندگیشو به  تمام برداشته  ؟ احمق خیلي هم به اینا محبت مي كرد  یستن  _

همه چیز  . ون خودشنتا بچه هم از گوشت و استخ دو انگار نه انگار این  زده  اسم اونا

 بچه هاش. شده مال خاتون و

 گفت:  انداخت و به همسرش عمو جعفر نگاهي به دخترها

 ؟ چي داری مي گي  فاطمه حواست هست  _

 :كردسپس رو به زهرا و گلي 
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گي جمعه بریم و قال بیایین هم من ازتون خواهش مي كنم   !خانوم  گلي ،جانزری   _

 .شهب قضیه كنده 

 با اخم جواب داد: گلي

هر چند جهنم رفتن برام راحت تر از رفتن به خونه  اون زنه،  جعفر آقا قبول.  باشه   _

 من نمي بیاد، خودشم بخواد  زری جون اگه  خواهرم.  بدون اما  ریم  ما همگي مي

 .ذارم

 :و گفت از فکر تنها ماندن زهرا بانو در خانه، ابری شد دل پریسا آسمان 

 .تنها نباشه ا ماما نم مي مونم تا ب  منم  _

 شده بود:  معصوم تر از همیشه ، مادری چهره 

شما برین تو هم مراقب مهسا باش. اتفا قا خیلي  . تنها نمي مونم پریسا جان   نه  _

حاال اونجا  داشتم هم یه نذری  وقت بود مي خواستم برم حضرت عبدالعظیم زیارت. 

 وقت خوبیه.

 نشست:  كنار خاله اش  علي

ریم هم  مي دوتایي   خواهرزاده خاله و  .ه جون منم میام با هم بریم زیارتخال  _

 و كباب مي خوریم.   پابوس حضرت، هم اونجا بستني

 گفت:هیجان زده از تعریف علي، یلوفر ن

 خوش مي گذره.  خیلي   .میام ممن زندایي  آره  _

 جلوی خنده اش را گرفته بود، گفت: حالي كه  ، درواقعي اومنظور  آگاه اززهراخانم 

هم   دخترای گل من  .م آشنا بشینشما حتما باید برین و با مازیار و ماندانا ه نه   _

 باید برادر و خواهرشونو ببینن.

 عمه:

جوونا عاقبت به ی كن همه  دعا . ن از طرف ما هم نایب الزیاره باشزهرا جاپس   _

  .خیر بشن

 .م سوخته و آب نبات قیچي یادت نرهر بادوتاز همه مهم _
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 عروس عمه با صدایي آرام رو كرد به مادرم: 

رمایش نداره حیف  ف صفا  ولي اون خونه بدون شما اصال ، ریم زندایي جان ما مي  _

 نمي رفتم.  یکي من گرنه آقا جون و دایي محسنه و

 :عموجان  

 . . خانمیتونو مي رسونهمینا خانوم كنم خواهش مي  _

 اشاره كرد:برادرزاده هایش   عمو جان به

 .برای رفتن صبح آماده باشین  جمعه خانوم  مهسا  وخانم پریسا  _

  بدون وجود مادر، آن هم با بودن . درآن خانه نداشت خوبي  دخترنوجوان احساس 

  نخواهد گذشت. خوش  عزیزش ربوده بود، مطمئن بودكه خوشبختي را از مادر  كسي

 شده بود. نمي شد. به طور عجیبي شاد  خاموش  ولي برق چشمان مهسا 

 : رو كرد به زهراخانم  عمه

 ؟ری چه جوری مي تنهایي زهرا جان تا اونجا   _

 .رم دیگه چه جوری نداره با تاكسي مي  _

 :نگاهي با همسرش ردو بدل كرد نیما

 دایي محمود.ی ریم خونه  بعد مي نمي خواد من و مینا شما رو مي رسونیم   _

 گل از گلش شکفت:مهسا با شنیدن نام پدر 

 !آخ جون !خودمونی آخ جون خونه  _

 :با تعجب گفت مهسای بدعنق نداشت،  این شادماني را ازكه انتظار   گلي خانم

. ببین  خونه ریم داریم مهموني مي  ما .ی خودتون اینجاسخونه  !خاله جان مهسا  _

ی خونه نیست،  اون جا دیگه مال شما  .تو اون باشه آدم جاییه كه مادرش هم ی 

  .باباته

 عمه پوزخندی زد:

 .خاتون و مازیارهی  خونه. دیگه مال اونم نیست البته  _

 برای پرت كردن حواس مهسا،و  دخترش را دیدی بلور شادی كودكانه  شکستن  مادر
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 :گفت  نیما به  فرو داد و خود را بغض 

 این طوری كدورتي هم پیش نمیاد . .رم نه نیما جان خودم آژانس مي گیرم و مي  _

را با آژانس تاكسي،  راهي شهرری  زهراخانم  ،عموجان رسید.  فرا باالخره روز موعود

، خاطرات با رسیدن به خیابان قبلي برد. را به منزل حاج محمود  و دخترها كرد

 سر برافراشتند:پریسا كودكي 

ید كردن از مدرسه، خر و مهسا با دخترهای محل، رفتن و بازگشتن از بازی اولي لي 

دویدن در آغوش مادر كه سوپرماركت سر كوچه و.. و در نهایت ورود به خانه و 

 .همیشه یا در حال آشپزی بود یا نظافت

 .شدند وارد حیاط مهمانان یکي یکي  دند. با اف اف بازش كر زنگ خانه را زدند.

های رز و نسترنش را خزان زده حیاط، درغوغای  علفهای هرز و زرد، بوتهی باغچه  

باغچه به علفزار تبدیل  هیچ گلي در باغچه دیده نمي شد. گم كرده و غمگین بود.

 .شده بود

چسبیده بودند. ی لخت، برگهای درخت خرمالو ریخته ولي میوه هایش به شاخه ها 

امید، برروی شاخه های بلند نای  گنجشک های گرسنه  .ایي پالسیده و سیاهتوده ه

ی درخت عریان، میوه ای سالم  و نارنجي رنگ و برروی آخرین شاخه مي پریدند

 یافته و حریصانه به آن نوک مي زدند. 

بر روی فرشي زرد و قرمز و قهوه ای از برگهای خشکیده  ،در مسیر حیاط تا ساختمان

مادر را در آنجا، به  نبود ، باوری پریساصدای خش خش آنها در زیر پا . شتندقدم گذا

  مي نشاند. از آن همه تمیزی و طراوت گذشته، خبری نبود. آواز  كریه انشژرفای ج

های سپید میم خوش یاس. بوی تعفن  حوض بزرگ، شرا به خود آوردقار قار كالغها او 

 زدود.  را از خاطرش

 پریسا نمي دانست چرا تصور مي كرد  ن آمدند.آقامحمود با همسرش به استقبالشا

معمولي ی دن چهره با دی شاید چون پدر عاشقش بود؟ . باشد خیلي زیبا خاتون باید 

جال مهر و . این بود آن زني كه خاطرش در قلب حاج محمود، مجا خورد او حسابي 
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ته بود، باز كه خود را آراس با وجود اینخاتون  را نمي داد؟!   محبت وی، نسبت به مادر

 .بود تر در زیبایي، عقب هم از مادر ساده ی او

، سپیدی پوستش را بیشتر به چشم مي آورد قاب چادر مشکي، دور صورت زهراخانم 

. كت و دامن شیک زرشکي رنگي پوشیده و بلند ولي خاتون سبزه رو بود و قد

روبوسي كرد و وقتي  با گلي خانملوسانه ي به همان رنگ سركرده بود. چاپیروسر

 ،اد و از زیر بار بوسیدنشخواست سمت عمه برود، او جعبه شیریني را به دستش د

 شانه خالي كرد.

لوم بوی عطر تلخش با این كه مع چاپلوسانه به آغوش كشید.  را هم  دختران هوویش 

 .اذیت كرد. همگي وارد سالن شدند پریسا را ،بود بسیار گران قیمت است

. مبلمان سرمه ای با فرشهای قهوه ای، پرده های كال تغییر كرده بود داخل ساختمان

مجسمه ها و  در كمال بي سلیقگي،گوشه و كنار اصال با هم هارموني نداشتند. درسبز، 

 داده بودند. قرار راریخت عتیقه بدی اشیا

پس از . خاتون كسي حرفي نمي زد ،ار سرد و نچسب بود. تا چند دقیقها بسیفض

سعي مي كرد با زدن لبخند، یخ مجلس  رفت. آقامحمودبه آشپزخانه خوشامدگویي، 

 را آب كند:

 خیلي خوش اومدین. صفا آوردین . _

كه كنار  و سیني چای را از او گرفت و به پریسابرخاست  پریساپدربا آمدن خاتون، 

 داد: در قسمت پایین پذیرایي نشسته بودهانیه 

 بکش .دخترم زحمت این چایي ها رو شما   _

 :از این حركت برادرش، رو به علي كردعمه برآشفته 

شما هم بیا  دخترم  پریسا  شما بگیر. ، برای پریسا جان سنگینه عمه جان سیني  _

 كنار خودم. 

 :سپس از برادرش پرسیدباشد!  كه حساب كاردست محموداین یعني و

 ؟جان؟ پسرت؟ دخترت؟ چي بود اسمشونهات كمحمود پس بچه   _
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 پاسخ داد:محمود  

 .االن میان خدمتتون  _

 .بیایین عمه جان مي خواد ببینتتون؟ كجایین باباجان ! ماندانا !مازیار _

 . دختری به سن و سال پریسامحسن قبال آنها را دیدهه عمواین حرف، معلوم شد ك با

دو را  لي، با هم وارد شده و سالم دادند. آقامحسن هرو پسری تقریبا به سن و سال ع

نیما و علي هم با مازیار دست دادند و با ماندانا  شوهرعمه .آغوش كشید و بوسیدبه 

احوالپرسي نمودند. عمه جان كه از بدو ورود عبوس بود، با دیدن آن دو لبخند 

ته بود، با بي تفاوتي به خود گرفی كه چهره  گلي خانم .دشیریني زده و هر دو را بوسی

 :خاتون هم سررسید ماندانا دیده بوسي كرد. همین موقع

 .بچه ها خواهرای نازتونو ببوسین  _

پدرش  اینکه آقامحسن میشه به حال هانیه غبطه مي خورد. یکي به خاطره پریسا

حال او هم برادری یافته بود. ولي  . داشت این كه برادری بزرگتراز خود و دیگر بود

 .باشد دلش مي خواست برادرش هم از بطن مادرش .خوشحال نبود

صورتشان را . مازیار هم اول دست داد و با دخترها روبوسي كرد به گرمي  ماندانا

 :بوسید

 .ه به چه خواهرای گلي! خوش اومدینب  _

خر حرفش از نیمه راه بنشیند، با قسمت آ ندی كه مي رفت با تعریف او به لب پریلبخ

ذوق و  مهسا با . میهمان آنها ی او بود و ! هه، بله آنجا خانه"اومدینخوش "بازگشت. 

 . شوق به مازیار نگاه مي كرد

؟ داداش مازیار مي تونم اتاقتو ببینم  _  

مهسا عالوه بر مادر و . زباني این دخترک ترشرو شده بودند همه مات شیرین

عمه و بچه هایشان هم سر سنگین بود، ولي در اینجا با  ، با خاله و عمو وخواهرش

خطاب كرد. "داداش"بود مازیار را چهره ای كه چون گل شکفته شده   

 مازیار كه خیلي زود با همه خودماني شده بود، در جواب مهسا دستش را گرفت :
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چرا كه نه بفرما بریم نشونت بدم.بله مهسا خانم   _  

و هانیه را هم مورد خطاب قرارداد: در وسط راه پریسا   

.دوست دارین بیایین شما هم اگه   _   

. لوفر هم اشاره كرد كه با او بروندبه نیو و هانیه را گرفت  پریساماندانا هم دست 

به  ماندانا دخترها با بي زباني درخواست همراهي داد.  نیلوفر با نگاهي به علي، با زبان

نصب . رنگ شکالتي دیوار و پرده آبي رفتند ،بود قبلي پریسا همان اتاق كه اتاق او

ی ولي روی دیوارها انباشته از عکسها  .بود ردهك ا تاریک آنجا ر شده بر روی پنجره،

و خاتون بود. كودكي ماندانا با پدر و مازیار  

وجه نگاه كه متندانا . ماز درگوشه وكنار به چشم مي خوردندعروسکهای گوناگوني نی

  ه عروسک دراز و الغری اشاره كرد: ب .به معرفي به آنها شد شروع كرد دخترها

این باربیه. _  

:اشاره نمود خرگوش لیمویي به یک این بار  

.اینم اسمش تامیه _  

تک تک آنها صحبت كرد: ی درباره  

.ین بردارین من خیلي از اینا دارمهركدومو دوس دار  _  

:گفت اش گرفته بوداز تصور بازی با آنها خنده  هانیه كه  

.وقته عروسک بازی رو گذاشتم كنار مرسي ماندانا جون ولي من خیلي  _  

درددل مي  .دارم باهاشون حرف مي زنمدوسشون  دیگه بازی نمي كنم وليمنم   _

.كنم  

. حتما كسي را نداشت كه با آن عروسک های بي تسوخ یک لحظه دل پریسا برای او

آنها حرف مي و با  . دخترک خواهرش و هانیه و نیلوفر را داشتدرددل مي كرد جان،

به اطرافیان احساس تنهایي مي كرد و  و محبت ولي او با وجود برخورداری از مهر زد

:گفت، رفته بود انیه كه حوصله اش سر. هعروسکهای جورواجورش دل خوش بود  

.خوب حاال بریم اتاق آقا مازیار رو هم ببینیم _  
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ست ها و بازیگران ، فوتبالیجهان ازعکس ماشینهای آخرین مدل درار پر بود اتاق مازی

اصال جالب نبود ولي  ،عالي قبل مقایسه مي كرد  عیتكه با وض نظر پریسا خارجي. از

آنجا را به  كه انگار نه انگار یک زماني مادرشمهسا آنچنان مجذوب تصاویرشده بود 

چنان  گمشده های خود را یافته بود. با زیباترین شکل برای او تزیین كرده بود. گویي

خود او هم تعجب كرده رسید كه از مازیار مي پ وق و شوقي اسامي فوتبالیست ها راذ

: بود  

ا بیشتر نزدیکه تا گم علي جان مهسا خانم ما مثل این كه سلیقه اش به ما پسر مي _

؟به هم جنسای خودش  

و مبهوت به ابراز خوشحالي اش، مات  ،علي كه انگار تازه مهسا را كشف كرده باشد

: نگریست  

.جوری نبود واال تا حاال كه این  _   

:دی شده و به او گفتبا حرف علي، جمهسا   

كني؟به كس دیگه ای هم فکر مي ،شما به جز خودت و یه نفر دیگهمگه  _  

  اشاره اش كامال به نیلوفر بود.

: مدآهمین موقع صدای خاتون   

.اسمیز ناهار آماده بچه ها بفرمایین سر  _  

دو مدل  . مرغ و ماهي سرخ شده، سه مدل برنج، بود  گذاشته  خاتون سنگ تمام

 محمودآقا خورشت، سوپ و ساالد و چند رنگ ژله، تمام زوایای میز را پر كرده بودند.

بچه ها  خاتون ظرفهای و جعفر آقا و عمه و خاله غذا كشید با افتخار و سربلندی برای

هم  ظروف خالي شده را  بهجت خانم خدمتکار منزل كرد.  ی زعفران زدهپلو ازرا پر

د.را یکي یکي برای همه تعارف مي نمو برده و خورشت ها  

دعوت و خانواده اش را   ی پریسا به ترتیب محمودآقا . عمه و خالهآن روز گذشت

 نمودند.
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قبل، عمه جان این بار از  ی عهبرخالف دف  یا به عبارت بهتر، خاتون را پاگشا كردند.

مي دانست كه  خدا   همي ها شركت كند. فقطست كه او هم در این دورخوا زهرا خانم

. او با ظاهری شت و راحت نمي شکستسرسختي الماس را دا بلور قلب زن جوان

برابر دیدگان كنجکاو مردم، خود را نسبت  را حضور مي یافت و دمهماني ه عادی در

طالقش، بي تفاوت نشان مي داد. ی به فاجعه   

. به طوری آب كرده بود را خاله تا حدودی خاتون با چاپلوسي و تملق، یخ عمه و حتي

 فتار گرم فامیل را با زن بابایشوقتي رپریسا . با یکدیگر بسیار صمیمي شده بودند كه

خاتون ساحره  ي كرد. فکر مي به سحر و جادو ایمان مي آورد، در عالم نوجوانمي دید

سا را در بند ای است كه ابتدا پدر و بعد بقیه، عمه، خاله و بچه های آنها و حتي مه

. ادوی خود كشیدهج  

. او هم ه بود، هانیرا نخورد ساحرهگول زبان چرب  ،هیچ گاه مانند او  تنها كسي كه

 ،جواب دهداگر به محبتهای زن عموی جدیدش،  فکر مي كرد كه چون دخترخاله اش

روز به روز كم  انداز و اندوخته و طالهای زهراخانم پس . خیانت كرده در حق خاله اش

ن كرده بود كه ی، تعیدگاه مبلغ ناچیزی را برای نفقهدا  . البتهتر مي شدند و كم

از حق  ریخت و در مقابل گذشتن اومي  همسر سابقشبه حساب  محمودآقا ماه به ماه

خریده بود. مقرری ، این آپارتمان را به نام او ر خواهر و برادرشحقوق خود، به اصراو 

در برابر هزینه های سنگین را مي داد و مادر فقط كفاف قوت ساده ای  تعیین شده 

تا با انجام آن خرج خانه در بیاید.مي كرد پیدا باید كاری  زندگي،  

مشغول شستن غذا صرف بعد از  دخترها .مهمان بودند در منزل خاله ناهار یک روز

از  هانیه و پریساد.  ش سرحرف باز كه مادر وخاله هم چای مي نوشیدند فها شدند.ظر

صدای  د اخل آشپزخانه، هم آنها را مي دیدند هم صدایشان  به گوش آنها مي رسید. 

آمد:گلي خانم   

ولي چیزی الزم داشتي، اگه یه وقت پ ،مون قسمرو به جان مادرپدرتو زری جان   _

.بهم بگي ها  
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لیوان خالي شده را روی میز گذاشت:زهراخانم   

.کنمبتا حاال كه الزم نبوده ولي از این به بعد باید یه فکر اساسي  رو شکر خدا نه  _  

:تیز شده سوال كرد خاله با چشماني   

؟چه فکری  _  

ایش را پایین آورده بود، ولي دخترها در سکوت حرفهایش را تن صد این كه زهرا با

:شنیدند  

دخترا نباید خودشون رو از خواهرناتني شون، عقب تر  . مي خوام بگردم دنبال كار  _

هرچند نه هنری بلدم نه مدرک تحصیلي  شده برم سركارمي خوام هرطور  ببینند. 

شور و بساب تو اون خونه ی كاش به جای اون همه ب .یي دارمدرست و حساب

.ای درس خوندن و دیپلممو مي گرفتممي ذاشتم بر مووقتدرندشت،   

 خاله گلي:

؟ اال فکر كن دیپلمم داشتي، كو كارح  _  

.پیداكنم خدا بزرگه از فردا مي گردم ببینم چه كاری مي تونم  _  

پاهای خسته اش را دراز كرد: ، خاله از روی مبل سر خورد و بر زمین نشسته  

.منم باهات میام  _  

؟  تو دیگه برای چي خواهر  _  

آمد اصال منم مي خوام از خودم در؟ عزیزمو تنها مي ذارم خواهر خیال كردی !وا  _

 داشته باشم.

خنده اش گرفت: زهرا  

؟شه ناراحت نمي  ؟حاج محسن چي  _  

ده. خاطرت  گم انجام مي از خجالت برادرش هرچي من ميمحسن بیچاره   !نه بابا   _

یادش به خیر چه خواستگارای خوبي داشتي! با هر كدومشون   ه.مي كنجمع مخالفت ن

نمي ذاشتن آب تو دلت تکون بخوره. ازدواج مي كردی  

:با خنده گفت و دراز كرد زمین نشست و پاهایش را مانند خواهرشهم روی  زهراخانم  
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پیغام  ، كه شنیدن منوماجرای طالق  نبعضیاشو اس كه دامنمو گرفته. نفرین همون _ 

 پشت پیغام فرستادن

.هووی مردمبشي بری همینمون مونده كه  هستننامردایي عجب  جان من؟  _  

  نفس حبس شده اش رابه شکل آه خارج كرد: زهرا

چي درست   خیال مي كردم بیام تهرون دیگه همه بودم. تقصیر خودمه بلندپرواز  _

شه.می  

.شده بودی م عاشق محمود .فقط هم اون نبود _  

زهرخندی زد: زهرا  

 

خواهیم بود خواستم زنش  دایم با همبه خاطر این كه بیشتر تو رو مي بینم  و _

ش مي خوندم كه خاطرمو نمي خواد ولي نکردم از خودش ینگاه یخ ..من ساده ازبشم

.بپرسم  

 

.فتیم دنبال كارا از فردا دوتایي مي  گذشت. ،چي بود ولش كن هر  _  

:را شوخ كند لحن خود  بعد سعي كرد   

.ختی  رفتي خونه گم شایدم یه خواستگار خوب به تورت خورد و مي  _  

به خواهرش اعتراض نمود: نگاه مي كرد حالي كه با دستپاچگي به دخترها زهرا در  

نه من نه تو.  این شوخیا بکني باردیگه از  احترامت سرجاش ولي یه _  

پرده های  فرو شگاه  کی بدرروی  به طور كامال اتفاقي بر گلي وزهرا ز بعد رو 

این  ی مشاهده بامحسن آقا د مي دوختنباید ، برش داده شده را به همراه تزیینات

 . سریعتر پیش رودكارهایشان  چرخ خیاطي صنعتي خرید تا دو هروضع برای 

قسط آن را  ، ن این كه هفته به هفتهآ شرط گذاشت و، برای قبول چرخزهراخانم 

ی با مشاهده  ، عموجان كه آماده شده بود جوابي به وی دهد به عمو بپردازد.

دو  كه هر از آنجایي .قبول كرد را بي هیچ  حرفي او، شرط اشاره ی همسرش
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تا   آماده كردنددوز  را برای دوخت و ليخانه ی گ انباری، خواهر خیلي منظم بودند

به ، از پایان یافتن دروس بعد . پریسا و هانیه همپاش نشود خانه شان ریخت و  

رفتن مي كمک مادرانشان  

مازیار  درعوض مرتب پیش ماندانا و  نمي آمد.این كار خوشش  ولي مهسا اصال از د

به  كم كم برش مدلهای مختلف پرده را هم یاد گرفتند و توانستند، خواهر دو. بود

بزنند. یک مغازه  هم كمک عموجان با  

از  د،سفرهایي كه مي رفتن يبعض خاتون در .لطف خداوند كار و بارشان سکه بود به

كمال میل با آنها  با همراهیشان كنند كه البته مهساسا هم مي خواست كه مه وپریسا 

 زهرا بانو مي ماند در كنار ولي پریسا بپرسد. راش كه نظر مادر بي آن راهي مي شد

بچه ها را به دیارجواني مي رساند. گي مي چرخید وزند چرخهای  

های . البته  مهسا بهانه جویي زندگي آرامي داشتنددخترها  ،به لطف تدبیر زهرا خانم

 خود را داشت.

 ا،تحت تاثیر رفتار گرم زن باب اوج مي گرفت و، زرگترشدنشب با، اوبلندپروازی های  

این كه یک خواسته داشت وآن  قط از دخترهاف . مادربودآنها ی اغلب اوقات درخانه 

كه سفارشات زیادی برایشان رسیده بود،  یک روز  تحصیالت عالیه داشته باشند.

اجازه نداد: زهرا خانم ان كند. خواست كمکش، حجم زیاد كار ی مشاهدهبا  پریسا   

.بر میاییم پس این سفارشا  ودمون ازخدرسهات برس. ما  پریسا جان شما به  _  

نوارهای تزییني را برداشت و بر روی میز كار گذاشت.ا  پریسا  

د میرم. بع ال یه خورده كمک كنم حا م  مامان مي خون  _  

گرفت: دخترشرا از دست  هامادر شرابه   

مي دوني كه  بزرگترین خواسته . یه خانم دكتر بشي فقط  قول بده كهتو  نمي خواد  _

ببینم. سطح  باالترین  رو تو ها اینه كه شما، از سالمتي تون دنیا بعد من توی   
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با خود به ساحل آرامش مي رساند. كمترین كاری  پریسا رادریای چشمان آبي مادر، 

برای خوشحال كردنش مي شد كرد، رسیدن به  همان موقعیتي بود كه زهرا بانو كه 

بي اختیار گونه ی برجسته ی مادر را بوسید:  داشت. پریسا آرزویش را  

.رو به آرزوت برسونم كه شماقول میدم  .خیالت راحت مامان جان _  

 زهراخانم هم متقابال گونه ی او را بوسید:

؟بخوری حاضری قسم   _  

. قسم مي خورم اگه زنده بودم تمام تالشمو بکنم تا یه پزشک معلومه كه حاضرم _

  موفق بشم.

 گل خنده بر لبان مادر نشست:

به چي قسم مي خوری؟ به چي؟  _  

ش بر روی صندلي قهوه ای رنگي نشست:مادر كنار دخترک   

لحظه لحظه  به.  هات سال بي خوابي دو  به.  دل كشیدی  رو به ما  ه ماهي كهبه نُ  _

ت.به دریای عشق پاك. توجهاتت به ما  

:بوسیدا دستان مهربانش رسپس خم شد و   

ولي بغل بغل ، لطافتش رو از دست داده چند  . به این دستا یي كه هربه الالیي هات  _

.مي خورم پزشک بشم. به همه ی اینا قسم لطف پخش مي كنه  

ه اشک همه را در آورد .  دخترک با ابراز احساسات صادقانه اش، نبودبه پریسا  حواس

.بود  

:آمد صحبت خاله به خودهم چنان دست مادر را مي بوسید  كه با    

.هم مي خواد طبیب بشه بعدگه اول شاعرمیشه شعر می.  دخترمون خوبه خوبه  _  

:داد فروضش را بغ  زهراخانم   

گه بعد دارو مي نویسه . اول دكلمه مي بیان. بیچاره اون مریضایي كه سراغ پریسا  _  

یاد علي افتاد. انگشت سبابه  "دارو"با شنیدن  خانم. گلي همه به خنده افتاده بودند

: اش را به طرف پریسا تکان داد  
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پسر عموت دارو بخرن نرن  ی فقط خانم دكتر به مریضات بگو بیان از داروخونه  _

ها!جای دیگه   

از شدت پدرش . داروسازی قبول شد ولي كه كنکور داد، در رشته ی ا علي همان سال

 داروخانه ایبرایش  از اتمام تحصیالت بعد د هر طور كه شده قول داخوشحالي  به او 

.بخرد  

 جالل و  به دخترک بود. بزرگي گناه ،شکستن قسم و ه بودواقعا قسم یاد كرد پریسا 

 .دانمي خو ش رایتمام قوا درسها همین بابرای  .سوگند خورده بودمادر شکوه عشق 

و از اوقاتش فقط برای خواندن درس،  ا برای خود ممنوع كرده ر يتفریحاتهر گونه 

ود دراین میان مهسا به شدت مشغول تحصیل ب مانند اوهانیه هم استفاده  مي كرد. 

متلک مي مدام به آنها ، فر در گردش هایشان ناراحت بودن دو كه از غیبت آن

رفتار احترام خاتون هم مي آمدند.  زهراخانمی بچه هایش به خانه  خاتون وت.انداخ

. شد محبوبیت بیشترش مي باعث   كار اینو  در پیش گرفته بودهوویش  با آمیزی را

مي  "خاتون"بقیه   خواهرش به مادرشان مانند و مازیار واقعا برادر مهرباني بود. او

صدا مي زدند. "مامان جون"، مهسا و د از پریساند و زهرا بانو را به تقلیگفت  

ت نبود. حتي با هانیه هم راح  .ها به دو خواهرش مي چسبید مهمانيتمام  در ماندانا

پیش  بت آمیزی را با آنها درهم رفتار مح پریسا و مهسا ،زهراخانمه توصیه ی ب

خدمت به  دیپلمگرفتن از بعدبرای همین مازیار از درس خواندن متنفر بود گرفتند. 

، برایش خریده بود آقامحموده فروشگاهي ك در . بعد از اتمام آن، سربازی رفت

شد. مشغول به كار  

ه ب رو، شدت تالش برای كسب بهترین نمرات هردو از و پریسا و هانیه سال آخر بودند

نداد. هیچ وقت هم قولي به مادرش موت. ولي مهسا شاگرد متوسطي بود و  

ولي  بود البته مازیار هم با آنها د.رفتنبه سفر سوریه  آقامحمود خاتون ودرهمین اثنا 

چند هر .او ماند خاتون پیش مادرِ. نرفتبا آنها  ماند ودر تهران ماندانا به خاطر درس 

.بیاید زهراخانمماندانا اصرارداشت به منزل   
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خاتون  خود . دادند ی مفصلي ولیمه ، به مناسبت زیارت پس از یک هفته برگشتند و

.ت به عمل آورددعوویژه  به طور از زهراخانم و هشخصا زنگ زد  

  كه هانیه مي دانستند و پری مي پنداشتند، را خیر فامیل كه نیت او ی  برخالف همه

 ی خانه خانمي مرا در بیا و ":یعني گرفته  وعده  را و، ابه خاطر سوزاندن دل زهرا بانو

"نسابق و با همسر سابقت ببی  

 به دیدنشان رفت. بقیههمراه ، درشب مهماني كادوی بسیارشیکي خرید و زهراخانم

به فرودگاه رفته و ل او جهت استقبا فامیل های مادری ماندانا و ه همرا، قبل از مهسا

سنگیني  ی به بهانه ،هانیه و پریسا ولي  ازهمان جا با آنها راهي منزلشان شده بود.

تمام اقوام خودش  د.باشکوهي گرفته بو . خاتون جشن وس به مهماني نرفتنددر

 زا به هیجان آمده و، دیدن آن مهماني مهسا ازدوستان همه بودند.  اقوام شوهر وو

رای همه یک بسته ب  سوغاتي عریف مي كرد. ت  تاب غذاها و......با آب و وقایع و

، مهسا و پریسا سوغاتيولي  د چادری بوی شکالت داماس به همراه قواره ای پارچه 

هم    برای زهراخانم. خاتون یک دوربین عکاسي بود به ترتیب یک سشوار برقي و

ولي پریسا كه كردند.  را تحسین  او دیگران این كار گران قیمتي آورد. رپارچه گیپو

 . خوب همه چیزدنمو ده ای اكتفا تشکر سابه  ،نیت واقعي او چیست مي دانست

نگرانیي   بابت از دست دادنشان  اتونخ شده بود قبل از فوتش تقسیم ،آقامحمود

: تالبد پیش خود مي گف نداشت.  

دست   بهان  را ده ریزها دلشورخ همین  با ذارگب ، ا كه هیچ سهمي نمي برندهاین

برای همین هیچ وقت ازاو  .زیركي پي به این قضیه برده بود باهم  زهراخانم ورم. بیا

.عقب نمي ماند  

را برای آنها مي  بهترین ماهیها، هروقت به شمال زادگاهش شهرستان نور مي رفتند

كلوچه و لواشک مي گرفت.  مازیار هم جداگانه برای ماندانا و .آورد  

 سفید رنگ  را كنار ی  پرده بیدارشده از خواب  پریسا ،یک صبح دل انگیز پاییزی در

زنجموره   درمیان  روی شاخساران بر  موسیقي گنجشک ها  .دباز كرپنجره را  و زد  
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بوی خاک آب  باغچه را مرطوب كرده ون، نم نم بارا ه بود.شد گم قارقار كالغ ها 

ید رسیدن زمستان را مي داد. نو، هوا آكنده از ذرات مه .مي شد از آن بلند خورده

و در   را برس كشیده بلوطي رنگش و موهای بسیاربلند. كردعوض  را دخترک لباسش

:نمودزمزمه  خود حال بافتنشان شعر زیبای نسرین عباد را با  

بامدادانت قشنگ  _  

 لحظه ات نیلوفری

زوهایت سپید  آر  

عشقآسمانت روشن از جادوی   

احساس تو از ریشه سبز ی شاخه  

 كوچه باغ قصه هایت پرصفا 

شمع آرزویت  گرد  

 شاپركهای امید

 خنده ات بي انتها

( )نسرین عباد سبحاني   

وصل شدن به   صبحي دل انگیز در  .با خدایش نشست ،برسجاده عشق و گرفت وضو 

و طراوت  با نشاط  .تمام انرژیهای كیهاني را به او منتقل نمودگویي ، بي نهایت ها

شد. خواندن درسمشغول   

سمت   پس به  دهد از خوردن صبحانه صرف نظر كنند اجازه زهراخانم بود محال

برای بیدار كردن بچه كرده  و دم   در قوری چیني چای را زهرا بانورفت. آشپز خانه 

    .شیر بخرد نان بربری تازه و  تابود  رفته هم  خودش نموده بود.   روشنرا رادیو  ،ها

:دد كه با هیجان فریاد مي زآمصدای مجری برنامه مي   

همین جا همین كنه یه اتفاق خوب بیفته وسط زندگیتون.  خدا .سالم صبح به خیر _

 وسط.

د:اد از لحظاتي مجری ادامه  بعد. آهنگي شاد پخش شد  
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.كه نسبت به خودتون دارین تجلي افکاری هستین   شما یادتون باشه   _  

:دز  فریاد این بار مجری د ویرس  دوباره آهنگي شاد به گوش    

اگه غمگین  غم بیدار نشه وتا  آهسته بخند  ، چارلي چاپلین میگه اگه شاد بودی  _

.شادی ناامید نشه گریه كن تا  آرام ی، بود  

د با نمي ز دیگر داد مجری كه آرامتر شده وپخش  شد  و زیبا  ی این بار یک ترانه  

:احساس گفت  

فاصله ی رسیدن به راه حل رو افزایش میده.   فقط فرار كردن از مشکالت  _

 آسونترین راه برای گریختن از مشکالت، حل كردن اوناست.

برداشت و ی چیني عرق كرده را از روی كتری قور  پریسا د.مآ  ادامه آهنگي مالیم در

رسید.هم از بیرون  مادر، ر كردن فنجانهاپ هم زمان با  

ک بطری شیر ی ان ون با  ویختهآ كناردرآویز و چادرش را بر رخت ژاكت بافتني

وارد  شد :  پاستوریزه  

  .ت به خیرحصب خداقوت سالم مامان جون.  _

.عاقبتت به خیر سالم عزیزدلم _  

: گذاشت در مقابلش خوش رنگيچای پریسا   

؟بیارم دوس داری  چيی مربا بفرما _  

 مادر كه پشت میز مي نشست، گفت:

كردم.  كمیکوات هوس   _  

شیشه  ، شتنگه مي دادر آنجا  انواع مرباها راش كه مادرص ز كابینت مخصوا پریسا

و  در آورده رایا همان پرتقال كوچولوهایي كه با پوست خورده مي شدند،  كمیکوات 

 روی میز گذاشت:

مادر درحال مالیدن كر ه بر  مامان جون دعام كن امروز امتحان خیلي مهمي دارم. _ 

:روی نان گفت  

نداره؟امتحان  پس چرا مهسا هیچ وقت   شما امتحان مي گیرن؟ از چقدر _  
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هم مشغول خوردن شد:پریسا   

 مهسا هم داره ولي گشت وگذار با ماندانا و .دبیرا آزمون مي گیرنی  این روزا همه  _

.بهش نمي دهدرس خوندن   مجال، مازیار  

انداخت : ونگراني به  ا نگاه كه مادرش زد چای دوم را بریتا  بلند شد    

بازم چیزی شده؟ معلماش پیشت شکایت كردن؟  _  

؟چي بگم مامان جون  _  

:چای كرد را دوباره پراز فنجان خالي اشدخترک     

.كالس حواسش پرته سر و دبیرا ازش خیلي ناراحتن میگن نمراتش پایینه   _  

 مادر كه صبحانه اش تمام شده بود، از سر میز بلند شد 

داد: سری تکان  در قابلمه  حبوبات خیساندهریختن  در حال   

!كار كنم چي باید  این بچه نمي دونم با  _  

از سر میز بلند شد: پریسا  

.مي دادیش به بابامهسا رو  اول  كاش از  _  

 ابروهای مادر در هم گره خورد:

پاره ی  وقت اون  تا. دو به خاطر شما   شتمذي پریسا؟ من از همه چي گگچي می _

 زنش؟ تازه فکر مي كني اون موقع اونا راضي مياون  مي دادم دست بابات و تنمو

 شدن؟ 

  ي گذاشت:سین در آورده ودراز سبد مخصوص  و سیر چند عدد پیاز  

.بود شایدم بدتر همین  ، اونجا هم مي رفتمهسا اگه   _  

:شد پریسا مشغول شستن فنجانها  

ی  اونا اگه خونه   ماندانا.ر و خواهر مازیا  شده.  گیره هاني كناره مي من و ازمهسا   _

ودشون مي برن .خ با رو اله شونم برن مهساخ دایي و  

ریخت:درون تابه  شده را پیازهای خرد رماد  

برسه خوب .  زندگیش همو  ولي به كار چه اشکالي داره؟  باهاشون بگرده  _  
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حرف را عوض كرد:دخترک   

مي پزی؟داری  چي  مامان ناهار _  

.گفتم مي چسبه  ارونیهب و سرد دیدم هوا .آش ترش _  

م.هوس كرد.  اتفاقا خیلي دستت درد نکنه .آخ جون _  

زرد چوبه را به پیازها اضافه كرد: زهراخانم  

دارم! خوب یه خبرمژده  پریسا راستي  _    

جوانه ی امید در دل پریسا سبز شد: "مژده "با شنیدن واژه ی مثبت   

خیر باشه چه خبری؟  _  

.نیلوفره بله برون علي و این جمعه  _  

؟بي سرصدا  ؟ مبارک باشه چهراست میگي  _  

ن.همو مي خواست اینا از بچگي خاطر  .نمي خواست صدا و سر دیگه   _   

به  وجد آورد: دختر رامراسم  نامزدی، شنیدن خبر   

؟ابا هم میانب خاتون و _  

با مالقه هم زد: مادر محتویات درون قابلمه را  

د.هم فامیل عروسن هم فامیل داما.  خوب میان  معلومه كه _  

ته قلبش از آمدن آن دو ناراضي بود ولي خنده كنان گفت: دخترک   

.یه عروسي افتادیم .رشکرو   اخد  _  

م شدن درسشون جشن ازدواج از تمو قد مي كنن بعدع ؟ فعاليعروس تا كو  حاال  _

.برو سردرست شیرداغ شد یه فنجون بخورخوب دیگه   .مي گیرن  

شعله ی زیر شیر را خاموش كرد:پریسا   

فعال خداحافظ.  بعد باشه االن میل ندارم  نه   _  

 و به خوبي جواب داد  را سوال ها ی  طبق معمول همهپریسا در جلسه ی امتحان 

خودش آن ولي  بوی آش ترش مادر توی راهرو پیچیده   .ید رس خوشحال به منزل 
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ترانه ی  خودش زیرلب با در حال گرم كردن ناهارمشغول بود. ساعت در پرده دوزی 

:درك زمزمهرا  زیبایي   

 در گیسویت ای جان كمتر زن شانه 

 چون در چین وشکنش دارد دل من كاشانه

 بگشا زمویت گره ای چند ای مه

  تا بگشایي گره شاید زدل دیوانه

ساعتي  پس از خواهرش  رسید: طبق معمول  مهسا  

!به به چه بوی خوبي  سالم سالم . _  

:زد  داد به اتاقش رفت و از آنجا  پس از این كه  پریسا جوابش  را داد،  

خوشحالي! خبریه؟یعني خیلي  مي بینم كه زدی زیر آواز. _  

.كشیدآش درون قابلمه را وارد آشپزخانه شد و  افشان موهای مهسا با لباس راحتي و  

 پریسا در پاسخ خواهر لبخند دندان نمایي زد:

چیه!حدس بزن ، اما دومي وکیش اینه كه امتحانمو عالي دادم. ی تا خبر بله دو  _  

:جواب دادحال ریختن آش  در مهسا   

حتما بازم یه خواستگاردیگه برات اومده. چه مي  دونم   _  

نان را روی میز گذاشت:پریسا   

خواستگار خوشحالي داره؟نخیر بعدم اومدن  _  

خوب خودت بگو من نمي تونم حدس بزنم. _  

ریسا با خوشحالي رو به مهسا كرد:پ  

یه.علو نیلو  همین جمعه نامزدی _  

.شدکه تکه ت و افتادمهسا  از دست، كاسه ی چیني ریسابا تمام شدن حرف پ  

همین صندلي پات  بشین رو عیب نداره حتما قضا بال بوده.  انداختي؟ وای اینو چرا  _

من جمع مي كنم. بریده نشه  
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 سطل زباله در جمع  نموده ورا با هم   مظروف خاک انداز ظرف و جارو و بادخترجوان 

.ریخت  

 مهسا هاج و واج روی صندلي افتاد:

؟رنیلوف علي ونامزدی  چي؟  _  

.همو مي خوان خاطراین  دو تا  تعجب نداره همه مي دونن كه .  خوب آره دیگه _   

 اشک در چشمان زیبای مهسا جمع شد:

میگي.  دروغ نه نیلوفر، علي عاشق منه .امکان نداره _  

تمام حس خوبي كه از شنیدن این خبر به پریسا دست داده بود، با این جمله ی مهسا 

 پركشید:

علي ؟ عاشق كدومه؟ پرتا چیه داری میگي ؟ این چرت و؟ حالت خوبهچي؟ عاشق تو _

دوست داشت. رو مثل هانیه ن و تو از همون اول  م  

 در كمال تعجب، صدای مهسا باال رفت:

ولي عاشق من بود. تو رو مثل هانیه مي دونه  نخیر  _  

مهسا مهسای احساساتي. .شدگریه كنان از آشپز خانه خارج   

رفت:به دنبالش  خواهر بزرگتر  

مي رفت خارج اونم كه ! مهسا نشه حکایت پسر خانم صفایي همسایه باالییمون _

.زدی رو همین حرفا زدی زیر گریه و  

:دكر پاک چشمش را از دستمال كاغذی كشید و برگي مهسا گریه كنان   

بي وفا كه گذاشت رفت  این از اون پسره .؟ من خیلي بدبختماصال مي دوني چیه _

.علي اینم از ، اونور دنیا  

:دبر ر فروبلند خواهبه میان حلقه های گیسوی  را پریسا كنارش نشسته و دستش   

مون تو سیزده چهارده سال من و، مهسا عزیزم اون موقع كه پسر خانم صفایي رفت _

و شما هیچ تناسبي با هم نداشتین.  بیشتر از ما داشت دوازده سالي،  ون كم كما بود و
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هم ب لي هم هشت نه سال ازت بزرگتره ولي با نیلو چهارسال تفاوت سني دارن وع

 میان. 

؟ هان بگو دیگه مراقبمهره؟ درهوامو داق  این چرا ،میگي اگه اینطورباشه كه تو _

؟هدلیلش چی  

س او را بر شانه گرفت:پریسا   

چرا  تودر. آخه  انیه هم همین طور بود مثل یک براه من و  با  نبودی كه. تو  فقط _

؟؟ هانکنه دوسش داری  كردی؟ این فکرو  

برداشت:مهسا سر از شانه ی خواهر   

.كسي بشم كه ده سال ازم بزرگتره همینم مونده عاشق ! من؟ هه _  

 خیال پریسا آسوده شد:

هم ناهارمونو  شو بریم با بلند . االنم شکر كه احساسي بهش نداری رو خوب خدا _

.کلي كارداریمبعدشكه  بخوریم   

عجب پرسید:اخم دختر محو شد با ت  

؟چه كاری  _  

.ین جور چیزاا خرید لباس و .ریم خریدمي  ماندانا  وهاني  با .خرید دیگه _  

؟هم میان خرید مگه اونا _  

 پریسا پوزخندی زد:

پس نه مثل كنیز مطبخي ها میان مردم دلشون بسوزه .  _  

كه گر یه وزاری را تمام كرده و نگاهي از دور به قابلمه  مهسا خوردند.  همبا ناهار را 

 مي انداخت، پرسید:

.دوست دارندآش ترش خیلي آخه   مازیار ببرم بازم هست؟ مي خوام برای ماندانا و _  

  پریسا نگاهي درون قابلمه انداخت:

اون قابلمه  تو .كه مي دوني آش پختني زیاد مي پزهمامان جونو   هست. آره بابا _

.لعابیه بریز ببر  
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باشه .  _  

نگران پرسید: مهسا    

تموم پولهامو خرج كردم.من  ؟ از كجا بیارمخریدو  پول   _  

 پریسا لبخند گرمش را به روی خواهر پاشید:

رو خبركن  فقط من یه چرت بزنم بعد بچه ها .اشتهمامان جون پول گذ  نگران نباش _

 بریم.

  مهسا بلند شده مانتویش را برتن كشید:

.هشمی تاریک  هوا ،تو یه چرت بزني تا ! وای نه _  

اتاقش رفت: خسته و كوفته به پریسا   

.شدم بیدار برگردی منم  تو بری و ببین تا  _  

شاعر مورد عالقه  از شعرزیب  به تابلویي  ش. چشمبرروی تخت دراز كشید سپس 

افتاد: سهراب سپهری اش،  

وسعت خویش ی همه  زندگي با   

محفل ساكت غم خوردن نیست .   

افسردن نیست    حاصلش تن به جزا دادن و  

خوابیدن نیست  زندگي خوردن و  

 زندگي جنبش جاری شدن است از   

 تما شا گه آغاز حیات 

.خدا مي داند جایي كه   به تا  

، رخنده های مازیا دخترها و  كه صدای جیغ جیغ بودند  گرم شده تازه چشمانش

و  رای خودش موزب یخچال را باز كرده و درب مازیار پراند.از چشمانش را  خواب

:مي داشت نارنگي بر  

های خوشمزه گرم  دیگه ازاون آش  یه كاسه ، شهر این زیبای خفته بیدا تا  مهسا _

 كن بیار بخوریم. 
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:خطاب به او گفت ماندانا در حال ریختن چای،   

.دیگه  بسه .اخونه هم خوردیتو!  یه وقت نتركي  _  

پوست كند: اش را با دست  مازیار روی مبل نشست و نارنگي  

 خاتون و ،قابلمه اومد كه مهسا با  همیننگو! هانیه حرفاشو باور نکنیا دروغ  .بابا برو _

.كردن  مثل این قحطي زده ها  حمله نا ماندا  

 ماندانا شکالت خوری را از روی میز برداشت و در سیني گذاشت:

.كردی نیگا  هم مظلوم فقط تو _  

و كنار مهسا رفت: مازیار نارنگي پوست كنده را درسته در دهان گذاشت   

حال كنیم. ریزاش  بیشتر بنعناداغ ،پیاز داغ از این   سمبل نکن ببین ! خانم  مهسا  _  

پریسا  .كشیدند رونشزور از رختخواب بی به و  سراغ پریسا رفتندبه   هانیه ماندانا و 

 خیلي سریع آماده شد. 

فتند.برای خرید لبالس به پاساژ محل ر همگي با مازیار  

 

كه از بقیه خواهر عاطفه  عمه  و ، از شمالشان كوچک ی با خاله دایي پریسا  

خاطر مدرسه   بههمسرانشان   د. به تهران آمدن از اصفهان ،كوچکتر بود ش برادران  

پنج   عمه عاطفه تنها كسي بود كه با وجود گذشت . ددر شهر خود ماندنی بچه ها 

قلبي به  ی علي رغم عالقه .را تحویل نگرفت هیچ گاه او، سال از ورود رسمي خاتون

در   بچه ها از صبح خاتون و  ،آقامحمود مادرشان را دوست نداشت. ، ماندانا مازیار و

 را همراهي دامادی   خانواده ، دایي با خاله و شمادر و ولي پریسا  منزل عروس بودند.

داشتند ، تمام شرط و نیلوفر وعلي كه سالیان سال یکدیگر را عاشقانه دوست  ند.كرد

 ظروط هم را قبول كردند.

به سر علي  نیما مرتب سر و مازیار  .شوهر عمه بینشان خواندمحرمیت را ی  صیغه

 ، نیما  .ختنیز به خنده مي اندا دیگران را ، صدای قاه قاه خنده شان  .اشتند مي گذ

:زد صدا بود انداخته رمحجوبانه سر به زی در چادر سفید گلدارش، را كه نیلوفر  
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بکش دختر  تا  این چهار پاشو یه دستي هم سر  .شد بختت باز نیلو شکر خدا پاشو _

.بیاد بگیردشون  کي مثل علي خل بشهبلکه ی  

را داشت جواب داد: سن وسال نیما تقریبا   كه  عمه عاطفه  

 مازیار سر.  دستتو بکش هددهنشون بوی شیر میهنوز تا  این چهار! الزم نکرده  _

.بلکه بختش باز بشه  

طفه سرخ شد:از حرف عاخاتون    

وا خدا مرگم بده! مگه بچه ام همه اش چند سال داره؟ همه ی همسایه های  _

هایش را به مالید:دست دختردار چشمشون پي مازیاره. همین طور براش صف بستن.  

. یه فکری به حالشون كنم  دتر نگفتيچرا زو جان من؟ _  

:و گفت  نگاه معناداری به خاتون انداخت  عاطفه   

.جور دخترها باید ترسید ون ا از .دنبال دخترای صفي نباش  !ه عمه جونن  _  

:عموجعفر احساس خطر كردحر فهای عمه عاطفه بوی خوبي نمي داد،  از این رو     

.صلوات  دوماد دیگه برای خوشبختي عروس و بار  یه  _  

محمد.اللهم صل علي محمد و آل  _  

، قری به گردنش داد:از صلوات خاتون بعد  

فوری حرفو ، كه همسایه های دختردار منو مي بینن فاطمه خانوم  باور كن همین   _

تا دختر دم بخت داره    سه كه دو تازه عشرت خانوم   .وننكشدختراشون مي  به 

بهناز   مهناز و، . شهنازیون این ها هر كدومو مي خوای ببرم بیا از بهم گفته  بار چند

.سه تاشون كنیزیتو مي كنن هر  

چشمکي به مازیار زد:  نیما  

؟دهبه شرط چاقو نمی خاتون! عشرت خانم  میگم  _  

  خندید: مازیار  از همه بیشتره بلند شد  و خندصدای  

كه این  حاال  اصال .كدومو مي خوای ببر ندونه اس كه هرمگه ه ! راس میگه دیگه  _

.بده با هم سه تا رو  بگو هر ،كنههمه اصرار مي   
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، دست بردار نبودعمه عاطفه  

.یار یکي ، یکي نه عمه جون خدا  _  

:آواز خواندن  بهكرد برای عوض كردن جو شروع  ، صد عاطفهآگاه از ق نیما  

.یکي یار یکي دل یکي دلدار یکي خدا  .دلدار یکي  دل یکي یار یکي   یکي خدا _  

 شعرهای فکاهي شمال    دایي جان از او  بعدكردند.    را همراهي بقیه هم با كف زدن او

:جان هم تشت مي زد خالهبا ریتم  خواند و   

مه جان ته قربون ، ته سرمه ساخ سر  

 ته سر من رمه رزرز ناخون

 ته ره ورمه من صنیع دكون 

 سه مثقال طال بلم ته دندون

 ترجمه:

بذار رو زانوهام  الهي قربونت بشم  سرتو  

ناخونام نوازش مي كنم  و با دستا سرتو  

 مي برمت مغازه صنیع سه مثقال طال مي خرم 

.بذاری روی دندونات  

 عموجعفر هم كه سر ذوق آ مده بود ادامه داد:

خاخر  اما بیمي سه   

سه چادر اینگومي  سر  

مل آابه بوردمي تا   

 امل او بند داشته 

 زیور گلیبند داشته

 زیور لینگ شلوار

قلمکار  ایینو پ باال  

 ترجمه :
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ذاشتیم ماسه تا خواهر بودیم ...كه سه تا چادرسرمون  مي  

مل سد داشت آمل  ..رودخونه آنقدر رفتیم تا آ  

داشت  زیور گلوبند  

تا پایین  باال  شلوار پای زیور از  

شده بود. زیبا  قلمکار و  

را مي  مادرش ، چگونه زیر چشمي  كه دید  مي وبود پیش پدر  پریسا تمام حواسش 

یک  به  ،"حسرت"و  "عشق"تفسیر نگاه پدر مشکل بود. از دیدگان  او  . دنگر

از دست   حسرت از بابت برده بود.  اندازه ساطع بود. عشقي كه تازه به وجود آن پي 

بود ، چند روز  پنداشته  دایي  او یک نفر كه عموجان را گویا دادن چنان گوهری!  

فروشگاه در كه  همان وقت  محمودآقاكرد.  خواستگاری بانو را از ویا زهرقبل 

 از آن مرد سنگدل،  .به حسابش رسیدو   از ماوقع مطلع گشت ،تحضور داشبرادرش 

شد. با این كه تمام  عمر به همسر جوانش خیانت حساس  زهرابانو مورد  در  به بعد

را نداشتازدواج  او  طاقت شنیدن  خبركردنه بود،   

 همه مدعوین را برای شب یلدا به منزلش دعوت  داماد پدر ،آقامحسنهمان شب 

 كرد.

غذاهای مختلفي چون  به كمک خاله گلي رفته و خاله نسرین از صبح  و زهراخانم

 .  در آشپزخانه ی وسیع خانه،ندددیفسنجان اردک و... تدارک ، ماهي شکم پر مرغ و

هركس به كاری مشغول بود.  زهرا و گلي كفگیر مالقه به دست، سر اجاق گاز ایستاده 

مشغول  عمو جانبودند. نسرین سبزی پاک مي كرد. دخترها میوه مي شستند. 

:یدسر رس گلي  كه خاله  دش ناخنک زدن   

؟؟ خریداتو كردیوا چي كار مي كني مرد  _  

:برای خودش چای ریخت عموجان   

  شون.میارمچاییمو خوردم میرم  .صندوق عقبه توخانم  بله  _

:گذاشت خاله نسرین سر  بهسر خواهرزنش نشست  و  عمو روی صندلي مقابل   



47 
 

؟نیاورداین آقای شوهر چرا تشریف ن له نسرین خا  _  

، ضمن دادن شکل به تربچه ها خنده كنان گل كرده بود ، شا شوخ طبعي خاله كه 

 گفت:

.تاره دو دارنه زن پر هر بدباجار باجاره   _  

 ترجمه :

دوتا زن پدر از هر  باجناق از باجناق بدش میاد _  

لیوان چایش را روی میز گذاشت:عمو جان خنده كنان،   

لباجناق فامی ، میشهنژیان ماشین  : ما مي گیم باجار باجاره بد دارنه؟  طوریه؟ ا این _  

 نسرین این بار سراغ پیازچه ها رفت:

برادر خودشو نمي  ،رو دوست داره  شما ارضا اونقدر كه آق طورنیست. اصال این _

من خودم از مدرسه مرخصي گرفتم ولي بچه ها موقع  برای شوخي گفتم .خواد

مجبور شد بمونه پیش اونا. رضا امتحاناتشون بود   

 عمو جان قاه قاه خندید:

مي دونم خاخر جان.  _  

 یکي یکي خشک كرده و در چند ظرف چیدند.ای شسته شده را میوه ه دخترها

طرح  هندوانه را به شکل زیبایي برش داده و هم كه ذوق هنری زیادی داشت،  مهسا 

.كردندماده از همه آهم آخر  شیریني را آجیل شیرین وزد. آن روی  قشنگي را بر  

 و قدیمي رفته  سراغ كرسي   ،چه  خاطره انگیزتر شدن آن شب برای هر خاله جان

در به كمک هم آن را  دخترهادرآورد.   لحاف مخصوص آن را هم از ز یر رختخوابها

ند.دادپذیرایي قرار  ای  گوشه  

خاتون هم به بهانه ی پرستاری از او،   .نیامدو  سرماخوردگي را بهانه كرد  محمودآقا 

نیش های عمه عاطفه   كه  شد  لومعم هر دو آمدند.مازیار ولي ماندانا و در خانه ماند. 

متوجه نگاه های دزدكي شوهرش به  پریسا  انندمهم خاتون شاید  . بي تاثیر نبوده

.دبوشده  زهرا بانو  
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نشستند. زیر كرسي با لذت فراوان  ن اآقای .شده بودند متفرقاز هم جمع تقریبا   

صحبت  هم با یکدیگر مشغولمادر  عمه فاطمه خاله و م، ه با مینا  نسرین و عاطفه و

 بودند.

ملحق  ابه آنه، مازیار علي و كه   ندو مي خندید دمي گفتن در گوشه ای، ا هدختر

خوشحال از آمدن نامزدش، با شادی رو كرد به دخترها: نیلوفر شدند.  

؟ چي مي چسبه ن االن اگه گفتی _  

:خنده كنان گفت مازیار  

!علي؟ بیچاره داری جابازم  . مگه دخترعمه جاننتركي یه وقت  _  

:ماندانا به جای نیلوفر گفت  

اون موقع كه شما داشتین دو لپي شام میل مي فرمودین، ما  فقط  ساالد خوردیم،  _

به تاسف تکان داد:برای همینه كه جا داریم.  

شتین؟از اون همه غذاهای خوشمزه  گذطوری چ _  

  :ندان نمایي زدنیلوفر لبخند د

بقیه چي میگن ؟ . نمیاد جا نداره  زیاد خورده،غذاهای خوشمزه بچه ها مازیار  باشه _  

:كه نوجوان ده ساله ای شده بود، گفت فرگل دختر نیما   

؟من بگم من بگم _  

.بگو عزیزم _   

بستني .  _  

:ادامه دادخواهر نه ساله اش نازگل   

.گه بستني میوه ایراس می_  

:پرسید با تعجب علي   

این سرما؟ تو بستني  _  

بر روی علي پاشید:نیلوفر لبخندش را   

.خوب راه بیفتین بریم .ما مي چسبهسر تو اتفاقا  _  
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را از روی رخت آویز برداشت: شژاكتش پریسا    

پیش  هم برو زیر كرسي . مازیار توشههضم می ،وی غذاهامون همآره با پیاده رَ _

نقل خاطره كنین. .آقایون  

 مازیار فوری پالتویش را بر داشت:

پس  گذاشت؟  تنها میشه دم بختو  دختر  همه ین م! مگه  افکر كردی پریسا خانو _

 غیرتم كجا رفته؟

هم كتش را برتن كرد: علي   

پس من برگ چغندرم؟چیه؟  مازیار داداش! تنها   _  

 مازیار قاه قاه خندید:

از  ، برای همین ولي شش دونگ حواست به یارته  .تو خود چغندری  داداش  نه  _

.بقیه غافل مي موني  

:دوش به دوش مازیار راه افتاد علي   

ماشینو روشن  یه خورده صبر كنین  فقط   ! ما چغندر تو هلو اصال داداش   باشه _

،گرم شد كنم   

پوشید:هانیه هم ژاكتش را   

به تو ونیلو! مزه میده مخصوصا  .ریممی پیاده  . نمي خواد  ماشین _  

بیرون انداخت:به مردد، نگاهي  ماندانا  

برف بباره. ممکنم هست بارون یا حتي  بیرون خیلي سرده ها ولي  _  

دگمه ی پالتویش را بست:  مهسا  

دیگه.  ه بیفتینرا چترارم بردارین  شه.وای از این شاعرانه تر نمی _  

فرگل و نازگل  _هانیه با هم و مازیار_ماندانا باهم ، پریسا  _نیلوفر با هم، مهسا _علي 

رفتند. یک چهار راه باالتر كافه قنادی بزرگي بود كه  واردش شدند.  بعضي  باهم

سفارش بستني سنتي پرخامه و برخي سفارش بستني میوه ای دادند.  از بس مازیار و 
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غافل از طوفاني كه  در راه بود داندند كه اشک از چشمانشان آمد. علي، دخترها را خن

!   تا  زندگي زهراخانم را زیر و رو كند  

ی درصندوقچه  ، كودک دو  به الالیي با ناكامي هایش را ی  صهقكه  زني  زهرابانو

خیانت  از  .نشد كه به یاریش بشتابد تظر دستي من هرگز ،دفن كرده بود  خاطرات

 یک تنه چرخ زندگي را در خاست و  ه پاخداوند ب توكل به  ولي باد ضربه خور

تند ، نهالش بودنو به ثمر رساندن دو، زهرابانوكوشش   سعي وی دستانش گرفت. همه 

د.خاموش نمو، شد فروزانگر شبهای تنهایي  مي  راغي را كه بایدچ بادی رسید و  

!زالل عشق مادر؟ وای مهسا چه كردی با   

 خیمي بین تو وشد دیوار ض اولین ضربه را به وقت ترک نماز بر او زدی و همان  

.تمادر و آرامش خودت خواهر آرامش.  

 خواندن  مشغول در اتاقش پریسا  بود.  گذشته  یاد ماندني   به  آن شب از زرو د چن

:شد مادر سراسیمه وارد  كه درس بود   

پریسا؟! پریسا  _  

با فریاد مادر، از اتاقش بیرون آمد: پریسا   

؟بلهسالم مامان جون   _  

؟ مهسا كو؟مهسا .سالم  _  

داد:متعجب از بي تابي مادر جواب  پریسا   

.ندیدیمشمن هنوز  تاقشه دیگها تو حتما   .جاننمي دونم مامان   _  

  به اتاق مهسا رفت. روی تختش آرام خوابیده بود. پس از این حرف،

 وارد پذیرایي شد:

چرا اینقدر پریشوني؟ بشین  چي شده  گرفته خوابیدهتو اتاقش مامان  اینجاست  _

.بیارمچای تازه دم كردم برات   .قربونت برم  

  روسری را از سرش باز كرد و روی مبل انداخت:مادر روی مبل افتاد و  

.بخورم زهر .بخوره  سرم چای تو _  



51 
 

روی رخت آویز گذاشت: شت و ا روسری مادرش را برددختر   

؟ان میشمانگر  دارم ؟ چي شده  نکنه خدا _  

:ار لب زدحالي نز مادر با   

بدون این كه چیزی به  ناراحت بود گفت خیلي .  كارگاه بودم كه علي زنگ زد وت _

داره  سركه و  ع دلم مثل سیراون موق مهمي باهام داره. از خونه كار بیام  آبجیم  بگم 

.مي جوشه  

 پریسا خودش هم نگران شد ولي مادر را دلداری داد:

.خیره كارش  اهلل كهءان شا   قربونت برم  نباش نگران   _  

گویي نفیر مرگ  .مادر و دختر ریخت جان بر هولچون ناقوس مرگ ، صدای زنگ

پریسا روسری  . درفتن به طرف در ورودی یکباره از جا پریده و  دو به هر، نواخته شد

عصباني وارد : علي بسیار پریشان وبر سر انداخت و مانتویش را پوشید.   

سالم پریسا سالم خاله جان.  _  

تو. بفرماخوش اومدی  .سالم خاله _  

چای او، خیلي  سریع برای برای این كه  پسرخاله اش  زودتر حرفش را بزند، پریسا 

برداشت:فنجان را لي بي  تشکر د. عبر  

صحبت كنم؟ خاله جان تنها   با مي تونم  ببخشید پریسا  _  

:گفت صدایي مرتعش با  مادرش ، دخترجوان جواب دهد  قبل از اینکه  

 حاال  .در جریان باشه پریسا هم باید  ، ادههر اتفاقي افت .شه علي جاننمی  نه  _ 

؟تعریف كن ببینم چي شده  

بیرون داد: در قالب آه پرسوزی، نفس حبس شده اش را جوان  مرد  

.گفتنش برام سخته  بگم؟ چي   واال _  

سرخ  سرخ شده بود درست  مثل  شمعداني های سرخ  ، هراخانمرنگ چهره ی زز

با نگراني به علي گفت: پریسا . بالکن نرده ی روی  



52 
 

خدا دیگه  رو تو  .و روشو ببینرنگ   .به  مامان جون بنداز نیگا یه  پسر خاله  _

؟ حاشیه نرو بگو چي شده  

:لب بردق سمت   دستش را بي اختیار به مادر  

خبری رسیده؟ كسي  شده؟ از شمال  سرم   به  خاكي  ؟ چهجان شده علي چي  _

دیگه خاله! طوریش شده؟ د بگو  

 علي برای دفع الوقت، چایش را تلخ  تلخ نوشید:

 همه ، نامزد كرده بود، . یکي از بچه هاتا از دوستام رفتیم رستوران امروز با چند _

ناهار.  مونو دعوت كرد  

گفت:  بي قراری  زهراخانم با  

؟خوب _   

به پنجره نظر دوخت: ، خاله و دخترش  جوان برای فرار از نگاه مستقیم مرد  

؟ برحسب تصادف ...بگم یجور چه  _  

جلو خیز برداشت:  زهراخانم به  

.منو تو خاله  كشتي ؟ چي برحسب تصادف  _  

نمود:  علي بار دیگر نفسش را از حبس آزاد  

.دیدم  رو اونجا  مهسا _  

 ابروان زهرا بانو و پریسا هر دو از حیرت باال رفتند:

امروز ظهر؟مهسا توی رستوران؟  _  

 ما بود كه ن ی غذاشوآخرا هم غذا مي خوردن. با  یه پسر جوون داشتن بابله  _

 ، من مي خندیدن چي بچه ها مي گفتن و هر .كه منو نبینن  نشستمجوری   .یمرسید

 و . آخرشم وقتي دیدم مهسابه جاش  اون دوتا رو زیر نظر گرفتم نبودبه اونها  حواسم 

اتفاقي گوشیم  زنگ خورده و  وانمود كردم كه پیش دوستام  منم ، شدندبلند   پسره

 سریع افتادم دنبال قبول نکردم و، كردن بمون چي اصرار هر  .برم  بایدكه  افتاده

معلوم بود   .شدن  یه خونه ای پیاده جلوی  اینکه  كردم تا تعقیبشون   .مهسا و پسره
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رفتم جلو   مهسا هم امتناع مي كرد.  .به زور مهسا رو بکشونه اونجا هپسره مي خواست

.رو كتک زدم یارو ،تا جایي كه مي خورد و  

 گاه ، ختاشک مي ری همین طور كه ، سخنان خواهرزاده اش زن بینوا بعد از شنیدن 

ید، غم عالم در د  را چنین پریسا وقتي مادر  بید.زانو ی خود مي كو وگاه بربرصورت 

:او را آرام كند، به علي  گفت دلش جمع شد برای این كه تا حدودی   

 رو خدا  .نذاشتي اتفاق بدی بیفتهپسرخاله.   رسیدی   شکر كه شما رو اخد  بازم _

  .شکر

 علي دستي به صورتش كشید و ابروها را درهم برد:

.پیچیده تر از این حرفهاست ه خیلي قضی  .همین نیست  فقط ! نه  _  

اگر مادر  دكر بدل نمي مسرمای رسوایي را به آرامشي گرم ، هزاران آتش افروخته

 ریختنش بنای زندگاني فرو مي  با ،  ستونچراغ  بود و  مادر ! مي باختخود را 

و تاریک مي شد. پس باید استوار مي ماند. خت.ری  

استیصال و بیچارگي از چهره ی زن بینوا مي بارید:   

چي شده! بگوحاشیه نرو  جان خواهش مي كنم  علي _  

مستقیم به چشمان روشن خاله كه همرنگ  چشمان مهسا بود،  نگاه كرد:علي   

  البته اگه هانیهبهش توپیدم بي اختیار  سوار ماشین كردم و رو  خیابون مهسا سر _

قتي و پسره بوتیک داره و  معلوم شد . خواستم ذریم ازش توضیح بدجوری ... بگ ،بود

.براش نقشه كشیده ، اونجامهسا برای خرید رفته   

 زهراخانم  محکم بر صورت خود كوفت:

دخترک  ی  واسه چرا ، شکل آنچناني و رس دختر با  همه ؟ اونمن ی  بچه آخه چرا _

من نقشه مي كشه؟ی ساده   

 مرد جوان سری تکان داد و لب باال  را به دندان گرفت:

تازه   .رو به دام انداخته خیلي از دخترا ،نبوده شما ی  بچه  فقط  !خاله جان _

.هم ساده به نظر نمي رسه اصال  كوتاه چسبون و اون مانتوی تنگ و دختركتون با  
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 یک ابروی مادر، باال رفت. نگاهش بین پریسا و علي به نوسان افتاد:

مهسا؟ پریسا تو مي دونستي؟ كوتاه؟ مانتوی تنگ و _  

نالید:پریسا كه خود نیز تعجب كرده بود،   

نا مامان جان ندیدم! _  

 شیار عمیقي بین ابروهای علي افتاد. نگاهش را به چهره ی بهت زده  هر دو چرخاند:

 

 بله  خاله جان مهسا. باورش برای منم سخت بود. ولي متاسفانه حقیقت داشت.    _

توی  نصب دوربین   خالصه این آقا با  .بود  خانم هفت قلم هم آرایش كرده

طرح دوستي مي باهاشون   بعد  از مشتریها عکس مي گرفته و ، اتاق پرو

كردن  رو  با ، مي كردن  مقاومت مقابل خواسته های كثیفش  اگه در  .ریخته

 بعد  ،رویي داشتن كه برو اونایي رو .مي كردهبه تسلیم  رو مجبور  اونا ،عکسها

اون  هم جزء مي فرستادن برای عیاشي های شیوخ عرب كه البته مهسا......از

.مي كردن ساقي، بهره ای نداشتن  زیبایي كه از هم اونایي رو  . دسته بود  

 زهرا خانم با تعجب پرسید:

ساقي؟  _  

ه.مي فروش  كه مواد  منظور كسیه  .اصطالحیه بین معتادابله ساقي.  _  

 زن بینوا با چهره ای درهم سوال كرد:

؟فهمیدی  كجا رو از اینا علي جان _  

دستي بر چانه اش كشید  و هر دو لب را به نوبت  به دندان گرفت:علي   

كه مقاومت اونو مي   بعد، شه تا مهسا رو اغفال كنه پسره اول از در محبت وارد مي _

ولي باز با مقاومت  .بار عکساشو رو مي كنه این  نقاب از چهره برمي داره و ، بینه

.. كار خدا بودكه من رسیدم بود   ه زور متوسل شدهدیگه ب  مهسا روبرو میشه  

:دستان مرد جوان را گرفت گریه كنان مادر بینوا   
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كسي متوجه نشه  قسمت میدم ، ستارالعیوبه  اون خدایي كه به  رو تو  جانم علي _

.خاله  

نزدیک شد:زهرابانو علي  به   

؟كجاست  حاال  .ناموس منه مهسا هم مثل هانیه  ! خاله جان  خیالت راحت _  

 پریسا اشک ریزان گفت:

  .خوابیدهگرفته   _

 با این حرف پریسا، علي مانند فنر از جا جهید:

كو كجا؟ خوابیده؟ _  

به سمت اتاق مهسا خیز برداشت ولي جلوی درب، توقف كرد: سپس   

!اتاقش بدو بدو بروپریسا  _  

 خواهرشق ابا دستپاچگي به ات ، بود  پریسا كه از هول شدن مرد جوان نگران شده

بود. از همان جا  گفت:خواب مهسا   .ترف  

.خوابیده پسر خاله _  

كرد: اطراف را جستجوو آسیمه سر،  علي سریع خودش را به اتاق انداخت  

با تعجب پرسید:دخترجوان   

؟چیزی مي خوایعلي آقا  _  

او گفت: به زیر تخت را مي گشت  كه علي   

كني؟ پیدا  ،چیزی ،رصيدراژه و جعبه ی ق ببین مي توني  _  

به آشپزخانه رفت.  پیدا نشد. چیزی در اتاق   پریسا با اضطراب شروع به گشتن كرد.

؟؟؟دید. آرام بخش  مادرش بود ک بسته قرص خالي شدهیکي از كابینت ها، یروی   

دیدن آن رنگ از  با ، دبو داروشناس كه  اود رسان قرص را به علي  ی  سریع بسته

:پرید رخش  

مش ببری  بایدفوری لباس مناسب تنش كن  خاله  .ماشینو روشن كنزود  پریسا   _

.بیمارستان  
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 مرد جوان

نمکدان را از روی میز برداشت و كل نمک را در لیواني خالي كرد و آب ریخت و باالی 

 سر مهسا آمد.

:زده علي فریاد بود ك  واج مانده هاج وپریسا   

 خیلي زیاد  ورده اونم بخش خ رام آخواهرت قرص های  ؟ بجنب! چي ماتت برده  به _

دیاال دیگه. ره  نجنبي از دست مي  

علي  و بیرون دوید. گرفتاز پسر خاله اش  سوییچ راپریسا   

گرفت و به اتومبیبل  برد. و با  وشاو را بر د مهسابعد از خوراندن آب نمک غلیظ  

 خاله و پریسا او را به نزدیک ترین بیمارستان رساندند.

تالش برای بازگرداندن او به  در ،برمهسار و پرستاران دو پزشکان و، ورژانسر بخش اد

شانه هایش را   پسر خاله  داشته بود.رب  گریه كنان دست به دعا مادر .بودند  زندگي

 مرگ و  نبرد كشاكش در ، شیشه ای ب پشت در از  ناباورانه  ریساپ و ید مي مال

بود. خواهرش،  در كورسویي از حیات ، دنبال زندگي  

ی و گریه  بودچشمان سرخ علي گواه گریه اش   .ذشتندثانیه ها به كندی تما م مي گ

زنها مدام كارشان گریه است. در هر وضعیت  مرد یعني به یغما رفتن باغ امید. یک 

بغرنجي كه پیش بیاید، به راحتي مي گریند. ولي مردان تا كارد به استخوانشان نرسد، 

كه پسر خاله ی بردبارش را این گونه پریسا  اشک خود را به كسي نشان نمي دهند. 

دوید:ش به سمتدید،   

 بگو بهش بگو خدا .پیشمون  دوباره میادبگو كه   .شهبلند می  علي آقا بگو كه مهسا  _

اگه بره من   بگو نره. برو  .بگو مامان جون هم مي بخشدش .از سر خطاهاش مي گذره

بگو همه چي  .برو برش گردون  .خدا پسر خاله نذار بره رو تو مادر مي میریم.  و

..بگو غصه نخوره . درست میشه   
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 در اندوه خواهر های های وكرد ناگهان سرباز  بغض عمیقش، پس لحظه های سکوت از

را شماتت  علي هم خود  د.ریختنهم اشک  باو   در آغوش خود رااو  مادر  .گریست

د:رمي ك  

.ومدم همینا یه تشر خدا خاله جون من احمق  فقط  به  _  

 تماس مي زد.  بار رد هر اود  وب نیلوفر .دخور زنگ  تلفن همراهش برای چندمین بار

گفت: به علي  كه داشت،  بي تمام تشویش و اضطرا  با مادر  

.شه اونم نگران مي خاله جوابشو بده وگرنه _  

خاله جون ؟ بگم  چي  _  

.م نیستدروغ خاله رو آوردم بیمارستان  بگو _  

؟بهش بگم اگه گفت  چرا؟ چي  _  

نالید: زهرا خانم هق هق كنان   

 بگو داره مي  .زنده نباشه  یگهد از خدا مي خواد بمیره و . بگو خالم حالش خرابه _

 میره ....

صدایي آرام هق هق گریه اش بلند با  

 بنال ای ني كه من غم دارم امشب 

نه همدم دارم امشبو نه دلسوز   

 دلم زخم است از دست غم یار

 هم ازغم چشم مرهم دارم امشب

:آمد بیروناز اتا ق خندان  پرستار  ،درمیان اشک وآهشان   

زنده مي مونه ولي فعال نمي تونین  چشمتون روشن . رفع شد نه خطرخوشبختا _

.ببینینش  

 پریسا بر زمین افتاد و سجده ی شکر به جای آورد:

غیاث المستغیثین. یادم رسیدی. یاباری دیگر به فر معبودا رالها با _  
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بي  .ون مي كنيكمکمنستم ومي دخواهركم باشیم.   ممنونم كه اجازه دادی باز با

هم شکر كه مادرانه  باز و شکر  بنوشیم ، شکر كه گذاشتي از چشمه سار نورتنهایت 

دی.كركه دعای سبزش را اجابت  ممنون  .فرمودی های زهرا بانو رو حفظ   

پروردگارش مشغول    و زیرلب با دیوار گذاشته   به سر، تسبیح به دستنیز مادر 

 ه ماند  واج هاج و، در و دخترمای  دیدن گریه با. رسید علي با آب میوه بود. مناجات 

:انداخترا در آغوشش  ود خ  زهراخانم  كهبود   

.زنده مي مونه مهسای من   خطر رفع شد.  .علي جان مژده بده _  

آورد. شکر به جایی سجده  روی زمین افتاد و همان جا برهم پسر خاله   

دكتر كه مرد میانسال محترمي بود  برگشت. ا دكترمعالج ب و ه سمت اتاق رفتسپس به 

:نمود به آنها رو  

.ون نجات پیدا كردتدختر تبریک میگم   _  

 با این كه زهرابانو همچنان اشک مي ریخت ولي شادی از وجناتش مي بارید:

. ینخیرتون بده آقای دكتر بچه مو بهم برگردوند خدا _  

گذاشت: پزشک دست بر شانه ی علي   

داست ولي كمک اصلي رو آقای دكتر خ  وسیله ایم شفا با ما  .خواهش مي كنم _ 

دخترتون ، اگه اون حجم زیاد از آب نمک غلیظ رو بالفاصله به بیمار نمي خوروند .كرد

این  .مشاور ببرینیه   حتما پیشمهسا خانومو  نبود. ولي پیشنهاد مي كنم  زنده االن 

مهسا   .ت كه دوباره به فکر خودكشي نیفتهتضمیني نیس  .ون سالم به در برددفعه ج

.شنوع شدید خانم افسردگي داره اونم از  

كه زنده ماندن دخترش، مجال غصه در باره ی افسردگي او را، گرفته بود زهراخانم 

 گفت: 

؟فرمایینب  دارین معرفي  زمینه آشنایي تو این آقای دكتر خودتون   _  



59 
 

بهشون  هستند.  خانم دكتر خسروی از دوستان ما .معرفي مي كنم حتما بله دارم  _

شریف بیارین آقای دكتر شما ت كنند.  ویزیت دخترتونو، توصیه مي كنم خارج از نوبت

.نامه رو بدم خدمتتون  

هیچ یک حرفي ، داخل منزل به پیشنهاد علي  تا مرخص شد مهسا   ،از ساعتي  بعد

روی آن  را خواهرش و  نداخت، بالشي اروی كاناپهپر یسا  ،به محض ورود  .نزدند

 خواباند.

شکست. كه بغض مهسا ه بود تدقایقي نگذش  

گریه های   .نشست  جایش سر  علي ی اشاره با  او برود كه به سمت  خواست  شمادر

:آوردش  برای  علي شربتي د.شدن به ضجه مبدل مهسا   

 بیا از این شربت گالب و . همه چي تموم شد ! دیگه آروم باش  بسه هیشششش  _

.ر ببین خودم مخصوص تو درستش كردمعفرون بخوز  

 نگاهي به مادر ود مهسا كمي ساكت ش  .ریخت دخترخاله اشی در گلوآن را   به زور

: را شروع كردشدیدی ی دوباره گریه  و انداخت  

، دادین ه نجاتم ك  حاال  بفرمایین ؟ بمیرم چرا نذاشتین  .م نشدهنه هیچي تمو _

.منو  مازیار مي كشه  

 صدای زهرا خانم بي اختیار باال رفت:

؟بکشه باید  م؟ برای چي ؟ غلط مي كنه با پدر و مادرش. مگه من مرداین حرفا چیه _  

 مهسا هق هق كنان گفت:

فتاد به اها  مثل دیوونه ، دوس شده پسر  یه  برای اینکه یه بار كه فهمید ماندانا با  _

.ن هم جرات نمي كرد بهش نزدیک بشهخاتو  .جونش تا مي خورد كتکش زد  

:اش داد دلداری دست خواهر را گرفت و   پریسا  

؟پسرخاله  نه مگه .  خواهر جونم هیچ كس نمي فهمه كه چه اتفاقي افتاده _  

 علي برای اولین بار در طي آن روز چهره اش از هم باز شد. و لبخندی گرم به رئي

 مهسا پاشید:
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قسم مي وند  من به خدا . این یه رازیه كه بین خودمون چهارتا مي مونه .معلومه _

.جریان قرارنگیرن هم در نیلوفر مادرم و خورم كه حتي   

:رفت به آغوش او و  از جا، سکوت مادری  مشاهده  مهسا با  

  .بدبخت شده بودم ،نرسیده بود اگه پسر خاله سر  .مامان جون غلط كردم ببخشید _

 مادرش بي هیچ حرفي، او را بر  سینه  فشرد و بوسه ای بر سرش نشاند. 

:نمودبه علي  رو سر از آغوش مادر برداشت و لحظه  پس از چند  

.م میرهو؟ اون عکسا اگه پخش بشه آبركنم كار  پسرخاله چي _  

:گفت  با محبت ،كه بابت توپ و تشرش به او عذاب وجدان داشت  

اون  شدی.  به موقع متوجه  شکر كن كه رو خدا سگ كي باشه؟   .نگران نباش _

باش  مطمئن   ر پلیسهیکي از دوستام افس . هیچ غلطي نمي تونه بکنههم پسره 

.پیشش رم االن می  خوب من همین . كمکمون مي كنه  

 به دنبال این حرف از جا برخاست. زهرا خانم دعایش كرد:

خاله!الهییي   خیر ببني  _  

 مرد جوان قدمي را كه برای رفتن برداشته بود، برگشت:

ادثه حیکي از دوستامون دچار   به نیلوفر گفتم ! از  تو حیاط  بیمارستان راستي  _

 ندارین كه من كجا خبر شما  .اگر احیانا زنگ زد بردیمش بیمارستان.، شده بود

.هستم  

 چشمان پریسا تا آخرین حد باز شد:

دروغ بگیم؟  _  

 علي لبخند نصفه نیمه ای زد:

واقعا نمي االن هم   یکي از دوستامون منظور پریسا، دچار حادثه شد دروغ نیست _

.كدوم خیابون مي خوام برم ین كجا ودون  
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بي  ،گرفتاری  .نددورق مي ز ان راحیات ش ی درفصل جدیدمادر و دو دخترش  

 وجهي زشت و  بودند.  زندگي وجه دیگری از ، همه  بیمارستان س وپلی  ،آبرویي

 خفت بار.

وانمود كند  ، زنگ زدصاحب  بوتیک اگر  ه كرد كهعلي قبل از رفتن به مهسا توصی 

كه داریوش نام  بوتیک دار خبیث علي، پیش از رفتن   اتفاقا.  وی را نمي شناخته  كه

علي برجایش نشست  و گوش تیز كرد. .زنگ زد ، شتدا  

گوشي  پسر خاله اش ی  شارها با  كه نه  دهد یا   جوابست نمي دان  دل مانددو مهسا 

برداشت:را   

الو  _  

_ ....  

شرف كه دلش برای من  بیچاره سوخت  ؟ یه آدم باغیرت ومن چه مي دونم كي بود _

. یرش بده الهيخ خدا  .نجاتم داد و  

_ ...  

داد. راهم قرار سر خدا  كهبود  وجدان  با یه رهگذر  .مطمئنم  كه  معلومه _  

_ ....  

.رذل كثیف خودت خفه شو. _  

_ ....  

داری تهدیدم مي كني؟ _  

_ ...  

.دم به تو باج نمي من  .هرغلطي مي خوای بکن  .بار شیون یه بار  یه مرگ  _  

_...  

 یا هر كس دیگه ای برسه  این عکسا دست بابام  اگه  .خودت  ... مي خوری بي شعور _

. غلط مي كني تو ؟ سینه ام ذاری رو منو مي بری مي سر . ات مي كنم هبیچار  
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 و گوشي را از دستش گرفت ،خواهرش دچار حمله ی عصبي شده  دید كه  پریسا 

:كرد طعق  

.در بیار بنداز دور سیم كارتتم  شد.   تموم  همه چي دیگه  .ولش كن _  

پرسید: احتیاط  زهراخانم با  

؟رو كه نداره آدرس اینجاپسره  ببینم  _  

 قفسه ی سینه ی مهسا از شدت هیجان باال و پایین مي رفت:

ابراز محبت  چقدر وانمود مي كرد عاشقمه.  یه چند باری بیرون رفتیم.  فقط   نه _

گردش  رفتیم  وقت مي هر خودش برام خریده بود و  هم كرد. اون مانتو كوتاهه رومي

، رسید علي سر ببره وزور مي خواست  به   وقتي منو  .مي خواست بپوشمش  ازم

مامان جون ..وای چیکار  .آبروم رفت شه؟ وای حاال چي می ردم. مي مُ از شرم  داشتم 

ورم؟احمق باشم كه گول شیادی مثل اونو بخ باید   قد  این چرا  ؟منم  كرد  

د:شربت را دوباره به او دا پریسا لیوان   

فهمیدی؟ رو از كجا  قاچاق دخترا  مخدر و مواد ماجراهای   _  

 مهسا  جرعه ای نوشید :

ولي د، شم مهربون بوخودش بهم گفت.  تا قبل از ناهار كه  فکر مي كرد همراه _

 ، اون روی شیطوني خودش رو نشونم داد. از جیبش مقاومت من روبرو شد با  كه همین

بودند.  فروخته شده كه یي زیبای دخترا  بیرون آورد.  تا عکس  چند  

بود!  وحشتناک خیلي  داد.   رو نشونمن یک دختر جووی ر جنازه یتصو  هم بعد  

؟جنازه _  

مي   كه  این تا   .كار مي كرده براش  و  ساقي بوده گفت این   نشونم داد  آره  _

گفت اگه   منم  به   .مي فهمه و مي كشدش  داریوش كه  ، فرار كنه  مواد  خواسته با

میاره.  رو سر منم همون بال  نشم   بي سرو صدا از ماشین پیاده  
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 پلیس   ماوقع را برای به كالنتری رفته و  مادرش مهسا و به همراه   عليروز بعد 

در  بوتیک رفت و  به ، پوشش مشتری در خانمي  پلیس  ، متعاقب آن . گزارش دادند

داریوش را یافته و اتاق پرو دوربین را  

از بسیاری   اعترافاتش با   بود.  فساد ی  اریوش حلقه ای از زنجیرهد نمود.  دستگیر 

به خواست خود مهسا  اتفاق شوم، از آن  پس   .دام افتادند به  شبکه هم   افراد

كه هم   مشاوری .  با  تنظیم كرد  پریسا  با را مدرسه   به ش خروج ساعت ورود و

.  مفید بودسیار برفتن پیش روانکاو   .، تماس گرفتبود نموده  معالجش معرفي  دكتر

مي یافت. پس از  جدید بینشي  شناخته  و كم كم آفات راهش رازیرا به كمک  مشاور 

 دروسش مطالعه ی  بیشتر به  وو آمد كرد   منزل خاتون رفت كمتر به آن حادثه،

درس مي زیاد  و انرژی نشاط   با، خوشحال از این تحول هر دو خواهر .پرداخت

  اهمیت ،گردش و تفریحرفتن  به   دیگر به اصرارهای ماندانا برای .  مهسا دندخوان

  كه بود   گذاشته زیرا مازیار شرط  اشت برنمي د دست از اصرار ماندانا هم  د.انمي د

 وقتي   غیر این صورت نه. دربرود اجازه دارد  جایي خواست  اگر با خواهرانش فقط 

و   ، هانیهپریسا تر مطالعه كند. دید، تصمیم گرفت  برای كنکور جدی  چنین ماندانا  

  و در رشته های دلخواه  سه گروه مختلف آزمایشي، امتحان داده در سه  ماندانا هر

پزشکي، هانیه دبیری فیزیک و ماندانا ادبیات انگلیسي.  پریسا ند. شدقبول   خود  

ید د  را وقتي قبولي آن سهكرد، از  سات مشاوره را با جدیت دنبال ميجلكه  مهسا 

.پیدا نمود ، دانشگاه  یافتن به  بیشتری برای راه ی  انگیزه  

به  ، موفق به كالس تعلیم رانندگي رفته بودندبعد از امتحانات كه   پریسا و هانیه 

خسته  دخترها واقعا   رسید.  ماه . شهریور دشدن نیز  رانندگيی  گرفتن گواهینامه 

شهر   به  و عمه فاطمه،خاله جان  ی به همراه خانواده  تصمیم گرفتند  بودند.شده 

شبختانه  خو . مازندران برونداستان سرسبز و باصفای شان در مادر  ، زادگاهرزیبای نو

در   با خاله و هانیه و مهسا  پریسا بودند.   مشترک  خانواده ای هر سه فامیل ه

 سوار خودروی آنها یلوفر و علي، با عمه و ن  زهراخانم  .دنشستن اتومبیل عمویشان
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چهار صبح از جاده  ساعت برای دور ماندن از آفتاب و برنخوردن  به ترافیک،    .شد

دخترها هم چیپس و   .ش بردخواب گلي به محض نشستن، خاله  ند.كرد  هراز، حركت

نماز صبح را در  خوابش نبرد.  دند تا عمومحسنآور مي و شلوغ بازی در خوردهتخمه 

بود كه   حدود هفت ساعت  ند. افتادو دوباره راه  ندامامزاده هاشم، خواند بارگاه 

همگي به طرز بي سابقه ای گرسنه  . شد كنار رودخانه پهن يدر جنگل  ،بساط صبحانه

حسابي   ان را و آواز پرندگان، اشتهایش شرشر آب  ملودی ، هوای تمیز . ان شدش

 نان،   مربا آوردهو  چای كیسه ای  سه فالسک آب جوش با   ه بود. تحریک كرد

كه  بزرگترها  . ه بودندخرید  از شهرهای بین راه  را هم محلي  ی  كره سرشیر  و

  مي خواهند  آوردند كه بهانهدیدند.   "با هم بودن"دو جوان نامزد را در  اشتیاق 

ند.كمي استراحت كن  

:گفت خنده كنان   آقامحسن  

منم كه رانندگي  جا یک سره آواز خوندن و خندیدن.  همین  ، از تهران تادخترااین  _

مشتي و هوای ی با این صبحونه   االن  ولي  صدای اینا خوابم مي پرید.  با ، مي كردم

راه  دوباره  بعد  ساعتي بخوابیم   یه  .هحسابي خوابم گرفت  صدای خوش آب،تمیز و 

؟جعفر آقا  چیه نظرت بیفتیم.   

 جعفرآقا پاهایش  را دراز كرد:

.شدیدا خوابم میاد. موافقم منم  بله  _  

ها هم سفره را مادر  دند.یخواب و ه عمو جعفر و عموجان هر یک بالشي زیر سر گذاشت

شده، استراحت كردند.برپا ع كرده، درون چادرجم  

 هم علي و نیلوفر ند.گرفتهم سمت چپ رودخانه را برای قدم زدن درپیش  با دخترها

:دیخند كردو ي نگاه به عقب  مهسا . رفتند از سمت راست   

یه وقت   گرفتن  ست همو محکمعین این ندید بدیدا دخدا رو  تو نیگاشون كنین  _

.گم نشن  

:ی خواهر زدبازو  پریسا به  رفت.ان گتوصیف مهسا خنده ش پریسا و هانیه از  
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باشن و از طبیعت   هم كنارخورده   بذار یه ؟ بنده های خدا رو  كارشون داری چي  _

.لذت ببرن  

:داد  گردن قری به  هانیه  

از بین ما رفت و پیش كه از همون اول  بودن؟ اون نیلوفر خائن تا حاال كجا  وا مگه  _

.بودن كه با هم   از تهرون تا اینجا رو هم . دلدار نشست  

:داد  مهسا با خنده بلندی ادامه  

رد مي شد، مي دیدم بیچاره ها   ما  از كناروقت ماشینشون  بودن ولي هر با هم  _

ق بُ، كه از دور به غذا نیگا مي كنن و دستشون به اون نمي رسه ي ی مثل گربه ها

.افق مي نگرند كردن و به  

. ندادافت خندهبه دوباره  ، به كار بردمهسا  كه  از تشبیهي دخترها   

داده  ن مهسایي نبود كه از شنیدن خبر نامزدی آن دو، گریه سراانگار همدختر جوان 

 . نشستند ي بزرگ تکه سنگ روی شده  و هریک بر   خستهاز پیاده روی  كم كم   بود.

رودخانه  . فرو بردند  رودخانهخنک   آبرا داخل  پاچه ی شلوارشان را باال زده و پاها

سا مه  شت.از روی قلوه سنگها و سنگ ریزه های رنگارنگ مي گذخروشان ی 

و از حباب به وجود آمده  تداخدرون آب مي ان ،جمع كرده بود  سنگریزه هایي را كه

فت: به تمسخر شعر مي گ ،در آب  

تا  این حبابي كه هي رفته رفته بزرگ و بزرگتر مي شود تو مانند  ای زندگي. آه   _

بر تو  نفرین  پوچ و دروغي،   پس ای زندگي حیله گر كه برسد.   نیستي  سرانجام به

 باد. 

زیاد نظاره گر این تغییر  پریسا با خوشحالي   كرد. و این بار یک سنگ درشت را پرت 

:طور شاد مي بیند را اینمي كرد كه خواهر نازنینش شکر ا را خد تحول بود و و  

 و سربه سر مي ذاشتیم  هم  با بودند كلي   باهامون ماندانا هم  كاش مازیار و میگم _

 خوش مي گذروندیم .

تغییر جهت داد: سمت پریسا  از رودخانه به  مهسانگاه   
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تون ولي خاما بیاد   گفتم باهش ب  .دلم برای خواهرم تنگ شده  آره مخصوصا ماندا. _

.كه  ما  خودمون قراره بریم كیشگفت  نذاشت   

كیش اونم تو تابستون! _  

:گفت ، موافق نیست با دختر خاله هایش   زمینه  كه مشخص بود در این  هانیه  

قت اونو ، نمیومد بي داداشش  كه   ناماندا ؛ خاتون اجازه مي داد وب به فرض هم خ  _

.نیفته یه وقت اتفاقي   بود تا دنبال ما  یک سره  .مازیار كوفتمون مي كرد  

:لبهای مهسا كش آمد  

.نداره  سر خاروندن وقت  سرش گرمه  م دیگه اون  نه _  

 پریسا سنگ درشتي را درون رودخانه انداخت:

؟گرم چي _  

؟گرم كيبگو   گرم چي نه _  

كرد: پرتاب  درشت تراز سنگ پریسا  سنگي  هانیه  

.سه هر هم  شهناز مهناز یا بهناز؟ شاید _  

خندیدند.  بلند  صدایي دخترها با   

:دو  نآبه   سنگ اندازی برداشت و رو كرد دست از  مهسا  

....اینا كشوند بابا جون حرفو به ازدواج و واال یه بار كه   _  

انیه ه مازیار با  داشت تمایل  گویا پدرش  د.كردراین لحظه نگاه معنا داری به هانیه  

 وصلت كند.

دختر پسرعموی   داد؛  فامیالشون رو پیشنهاد ای دم بخت زود دختر خاتون هم  _

دختر دختردایي پسردایي دختر عمه اش ...... دختر خاله اش  نوه عمه  .زنداداشش  

به بازویش زد:  پریسا نرم  

یکي  كدوم  میون گزینه ها  خالصه از .بگو پرت  چرت و كم   مهسا دیگه   بسه  _

؟شد  قبول  

انداخت:  باال مهسا شانه   
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:گفت  برگشت  صریح خیلي مازیار  .هیچ كدوم  _  

كسي ازدواج مي كنم   با  . منزحمت نکشین ها شما  .نه خاتون  شما  بابا جون نه  _

  دارم كه   یس هستتا كِ  چند  فعال  .اومده باشه  حسابي اخالقش به دستمكه 

.خبرتون مي كنم ، خوردند  درد به  كدوم  هر ببینم  روشون كار مي كنم   

شانه باال انداخت: هانیه   

.مي سوزه  بشه  زن اون  كه برای كسي  ولي من واقعا دلم _  

پرسید: ولي  چرا  مي دانست این كه   پریسا با  

؟چرا  _  

:بود تکاند  شده خاكي   دامن مانتویش را كه به خاطر سنگ ها هانیه  

كه آدم  این دیگه   .نفر دوست بوده  چند  قبلش با  برای اینکه  معلومه دیگه _

اون پارتي هایي   داداشمو به بار هم مي خواسته   چند  حتي  .عیاشیه خوشگذرون و

همه جور  تو اون پارتي ها  مي گفت  .لي قبول نکردهع  ببره كهخودش میره  كه 

نگشت. باهاش  درس ی بعد به بهونه  دیگه هم از اون به   .مي كنند یيكثافتکار  

 ، یار هر چند ناتنيماز  .داددست  حرفهای هانیه، حال بدی به دو خواهر شنیدن  از

برادرش، نمي   سقوط شنیدن  خواهری از  كدام و  بود  باالخره برادرشان  ولي

 آن سوی رودخانه  به  و د سنگ انداختن كشی ناگهان دست از  هم مهسا؟ شکست

 به خانواده گفته  هم  را كه علي جریان او ه بود خود فکر كرد حتما پیش   .دكر نگاه

پریسا  با نگاه به چهره ی درهم ر فته ی او فکرش را خواند و برای   است یا نه! 

:ز هانیه پرسیدا آسودگي  خیالش  

اونو  راز  خیلي بده ولي پسر خاله هم نباید، كنه  كه مازیار همچین كارهایي مي این _

.فاش مي كرد  

:گفت دلخوری با  ،دش در حالي كه بلند ميهانیه   
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كه بیاد با آبروی افراد  اون كسیه  جوری شناختي؟   داداش علي منو این پریسا تو _

تعجب مي كنم .  جا پیچیده تي گرفتنها و ....همه پار جریان  نه عزیزم . بازی كنه؟ 

.نشدین چرا خبردار شما   

:نشست مهسا  بارقه ی امید در چشمان   

نگفته؟كس دیگه ای حرفي  حاال در مورد   یعني پسر خاله تا  _  

نزده.  حرفي  از كسي  معلومه كه  . علي آدم كامال قابل اعتمادیه ه؟ این چه سوالی وا _

 مسافرت رفتن با مازیار برای گردش و  باباجونم خاطر اصرارهای   فت بهگ اونم كه 

جبور اونم  م  .این حرفا دوری مي كني و هي مي گفت چرا از پسر عموت بابا خه آ. بود

.میفته چه اتفاقایي ، تفریحات ین مسافرتها وا تو  شد بگه  

  زهرا خانمبا صدای   .شد  راحت دو خواهر  خیال

.ندافتادراه  كرده و جمع  نه راب و بار  

در .  سرسبز شهری جنگلي و  .ندرسید از آنجا به نور و مل به محمودآباداز شهر آ

به منزل عمه ی خانواده  و دش  ملحق به خواهر هم  زهراخانم  ، همان ابتدای شهر

طوالني  پیچ در پیچ وی كوچه  در یک  پدربزرگ پریساه ی  خان  رفتند. پدرجعفر آقا

گلهای كاغذی صورتي  ، جلوی در اكثر خانه ها . مي رسید كه به دریا  بود   واقع شده

نار ادرختان نارنج  و .بودند از دیوارها به طرف كوچه آویزان ، رنگ و یاس سفید

دند.دیده مي ش از هر طرف  وحشي هم   

نجیرهای ا ، شرقي حیاط در قسمت   .داشتكوچه قرار   منزل پدربزرگ در اواسط

 درشت سیاه رنگ 

دیده مي بر روی شاخه ها  میوه های درخت فندق  به خوبي ، قسمت غربي در و

ند.دش  

  مانند بود.  بازسازی شده  ، شیکي و  سبک جدید به   كه دیمي ق و بزرگ   خانه ای

ا ب و بود  ورودی كه مانند باغ بزرگ  حیاط اشت. د  چهار تا حیاط ، منازل شمالياكثر 

  كاشته "گالبي  "و " سیب""انجیرسیاه  ""هبِ"سمت راستش درختان  در  صفا
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  گالبي وحشي به  همراه  فندق  درخت پرتقال و شلیل و دیگر چند   سوی در بودند.

اصل ف حد ، وسط حیاط ؛ به چشم  مي خوردند. شمالي ها به آن از گیل مي گویند كه 

دیواری طبیعي  ، شمشادهای ابلق ی به وسیله و نگفرش شدهس، بنا درب ورودی و

.اشتپشت  ساختمان هم فضاهای بازی قرار د در طرفین و  .بود ایجاد شده   

 ،خیار ،درونش پر از بوته های گوجه فرنگي  بود كه بزرگي   باغچه ی  در یکي از آنها

و كدو بود.   بادمجان ،فلفل  

از خوش  پدربزرگ بعد  .شدند بسیار خوشحال دیدن آنها مادربزرگ از پدربزرگ و

  .برید سر را برای ناهار   خروس  دو عدد مادربزرگ   یتوصیه   به  ، وبش های اولیه

پریسا   .تا بادمجان بچیندرفت    پشتي ی باغچه  به  دست به   سیني مادربزرگ هم 

 و گرفت مادربزرگ  سیني را از دست ، دمي بر وافری  لذت گیاهان  كه از بودن با

مادربزرگ و   .كردجدا  قلمي را از درختچه شان  بادمجانهای سیاه و ش خود

دستهای  با خیار را فلفل و گوجه فرنگي و كدو بادمجان وپدربزرگ، بوته های 

هم با  جان  دایي  خاله نسرین وساعتي نگذشته بود كه   بودند.  كاشته  خودشان

 در  آنجاآنها  را هم  با   روزهای  بقیه  و آمدند  خوهرانشان  برای دیدن  خانواده

دند.مان  

شوهر  علي و دایي و . ندبودباز هم با یکدیگر  یلوفرن مهسا هانیه و دختر پریسا چهار 

ن،از شنیدنشا  كه د دنمي ز حرفهای بامزهنقدر ،  آخاله نسرین  

  فت.به آسمان مي ر ، صدای خنده هایشان

د از شنیدنش هم خوشحال مي شدخترجوان   ند.درا خانم دكتر صدا مي زپریسا  ه هم

:كه رد مي ك روز غرغر هر  هسا همم و ندفتدریا مي ر  روز به هر  شرمسار.  همو  

وسری ر ین لباسها وا  با رد.  شنا كبشه  بریم كه  جایي   باید.  اینجا فایده نداره _

 طرح   كه  بریم جایي باید  ! من نمي خوام  .كنیم  فقط  باید مثل بچه ها آب بازی

.داره سالم سازی   

:زداو  لبخند محبت آمیزی به  ، مهسا را دوست داشت  بي نهایت كه   دایي جان  
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دلت  تا  .دریای محمود آباد  بریم شین  آماده  ؟ عصری دایي جان اینم غصه داره  _

شنا كن. مي خواد   

  شیک و خوش تیپش آویزان شد:  دایي  مهسا از گردن

؟ریمچند می ساعت  چشم  .دایي جون  مرسي  _  

؟پنج خوبه  _  

.بله خیلي هم خوبه  _  

 دخترها، خاله نسرین  و ستاره همسر دایي ناصر، همگي  شناگران  ماهری  بودند.

بود. دختر جوان طوری با مهارت شنا مي كرد كه  نظر  بي پرواتر مهسا ه  همولي از 

خیلي ها را به خود جلب كرده بود.  با صدای كف زدن آنها  هیجانش بیشتر مي شد و 

خانم های  چند بار  كهتا دور دستها  شنان كنان مي  رفت.  طوری بي محابا  بود  

دادند. وی تذكر به  و ت كشیدهسو ،شدن از ساحل دور بابت  ، غریق نجات  

 .اراني باشدب همیشه ابری وهوا   دردنكه دعا مي ك بود  لب دریا چنان سوزان  آفتاب  

 آب به قدر كافي در   .كمتر بسوزند تا   دندكرم ضد آفتاب مي ز شنا حسابي  به هنگام

آماده ی بازگشت شدند.  كه به حال موت  افتاده بودند  از خستگي و  مانده   

شد.  دختر جوان به  دوباره مشغول كرم زدن اشت، ی دتر هانیه كه پوست حساس

د :یز همه كالفه تر به نظر مي رسخاطر آفتاب  ا  

طوری نمي سوزیم؟  تهرون این چرا تومیگم   _  

عینک ند. زد لبه های آفتاب گیر را به سر ، روی روسری را برداشته و از ساكهاهمگي  

پریسا جواب او را داد: د. افتادن  به طرف پاركینگ راه گذاشته وهم آفتابي   

 ، برای اینکه اینجا به علت شرجي بودن هواخانم دانشجوی رشته ی فیزیک !   _

یعني  نور   ذره بین عمل مي كنند  یک  مثل كدومشون  معلق بخار هر ذرات 

  شه.برابرمی ین چنداب آفت  خورشید رو برمي گردونن شعاع

 هانیه دستش را خاراند:

.همیشه ابری باشههوا   دوست دارمكه   من  آره  راس میگي!   _  
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گشت:بر  عقب به  رد، آوز پارک درا را تا اتومبیل فت نسرین  كه جلوتر  مي ر خاله   

برای خورشید خانوم  دلت   بارون بیاد  روز پشت سر هم  چند نه هاني جون اگه   _

.شهمیتنگ  خیلي   

:گفت ، اطالعات عمومي خوبي داشت بود و دبیر  كهزندایي   

؟ههمین آفتاب بود تو دنیاغارت انگلیسي ها  غصب و  مي دونین دلیل اصال   _  

دریا   سمت همین  سرش را به  برای لبالو خشکه مي خورد وآ مهسا كه یواشکي

:گرفته بود گفت  

كشورهای زیرسلطه  منابع  خاطر معادن وبه  فکر مي كردم استمارگران  ؟ من واقعا _

اونجاها مي رفتند. شون  

 جواب ، لبالوآی شدن هسته  پرت  دیدن   نگاه مهسا را گرفت و بای دنباله   زن دایي

 داد:

از   كه .  مثل  تو دیگه بوده دلیل اصلي همه شون همون چاپیدن ممالک   بله  _

مي خوان قاقا لي مثل خودتن  و  فکر مي كني همه خوراكي های همه مي خوری  ولي 

، یواشکي  مي لمبوني.لي تو ازت بگیرن  

 آوردند.لبالو هایش را از چنگش دره  و آگرفته مهسا را هانی و پریساف،  این حر با

:كرد مهسا با حرص رو به ستاره  

دایي جون برای  زني   یه برات گرون تموم میشه ببین  صبر كن   .ای زندایي خائن  _

.خیانت نکني  من به  تا دیگه  ي گیرم م خوش تیپم  

گرفت و  آن را پیچاند: را گوش مهسا ستاره   

بگیری؟ زن  شوهر من  برای  تو ! چشمم روشن؟  بله بله _  

 مهسا دست بر گوشش گذاشت و نالید:

.وای گوشم .بخندیم شوخي كردم  .من غلط بکنم  وای نه _  

:ستاره به  جدی رو كرد  با لحني  قدم زنان هانیه  
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 طال و و  گنجینه ها  عالوه بر يانگلیس ب، این حسا  با  زندایي جون  پس خوب   _

بودند.  هم دنبال خورشید  به ، ماسال  

و. جل زندایي ،  ها عقب نشستنددختر  ند.رسید  نسرین ماشین خاله  بهصحبت كنان 

به طرف عقب چرخید:ستاره برای دادن جواب به هانیه، كامال   

؛ دین آفتاب براشون مه آلوده  انگلستان همیشه ابری وبله دنبال آفتاب بودند چون  _

خوشحال  ،  كلي نیست  بینن هوا گرفتهب  بیدار شن و اگه  طوری كه   خیلي جالبه

ن .گهم تبریک می  هب میشن و  

:گفت و با مسخرگي خندید   مهسا  

  احمق! تبریک به خاطر آفتاب! چقدر _

: چرخید طرف مهسابه نگاه زندایي ازسمت هانیه تغییر جهت داد و   

 ، آسمونواسترالیا هند و افریقای جنوبي وی تو  كه بعد  به قول تو احمق ها،  همین   _

مخصوصا  .قضایای قیه ب كه برن اونجا و سرشون زد   به ، دیدند آفتابي   همیشه

 یمتي ق  سنگ هایو معادن الماس  تمام  ، كه تو افریقای جنوبي برای این   .استرالیا

كه تمام زمینهای  هندوستان هم ی  تو .دیگه شونو برای خودشون برداشته بودن

هند كشت مختلف   تو ایاالت  هنوز هم بهترین چای های دنیا   .بود مال اونا حاصلخیز

.در انحصار انگلیسه ولي   شهمی  

تحت تاءثیر حرفهای زندایي قرار گرفته بود، ابرو باال داد:مهسا كه   

واقعا؟! پس بگو! برای همینه كه بهش میگن استعمارگر پیر! _  

مقابل بستني فروشي توقف كرد:خاله نسرین از محمود آباد به نور رسیدند  و  

؟موافقه بستني   با  كيخوب  _  

.من _   

من. _  

من.  _  
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  قیفي و حصیری  رای همه بستني ب و  رفت خودش ، شودخاله پیاده  نگذاشت  پریسا 

:بستني زد  گازی به با لذت تمام  ،شده بود  خالص  كه از شر آفتاب  هانیه  خرید.  

؟چیه ی  فردامون  خبردارین برنامهبچه ها  _  

:نسرین از آیینه نگاهش كردخاله    

؟چیهمن كه خبر ندارم  نه  _  

:گاز كوچولوی دیگری زد دخترجوان   

.االتلیمدریاچه ی ا اینا همگي مي خواییم بریم عمه  با _  

:و زبانش را دور لبها كشید مهسا بستني را تمام كرد  

! دلم لک زده برای قایق سواری.الیماالت  آخ جون دریاچه _  

گفت: سری تکان داد و پریسا  

تهران.   فردا بریم .  قراره كه برنامه  به هم  خورد  متاسفانه  نه  _  

 خنده از روی لبهای مهسا  پرید:

شده مگه؟ وا چرا چي   _  

 پریسا ادامه داد:

.خودمونم به ثبت نام دانشگاه ، به تجارتشون برسن باید   مادرامون هیچي  _  

 خنده از روی لبهای مهسا محو شد و سایه ی غم بر پیشاني اش نشست:

منو بگو از تهران برای رفتن به الیماالت ذوق مي كردم. كاش تو این چند  ای بابا! _

 روزه مي رفتیم!

 هانیه كه  مانند مهسا از نرفتن به آن مکان رویایي ناراحت شده بود گفت:

دقیقا مثل من! كلي ذوقو شوق داشتم كه بریم دریاچه. به جاش هر روز رفتیم دریا!  _  

در  ،بازگشت از دریا  بعد خانه رسیدند.   بهه باالخردخترها همراه خاله و زندایي 

 داخلاز  را ی بزرگي  دایي جان هندوانه .خنک نشستند حیاط آب پاشي شده و

كه روی تخت نشسته بود داد: به آقا رضا حوض در آورد و  

بفرما آقارضا اینو بگیر االن سیني و چاقو هم میارم. _  



74 
 

برود، پریسا سریع سیني و چاقو را به طرف آقارضا تا دایي جان بخواهد به آشپزخانه 

 گرفت و خود برای آوردن پیش دستي و چنگال مجددا داخل ساختمان رفت.

و آن را تکه تکه نمود.  افتادهندوانه  با چاقو به جان شوهر خاله    

بنا بود  .به تهران برگشته بود با اتوبوس  ، برای انجام كارهایش  روز قبل محسنعمو

شروع  وند كنار باغچه نشست هادختر شت فرمان بنشیند. ، علي پهنگام بازگشت

به سر  سركه از دایي ناصر   .بودند  روی تخت آقایان همكردند به تخمه  شکستن. 

:تفریح مي كرد، رو به او نمودمهسا گذاشتن با   

.ها روغن میفته نونمون تو ، بدیم مش رمضونرو   مهسا آقاجانم گمی  _  

:گفت ،دایي چشمک مي زد به   كه آقارضا در حالي   

اون مال قدیم بود. االن  دیگه پولدار پولدار شده بهش میگن  كدوم مش رمضون؟  _

!"رمضان خان حاجي"  

دوانه اش را با كارد تکه تکه كرد و نگاه شوخش را به مهسا انداخت :هن پدربزرگ  

مگه من دخترمو حاال  پشتش.  هفت كرده با  غلط   ؟رمضون برنج فروشو میگي _

 حاالها به كسي میدم؟ 

 دایي جان كه منتطر فرصت بود تا فضا را شاد كند بشکن زنان رو كرد به مهسا:

یه دختر دارم شاه نداره  _  

 صورتي داره ماه نداره 

 تو خوشگلي تا نداره  

 به كس كسونش نمیدم 

 به همه كسونش نمیدم

ها را در گوشه ای از باغچه ریخت و لبخند گرمش را بر روی  پوست تخمهمهسا 

 پدربزرگ پاشید:

  .پیدا مي كنند شوهر برای من   وز یهر هرآقا  تا  دو  ینا .زنده باد آقاجان خودم  _

.مرغ فروش ش رستم ماهي فرور، غالم قربون چوبدا ، شعبون كدخدا  
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فکر منن. به  فقط  و  فقط هست اینجا  من  دختر بزرگترازتا  دو  

تکه  هندوانه ی درشتش را با كارد دوقسمت كرد و خندید:دایي    

هکتار هکتار  ؟ن بیادوبگم حاج رمضحاال  بده دوستت داریم؟  خوب دایي جان  _

مي دوني چند مي ارزن؟شالیزار داره.   

:گفت با چشماني تیز شده  ،بنشیند  روی تخت ي آمد در حالي كه م  مهسا  

بود؟ رویا  چي  درازه اسمش  یکي  چطوره؟ اون  لیال   حالدایي   راستي ! بگو  آره _

  دوست قبلیات   با نامزد بگم  رم ب آشناست؟   باهاشون زن دایي   ؟خوبه  آهان رویا

؟بشه  

از روی دایي ناصر پرید:به وضوح رنگ   

از  بود پیشنهادی   فقط   ؟مي خوای خونه خرابم كني بود؟  كجا  نامزد  جان دختر  _

! نشدن همین  واقع  مادربزرگ كه مورد پسند طرف   

گفت:  و ظفرمندانه نه ای قاچ كرده برای خودش برداشت مهسا هندوا  

همه چیو ، برام شعبون رمضون كني بار دیگه   یه حرفا ندارم   این  كاری به من   _

زن دایي .  دست كف  میذارم   

سر مهسا را بوسید و خنده كنان گفت: پدربزرگ   

  كه آخه اون كسایي  به سرت میذارن . كه دوستت دارن سر بس   !شیرین دختر _

تو عصباني  مي بینن  .باور نکن  .تو هستن پدربزرگ   گن همه شون جایاینا می

.بشین  خوشبخت سه تاتون  اهلل هرءن شاا  خوششون میاد.شي می  

هوا رو به تاریکي مي رفت. دایي جان المپ های  مهتابي حیاط را روشن كرد.    

صدای برهم خوردن   غذا مي پختند. خاله ها در آشپز خانه بودند و زندایي  ور، ماد

مي داد.ا شدن شام ر نوید آماده  ، بشقاب  قاشق چنگال ها با  

صدا زد :همه را همان طور كه نشسته بود با صدای بلندی بابابزرگ   

.دارم كارتون   بابا  همگي  بیایین!  نسرین! زهرا! گل نسا  _  
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گوش به آقا جان  ند و نشسته بر روی تخت،آمدهرسه دخترانش دوان دوان به حیاط  

پاهای كه از منظور همسرش آگاه بود، به پشتي تکیه داد. بزرگ  رماد  سپردند.

:دردناكش را دراز كرد و رو به شوهرش گفت  

. همه اومدند بفرما حاجي  _  

. هرسه دختر وپسرش دقیقي انداخت فرزندانش نگاه  پدربزرگ به چهره ی تک تک 

 منتظر به او چشم دوخته بودند:

و بخوریم بعد بهتون میگم.منتها اول شام .باید همه تون بدونین  كه  لب مهمیهمط _  

كرد، نگاهي به سفره ی پیرمرد كه از مشاهده ی نگاههای كنجکاو حضار تفریح مي 

 پهن شده انداخت:

بسم اهلل بفرمایین . .به به ببین چه كردن این كدبانوها _  

نگاههای زهرا بانو،  خاله گلي، خاله نسرین و زندایي ستاره بین یکدیگر در نوسان 

 بود. هریک با خود فکر مي كردند چه مسئله ی مهمي پیش آمده؟ 

. كردند كمک هم سفره را جمع  به  همگي  ،شدعجله صرف  كه نسبتا با پس از شام

سماور  همین خاطره ب  .چای بنوشدبالفاصله   ،صرف غذا از  داشت پس آقاجان عادت 

 ل مي جوشید. مادربزرگ هم ل قُقُ ر، دیوا كنار در گوشه ای  روی تخت قبل  شام بر  از

 . ریخت باریک چای خوش رنگي در استکان كمر  ، قوری  برای همسرش  بالفاصله از

محض  به   .صحبت كند دختران چشم به پدربزرگ دوختند تا  خاله ها و ، مادر ، دایي

، گفت:صبرش لبریز شده بودی كه  كاسه زهراخانم ، شام  اتمام  

بفرمایین شامم تموم شد! .باشه آقاجان خیر _  

 آقاجان خنده ای كرد:

 روستا از پدر تو زمیني  یه مقدار   :كه  خدمتتون عرض كنم  .خیره دخترم  خیر _

؟یادتونه ،مونده بود م خدابیامرز  

.  خاله گلي  پرسید:"خدا رحمتش كنه "همگي  گفتند  

؟گيپرتقالو می  كدوم؟ باغ _  
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كه البته  باعث  شد مهسا  بلند بخندد و  نوشید چایش را هورت كشان آقاجان 

 دیگران با گزیدن لب، خنده شان را مخفي كنند. 

. زمین خالي نه بابا جان  _  

پیر مرد  دوباره استکان را به  لب برد و بي توجه به خنده ی مهسا  هورت  بلندی 

مي جوید، ادامه داد:  "خرت خرت"كشید. سپس در حالي كه قند را زیر دندانش   

از  بعد  .صیفي كاری مي كردیم عموتون  توش  خدابیامرز با ، سالها پیش  خیلي 

.به رحمت خدا رفتاینکه برادرم   

ای گفتند.  خوشبختانه  چای نوشیدن پیرمرد  هم  "خدا رحمتش كنه "دوباره همگي 

 تمام شد.

 سهم پدرشونو پسراش خواستنخدا  رحمت كنه همه ی اسیران خاک  رو! بله   _

با قیمت من سهمشونو  ،دیدم دارن مفت از چنگشون در میارن . بفروشن برن خارج

كارگر نبود وخودمم تنهایي نتونستم بهش برسم شد خریدم  بعدش هم دیگه مناسب 

به دولت   مي خوام اونو .شده قیمتش چندین برابر ، طرح تو  حاال افتاده علفزار. 

 بفروشم و پولشو بین شما تقسیم كنم.

 همگي از شنیدن ماجرا خوشحال شدند. دایي ناصر گفت:

ک ذارین بان، ببرای من در نظر گرفتین كه  سهمي رو نیازی ندارم آقاجان. من _

  .ینگیرسودشو ب

 پیرمرد نگاه محبت آمیزی به تنها پسرش انداخت:

ماشا اهلل وضعت خبرش میاد كه از كل استان سراغت میان  و  مي دونم پسر جان. _

  مادرتون روزیمونو از همین و من .  اونا هم آینده مي خوان ولي بچه داری و  .خوبه

دراز   دستمون پیش كسي  كه قدری دارم  بانک هم اون تو  خودمون در میاریم. باغ 

  رو پیدا  طال  كردم زمین حکم پرس وجو  .پرتقال هم هستباغ  تازه درآمد   .نباشه

ی   تونن مغازهمي گلي و زری  ی. بخرت برای خود  وكالت ه دفتري  یمي تون  .كرده
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هر كاری  خواهراشی به همون اندازه  نسرین هم   .برای خودشون بخرن  رده دوزیپ

.مي كنهبا  سهمش  خواست   

فکر مغازه   .بود از همه زهرا خانم خوشحال شده  كردند. بیشتر همه از آقاجان تشکر

:به وجد آورده بود را حسابي  او  ای كه مال خودش باشد  

ده سود بیشتری می مغازه برای خودم باشه   .خیلي ممنونقربان شما برم  آقا جان  _

 ولي آخه خودتون چي؟ دوا دارین درمون دارین لنگ نمونین!

خوشحال از شادی فرزندانش، گفت: مادربزرگ   

دخترجان زمین نبود، ما روزیمون مي رسید.  حاال هم فرقي نکرده. تا  حاال كه این   _

. بود خبرنداشتیم كار خدا ما خودمون هم   

با هیجان گفت: خاله گلي   

فکرشم نمي كردم كه ، شیمب كار مشغول   زری جان با تا قبل از اینکه  آره واال من   _

 سوددیم  كه دیگه اجاره مغازه نمی حاال   .چیزی داشته باشم وز برسه از خودم یه ر

كمتون  بزرگي  از خدا خودش سرمایه اس .  مغازه هم تازه خود . بیشتری مي بریم

.نکنه آقاجان  

صورت همسر وخواهران و پدرو مادرش در نوسان بود:،  بین دایينگاه شاد   

.خیرتون بده شه ممنون آقا جان خدادفتر مال خودم می م دیگه من هم مثل خواهرا _  

:قلب گفت  زن و پیرمرد از صمیمیرخاله نسرین ته تغاری پ  

. ناظم مدرسه ام. ماه به ماه هم حقوق مي كه مثل اینا كاسب نیستم  آقاجان من _

اوني رو كه بر ای من درنظر گرفتین بمونه برای خودتون. پس  گیرم.  

 آقاجان چای دومش را هم از دست همسرش گرفت:

نمیشه دخترم توهم باید بگیری! حاال مغازه نگیر یه خونه ی نقلي بخر بده اجاره. _  

 نسرین از فکر داشتن خانه ای به نام خود، لبهایش كش آمد:

.خودتون هركاری خواستین بکنین دست  قیچي  یش ور _  

پای را در نعلبکي ریخت و حبه ی قندی در دهان گذاشت: آقاجان   
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جمع وجور مي  نقلي وی فکر كنم یه خونه   ببین  .وكیل نسرین باش آقارضا خودت  _

.تونین بخرین  

دستانش را بر روی چشم  نهاد:آقارضا   

.مي گردماز فردا  حتما  .به روی چشمم _  

چای لیواني برداشت: خانم گلي  

 .كنیم كم  زحمتو كم  كم  باید  هم دیگه خوب آقاجان مادرجان اگه اجازه بدین  ما _

رو   مغازهم، دو اینجایی هر زری خودمم با  . برن دانشگاه ثبت نام باید   هانیه ریسا وپ

باید زودتر بریم.دیگرون سپردیم دست    

مادربزرگ  پر كشید:خنده از لبهای نازک  با شنیدن این حرف،  

بهترین روزهای عمرمونه  ، هستین چه زحمتي؟ این موقع ها كه شما پیش ما  _

بیشتر بمونین؟  نمیشه  

 اشک در چشمان آبي زهرابانو  پر شد:

باید حتما  دارن بچه ها  كار ، م سر كارینر . ولي اگه ما هم مي خواد وندلم ونمخودم _

 بریم.

بلند كه از شنیدن این خبر بغض سنگیني بر گلویش نشسته بود، از جایش  مادربزرگ 

گفت: لرزان   صدایي با چند تکه ظرف برداشت و شد و  

.رو ببرم آشپز خونه من اینا خوب   _  

، مي رفت تا دور از چشم بقیه گریه سفرهجمع  كردن  ی به بهانه  كه  كامال معلوم بود

 كند.

آرام لب زد:رو به زهرا بانو وخاله گلي زندایي با رفتن مادربزرگ،   

ساكت میشه. گین ومتا مدتها غ ان، مادرجان بر مي گردین تهر دفعه كه شما  هر _  

ولي  گرفتند.  هم نم اشکشان را با انگشت خاله گلي  مادر و، حرف از شنیدن این  

ساكت شود زیرا   كردند كه دایي اشاره  ستاره و  .زیر گریه زدخاله  نسرین  بلند  

كه درست یک ماه  آمد. آقا رضا قول داد مي  چشماني سرخ به حیاط  مادربزرگ با 
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همراه   خاله نسرین به  بعد ساعاتي بیاورد.  تهران به  مادربزرگ را بعد پدربزرگ و

منزل  خانواده اش به  با  دایي ناصر هم  .رفتند و  فرزندان خداحافظي كرده شوهر و

كه  شاره ای نمود ا، خاله و پدربزرگ به مادر ، موقع خواب  شده بود . خود باز گشتند

چه   يیعن "كنجکاو شده بودند  شدت   هر دو به  .دور نماندهانیه  و از دید پریسا

؟"خبردار مي شدندا  نباید كاری بود كه دختره  

به خواب  را هانیه خود وبست  ولي پریسا  مهسا چشمانش را ، به محض رفتن به اتا ق

آرام آرام   .خوابش برده زدند تا اینکه از صدای نفس های مهسا مطمئن شدند كه 

 ازجا برخاسته و

نوند.از حیاط بش تا صدای  گفتگوی آنها را  پشت پنجره نشستند  

:گفت به پریسا صدایي آرام با دو دخترشان.  هانیه با  ددربزرگ ماندنپ  مادربزرگ و  

نکنه بازم   مي گم بشنون؟   تو باید  مامان مامان من و فقط   حرفیه كه گم چه  مي  _

از ما خواستگار اومده؟ برای یکي   

كنار زد: شمانش چ پریسا موهای افشانش را از جلوی   

.تریهمطلب  مهم  .همخفي كاری ندار این همه  كه   نه بابا این جور چیزا  _  

را پایین آورده  صدایش مادر بزرگ كه  دهان پدر بزرگ دوخته بودند و  همه چشم به 

، به شوهرش گفت:بود  

.خودم بگمنمیگي  ي بگو دیگه حا ج _  

:صحبت كرد  به  شروع صدایي آهسته  با و  رفتاو  به چشم غره ای  پدربزرگ   

:مگخودم می  بزني نکرده این قدر جوش   الزم _  

 سپس  به طرف زهرابانو  برگشت:

یعني در  یعني   فرستاده بود پیغام  هم  باز  امروز حاج محمود ! دخترم زهرا جان  _

.كرد  خواستگاری  .  دوباره . . ازمرو  .. واقع تو  

باال آورد :را  آقاجان دستش د، دهان باز كر تا زهرا  
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چند بار  حاال زن.  محمود  تا حرف ب تو  میشم  ساكت من   كن بعد گوش  اول خوب  _

 چشمای من جا زهرا بیاد رو ل مي كنم وال مي كنم و بِِفرستاده كه   پسغام و پیغام 

  دخترم چي  هر خود زهراست  با   انتخاب  گفتم  منم  .قبیل چیزا این  داره و..از

؟بگو نظرت چیه تو حاال . بخواد همون میشه  

:پدر بزرگ نمود ه ب رو، بودي شدید بازتاب خشم ، ارتعاش صدایشزهراخانم كه   

مرده. اون  نم ك فکر مي من  طور كه   مردم همون بگین خیال كنه من   بهش  _  

گلي  نگاهي به باال انداخت: خاله  

این جوری مي كني؟ خواهر چرا خبرته  چه   .تر آروم  .بچه ها خوابن  یواش ! هیس _  

كل  هرا با دیدن لرزه های عصبي چانه اش، لیواني آب خنک از كلمن برایش ریخت.  ز

فت:نر بین  كالمش از  یک باره نوشید ولي لرزش آب را به   

 شش  همون  .ندادم اجازه  ، با خودم حرف بزنه بود  چند باری هم خواسته  یه   البته _

گرفته تا  از فامیل  ،از جدایي بعد  روزهایي كه ؟ چرا رگ غیرتش نجنبید سال پیش 

  مي دیدن وون ی جزن  مطلقه  چشم ..یه  چشم  . .. به   به ..منو  ..منو همه ها   غریبه

 كشیده   نفر از من چند  شما مي دونین   ؟كجا بود، شدن  ارها مزاحممب و بارها و

د مي دونین چن .منو بخورین تنها یي ی غصه  چون نخواستم  نمي دونین   خوردن؟

كردن؟ مي  دفاع  و از ناموسشون  برادر شدن  برام  و پسردایي جعفر بار حاج محسن 

به عصا راه رفتم؟ چقدر دست  ، دونین برای اینکه حرفي برام در نیارن  

داد: تکان   تاسف به   سری  پیرمرد  

تا آخر  كه   شه نمي  .خیرتو مي خوایم مادرت  و من  دختر جان   الاله اال اهلل.  _

.از ناپدری بهتره باشه  راته هر چي محمود پدر دخت  .تنها باشي عمرت   

:گریه افتاد  به  سخنان  شنیدن این مادر با  

.همه دنیای منن  منن مهسا با  و  پریسا ؟ كدومه  آقا جان تنها _  

ی گوشه  در حالي كه با، چشم آورده بود  به اشک ، زهرای كه از گریه  مادربزرگ 

گفت: مي كرد  را پاک   روسری سفیدش آن  
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روز سه  زرو دو مهمون ، جانپریسا و  جانمهسا . بشم زهرا جان دخترم قربانت  _

و خونه  فرداست كه برن سر دارن امروز و كه  خواستگارای خوبي  همه  با این   .تن

خودت. و  مي موني تو  اون وقت خودشون.  زندگي  

برد:   دستمال كاغذی را به بیني زهرا  

به  اینا بشه و تا شیر پاک خورده قسمت  دو  كه مادرجان همه آرزوی من اینه  _

میرم مي بینمشون اونا  مون شهرم.ه تو خودمم   .بختی  خرمي برن خونه  خوشي و

داره   تازه تنها موندن شرف. دیگه این جوری نگو شما   كه نمي فرستم. میان غربت 

چه  شو ببینم نحس  هم نمي خوام ریخت  من بمیرم . یه ... استغفراهلل با  ازدواج  به 

به ازدواج. برسه   

 خدا سگرمه هاش توی همیشه  ، داشتمنیاز  توجهش جووني به  اون روزهایي كه تو

  به خاطر من با این طفل معصوما هم خوببي انصاف   و محبت.دریغ از یک جُ ، هم بود

 گیمو صاحاب دزن و زار  كه بود  خیالش راحت  حاال  تا عفریته،  خاتون   اون  نبود.

  بشه همه از این چیزا باخبر اگه   بچه ها نداشت. من و برای همین كاری به كار، شده

اگه ، نکنین اون قربون صدقه رفتنا و چرب زبونیاشو نیگا  . چیو به هم مي ریزه

ره.ت هم خطرناک  موقعش برسه از مار غاشیه  

  نفس عمیقي  بي نوازن  منتظر بقیه ی حرف های زهرا ماندند.   بقیه در سکوت

داد:  كشید و ادامه  

خالصه جوری براش حرف زدم كه خیالش راحت بشه و دست از نقشه كشیدن برای  _

 دخترام برداره.

اخم شدیدی كرد: با شنیدن حرفهای خواهرش بسیار ناراحت شد و گلي  

هان؟ برم حقشو كف دستش بذارم من نگفتي چرا به  شه! باورم نمی  _  

برای خودش لیواني آب ریخت و چند  جرعه  نوشید:زهرا خانم    
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كثافت هر چي به هم بخوره بوی گندش بیشتر بلند میشه.  بشه؟   كه چي مي گفتم  _

مردک  م اون دیهرگزاجازه نممتنفرم و  شوهرش  براش قسم خوردم كه از خودش و

.نزدیک بشه من   به  

كرد: مادربزرگ سری تکان داد و چند فحش حواله ی محمودآقا  

الهي خیر از زندگیت نبیني مرد! بچه مو بدبخت كردی خدا لعنتت كنه محمود! _  

 ند نگاه هم  به  هاج وواج  ،بودند حرف های آنها را شنیده  تمام   كه  هانیه و پریسا

مد:آصدای خاله   كه  

مغازه  . شهمحبت سرش نمی و بي خبر مهر از خدا اون   .گهمی زری راست  ! آقاجان _

خارج تا قرون  بدون اطالع فروخته رفته   اون هم، پسرش زده بود  به اسم كه  رو ها

 اال و كرده تو یه كفش كه  پاشو ،كه اومده هم  حاال  قمار كرده. آخرشو خرج عیاشي و

حاج  تو شیشه.  شو كردهخیرندیده  خون مادر  بدین.  سهم منو از خونه  باید  البا

 ، بي چیز شده بینه مي  كه  حاال  .كرده اجاره  مغازهبرای كار خودش،  رفته   محمود

.زهرا افتاده  یاد  

:مالید و آرام آرام  پاهایش را دراز كرد مادربزرگ   

مغازه ها كه گرون   كه تموم شده. جوری خرج كرده  چه  همه پولو اون  ؟ یعني چي  _

.بودن  

گلي با مشاهده ی درد پای مادر، پماد او را از كنار بساط سماور برداشت  و پس خاله 

پاهای مادرش را مالش  داد:از مالیدن آن   

تازه   داد.  قمار به باد تو  نوشید هم  خورد هم  هم، مازیار آقا گرون بودن.  بله  _

از  حاج محسنم  بود كه كشیده  رو پیش   چند باری حرف هانیه  با پررویي باباش 

با لحن تندی جواب داد:شنیدن این خبر به شدت عصباني شد و   

غلط كرده پسره ی.... مگه من مُرده باشم! یه بار به اون باباش دختر دادم واسه  _

 هفت پشتم بسه! همینمون مونده دختر دسته گلمونو بدیم به یه الت بي سروپا!
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  هانیه به  با بغض كه از شنیدن حرفهای مادر وخاله اش بسیار ناراحت شده بود، پریسا 

 نگاه كرد: 

؟ شده  ستپَ قدراین    مازیار چي كار كرده؟ از كي نمي شه   باورم من  _  

دست او را گرفت. برای او هم عجیب بود هانیه   

!خلیده بود بر روح پسر جوان ی متهددخارها ،شوره زار هوس از  

مي  محابابي  اشکها یش نشسته بود سرباز كرد. بغضي كه در ژرفای جان پریسا

 یشدلدار از دیدن گریه ی دخترخاله اش ناراحت شد ولي الزم دید هانیه د.نریخت

:هدد  

اون همه خوش  خوب با كن. دعا فقط  . كاری برنمیادكه ما  به خدا از دست  بسپر _

پارتي و  كه  بود  معلوم   ،بابا مامانش مي دادنكه  يیمهمونیهای آن چنان و گذروني ها

.شه قمار هم براش عادی مي و  مشروب  

یاد مهربانیهای  به  چند قدمي كالفه در اتاق برداشت.  از پنجره فاصله گرفت.دخترک 

مي اشاره  مهسای خفته   كه به در حالي  هانیه  شدیدتر شد. ش گریه ا و مازیار افتاد

روی بیني برد:  بهرا   انگشت اشاره اش كرد،  

ان شا ءاهلل  درست  خودتو اذیت نکن.  شه.مهسا بیدار می االن  خبرته؟  چه  ! هیس _

دانشگاه فکر  و درس  به  ، به جای اینکه غصه بخوری  بسپر میشه از خدا غافل نباش 

.اتبه مهسا به آینده  خودت   به  خاله فکر كن  به  كن.  

 با حال بدی به خواب رفتند. 

رویای   .برگشتندبه تهران  همگي در میان اشک و آه مادربزرگ مهربان، روز بعد 

  هانیهكرد و ثبت نام  پزشکي ی در دانشکده  او شد. تبدیل   به واقعیت شیرین پریسا

كارها طبق روال معمول پیش مي رفت. در  شان.در دانشگاههای خود ماندانا هم و

حالي كه دید پریسا به پدر و خاتون و برادرش خیلي بدتر شده بود ولي به اخترام 

  خواسته ی مادرش كه نمي خواست جنجال به پا شود، چیزی به روی خود نیاورد.
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با هیجان زیادی وارد دانشکده  تحصیل در رشته ی پزشکي، اولین روزدختر جوان در

آن  جا بودند. همه مانند او با هزار امید و آرزو به سختي  . دختران و پسران زیادیشد

خیلي سریع  با دخترهای تالش كرده بودند تا بتوانند از سد كنکوررد شوند. 

همه با انرژی زیاد در كالس ها همکالسي  آشنا شد. اكثرا دخترهای خوبي بودند. 

. حضور مي یافتند  

ناتومي ، آناتومي تنهآ :پیش رو داشتند دشواری را دردروس   روزهای پرتالش و 

فیزیولوژی و.....، میکروبیولوژی ، بیوشیمي ، سروگردن  

نسرین "دختری بود به نام همه زرنگتر  از بچه های كالس همگي  فعال بودند.

نفر  دو میان  با این  در ولي  بیشتر بچه های كالس دوست شد.  باپریسا . "افشار

 نسرین   .دیگری اكرم راكعي نسرین افشار بود و  همین یکي  بود.   از بقیه تر صمیمي

 ، قد بلندختری بود ، دشد شاگرد اول خواهد یا همان  "استریت" كه معلوم بود

ي.مک صورتي كک و باسفید رو   

تاه تراز كمي كو . صورتي گرد  و چهره ای گند مي خنده رو بادختری  اكرم راكعي هم 

 خوبي این فرصت و. بود ان هم در مسیر خانه هایش  كمي بلندتر از پریسا. نسرین و

هم  با و ل دیگر هم گپ وگفتي داشته باشندئراجع به مسا رس، د عالوه بر  آنهاكه بود 

دور شدن از دنیای طب و   با و  پرسه ای بزنندان در كوچه پس كوچه های  خاطراتش

ز شده و گل میان ابروهای شان، كم كم با شده   پزشکي، گره های ناخواسته ایجاد

لب بنشانند. خنده بر   

كه  ند بود اواسط ترم دوم  ندرفت و آمد مي كرد با اتوبوس   سه دختر، هراوایل 

البته به مهسا هم این قول را داد  كه  در د. اتومبیلي خری زهراخانم  برای پریسا

نسرین و اكرم منتظر  ور شده برای او هم ماشیني بخرد. صورت اخذ گواهینامه، هر ط

و همراه همیشگي او شدند.   نشده پریسا   زدن "بفرما"  

درمسیر برگشت هم صحبتها عمدتا درباره   .هم برمي داشتند كالسها را باهر سه 

استادها و... بود.وقایع  كالس و  درس و  
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.ر مي آمدبعضي ها د حرص  سؤال مي كرد كه در كالس   نسرین به قدری  

حضورشان حرفي  كه كسي جرات نمي كرد در  داشتند  جوری جذبهد، از اساتیبرخي 

اهمه و از كسي  بي آن كه  برطرف مي نمود  ، ابهاماتش رانسرین بي محابا  بزند ولي

.داشته باشد  

پاسخ  از شنیدن كه  ي طوری كه دانشجویان  د.كر تولید احترام مي   همین اخالقش

پریسا  ه، پاسخ خود را دریافت مي نمودند. به او مراجعه كردامید مي شدند،  نا استاد

دروس بیشتر  ،اوایل تحصیلكرد.  را با موفقیت پاس مي  ی مشکل درسيواحدها

درس  باشکوه ترین قسمت  .در سالهای بعد عملي تر مي شدندكه  البته  وری بودندئت

نظارت  با  بخش زایمان  طبیعي درریسا و دوستانش پ  بود.  تولد نوزاد به  طب، مربوط 

كه مي رفتند   رعظمت به دنیا آمدن كودكاني  بودندلحظات پ  شاهد ، استاد مربوطه

با شنیدن اولین  ، مادرها پس از چندین ساعت درد شدید  در آینده جهان را بسازند.

 مي نشست.  برلبهایشان  تمام شده و گل لبخند، جیغ و فریادشان نوزاد ی گریه

 كه با پدیدار شدنش،   دخترها شاهد تبلور پاكترین عشق آسماني بودند. عشقي

  زنها ی زائو برده و نگاه ترش وتلخشان را به  چندین ساعت درد كشنده را از یاد

، تن خودی دیدن پاره  با، تبدیل مي نمود.  مادران خلقت شیرین ترین تابلوی جهان

دریکي از روزهایي كه  مي زدودند. ربه یکباره از خاط را  ام آن زجرهاتم ایثارگرانه 

، راه برگشت نسرین راجع به درس زنان در ، نداظر یکي از دشوارترین زایمانها بودن

فریاد  و ادد با ناگهان ، اكرم  اسخپ درمیان این پرسش و. مطالبي را توضیح مي داد

ت:گف  

من یکي  ی وحشتناک هنوز تو گوشمه.بابا بسه دیگه ولش كنین. صدای اون جیغا _

".بي بچه ، بچه " مي ذارم  شرط ، اگه ازدواجم بکنم  

كه ازحرف اكرم عصباني شده بود، جزوه اش را بست و با چشماني تیز شده  نسرین 

 گفت:
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 .رو به دنیا بیاره  انساني  كه مادر بشه.  به اینه  زن  یه بیشتر ارزش   ل شدی؟خُ _

بیاری؟  اون وقت تو نمي خوای بچه  

 اكرم شانه باال انداخت:

ارزشو ولش كن جونمون مهمتره! فکر كن این همه درد و عذاب بکشي كه چي؟ یه  _

 بچه به دنیا بیاری و تاآخر عمرتم نگرانش باشي!

 نسرین با جزوه ی لوله شده ضربه ای به شان هاش زد:

خواد كه تو نداری. خالیق هرچه الیق!لیاقت مي  _  

  پریسا كه از كل كل ان دو خنده اش گرفته بود گفت:

امر   به كنم آخرش همه مون زیر بار این درسها خم بشیم و مي فکر  بچه ها من كه _ 

مزاوجت نرسیم.شیرین    

كامل به طرف پریسا چرخید و با لبهایي كش ا بخندد، تاكرم  كه منتظر فرصتي بود 

:آمده گفت  

موقعیت های  ، خاطر درس به   من  ولي  به امر شیرین مزاوجت نرسین شماها شاید _

گم.بله رو می ،بود  اگه مورد مناسبي  .دمنمی  خوبمو از دست  

با تبسم شیریني اول از آینه نگاهي به نسرین انداخت و بعد نیم نگاهي به   پریسا

:كرد اكرم   

كنار مبني بر بچه دار نشدن، تو   شرط  با  ،مورد مناسب اون وقت مطمئني اون  _

؟یادم  

دوباره خندید: اكرم   

به   میارم ولي نه  بچه حاال كه خیلي اصرار مي كنین  باشه   ست.شما  با  حق آره  _

!سزارین  با  روش طبیعي  

 نسرین به جلو خیز برداشت:

بفرما خانم  مي خواد در آینده  خیر سرش دكتر بشه! _  
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 اكرم دوباره شانه باال انداخت:

یه بیهوشي نیم ساعته و  ؟ داره این همه درد بکشهكي حوصله دروغ میگم مگه؟  _ 

....خالص  

و مشغول مرتب كردن مقنعه ی كج شده اش بود،  كه آینه اش را در آورده   نسرین

: سری تکان داد  

رو   سزارین  معا یب طبیعي و  كلي از محاسن زایمان  دفعه هر بای خوبه  خانم دكتر _

 گوشزد مي كنه ها. 

:و افتادئزنان زا آسماني ی چهره  به یاد  پریسا  

 قداست و ی لبخند مادر نشون دهنده ، تولدی لحظه   تو، اونا یه طرفی همه  _

مادرای گل ما هم همین دردا رو  هدیه كرده. زنا خداوند به   كه ه باشکوهی روحانیت 

 كشیدن. بمیرم الهي!

:داد نوسان   و نسرین، نگاهش را بین پریسااكرم قهقهه زنان   

.بگي ها طور شعر  همین باید ،  شتیمبرگهم  تشریح   م وقتي از سالنگپریسا  می  _  

:گفت ،كه به طرز بامزه ای مي خندید رین نس  

ثیه سرایي پریسا مي خواد مر، اجساد محترم برگردیمنه اكرم جون از پیش هاهاها   _

باالخره اون اجساد بیچاره هم بعد از سالخي شدن، نیاز  .بعدش هم روضه بخونه  كنه

 دارن كسي براشون ناله كنه.

:خانه ی اكرم توقف كرد  پریسا مقابل ند. داخل خیابان فرعي شد  

بفرما   ترانه است. شعروپراززندگي،  ی لحظه لحظه   ،گرنهشماها بي احساسین و _

.سالم برسون بقیه  به مامان و  به خونه ات. اكرم جون رسیدیم   

 اكرم پیاده شد و با تشکر خداحافظي كرد ورفت.

 نسرین هاهاها خندید:

نمیری اكي. حاال راستي راستي تو سالن تشریح از دستش مي خواییم چي كار كنیم  _

 خدا مي دونه!
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گرفت:پریسا هم خنده اش   

اكرم  با اون چیزایي كه سال باالیي ها  از سالن تشریح تعریف كردن، فکر نکنم   _

یطنت  به سرش بزنه!خیال شهم  اونجا   

همین موقع نزدیک خانه ی نسرین رسیدند. دخترجوان پیاده شد و سرش را از پنجره 

 ی كنار راننده تو برد:

دونم كار داری اصرار نمي كنم. به مامان خیلي دوست داره ببیندت ولي چون مي  _

 زهرا خانم و مهسا جون سالم برسون!

كه ، به طرف خانه ی خودشان رفت. داخل كوچه پیچیده  بود نسرین بعد از رساندن 

مهسا   ،برود باال  و پارک كندپریسا  تا  پیاده شد. مقابل  منزل از اتومبیلي مهسا   دید

آواز مي خواند :زیر لب  ،حال تعویض لباس در.  رسید  

علیک سالم والده مش ماشا اهلل  .ا ااهللسالم علیکم عذرا خانوم ی _  

الالالالی الی الی هاالالالی  عذرا خانوم حال شما چطوره؟ شوهر امسال شما چطوره ؟

 الی الی  الالالالالیالیالی

فکاهي را شعر  این  های روزانه اش،ارك موقع انجام ، دفعه كه سرحال بود هر مادرشان

 از دختر جوانحاال شادی  و  .ندمي رقصید و هم ضرب مي زدند مي خواند. دخترها

خانه مي تراوید:درون  به ، الی ترانهه الب  

.سالم . من اومدم  _  

به تن كرده و موهای صافش را مقابل   مهسا شلوارجین تنگي را با تي شرت آبي رنگي

میز آرایش اتاقش برس مي كشید:ی آینه   

سالم پرپرک  چطوری تو خواهرک؟ سالم  _  

مانتوی خاكستری رنگش شد:  مشغول باز كردن  پریسا  

؟شکر انگار خوشحالي رو خدا  .كبکت خروس مي خونه  كه به مي بینم به  _  

برد: مهسا كلیپسش را برداشت و خرمن گیسوانش را باال   

؟بگو چرا كه خوشحالم.  بله _  
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از همان جا پرسید: ،در اتاقش مشغول تعویض لباس بود  كه اپریس  

خوب چرا؟ _  

یالالالالاالالالی  اللي لیالالالی لیاللیالی الالالالی الالی ال _  

 پریسا برس به دست به اتاق خواهرش دوید:

راست میگي؟ _   

مالید:مي كرم بر صورتش مقابل آینه  مهسا   

دروغم چیه .ببین ... _  

:خورد  زنگ  شیموقع موبا همان    

.تعریف مي كنم میام  بدم   جواب  اینوبذار   _  

 ، قطع نخواهد شدتلفن  پس از آن هم مي دانست تا حداقل نیم ساعتكه  پریسا

  رپشتش شد.پ موهای بلند و  به  مشغول سشوار كشیدنعد  و ب دوش كوتاهي گرفت

خیلي وقتش   مي زدشان.ر مادر اجازه مي داد از ته اگد! چقدر خسته كننده بووای كه 

و   سرحال به اتاق خواهر آمد و  مهسا شاد ، نیم ساعت  بعد از حدود  .را مي گرفتند

:بر روی تختش نشست  

.ساز بچه های دانشگا _  

قبول  "هنر"مورد عالقه اش یعني  ی رشته  درپریسا و هانیه  یک  سال پس از مهسا

: شده بود  

.كنیم هم ازدواج  با قراره  .خیلي پسر خوبیه _  

مهسا برس را برداشت و پشت سر خواهر كه  زد مي پریسا نرم كننده را به موهایش 

نگاه كرد: خواهرشپریسا از آینه به  د. كشی  رفته موهایش را شانه  

؟شغلش چیه مباركه به سالمتي  _  

به لب  پاسخ  داد:  مهسا كه به نوعي گیسوان او را نوازش مي داد، لبخند  
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موقتا میره  بشه  ولي گفت بازیگر  مي خواد تئاتره وی رشته  یدانشجو ؟ كهشغل  _

شد   بنا . هم راضین با خانواده اش صحبت كرده اونا  مي كنه. رپدرش كا ی مغازه

.كنن  تعیین ، برای خواستگاری تاریخ خاتون هم با بابا حرف بزنه و  

دست مهسا گرفت و برس را از   خالي كردند. بر سر پریسا  انگار سطلي پر از آب یخ

طوری گرد شده بودند كه انگار قرار بود بیفتند  پریسا   .  چشمانروی صندلي افتاد

 بیرون:

؟نظر مامان جون چیهپس خاتون؟  خوب ... _  

روی تخت نشست: مهسا شاد و خندان دوباره   

.گماالن اومد بهش می مامان جون هنوز نمي دونه. _  

ماتش برد: از این كه  خاتون زودتر از مادرش از ماجرا باخبر شده،  پریسا   

وقت خاتون از كجا فهمید؟ اون  _  

بر روی مبل تک  مهسا  خارج شد و پریسا هم به دنبال او بیرون رفت. مهسا از اتاق 

و پای چپ را بر روی پای راست انداخت:  نفره ای نشست  

  خاتون هم  اونا منتظرن. پدر بگه  زودتر به   زدم گفتم  تلفن خوب معلومه من  _

.دهخودش ترتیب خواستگاری رو می گفت   

و خیره به خواهرش لب زد: بر روی مبل مقابل او نشستهاج و واج   پریسا   

به اون چه  بیجا كرد گفت.  خیلي خاتون  خاتون ترتیب خواستگاری رو میده؟   _

مادر تو مامان جانه نه خاتون! ربطي داره؟  

مشغول سوهان كشیدن به ناخن هایش شد:بي اعتناء به اعتراض خواهرش،  مهسا   

.اونا ی خونه  بیان  بابک اینا بناست   خوب آخه _  

پریسا  لحظه به لحظه  دچار شوک مي شد. خواست دهان بازكند و به مهسا بتوپد   

مادر  تا   .نتوانست حرفي بزند ورود مادر. دخترجوان با رسید همان وقت مادركه  

برای  تاب  و  مهسا جریان را با آب، عوض كندرا چادرش را آویزان كرده و لباسش 

كرد. مادر تعریف  
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:روی مبل نشستزهرا خانم  بهت زده، نیمي شاد، نیمي نگران، بر   

شدین؟  آشنا  هم كجا با كاره اس؟   چه ن آقا داماد ومادرج خوب   _  

رنگ چشمانش دستخوش  ، شراره های برق مي جهید. روشن دخترک شمان از چ

 تغییر شد. آبي، سبز، خاكستری و عسلي:

ی مغازه تو  ولي االن  تئاتره و مي خواد بازیگر بشه  ی دانشجوی  رشتهخوب     _

.باالترهاز من   ي سالسه  دو  خودمونه تو دانشگاه   کار مي كنه.قنادی پدرش  

مهسا رسید:  چشمان شاد نافذش باال آمد تا به   نگاه  مادر  

سالشه؟ چند   خوب حاال این آقای بازیگر آینده  _  

  پاسخ شادماني  كناری گذاشت  و با  را كه هنوز در دستش مانده بود،  سوهان  مهسا 

 داد:

نمي دوني مامان همه ی دخترا تو كفشن. ر از خودمه. سه چهار سالي بزرگت _  

:و با تهجب پرسید ابرو باال دادزهرا بانو   

چي تو كفشن؟ یعني چي؟ _  

قهقهه زد:، از دیدن قیافه ی متحیر مادرش، مهسا   

شن.  مرده  كشته یعني همه عاشقشن تو كفشن   _  

سرش را نزدیک برد: ، ناخشنود از این همه سرمستي دخترش، زهرا خانم  

هستن؟اهل كجا   رو ول كن.  بگو ببینم  و این چیزا كف  _  

كشید و زانوان را بغل كرد: پایش را روی مبل  مهسا هر دو  

پایین  ون خیاب تا چند  .ندارم ولي تهران مي شینن خبراین كه كجایي هستن  رو   _

از ما. تر  

:كردال ءسوو نگران شده بود،  كنجکاو كه شدیدا  مادر  

چیه ؟ اسمش  ؟ است  چندمین بچه این  خواهر برادرن؟  تا  چند _  

 چشمان دختر این بار به رنگ دریا درآمد:
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مثل من   برادرن اینم آخریه. تا   سه خودش مي گفت   طور كه  اینواال مامان جان  _

بابکه.  هم  اسمشته تغاریه.   

لبخند گرمش را بر روی مهسا پاشید:مادر با حس  نگراني  تواءم با امید،   

بیان   یه روزی رو تعیین مي كنیم  باشهخوب  بامزه!  چه  ای جان هر دو ته تغاری   _

آشنا بشیم.هم  با بیشتر ببینیمشون و تا از نزدیک   

:گفت  من كنان من و، داشتن را  گویا انتظار این حرف مهسا كه   

كه  ... آدرس   شده  ننداز .ا..ا..بنا میگم  .مم. مامان جون شما خودتو به زحمت  _

بهشون. رو بدیم  ...  پدری خونه  

با دیدن هول شدن مهسا فهمید كه دخترش  خانه ی پدرش را به  خانه ی او  مادر

  با، گلگون مي شد ، اندک هیجاني ش باا پوست سفید برفي كه  ترجیح داده. او

داد:  جواب  دستپاچگي  

چه  حاال چه اینجا   خونواده ها س.  دیدن  مهم؟  فرقي مي كنه چه  باشه  آهان  _

.فرقي نداره، جااون  

 كه   پریسا. "خیلي هم فرق داره "ي صورت برافروخته اش فریاد مي زد كهول

:صدا را باال برد طاقت از كف داد و،دید  را اینگونه از جانش  مادرعزیزتر  

خاتون. ی  خونه نه ، ساینجا مهسا ی  خونه   ؟كنه فرقي مي ه رو چ  چي چي _

باباش.زن  نه  خود دختر بیان ی  خونه  ایدب خواستگارا  

را باال برد: یش صدابرآشفته از عصبانیت خواهر،  مهسا   

هم دخترو از پدرش  همه جا  بابامه.ی  خونه اونجا !هم تو  كدومه  زن بابا _

.ستبابای منم اونجاخوب   دیگه خواستگاری مي كنن  

زهرا خانم هرگز فکر نمي كرد لحظاتي سکوت برقرار شد! ضربه بسیار شدید بود!  

برسد كه مهسا چنین حرفي بزند! دخترجوان چه زود ایثار و از خود گذشتگي  روزی 

مادرش را از یاد برده بود. در تمام مراحل زندگي زهرا بانو هم برایش  مادر بود، هم 

نیم نگاهي  به  مادر بود و او ....  شده  محمودآقا  ذی ربط  ،پدر! حال به زعم مهسا
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نگاه رمیده ی مادر را شکار كرد و دلش  پریسا  انداخت.سرش را پایین مهسا  كرد و 

ت پستي و رذالت مهسا را مي رساند پریسا در نهای ، این سخن ،سوخت اوبه حال 

  مي دوخت، با لحن تندی گفت:  نگاه آزرده و خشمگینش را به  مهسا حالي كه

مامان  كه  بیاد یادت   ولي  بهتره  آهان دخترو از پدر خواستگاری مي كنن صحیح _

  مادرمونه  تا االن  پدرمون هم بوده! عالوه بر این كه ، جون

دست به كمر زد:لبهایش را گزید  و  مهسا   

 . دیگه همسر مامان جون نیست بابا  . پریسا اینا با هم مشکل داشتن طالق گرفتن _

چیزی عوض نمیشه.  با شعر و شعار هم هست. كه ولي پدر ما   

  آن  را از حبس خارجكه كشید،  "پوفي "جمع شد. با  نفس پریسا در لپ هایش 

 كرد: 

تو رو خدا  ازیارهم مال خاتون و  بابامون هم نیست.ی  باور كن اونجا خونه  .مهسا _

 بفهم.

ه گریخته ی مادر و آه سوزانش،  نشان دهنده ی نگا  .مهسا تا حدودی آرام شد

بود. با لحني آرام گفت: رنجش او  

زبونشون بند   ،درندشتو ببیننی  وقتي اون خونه  .دونننداره اونا كه نمي  بعی _

.بیشتر میشه حتراممون هم ا خوب اون وقت عزت و . میاد  

:داد پاسخ  با صدایي مرتعش بي آن كه  نگاهش كند، مادر   

كه اینجا  اونجایي در حالي  تو مي خوای وانمود كني مال  این راهش نیست.! ه ن  _

بزني؟  چرا مي خوای مردمو گول  .خونته  

پیچید: دور انگشت  ، جلوی گوشش آمده بود  را كه یي طره ای از موها  مهسا  

ذوقشون  تو، برخورد اول اگه این جا رو ببینن مامان جون گول چیه؟ من میگم تو  _

.هنسبت به من تغییر مي كنو نظرشون   مي خوره  

در  را  این بار  نفس حبس شده پریسا   .افکار احمقانه ی مهسا  جدا  باعث تاسف بود

:آرام گفتكرد و   رها "آه"قالب   
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 درست  كوشک نیست ما قصر وی  خونه كني؟  چرا این فکرو ميجونم  آخه خواهر  _

نمي زنه ذوق  تو تنها   نه به كار برده،  سلیقه ای كه مامان جون  توشهمه   این ولي با

گلدونای  این   دور خونه بنداز با  دور تا یه نگاه به   بلکه خیلي هم سرذوقشون میاره

اون  خاتون بای تو خونه  ، خونه جاریه  این كه  تو و روحي  نشاط ر، معط سرسبز و

دبدبه وجود نداره همه كبکبه و  

  نگاه مهسا،  بین مادر و خواهرش  به  تناوب چرخید:

همین كه از ده.  اهمیت می ،جالل به شکوه و  بابک خیلي ن نمي دونیكه  شما آخه_

قبل بهم  بیشتر از  .شد  ن عوضم  رفتارش با  كلي ،دادم  رو نشونش  بابای دور خونه 

هدوستم دار و  احترام میذاره  

مهسا چرخاند.  ناخواسته صدایش بلند  نگاهش را از گلدان ها گرفت و به سمت  مادر 

 شد:

به خاطر   نه  بخواد خاطر خودت   رو به تو باید   اون . اشتباه مي كنهخوب   _

اگه  . دامن مي زني  بیشتر  اشتباهش  پنهون كاریت داری  به این  با م ه تو تجمالت. 

 وانمود نکن  ولي   عیبي نداره ه، بش برگزار  خاتون ی  تو خونه  داری مراسمت  دوست

.اونجایي  مال  

:برخاست از جا بي حوصله  مهسا    

نگفتم  دروغ هم  ، پدرم اونجاستی فتم خونه گ  ما حرفامونو زدیم. مامان جون.  نه  _

تموم شده   كردیم  ازدواج، به چیه بفهمه چي  رو بخونه و داستان ما  بیاد  تا حاال 

.رفته  

:لب را با دندان و كف دست را با ناخن گزیدمادر   

؟نگفتین  چرا راستشو بهم گه نمی  بفهمهاز عروسي  بعد  اگه بدتر دیگه  _  

 پریسا  كه در حال رفتن به اتاقش بود، برگشت  وگفت:

؟اوووه حاال كو تا اون موقع_  

رفت. و تکان داد  با تاسف سرش را انداخته و دختر بزرگش ه ب ادر نگاهي م  
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گفت: سرتکان داد ودیدن رفتارهای حماقت آمیز خواهر،   پریسا با  

به قول اقبال  مهسا  _  

اقبال خودت باشی  دلبسته دیوانه و  

 سرگرم خودت  عاشق احوال خودت باش 

كه نداری یک لحظه نخور حسرت آن را  

ي به همین چند قلم مال خودت باش راض  

نمود :خواهر  به د، رو هسا كه كم كم داشت عصباني مي شم  

خودم حلش  ! آبجي بزرگهش نبا شما نگران من شعر وترانه نیست. خوندن نیازی به  _

  .مي كنم

 درس به اتاق   برای خواندناز جا بلند شد و ، خشمگین از این همه حماقتپریسا 

به دنبا  مادر . نفس عمیقي كشید پنجره را گشوده و ، علي رغم سردی هوا  .رفت خود

. پریسا به عقب برگشت:لش رفت و كنارش لب پنجره ایستاد  

اِ شمایین؟ _  

با صدایي كه سعي در آرام بودنش داشت، جواب داد:زهرا خانم   

 مهساست  .دل نگیر مادر  بهآره عزیزم منم. اومدم بهت بگم  حرفهای مهسا رو  _ 

داره  برش  طرف شیر پاک خورده باشه و خدا كنه  حاال  .دیگه همیشه ....ولش كن

  و با هم خوشبخت بشن ولي ترس بدی به دلم افتاده! ببره

تخت نشست  وهیچ نگفت. مادرش هم كنار او قرار گرفت:پریسا روی   

كه چي   خودم فکر مي كنم با گاهي   .مثل هم نیستند آدمها همه ! ببین دخترم  _

اون  دوتون یکي بوده. گي هردزن  ولي خوب مي بینم شرایط كم گذاشتم؟  براتون 

 ،متفاوت نباشنهم  با  آدمها اگهاز طرفي هم ولي خوب  ؟ كجا  كجا مهسا تو  وقت

ولي  .هم فرق دارن با كه همه  خوبه  پس   .شهزندگي یکنواخت می  شهمی خیلي بد

 خدا كنه در نهایت به حرف عقلش گوش بده نه احساسش!

 پریسا با دیدن چهره ی گرفته و غمگین مادرش گفت:
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ش منم از همین ناراحتم دیگه. یاد چند سال پیش و جریان  اون پسره افتادم. همه ا _

مي ترسم نکنه ازش سوءاستفاده كنن. آخه مهسا خیلي شکننده است. به زور دكتر 

 ومشاور تا االن حالش خوب بود مي ترسم....

 زهرابانو میان حرف دخترش رفت و دست بر دهان  او گذاشت:

 دعا كنیم  بیا  نه مادر نگو تو روخدا من یکي دیگه طاقت پریشوني بچه امو ندارم _

باشه. بي پسره آدم حسا  

رف مهسا  مورد بینوا با این كه از طدلش به حال مادر خیلي سوخت. زن  دخترجوان 

گفت:اهانت قرار گرفته بود ولي او همچنان نگران دخترش بود، با چشماني باراني   

نمي تونم   زندگیم هستین. تو  من كسان  مهسا عزیزترین  و  مامان جون شما _

هچل. توببینم خواهرم خودشو میندازه   

از مشاهده ی چشمان خیس او حالش دگرگون شد دست بر شانه ی پریسا مادر 

با لحني جدی گفت:گذاشت و   

 كه باید  اونه  .كار با پدرتهی چاره با این حساب ا گفتني ها رو بهش گفتیم.  ت ما دو _

رو در بیاره. ته وتوی قضیه  پرس وجو كنه  تحقیق و  

شد: این حرف بلند  ادای پس از  

.نگران نباش خدا بزرگه .كمه وقتت هم  من برم مي دونم درس داری و _  

و خطاب به مادرش كه از اتاق خارج  روی صندلي پشت میز تحریرش نشست پریسا 

  مي شد گفت:

.بیدارم نکن لطفا شام نمي خورم ، ردمامان جان من اگه بعد از درسا خوابم ب _  

نشاند:زهرا خانم تبسم محبت آمیزی بر لب   

.نکني تا ضعف   عسل میارمباشه مادر پس یه لیوان شیر _  

در پاسخ مادر گفت: پریسا   

مامان جان نمیخواد شما زحمت بکشي خودم میام.  خیلي ممنون _  
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به امانت   كتابخانه كتا بي را كه از با رفتن مادرش، پشت میز تحریرش نشست و

كتاب  طور كه  همیند پیدا كن  را از آن شالءتا مطلب مورد سو باز كرد ، گرفته بود

یک  . برداشتریسا خم شد و آن را .  پالی آن افتاد یک برگه از مي زد ورققطور را 

یعني مال چه  دخترجوان تعجب كرد .بسیار باالک بود در وجه حامل با مبلغي فقره چ

 كسي بود؟

تند تند  ، بي آنکه مجال جواب بدهد نسرین زنگ زد و  كه درافکار خود بود

:زد حرفهایش را  

ری.ری وَسالم پری دَ _  

 نسرین اسم تمام بچه های كالس را نصف مي كرد و پسوند مي چسباند. 

سالم نسرین جونم خوبي؟ _  

خوب خودتو االن   .یادت نره تشریحه اولین روزبد نیستم. زنگ زدم بگم فردا  _

 تقویت كن. به جاش صبحونه رو مختصر نوش جان كن.   

                    پریسا از لحن شتابزده ی او خنده اش گرفت:

.نفس بکش دختر  ر بستي به رگبار یههمین طو _  

. نمي كردن تعریف  ببین سال باالیي ها از تجربیاتشون چیزای جالبي  رگبار چیه؟  _

ضعف نکنین پسرا مسخره مون كنن ها. اونجا غش و  

از  دراولین روز حضور در سالن تشریح عده ایحق با نسرین بود پریسا شنیده بود 

مي شود، در جواب نسرین گفت:حالشان خراب  دیدن اجساد  

ولي نظرم برگشت. بنا بود شام نخورم خوب شد گفتي  .با شه _  

 نسرین هاهاها خندید: 

.هم یه زنگي بزنم ي تکي من به اك حافظ خوب خدا  مبون.آره حسابي  بلُ _  

بچه   .بروند ی اولین بار  به سالن تشریح بود برا قرارپریسا و دوستانش صبح روز بعد 

صدای دخترانه ای مي گفت  با  یکي . مزه پراني مي كردند ، پسرای كالس ها مخصوصا

: 
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سراغمون   روحشون میاد شن، ها ناراحت میي مرده طفلکم  نمیام مي ترس من  _

  .نمي ذارن شبا بخوابیم

:مي گفترا درآورده  و "داش مشتي "ادای افراددیگری   

.آشت هواتونو دارهاااد .س آبجيرنت _  

، دستش را باال آورد:شده بود سرخ  اكرم كه از خنده    

 . وای نمي دونین غسالخونه رفتم   فامیلمون بار  تو ختم  بچه ها بي شوخي  من یه   _

تا چشمامو مي بستم  جنازه ها جلوی چشمم رژه مي  نمي تونستم بخوابم  مدتها  تا

.بدتره دیگه   اینجا كهرفتن.   

به اكرم :كرد  روبا هیجان  یکي از پسرها   

مي شورن تمیز مي  رمت میذارن مرده حُ به  كه   غسالخونه تو  آره خانم راكعي _

 جای خودمرده های بدبختو سالخي مي كنن،  دیگه  كه   اینجا  آدم مي ترسه، كنن

.داره  

رفته  حوصله اش سر كه   نسرین . مي گفتدرباره ی سالن تشریح  هركس مطلبي 

روی میز كوبید: دست   باد،  هم ازش حرف شنوی داشتن همه بود و  

مسخره بازی ها چیه؟   این پزشک بشین ها. خیر سرتون مي خواین   دیگه. بسه  _

درس میده.  احمق یه مشت   داره به فکر كنه   كاری نکنین استاد  

فضایي بزرگ  كه در قسمتهای جدی وارد سالن تشریح شدند. با این عتاب، همگي 

  دیوارها سفید رنگ  د. بودن  مختلف  تخت هایي برای كالبد شکافي  قرار داده

بوی ، وجود بستن ماسک  به بینيبا   .پایینهم بسیار  مای سالن د ویخچالي بود 

بوی  بسیار . اشک به چشمان شان آوردشدید كلروفرم   

زیرا اجساد را در واني از محلول آن قرار   بود ضروری ترین وسیله هم  و  تندی داشت

  جسد نگون بخت را كه  متعلق به ، اقبل از آنه استاد ند.  تا متالشي نشو  ادندمي د

تدریس آماده كرده بود. روی میز گذاشته و برای ، میان سالي بود مرد  
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های برخي از میان اقلیت بودند. مسلمان ن دند، برای تشریح مي آور  اجسادی كه

 اختیار دانشجویان پزشکي قرار  ركالبدشان د خود،  وصیت به  كه یا بودند  مذهبي

فروخته بودند.  علوم پزشکي ی دانشکده  ا به ر آنها خانواده هایشان   یامي گرفت و 

ند. دمي شبرخي هم از بعضي كشورها خریداری   

  روی خود  به  ولي ند منقلب شد، فرمالین ی  با بوی سوزاننده همگي بار اول  

 پوست شکافته و با دیدن  ای لوس كالس به نام ژینوس،بچه ه یکي از یاوردند. فقط ن

.بیرون دوید به  بلندی كشید  و جیغ  طاقت نیاورد ، بیرون ریخته ء احشاء  وامعا  

با كسب  دوست ژینوس   نشست.  استاد ی  چهره تندی بر  اخمس، با فرار كردن ژینو

درصورت   طي كرده بود  مهه قبل با از خانم نسرین شاگرد اول  دنبال او دوید. ، اجازه

را نخواهد داد. یشانالهاءجواب سو لوس بازی  

 لبخند به لب داشتند و  بدون استثناء ،از ترس نسرین ،هابچه ها مخصوصا پسر تمام 

.گواه ترس درون بود ،رنگ پریده شانولي هستند.  وانمود مي كردند كه خونسرد  

محو ، خواهد ترسید  مي كرد ادعا   كه قبال  ي اكرم حت و  نسرین، پریسا اما

ند بي آنکه بترسند.شد توضیحات استاد   

، اندامي درشت بود مي  وبا موهایي جوگند ، كه یک مرد میانسال  استاد  

:رو كرد به بچه ها با اخم   تدریس عمليقبل از شروع   

رو  طوارهاا این ادا و .ندارن همین فردا برن انصراف بدن رو كارا دل این  كه  اونایي   _ 

خودم مي  چنین چیزی ببینم  بعد  ی  دفعه  ندید مي گیرم ، چون جلسه اول بود

 ندازمتون بیرون.

ال ءسومرتب  نسرین طبق معمول   گوش سپردند. ، استاد توضیحات با دقت به   همه 

او ، خود را به دنبال داشت تر استاد ، توضیحات مفصل، چون سوالهایش و د. پرسی مي

دقت و حوصله ی زیادی گوش مي داد.با  هم  

 "چشم سوزش" طوری كه  ند. بود  محو درس شده و  را فراموش كرده جسد  كم كم 

سایر موارد  متفاوت تر از ، تشریحسالن  اولین حضور در ی تجربه. رفت ان شاز یاد
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با دیدن  عد ب دلهره و، و  ترسیدن بعد  ، بوی كلروفرم سوختن چشمها از اول  . بود

با حس ها ولي همه آن حالت تهوع. ،اجساد  

ند:تبدیل به توجه وعالقه  شد ، توضیحات استاد  

دستگاههای تک تک   .چیزی بیهوده خلق نشده هیچ ببینین تو این مجموعه   _

ی حیرت انگیز  ضمن تعامل ا، سلوله با فتها نسوج و رگها و ، نه عضوهادو نهود، بدن

.هندانجام مي دبا دقتي شگرف  هم  ار كارهای خا ص خود ،دارن  هم با كه  

.پرداخت ،توضیحات خود جمع بندیبه   یانپا در  استاد  

روی نیمکت   در محوطه دانشجویان ، سالنو خروج از   پایان  كالس تشریحاز   بعد

. یکي از آنها رو كرد به دخترها:هم حرف مي زدند پسرها بلند بلند با  ند.نشست  

.یه وقت سرما مي خورین   اینجا سردهفه نمیرین؟ شما  بو نما خوب خا _  

جدیت   با ،بودر كرده ت مک هایش را پررنگ كک و ، نور خورشید لي كه نسرین در حا

داد:جوابش را   

نگران نباش سرما نمي خوریم هوا از داخل سالن كه سردتر نیست.  بعدم بوفه رفتن  _

چه ربطي داره؟ به شما   یا نرفتن ما  

یکي به  : علت بود سه شي از نا  كه خاصي داشت  ی  جذبه ، مهرباني افشار با تمام 

 و مهم تر از همه زرنگي و .به خاطر اندام درشتش وم د . دنخاطر جدی بو

این تشری كه به  با  .دباال مي بر  حد اساتید تا ش بود كه او را  هوش سرشار

: نددكرجمع وجور زود  را آنها خود، زد پسر ها  

  این ریم بوفه. نمي هم  خوب ما شین؟  چرا ناراحت مي نه بابا خانم افشار چه ربطي؟ _

.حافظخدا میریم كتابخونه  اصال   دیگه دلخوری نداره كه   

 .كمتر جفنگ ببا فین ساتونو بخونین در  ساكت بشینین  برین كتابخونه اونجا آره   _

.به سالمت  

گه گاهي بلند بلند مي زدند زیر  هم به طرف بوفه مي رفتند و نجواكنان با  پسرها

  :زد بازوی نسرین به  با حرص ،خندان بود  خنده. اكرم هم كه همیشه
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م مي فهمیدیم به ه ما مي ذاشتي مي موندن ؟ رو هاكارشون داشتي بیچاره  چي   _

.چي دارن مي خندن  

:زدپس گردنش  ،مقا بل نسرین هم در  

معلومه ،  كه از سالن تشریح  برگشتن ل مشنگ خُ ی یه مشت پسر بچه زهر مار.   _

خانم دانشمند . تو كه تعریف نمي كنن   به  !چي مي خندن دیگه  به  دارن  

:گفت خنده ازكه سرخ شده بود   اكرم  

سمت ..... به   اومدبدبخت  وقتي استاد   اون پیر مرد جسد ننداز.   وای یادم  _  

زد : نسرین پس گردني دیگری به او  

برای . یکم  جدی باش  چرت وپرت بگي مي زنم داغونت مي كنما.، كي به مرگ پریاَ _

 ضمن حواسم  در  آبرومون میره ها.، كني شوخي  هر چیز مزخرفي بخوای بخندی و

ی از خنده.دش سرخ مي شتيدا بود یه جاهایي   

:به اطراف انداخت نگاهي نسرین   

.كتابخونه  پسرا هم انگار دیگه نرفتن  .شکر رو خوب خدا _  

:ه افتادشد یاد چک پیدا  پریسا ، با شنیدن اسم كتابخانه  

مي ، فارماكولوژی رو كه از كتابخونه گرفته بودم  كتابداشتم  چه ها دیروزب  راستي _

نمي دونم مال كدوم  چک افتاد زمین اونم در وجه حامل.  یه ، الش از خوندم كه یهو

 بیچاره ایه؟

 صورت اكرم هنور حالت خنده اش را حفظ كرده بود:

مبلغش چقدره؟ !؟اونم در وجه حامل !؟ چک  _  

. بعیده  كنم برای خرید خونه ای چیزی بوده فکر . خیلي خیلي زیاد ! خیلي زیاد  _

.باشه مال دانشجوها  

سرش را با تاسف تکان داد:نسرین   

؟ اونم كتابي كه ذارنرو الی كتاب می  این مهمي  چک به  آخه .شدن ها  گیج مردم _

 مال خودشون نیست!



103 
 

باالخره جدی شد: اكرم    

  .مژدگوني بگیریم و داش كنیم یپ  بریم بگردیم  تو چه حالیه؟  خدا حاالی بنده   _

دوباره لبهایش كش آمد: به دنبال این حرف    

.مال گوریل انگوریهمن كه میگم  _  

 را  "گوریل انگوری"نام  . ه اسم خاصي صدا مي كردب اساتید را اكثر بچه ها واكرم 

.گذاشته بود  فیزیولوژی به دلیل درشت بودنش  روی  استاد  

. با اون هیکل گنده اش همیشه تو كیفش  دنبال یه زنه مي گیج  كه همیشه   اونه _

 چیزیه. یه روز دنبال خودكار، یه روز دنبال لیست، یه روز دنبال عینک!

به زور جلوی خنده اش را گرفت:پریسا   

.دیگه  درشته كمي   خدا فقطی بنده  چرا اسم رو مردم میذاری؟   گناه داره  اكرم _  

 قهقهه ی اكرم بلند شد:

.اونه ی شونه  تا  قد دومتریش ین ا  نسرین با . كمي درشته فقط   آره _  

ادوباره جدی شد:اكرم    

به گشتن. كنیم عشرو  همون كتا بخونه از بیایین  _  

:مي كرد نسرین غرغر ،طرف كتابخانه مي رفتند كه به  در حالي   

مي ترسي   چیه . بچه كه نیست دیگه   پریسا خودش میره بریم؟  كجا  دیگه  ما _

 روح سرگردان بیاد بخوردش؟

:خنده زیر زد ه ق و قه كشید  اكرم دست نسرین را  

به خونه   باید  رو كه  ما ولي  ترسه  نمي  شبح هم از روح و  .معلومه كه بچه نیست _

.بذاریم شتنها  نباید  برای همین، مون برسونه  

:محکمي به او زدپس گردني  پریسا  

.حاال ببین  .رو رسوندم  اگه از فردا تو .راننده شخصي تونم دیگهایین رسما بفرم _  

:تشر زد نسرین  

.پرتمون مي كنن بیرون  االدیگه ساكت شین و  كتابخونه. خوب اینم  _  
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:خنده زیر نددو زد كرم هرا و این حرفش پریسا با  

.بیرون دنبال نسرین و پرتش كنه   تهبیف ، خانم یعقوبي ریزه میزه آره فکر كن  _  

خندید. فضا به قدری ساكت بود كه صدای نفس های خود  "هاهاها "رین هم خود نس

ند.را هم مي شنید را  

خانم مسئول   .جریان را آرام برایش تعریف كرد به میز مسئول نزدیک شده وپریسا 

 بعد برگه   .مدهدنبال چک نیا اعالم كرد كه هنوز كسي به ، او از شنیدن حرفها ی بعد

و بر روی   مورد نوشته این  اطالعیه ای در است خو از او و  داد پریسا   سفیدی بهی  

 ، اطالعیهچهار عدد  تعداد ، اكرم با ماژیک مشکي درشت . بچسباند درب كتابخانه 

.چسباندند جا  چند  را در هاسرین  نیز آنن و  پریسا و نوشت  

 در .شد ج آن در روی  بر، اش هم برخالف میل با طني موبایل دختر جوانی شماره 

را مرور   شسته بود و كتابينسرین عقب ن  .خسته بودند سه  راه برگشت به خانه هر

. اكرم گفت :مي كرد  

ولي  نه نمي خواد به احترام اجساد  . هنگي چیزی بذار خوابمون بپرهآبابا پریسا یه   _

بذار.رو  ...به سوی توبذار نذار یه آهنگ الیت  امروز شاد  

خواسته بود، گذاشت و اكرم هم مرته خواننده لب دوستش ترانه ی ای را كه  پریسا 

:هم زمان شروع به زمزمه كرد ، د پریسا خوزد:  

 به سوی تو به شوق روی تو

 به طرف كوی تو سپیده دم آیم 

كجایي؟ جویم بگو را تو مگر  

 نشان تو گه اززمین گاهي ز آسمان جویم 

ره تو مي پویم بگو كجایي ؟بي پروا ببین چه   

 ترانه تمام شد و اكرم به طور بي سابقه ای ساكت نشست. پریسا آرام به پای او زد:

  .هر رویا فرو مي تو بابا اكي خانوم هم  نه _  

 از اینه نگاهي به نسرین انداخت و خطاب به او گفت:
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!بسرین ول كن كتابو آبجیمونو دریان _  

:فکورانه گفت عینکش را به جلو هل داد و، انگشت سبابه چپ نسرین با   

كه مي دونیم قایق كاغذی هم ، حال خارج نیست یا كشتي هاش غرق شدن از دو _

سي ساله با حسرت ی عاشق شده. دیدم به اون جنازه  یا  .نداره چه برسه به كشتي

خته!گو دل با، ننگاه مي كنه  

كوفت: نسرین به جلو خیز برداشت و به شانه ی اكرم   

از این   بعد همه آدم و دكترِ به مرده ها فکر مي كني؟ این  رو گذاشتي  بابا زنده ها _

چشه؟ این   پلنگ صورتي ،قول خودت  همین آقای  تیموری یا  به تو دانشگاه  ریخته

رو بگو و  بله   ،از دهنش نمیفته  "خانم راكعي ""خانم راكعي "داره  تو همه هوا

.خالص  

:داد قهقهه سر رمانتیکش خارج شده واكرم از حس   

جاش  یه فوت من هر دفعه  یه  آخه با ارتوپدی بگیرم. تخصصمو تو  اون موقع باید_

.خودم درست كنم مي شکنه باید   

كرد: نگاه  پریسا از آیینه به نسرین   

 ؟ باز سبحاني رودیتو می  اینم پیشنهاده كهنسرین خانم  گه دیگه. خوب راست می _

ا بی  كه ایرادی درش نمي بینه  معلوم میشه  اسمي رو اون نذاشته .چیزی  بگي یه

 بدیمش به اون.

ریسه رفت:باز هم  اكرم ، حرف  این با   

وای سبحاني؟ _  

قه قه زد زیر خنده:اكرم  دوباره      

اون كه  همون  ...._    

:نسرین فوری پرید میان كالمش   

.غمگین بودنت نشدیمصال متوجه بگذریم ماهم اباشه ولش كن  _  

 اكرم آه بلندی كشید:
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تگرفدلم . خوب یاد یه خاطره قدیمي افتادم _  

 نسرین عینک را باال داد:

ن!ك تعریفبرای ما هم خوب  _  

خودش  با همیشه  داشت.  دوست  خدابیامرز این آهنگو خیلي  مادربزرگم  هیچي _

.زمزمه مي كرد  

:نم اشک با انگشت سترد نسرین  

.هحتما یاد بابابزرگ خدا بیامرزت میفتاد رحمتش كنه. خدا  _  

گرفت: اشکش رانم  با نوک انگشت  هم كرم ا  

و هیچ   دایي كوچیکم  بود كه مفقوداالثر شد دایي حسین. داییم مي افتاد  یاد نه   _

چشم به  مرعی خدا تا آخرین لحظه ی . مادربزرگم بنده نشد وقت هم جنازه اش پیدا

موند. پسرش   راه  

 نسرین درصدد برگرداندن روحیه ی شاد دوستش به او برآمد:

قرمز تو مي   به این دماغ ارن د دو بهشتن و عوضش االن هر .رحمتشون كنه خدا _

.خندن  

 اكرم آرام لب زد:

.خدا رفتگان شمارم بیامرزه _  

با خنده  و خود باز گشتي دوباره به قالب همیشگ  ،دای این حرفز اااكرم پس 

  :پرسید

؟خونه تونه پیشته یا تو ؟ يمیگم پریسا چکو كجا گذاشت _  

:جلو خیز برداشت دوباره به   نسرین  

؟هان ؟مقشه ای چیزی واسش كشیدی چیه نکنه نقشه  _  

:روسری نسرین را كشید و برگشت  عقببه اكرم   

.ته شوهر نیومده هووووو دزد خودتي و _  

او زد.نسرین هم با دستان بلندش به پس گردن   
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خنده اش گرفت: آن دواز اداهای  پریسا  

 ترسیدم گمش كنماول مي خواستم با خودم بیارمش ولي  گذاشتمش. تو خونه   _

.نیاوردم  

 نسرین سرش را به نشانه ی تائید كار او، تکان داد:

بحث یه قرون دوزار كه  خوب كردی امانت به این مهمي رو باید خیلي مواظب بود. _

 نیست كلي پوله!

 پریسا نگاهي به او انداخت:

ولي فردا میارمش. آره بابا اونم چي؟ امانت!  _  

 اكرم نگاه متعجبي به او انداخت:

خوب چرا؟  یه وقت خدای نکرده گم میشه ها! _  

 پریسا  با لحني جدی گفت:

بشه، باید همرام باشه تا چاره ای نیست هر لحظه امکان داره صاحب چک پیداش  _

 بهش بدم.

نجره به بیرون نگاه مي كرد گفت:نسرین كه  فکورانه از پ  

باشه بیار ولي حواست باشه از خودت جداش نکني! _  

پریسا با آوردن چک آرامش خود را از دست داده بود دعا مي كرد  دو روز گذشت.

با این كه كار در بیمارستان  زودتر صاحبش پیدا شده و او را از بار مسئولیت رها كند!

هنوز شروع نشده بود ولي به پیشنهاد نسرین هرسه دوست برای آشنایي دقیق تر با 

بیماری ها، هر از گاهي سری به بیمارستان مي زدند. داخل بخش مغز واعصاب بودند 

 كه گوشي پریسا زنگ خورد:

.بفرمایید سالم _  

:مردانه ای آمدبم صدای   

شیباني؟خانم  .سالم _  

 پریسا كه جریان چک را در آن لحظه فراموش كرده بود، با حیرت پرسید:



108 
 

؟خودم هستم جنابعالي _  

 صدای گرم مرد از آن طرف آمد:

.بهارمست اصدر  .بهارمست هستم _  

گره به میان ابروانش افتاد:پریسا   شخصي را به این نام نمي شناخت.    

تونجا نمیارم به شرمنده   _  

سو توضیح داد:مرد از آن   

شماره  جه حامل باو چکي بود در .كه چکش رو پیدا كردین هستم هموني بنده  _

هشت میلیارد ریال معادل هشتصد میلیون  مبلغ بعد بای هفته  دو  ........ به تاریخ

.تومان  

:كمرنگي زد  اخمش محو شد و لبخند ،"چک"پریسا با به خاطر آوردن   

كجا مي تونم ببینمتون؟خوب شد تماس گرفتین   بله. _  

مرد، از آن سو آمد: صدای  

من میام همونجا. شما راحتین  هر كجا _  

 پریسا الزم دید توضیح دهد:

میارم  .كالس دارم از ظهر تو دانشگاه ولي بعد بیمارستان .... هستم  واال من االن تو _

 اونجا.

  :احب چک، صدایش اوج گرفتص

.نمبیمارستا منم رزیدنت قلب همون ! چه جالب _  

 پریسا  كه از بابت پیدا شدن صاحب چک خیالش آسوده شده بود، با آرامش لب زد:

.ش قلبم بخمیااالن پس  . رخوب آقای دكت ربسیا _  

 مرد جوان با نزاكتي زیاد جواب داد:

م.بگین كدوم بخشین من بیا .خانم شهزحمت می _  
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جواب داد:پریسا فوری  آن جایز نبود، برای همین  اصرار بیش از  

 ،چه زحمتي؟ ولي حاال كه اصرار دارین خودتون تشریف بیارین خواهش مي كنم _

.اعصابیم دوستام تو بخش مغز و من و عرض مي كنم كه  

 مرد سریع جواب  داد:

فعال خدانگهدار! خودمو مي رسونم.االن  .بله _  

كه مشاهداتش را در برگه ی كالسور مي نوشت، سر بلند كرد:نسرین   

بود؟؟ كدوم دكتررآقای دكتگفتي   _  

جزوه اش را بست و در كیف گذاشت و نگاه خنداني به هردو انداخت:اكرم   

درسته؟ .گوریل انگوریه "آقای دكتر"منظور پری از  غلط نکنم  _  

مقنعه ی سورمه ای اش را جلو كشید:، لبخند به لبپریسا   

.عروققلب ومست بودند رزیدنت آقای دكتر صدرا بهار نخیر غلطه. _  

لبخند دندان نمایي زد: اكرم  

  !میلي شاعرانه ایچه فا !ای چه اسم عارفانه اوالال _

به درب ورود اشاره كرد:ضربه ای به پریسا  كه كنارش بود زد و  نسرین   

.اومد ! آقای دكترتپریاوناهاش  _  

با تعجب پرسید:و  تازه وارد كرد پزشک جوان  نیم نگاهي بهپریسا   

مي شناسیش؟آقای دكتربهارمستو تو مگه ببینم نسرین  _  

كش آمد: ،لبهای دختر قد بلند  

ببین چه  .شدم آشنا ، باهاشاین پرستارها  با سالم علیک ولي  نمي شناختم.قبال   _

  غش وضعفي هم براش میرن!

برد: گوش پریساخنده كنان سرش را نزدیک اكرم   

لکه تونستي مخشو بزني بیاد ب شو. بهارنارنج آشنا  ین ا باخدا  رو ببین پری تو _

.بي داریم بدون نوبت ویزیت مي كنهت..كلي بیمار قلدبگیر  
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 نسرین با آرنج  پرسنل  بودند كه  در حال تماشای سالم احوالپرسي دكتر و  هر سه 

:زد به اكرم   

  !بهار نارنج روش بعد اسم بذار ،بخت از راه برسهبذار بد _

:آهسته گفتدستش را روی دهان  گذاشته و اكرم دكتر،  شدننزدیک  با  

.ه. واقعا آدمو مست مي كنادوكلني هم زده این بهار نارنج  هوای چ _  

صاف و وست پ به آنها نزدیک مي شد.  ،ایجوان میانه اندام و خوش چهره  مرد

 جوانمرد  مشخص نبود. ،از زیر عینک طبي شرنگ چشمان  ولي موهایي تیره داشت

ی ورني اش، سکوت صدای تق تق كفشهاو نزدیک شد  به آنها محکم گامهایي  با 

مستقیم به پریسا نگاه كرد: نزدیک آمد و كریدور را شکست؛ دكتر بهارمست   

باشید درسته؟  خانم شیباني  باید شما  سالم. _   

نسرین  ،دهد  يپریسا جوابقبل از اینکه هرسه دختر متحیر به یکدیگر نگاه كردند. 

داد: پاسخ كه هم قد دكتر بود   

كردین ایشون شیباني هستن؟ چرا فکر آقای دكتر! سالم  _  

 نگاه مرد جوان از پریسا به سمت نسرین تغییر جهت داد:

؟نکنه خانم شیباني شمایین  یه حدس بود فقط   ببخشید _  

:لبخند دندان نمایي زد نسرین  

همیني كه بهش اشاره كردین   بودینه نیستم درست حدس زدشیباني نه من  _

.خودشه  

 نسرین دستش را به سوی پریسا گرفت:

ایشونن . پریسا شیباني _   

 سپس دستش را به سمت اكرم گرفت:

هستن وبنده هم نسرین افشارم. م اكرم راكعيایشون ه _  

حوی زد:ن نظر انداخته و به پریسا لبخند مپزشک جوان به تک تکشا  

اگه ممکنه بفرمایین بریم جایي كه بشه نشست. .از آشناییتون خوشوقتم _  
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خودش سریع به ایستگاه پرستاری رفت و پس از كسب اجازه از مسئول بخش و  

 پریسا اطمینان از خالي بودن پاویون، به سمت سه دوست آمده و به آنجا اشاره كرد.

راه افتاد و وقتي دید نسرین و اكرم از جای خود تکان  همراه دكتر بهارمست 

نخوردند، اشاره ی محسوسي به هردو كرد. نسرین كه متوجه شرم حضور پریسا بود، 

با اشاره ی دست اكرم را گرفت و همراه پریسا و دكتر به پاویون رفتند. 

صدرابهارمست، پریسا بر روی یکي از دو صندلي موجود در اتاق نشست. اكرم 

ونسرین هم بي هیچ تعارفي بر روی یکي از تختها نشستند. آقای دكتر بر روی 

  صندلي دوم نشست. 

برگ چک را از كیفش درآورد هم زمان با او دكتر بهرمست  پس از نشستن او، پریسا 

كارت ملي خود را به او نشان داد.  هم  

.بفرمایید این هم چک شما _   

ظهر  تابناكش چون آفتاب . لبخند خوشحال شدمرد جوان از دریافت چک بسیار 

پریسا  دوباره به  ،را از زیر عینک چشمانش  . ی دلچسبي داشتگرما اردیبهشت ماه،

 دوخت:

وحشتناكي مي  خیلي اتفاق  ،اگه این چک پیدا نمي شد .كردین ممنون خیلي لطف _

نمي دونم چه جوری باید از خجالتتون دربیام؟ افتاد.  

پرستار جواني با سیني حاوی چهارفنجان قهوه به آنجا آمد:در همین موقع   

بفرمایین آقای دكتر تا سرد نشده میل بفرمایین. _  

 دكتر كه خیلي خوشحال بود با خوش رویي به دختر جوان گفت:

شما چرا زحمت كشیدین خیلي ممنون! _  

ضر:پرستار كه از تعارف دكتر خوشحال شده بود این بار رو كرد به سه دختر حا  

خواهش مي كنم. خانما بفرمایین شماهم. _  

سر بر گوش ان را نوشید ند. اكرم هرسه از پرستارمهربان تشکر كرده و قهوه ش

 نسرین گذاشت:
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كي مي بیني از صبح داشتیم خودمونو مي كشتیم  جواب سالممونم نمي دادن تا دُ _

 جون خوش تیپه رو دیدن شدن فرشته ی مهربان!

فش رابسته و بر روی شانه  كی گوشي حرف زدن اكرم، سریع با دیدن در ریسا پ

 انداخت و به این وسیله دیگران را هم وادار به برخاستن كرد:

خوب آقای دكتر با اجازه تون! _  

 دكتربهارمست برخاست و با ادب واحترام سرتکان داد:

 خواهش مي كنم خانم شیباني. خیلي لطف كردین نمي دونم چه طوری باید تشکر _

 كنم.

 پریسا همراه بقیه از پاویون خارج شد:

.دیگه ای هم بود همین كارو مي كردهر كس  .خواهش مي كنم _  

داد:  سر تکان ، سرمست از شنیدن صدای مخملي دختر جوان، بهارمست  

هرچند به بانک اطالع داده بودیم و  .نههركسي این كارو نمي ك خیر متاسفانه.  _

جلوی حساب بسته  شده بود ولي  خالفکارها كلي شگرد بلدن و مي تونن كارشون رو 

 انجام بدن.

:دكتر گفت و به  یداكرم خندقدم زنان  از بخش خارج شدند.   

زودی .... به  منتظر بمونین   ذاره خیلي نمي ی ما این پریسا .نباشین  نگران _  

:میان تشر نسرین نیمه ماند مش دركال  

سر شوخي رو باز مي  زود   همه كال با . دوستمون گوش ندین  دكتر به حرفهای این _

  .كنه

لبخندی زد:كه با پیدا شدن چک، گویي در آسمانها سیر مي كرد، دكتر   

.ر كنم كمه. بازم ممنون خانم شیبانيهرچقدر تشک _  

 پریسا با نزاكت جواب داد:

كنم. اگه امری نیست ما دیگه مرخص بشیم.خواهش مي  _  

 دكتر سری تکان داد:
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.رضي نیست خدانگهدارع _  

دیگر  تردد آمبوالنس ها و . ندشد اتومبیل  سوار سه  هر، دكتر شدن از پس از جدا

زحمت اتومبیل را  پریسا با  مسیر خروج را شلوغ كرده بود. ، یمارستانب ی اتومبیلها

برای همین شیشه ، جریان سرمایي از پنجره واردشد .نمود حركتو از پارک در آورده 

د:ز فریاد از كنارش اكرم بود كه  پاركینگز درحال خروج ا  .را باال داد  

؟میره  یادهداره  پپس چرا ! نارنجه إ اینکه بهار _  

:كوبید برسرشو  را جلو آورد عقب  دستان درازش  از  نسرین  

؟نمي گي صداتو مي شنوه ؟ چرا داد مي زني بکش  خجالت  _  

 ،كه از بازویش گرفت را با نیشگوني  اكرم جیغ جیغ كنان  به عقب برگشت و پاسخ او

 داد:

باالست.كه  هم  شیشه ها  متر فاصله داریم صد  بشنوه؟  آخه از كجا _  

:كردترمز  و نزدیک شد بهارمست  به  پریسا با اتومبیلش ، مگوی آنها دراثنای بگو  

.تشریف بیارین آقای دكتربفرمایین  _  

ان كرد:شنگاه عجب ت با ایستاده و، دكتربهارمست كه شتابان مي رفت  

.كافي مزاحم بودم  نه دیگه به حد ! تصادفي  عجب ؟شما  باز هم _  

جواب داد: ،راكعي ضمن پیاده شدن  

خواهش مي كنم. بفرمایینشما مراحمین این چه حرفیه؟  _  

اصرار كرد: جدیت  با دید پریسا كه تردید پزشک جوان را  

یکیه.  مسیرمون . ریم دانشگاه هم داریم مي بفرمایین خواهش مي كنم ما _  

و   سوارشد  بهارمست  باز گذاشت.، را برای دكتر سمت جلوب در اكرم رفت عقب و

.  این دختر چون فرشته ی نجات، امروز دو بار به كمکش شتافته بود. عینکش نشست

  به طرف راننده چرخید: را از چشم برداشت و

.باز هم تشکر مي كنم _  
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 پریسا  ناخودآگاه لبخند كمرنگي زد:

خواهش مي كنم آقای دكتر _  

:انداخت نگاهي به ساعت مچیش مرد جوان سپس    

تعمیرگاس   ماشینم.  یک ساعت دیگه كالس دارم كمتراز اوه اوه اوه اوه  تا _

.نداشتن  كدوم وسیله هیچ  آژانسهای اطراف  

دوخت :مستقیم به پریسا را دیگر چشمانش   بار   

.خانم دكتر  خودتون كردین یون دمنو م برای دومین بارامروز   _  

:اكرم زد زیر خنده، تمام شد محض اینکه حرف بهار مست  به    

.دكتر  خانم  گن واااای پریسا آقای دكتر به تو مي _  

:دوباره ریسه رفت   

تا ما پزشک بشیم؟  وك حاال استاد  _  

  به عقب  نیم رخ ، ده بودآور  لبخند به لب بي اختیار، كه از شادی راكعي دكتر

:برگشت  

.دكتره دیگه  خوب انترن هم تقریبا _  

اعالم كرد: ، حوصله از كش آمدن بحث بي، نسرین كتاب به دست  

، كه قبل اینترن هست هم نشدیم.استاژر سه تا هنوز ما آقای دكتر. _  

 "صدو بیست"عدد   ،تابلوی بزرگ آن سوی چهارراه چراغ قرمز توقف كردند.  پشت 

به سمتش   پریسا، با صدای دكتر  باید مي ایستادند.دقیقه  دو  یعني داد  را نشان 

عینکش را  . رسیدبه نظر مي  موقر جواني موفق و، بهارمست صدرا دكتر  برگشت.

م مي ه با دید كه چندین ستاره رنگ اوسیاه درون چشمان پریسا و برداشته بود 

د:درخشیدن  

.شین پزشکان موفقي مي كه  صورت مطمئنم  هر در، ندارنفرقي   هم هم با يخیل _  

دوباره از خنده ریسه رفت :، اكرم كه تازه ساكت شده بود  
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 ما، خت گیریهای استاداس این حجم زیاد درسا و آقای دكتر حرفا مي زنینا با _

كجا مطمئنین؟ ز، اشما، دامه بدیما داریم بتونیم تا آخرخودمونم شک   

انداخت: نگاهي به پریسا دوباره، اش گرفته بودخنده از ریسه رفتن اكرم،  كه  دكتر  

وظیفه ای  هیچ  كه  درصورتي دیگران وقت مي ذارین  اونجایي كه برای كار از _

.هستینتر  جدی خودتون   به مربوط  امور قطعا در  ،ندارین  

 

.حركت كردو پریسا  قت چراغ راهنما سبز  شد همان و   

: و گفت سقلمه ای زد، مشغول مطالعه بود اكرم به نسرین كه دید   یینهآ از پریسا  

، گه من پیدا كرده بودما الا پریسا صدق مي كنه و  مورد گین در كه مي ایني  _

.طورنسرینم همین . ررودَد  نقد مي كردم و  مي آوردمن در صداشو  

:زد ضربه ای به پای او، نسرین  

رن؟ نمیگي ببپي   كماالتت  به  همه الزمه   حاال كافر همه را به كیش خود پندارد.  _

 آقای دكتر باورشون میشه؟

 بهار مست به طرف افشار برگشت :

خانم...._  

افشار_  

بله. خانم افشار كامال مشخصه كه دوستتون شوخي مي كنن . _  

آیینه  دختر جوان از   انداخت پریساه دوباره ب هي ، نگابرگشت به جلو دربهارمست، 

جلو مي  كدام  هر بود.، بدل شد و سرین ردن به لبخندی كه بین اكرم و حواسش

اظهار مي كردند كه به خاطر بلندی  ،را مي دیدندرخ  او  چون بیشتر نیم، نشستند

بهارمست   فکر مي كردند با خود  حتما  كنند. یش هي دوست دارند نگاهشمژه ها

:یینه چشم غره ای بهشان رفتآ از شده. ها و چشمان او ههم مجذوب مژ  

.فرمودینشما  كه شه اان شاء اهلل همین طوری ب _  
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كالس مي رفتند كه   به سوی از بهارمست خداحافظي كرده و، رسیدن به دانشگاه  با

خاتون بود:     ی شماره ، زنگ خورد موبایل پریسا  

خوبین ؟ .سالم خاتون _  

مامان خوبن؟و  مهسا .یستیمن شکر بد .سالم پریسا _  

ماندانا چطورن؟ و مازیار ، بابا شکر رو خدا _   

م ازدرمونگاه گهرچي می حاجي حال نداره وقت آمپولشه.. بچه ها خوبن شکر _

.پریسا فقط   نه  گهمی  بزنن بیان  تزریقاتي خبر كنیم   

  پریسا با خود غرید:

گفتي ومن هم باور كردم: آره جان خودت تو _  

. میام تون  خونه یه سر شد،باشه خاتون كالسم تموم  _  

جازه نمي داد هیچ ا  اوره فشارخون و،  چربي، قند  .روز خوبي نداشت حال و پدرش

كه شرنگ تنفرش را بر جان  بخورد او، خوشمزه ای شیرین و خوراكي چرب و

 دست دادن اموال و از .تلخ تلخ، حال همیشه كامش تلخ بود، ریخته بودزهراخانم 

بود.كرده  را دچار افسردگي  او، رفتن تنها پسرش در منجالب فرواموال  و   

مي توانست  هركسي  تزریق را و گرنه  گرفتن وقت پریسا بود  خاتون هم فقط قصد

دهد. انجام   

 صدرا:

جواب  درصدرا  افتادند.  ش دنبالبه  ن شاگردا  باز هم د مآ در  صدرا كه از كالس 

"استادد ببخشی"گفت  عشوه  و با ناز  كه از دختران،  یکي  

:گفتجدی  اال آورده وب را دستش   

دارم.  عجله االن خیلي  من .  بذارین برای بعد _  

غلیظ   "ایشششش" صدای پوزخند پسرها و ، شتاب مي رفت با همانطور كه 

.دیرس به گوشش  دخترک  
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 خدای بنده   .قرار مي دادپیدا شدن چک،  ش را در جریان چه زودتر پدر باید هر 

 بهارمست دبیر یآقاجناب   .ه بوددوید ش ه پایب پا ل برای جور كردن این پو

 و غیر انتفاعي  همچنان در مدارس از بازنشستگي نیز كه بعد بازنشسته ریاضي

مرد جوان با خود گفت: تدریس مي نمود.   آموزشگاههای مختلف  

ولي بیمارستان و كارهای درسي خودم وتدریس مگر  كاش همان موقع زنگ مي زدم _

؟رندگذا وقتي برایم باقي مي   

 یادش، قنادی سرخیابانی تازه   ي های همیشهاستشمام بوی شیرین راه منزل با در

:سالم علیک كرد  قناد داخل مغازه شده با حاج آقا یزدی بدهد.  سور  باید  افتاد  

.قوت خدا .سالم حاج آقا _  

:داد اش پاسخ  قشنگ یزدیی لهجه  پیر مرد با  

 ؟ حاجي چطوره؟خوبین خوشین  .وردینآ  خوش اومدین صفا .سالم آقای دكتر _

خوبن؟ برادر محترم  

، ادامه داد:بدهد صدرا  به  جواب ی  بعد بدون این كه اجازه  

هر پنج شنبه ، مرحوم شدن كه   چند  سالي  اینو ت  .خدا بیامرزه مادرنازنینتونو _

 ،این نارگیلیها كه حاجیه خانم دوست مي داشتنز حاجي بهارمست ا، بدون استثنا

 سه كیلو مخصوص براشون در ، شب جمعه واقعش هر اصال  مرتب خیرات مي كنن.

 نظر مي گیرم.

مرد جوان سریع میان حرفش ، نقل خاطره باز كند به  بان هم ز زبا تا خواست  قناد 

:دوید  

ون شیریني ا خوب حاجي جون از.  بیامرزهشما  رو هم  خیلي ممنون خدا اموات  _

میدی؟ كیلو به ما ترای مخصوصت دو  

هر مدل  با انبر مخصوص از  كه حالي  در و  دوكیلویي را برداشت ی جعبه ، پیرمرد

داد: ادامه  ،یک ردیف مي چید  

گذاشتیم اینجا. تازه تازه به جان آقای دكتر _  
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تازه بود كه از محله های دیگر  قنادیش خوب و  راست مي گفت به قدری محصوالت

پیرمرد ادامه داد: آخرشب مغازه خالي مي شد.و تا  هم مشتری داشت   

؟هي خواین آروس بیارین نِخودتون م ءاهلله؟ ان شاامر خیره یقین دكتر نِمیگم  _  

ش  مادربزرگ  صدرا یاد  شیریني را نمي داد.، چي در نمي آورد  از همه سر نخیر تا

:مي گفتهمیشه   افتاد كه  

  .اش چونه اال ، همه جای بدنش ضعیف میشه ، آدم كه پیرمیشها صدر مادرجون  " 

."كه نگو یه قدرتي خدا به فک آدم میده   

.بعدی ی مي رفت سر خاطره خنده وزد زیر  بعد هم مي  

خوب موقعي  نه، حمتش كر خدا " ي كشید:آهمادربزرگش  یاد مادر و  صدرا به 

ماه  درست دو  ندید.و ر شانس آورد مرگ دختر عزیزش یعني مادرم  .سکته كرد رفت

"خدا رحمتشون كنه عزیزجون رفت.، به فوت مامان تصادف منجر قبل از  

از عالم خیال بیرون د، ادا مي كر را غلیظ  "ق"حاجي كه  ی بامزه ی لهجه با شنیدن 

:آمد  

؟خواینتزیینم مِ . دارهن رو آقای دكتر قابل شما  _  

.كرده بابا هوس   خونه مي خوامی برا  .نه حاجي  _  

.الهي همیشه شیرین كام باشین _  

خود به  بدربزند كه،  ان را نشزنگ آپارتماداشت  قصد ، ي شیریني به دستجعبه ی

 خود بازشد.

باالیي آمد.  واحدی  ه مزخرف  دختر همسایو  شیرین عطر م بوی تهوع آور ه باز 

بود. مرد  منتظر صدرانداشت كه  هر روز  ه ی سبک سر،  كار و زندگي انگار دختر

در حال خروج از ! "برحسب اتفاق" را  وز مي آمد، اساعتي از شبانه رو هرجوان، 

.مي دید خانه   

:  سالم داد  صدای جیغ مانندی  و با  شد نزدیک تر  بلندش  تق تق كفشهای پاشنه  



119 
 

! بازم من سعادت پیدا كردم شما رو زیارت سن تصادفيچه حُاوا سالم آقای دكتر.  ِ_

 كنم.  خوبین؟ پدر خوبن؟

 صدرا كه به دنبال فرار از دست او بود، سریع جواب داد:

ممنون همه خوبن. _  

و سریع  از محوطه  به طرف آسانسور راه افتاد. دختر هم  تق تق كنان در پي او  

 دوید:

چه مناسبت؟  شیریني خریدین؟ به  بارک باشهم _  

لبها و گونه  ی او انداخت.  رنگ آمیزی شده نقاشي و ی نیم نگاهي به چهرهصدرا 

بیني كوچکش بود كه  ،برعکس آنها . ندهای دختر به طرز اغراق آمیزی برجسته بود

صدرا وقتي با دوستانش درباره ی   شده. حداقل دوسومش جراحي  از دور داد مي زد 

ابراز انزجار مي دختران،   صحبت مي كردند از جراحي زیبایي و آرایش غلیظ  دخترها

 كرد:    

 ؟ درجذاب مي شند، آرایش غلیظ كننده اگ نننم چرا دخترها فکر مي كنمي دو"

.جمال انسان را بیشتر به جلوه میاره حالي كه سادگي  

از  شماره تنگ تر كه الاقل دو بود  مانتویي به تن نسبتا چاقش كرده ، دختر همسایه

دختری ساده   .كرد مقایسه  خانم شیباني  را با بي اختیار او صدرا  بود.  سایز خودش

بود.  واقعا هم كه بسان پری ها  ."پریسا"داشت  نده ای هم  چه اسم براز .و بي پیرایه

هم داشت. كمال ، جمالدارا بودن    درعین   

 كهبود  به قدری متین .  مکمل صورت زیبایش بود ا، به قول معروف سیرت زیب 

بهتر دیده بود.  صدرا او را در حال رانندگي  ش كمتر دیده مي شدند. چشمان  

از عشق مي به دل زخمي   بلوطي رنگشروی دیدگان  بر تابدار و خنجر مژه های بلند 

های طره   راهش قرار مي گرفت. بیگاه سر سبک سر گاه و در حالي كه این دخترزد. 

جهنم  یاد شعله های آتش   را به،  صدرا بیرون ریخته بود شكه از روسری گي قرمز رن

نشسته لبش  بي اختیار بري  آوری شیبانیاد با  كه راجوان لبخندی   مرد  .مي انداخت
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ی اخم  جعبه  باو  ادد را  دختر همسایه پاسخ ، جدیت جوركرده با جمع و، بود

گرفت: قابلش م  شیریني را  

پدر هوس كرده بودن.  .نداره خاصي   مناسبت  بفرمایین. _  

تعارف  آن را به مشام كشید عطر و  نگاه حسرت باری به جعبه انداخته ، دختر موقرمز

كرد:وار ابراز   

ممنون من رژیم دارم.نه   _  

شد: بي توجه  وارد آسانسور ولي دكتر كند هم اصرار  بلکه صدراگفت  تا از ن عمدا با  

سالم برسونین. _  

. دوان دوان دنبال او رفت. با هر تکان، چربي هایش به ارتعاش دختر دست بردار نبود

 فتادند. دختر نفس نفس زنان دست بر روی سینه اش گذاشت:

جواب داد:تند  فه از سماجت او با لحني صدرا كال  

آقای دكتر سردرد امونمو بریده.  همین كه از خواب بیدار میشم  مي گیره تا شب.   _

 میشه یه قرص بدین آرومم كنه؟

:گره خوردابروان مرد جوان به شدت در هم   

  ویزیت بشین.همین طوری نمیشه الکي قرص داد باید برین  _

گفت:دخترجوان با عشوه   

خوب شما دكترین دیگه خودتون دوا بدین! _  

:صدرا صدایش را باال برد  

به پزشک مراجعه كنین.  حترم اینجا مگه بیمارستانه؟  اگه  بیمارین  حتما خانم  م _

 روز خوش.

دوید: صدرا وارد آسانسور شد كه دختر دنبالش   

آقای دكتر صبر كنین! _  

بله؟ _  

منم مي خوام برم باال. _  



121 
 

گفت: تلخ   جوان با لحنيمرد   

ولي  انگار داشتین بیرون مي رفتینا! _  

تا  كه فاصله اش با مرد را به چند سانتي متر رسانده  بود، لبخندی زد  دختر

به چشم دكتر برسد: نگین كاشته بر روی دندانش   

نه دیگه یادم افتاد چیزی تو خونه جا گذاشتم. _  

صدرا با نفرت به لبهای شتری دختر كه تا نزدیک بناگوشش كش آمده بود، 

 نگاه كرد و سری تکان داد. 

 

:پریسا  

انرژی ، دروس دانشگاه چک بهارمست و، نده بوداازسرگذرا بسیار پرهیجا ني ر روز

وجود این كه دل  مادرش با .ال باید به منزل خاتون هم مي رفتح زیادی برده بود

مي كرد كه احترام پدر  ه محمود آقا نداشت ولي همیشه به دخترانش توصیخوشي از 

 حال و، هم به لحاظ روحي مخصوصا  حاال كه هم به لحاظ جسمي و را داشته باشند.

پریسا زنگ  زد و خاتون با آیفون درب را گشود و خودش در  .روز خوبي نداشت

قا را در گوشه ای از پذیرایي آشپزخانه ماند. دخترجوان وارد خانه شد. تخت محمود آ

او احوالپرسي گرمي با ،قرار داده بودند.  پریسا با دیدن حال نزار پدر  

:دكر  

؟؟ بهترشدیبابا چطوری خوب _  

كه همیشه حسرت بوسیدنش را  جذاب ی . از آن چهره به صورت نحیفش خیره شد

موهای كم پشت  خبری نبود. برف پیری به یکباره برسرش باریده و، داشت  

صدایي آرام جواب داد: باپیرمرد  بود.سفید كرده یک دست اش را شده   

درمونگاه یکیو  ؟ ازچرا به زحمت افتادی این همه درس وكار تو با .سالمت باشي بابا _

 خبر مي كردیم دیگه
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برآشفته از  زن مکار .همین لحظه خاتون سررسید و جواب سالم پریسا را سریع داد

كرد : به شوهر دروغش رو برمال شدن  

مهسا یه وقتا سرمي زنه اما پریسا به  باز خودت هم ببینیش. حاجي من گفتم بیاد تا _

روزی داره. بذار ببینه پدرش چه حال و. از حال واحوالت بي خبرافتاده بهونه درس  

گویي  .دختر جوان بي توجه به حرفهای بي ارزش او آمپول پدرش را تزریق كرد

استخوان فرو مي رفت:سرنگ داخل   

.فشارتم بگیرم بیا .خوب بابا _  

:از اتاق آورد. پریسا فشار پدر را گرفت فشارسنج راخاتون دستگاه   

پرهیز نمي كنیا . خیلي زیاده.چه خبره؟  .نچ نچ نچ _  

 صبح یه لیوان ظهر .دیگه چي كار كنم بابا؟ این زن آب گریت فروتو بسته به نافم  _

.لیوان تازه داروهامم كه مي خورم یه لیوان شب دو  

زحماتشو  ،پرهیز نکردن پرخوری و خاتون زحمت مي كشه ولي شما با ؟ چه فایده _

رعایت كن داروهاتم به موقع ، كه استادمون بهت داد همون رژیمي رودی! به باد می

 بخور.

با و حني ترحم انگیز انداخت.  با ل روی خود ه راحفملو  روی تخت دراز كشید بر پدر

 صدایي آرام گفت:

خوب آدم ضعف مي كنه. نمک نباشه گوشت و شیریني و . بابا  پرهیزش سخته _  

به عبارت  یاگونه  بود  سوختهم دلش ه گرفته  و در حالي كه هم خنده اش ریسا پ

:بوسید رابهتر؛ اسکلت گونه اش   

به  .خوبهماهي كباب شده برات  جاش  مرغ و، به گوشت قرمز نمي توني بخوری _

عوض شیریني هم بادوم بریز. نارنج آب  جای نمک هم به همه چیز آبغوره و  

ولي خام نه شور. پسته بخور و  

.استخون شدم پوست و .باشه بابا باشه _  
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مي دونستي تو بعضي از كشورها دم الغر باشه خیلي بهتره تا چاق این چه حرفیه؟ آ _

برایكوتاهتره.  عمرشون ؟ برای اینکهمای چاقو بیمه عمر نمي كننآد  

 بیمه صرف نمي كنه.

به دخترش زد. پریسا كیفش را  "برو... خودتي"كه  این ی پدر پوزخندی زد به نشانه

 برداشت:

مواظب خودت باش. اجازه ات من دیگه برم. با _  

 ،وقتي از نبود خاتون مطمئن شد پدر نگاهي دزدكي به سمت آشپزخانه انداخت و

نشاند: ني دخترشبوسه ای عمیق برپیشا  

به سالمت خانم دكترم. _  

برقي كه گویای چندین  .ددی، تعجب درخشش  برق اشکي را درچشمان پدر بادختر 

."تاسف ؛ حسرت ؛ پشیماني وافتخار"بود: با هم حس متفاوت   

طعم ، نیلوفر مانند ، پریسا حاضر بود هر چه دارد بدهد تا او هم مانند هانیهزماني 

در حق  جعفر آقا را هر گاه محبت عموجان و .پدری را بچشدبوسه های پر مهر

 ششان را مي كردند به همان میزان پریسا ودر حالي كه نهایت تال دخترانشان مي دید

را بااو  سرباز مي كرد و انگار حفره عمیقي در قلبش ،مهسا راهم مورد لطف قرار دهند  

 بود و ژرفای جانشر حفره هنوز د ، كه محبت داشت ولي حاال خود به قهقرا مي برد.

بي ابهت. كوپال و مانند شیری بود بي یال و پر نمي شد. محمودآقا  

ای صد با و دختر جوان مقنعه اش را مرتب كرده و سرش راسمت آشپز خانه گرفت

: نسبتا بلندی خاتون را صدا زد  

رفتم خداحافظ. خاتون چیزی نیار من دیگه _  

:از همانجا داد زد زن بابا   

.سالم برسون .به سالمت باشه برو  _  

سوغات كارهای مازیاردر خارج برای مادرش چین های زیادی بود كه بر صورت او 

پنکیک سعي  و كلي پودر نشسته بود هرچند خاتون به عادت همیشگي با  
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مي نمایاند. را ز هر پودری خودا تر پیری قوی مي كرد محوشان كند ولي گرد  

مي  محليترانه ای شاد و  رسید كه سا به گوششمه صدای، به محض ورود به خانه

 خواند:

.معزیزبشینه كنارُ  

مزعشقت بي قرارُ  

م.جون توطاقت ندارُ  

ممرواز كنارُ حاال  

مدارُ دوست ميا دبه خ    

 پریسا خنده كنان وارد آشپزخانه شد:

واز.آنگو مهسا خانم زدن زیر  گنجشکا همه غش كرده بودن ،كوچهی دیدم تو سالم _  

          لبخندش را بر روی خواهر پاشید: ،بودغذا كردن  گرممهسا كه جلوی گاز مشغول 

بجیت باش.آكم كم به فکر دوختن لباس برای عروسي  سالم پریسا جون . _  

:زد پریسا  مستقیم خودش را به حمام انداخته از آنجا داد  

؟واقعا؟ به سالمتي خوب كي میان خواستگاری _   

:          زد بود متقابال فریاد كه مشغول آماده كردن ناهارهم  مهسا  

بابا گفت نه بذارین  مازو فردا بیان  امامان بابک خیال داشتن همین امرو واال بابا _

آینده.ی  برای جمعه هفته  

بسته  سرخابي رنگ را دور موهای خیسشحوله . تمام شد دقیقه ای پریسا ده دوش 

:نشست پشت میز و  

خودت خوردی؟! به به چه عطری داره این كته سبزی! كرده زهرابانوچه  _   

:مشغول دم كردن چای بود جواب داد مهسا كه   

دانشگاه كه درمیام فقط به شوق  از؟ معلومه كه خوردم حاال صبركردم پس نه تا _

 غذاهای مامان جون مي دوم خونه.

:بلعیدن لقمه جواب داد از بعدت و به مهسا رفچشم غره ای غذادرحال خوردن پریسا   
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مادرهم هیچي دیگه. ؟ من ويمیای به شوق غذا  نکنه فقط درد دست شما _  

 مهسا روی صندلي مقابل خواهرش نشست:

.ل گفتمثَلوس نشو بابا مَ _  

  .خوب ان شااهلل یه ده روزی وقت داریم  _

به دهان ، ددرست كرده بو  ي كه دانه ای از زیتون پرورده را كه مادربزرگلدرحاپریسا 

:نزدیک مي كرد گفت  

 مامان جون مي .چیزی بهم نگفتن  میام خونه خاتون  عجیبه من همین االن از _

؟دونه  

سرش را درون كابینت مخصوص ، چای به دنبال یافتن شکالت برای خوردن بامهسا 

 كرد :

االناست كه پیداش بشه. تلفني بهش خبردادم. _  

با  دخترها  در جواب سالم شده چادرش را آویزان كرد و خانم وارددرهمین اثنا زری 

زد: ش لبخندا خوش رویي ذاتي  

خوبین؟  .سالم عزیزای دلم _  

رویش گذاشت: را جلو هسا ظرف غذای مادرم  

.خوب خوبیم مرسي مامان جون _  

 پریسا هم لبخند گرمي زد:

شکر. رو خدا _  

ه ب را پریسا سرش .گویدب خواستگاری راخواست كه جریان نگاه از خواهرش  مهسا با

 برداشت و باال پایین نمود. مهسا بشقاب خالي شده را ، ی این كه صبركند نشانه

چای ریخت:  درلیوان سرامیکي برایش  

نباید چای  ناهار ببین خانم دكتر مي دونم خانما تا یه ساعت بعداز صرف شام و _

بخوری.چای باید  این سبزی پلو ماهي حتما  بعد. بي خیال ولي این دفعه رو دبنوشن  
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كه از دستشویي در آمده وموهای  شانه شده اش را با دست به پشت گوش مي  مادر

پیاله ای زیتون برای  ،ن نشستن پشت میزمض ، شادی دختركش مشاهده  با  داد

:پرسید  لبخند زیبایيخودش برداشت و با   

؟؟ خیلي خوشحاليچیه مامان جون _  

مي انداخت یک نگاه به پریسا به یک نگاه  .كرد اهلل گویان شروع به صرف غذابسم  و

.مهسا  

.بله دیگه خوشحالي هم داره _  

؟تعریف كن ببینم چي شده شااهلل بگوخوب خیره ان  _  

ه او دوخت.ب مهرباني نگاه روشنش را با و  

؟نه اول بگو ببینم ناهارخوردی یا _  

غذاهای مامان خوشگلم بگذرم؟بله كه خوردم مگه میشه از  _  

این قبیل  با كه سفید مي شوند ولي مهسا گونه مواقع دخترها سرخ و معموال این 

:گفت به مادر  ضمن دادن چای خوشرنگيبیگانه بود  ، مسائل  

بابک اینا میان خواستگاری لیالالالی  ره دیگه روز جمعه الالالالاللي اللي الليآ _  

سركشید: چایش را ،بانو دویده بود له شادی زهراترس درها درحالي كه دود   

ممنون چاییت خیلي چسبید. توش باشه. خدا ان شااهلل خیر .مباركه _  

عادت  .ک دستمال به پذیرایي رفتی آب كرده باسپس اسپری مخصوص گلدانها را پر

بزند.برایشان حرف  دستمال كشیدن به آنها پاک كردن برگها وداشت ضمن   

:روی مبل نشست با صحبتهای مهسا برگشته و ،درحال رفتن به اتاقش بودكه  پریسا   

خاتونو چي معرفي كنیم؟واستگاری خمیگم مامان جون ..روز  _  

ي نامادریمه.گدیگه می پرسیدن داره؟ معلومه  _  

 مهسا لب زد:

وای نه نامادری نه مي خوام به اونا بگم خاتون مامانمه! _  

انداخت:زهرا خانم شانه باال   
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چه مي دونم! _  

 مهسا با احتیاط پرسید: 

ي معرفي ك رو ون وقت شمااممم مامان جان؟ میگم كه ...اگه بگم خاتون مادرمه ا _

؟كنم  

 روی صورتبرطره ای ازموهای خوش رنگش سرش،  ناگهاني با برگشتن  مادركه

كاركشید:دست از ، را عقب میراند نگشتان دست آنهاا درحالي كه با ریخته بود  

دارم؟     تو به نظرت من چه نسبتي باخوب  _  

:نشاند روی كاناپه  بر خود كنار مادر را گرفته  مهسا دست  

بفهمن  ولین برخورد اوناا مامان جونم هستي ولي ..  ماماني من نمي خوام تو .معلومه _

شدین. ابا از هم جداو ب شما  

:شیاری بین ابروانش افتادمادر  

نه؟ البد مي خوای بگي من خواهر خاتونم  _  

در را بازی داد:ما سفید  دستان تپل و ترشده و نزدیک  مهسا  

.فکر كنن خاله مي چه اشکالي داره؟ بذار _  

ریختن   یبه بهانه دست از كار كشید و  ،كه رنگ رخسارش سرخ شده بودزهراخانم 

به مهسا: كرد رو آشپزخانه رفت. درحال خاموش كردن گاز هچای ب  

.مجبورنشي دروغ به این بزرگي بگي این حساب بهتره من نباشم تا خوب با _  

:به مهسا كرد رو و و برروی مبل دیگری نشست چایش را آورد  

آدم اگه یه دروغ بگه مجبوره پشت سرهم  بدون بار كج به منزل نمي رسه. ولي اینو _

 دروغای بعدی رم بگه.

خبر از بغض  ،شدن صورت زیبایشگلگلون مادر و  ارتعاش ضعیف حریرصدای

رداشت كه انتظا درحاليبلورقلب مادر؟ پریسا  با وای مهسا چه كرد داد.فروخورده وی 

 ازجایش برخاسته ودید كه مهسا دركمال ناباوری ، لجویي كندداز زهرابانو  خواهرش

 حین رفتن به اتاقش گفت :
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میگم خاتون مادرمه   .نمي كنم اصراركه تمایل نداری  خوب باشه مامان جون حاال _

زمان آروم آروم جریانو براشون میگم. به مرور هابعد  

آن  كه تا پریسا .مجددا نشست مادر ی شارها كه با پریسا عصباني ازجا برخاسته بود

از او متنفر  شنیدن این حرفها احساس مي كرد با، لحظه جانش را برای مهسا مي داد

زرده آ را پدر به اندازه كافي او بیازارد. راادر نازنین  او هیچ كس حق نداشت م .شده

كه مي  دهانش جانش نشیند. سال تیغ بي مهری بر از چند بعد دوباره بود حقش نبود

بي حوصله وكالفه سمت  بسته ماند. ی مادر شارها با، رفت برای شماتت مهسا بازشود

بار نفس  . چندكلي درس داشت سعي كرد به چیزی جز درس فکر نکند .قش رفتاتا

از كلي خستگي خواست یک  بعد .بسم اهلل گویان كتابش را گشود عمیق كشیده و

مهسا  كه آن هم به لطف ساعت استراحت كند و سپس به سراغ كارهایش برود

.زمان را حس نمي كرد گذرو تا پاسي ازشب مشغول درس بود  شد. كوفتش  

استاژرها و .ساعت شش صبح  دربیمارستان بود بعد روز  

كه صبح زود بود ولي رفت و آمد  این با  بقیه یکي یکي وارد مي شدند زودتراز، انترنها

، اتومبیلهای شخصي حامل بیمار آمبوالنسها و زیادی در بیمارستان دیده مي شد.

نسرین بود كه فردی  و در كریدور بیمارستان منتظر اكرمپریسا  مرتب وارد مي شدند.

:صدایش زد  

خانم شیباني . _  

برای چند لحظه نگاه دقیقش را به او  . دكتر بهارمست بودبرگشت پریسا به طرف صدا

اندام  خاكستری برتن داشت.با پیراهني شلواری دودی  كت ودوخت. مرد جوان 

:داد را تو ی مقنعه اش چابکش خبراز ورزشکاربودن وی مي داد. گوشه و استوار  

.سالم آقای دكتر _  

:شیریني جواب داد تبسم  بادكتر   

شه چند دقیقه وقتتونو بهم بدین؟ مي خانم صبحتون به خیر. سالم  _  

:لبخند گفت را دید باوقتي نگاه سرگردان دختر   
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. بیرون از ساختمون  بفرمایید .البته اینجا كه نه _   

كه زیر درخت بیدمجنون   نیمکتيروی  دست راستش به سمت درب اشاره كرد.وبا 

:ریسا گذاشتپ بهار مست كیف مشکي چرمش را مابین خودش و .نشستند بود  

وقتي  .تون تشکر كنمخانم شیباني دیروز اونقدر هول شده بودم كه یادم رفت از  _

تازه یاد قصورم افتادم.، خونواده ازم پرسیدن در قبال لطفتون چه كردم  

حتما همسرش را مي گفت. " خانواده" پریسا اندیشید:  

:دسته چکي بیرون آورد كیفش را گشوده و، این حرف از بعدمرد جوان   

 به دخترجوان وو دو دستي ركرد  امضا ، بدون درج مبلغ نده ورگي از چک را كب

رفت:گ  

به قول معروف : برگ سبزی است تحفه درویش .خانم شیباني بفرمایین  _  

از حالت   اد وليدواب تندی میج پریسا، بانه نبوددمو اگر لحن دكتر تا این حد

هم در كارش دچار تردید قرار گرفته وبه راستي  اوخود مشخص بود كه بهارمست 

:داد با نزاكت پاسخش را هم متقابال  نمي داند چه باید كند. برای همین دختر جوان  

كردین؟ كار مي شما جای من بودین چي آقای دكتر_  

صدایي  با .و سرش را پایین انداخت گزیده لبانش را ، این حرفشنیدن  بابهارمست 

:آرام زمزمه كرد  

بازم ببخشین. .واال هرجور خودتون راحتین .خوب من كه ازتون عذرخواهي كردم _  

:پریسا صدایش كردسپس كالفه كیفش را برداشته خواست برود كه   

هم ناراحت نیستم .اصال  دركتون مي كنم و آقای دكتر نیازی به پوزش نیست ._  

كه ابتدا از اندیشه ی رنجاندن دختر دچار عذاب وجدان شده بود، پس از   مرد جوان

:خوشحالي پرسیدبا  شنیدن این حرف  

دلخور نشدین؟از من  م مطمئن باش _  

 دخترجوان لبخند گرمش را بر روی او پاشید:

"االعمال بالنیات "دلخور برای چي؟ نیتتون خیر بود. به قوا معروف خیالتون راحت. _  
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مسیر رفتن  ای گفت و داخل ساختمان رفت.  دكتر بهارمست"بااجازه "سپس 

 "دخترجوان را با نگاه تعقیب كرد. پریسا با متانت و وقار گام برمیداشت و در پاسخ 

است و وارد ساختمان از جا برخهمکالسي های پسرش سری تکان مي داد.  "سالم 

محو حركات  شد. روزش با دیدن پریسا آغاز شد و این طلیعه ی خوشي برایش بود. 

بود كه پشت بلندگو صدایش زدند: جوان به سوی آسانسور قدم برمي داشت دختر  

آقای دكتر بهارمست به اورژانس یک _  

آقای دكتربهارمست به اورژانس یک _  

اورژانس دوید. سمت مردجوان  لبخند بر لب سریع به   

بیمارستان مي  دانشگاه و در اغلبرا یکدیگر  آن به بعد زا ودكتربهارمست  پریسا 

پریسا هم پزشک جوان  با هر بار دیدن پریسا ، ناخودآگاه  متبسم مي شد. . نددید

 بود كه این نکته به خوبي متوجه پریسا متقابال  احساس خوشي  در خود مي یافت.  

دورشمع   چون پروانهیان دانشجو ، دانشگاه درو  ان پزشکان و پرستار،  دربیمارستان

بسیار با همه  اومي دید كه دلبری مي كردند ولي  جمع شده و دكتر بهارمست  وجود

اكرم راحت بود. نسرین و ،با پریساتنها  .ایدجدی برخورد مي نم  

 سه دوست سرشان با درسهای مشکل پزشکي به شدت گرم بود. 

صبح زود بیایند.  مهسا  مهسا  ؛ روزی كه بنا بود به خواستگاریموعود رسید ی جمعه

دامن به ، ناخوشيناراحتي و زهرابانو كه همیشه وقت  خاتون رساند.ی به خانه  را خود

 از كارگاه به خانه آورده بود تا پرده را  مقداری كارهای تزیینيِ ،كارپناه مي برد

، دراتاقش طبق معمول درس مي خواند  كه به پریسا ،درحال كوک زدن مشغول باشد.

فت :گ  

پری جان مامان چیزی مي خوری برات بیارم؟ _  

:جا جواب داد از هماندخترش   

.ممنون یه دفه ناهار مي خورم نه مامان جون. _  
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كه  مادر پریسا مشغول شستن ظرفها شد. هم خوردند را به اتفاق ناهار از ساعتي بعد

گفت: مشغول دم كردن چای بود  

.كم كم حاضرشو برو باشه خودم مي شورم تو پریسا مامان جون  نمي خواد بذار _  

به طرف مادر برگشت:  متعجب  وپریسا شیر آب را بست   

كجا؟ حاضر شم؟ _  

 مادر در حال خروج از آشپزخانه گفت:

مگه بنا نیست برای خواهرت خواستگار بیاد؟ .ی بابات دیگهخونه  _  

: ر آب را باز كرده و ظروف شسته شده را آب  كشیدیش جوان دختر  

دلم نمي خواد تو بازی بچه گانه ی  نمیرم.خونه ی اونا برای این كارنه مامان من  _

  مهسا شركت كنم!

:به دختر كرد رو كار در حال ، و شرابه رفته بود واالنكه دوباره سر دوخت  مادر  

تنها نباشه.مهسا بچه ام  اشب مامان جون من كه اونجا نیستم الاقل تو _  

زبان از  مي خواست ماوقع را به خوبي درک كرد. زهرابانو ش رامادر منظورپریسا 

دوست نداشت وقتي  ولي پریسا اصال راضي به انجام این كارنبود بشنود. دختربزرگش

شاءن و منزلت مادرش نادیده گرفته شده، به مجلس خواستگاری برود برای همین 

 گفت:

كلي درس دارم یکي از یکي سخت تر خوندنشون وقت مامان جان نمي تونم برم  _

ماندانا هستن پیشش نگران نباش.و مازیار و  خاتون و تازه پدر .همي بر  

.به اتا قش رفت دخترجوان پس از گفتن این حرفها  

اندانا به خانه مو بود كه مهسا با مازیار دیروقت .دیدندن را همدیگرب ش مادر تا و دختر

:هرسه شان دیده بوسي كرد با . مادربرگشت  

خوب تعریف كنین ببینم چي شد؟ . خوش اومدین صفا آوردین _  

شروع كرد به تعریف : ،برلبان خوش فرمش نشسته بود مهسا كه گل لبخند  

بابا مامانش هم بیشتر. بابک از خود .مامان نمي دوني چه ذوقي مي كردن واااای _  
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غیرتي شد:، خمي غلیظا با اخالقش را تلخ كرده بود ،مغازه هادادن  كه برباد مازیار  

م متوجه شدم به ونه هخ تو . انداختي خجالت بکشا هنوز هیچي نشده بابک بابک را _

شه.لبخند مي زدی. بارآخرت با یارو  

:پرسیداخمي كرد و  دستپاچه از رفتار تند مازیار مادر  

برای مهسا خط و نشون مي كشي  جوری چي شده مادر؟ انگارخیلي ناراحتي؟رمازیا _

 انگار خطایي كرده!

 فه منجوقهای ریزبلوزش را مي كندنگاهي زیر چشمي به مهسا  كه كال ازیارم  

 انداخت:    

ننه بابای پسره انگار برای خرید خونه  .ندیدی مي و نبودی ون اونجا كاش خودت  _

تاق داره؟ مزنه متری چنده؟ا تا متره؟ چند اومده بودن هي مي پرسیدن اینجا چند  

من مي  پرسه: این خونه یه طبقه اش به  برگشته پررو پررو از .پسره ازهمه بدتر خود

مانداناخانم؟ رسه یه طبقه هم مشتركا به مهسا و شما مي  

:نگاهي نگران به مهسا انداخت، تگي برادرش معذب شده بودخكه از برافرو ماندانا  

همین طوری پرسیدن منظوری نداشتن. خوب داداش شاید  _  

:است گرداندر به چپ و سرش راكه به شدت اخم كرده بود  مازیار  

.همین طوری افاضات نفرمودن. كامال قصدشون مشخص بود .نخیر ماندانا خانم _  

:مادرش گفت و به پریسا ماندانا رو  

نزدیک بود بیرونشون كنه خاتون آرومش  مي زدی خونش درنمیومد. كارد رو بابا _

 كرد.

:ادامه داد با همان سگرمه های درهممازیار  

آخه یه كالم . رو نمي خواد مهسا خالصه كه خیلي ندید بدید بودن من كه میگم یارو _

گفت خوشش نیومده ولي این چش سفید رفتنشون بابا رک  از بعدحرف معقول نزدن. 

االن هم  بسوز. هم گفت به جهنم برو بابا برگشته میگه زندگي خودمه. پررو پررو

 اومدم كه بازم بگم ازاین پسره شوهردرنمیاد.
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از مازیار پرسید: مادرغمگین از چیزهایي كه شنیدند  

؟آخرش چي شدخوب  _  

 مازیار با انگشت شست گوشه ی لبش را خاراند:

بعد  ی شد جمعه بنا .فته خودشون بریدن خودشونم  دوختندر بیرون نر هیچي از _

.نشون بیارن  

چرخید: مهسا ؛ بین مازیار وچشمان روشن مادر   

نشون بیارن؟ به همین راحتي؟ با یه بار خواستگاری؟ _  

:ن پرسیدرخساری گلگو بعد كنار ماندانا نشسته با  

یارن؟ه نشون میواقعا همینو گفتن؟ گفتن هفته ی بعد  _  

:به مهسا انداخت ماندانا نگاهي   

 و بابا مخالفت كرد . ی بعد برای نامزدی میان گفتن هفته .گهداداش درست می بله _

گفت كه نیازی نیست  مهسا همونجا اما، هم آشنا بشیم زوده باید بیشتر با گفت هنوز

مي شناسیم. همدیگه رو و  

:دوباره رگ گردنش باد كرد م شده بودامازیار كه تازه آر  

من همین جا پیش شما دارم میگم این ازدواج به صالح نیست. _  

 گاهي به پریساد، انه اش دوباره  در هم گره مي خورمرد درحالي كه ابروهای پرپشت و

 وگاهي به مادر نگاه مي كرد:

 كنه بگه ف تا فرحزاد یکي دهن واميمن خودم . رو نمي خواد پسره مهساواال بلال  _

.برمي گردم میرم و  

:این بار چشمانش را به مهسا دوخت  

حاجي  به من و ،زرد از آب در اومد فردا روز پسره تو .گفتم مهسا خانم گفتنیا رو _

. هیچ ربطي نداره  

 مرد جوان بلالفاصله نگاهي به پریسا انداخت: 

.بفرما اینم یه خواهر _  
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:گفت زهرا خانم رو به   

به خدا اگه پریسا بگه ماست سیاهه باور مي كنم چون مي دونم توكله اش مغزداره  _

فکر شوهره نه چیزی. نه تو باعث سربلندی همه مون. فردا هم خانم دكتر میشه و  

اتاقش دوید. به شده بودمهسا كه از حرفهای مازیار عصباني   

رفتنش همه ساكت شدند. با  

به دنبالش  ه بود بالفاصله دچار عذاب وجدان شد از رفتن مهسا گویي بعد كه مازیار

به خود آمد: انا كه حال عجیبي داشت با سوال پریسارفت. ماند  

مانداجان چیزی شده؟ _  

چه چیزی؟  ن.. ن.. نه _  

 پریسا كه از لکنت او شکش تشدید شده بود گفت:

.ي كنم مي خوای حرفي بزني خوب بگواحساس م_  

اشاره كرد كه نزدیک  به پریسا دست ترس نگاهي به دراتاق مهسا انداخته با باماندانا  

:او هم بالفاصله كنارشان رفت .مادر برود و او  

خوب چیه؟ چي شده؟ _  

گفت : به نشانه تاسف تکان داده رو به آنهاسری ماندانا   

بین خودمون بمونه باشه؟میگم  به خدا این چیزی كه رو شما _  

گفت: از وقایع پیش آمدهمتعجب  مادر   

دیگه چه خاكي به سرم شده؟ بین خودمون مي مونه بگو_   

 ماندانا لبهایش را گزید:

 همین جوری بهم زل زد.، موقع كه منو دید اون از راستش پسرهواال چطوربگم؟  _

دیدم خیره شده بهم. مي ، میاوردم باال هردفعه سرمو  

:مادر انداخت و نگاه ترساني به پریسا  

.شدم از سالن رفتم بیرون پا _  

سری به زیر افتاده ادامه داد: ه بود بادر حالي كه  صدایش لرزان شد   
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و  دقیقه بعد به هوای رفتن به دستشویي اومد یه تیکه كاغذ سریع بهم داد ندچ _

.رفت  

؟یه تکه كاغذ_  

صدایي با  ماندانا كه گریه اش گرفته بود برای چندمین بار به اتاق مهسا نظر انداخت و

:نجواگونه گفت  

شماره تلفنش بود. _    

كه مانند  مادر با مهسا بیرون آمدند. ،ر كه آرامتر شده بودموقع مازیا انهم

:كرد به مازیار پي بیرون فرستادن آن دو رو در، شده بود بسیار كنجکاو دختربزرگش  

گیرین؟مهسا برین از داروخونه برام یه بسته مسکن ب مازیار جان میشه با _  

 مازیار منظور او را به خوبي درک كرد:

.هم هوایي بخوریم شما هم بیایین با ماندا هم بیان خود م پری وگبله حتما می _  

ي اش شنیدن ادامه ی حرفهای ماندانا بود سریع پاسخ داد:قعزهرا خانم كه قصد وا  

خودتون دوتا برین یه خورده هم حرفهای  .نه پسرم باشه یه وقت دیگه _

.هم بزنین خواهربرادری با  

.جمله ی آخر را همراه زدن چشمک به مازیار گفت زد   

 .هیچ كدام نمي دانستند چه بگویند .با یک درد مشترک مادر ماندند ماندانا و و پریسا

:گریهرزی زد ماندانا طاقت نیاورده و  

 خیلي هیزپسره  .مده بودم كه بگم تقصیر از من بودوضع بدی نیو سرو به خدا من با _

شدم رفتم وقتي هم شمارشو  همش مي ترسیدم مازیار متوجه بشه برای همین پا .بود

.نزدیک بود سکته كنم داد  

:اشک از چشمانش مي زدود ماندانا هق هق كنان    

به  ش دنبال بهونه مي گرده شره ابه خدا حال این روزای داداشم خیلي بده هم _

.پاكنه  

:این بار  بیني اش راپاک كرد ذیگریه كنان با دستمال كاغ    
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 پریسا یادته داداشم چقدر مهربون بود چقدر شوخ بود ولي حاال شده برج زهرمار. _

 اگه بگم با نه ؟ به مهسا بگم یا .موندم چي كاركنم كلمه حرف زد. نمیشه باهاش دو

ن یا عکس العمل بدی نشو .؛ ممکنه باور نکنههعالقه ای كه به اون دار این همه شوق و

كوچیکمو بدبخت ببینم. دلم نمیاد خواهر به خدا اگه نگم .بده  

:در آغوش كشید ماندانا رار ماد  

مازیاری كه من حق با توئه اون  .ذاریم مازیار بفهمه گریه نکن نمي .مي دونم عزیزم _

خودمون سه تا من تو پری باهمدیگه  خون به پا مي كنه.، اگه متوجه قضیه بشهدیدم 

م.بکنیفکری  باید یه  

 ماندانا نالید:

هردو مریض احوالن .. خاتون  بابا و _   

 زهرابانو دلش به حال ماندانا سوخت: 

.همبیایین سه تایي فکرامونو بریزیم رو بگیرن. در جریان قرار نمي خواد .مي دونم_  

دو كرد: ه هرب روپریسا    

پیش یه مشاور باید بریم  فایده ای نداره. هم جمع هم بشن سه تا با فکرای ما _

 مهسا هم میومد ولي مرغش یه پا داره تا متخصص. البته خیلي خوب مي شد خود

  سرش به سنگ نخوره متوجه نمیشه.

 

 صدرا :

محل استراحت پزشکان دربیمارستان یا همان ر ماجرا وارد پاویون پیک شب  از بعد

ده روی دست نخور فنجانش، ل شدیدی كه به نوشیدن  قهوه داشتمی وجود . باشد

و خوابش برد. میز ماند  

رای بیماران مي همه دلشان بدر بیمارستان  .برتخت افتاددر آورده  را كفشهایش

د گوش در حال خواب هم بایهم  كم عذاب نمي كشند آنها پزشکان سوزد درحالي كه 

د.به زنگ باشن  
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 شیرین شده بودند. اصال همه چیز خوابهای مردجوان چک،شدن  ز پیداا بعدهر چند 

پدرش همه  زندان رفتن پدرش منتفي شده بود. كه خطر شده بود چراشیرین  برایش 

یک فرهنگي محترم نبیند. پدر را سرافکنده ولي  بدهد را ضربود جانش. حاكسش

قدیمي شان را ی ماه پیش بود كه خانه  دو بازنشسته را چه به چک بر گشتي؟ 

سیار سخت بود ولي دل كندن از آنجا ب. داد مي را جای خانه بوی مادرهمه  .فروختند

 .اشکال جدید پیدا مي كرد روز یک . هرفرسوده خانه بزرگ بود وچاره ای نداشتند. 

نه  و..... كه یک روز ایزوگام  ،یک روز تعویض سیمهای فرسوده ،یک روز لوله كشي

به  را لي آپارتمان فعوفروخت  را خانه برای همین پدر .پدرحوصله داشت نه پسر وقت

یکي سربزرگش صدرا د. یکي برای پخریداری نمودیگر  دستگاه آپارتمانی دو  عالوه

معماری كه منزل  كه با همسرش خارج از كشور بودند.سینا  پسر كوچکشهم برای 

مابقي را طي  پول را درابتدا پرداخته و ي ازنیم ،را به قصد كوبیدن خریده بود قدیمي 

آپارتمان همین را ی فروشنده  هم با آقای بهارمست .ه بودداد یک فقره چک به آنها

اینکه  كه نبود تا نبود گشتند را هرجا كه دركمال ناباوری چک گم شد. كرده بودقرار

دخترک دانشجوی  یاد پریسا شیباني با صدرا ان رسید.ی نجات به فریادش فرشته

 برابر در پریسا  تابدار چترمژگان بلند و .ردب به لب خوابش لبخند ،مهربان زیبا و

رویای شیرینش با صدای بلندگو برهم خورد: كه شد بسته مي و باز ناز با چشمان او  

 

آقای دكتربهارمست به اورژانس. .آقای دكتربهارمست به اورژانس _  

 كفشها را پوشید و باعجله  ،برهم زده بودند را ناراحت از اینکه رویای شیرینشصدرا 

به تخت سوم  رااو  كه پسرجواني بود . یکي از انترن هابه سمت بخش اورژانس رفت

 برد:

 بيبرای  برای دردشون مسکن زدیم و .شدید سینه مراجعه كردن درد دكتر بیمار با _

ستگاه مانیتور وصل شد.د به  ،نظمي درتپش  

 دكتر با دقت به دستگاه نگاه كرد:
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.بله خوبه_  

 بود! این كه پریسا. نگاهي به او كه دخترجواني بود انداخت سپس نزدیک بیمار رفت.

نگران از خود پرسید: های بلند.همان مژه  و سفید و همان صورت گرد با  

؟چه بالیي سرش آمده خوابیده؟ اینجا چرا ریساپ _  

قلبش به تپش افتاد تازه فهمید وجود پریسا چقدر برایش با ارزش است. تازه متوجه 

 شد كه قلب دست نخورده اش به یغمای عشق دخترجوان رفته. به تخت نزدیک شد. 

با ناراحتي  و اضطراب  انجام داده بودند. مات اولیه را كادرپزشکي قبل از اوقداا

رساند: را به صدرا گریه كنان خودكه دختر جواني  مشغول بررسي وضعیت شد  

آقای دكتر مهسا چشه؟  _  

و از همراهش پرسید: تر نگاه دقیق تری به بیمار افکنددك  

؟مهسا _  

 دختر جوان گریه كنان گفت:

 خدا رو تو .من دخترخاله اشم. مهساشیباني .بله همین مریضي كه اینجا خوابیده _

  .هرچي هست به من بگین

صدرا متوجه برداشت اشتباه خود شد. با خود  ، با توضیحاتي كه دختر جوان  داد 

 گفت: 

.حتما خواهر پریساست، ین همه شباهتا با!  مهساشیباني _  

بي اختیار از این كه پریسا بیمار نبود، خدا را شکر كرد. ولي از تصور غم و غصه ی او  

 بابت بیماری خواهرش، دلش لرزید.

:تخت فاصله گرفته با صدایي آرام گفت از، اشاشاره ای به دختر خاله  با  

؟هدقیقا تعریف كنین چي شد لطفا  _  

:مي زدود آرام جواب داداز چشمان رنگیش  اراشک  دخترجوان كه با دستمال كاغذی  

بیکار بودم كه مهسا زنگ زد و  بین دو كالس پنجره داشتم و تو دانشگاه  دونمنمي _

بده.گفت حالش   
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دستمال را به طرف بیني برد: در حالي كه  گریه اش شدیدتر شده بودهانیه     

وقتي رسیدم به  .ر خودمو به اون سر كشوندماین سر شهچطوری از نفهمیدم  _

لبش گذاشته. رو دستشو دانشکده شون دیدم بي حال روی نیمکت افتاده و  

پرسید:از دخترجوان نداخت و انگاهي به مانیتور  دكتر  

دارن؟بیماری قلبي ی سابقه مهسا خانم  _  

داد: تکان   صل دستش را به نشانه ی ندانستنءهانیه مستا  

دونه. اون بهترمي ولي به خواهرش زنگ زدم االن میاد كه چیزی نبوده. حاال تا _  

یعني دخترجوان االن به آنجا مي آمد؟  ؟یعني پریسا خواهر؟  

ال یکي از ءسو با از تصورآمدن پریسا لبهایش در حال كش آمدن بود كه  صدرا

:بیرون آمد فکر انترن ها از  

آقای دكتر تشخیصتون چیه؟ _  

تزریق مسکن  نیمه بسته اش انداخت پلک های تا نگاهي به لبهای كبود بیمار و 

 قلبش نیز بهتر تپش شد  متوجهنگاهي به دستگاه مانیتور با .ازبین برده بود دش رارد

لبها عالیم خوبي نبودند. شده ولي كبودی ناخنها و  

كه  لب را به زبان پزشکي بیان مي كردمط ،مهسا نترسدی برای اینکه دختر خاله 

وارد شد و یک راست . پریسا آشفته هم آمد نفر همزمان با صدای دویدنهای تند چند

پرسید:به سراغ دخترخاله اش آمد و  

كو چه بالیي سرش اومده؟ كجاست؟هاني مهسا  _  

سالن  ، همراه او وارد شدند. سعي در آرام كردن او داشتندكه دوست دیگرش هم  دو

زد: اورژانس شلوغ شده بود یکي ازپرستاران تشر  

 خواهر فقط   بفرمایین همه تون برین بیرون! بیمارستانه ها اینجا  ؟خانما چه خبره _

.بمونه بیمار  

ولي  دخترخاله  ردندب خود هم داده و كیفش را با را آخرین دلداری هادوستان پریسا 

یعني برای یک دقیقه اجازه گرفت . انگشت سبابه اش را باال آورد  
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.داد  حبرای پریسا هم توضی، گفته بود تمام چیزهایي راكه به دكتربهارمست  

 بوسید پیشانیش راو  دخترجوان با شانه هایي فروافتاده  به طرف خواهرش رفت

 و غرق بوسه دردست گرفته به لب برد را نوازش داد. دستهایش را وصورت گرد خواهر

سرش را باال آورده نگاه دقیقي به لبهای  بیمارهای كبود خندیدن نا ناگهان  با كه دكر

ازنظرگذراند.    چشماني تیزشده دستگاه مانیتور را با انداخت. او  

مي شناخت. مضطرب خوب  هشداردهنده راعالیم خودش دانشجوی پزشکي بود 

تکان خفیف شانه ها معلوم بود در  از .دست گرفتبین دو را برروی صندلي افتاده سر

:به طرف پریسا گرفت ،آورده بودند كه برایش ي راآبلیوان صدرا  .تحال گریه اس  

بفرمایین آب خانم شیباني .سالم  _  

 . دوخته شد معصومانه به صدرا ه،در جام سرخ حدق رنگ پریسا  چشمان بلوطي

: جرعه نوشید چند گرفت واز پزشک جوان وان را لی  

. سالم آقای دكتر _   

 صدرا به او نزد یک شد:

شما باید بیشتر روحیه تونو حفظ كنین تا  آروم باشین همه چي درست میشه. _

 مادرتون كمتر نگران نباشن.

ملتمسش را به او دوخت و آرام طوری نگاه بي توجه به توصیه های  بهارمست،  پریسا 

 كه مهسا نشنود گفت:

خواهش مي كنم.بگین حدسم غلطه بهم خواهش مي كنم آقای دكتر  _  

مي  چه بایدمردجوان  باز مروارید اشک از صدف چشمانش دانه دانه بیرون ریخت. و

 دستي به موهایش كشیده دركالفه اینطور اندوهگین نمي دید؟  را گفت تا فرشته اش

:صندلي كناریش نشست  

خواهرتون سابقه بیماری قلبي دارن؟خانم شیباني!  _  

و راست تکان داد:پریسا سرش را به  چپ   

حاال كه چیزی نشده بود. یعني .. نمي دونم  تا نه . _   
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ستیصال و درماندگي  پریسا، صدرا را  به شدت زجر مي داد. او كه مشاهده ی ا

خدمت به پریسا بود، اینک باید دلداریش مي داد همیشه درصدد انجام كمک و ارائه  

بیماریهای دیگه چطور؟ _  

وخیره به خواهرش جواب داد : نوشید جرعه دیگر از آب را پریسا چند  

سال پیش دچار افسردگي حاد شد طوری كه  دست به خودكشي زد ولي  چند _

تخت نظر دكتر  ،اون جریان از بعد كرد به موقع رسوندیمش و نجات پیدا شکرخدا

.هم مرتب رفتجلسات مشاوره رو و اعصاب و روان دراومد  

پرمهر به بیمارخفته برتخت انداخت:نگاهي دختر جوان با چشماني اشک آلود   

كه دیگه خیلي  اواخراین كنکورداد قبول شد  .خوند خوب شده بود درسشو _

 خوشحال بود مي خواست ازدواج كنه.

بیش از آن  دكتربا دیدن گریه ی پریسا احساس مي كرد جگرش خراش بر مي دارد. 

هم  كه پریسا برخاست ازجاطاقت گریه های پریسا را نیاورد به بهانه ی ویزیت بیمار 

وقع م . همانبه نگاه پرسشگر انترنها پاسخ داد  ،درحال رفتن به بالین بیمار. بلند شد

: پرستارجوان صدایش زد  

دكتر مریض بیدارشد.آقای _  

. بیمار با چشمان بسته خیلي شبیه خواهرش بود هم بر بالین مهسا رفتند با هر دو

 ولي با باز شدن چشمها، شباهت كمتر مي شد.

:مي كرد ناله زمزمه تعجب و با .دخترک ریخته بود آلود کغم عالم درچشمان اش  

كکجا آوردی؟  ها ها ها ني؟؟ ممممنو _  

:دست گرفت دو هر پریسا دست آزادش را كه سرم نداشت با   

.؟ من اینجامكاریش داری .هاني بیرونه_  

شنیدن صدای خواهر چشم به سقف دوخت. مهسا با   

. مرد جوان و خوش تیپي او را از مهتابي چسبیده به طاق برداشت نگاه با سوال دكتر 

 مورد خطاب قرار داد:
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چطوری مهسا خانم؟ _  

دیدن روپوش سفیدش به پزشک بودن او پي برد. بریده بریده جواب داد:مهسا با   

زدین؟ سرم چرا ؟ببب.. من ...چچ چچرا ای ای  اینجام؟ ایییییین سییییما چیییین _  

 

الزم دید آرامَش كند زیرا  كه متوجه ترس و وحشت بیمار شده بود دكتربهارمست 

ترس ودلهره به وخیم تر شدن حال او منجر مي شد. برای همین  كنارش رفت ولبخند 

 اطمینان بخشي زد:

 

زدن  رو ود این سیماب نترس قلبت درد گرفته بود تپشت هم كمي  باال .چیزی نیست _

خاطر ضعفته سرمم به  تحت كنترل داشته باشیم. ضربانتو ،دستگاه مانیتور كه تو

 همین.

 با. اجازه نداد یني را انجام دهند كه صدرابال انترنها ی جوان هركدام خواستند معاینه  

داد: فشار ی دختربرروی جناغ سینه  نقاطي را ،نوک چهارانگشتش با  احتیاط  

.دردت گرفت بگو هرجا شجاعخانم مهسا  خوب  _  

دادش درآمد: ، زیر سینه درست در نقطه وسط   

فرو كردن توش. رو یه چاقو . انگارآآآآآااای همین جاست دكترمي سوزه_  

انترنها  دور بهارمست جمع شده و نگاه های ترحم آمیزی به او مي انداختند. 

، این نگاهها با ارمریض  ی نباید روحیه بفهمند تا انداخت، آنهانگاه تندی دكترجوان 

 تضعیف كنند.

خیلي سریع نگاهش را به سمت مهسا تغییر جهت داد:    

 رو بررسي كنیم فهمیدم حاال ازت یه اكو مي گیریم تا رگها و دریچه ها .بسیار خوب _

 باشه؟

  مهسا كه تا حدودی اضطرابش كم شده بود، پرسید:

؟ني االن نمي تونم برم خونهیع _  
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  صدرا سعي كرد لحن خود را شوخ كند:

یه مدت مهمون ما هستي . مگه مي ذاریم؟ حاال تا  تونينه كه نمي  _  

گرفتگي عروق اصلي قلب مشخص  بررسي های الزم با دستگاههای مربوطه انجام شد.

نژیو گرافي مي شد.آشد برای بررسي بیشتر باید   

  

   پریسا

                                               

. اوووه ده تا تماس بدون گوشي شدی كالس كه بیرون آمد متوجه ویبره  از پریسا

:سریع زنگ زد !پاسخ همه از هانیه  

سالم جانم هاني زنگ زده بودی؟ _  

 

؟گوشیتو جواب نمیدی ؟ چراسالم توكجایي_  

كالس بودم چیزی شده؟ _  

 صدای لرزان هانیه به گوشش رسید:

مهسا زنگ توی كتابخونه رفتم كه  . داشتمساعت نه پنجره  نگران نشوها. پری اصال _

سریع  .دیگوشیتو جواب نمیهم  تو .برم پیشش مي گفت حالش خوب نیست زد

م بیمارستان.اومدسرعت  با رد كردم تا رو مام چراغ قرمزاترسوندم و خودم  

اكرم كه از صدای بلند هانیه  شدند. بي اختیار تا زانوان دخترجوان ،با صحبتهای هانیه

روی صندلي برد داخل اتومبیل  كرد و بلندش ،حدودی در جریان قرار گرفته بود تا

.نشاند جلو  

داد: به حرفهای هانیه گوشدقیق  نسرین گوشي راگرفته و  

باشه باشه  .ذارم پشت فرمون بشینه خیالت راحت نه نمي . االن میاییم ما باشه. _

 اومدیم قربانت خداحافظ.
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حال  با مهسا .ظرف نیم ساعت به بیمارستان رسیدند ،آمیز نسرین رانندگي احتیاط با

 زد زیر آواز مي شادترین صدا پیش با روز انگار نه انگار چند .بودخفته بر تخت  زاری 

 اماتتمامي اقد .اورژانس قلب دكتربهارمست بودقلب رزیدنت  ترانه مي خواند. و

را ثابت  ازرگها تا چندبسته شدن  ي،بررسیها با تجهیزات طب .ه بودصورت گرفت

وخورده اش فرتا بغض  دقایقي بیرون رفت نژیو مي شد.آباید  مهسای نازنین .نمودند

یک باره از  پریسادیدن  نسرین وهانیه باددرراهروی انتظار اكرم و نتركد. پیش او

:برخاستندجا  

 بر یدن اود با كه د) چي شد ؟ چي گفتن ؟حرف بزن .چراماتت برده ؟ ( جمالتي بودن 

: نگاهي به هرسه انداخت .زبان آوردند  

حاال  هارمست مي گفت چون شنا مي كرده تاب دكتر از رگها گرفتگي دارن. تا چند _ 

باید آنژیوبشه. دووم آورده.  

 روی نیمکت نشاند و رااكرم  پریسا ارج شد.خراهرو  از و ی كرد"پوف"نسرین كالفه 

:كردمي انیه همچنان گریه د. هدا را ماساژ آرام آرام شانه هایش  

به خاله جون چي بگیم؟ _  

 پریسا بي آن كه پاسخ او را دهد پرسید:

؟؟ كسيهمکالسیي دانشگاهشون كه رفتي كسي پهلوش نبود دوستي؟ تو _  

هانیه با صدایي تودماغي جواب داد:   

به اسم  گفتن با پسری دوستاش بودن وقتي ازشون پرسیدم چي شده از تا چند _

مهسا  اوناز رفتن  گذاشت رفت بعدپسره  جروبحثشون شد و ،ترم باالیي ها بابک از

دوستاش خواستن اورژانس خبر كنن نذاشته گفته مادرم   .میفته گیره و قلبش مي

 ازترس زهره ترک میشه.

 پریسا لب زد:

.آخرش چي؟ باالخره كه باید بدونه_  

اغذی پاک كرد:ك لهانیه بیني سرخ شده اش را با دستما  
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ولي میگم علي آروم آروم كه به مامان خودمم نمي تونم بگم. خوب كي بگه؟ من  _

 بهش بگه چطوره؟

 پریسا سر تکان داد:

برسیم نگران میشه. داره دیر خوبه بهش زنگ بزن. ساعت تموم شدن كالسهامونو _  

 به مادر موضوع را ،لطایف الحیلي ونیلوفر با مردجوان، عليمتعاقب تلفن هانیه به 

آوردند.به بیمارستان  خود باگفته و او را بیمار   

اشک ریزان آمد: زهرا بانو  

ام كجاست پری؟ دخترقشنگم كوهان؟ چه بالیي سرش اومده؟، بچه بچه ام _  

هیچ  و ایستاده بود منقلب كرد حتي علي  كه پشت به آنها همه را شدید مادری گریه 

در زمان  ین احساسي رانچزی نمي گفت معلوم بود بغضش گرفته. چی  

.زهراخانم و علي با هم بودند هرسه داشتند. آن موقع هم پریسا، ،خودكشي مهسا هم  

نیلوفر نم اشک  .گریه افتادند و هانیه دوباره بهپریسا ، زهرابانو از هق هق های شدید

هم  در حالي كه گاهي به  او پرسید واز چشم گرفته ازاكرم سواالتي درباره مهسا  مي 

جواگونه ماوقع را برایش توضیح ن ،هانیه اشاره مي كرد وگاهي هم به اورژانس قلب

 داد.

رساند: را به زهراخانم قدمهای بلندش از آن سوی سالن  خود نسرین با  

ببینین  گرفتگي رگ معموال  با زدن  توكل به خدا كنین. .هرا خانم نگران نباشینز _

نیاز به عمل قلب باز داشت بازهم جای  و تازه اگه شدید بود .شه برطرف مي  بالن

اهلل.شه ان شاءه زودی زود خوب میب جوونه و  مهساجون . نگراني نیست  

ک تر آمد:دیداده نز عینک فرم طالییش را به جلوپس از ادای این حرف،   

طوری ببینه  ینا رو اگه شماها .همه اینه كه مهسا روحیه اش ضعیفهچیزی كه م _

اصال براش خوب نیست .ین ا ه ود اضطراب بهش دست مي  
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حال بیمار  روحیه كمک بزرگي در بهبود حفظ ، تمام بیماریها  نسرین بود در حق با

ي ب آریتمي یا چرا كه هیجانات عاطفي باعث تشدید داشت خصوصا امراض قلبي

 نظمي  مي شدند.

لیواني آب  علي با تکان داد.  سری به تایید، ادرتحت تاثیر حرفهای منطقي نسرینم

:نوشیدجرعه ای هرا بانو ز .برد نزدیک دهان اوآب را  و نزدیک شد به خاله اش  

خدا خیرت بده خاله جون! _  

پنج تخت دیگر  یا چهار حدود . بالین مهسا رفتند بر ،دختر بزرگش همراه كمي بعد  

روسری نخي  نبود. هسام سری باالكسي  بودند. درآنجا قرارداشت كه همگي پر

معصوم  نشان  یبه طرز بي سابقه ا د، او را بودنسرش انداخته  سفیدی كه بر كوچک و

 بالین بر سركه كارشان فعال با او تمام شده بود، انترنها  دكتربهارمست و مي داد.

گریه سرداد: گر بودند. مهسا به محض دیدن مادرشبیماران دی  

.میرم دارم مممي مي مامان جون .. دا _  

مهسا زد: بوسه ای نرم برپیشاني ، رامش ذاتیش را به دست آورده بودكه آمادر بینوا    

.؟ دشمنت بمیرهدلم چیه عزیز نکنه این حرفا خدا _  

:روی صندلي كنارتختش نشست  بر   

اهلل.ءتازه مي خوای عروس خانوم بشي بری خونه بخت ان شا _   

شد: شدیدتر مهسای گریه  ر،این حرف آخ با  

.بابک  بابک منو ول كرد. ازازازددواجي در كار نیست نه ..دی دیگه ععع عروسي و _  

  .های های گریستبعداز این حرف  

بعد از چند مهسا كامال تخلیه كند.  را مهسا خود تا ش سکوت كردندمادر و پریسا

 دقیقه ادامه داد:

 هم سیرتا اینا تحتحقیق كردن اونا اوناپاشدن پاشدن رفتن ازاز همسایه های بابا  _

 تاپیاز همه چیو گگذاشتن كف دستشون .همه چیو.
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طوری كه توجه افراد ، جه اش دركل اورژانس پیچیدض صدای، از ادای  كلمات آخر بعد

جلب نمود. را حاضر  

:هم گریه سر داد باز   

.مامان جونم _  

به بالین  مهسا نزدیک شد. حق با نسرین بود روحیه ی مهسا خیلي بد بود زهرا مادر 

بانو باید  دختركش را آرام مي كرد؛ برای همین روسری كوچک را از سرش برداشت و  

شروع كرد به  زمان كودكیش و مانند را به یک سمت ریخت مهسای گیسوان آشفته 

:نمود مرتب كردن بافتن و  

مامان قربونت بره چیه عزیزم؟ جانم مامان؟ _  

 مهسا نفس نفس زنان گفت:

.گفت بک هر چي ازدهنش  درمیومد  به منبا با _  

آسمان صاف پیشاني زهرا بانو را تیره كرد. موبند كشي مهسا را به ، سایه اخمي

و روسری را به سرش انداخت: های گیسو ی بلند بافته شده اش زدانت  

درمیارم. كي باشه؟ پدرشوسگ  .كرد با هفت پشتش غلط _  

 .خورد جا شی آخر مادرازشنیدن جمله كه پایین تخت خواهر ایستاده بود،  پریسا  

كي تا حاال  اهل تسویه حساب شده بود؟از   متینش مادر آرام و  

 ضربان قلبش به . به مانیتور نگاه كرد ، سینه مهسای دیدن  باال پایین شدن قفسه  با

امواج  دیدن با دكتردند. كر دكتربهارمست را خبر. بود دقیقه رسیده درسي و صد

گفت:  متالطم قلب مهسا  

  باال. باز كه عصبي شدی تپشت رفتهشجاع  خوب مهسا خانم  _

:مهسا نالید  

ینجا...ا آقای دكتراینجا _  

سینه اش اشاره كرد:وسط  ی دستش به نقطه با    

سینه ام مي سوزه ..اح اح  احساس مي كنم یه زغال داغ چسبوندن روش. اینجای _  
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داخل دهان مهسا نمود: رداشته وب دكتر قرص نیتروگلیسیرین را   

یعني باید بمونه زیر زبونت تا تموم بشه فقط مراقب  این زیرزبونیه ببین خانم خانما  _

حالتو خوب مي كنه . باش  قورتش ندی. زود  

 ، دكترمادربیمار "سالم آقای دكتر"  صله گرفت كه با صدایادمي فاز بیمار چند ق

  :و شدا متوجه حضور

شما مادرشون هستین؟روزتون به خیر  ! سالم خانم _  

زهرا خانم  نگاه تشکرآمیزی به او انداخت:   

بله. _  

خودش هم متوجه لرزش صدایش شد برای همین بعداز مکثي كوتاه زهرا خانم 

:پرسید  

؟دكتر دخترم چطوره آقای _  

به مانیتور توضیح داد:دوختن  بهارمست ضمن  نگاه  

.خانم شیباني _  

رنگ مهتابیش را اناری  پاشید و با شدت هرچه بیشتر به صورت او قلب مادر خون را

:نمود  

.مهدوی ام شیباني نیستم. _  

نگاهي انداخت :ش مادر و عجب به پریسات بادكتر   

، دستگاههای مربوطه خانم مهدوی در بررسیهای دقیق با معذرت مي خوام.  _

برای بررسي میزان گرفتگي . رگهای دخترخانمتون گرفته از تا مشخص شده كه چند

نژیو بشن.آباید   

 زهرا خانم با استیصال رو كرد به او:

آقای دكتر شما خودتون آنژیوگرافي مي كنین؟_  

 صدرا لبخند اطمینان بخشي به او زد:
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خیالتون كامال راحت باشه.  .انجام بدن و از استادم خواهش مي كنم این كارنخیر  _

 ایشون یکي از بهترین متخصص ها تو این زمینه هستن.

نالید:كه حرفهای آنها را شنیده بود،  مهسا    

زنده مي مونم؟ من نمي میرم یعني من یعني دكتر _  

خراب بود واین اصال جالب . روحیه ی دخترجوان خیلي مجددا به مهسا نگاه كردكترد

 نبود:

 تا مریض بدحال تراز تو ببین همین جا چند . برت بندازورویه نگاه با دمهسا خانم  _

تو كه جووني باید انرژیت از اینا بیشتر باشه. .ریم ولي هیچ كدوم خودشونو نباختندا  

 مهسا دستش را بر سینه گذاشت:

ولي حال من خخخخیلي بده. دارم میمیمییرم. _  

 بغضش را فرو خورد. خود را به مهسا رساند و دست خواهر را در دست گرفت و پریسا 

یکي   .رساندند ماندانا هم خودشان را مازیار و و ،هم با عموو   اله جانخ ساعتي بعد 

سرخ برمي گشت.چشماني  با و بعد ،یکي هركس مي رفت مهسارا مي دید  

:ازش پرسید ماندانا آمدوقتي  ودب چشم به راه پدر ولي مهسا  

؟نگفتین  بابا  به _  

كه پریسا با تکان دادن سر او را  انداخت انه به خواهر بزرگشپرسشگر يماندانا نگاه 

  تشویق به ادای حقیقت نمود:

خاتون هم برای همین نیومد موند پیش  ؛بود بود فشارش خیلي باال نه بابا حالش بد _

.یمگ بابا. گفتیم بذارسرفرصت مي  

 نگاه مهسا از روی خواهر ناتني اش، به سمت پنجره تغییر جهت داد:

فرصتي  نینیست  ددیگه دارم   مي م یرم .كدوم فرصت؟ رصت؟ ففف _  

 را گریه كنان دست مهسا طاقت از كف داده و ،شنیدن این حرف با ماندانا ی عزیز 

 بوسید:
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خواهر عزیزمي  ،نه تنها تو خدا ازاین حرفا نزن خواهر كوچولو. رو تو نگو مهسا نگو _

تو   من .فته بریم كوهداداش مازیار هره بناست با بلکه بهترین دوستم م هستي .

گیم بیان . علي هم مي نیلو و به هاني و پریسا.  

ضعیفي ی نسرین بود مهسا روحیه  حق با . پاسخ مهسا تنها یک پوزخند آرام بود

درمان مشکل ایجاد مي نمود. داشت كه دركار  

ویزیت  بهترین متخصص قلب مهسا را ماهنگي هایي كه دكتربهارمست انجام داد؛ه اب

كه متوجه آشنایي  اران وكاركنان پرست قرارآنژیوگرافي به روز بعد موكول شد. .نمود

 ،در حالي كه دیگران را بیرون مي كردند، شده بودند دكتربهارمست، با همراهان بیمار

.هم راه افتادند برای همین آنها فقط نگاهي انداختند. شمادر و به پریسا  

رای همین ب مي خواست شب پیش مهسا بماند ولي مسئولین  اجازه ندادند. مادر

كرم ا را به نسرین و اتومبیلشسوییچ   پریسا . برگشتند  به خانه درازتر پا دست از

.بیمارستان برگشتنداز خاله جان  و همراه او هانیه یبا خودرو مادرش و خود و داد  

:دردلشان برای مهسا دعا مي كردند ،هرسه غرق دریای سکوت، درطول مسیر  

امن یجیب المضطراذا دعاه و یکشف السوء _  

ساعتي پس از رسیدن آنها به خانه، پدربزرگ و مادربزرگ دایي و خاله نسرین هم به 

تهران رسیدند. با آمدن آنها بغل آقاجان مردی كه چون كوه پشتش بود، رفت و سر بر 

شانه ی او گذاشت و تلخ گریست. مادرجان از شدت پادرد به محض رسیدن روی 

مادربزرگ نالیده بود و دایي ویه كردن. زمین ولو شد و شروع كرد به زبان شمالي م

كسي حال و حوصله ی آشپزی ناصر وخاله نسرین هم بلند بلند گریه سر داده بودند. 

گرفتند غذا سفارش بدهند كه عمو جان با چند ظرف غذا  نداشت برای همین تصمیم 

 رسید. 

ی عمه خم شد و بوسه . رفتندهم روز بعد به بیمارستان  جعفر آقاو فاطمه  عمه

صورت رنگ  عمه جان درتماس بای پوست سبزه  ني مهسا نشاند.عمیقي برپیشا

ش كه سفید بود.برخالف روح پاكدرست  شد. سیاه دیده مي ، پریده مهسا  
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 زیرچشم چپش كبود شده بود و. وضع مناسبي نداشت سردر حالي آمد كه مازیار

دعوایش شده. "نامرد"یک  بارد كه مي كاعالم سوال افراد حاضردرمقابل   

 برداشته با بابک خانواده اش را، روزپیش كه البته بعدها ماندانا تعریف كرد كه چند

تون خا فته بود. خاتون به قصد خواستگاری از ماندانا ری یک جعبه شیریني به خانه 

از آنها ، تگاری مهساستخواس ی ادامه ،كه درابتدا گمان كرده بودند همسرش و

 پررویي تمام گفته بود كه با بابک با مادر مي دهند. را پذیرایي نموده شرح بیماری او

به اند. پدربرای خواستگاری او آمده  پشیمان شده و دیدن ماندانا ازانتخاب مهسا

كرده بود. از خانه  بیرونشان  زده و تندی تمام سرشان داد با، محض شنیدن سخنان او

بک رفته كتک مفصلي به وقت با سر، اوقع مطلع مي شودز ما ویده رس شب كه مازیار

كه  البته یکي دومشت هم مي خورد. او مي زند  

به چه هیوالیي دل بسته بود. طفلک مهسا  

در طول این چند روز صدرا ازیکي از دوستان  باالخره روزعمل جراحي فرا رسید.

مشاورش خواسته بود تا با صحبت و مشاوره، ترس و وحشت  مهسا  را كم كند. كه 

آقاجان كه مي  آماده شدند.همه برای رفتن به بیمارستان  البته بي تاءثیر هم نبود. 

زرگ هرچه مادرب را به خواب زده بود و خود، دانست آمدن مادربزرگ صالح نیست

:. پیرزن لنگان لنگان آنها را تا جلوی درب مشایعت كردنمي شد اصرار مي كرد بیدار  

رِاوبَوِرِه تِره خوبَوِره:  ِدنیا_  

 دنیاراآب ببرد تو را خواب مي برد.

و تسبیح به دست كنار پنجره  در خانه ماند وا با، بي خبراز سیاست همسرشو  

 نشست به دعا كردن. انگار كه از آنجا ارتباط قوی تری با خداوتد برقرار مي كرد!

خاله ها به  دایي و مادر با او همآن روز عصر برگزار مي شد بنابراین  كالس پریسا

.بیمارستان رفت  

نیلوفروعلي آمدند. با عمه جان هم  
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رفتنش همه اشک ریزان  با .رفتزیرتیغ جراحي  مهسای نازنین درمیان دعای اقوام،

.مناجات پرداختند و به دعا  

سفید روی  و عقربه ها ی ساعت گرد. زمان متوقف شده بودگویي  درسالن انتظار

 بادیده بود  هانیه را دكتربهارمست كه قبال مادر و به كندی حركت مي كردند. ر،دیوا

درجواب پرسشهای مادراز حال  وان آمده سالم علیک نمود دیدن آنها به طرفش

علي  و مازیارو، عم، دایي رفت. و توضیحاتي داد اطمینان بخشي زده و لبخند ،مهسا

. الن مي رفتند وگاه به كنار پنجرهبي قرار گاه به بیرون از س  

به طوری كه كمتراز خانه خارج . سف آوری داشتءاوضاع تا در این میان محمودآقا هم

درخانه مانده بود.برای همین  مي شد  

س از اتمام یک دعا پ كتاب دعا به دست گرفته بودند.، مادرجان درسکوت خاله جان و

 تسبیح عقیقش زیرلب ذكر مي گفت. عمه فاطمه هم با مي رفتند. دعایي دیگر سر بر

دبودن یشان شده گویا مالیک آمین گوی دعاهاكه  طوری روحاني شده بود فضا  

شکرخدا موفقیت آمیز بود ولي باید یه مدت در  .كشیدساعت طول  عمل مهسا چند

 آی سي یو مي ماند.

جایشان را به  ، دلهره  درمهسا وحشت و پس از بهترشدن حالش به بخش منتقل شد.

. پس از حدودی برطرف مي شد تا، تزریق مسکن داده بودند كه البته با درد

صدرا خارج از برنامه ی ویزیت هم  آی.سي.یو،  چند روزی هم در بخش بستری شد.

 هر روز به مهسا سر مي زد و به طور دقیق پي گیر وضعیت او مي شد.

پاهای قرباني  گوسفندی زیر شفای نوه اش ی پدربزرگ به شکرانه ،روز ترخیصدر  

.به پذیرایي آوردند بنا به خواست خود، از اتاقش  را تخت مهسا د.كر  

پاكت  كه با خاتون بودند و آخرازهمه هم محمودآقا آمدند.همه فامیل به خانه شان 

 مادرش پس ازمدتها موجب خوشحالي مهسا شد. دیدن پدر پسته به عیادت آمدند.

درصدد  از طرفي به آشپز خانه مي رفت وو  زد یک طرف به مهسا سر مي ازل خوشحا

بود. تهیه غذا  
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نیلوفرهم مشغول پیمانه  ورا برای خورشت تکه تکه مي كرد   خاله نسرین گوشتها

مادربزرگ كه  شیریني تعارف مي كردند. ماندانا هم چای و هانیه و كردن برنج بود.

زد: دید تشر، رفت وآمد مامان جان را در  

مگرهندوانه گیرنه؟ تا دست چند تاا _  

برداشت؟ هندوانه  مي شود تا یک دست چند با _  

حواس به همه چي داره ته مهسا اینجه همه وشونه  .شي كیجاپلي بروهنیش. _

 فکردواش.

شون به همه چي هست تو فکرمهسا اینجاهمه حواس بروبشین كناردخترت. بیا _ 

.باش  

شب شادی بود همه سرمست از بهبود  .رسید، ظروف  یک بارمصرف علي با سفره و

برایش ترانه ا مهسا از دایي جان خواست ت به نحوی ابراز شادماني مي كردند.، مهسا

:دایي جان بوسه ای بر سرمهسا زد خواند.ب  

آخه رمضون برنج  .مي خونم تمرینم مي كنم برای عروسیت .چشم خوشگل خانم _

دیمت میری. ماهي فروش منتظر جوابن باالخره به یکیشون ميرستم  فروش و  

 خاله گلي تشت مي زد و .س از خنده ی بي جان مهسا، خنده حضار هم بلند شدپ

برای هرچه بیشتر شاد  نیما هم ترانه های شاد مازني مي خواندند.ا جعفر آق دایي و

رقصیدند. یار وعلي راگرفته با آهنگ آنها دست ماز كردن مهسا،   

به ، مهسا اطمینان پیدا كردندحال  خاله نسرین كه از بهبود دایي جان ودو روز بعد 

موجب خوشحالي ماندند كه پیش مهسا پدربزرگ  ولي مادربزرگ و شمال برگشتند

 خاله گلي وزهرا خانم هم مغازه وكارگاه را به  .آنها مخصوصا مهسا شدی همه 

 در فقط .  دناز مهسا مراقبت كتا  درخانه ماند سركارگرش صدیقه خانم  سپرده و

ساعتي  منزل را ترک كرد.  چند ، خاتون به عیادت مهسا آمدند و كه پدرمهسا روزی

حال مهسا روز به روز بهتر مي شد.  توجهات زهراخانمی سایه  در  
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خوب مهسا  تا مرخصي گرفته بودند در دانشگاه به كمک دوستانش آن ترم را

 استراحت كند.

سال  .سال تحصیلي را با موفقیت به پایان رساند ،مشکالت پیش آمده وجود باپریسا 

دانشجویان پزشکي پس ازگذراندن هفت ترم كه بیشتردروس  مي شد. بعد استاژر

به این معنا كه  درسهایشان عملي تر مي شوند. ،دراین دوران  تئوری هستند

روشهای تشخیص ودرمان ، دركناردرسهای نظری بالین بیماران دربیمارستان  و برسر

 را استاژری یا استیجری مي گویند.این دوره  كه  امراض را به صورت عملي مي آموزند

بار به كارگاه  فقط روزی یک هابعد زهراخانم  انترن یا اینترن مي شدند.  پس از آن

درعوض اغلب درمنزل بود. سركشي مي كرد و  

با یکدیگر ازدواج كردند. جشن  شهریور ماه علي و نیلوفر طي یک مراسم باشکوه 

نیلوفر با علي در طبقه ی بسیار گرمي بود چرا كه هر دو خانواده با هم فامیل بودند. 

یک هفته  پس از مراسم  مشتركشان را آغاز كردند.  باالی منزل آقامحسن زندگي

یمه فلج باقي ن مرد مفلوک برای همیشه   دچارسکته مغزی شد. محمودآقا عروسي، 

ان خفته اش تلنگری به وجدبا مشاهده ی ئضعیت فالكت بار پدرش، كه مازیار . ماند

 ،گشت برمي سركار ماني كه ازز زا را تمام كارهای شخصي پدرش ،زده شده بود

پرستاری را برایش استخدام  ،درطول روز كه حضورنداشت مي گرفت. شخصا به عهده

. خاتون هم نمي سپرد را به پرستار نظافت فردی او ین وجود استحمام وا باه بود كرد

و بالهایي كه پسرش بر سرشان آورده  زمین گیر سال مراقبت از شوهر چندپس از 

و قبل شده  از عمیق تر كه  رتشچین های صوبا  بود.شده  پیر همسرشبه پای  پا بود،

 پفهایي كه زیر چشمانش به وجود آمده بودند، چهره اش كامال تغییر نموده بود.

  

بنا به توصیه ی ما ا مي گرفتند بیمارستان وقت زیادی از پریسا كه دروس و این با 

ه به زهراخانم ك تقاص ظلمي رامحمودآقا  .مرتب به دیدن پدرش مي رفتزهرابانو، 

.دادمي به بدترین صورت پس ، ده بودكر  



155 
 

استخوان مانده بود. مشتي پوست و، خوش چهره و بلندباال از آن مرد   

یعني شاگرد اول بود به قول  "استریت"هم  طبق روال سالهای قبل نسرین باز

.    دانشجویان: ابر درسخوان  

برای همین  .ندپیاده مي كرد، عمليبه صورت را باید  دروس فراگرفتهدر این مرحله، 

به  دانشجویان مورنینگمیت زیادی داشت. در هایا صبحگاه مورنینگ ی برنامه 

ات مهم را کن گوش كرده وبه دقت به پرسش وپاسخها  ي،تیم پزشکگزارشات صبح 

.یادداشت مي كردند  

دخترها با عالقه ی  .بود پریسا و دوستانش شده عروققلب ویار  دكتربهارمست استاد

 زیاد پي گیر مباحث مربوطه بودند. 

به صورت  مادام العمر مصرف  باید قرصهای مختلفي را فقط  شده بود. بهتر مهساحال 

. دختر باشد وضعیتش تحت كنترل باید ویزیت مي شد تاهم از گاهي  هرو  مي كرد

بابک با تهدیداتي كه مازیار . دوباره به دانشگاه برگشت، از یک ترم مرخصي عدجوان ب

كرده بود، به جای دیگری انتقالي گرفته بود. خوشبختانه سال آخرش هم بود وپس از 

خوب شده  بسیارو خواهرش  مادربا  آن هرگز به آنجا باز نمي گشت. رابطه ی مهسا

. ولي همیشه با خود فکر مي كرد كه او هم مانند پدرش،بود  

آن هم جبران كند مي كرد سعي  .را بدجوری دادهبانو ر زهرا دل پرمه  شکستن تاوان

 نه با كار بلکه با محبت زیادش. 

درحالي كه پریسا حدود سه سال بعد از  ارغ التحصیل شدند.ف ماندانا هردو هانیه و

دبیری "هانیه ی چون رشته  .گرفته و پزشک عمومي مي شد را آنها مدركش

یکي از دبیرستانها به كارتدریس  در ، اخذ لیسانس از بالفاصله بعد، بود "فیزیک

درحالي كه  ! خانم معلمي: از بچگي عالقه شدیدی به آن داشت كاری كه .مشغول شد

درصدد  جواب مثبت داده و ،مادرش مي شدبه آخرین خواستگارش كه فامیل ماندانا 

بیراهه  زاینکه مازیار ا با .بود شده روز خاتون خیلي بد حال و ،برآمده بودبا او ازدواج 

، هم داشت سروسامان مي گرفت ماندانا و دیگر شیطنت نمي كرد ها برگشته بود و
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خاتون دیگر آن زن شیک  وقت یک بار عود مي نمود. ولي افسردگي خاتون هر چند

درشت زیر چشم، چین و چروک های زیاد  پفهای د. دارسابق نبو زبان سرو پوش و

 را او ،موهای یک دست سفیدش كه دیگر حوصله رنگ كردنشان را نداشت پوست و

ي چاق ، موجب كه مصرف مي كردرا هم قرصهایي  پیرتراز سن خودش نشان مي داد.

وجود سختي هایي  با ولي زهراخانم .شده بودمانند غول  با آن قد دراز . بود اش شده

پریسا رادیوی  راوت بود.هنوز هم  باط سن چهل وهشت سالگيدر ، كه كشیده بود

 اتومبیلش را روشن كرده بود. مجری با صدایي دلنشین مي گفت:

نه میشه با بزک ودوزک بهش  و شه اداشودر آورد اصالت رو نه میشه خرید نه مي "

ها آدم، دل بشکني دلت نمیاد  ي دلت نمیاد خیانت كني دلت نمیادعناصالت ی رسید.

."نیست اسمش اصالتهاین بي عرضگي  ي.هبازی بدو ر  

 دخترجوان با خود مي اندیشید كه این تعریف درمورد مادرش مصداق واقعي دارد.

ازابتدای طالقش زیربار هزینه های كمرشکن زندگي  .زهرا بانو زني اصیل بود اصیل 

در ، ان به لطف خدا خوب شده بودقتصادیشحال كه اوضاع ا .دایم كار مي كرد رفته و

داخل  سبزی خوردن را د.كرگلکاری در آپارتمان مشغول مي  با را خود وخانه نشسته 

تربچه های  :سبزی هایي مانند د.آشپزخانه به عمل مي آور ی باكسهایي درپنجره

.جعفری، ریجاننقلی  

كار با گل و گیاه برای زهرا بانو بسیار لذت بخش بود. در زادگاه خودش همیشه در 

باغچه مشغول رسیدگي به صیفي جات و گلها مي شد حال در شهر تهران و در 

بالکن به عمل  در را گوجه فرنگي  خیار درختي وگلدان های آپارتمان جمع و جورش، 

ترانه مي  ،هم مانند گلدانهای باطراوتش ها بوته و هابرای این سبزی زهراخانم .وردمي آ

.خواند  

هم درتورهای زیارتي  عمه جان با اله وخدوستان وبه اتفاق  يگاهعالوه بر سفر شمال، 

خاتون فارغ از ولي  رفتند.به گردش وتفریح مي  سیاحتي ثبت نام كرده و و

روز كه خاله  تان بود. یکبیمارس درمانگاه و، تنها جای گشتنش، مهمانیهای آنچناني
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 اومنزل  بهخاتون هم بي خبر با ماندانا ، آمده بود زهرا بانوی ازشمال به خانه  نسرین 

وقتي  را نشناخت.  او ابتدا به قدری چهره اش تغییر كرده بود كه خاله نسرین در. آمد

:آمد كنارشخاله  تمیوه مي شس در آشپزخانه پریسا   

. دیدن این زنه آبجي گل نسا ی میرم خونهنمي تونم اینجا بمونم  جان من  پری _

 عصبیم مي كنه. 

:او نزدیک كرد به صورت دهانش راسپس   

ببین آدم هول مي  حرف اومده هندجگر خوار. قیافه شوی ببین این زنه معلومه برا _

 كنه.

:شسته شده را درون میوه خوری چید میوه هایدخترجوان    

مریضه.بدبخت  سخت نگو خاله جان گناه داره  _  

اخم كرد: مي بست درحالي كه دگمه های مانتویش راخاله    

اینم بدتر بشه. كسي رو به هم مي زنه حقشه از ی كسي كه آشیونه .حقشه _  

بازهم نزدیک شد: زیر گلو گره زده و روسری را   

گوشت رادر كن یک یک    "اتاگوش دره هسه اتاگوش دروازه"به قول مادرم: _ 

 گوشت را دروازه!

مي بینه مامانت همچنان خوشگل وترگل ورگله  هرچرت وپرتي گفت  فراموش كن. 

محلش نذار غول بیابوني رو! بسوزونه رو زنه كه شماممکنه ازحسودیش یه حرفایي ب  

 

ش را دست .خنده اش گرفت درعین حال بامزه ی خاله كوچیکه لحن عصبي و ازپریسا 

.جلوی دهان گذاشت  

:كرد به پریسا رو و نگاهي به ماندانا انداختهن خاله نسرین، در حال رفت   

آدم ! خانمه چقدر مؤدب و این ماندانا كه دختر این مار غاشیه اس.واقعا حیف از  _ 

دود كني و  رفتنشون اسفند از بعدخوب دیگه من رفتم فقط یادت باشه،  حظ مي كنه.

 دورتا دور خونه رو نمک بپاشي تا امواج منفي دور بشن.
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پریسا خنده اش گرفت خاله نسرین تحصیلکرده بود و اعتقادی به حرفهایي كه زد 

خاله نسرین خداحافظي نداشت صرفا جهت شوخي نمک و اسفند را مطرح نموده بود. 

:از رفتن او خاتون گفت بعد .رفت و سرسریي كرد  

مامان تنها بذاری؟ منو بااتاقت  ماندانا برین تو شه با پریسا دخترم مي _  

. جواب داد:پریسا نگاهي به ماندانا كرد واو شانه باال انداخت  

.بله حتما -  

 پریسا كه برخاسته بود با ماندانا راهي اتاقش شود از خود پرسید:

اصال چه چیزی باعث شده بود كه خاتون  "؟نباید فهمیم كه ما یعني چه حرفي داره"

 با آن حال زارش به دیدن زهراخانم بیاید؟ 

ولي به جای اتاق پریسا، به طرف درب  شد جایش بلند برداشت واز فش راماندانا كی

:خروج رفت  

خوب پس بهتره منم برم پیش بابا تا تنها نمونه. یه ساعت دیگه میام دنبالت خاتون  _

 خداحافظ.

كنفرانس مهمي روز بعد  .از خداخواسته به اتاقش رفت ،ای گفته "بااجازه"هم  پریسا

استادشان هم  كه آماده كردنش وقت زیادی مي برد. عروق  داشتقلب و ی در زمینه

، دكتربهارمست بود كه موفق به اخذ تخصص شده و در كنار طبابت  دراین زمینه

روی  صرفا از ولي پریسا، دقیق بود بسیار سختگیر و د. هرچندكرتدریس  هم مي 

 سالي بود همدیگر دو كه تقریبا  وجود این . بافتي مي گرپ مباحث را ی زیادشعالقه 

نمي  وچکترین نشاني از آشنایي قبلي ك، دركالس درسصدرا ولي  را مي شناختند

.داد  

شده و درصدد دلبری از او بر مي  ظاهر جذاب اوی  بسیاری از دانشجویان شیفته

به قول  خشک  دكتر پشیمان شده و رفتار جدی وی مشاهده  باكمي بعد اما  آمدند

 دخترجوان طوری  مشغول كنفرانس شد كیسه مي كردند. امعروف ماست هایشان ر

:برداشت ازجزوه ها سر، صدای مادر باتا اینکه . از یاد برد راحرفهایش  كه خاتون و  
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بله مامان جان؟ _  

:به اتاق آمد، پیاله ای دردست با مادر  

توهم كارت  هم اونجاست. مهسارم من دارم می .خاله جونت هستیمی شام خونه  _

.برگرده شمال خاله نسرینت مي خواد پس فردا شد بیا.تموم   

سني كمشان و هم ی خاله نسرین را خیلي دوست داشت هم به خاطر فاصله پریسا 

به مادر گفت:  . دخترجوانذاتا زن شوخ طبع و شادی بود خاله  این كه  

سعي مي كنم بیام اگه نیومدم از خاله عذرخواهي  مامان جان كارام خیلي زیاده. _

 كن.

و  "وظیفه "زهرا بانو كه از احساس دخترش با خبر بود و مي دانست بین دوراهي 

گیر كرده، لبخند زیبایش را بر روی او پاشید: "احساس"  

خاتون هم برای همین ازت خداحافظي  .دخترم همه مي دونن چقدر گرفتاری باشه _

 نکرد.

:ره تحریک شددوبادخترجوان  ، كنجکاویشنیدن اسم خاتون با  

  ؟كه با شما خلوت كرد چي شده بود خاتون چي كارداشت؟ راستي آها خاتون!  _

:خنده گفت گذاشت با بادام را روی میز مي در حالي كه ظرف پسته وزهرابانو    

بادوما هم   و ازاین پسته .وقتت كمه هیچي عزیزم فکرتو خراب نکن. درساتو بخون. _ 

جون داشته باشي. بخور تا  

میز تحریر بلند شد: پریسا از پشت  

من غریبه شدم؟ نمي خوای بگي؟ اگه نگي منم از  حاال .مامان جان اذیت نکن دیگه _

 فضولي نمي تونم به كارام برسم ها .

او گذاشت. پریسا هم  به دهان و پسته ای را مغز كردروی تخت نشست و  مادر 

:كنارش قرار گرفت. زهرا خانم گفت  

برای اینکه بابات گفت   .گفت حاللش كنم موني مي كرد.ابراز پشی هیچي اومده بود _

به خورد بابات مي داده. جادو جنبل مي گرفته ومي رفته و بزنه پیش رمال  رو قید ما  
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:ین جای حرف كه رسید خنده اش گرفتبه ا مادر   

.كافور مي ریخته و غذاش سدر تو، مي خواسته بیاد پیش ما مي گفت هروقت بابات _  

:هم عصبي شدمو ،خنده ام گرفتهم ، من   

كافور مي ریزن ها و سرباز غذای دانشجوها و كه به مرده مي زنن ولي تو سدروكافور _

بابا از این چیزا مي خورونده؟وقت اون به  اون بشه. سرد تا طبیعتشون   

.حاال ولش كن مبادا به كسي بگي ازاین بدتراشم به خورد اون بدبخت مي داده. _  

دردهان خودش گذاشت:و  مغز كردهپسته دیگری    

 گفت گناه اونو به پای بچه اش ننویسم و مي .بود منم كه گفت به خاطر ماندانا به _

.به پام افتاد گریه كردنفرینش نکنم.   

:ند از لبهای خوش فرم پریسا پریدلبخ  

هم حاللش كردی؟ شما _  

چادرش را به سركشید:و شد بلندمادر    

اونم یه مادر كه به خاطر . م میندازها؟ دیدن یه آدم مفلوک گریه پس چي _

بهش  .سخت بود ولي خاتونو حاللش كردم  .غرورش میذارهی رو جیگرگوشه اش پا

 هم گفتم 

"دعای خیرم پشت سرشونه عزیزن وبرام مازیار  ماندانا و"   

خدا خیلي خوشحال شد. ی  بنده  

:گفتحال بیرون رفتن  درزهرا خانم برخاست و    

.تو برات مي فرستم اگه نیومدی غذا خوب دیگه بشین به كارات برس. _  

پریسا به قدری مشغول درس شده بود كه گذر زمان را حس نکرد. ساعت نه شب بود 

 كه هانیه برایش شام آورد. 

را هم طبق معمول از سر  دو دوست صمیمي اش صبح زود به راه افتاد و   دخترجوان

ویزیت  مورنینگ یا همان دربیمارستان حضورداشتند. انترنهای همه راه برداشت. 

زمینه  در به سواالت او داده و به استاد گزارش كاررا حگاهي كه طي آن انترنها بص
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 ی چند نفر .شروع مي شد راس ساعت هشت جواب مي دهند تشخیص بیماریها

همه  .مي شدند كه پریسا و دو دوستش هم درمیان آنها بودند زودتر حاضرهمیشه 

به همراه  باید درعمل فراگرفته مي شد. ي كه طي سالها خوانده بودند،مطالب

لین بیماری كه از درد شدید بااكرم بر دیگر ازجمله نسرین وو چند نفر  دكتربهارمست

چاق  . بیمار زني میانسال ودرفتنقفسه سینه مي نالید   

 .دردست بگیرد را به نام ژینوس خواست كه كار اشاره ازیکي ازانترنها با دكتر .بود 

و با اخم به او  مقنعه فرستاده به مریض نزدیک شد را به زیر ژینوس موهای طالییش

 گفت:

؟چطوریه شه و از كجا شروع مي وب دقیق از اول تعریف كن ببینم دردخ _  

انداخت :نگاه خشمگیني به او بهارمست دكتر   

كنار . بفرما شما _  

به اكرم نمود: رو   

ادامه بدین . دكترراكعي شما _  

ازپشت به قفسه سینه ضربه هایي زد: اكرم سری تکان داده به بیمار نزدیک شده و   

هرجا دردت اومد بگو. _  

اشاره  نگاه تندی به او انداخت و با دستش اشاره كرد كنار برود سپس به پریسا دكتر 

 كرد:

؟گین دكترشیباني شما چي مي _  

اول  ازتمام حواس ی  وهله داشت كه در همیشه تاكید آمد دكتر پریسا یادش 

به بیمار . بدهند را بعد درخواست بررسي های دیگر، استفاده كرده خود ی پنجگانه

 د.كرتایید مي  را شدید او رنگ زردشده اش دردو دیدن  شنیدن ناله هاد. نزدیک ش

نشان  ، فشارخون طبیعي ضربان قلب و! نه تنها دیدن وشنیدن! پنجگانهتمام حواس 

طرفي دهانش بوی بدی مي داد. از كه مشکل حادی ندارد. مي داد  
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 نداشت با  پریسا خوبي بای میانه كه بر همه معلوم بود،  ژینوس كه بنا به دالیلي 

:پوزخند زد ،دیدن مکث او  

.  منتظرن استاد؟ چي شد شیباني _  

دهانش بیمار كه  به محض این باز كند. دهانش را بي توجه به او از بیمار خواستپریسا 

:پرسید پرستار ازپریسا   .بوی سیر تندی پیچید باز كرد را  

؟دیشب شام چي بود _  

 پرستار كه به بیمار بغلي دارو مي داد، گفت:

رو نمي خورن. خوراک مرغ بود ولي این خانم غذای اینجا _  

بیمار ناله كنان گفت :   

. زنه غذای بیمارستان حالمو به هم مي .انم دكتر دست خودم نیستخنمي تونم  _

ژامبون خوردم. دیشبم جاتون خالي ساندویچ   

رو به استادش كرد: پریسا   

 

این خانم مشکل  به احتمال خیلي زیاد توجه به بررسي های انجام شده، با استاد _

شدن.سؤهاضمه  دچار  فقط . قلبي ندارن  

پریسا دلگرم از نگاه  شمان صدرا دستخوش برق ستاره هایش شد.چشب تاریک  

:كردبه بیمار روجوانش،  تحسین آمیز استاد  

غذاهای تند هم براتون خیلي بده! ساندویچ و .شما ناراحتي معده دارین _  

تبسمي را كه برلبش مي آمد، با گزیدن لب مهار  بهارمست، راضي از مهارت دختر، 

او، به پرونده ی مریض تغییر  سمت از، ظاهر برای حفظ  پزشک جوان  . نگاه كرد

:جهت داد   

برای دردشون چي تجویز مي كنین؟ _  

پریسا  كه با نگاه تحسین آمیز استادش اعتماد به نفس زیادی پیدا كرده بود، محکم 

 جواب داد:
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اكنه. مپول رانیتیدین دردشون رو ساكت ميآتزریق  _  

 

ون.لطفا همه بیایین بیر بله كامال درسته. _  

عصبانیت به طرف  یک دفعه بابهارمست كه  كتر از اتاق خارج شدندهمگي به دنبال د

:ژینوس برگشت  

 ؟ار بهتون گفتم سؤاالتي از مریض بپرسین كه جوابش بله یا نه باشهب چندخانم  _

براتون داستان تعریف كنه؟ اونوقت شما از بیمار مي خوایین  هان؟ چندبار؟   

دگمه روپوشش وررفت. با ر به زیر انداخته وس ژینوس  

بفرمایین سرمریض بعدی . دیگه تکرار نشه. _  

 صدرا :

آن هم نه یک جراحي  .باید جراحي مي شد پریسا مشکل قلبي داشت و خواهر

بسیار خطرناک! یک جراحي معمولي .  

 شسیاه مژگان مانند او چترو درخواب شباهت زیادی به خواهرش داشت  دخترجوان 

حالتش با پریسا ، باز مي كرد ولي وقتي چشمانش را ودسایه افکنده ب روی گونه ها، تا

دیدگان  هم متفاوت بود. با دو چشماني روشن داشتند ولي حالتشان  فرق داشت هر

مال مهسا     پریسا كشیده ومخمور و  

ته شباهتي به  ،بعدا فهمید دختر عمویشان هم استصدرا كه دخترخاله شان  باز.

مانند پریسا بسیار متین ومؤدب بود. رفتار نظر ازهردو داشت و  

درجواب   د كه وقتي صدرا، خانم شیباني خطابش كرده بود،مادرشان زن میانسالي بو

 این نشان مي داد كه از .مهدوی است شیباني نبوده و كه  صورتي گلگون اظهار كرد با

است بي لیاقتي  پریسا مرد پدر مردجوان ندیده حدس مي زد .پدر پریسا طالق گرفته

با رفتار و  نوازشش مي كرد و شانه كشیدهزن بینوا در اوج اندوه موهای دخترش را 

 پرمهرش سعي در تقویت روحیه او داشت. وضعیت قلب بیماراصال تعریفي نداشت و

ش مي شد.ا حالي بد بر مزید افسردگي او ی سابقه  
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عمل جراحي  اذقترین جراح قلب شخصا خواهش كرده بود كهح ازبزرگترین و صدرا

مادرش  رنگ برصورت  پریسا ودر سالن انتظار دید كه  .به عهده بگیرد مهسا را قلب

به  ست ودخترنکه نمي دانست چه چیزی در انتظارشان ابه خاطر ای مادر نداشتند.

.ریسک عمل باخبر بود طر اینکه دقیقا ازخا  

عادت  گونه صحنه ها این كه به دیدن این باپزشک جوان . مستاءصل زن تنها و دو

از آن گذشته دیدن دخترجوان قلبش را به  ولي این دو خیلي غریب بودند. داشت

در  درد قلب خودتپش مي انداخت. او كه همه ی امراض قلب را مي شناخت، از درک 

سورمه ای رنگي چهره ی ی عجب بود. با احتیاط پریسا را تحت نظر گرفت. مقنعه 

حدس مي زد بور باشد، صدرا هرگز موهایش كه رفته بود. زیبای او را به خوبي قاب گ

از زیر آن بیرون نمي زد. طاقت نیاورده به آنها نزدیک شد. دلش مي خواست آرامش 

 حواسشكه  به هردو اطمینان داداند. برای همین پركشیده از جان او را به وی برگرد

كرد : زن بینوا كه شباهت زیادی با دخترانش داشت خیلي دعایش به همه چي هست.  

پدرومادرتون حفظ كنه.ی رو برا شما خدا !خیر ببینین آقای دكتر _  

را تنها گذاشت؟ آنها  مادری كه رفت و كدام مادر؟مادر؟    

روی لبهایش محو شود. آرام لب زد: یاد مادر باعث شد لبخند از  

 چند سالي هست كه به رحمت خدا بیامرزه. مادر رو اموات شما لطف دارین خدا _

.رفتن  

 صدرا دید كه مادر پریسا رنگش چون گل سرخ، قرمز شد شرمسار ادامه داد:

به قبرشون بباره كه باقیات صالحاتي مثل شما  رحمتشون كنه الهي نور خدا _ 

رفتن. گذاشتن و  

زاكت تمام تشکركرد:ن پریسا هم مانند مادرش با   

ن جراح تا تونستین بهتری من مي دونم چقدرزحمت كشیدین  .بیامرزدشون خدا _

خدا خودش اجرتون بده.قلبو برای خواهرم بیارین   
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صدای نرم و لطیف دخترک، چون ملودی زیبایي بر گوش صدرا نشست. دوست داشت 

ساعت ها بنشیند و پریسا برایش حرف بزند. تشنه ی شنیدن زالل پاک صدای 

دخترجوان شده بود. پیش خود فکر مي كرد كه اگر پریسا تست صدا مي داد، گوینده 

او را مي دید، هول مي شد. گیرد ولي وقتي بی موفقي مي شد. خواست او را به حرف 

 .آیاز یک شبانه روز كه باید در بعد .موفقیت آمیز بود عمل جراحي مهساخوشبختانه 

. ماند مهسا همراه او زهراخانم مادر را به بخش منتقل كردند. او، مي ماند یو سي.

رادرهم دارند كه ب و یک خواهر صدرا دید مد.آ پریسا هم مرتب عیادت خواهرش مي

بااینکه از را برادرشان  .شباهتي به آنها نداشتنهیچ  زیرا . ناتني هستند شد  متوجه

 صورت كبودش معلوم

 

د كه سربه سر مهسا مي گذاشت جوان بلند باال وخوش تیپي دی، وخورد كرده بود زد  

خنداند.او را مي  و  

، عمه دو خاله، ،دایي عمو، .دطي مدتي كه مهسا بستری بود اكثر اقوامشان را دی 

صدرا از خالل حرفهایشان   كه البته ه بودولي پدرش نیامد مادربزرگ. پدربزرگ و

.متوجه شده بود كه سخت بیمار است  

با ترخیص او، پریسا را هم دیگر نمي دید.  .به منزل رفت باالخره مهسا مرخص شد و 

دلتنگش مي نمود. ،جای خالي پریسا  

 درپیش رو هم امتحانات بسیارسختي را شاینکه خود درطول دوره استاژری پریسا با 

 دیدن همان و و ببیند را كه او ه بهانه های مختلف ترتیبي مي دادولي ب داشت

به همان دیدن ها  را دلش . كاری نمي شد كرد وسط درس ها  در اما. خواستن همان

.دو درس مي خواندند . هرخوش كرده بود  

كه استاژرها انترن ها  مي دید ،یماریهاب وهیاهوی بیماران  قال بیمارستان و درقیل و 

دانشجوها هم درصدد  نفری از چند گاه شیطنت هایي هم مي كنند. وپزشکان گه
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به  زد. را به هم مي عشوه وكرشمه هایشان حال صدرا  بر آمده بودند او دلبری از

 دوستانش هم گفته بود:

 ....ناز خیابوني زنایخواد بشه، مثل  ره كسي كه در آینده پزشک ميچه معني دا _

د؟غمزه بیاو  

خشنش، رفتار خشک وی  مشاهده هم  با وآنها برشان اخم مي كردبرای همین در برا 

خانم  سراغ دیگران مي رفتند. تنها كسي كه از دكتربهارمست ناامید نشد،

 را او نه بي محلي هایش دید را مي نه اخمهایش بود كه، رزیدنت داخلي دكترسخایي

 زن جوان نگاه عشق ازی شعله . را مي دید فقط خود او به درمي برد. فقط واز میدان 

بدی نبود ولي دختر ساطع بود.  

رهایي از آن  به هیچ وجه هم قصد قفسي دیگر شده بود و اسیر مرغ دل صدرا  

من خودم  این دام بر مرغي دگر نه. برو":  زبان نگاه به او گفته بود با بارها رانداشت.

"داشتم به غایت فتنه گر.دلبری   

.راز فتنه اش هم سادگیش بود  

 

به  . زیبایي اش از جنس سادگي بود.همچون فرشته ها زیبایي ناب داشت پری او

  .لعاب رنگ و دوراز هر

 .او هستند وراكعي همیشه با فشارپریسا یعني  ادوست  دوصدرا مي دید كه   

 و ، دانشجوی استریت یا ابردرسخوان افشاردختری سفیدپوست وكک مکي بلندباال

بذله گویي بود كه با  شوخ طبع و راكعي  با پوستي گندمي و قدی متوسط دختر

به حال آن دو كه اغلب  مي نشاند.ش همیشه گل لبخند برلبهای پری اش شیطنت های

 با او بودند، غبطه مي خورد.

شجویان پزشکي پسر دان پزشکان مرد وبرخي دراین میان  متوجه نگاههای مشتاق  

با خود مي اندیشید  .این نگاهها پزشک جوان را عصبي مي كرد و شده  بود، به پریسا

به خوبي البته  بد به او بیندازد. نگاه كه پریسا مال اوست و هیچ كس حق ندارد
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 اجازه سؤاستفاده را به كسي نمي داد حیای ذاتي دخترجوان، حجب ومشخص بود كه 

بود  بیداری پیش چشمانش در خواب و یار، ی معصوم چهره . نبود ولي دست خودش

همه  دار آن برود ولي درگیرو دستش پریسا از مي ترسیدچنگ به دلش مي زد.  و

وجود  با .مشغول بودند دو شدیدا كه هر چرا، تکلیف  كاری هم نمي شد كرد درس و

هیچ  یسادراعماق قلبش اطمینان داشت كه پر، داد دست مي اضطرابي كه به او

مجالي  این كار جدیت تمام درس مي خواند و كه با پذیرفت چرا درخواستي را نخواهد

.برای ازدواج باقي نمي گذاشت  

موفق به اخذ تخصص قلب  و به پایان رسید با خوبي فصل عاشقي امتحانات صدرا در 

. انترن شده بودتمام نموده و . پریسا هم استاژری راعروق شد و  

شده. و این طلیعه  پریسا عروقاستاد قلب ومتوجه شد كه دركمال خوشبختي صدرا  

تمام مدتي كه  در تدریس نمود. دروس آغازین راای بود برای ارتباط آن دو با هم. 

وقت نگاهش به پریسا مي افتاد، دختر جوان را غرق در  هرمشغول تدریس بود، 

 مطالب درسي مي دید.

:را به دانشجوها گوشزد كردمهمي  درپایان  نکات كلیدی و  

م حواس پنجگانه تون سعي كنین ازتما، در تشخیص بیماری قبل از هراقدامي _ 

ن شده بعضي همکارا جدیدا مد .تاءكید مي كنم تمام حواس پنجگانه .استفاده كنین

 تخت مي برن و به محض ورود اونو رو حتي نگاه هم به صورت بیمارنمي ندازن و

یکي از  ازبیمارستانهایکي  تو :جالبي افتادم ی یاد خاطره گیرن.اكوكاردیوگرافي مي 

قلب به مشکل  ی  یکي از آقایون اطبا ء رابطه با پرونده كارمندان بخش حسابداری در

نمي تونه بره  چون مي دونسته سر این همکارمون خیلي شلوغه و برمي خوره و

سالم  میشه و كه واردهمین  .ره پیش دكترشه می خودش شخصا بلند مي، حسابداری

آقای حسابدار كه  تخت.ی میگن بفرمایین رو آقای دكتر سری تکون میدن و ، همي كن

ح بده كه آقای دكتر فریاد میاد توضی ،مریض اشتباه گرفته متوجه میشه دكتر اونو با

:مي زنن  
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.گفتم برو روی تخت لباستم دربیار _  

مي  دكترهم ازش اكو میره مي خوابه ومرد بیچاره كه از داد دكتر حسابي ترسیده بود 

 گیره.

دیدند. بهارمست ادامه داد:خن در این هنگام دانشجویان بلند بلند   

دكتر میگه  .شه مبتال به بیماری قلبیهكه آقای حسابدار متوجه می تر این جالب  _

براش دارو مي نویسه. اونم میده وده ب دفترچه تو  

:خنده گفت بازپسرهای بازیگوش كالس رستمي یکي ا   

استاد آقای حسابدار شانس آورد طرف دكتر قلب بود. اگه جراح عمومي بود كه  _ 

 بدبخت مي شد.

 راكعي با كمال تعجب پرسید:

چرا؟ _  

صدرا هم كه از شوخي بي پرده ی پسر دانشجوها از تصور حرف او به خنده افتادند. 

را پشت آن مخفي  خنده اشخنده اش گرفته بود، لیست را مقابل چشمانش آورد تا 

 نماید. 

 

 

 پریسا :

هرچند االن هم خانم دكتر خطابش مي كردند و  .یک قدم به پزشکي نزدیک شد

كه تحت بار شنیدن آن، گل از گلش مي شکفت. مهسا هم  هم با هر مادرش

لیسانسش را  ، موفق شد ل روحي و جسمیش هردو بهترشده بودنظرپزشک قلب حا

دن تابلوهای نقاشي سر خود را گرم مي كرد. بگیرد و حال با كشی  

ودوست داشتني قبلیش  كه به قالب مهرباناند بعد از بیماری مهسا، مازیار ناگفته نم

محبتش ی داشت و مثل یک برادر واقعي خواهر تشنه  هوای او رابسیار  برگشته بود،

مهر خود سیراب مي نمود. آلبالو خشکه و برگه زردآلو و لواشک آلو  ی  چشمه را از
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بهانه هایي بودند برای به دست آوردن دل آبجي كوچکه. مازیار پیله كرده بود به 

او را بکشد. از او اصرار از مهسا انکار. تا اینکه باالخره با زبان چرب  ی مهسا كه پرتره

 و نرمش توانست او را راضي كند:

اال تو همون سوسولخونه خودتون، ن خیلي برام عزیزی كه مدلت میشما. وببی  _

خیلي از داداشا وآبجیای هنرمند دنبالم افتاده بودن كه اال ولال باید  دانشکده هنر

كجا پیدا میشه مردی مثل من با این هیکل ورزشي و خوش  ! مدلمون بشي. واال

نمیندازم. قول میدم نمایشگاه كه تیپي؟ تو رو هم دیگه خواهر كوچولومي روتو زمین 

برن .ببزني تابلوی منو رو دست   

كار را كلید زد. در همان اتاق خودش همراه مازیار  ،خوشحال از این گپ و گفت مهسا

در وسط  رجسته ای در بیاید. هر چند برادرشساعتها وقت صرف مي كرد تا تابلوی ب

لي با تشر مهسا فوری ساكت و سر او مي گذاشت و مي خنداندش به كار، مرتب سر

 شده و ژست مي گرفت.

محرمیت در  ی ماندانا با خواستگارش كه فامیل خاتون بود به توافق رسیده و صیغه

بینشان جاری شد. مراسم جشن هم موكول شد به یک ماه بعد.  ،یک جلسه خصوصي

را هم ای به نظر مي رسید و ماندانا این طوركه معلوم بود نامزدش پسر خوب و كاری

حق داشت كه خوشبخت شود. ، خوش قلبي بود خیلي دوست داشت. ماندانا دختر

پشت سر اوست و گناه خاتون را  پریسا از ته دل خوشحال بود كه دعای خیر مادرش

 به پای او ننوشته.

شروع مي شد. آژیر  از صبح زود  ، زندگي بیمارستانخانه ی دوم پریسا یعني  در

همه و همه به  زمین  روی كف بیماران، صدای چرخ ویلچر بری آمبوالنس ها، ناله 

ند.دازدحام و شلوغي آنجا منجر مي ش  

. دشتن، حضوردامورنینگ ویزیت یا معاینه صبحگاهيانترنها خیلي زود قبل از شروع   

به اتفاق او برای ویزیت بر سر بیماران بستری  د و دانشجویانماستاد بهارمست مي آ
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د. دكتر به یکي ینالكه از درد قفسه سینه مي بودار زن میانسالي . بیمنددحاضر مي ش

 از انترنهای پسر به نام خسروی اشاره كرد:

شما دكتربفرمایین ویزیت كنین. _  

 گوشي را بر روی قلب بیمار گذاشت. از تشخیص احتمالي او، خسروی سری تکان داده

:مریض بیچاره دچار وحشت شد  

؟میرم ميیعني چي میشه آقای دكتر  -  

 بهار مست  ضمن آنکه نگاه تندی به خسروی مي انداخت جواب داد :

چیز مهمي نیست نگران نباش. ما اینجاییم كه نذاریم اتفاق بدی برات بیفته. _  

:سپس به ژینوس اشاره كرد  

خانم شما بگین.  _  

ود فوری فشار خون بیمار را گرفت و نظرش را گفت. دكتر ژینوس كه دستپاچه شده ب

:بهارمست چشم غره ای به او رفت و به پریسا اشاره كرد  

شما نظرتون چیه ؟ _  

مي كرد. دكتربهارمست تاكید صحبتهای استاد را مرور  پریسا همیشه در طول ویزیت،

  :نموده بود

به هر چیزی كه مي بینید یا مي شنوید كامال توجه كنین. از هیچ چیزی سرسری  _

شماس. با همه رفتارهاتون به مریض امید بهبودی نگذرین. جون بیمارا در دست 

بدین. سابقه بیماری های قبلي، وضعیت خانوادگي، شغل، سیگاری بودن، الکلي بودن، 

سفرهایي كه اخیرا رفته وووو همه رو به دقت بررسي كنین. بازم تأكید مي كنم ابتدا 

 از تمام حواستون بهره بگیرین.

:ان بخشي زداطمین و لبخند به بیمار نزدیک شد  

.عزیزم جای دقیق درد رو نشونم بدهخوب _  

:از جلوی جناغ سینه تا پشت كشید با دستش خط فرضي   

خانم دكتر پشتم خارش داره. هم دارین؟خارش و سوزش  _ - 
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 پریسا به پشت رفته و چند جوش دید. 

خانم شما اصال مشکل قلبي ندارین. استاد ایشون مبتال به زونا شدن. _  

با شنیدن اسم زونا، با  ،شنیدن قسمت اول حرفم خوشحال شده بود زن بیچاره كه از 

 دلهره پرسید :

؟زونا دیگه چیه _  

آبله مرغون بزرگسالي رو بهش زونا میگن. یه بیماری ویروسي و دردناكه ولي  _

 خوشبختانه خوش خیمه. بعد از گذروندن دوره اش خوب میشه.

نگاه مي كردند. دكتر بهارمست خیلي به پریسا با تحسین همه انترنها به جز ژینوس،  

 جدی سؤال كرد :

؟خوب براشون چي تجویز مي كنین _  

.پریسا قرص مسکن، پماد، قرص ضد خارش و آرام بخش تجویز نمود  

:بهارمست بدون این كه چیزی به او بگوید به بیمار نزدیک شد دكتر  

المه. داروهایي رو كه میدن سر شنیدی كه خانم دكتر چي گفت. قلبت سالمه س _

 موقع مصرف مي كني همین امروزم مرخصي.

ردم .وای مرسي خانم دكتر. داشتم از استرس مي مُ _  

 استاد رو به من كرد :

دكترشیباني توصیه ای براشون ندارین؟ _  

  دارم.چرا دكتر،  -

 رو كرد به زن:

   از خوردن ادویه جات و غذاهای تند خودداری كن.  _

كه  دیگر هم دیدندبیچاره از خوشحالي نزدیک بود بال در آورد. چند بیمار قلبي زن 

مشکلشان با بالون زدن و جراحي باید حل مي شد. باالخره ویزیت تمام شد! استاد 

در این گ. خداحافظي كرده و رفت  
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ونه مواقع صدرا نهایت تالشش را مي كرد تا دانشجویان به رفتار او نسبت به پریسا 

کنند. برای همین مجبور بود بر خالف میل باطني خود به دختر محبوبش كم شک ن

محلي كند. ولي حواسش به كامل به او و دور وبرش بود. به خوبي مي دید كه بعضي ار 

همکالسي های پسرش چطور با شیفتگي به او مي نگرند و این موضوع  آزارش مي 

رد و برود ولي چاره ای نبود. اگر داد. دلش نمي خواست پریسا را با آنها تنها بگذا

رفتار متین و موقر دخترجوان را نمي دید، از شک و بددلي  بیشتر عذاب مي كشید 

ولي پریسا  رفتاری ماءخوذ به حیا داشت برای همین كسي نمي توانست از او سوء 

هر وقت در كنار دكتر  دنیا به دل پریسا آمد.غم  او خداحافظي با استفاده كند.

انگار كه او چشمه  ردحس مي ك تمام انرژی های عالم را در وجود خود بودت بهارمس

مي نشاند. هر چند از ترس  كه خنکای طراوت را بر جان خسته ی دختر جوانبود ای 

مستقیمي به اودیگران مخصوصا ژینوس هیچ وقت توجه   

دانه با دانه  ش راا پالس ها و سیگنالهای ارساليدختر جوان ولي نشان نمیداد 

و حس مي شت دا پالسهایي قوی و محکم. دوستش رد، دریافت مي كشسلولهای بدن

 همه چیز زیبابود آنقدر كه وقتي زیاد، خیلي زیاد. ارد. د پریسا نیز او را دوسترد ك

محض جدا شدن از  بهمي شد.  همه جا بي روح و بي رنگ بودو رنگي و وقتي ن بود

دلش مي خواست همیشه و همه جا دكتر  رفت. هم از بین  گویي بنیه ی او ، دكتر

بهارمست با او مي ماند.  غمگین از خداحافظي استاد محبوبش به شدت احساس 

از  و چشم برهم نگذاشته بود؛ كشیک بودقبل ه شب افتاد ك یادش خستگي كرد. 

بخوابد. برای همین به پاویون یا همان  خستگي دلش مي خواست یک ماه تمام فقط 

خود را روی تخت كفش هایش را درآورده و محل استراحت پزشکان كه رسید، 

.انداخت  

 

 صدرا

 كار زیاد در بیمارستان و تدریس اجازه نمي داد صدرا پدرش را خیلي ببیند. 
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صبح ها تا عصر در آموزشگاه تدریس مي كرد و غروب ها با آقای بهارمست بزرگ،

 و ملوک خانم  ی صدراعمه  همسرش،دور هم جمع مي شدند. بعد از فوت دوستانش 

چند زن خوب برای او در نظر گرفتند. بسیاری از اطرافیان دور  كارگر منزلشان،

ترم ونزدیک سعي در جلب توجه او داشتند. بهارمست بزرگ مردی خوش تیپ مخ

 وفادار، با وضعیت مالي خوب، گزینه ی مناسبي برای ازدواج بود. 

هرگز زیر بار ازدواج مجدد نرفت. تمام دلخوشي او  حاجي بهارمست  

 

. هر دو پسر در اثر تشویق های پدر ، بودندو سینادو پسرش صدرا   

 با  دختری مهربان و دوست داشتني به نام سینا . ندپزشک شدو سعي و كوشش خود 

تحصیل در رشته ی پزشکي  به سوییس رفتند.  برای بهاره  ازدواج كرده وبه اتفاق  او 

ولي صدرا شانس خود را در دانشگاههای خود تهران آزموده و در همین جا به تحصیل 

.پرداخته بود  

جای خالي سینا  هر دو را آزار مي . تر از قبل شدندپدر وپسر تنها پس از رفتن سینا، 

روز هر دو به شدت مشغول كار وفعالیت بودند و شبها در كنار هم چند  در طولداد. 

ام مي داد. ارهای منزل را ملوک خانم كارگر قدیمي شان انجك ساعتي مي نشستند.

به  رای نظافتب فته ای یک بار ه یات خانم خانه،كه در زمان  ح زن مهربان  در زمان

اهي آنجا مي شد و تمام كارهای منزل د، پس از فوت او، هر روز رممي آ ی آنها خانه 

را انجام مي داد. به پاس محبتها و مهرباني های آقای بهارمست و همسر مرحومش هر 

 كاری كه از دستش برمي آمد برای آسایش  آنها انجام مي داد. 

را ناخواسته مي   كماكان دختر سمج همسایهدر رفت و آمد هر روزه ی خود، صدرا 

و سریع از كنارش عبور مي كرد. دختر كه هر بار به بهانه ای خود را به او مي  دید

رساند و سعي در جلب توجه او داشت، با مشاهده ی رفتار سرد مرد جوان به فکر راه 

 های دیگری برای جذب او مي افتاد و تصمیم جدیدتری مي گرفت. 
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ن ای پیدا مي كرد. خوشي احساس رس خود از دیدن پریسا در كالس د مرد جوان 

شادی زماني به اوج خود مي رسید كه پریسا سوالي مطرح مي كرد و مخمل نرم 

عمدا طوری جواب مي داد تا او دوباره سوال صدرا صدایش جان او را مي نواخت. 

نهایت تالشش را مي كرد تا چیزی از مکنونات قلبي اش را بروز در عین حال بپرسد. 

صدرا به خوبي مي دانست دختران زار شایعات داغ مي شد. ندهد. چرا كه پس از آن با

جواني كه از برخورد  سرد او زخم خورده بودند، مترصد فرصتي هستند تا زهر خود را 

احساس خطر مي نمود. بسیار خصوصا از جانب خانم دكتر سخایي بر او بریزند ؛ 

ملوک خانم  زد.شیفتگي و دلباختگي از تمام حركات و وجنات خانم دكتر فریاد مي 

كه مانند مادربزرگ مرحومش او را همیشه نصیحت مي كرد، از مکر زنان بارها و بارها 

 او را ترسانده بود. آخر همه ی حرفهایش هم تکرار مي كرد:

 درخت مکر زن صد ریشه دارد 

 فلک از دست زن اندیشه دارد

از جانب بار  صدرا مي دانست كه زن مهربان پربیراه هم نمي گوید. چندین و چند

جنس موءنث مورد تهدید قرار گرفته بود ولي این شعر در وصف همان دخترها بود نه 

  پریسا كه شفافیت و معصومیت از سرتا پایش مي بارید.

دوباره  صبح زود از فکر دیدن پریسا با خوشحالي عازم دانشکده شد كه در پاركینگ 

ندیده درب خودرو را باز مي كرد كه دختر سمج همسایه را دید. وانمود كرد كه او را 

 دختر خود را به او رسانده و سالمي پر از عشوه داد:

سالم آقای دكتر صبح به خیر! _  

سریع سوار شده و  مرد جوان بي آن كه به صورت نقاشي شده ی او نظر بیندازد،

 كمربند ایمني را بست:

سالم خانم. _  

دندانش را در معرض نمایش در و نگین كاشته شده  دختر خنده ی لوسي كرد

ت:گذاش  
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خانم چیه؟ شعله  هستم. به اسمم صدام كنین. _  

 

 دكترصدرا خنده ای را كه به لبهایش مي آمد به سختي مهار نمود. چرا كه

و رنگ تند رژلب او، به یاد  ماهاگوني همین طوری هم با دیدن موهای قرمز

را  "شعله "شعله های جهنم مي افتاد، نامش هم مزید بر علت شد. باید 

 سرجایش مي نشاند:

من عجله دارم باید برم خداحافظ.ببخشید خانم  _  

ا آنجاستارت زد و حركت كرد و دختر را هاج و واج در به دنبال این حرف، 

:ذاشت. با خودش غرغر كردگ  

كي بیدار میشه كه این همه روی صورتش نقاشي ختره ی پررو معلوم نیست د_

دلقک های سیرک درست مي كنه. حاال اگه زیبا بشه یه چیزی! خودشو شبیه 

اینم دختره پریِ منم دختره. این كجا و اون كجا!  مي كنه.  

ا به دانشکده رساند. به در خیابانهای خلوت با سرعت رانندگي كرد و خود ر

دكتر  ، همکار فعلي و هم دوره ای قدیمش خانم خروج از اتومبیلشمحض 

با اتومبیل شاسي بلندش به پاركینگ رسید و پیاده شد.سخایي هم   

صدرا به یاد داشت كه او طبق معمول مانتویي بسیار شیک بر تن كرده بود.  زن جوان

دوران تحصیل و دوران دانشجویي هم بسیار مرتب و آالمد مي گشت ولي با پایان در 

، خانم دكتر تا مي توانست، به خود مي رسید تا "اجبارهای مربوط به ظاهر "اتمام

صدرا نگاهي به او انداخت. نه مانند شعله گوی سبقت را در دلربایي از دیگران برباید. 

گرمي به  تبسم  زن جوان تدلقک وار، بلکه خیلي الیت و مالیم آرایش كاملي داش

:روی صدرا پاشید  

سالم دكتر صبح به خیر! _  

در مقام دوستي، زن باكماالتي بود ولي صدرا برق عشقي را كه با دیدن  سخایيدكتر

 برای همین خیلي شاهده مي كرده ی زن مي درخشید، به خوبي ماو، در چشمان تیر
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نداد:گرم جواب   

احالتون چطوره؟ سالم خانم دكتر صبح شما هم به خیر.  _  

 

مي تراویدو دلدادگي عشق  سیاه زن،از چشمان   

بله مرسي به لطف شما. شما خوبین؟ _  

بله خدا رو شکر. با اجازه بچه ها منتظرن._  

راه افتاد و لبخند گرمي زد: اوهمراه خانم دكتر هم   

 

بله بچه های منم منتظرن بفرمایین.  _  

و با هم وارد ساختمان  بیمارستان  ي شانه به شانه بهارمست حركت كردكتر سخاید

از رایحه ی خوشي كه از او به مشام مي رسید، مشخص بود عطر گران قیمتي  شدند.

به خود زده. صدرا در سکوت با خود اندیشید كه پریسا بي استفاده از عطر و ادوكلن، 

 شمیم گلهای بهاری را به جانش مي پاشد.

 پریسا:

 

 محکمباریک و خسته از كشیک سخت شبانه، خود را بر روی تخت  دخترجوان 

با قرار گرفتن بر روی تخت و برخورد كمرش با آن اندیشید: آخ كه چقدر  انداخت.

  خوب مي شد اگر روی تخت گرم و نرم خودم بودم!

گذشته بود كه با ن دقیقهچند هنوز  این حال از شدت خستگي از هوش رفت.با 

یباني هرچه سریعتر به خانم دكتر ش! خانم دكترشیباني به اورژانس دو "صدای

 ی كج و كوله اش ، مقنعهدرحال پوشیدن كفشهای سفیدش . یدارشدب "اورژانس دو

دخترعمه اش را  كه رسید  دوید. جلوی در ،را هم مرتب كرده به سمت اورژانس دو

:گریان دید  

پری بدبخت شدم. به دادم برس . _  
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فر را گرفت و با نگراني پرسید:دست نیلو  

  !حرف بزن كیو آوردین اینجا  چي شده؟نیلو  _

  مضظرب او را از خود جدا كرد: نیلوفر گریه كنان خود را به آغوش او انداخت.

!چي شده نیلو حرف بزن ببینم _  

در حالي كه بلند بلند گریه مي كرد گفت:نیلوفر   

. از سر شب بچه ام شروع مامانی ان نیست منم رفتم خونه علي رفته سمینار. تهر _

مش بیمارستان. بدتر و بدتر مي شد تا اینکه آوردكرد به گریه زاری رفته رفته هم 

میگن...ه اش كردن و دكترا معاین  

ااد:یني اش را پاک كرده و ادامه دبعد از گریه، با دستمال بنیلوفر   

امیر مهدی. امیر مهدی. _  

پسر نه ماهه او وعلي بود. یر مهدیام   

  امیر مهدی چي؟ _

باید جراحي بشه. ؛انسداد روده گرفتهبه احتمال زیاد میگن  _  

 گریه كنان به تخت كناری اشاره كرد:

بچه ام اینقدر گریه كرده دیگه نا نداره. بهش سرم وصل كردن تا بعد   ایناهاش _

؟ن. وای پریسا جواب علي رو چي بدمعملش كن  

وبي توجه به نیلوفر با پریسا دست داد: دست بر جیب رسیدقع نسرین  هم همان مو   

داشتم مي رفتم كه شنیدم پیجت كردن اورژانس گفتم االن پری پری دری وری،  _

مي زنه از دم همه رو مي كشه و راحت مي كنه. چون مي دونستم تمام شب  ئه خوابالو

.تو برو پاویون من هستمبیدار بودی برگشتم.   

:شد كه همچنان گریه مي كردنیلوفر متوجه  ، از اینکه پریسا جوابي بدهد قبل  

چرا گریه مي كني ؟ تویي؟ چي شده سالم نیلوفر جون  _  

عینک فرم طالییش را با انگشت اشاره باال نسرین  .موضوع را برایش توضیح دادند 

 داد:
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بریم ببینم این نازپسرتو. _  

هي به سرمش نگاكرد و چند سوال از مادرش پرسید سپس  معاینه  به دقت كودک را

:انداخته، رو كرد به پریسا  

ببین پریسا  من فکر مي كنم انسداد روده نیست. این كوچولو لقمه تو روده اش  _

.ید كاری كنیم بتونه دفعش كنهفقط با گیركرده   

چشمان نیلوفر جهید: برق امید از، شنیدن حرفهای نسرین با  

خدا بگو راسته. الهي قربونت برم راستشو میگي؟ رو نسرین جون؟ تو راس میگي _  

بعد از  ، از پرستار شیاف گلیسیرین خواست. نسرین بدون جواب دادن به نیلوفر 

سرم را كه دیگر پریسا  شکم كودک كار كرد و دردش از بین رفت.حدود یک ساعت 

.در آورد كودک داشت تمام مي شد از دست  

لبخند بانمکي زد. مشکلي كه نزدیک بود با تیغ رطرف شده بود،كودک كه دردش ب 

 جراحي برطرف شود، با استعمال 

 یک عدد شیاف ساده، حل شد.

نیلوفر به شکرانه سالمتي امیرمهدی، دسته ای اسکناس جهت صدقه، دور سرش 

گونه های نسرین را بوسید. و شد پاها بلند چرخانده و كنارگذاشت و بر روی نوک  

را به زور با مي رسید. نسرین  پریسا به او ن زیرا نسرین خیلي بلند بود و قد نیلوفر 

دختر جوان روپوش سفیدش  را با مانتوی سرمه ای رنگي عوض نیلوفر راهي كرد. 

:كرده و راه افتاد كه دست بلند نسرین  به طرفش دراز شد  

شه رانندگي كني. خودت به كجا؟ سوییچو بده به من با آژانس برو. با این حالت نمی _

 جهنم مویي از سر نیلوفر و جوجوش كم بشه پسر خاله ات مي كشدت. 

. نیلوفر رانندگي كندخستگي نمي توانست  همه سا با آنیرین بود. پرحق با نس

 خوشحال از بهبودی پسركش، نسرین را دوباره بوسید:

نیست من ماشین  الهي فدات بشم نسرین جون كه اینقدر مهربوني. آژانس الزم _

 آوردم. خودم مي برمش.
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شم بده  براش سوپ ماهیچه بپز. دفترچه. حواست به كوچولوت باشه  باشه ببر فقط _

.داروهاشو بنویسم  

 شت. با نیلوفر و پسركش راه افتادند.نیلوفر دفترچه بیمه را داده و نسرین دارو نو

پریسا ، امیرمهدی را در صندلي مخصوص بسته راه افتاد. در تمام طول راه فرنیلو

داده با همان  . به محض رسیدن به خانه گیج و منگ سالميخواب بود و چیزی نفهمید

. رفتفروي عمیق را به تخت رسانده و به خواب مانتو و مقنعه خود  

و مهسا  زهراخانم واب،با مشاهده ی خستگي پریسا و نیاز او به چند ساعت خ نیلوفر،

عاطفه عصری به ه قرار بود عمد. مادرش یعني عمه فاطمه، بر ی را با اصرار به خانه

مهسا با هر دو عمه را خیلي دوست داشت، همراه  چون زهرابانو تهران برسد و

خانه، خواب دلچسبي داشت.  و خلوت در سکوتپریسا . راهي منزل آنها شدندفرنیلو

و  وضو گرفتو  ستبرخا م گوشي كه برای نماز تنظیم كرده بود،با آالرفقط یک بار 

باره برتخت خواب دو . مانتو شلوارش را با لباس راحتي خواب عوض كرد و نماز خواند

ی كه شاهزاده سوار . رویای مردشیریني شدرویای  گرم و نرمم خزید و وارد سرزمین

  "صدرا بهارمست" بر اسب سفیدش شده بود:

سرسبزی شد. یک سو گلهای زرد و بنفش و صورتي در غوغای  گلزاروارد در خواب 

بهار، سخاوتمندانه عطر خود را بر جای جای سبزه زار، مي پاشیدند. پرندگان كوچک 

، درختان گلزاردور  انه سرداده بودند. دورتاو رنگارنگ مست شمیم سکرآور گلها، تر

قصیدند. پریسا گوشهایش را تیز كرد. سایه گستر با وزش نسیم، و آواز پرندگان، مي ر

به جز صدای برهم خوردن شاخه ها و خنیاگری بلبالن، صدای شرشر آب مي آمد. 

دخترجوان دست بر گوش راست گذاشت و سعي نمود جهت صدا را تشخیص دهد. 

هم بودند. یکي  سفید پوش، كنار پشت پرچین، دو مرد بلند قامترفت و رفت و رفت. 

شباهت با این كه فاصله دور بود و چهره شان را نمي دید، ولي جوان دیگری میانسال. 

پسر هستند. پریسا پشت  نشان مي داد پدر و اندام و طرح كلي صورتشان از دور،

درخت پنهان شده بود. مرد جوان كنار جوی آب نشست و مشتي آب خنک بر صورت 
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به نماز  سپس و كار را كرد. مرد جوان وضو گرفت م همانریخت. مرد میانسال ه

ایستاد. مرد مسن هم تکبیره االحرام گفت. دختر جوان نزدیک و نزدیک تر رفت. 

جوان را شناخت. دكتربهارمست بود. در عالم رویا به دلش افتاد كه مرد دیگر، پدر 

بلش اوست. محو تماشای آنها بود كه ماری فس فس كنان به او نزدیک شد و مقا

چنبره زد. مار بزرگ مستقیم به او نگاه مي كرد خواست فرار كند كه خزنده ی خوش 

كشید، هر دو مرد به سویش دویدند. كه خط و خال، خود را دور او پیچید. از جیغي 

همان  مار با دیدن آنها دختر جوان را رها كرد و در سوراخي خزید و از نظر غیب شد.

یار، نهایت رویایي شیرین بود كه با آمدن مار، به موقع هم از خواب پرید. دیدن 

  كابوس تبدیل شد. 

. خواب عجیبي بود. مي دانست كه فقط یک چهارم خوابها رویای صادقه هستند

آینده بود. سبزه و گل و آب و وضو همه خوب یسا مطمئن بود كه خوابش قاصدی ازپر

 بودند ولي مارچه مي توانست باشد؟

   رخاست و به انجام كارهایش مشغول شد.دختر جوان سرزنده  ب

از  آن طرف هم مرتب درخواست ازدواج  میان آنهمه كار و زحمت، از این طرف و

؛ زهرا بانو همه را رد مي كرد زیرا مي دانست پریسا تا پیش از اتمام شد مي پریسا

شوخي و جدی بارها  بههم  نسرین  تحصیالتش هرگز به ازدواج فکر نخواهد كرد. 

. او را دوست دارد و دلش مي خواهد پریسا عروس او شودمادرش قدر گفته بود كه چ

خطاب كرد، اكرم بلند بلند  را زن داداشیک بار كه در حضور اكرم به شوخي او 

:خندید  

پیش داداش دو متری تو وایسه چي ، سانتيو شصت  واای خدا. پریسا با این قد صد _

  !شهمی

محکم بر بازویش كوبید:پریسا   

؟ ربیاد. یه ماشااهلل نمي توني بگيكوفتو دو متری تا چشمت د _   

 اكرم این بار ریسه رفت:
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آخه نردبون ماشااهلل داره؟_  

كول هم زدن. در میان پرسنل بیمارستان و افراد  و سر و مانند اغلب اوقات به 

ي آنکه موضوع را با مادرش كه پریسا ب عده ای پیشنهاد ازدواج مي دادند دانشگاه هم

از همه سمج تر دكتر بامداد درمیان بگذارد، جوابش به همه ی آنها منفي بود. 

متخصص پوست و مو بود. جواني مؤدب و محترم و آرزوی خیلي از پزشکان و 

پرستاران. دكتر بامداد از طریق خانم درخشان مترون با سابقه بیمارستان بارها 

 را شنیده بود ولي دست بردار نبود. و جواب منفي  پریسا استش را تکرار كردهدرخو

: كرد پریسا بود، نصیحتش خانم درخشان كه همسن و سال مادر  

دم بخت  دكتر آدم خیلي خوبیه. به خدا قسم من اگه دختر !ببین پریسا جون _

و مي شناسم  سالي كه دكتر بامداد داشتم دو دستي تقدیمش مي كردم. تو این چند

با كسي چشم تو چشم حرف بزنه. با این كه كلي از پرسنل براش تور پهن مي ندیدم 

قبل كه جوابتو بهش رسوندم بنده  ی كنن، ولي اون فقط و فقط به فکر شماس. دفعه

 ورو فکرشم نمي كرد جواب رد بشنوه. بنده خدا حق داشت. بر. خدا جا خوردی 

ره؟ كه ماشااهلل دكتر متخصصه. ندا كه جای پسرم باشه خیلي خوش تیپه. سواد ؟نداره

كه داره. بهش گفتم پسرم صبرداشته باش بذار درسش تموم شه  ؟خانواده خوبي نداره

نمي تونم خانم درخشان همه جا  "سما خواستگاری كن. برگشت گفت كه بعدا ر

م از دستم پزشکا، پرستارا و حتي مریضا و فامیالشون. مي ترس. صحبت دكتر شیبانیه

"بره  

خدا دلش پیش تو  گیر كرده. فکر مي كني همه این دخترای ترگل و ورگل   ی بنده 

كه به اسم مریض میان پیشش با اون پوست و موی صاف و قشنگ، واقعا مشکل 

ن وقت صرف مي كن  فقط دپوست و مو  دارن؟ نه به خدا. خیلیا شون پول ویزیت می

 برای اینکه چند دقیقه ای این جوون رعنا رو ببینن.

در بیمارستان كه  پریسا و دو دوستش، متوجه بودندمي گفت. ت راسم درخشان خان

دست مي شکنند یکي دكتربهارمست بود یکي هم دكتر بامداد. و نفر سر برای دو  
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دكتر  به هیچ كس جز او نمي توانست فکر كند. پریسا كه دل در گروی صدرا داشت،

دلش مي خواست این خواستگاری از طرف او صورت  بهارمست نهایت آرزویش بود

به  برای همین قاطعانهرا به او بدهد.   "بله"بگیرد تا بي هیچ عذر و بهانه ای، جواب 

گفت: خانم درخشان   

من برای دكتر مي دونم استاد بامداد  از هر لحاظ نمونه هستن. خانم درخشان  _

من هستن... همین. لطف كنین  تادفقط اس  ئلم ولي ایشونداد احترام زیادی قابام

منصرفشون كنین.   خودتون هرطور كه مي تونین  

واج فکر كرد، با وجود آنهمه كار و درس، و با این كه نمي شد به مسئله مهمي مثل ازد

دكتر بهارمست را فریاد مي زد و فقط و  ،زء وجودشولي تمام سلول هایش، جزءج

 فقط او را مي خواست.

 

صدرا:   

و بوی  بودند چراغها خاموش شد. خانه  پس از یک روز سخت و پر دردسر، وارد 

تا به  بود روزی مرخصي گرفته چند  ! ملوک خانمبود غذایي در خانه نپیچیده  

شوهر پیر و بیمارش رسیدگي كند. زن مهربان و فرز و زرنگ با وجود این كه حدود  

و با سلیقه بود و مهمتر این كه ، بسیار تمیز ال از عمرش مي گذشتشصت و پنج س

، دو هفته یک بار برای شقبل از فوت مادرزن باسلیقه، تا . داشتعالي  يدست پخت

آمده به خانه ی آنها روز صبح تا عصر آمد و بعد از فوت او هرنظافت به كمک مادر مي

ه دش شانروب را به عهده گرفته و كارگرثابت منزل  و ز و رفتپ وو تمام كارهای پخت

ملوک خانم  به خوبي نقش یک مادر برای آقای بهارمست و نقش یک مادربزرگ  .بود

را برای صدرا بازی مي كرد. دلواپسي های و دغدغه هایش نسبت به آن دو از جنس 

صداقت بود؛ صدرا و پدرش او را به چشم یک كارگر ساده نمي دیدند جایگاه او بسیار 

آرامش در خانه شان وجود داشت. گرمای وجود باال بود. به لطف او بود كه نظم و 

 ملوک خانم باعث انبساط خاطر پدر و پسر بود. 
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همسری پیدا نکرده باشد. هر روز  وزی نبود كه ملوک خانم  برای پدر او و خود اور 

 مي یافت. جواب پدر فقط هرو برای پسركدبانو برای پدر و یک دختر مَی یک بیوه 

. شوخي كرده و سر به سرش مي گذاشت با او لبخند بود و سرتکان دادن. ولي پسر

كه همگي در شهرستان بودند، به خانه ی  شو خاله اها ز مادر، رفت و آمد دایي بعد ا

ي زد. دراین شرایط سخت و می به آنها سر شگاهي عمه ا . فقط ه بودقطع شد آنها

هرگاه صدرا كنارش به مي آمد، كلي لوک خانم نعمت بزرگي بود. وجود مبغرنج، 

نصیختش مي كرد. آن روز هم در در آشپزخانه حال سبزی پاک كردن بود كه مرد 

 جوان لیوان  قهوه به دست، كقابل او نشست:

ملوک خانم قهوه برات بریزم؟ _  

پاک شده را  زن مهربان زباله های سبزی را در كیسه زباله ریخت و لگن سبزی های

 زیر شیر گذاشت:

نه مادر من قهوه دوست ندارم االن آب كتری جوشید، چای دم مي كنم. _  

 ملوک خانم چای خشک را در  قوری ریخت و زیر شیركتری گرفت: 

صدرا جان مادر! چشمم كف پات. مي دونم ماشاءاهلل خواهان زیاد داری ولي مبادا  _

دورو برت مي پلکن، دخترای خوبي نیستن.  گولشونو بخوریا! خیلي از اینایي كه   

 صدرا لبخندی بر لبانش نشست:

چطور مگه؟ _  

 ملوک خانم روی صندلي نشست:

مثال همین دختر همسایه باالیي! حواسم بهش هست مي بینم  كه جونم مرگ شده،   _

دختر  ،تا تو رو مي بینه چه عشوه كرشمه ای میاد! حواست باش مادر این دختر

پول و موقعیت توئه.  دیروز منو تو البي دید بدو بدو اومده  ت.  دنبالسالمي نیس

 میگه:

ملوک خانم آقای دكتر چطوره؟  _  

به سبد خریدم نگاهي كرد دوباره برگشت گفت:با فضولي  گفتم خوبه خداروشکر.   
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سبزی آش خریدی؟ آقای دكتر آش دوست داره؟  _  

گفت:منم گفتم بچه ام همه چي دوست داره. برگشت   

چرا زن نمي گیره؟ملوک خانم  میگم آقای دكتر  _  

:منم گفتم    

كسي حاال حاال ها به جونش نمي شینه. برای این كه  _  

با خنده ای كه اونو شکل هیوال مي كرد گفت:دختره   

خوب یه نگاه به دورو برش بندازه پیدا مي كنه. شما كه جای مادرشي خوب دقت  _

بمونه.كن نذار بنده ی خدا تنها   

 دختره ی خل وچل داشت مثال منو به طرف خودش ترغیب مي كرد برای همین گفتم:

خودم دنبالشم. دختر كه مثل ریگ براش ریخته ولي من باید یه دختر باكماالت  _ 

  براش پیدا كنم. 

 صدرا قاه قاه خندید:

خوب اون چي گفت؟ _  

  ی گفت و رفت."ایشششش"هیچي دیگه مادر یه  _

                       وارد خانه شد خبری از ملوک خانم نبود. بي اختیار دلش گرفت. آن روز كه

به سیر و سیاحت مي رفت و  ،با دوستان هم دوره اش آقای بهارمست، صدرا با اصرار

مرد آن روز هم پدر در خانه نبود. ركت مي نمود. كه با هم داشتند شهم در دوره هایي 

و مرتب بود. اول از همه دوش و خانه روشن شد. همه جا تمیز  كلید برق را زدجوان 

 با لباس راحتي روی كاناپه افتاد و چشمهایش و بعد از گذاشتن كتری روی گاز، گرفت

نمایان  مژه هایي بلند و تابدار در برابرش. بین خواب و بیداری دو چشم زیبا با را بست

 كه صدای زنگ آپارتمان بلند دبخندی زد و محو رویای شیرینش ششد. بي اختیار ل

كس دیگری هم به پدر مسافرت است و ملوک خانم هم منزلشان.  شد. مي دانست

. عالم خیال به نظربازی خود پرداختبرای همین اهمیتي نداده و در آنها سر نمیزد، 

 را در ناچار ، كالفه از سماجت شخصي كه پشت در بود، آمدولي صدای زنگ مرتب مي
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 شلواری تنگ به رنگ جیغ ارغواني و بلوزو باواحدباالیي بود  هم دختر . بازبازكرد

با كلي ناز وكرشمه، سیني غذایي را به طرفش دختر  . ي بر سرشالروسری و دون ب

:گرفت  

سالم آقای دكترخوب هستین؟ _  

:و با ابروهایي در هم گره خورده جواب  داد صدرا همچنان جلوی در ماند  

ممنون.سالم  _  

:گرفت صدرا ا را با ناز و غمزه به طرفسیني حاوی غذدختر   

. بابا یدم خونه تون كسي نیست و تنهایینآقای دكتر دیدم چراغاتون خاموشه فهم _ 

 مامان منم نیستن. منم تنها بودم غذامو آوردم با هم بخوریم. اجازه میدین بیام تو؟

ي دید دختر همسایه  مي آمد، وقتبه خانه غروب كه صدرا از وقاحت او تعجب كرد! 

فاق سر راهم دوباره ظاهر برحسب اتدختره چه عجب! " نیست پیش خود گفته بود

تری كشیده. همیشه با آن مانتو و ساپورت و  دقیقی نقشه  حال مي دید كه ."نشد

پستي  كه با آن تمام د. االن با این بلوز و شلوار تنگ آمشال نصفه نیمه عشوه مي

برای همیشه به این قضیه پایان مي باید ! دختر جلف بیرون!وبلندی هایش زده بود 

: داد. جلوی درب ایستاد و ابروانش را درهم برد  

نخیرخانم اجازه نمیدم. معنا نداره من و شما با هم غذا بخوریم. اونم تنها! بفرما برو  _

صحبت كنم. شم با پدرتواال مجبور می دیگه هم برحسب اتفاق سر رام نیا  

روی پله گذاشته،  طور سنگ روی یخ شود، سیني را كه فکر نمي كرد این دختر پررو

سر و شانه تکان داد: دست به كمرگرفت و  

به جهنم به درک. چي فکركردی پیش خودت؟ بیچاره دلم  !اجازه نمیدین كه ندین _

 واست سوخت اومدم. واال همه آرزو مي كنن جواب سالمشونو بدم.

  او جا خورد:صدرا از دیدن چهره ی مخوف 

چي شد تا همین چند ثانیه پیش كه خوب شیرین زبوني مي كردی! _  
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شي رین زبوني مي كردم چون مستحق دلسوزی من بود بدبخت حاال كه اینقدر  _

 عوضي و بي شعوری به ....م حسابت نمي كنم.

 صدرا برآشفته از وقاحت او صدایش بلند شد:

برگرد برو. دیگه هم نبینمت. _  

گمشو پسره ی بي لیاقت فکر كردی كي هستي؟ فکر كردی دكتر شدی، از همه برو  _

 باالتری؟ نخیر كلي دكتر مهندس التماسمو مي كنن.

 صدرا پوزخند زد:

خوب ناامیدشون نکن. برو سراغ همونا دیگه هم مزاحم نشو. _  

بلد بود ركیک  رفت ولي در حین رفتن هرچه فحش  رو ختر سرخصدرا در رابست. د

صدرا داد.به   

. چای به آشپزخانه رفت عصبي از به هم خوردن خوابش توسط  دختر همسایه،صدرا  

گذاشته  ظرف غذا برایش ملوک خانم چند ؛. سرش را داخل یخچال فرو بردرا دم كرد

، كوكو، كوفته، لوبیاپلو. و از . كتلتردك یکي درهایشان را برداشته و نگاه بود. یکي

نا داغ گذاشت و كشک و نع جوان  ظرف را داخل مایکروفرهمه مهمترآش رشته! مرد 

در حین خوردن تصویر پریسا  پیش روی  وردخ را شامش و و پیاز داغ را هم برداشت

كرد:آرزو  خود مجسم نمود؛  

  كاش اینجا بود و   دوتایي با هم غذا مي خوردیم.كاش پریسا هم اینجا بود ای  _

.ندواینجا مي مهم   همیشه  

شد با دختر آرزوهایش باشد، چرا باید وقتش را آدم َپستي  مانند وقتي مي 

دخترهمسایه مي گرفت؟ آدمهایي مانند شعله، او را وادار مي كردند كه برخالف 

اثبات اشتباه دخترهمسایه به  میلش بجنگد.  صدرا جنگیدن را دوست نداشت برای

راههایي مانند بي اعتنایي و سردی را در پیش گرفته بود ولي شعله با حركت  او،

كه  مدارا كردن همیشه جواب نمي دهد. گاهي اوقات ناچار امشبش نشان داده بود 

 باید جنگید.
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بود دختری  داشت،همین طور ظاهر جذابي كه  زیاد و كماالت اخالقيعالوه بر  او پریِ

اساتید را به تحسین وا ی تشخیص درست بیماریها همه  باكه اهوش ب بسیار دقیق و

شت. صدرا به خوبي متوجه شده بود كهمي دا  

.اما چه مي كردد. باید فکری هستنزیادی به دنبال او ی در بیمارستان و دانشگاه عده 

اد متحصص پوست و مو دكتر بامد از همه سمج تر هم دوست صمیمي خودش فکری؟

د. اولي به پریسا توجه زیادی نشان مي د شتبا اینکه بامداد طرفداران زیادی دا  بود.

تا جایي كه  دبه شدت  عصبي مي شصدرا  ،دوقتي به چشمان قشنگ او زل مي ز

از سرمیز بلند شد نگي كرد. ناگهان شدیدا احساس دلت .او را بکشدست مي خوا دلش

یادش آمد  ، ر روی مبل انداختظرف شامش  را شست و به سالن  رفت. خود را ب

 زده و صدای دلنشینش را گوش دهدرا دارد. مي توانست زنگ پریسا  شماره موبایل

پری "برای لحظه ای وسوسه شد گوشي را آورد به لیست مخاطبانش رفت. نام او را 

. پس از چند لحظه دختر جوان جواب بود. دستش به سمت شماره ی او رفتزده  "من

 داد:

الو بفرمایید  _  

سالم خانم شیباني! بهارمست هستم. _  

پریسا كه بر روی تختش دراز كشیده بود، بي اختیار نگاهي به ساعت انداخت. ده 

 ونیم شب بود:

سالم آقای دكتر خوبین؟  _  

ممنونم شما چطورین؟ خانواده خوبن؟ _  

خیلي ممنون سالم  دارن. امری دارین؟ در خدمتم _  

افتاد. نمي دانست چه بگوید! از این كه بدون فکر عمل كرده بود، صدرا به تمجمج  

 خود را شماتت كرد. حال چه باید مي گفت؟ 

واال راستش كار خاصي  نداشتم. زنگ زدم بگم ... _  

خوب؟ _  
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خوب راستش زنگ زدم بگم كه ...خیلي به خودتو فشار نیارین  _  

پریسا دل به  ان این جمله چه بود؟ابروهای پریسا از تعجب باال پریدن! منظورش از بی

 شیطنت مرد جوان داد:

بله؟  _  

؛ اشتیاقش برای صحبت با پریسا دستخوش  ندامت و پریشاني صدرا دستپاچه شد

:گشت  

. درسته باید تالش كنین  ولي درباره ی درسها...یعني ... در واقع خواستم بگم كه ... _

 خیلي هم خودتونو اذیت نکین. 

زد! یعني مرد جوان واقعا نگران سالمتي او بود؟ ریزخندی كرد:پریسا دلش غنج   

چشم استاد!  _  

آدرنالینش هرچه بیشتر ترشح كرد و مرد جوان را در هیجان فزاینده اش بي قرار 

 نمود.  سریع جواب داد:

چشمتون پرنور! خوب دیگه امری ندارین؟ _  

وشحال جواب داد:پریسا پالسهای ارسالي دكتر را به خوبي دریافت نمود و خ  

عرضي نیست. _  

كه صدرا خداحافظي نمود. "باش"خواست فریاد بزند  "نرو "خواست بگوید  

دلش با اوبودن را مي  هم رنگ باخت.  محض قطع شدن تلفن، تبسم  پریسابه 

خواست بااو حرف زدن را تمنا مي كرد. كامال مشخص بود كه هدف صدرا هم همان 

آدم عاقلي زنگ مي زند بگوید خودت را خسته نکن؟!بود. وگرنه آن وقت شب كدام   

با تصور دلدادگيِ استادش، لبخند شیریني مهمان لبهایش شد؛ یعني آنقدر در زندگي 

او پررنگ بود كه بخواهد آخرشب صدایش را بشنود!؟  دلگرم  از این جریان، 

 چشمانش را بست و به خوابي شیرین فرو رفت. 

نابخردانه اش، شماره ی پریسا را از گوشي پاک كرد تا  عصبي از رفتاراما مرد جوان 

   دیگرهرگز دچار آن اشتباه نشود.
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پریسا :   

 

پزشکي قد  .شروع كردندمتخصص مغزواعصاب با دكتر رفیعي  راویزیت صبحگاهي  

به خاطر شباهتش با  بي نهایت سختگیر وجدی. سری بدون مو و چاق  با كوتاه و

نموده بود. "پوآرو"اكرم او را مفتخر به لقب  كارآگاه معروف سریالي،  

ساله بود كه هر دو دستش را بر روی شقیقه ها گذاشته و  سي و هفتبیمارزني  اولین

.یکي از انترنهای پسر اشاره كردنگاه مي كرد. دكتر به آنها چشماني نیمه باز به  با  

اسدی سری تکان داده به بیمارنزدیک شد:   

چیه ؟مشکلتون سالم خانم  _  

 زن بیمار چشمانش را بست :

سرگیجه .سرگیجه خیلي شدید. _  

ازكي شروع شد؟ _  

االن هم  تا .اتاق دورسرم به شدت داره مي چرخهدیروز یه دفعه احساس كردم  _

یه چرخ وفلک چرخیدم. ادامه داره همین كه چشمامو باز مي كنم احساس مي كنم تو  

 انترن خوب بودند. انترن جوان سواالتي مطرح كرد و جواب شنید. آزمایشها 

 درخواست ام.آر.آی داد.

 زس اخواست نظرش را بگوید. اكرم پ دكتر بي آن كه به او پاسخ دهد، از اكرم راكعي

و توصیه هایي هم مشکل گوش داخلي را داد.  احتمال  از بیمار الد سواچنپرسیدن 

كه مورد تائید استاد قرار گرفت.  به پرستاران كرد  

 سه دوست قدم زنان با هم مي رفتند كه نسرین بر شانه ی اكرم زد:

نه خوشم اومد. مثل دكتر راستکیا تشخیص دادی و دارو هم تجویز كردی! _  

 اكرم خندان جواب داد:



190 
 

جان هم  "پوآرو"پس چي؟ فکر كردی فقط خودت بلدی دكتر بشي؟ دیدی كه  _

 تحسینم كرد. 

به طرف پاویون  با آنها خداحافظي كرده  پردردسر كار ساعت  خسته از چندپریسا  

: مي رفت كه گوشي اش زنگ خورد  

:نگاهي به گوشي انداخت هانیه بود   

؟سالم جانم هاني _  

 هانیه كالفه پاسخ داد:

سالم پریسا جون خوبي؟ وقتتو نمي گیرم ببین همین االن مي توني تو بیمارستانتون  _

خوب ببری؟ منو پیش یه دكتر  

 پریسا نگران شد:

؟دكتر برای چي؟ اتفاقي افتاده _  

كالفگي از تن صدایش مي بارید، گفت: كههانیه    

چندتا آنتي میرم از خارش. تو رو خدا به دادم برس.  آره یه اتفاق بد. دارم مي _

 هیستامین خوردم انگار نه انگار.

  پریسا  جواب داد:

. البته چون چند تا آنتي ن تا دكتر نرفته االن وقت مي گیرم خودتو سریع برسو _

  هیستامین خوردی، رانندگي نکن آژانس بگیر بیا.

علي  .  تنها دكتر پوست، دكتربامداد بود.  دخترجوانبا درمانگاه تماس گرفتپریسا 

خود را آماده كرده بود برای یک او   .گرفتبامداد وقت  ، از دكتراش غم میل باطنير

كند. بهترین و صمیمي  رها با آن حالش خواب یک ساعته ولي هانیه را نمي توانست

 او  كهبود  دخترخاله اش. منتظر هانیه بود.  به حال تادوران كودكي از  ترین دوستش

پریسا با دیدن او در آن حال دلش سوخت: .دش با صورتي سرخ و ملتهب وارد  

چي شده؟ این چه وضعیه؟ چرا به این روز افتادی ؟ _  

:از اشک پر شد هانیه چمان قشنگ  
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تمام سطح شکمم آرنجام همه  .واای پریسا بدبخت شدم از بس خودمو خاروندم _

 زخم شدن.

پریسا دست دختر خاله اش را گرفت:   

ت.دببین بیا بریم تو دكتر  _  

جا بلند  از بامداد با دیدن پریسا . دكترنددادشده، سالم  وارد مطب آفتابگیر و دلباز 

 شد:

به به سالم خانم دكتر شیباني منور كردین . _  

 سپس با سالم هانیه متوجه او شد:

سالم خانم خوب هستین؟ بفرمایین خواهش مي كنم . _  

صندلي كناری قرار گرفت. بر روی روی صندلي مقابل دكتر نشست و پریسا هانیه بر  

 دكتر بامداد با خوشرویي گفت:

از شباهتتون به خانم دكتر حدس مي زنم كه با هم خواهر باشین . _  

:وصله پاسخگویي نداشت برای همین پریسا جواب دادهانیه كالفه از درد، ح  

نخیر آقای دكتر من و هانیه جان دخترخاله و _  

 دختر عمو هستیم.

خوشوقتم. بفرماین مشکل چیه.از آشناییتون  _  

داد. توضیحاتيعصبي كه ناشي از خارش شدیدیش بود، با لحني هانیه   

  

از حالت صورتش معلوم بود كه شدیدا  درهمین حال دوباره شکمش به خارش افتاد.

ذره بین بزرگي هم برداشت  و به دقت  و ج مي كشد. دكتردستکش به دست كردهرن

  .معاینه نموده تشخیص اگزما داد و دارو نوشتدست ها و پوست شکم او را 

 سپس رو كرد به پریسا:

االن دو تا از این آمپولها رو بدین  تزریق كنن تا فعال  آروم خانم دكتر شیباني بهتره  _

 بشن.
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توضیح داد : ،دقت تمام به هانیه نگاه مي كرد در حالي كه با  

ی همگي خواب آور هستن پس بهتره بهتون بگم كه آمپولها و قرص های ضد آلرژ _

بهتره طي مدت مصرف دارو از كارهایي  كه نیاز به هوشیاری دارن مثل رانندگي، 

 خودداری كنین. بعد از یک هفته هم تشریف بیارین دوباره ببینمتون.

د شکمش را مي خاران، ین بود و ازروی مانتوی كرم رنگشهانیه درحالي كه سرش پای 

شود ؛ سریع  ازروی صندلي بلند شده وام آمپول آرتزریق  به امید اینکه با  

دون ب متوجه قبض ویزیت شد.، رمي داشتب رفت. دكتر كه دفترچه را به سمت در 

 مسئول صندوق خواست وجه دریافتي از بزند تلفن را برداشته و این كه حرفي به آنها

پس بدهد. را  

 .بودخوشش آمده  هازهانی گویا. بامداد به هانیه زیادی طوالني بود نگاههای خیره دكتر

 را خداشد و  ، خوشحال بامداد به دخترخاله اش شده بود توجه پریسا كه متوجه 

بعد از خداحافظي  ه است. برداشت دست از سر اوپزشک جوان شکر كرد كه باالخره  

و منگ خود را بر   از هانیه هم خداحافظي كرده به پاویون رفت و گیج با دكتربامداد،

 .تاق انداخت. بي علت نبود تخت ها را اینقدر سفت مي ساختندروی تخت سفت ا

 پریسا با خود گفت:

تا بیست و چهارساعت مي  منزل و روی  تختخواب گرم و نرم خودم بودم اگر تو"

با چای و شیریني های دست پخت  ،و مامان جان بعد از یک خواب سیرخوابیدم 

رام ترانه مي رایي مي كرد. مهسا هم با صدای مخملیش دف زنان بخودش از من پذی

از ناز و  خوابید. تازه بعد از بیدارشدن هم نه شهیک ساعت می نهایتا  ند. ولي اینجا خو

."، نه از كنسرت خواهرانهنوازش مادرانه خبریه  

را مي  های شبانه تمام انرژی انترن هاشیفت  بود.  يبسیار سختدوران دوران انترني  

رفت.گ  

هوه فنجاني ق ،برای رفع خستگي، آبي به چهره زده و از قهوه ساز داخل اتاق پریسا  

، ژری، عادت به نوشیدن قهوه  نداشتقبل از دوره استا دخترجوانریخت.  برای خود
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خواب  برای رفع  خستگي و عادت كرد زیرا به نوشیدن آن ولي  از آن دوره به بعد

. بود آلودگي، بسیار مفید  

را  و مقنعه اش فید داخل اتاق ایستادگرد و قاب سی چند لحظه مقابل آیینه پریسا  

. به دلیل اپیدمي )شیوع ( آنفلوآنزا، با صورتي رمانگاه رفتبه دبعد  صاف كرد و

 رداخت و برایشان ماسک زده و دستهایي پوشیده با دستکش، به ویزیت بیماران پ

.نسخه پیچید  

غذای بیمارستان را . دست نخورده باقي گذاشت، آورده بودند برایشرا كه  ناهاری 

توجهي به حرفش  رند ولي غذا نیاو برایش ه بود بارگفت چندنمي خورد برای همین 

 زداخل كیفشاپریسا   .نمي كردند شاید هم مي خواستند غذای او را خودشان بخورند

دكتر بهارمست عزیزش كالس عصر با  .خورد كوكوسبزی را در آورده و نان و ی لقمه

بي اختیار لبهایش،  رابا یاد صد خوش مي گذشت! "با او بودن"چقدر روزهای  داشت.

. یي آبي رنگ عوض كردرا با مانتو د. مسواک سریعي زده و روپوش سفیدشكش آم

. درآن و به سمت دانشگاه راند همرنگ مانتو  از روی مقنعه به سر انداختشالي 

ن نسبتا خلوت بود، برای همین ضمن نگاه كردن در آینه، راهنمای ساعت از روز اتوبا

 شمناسب حال خوش . سکوت مطلق ماشین الین سبقت شد وارد  زده با احتیاط چپ

  برای همین پخش ماشین را روشن كرد. ،نبود

 عشق كه دلیل اشکاته

عشق كه همیشه همراهته   

شاید نمیدوني اما عشق مرهم تموم درداته   

 عاشق كه بشي حالت 

 حال دل مجنونه

 دست خود آدم نیست

 فکرت همه جا اونه

 عاشق كه بشي مست 
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 بوی نم باروني

 چشماتو كه مي بندی

 تو خاطره هاشوني

 هواش مي زنه به سرت 

 ولي دورو برت

 چیزی جز جای خالیش نیست

 آدم دلشو كه بده مثل دیوونه ها 

 دیگه هیچ چیزی حالیش نیست.

و حال  دلدارش بودزبان وصف حال او بود. فکر دخترجوان همیشه پیش ترانه دقیقا 

مي رفت تا از نزدیک او را ببیند.  مطرب عشق در سینه اش ساز مي زد و تمام 

سلولهای بدنش به رقص درآمده بودند.  یاد نسرین واكرم افتاد اگر حال االن او را مي 

 دیدند چقدر سربه سرش مي گذاشتند.  

ولي اینک  برنامه  خوش مي گذشت.لي كه با اكرم و نسرین همراه بود، خیلي چند سا

های دانشگاه را با هم بود. با این حال، واحدشده  ان خیلي درهم برهمهای كاریش

هیبت مردانه و با  با بهارمستو دكتر راْس ساعت شروع شد . كالسبرمي داشتند

را با صدای رسا و دلنشینش   مطالب سنگین ،جدیت خاص خودش با و شد ابهتش وارد

 به خوبي تدریس نمود:

هاى قلبى:انواع بیمارى   

 . همه مشغولوكمترین فاصله را با استاد داشت ردیف اول بود در جای پریسا

ی متوجه نگاه خیره  ،بلند كرد را شوقتي سردختر جوان دند یادداشت برداری بو

. دكتر به خود شد  

و او را  وارد شد  بر جان دختر ،مغناطیس چشمان سیاهش گویا زمان متوقف شد.

به قفس مي كوبید. دختر جوان  را خود بي قرار، در سینه ک دلشمرغ .سخت لرزاند

روح او را از جانش جدا  ، احساس كرد صدای رسای دكتر، مرتعش شده و این ارتعاش



195 
 

ه او شده بودند. عالوه بر پریسا، اكرم و نسرین هم متوجه نگاههای صدرا ب مي كرد.

 پس از اتما م كالس، هرسه مانند قدیم با هم سوار اتومبیل پریسا  شدند.

:رو كرد به پریسااكرم    

پری صبح یه نظر هاني رو تو بیمارستان آشفته  دیدم چي شده بود؟ _  

 پریسا با یاد حال خراب هانیه، ابرو در هم كشید: 

بامداد  اونم تشخیص اگزما دادخارش شدید گرفته بود بردمش پیش دكتر  _  

 نسرین خیلي جدی رو كرد به پریسا:

بهش بگو خوردن دارو تمام درمان نیست. پرهیز غذایي خیلي مهمتره.پری  _  

كش آمد: به یاد توجه بیش از حد دكتر به هانیه لبهایش  

نکنم گلوش پیش هاني گیر كرده. خود دكتر توضیحات جامع و مشروحي داد، غلط  _  

خنده كنان گفت:اكرم   

دست از سر كچل تو برداشت. "آلن دولن"خوب خدا رو شکر  _  

 نسرین هاهاها خندید:

كچله؟ ابیچاره پریسا كج _  

 اكرم به طرف نسرین چرخید:

وای نسرین اگه بدوني! امروز هر دفعه سرمو بلند كردم دیدم بهارنارنج میخ پریسا  _

 شده.

حرف او غنج مي زد ولي تظاهر به ناراحتي  شنیدن  ته دلش از در حالي كه  پریسا

 كرد:

اكرم؟ خواهش مي كنم اگه این حرفا بین بچه ها بپیچه آبروم میره. _  

 نسرین دوباره هاهاها خندید:

این همه هم تو  كي رو بپایي به كار خودت برس!اكي تکي به جای این كه پری و دُ _

 كار مردم سرک نکش!

 اكرم خنده ی مرموزی كرد:
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راس میگیا برم به جناب حمید خان خودم  برسم . _  

ی درگوشه  اتومبیل را به سمت راست كشیده و، پریسا شوک زده از آنچه شنید

برگشت: سمت اوكامال به و  خلوتي از خیابان پارک كرد  

؟خودت كي باشن له نفهمیدم حمیدخان بله ب _  

 اكرم قری به گردن داد و سرش را باال گرفت:

رو مي خوان ؟ تو  چیه؟ فکركردی پسرا فقطن ها .خواستگارمه _  

:عشوه بامزه ای ادامه داد سپس با   

نه جونم كشته مرده های منم برام صف كشیدن. _  

:زد پس گردن اوبر دست چپش ضربه ای  نسرین با   

 اشکوری یا به قول خودت اشي مشي و پلنگ صورتي، رو رو هم مي خوان، تو نخیر _

 مي دونستیم ولي حمید خان از كجا اومده؟

 اكرم بلند بلند خندید:

  ازجایي كه همه اومدن، شکم مامانش! _

 هرسه خندیدند. نسرین گفت:

لوس نشو بگو ببینم این جناب حمید خان شاخ شمشاد، یهو از كجا پیداش شد؟  _  

 اكرم بلند بلند خندید:  

مي مونن خودشم رفیق صمیمي قدیی سایه گم نشده بود كه پیداش بشه هم _

 داداشمه.

لبخند زنان نیم نگاهي به  كه از خوشحالي دوست نازنینش عمیقا شاد شده بود، پریسا

 او انداخت:

.شناخته شده اسپس دیده و .مبارک باشه _  

شانه باال انداخت:اكرم   

دربسته  ی اج هندونهباشه بازم به قول مادرم ازدو چقدرهم آشنا قربونت ولي هر _

 اس.
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 نسرین با انگشت سبابه عینکش را باال داد:

؟جدی نظرت چیه حاال _  

 اكرم لبخند محوی زد:

اقتصادیمون شبیه همه. وضعیت فرهنگي و .هستن نجیبي آدمای خوب و _  

:رین به جلو خیز برداشت و سؤال كردنس   

شغلش چیه؟ _  

 اكرم به عقب چرخید:

.هم شركت كنه دكترا مي خواد .البته فوق داره .مهندس كامپیوتره _  

نسرین هردو برای  دوست نازنینشان آرزوی خوشبختي كردند. پریسا هر  و  پریسا 

 مهسا نیستند. و ی خلوت، فهمید مادرشورود به خانه  بادو را به منزل شان رساند. 

 به قصد درست كردن چای به آشپزخانه 

:یخچال دیددر را برروی كه یادداشت ما همیشه تمیزشان رفت  

از اصفهان اومدن. االن خونه ی  اسالم دخترم عمه عاطي اینا برای عروسي ماندان _

و ببین ت اگه تونستي یه سربزن عمه .ریم دیدنشونمی خاله تن من ومهسا داریم 

 خداحافظ.

 ندرفته بود وعروسیش از یاد او  ماندانا كالپریسا تازه یادش افتاد چه خبر است،   

ورهم جمع مي شدند. د اعضای عزیزفامیلكه به این بهانه ها قدرخوب بود چ

خوشبختانه برای روز بعد برنامه ی سنگیني نداشت. تصمیم گرفت به خانه ی خاله 

ای، تمام خستگي اش برطرف شد.  هرفته و اعضای فامیل را ببیند. با دوش ده دقیق

االی سرش جمع و با كلیپس ب انبوه گیسوان بلوطي رنگش را با سشوار خشک نمود

. فامیل پدری همه بودند. طبق معمول خانمها دریک عمو و خاله رفتی كرد و به خانه 

 سمت سالن و آقایان در سمت دیگرنشسته بودند.

همگي  دختران  سپیده  دختران عاطفه، و با سحر ، فرگل نوه های عمه فاطمه نازگل و

 ی صدای خنده مي كردند.بازی  امیرمهدی كوچولوبا و  بزرگ وخانمي شده بودند
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با یک چشم نیمه  محمودآقا ماندانا ومهسا هم از آشپزخانه به گوش مي رسید.،  هانیه

.ندبه همراه عموجعفر درصدر مجلس نشسته بود، دهان كج شده دراثر سکته بسته و  

خاله روبوسي كرد ولي عمه عاطي را در  دخترعمه ها و ،عمه ها ی همه باپریسا  

هروقت تلفن عمه اش  طفلک  .او را ندیده بودوقت بود  خیلي .آغوش كشید

بروند ولي هیچ وقت  صفهان اپشت تلفن  اصرار مي كرد كه به مي زد به آنها 

 خانمها به طرف آقایان رفت. با پدراحوالپرسي با بعد از پریسا . فرصت نمي شد

چند دقیقه  نمود.با بقیه هم احوالپرسي و  و مازیار و عمو جان دیده بوسي كرد

ی عمو . از دیدن هیکل آب شده ای كنار محمودآقا و شوهرعمه اش نشست

:جعفر دچار حیرت شد  

  ا.حسابي الغركردین پرخوری برداشتین و عموجان معلومه دست از _

 مرد با مهرباني گفت:

خورم بعدش گالب به برای همین الغرشدم .هرچي مي  .نه عموجان نمي تونم بخورم _

.ارمروت باال می  

جواب هایي كه   چندین سوال از او پرسید. نگراني چنگ به دل پریسا زد. دخترجوان 

 شنید، باعث تشدید نگراني او شد. 

به سمتش آمده هركدام یکي از  نیلوفر كه هانیه و خواست دوباره سوال كند

:دهم كشی را دست دیگرش گوش او هانیه با كشیدند. را دستهایش  

آشپز خونه بي تو صفا  .بیا بلندش .گن خبریه هادكتر می  خانمآهای فکر نکن بهت _

 نداره.

:زد داد  از آنجا كاهو خرد مي كرد، اكه پشت میز آشپزخانه، با ماندانمهسا   

  دو استعمارگرینا. هر خواهرشوهر زن داداش و _

بلند شد جلو آمد و دست به كمر زده اخم كنان گفت:سپس از جایش   

بیگاری كشیدین حاال نوبت آبجیم شده؟ ماندا كم از من و _  

 هانیه نیشگوني از بازوی او گرفت:
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برو ساالدتو درست كن دیر شده. _  

ی دست پخت  غذاها ی خوشمزه پهن كرده و شام رای سفره ، جمعی درمیان خنده 

نامزد ماندانا مشغول بگو وبخند  نیما و مازیار وعلي با .خاله جان را در ظروف كشیدند

.بودند  

به غذا خوردن عمو جعفرافتاد: ناگهان چشم پریسا   

فقط سوپ مي خورد آن هم  ، یشه خوش ذائقه بود، در كمال تعجببیچاره كه هم مرد 

عالمت خوبي نبود. انترن جوان حدس های نگران كننده ای زد.به سختي.   

ساالد  از میان غذاها فقط  و زدست دادا را ش اشتهای، از نگراني حال شوهرعمه 

الزم بود در اسرع وقت معاینه شده و بررسي های الزم را انجام دهند. ولي نمي  .كشید

كسي در میان بگذارد! پس از جمع كردن سفره،   و با چه  دانست مسئله را چگونه

همراه بقیه ی دخترها در آشپزخانه مشغول بود كه علي دیس های خالي شده را به 

وجه تهم بي آن كه  . خودشكه بیرون بیاید خواستاشاره ازاو  با آنجا آورد. پریسا

 بقیه را جلب كند، به حیاط رفت.

آمد: . علي هم چند دقیقه بعدنشست  بر روی تخت گوشه ی حیاط  

؟بله دخترخاله؟ كاری داشتي با من _  

مي بیند یا نه! سپس به گوشه ی  پریسا نگاهي به باال انداخت تا ببیند كسي آنها را

كرد تا مرد جوان بنشیند: دیگر تخت اشاره   

بیارش  خودت هرجوركه مي توني فردا .من نگران عموجعفرم بله. راستش _

 بیمارستان تا اندوسکوپي بشه.

 علي مستقیم رفت سر اصل مطلب:

؟دییعني احتمال كانسر می _  

به هرحال باید مورد بررسي قراربگیره. طور نباشه ولي ان شااهلل كه این _  

محکم بر كه از احتمال بیماری وحشتناک  شوهرعمه اش ناراحت شده بود، علي 

 زانوی خود كوفت. پریسا  غمگین لب زد:
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  توكل به خدا فقط همونطور كه مي دوني زمان خیلي مهمه. صبح حتما بیارش _

بیمارستانم.  خودمم  

بیمارستان به  را خودش شخصا عمو جعفرطبق توصیه ی پریسا، بعد علي  صبح روز

لي قبل با خانم دكترسخایي پزشک جوان ولي حاذق  متخصص داخ از پریسا .برد

همراه علي به ، پس از آندوسکوپي . عموجعفر عزیزصحبت كرده و شرح حال داده بود

ي كه مشغول یادداشت بود سؤال و از دكتر سخای نددرمطب ما  پریسا خانه برگشتند.

:كرد  

؟خانم دكتر _  

:دكار را به كناری گذاشته و دستهای كشیده اش را در هم فرو بردخودكتر سخایي   

.تومور به قدری بزرگ بود كه جای هیچ ... _  

 پریسا به میان حرفش پرید:

شما نظرتون چیه؟ _  

 خانم دكتر به صورت پریسا خیره شد:

باید نتیجه آماده بشه و یه سری كارای دیگه ولي ... البته  _  

؟ولي چي استاد _  

دكتر بي هیچ حس ترحمي صریح گفت:خانم   

امیدوارم ازنوع آدینوكارسینوما    با قاطعیت میگم كه كنسره )سرطان ( فقط _

نباشه .  بدترین و كشنده ترین نوع سرطان  

ریخت :  حشتناكش، بي اختیار اشک از چشمانشبا یاد شوهرعمه مهربان و بیماری و   

؟خانم دكتر چقدر مهلت داره _  

ین ني درخوش بینانه ترین حالت یک سال و نیم طول مي كشه ولي اخودتم مي دو _

سه ماه. دو یا   نهایتا .بنده خدا اصال حال خوبي نداره  

دو یا سه ماه؟! یعني عمو جعفر مهربانش  فقط این مدت كم فرصت داشت؟ پریسا 

باالتنه اش را جلو كشید:ناراحت و غمگین   
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عمل جراحي فایده ای داره؟خانم دكتر  _  

 و داخل جیب روپوشش كرد دستش را هردو ،دكتر از صندلي مخصوصش برخاسته

ایستاد: كنارش  

.... اید بشه كمي زمان خرید ولي شه ش با عمل جراحي  تومور برداشته مي _  

 

خانم دكتر چرا با تردید حرف مي زنین؟ _  

كفش های پاشنه  "تق تق"به طرف پنجره برداشت. صدای قدم  سخایي چنددكتر 

 بلندش، در سر پریسا اكو مي شد. باالخره ایستاد و رو كرد به دختر جوان:

ل زنده بیرون بیاد. عمل خطرناكیه این از زیر عمبیمار ببین این به شرطیه كه  _

ببرین جراح عمومي هم ببینه. بیماری كه من دیدم زیر عمل دووم نمیاره  

شوهر عمه را به چند پزشک علي با هماهنگي های دختر خاله اش  نتایج بررسي های 

 دیگر نشان داد. همه بدون استثناء او را جواب كردند. 

منزل  فامیل دری جشن ازدواج ماندانا بود و همه  روز پس از آخرین ویزیت، چند 

خانه ماند. كتاب  درس و خستگي را بهانه كرده و درپریسا خاتون جمع شده بودند. 

قادربه تمركز   برابر چشمانش مي گریختندلمات از ده بود ولي كگشو پیش رویش

گفت: . تلفن خانه زنگ زد ماندانا  جیغ جیغ كنان نبود  

؟ همین االن پاشو بیا درغیر این صورت نه من نه تو خداحافظ.سالم پریسا كجایي _   

مي ن ماندانا  طع كرد.ق گوشي را ،مجال صحبت بدهد خواهرشبدون اینکه به  ماندانا

خود را  ،ناامیدی، مایوس از ساحل نجاتی در زورق شکسته   پریساقلب كه دانست 

روزها دیگر تکرار  و اینبرای اپریسا به خوبي مي دانست كه ولي . به تالطم غم سپرده

بي همه شاد بودند و  .رفت ی پدرعوض كرده به خانه  راناچار لباسهایش  نمي شدند

پرداخته بودند.خبر از طوفاني كه در راه بود، به عیش و شادی   

گیر شده بود  كه زمین قایان  به استثنای محمودآقاآه مي زد ویرعمه فاطمه دا

پذیرایي در ی علي به بهانه  بقیه كف مي زدند. و به نوبت  آواز مي خواندند  جعفرآقا،و
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بهانه های به هم  نمي كرد. بغض سنگین باعث مي شد پریسااین بزن و بکوب شركت 

غول صرف تنقالت بودند، نیما به فاصله ای كه همه مش ر. ددكنترک  مختلف جمع را

آمد: سمت پریسا  

هم  اب یاب دوستم بده نمي تونن ببرنش درمونگاه پریسا یه زحمتي بکش حال مادر _

.بریم ببینش  

گفت :با غرور ، تعجب كرده بود زهرا خانم كه از مکث  دخترش   

؟پسرعمه ات چي گفت؟ نشنیدی نشستي دیگه مامان جان چرا پاشو _  

كه علي هم آمد: دش  كراه بلندا اپریسا  ب  

گذاشتم. جا اونجا بي زحمت گوشیمو داروخونه ببر نیما جان منم تا _  

باشه بیا! _  

 جا و دوست نیما مادر بدحالي كه  سواراتومبیل پسر عمه شدند. پریسا مي دانست

 بروند خواست به منزل آنها  برای همین ازنیما . هانه استب، اروخانهماندن گوشي در د

:شکست نیما قفل سکوتش را به خانه، به محض رسیدن  .ندت كنبصح تا راحت تر  

چي گفت ؟و دكتر بردین ر خوب پریسا تعریف كن جریان چیه ؟ بابا _  

نگاهي به علي كرد و خود را روی مبل انداخت:  پریسا  

بناش.... آندوسکوپي كردراستش  _  

:به میان حرفش دوید نیما بي حوصله   

بگو  نیلوفر نیستم راستشو مامانم و من .ین داستاني بود كه علي تعریف كردببین ا _

 چي شده؟

 های زدهای و بي اختیار تركید و ،نشسته بوددختر جوان  گلوی بغض سنگیني كه در

و افتادبرروی مبل ، نیما بهت زده .علي هم بي صدا اشک مي ریخت زیر گریه.  

قعر چاه مي آمد پرسید: صدایي كه گویي از با  

زنده مي مونه؟ چقدر _  
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دلجویانه به نیما نزدیک ، لیوان از آشپز خانه مي آورد علي در حالي كه  پارچي آب و

 شد:

عمردست خداست داداش ... _  

:سؤال كرد صدایي بلندتر با این بار، نیما بي توجه به علي   

  .جوابش یه كالمه ؟ه اسچقدردیگه زند پرسیدم  _

 برخود سعي كرد نوشید و ، راآبي كه علي به سمتش گرفت زجرعه ا چندپریسا  

:مسلط شود  

.بستری بشههرچه زودتر اید عمو. بیک سال یک سال و نیم نهایتا  _  

تصمیم گرفت، بغض خفته   نیما سر به زیر انداخت. سکوتش نگران كننده بود. پریسا

 در گلویش را باز كند. اجازه داد اشکهایش بي محابا بریزند :

عمو جعفر برای من مثل عمو محسنه. از وقتي یادم میاد جز مهربوني ازش ندیدم.  _

. مي دید پدر ما نوازشش هیچ وقت پیش من و مهسا، دست نوازش به سر نیلو نکشید

ل دختر بچه های بي پدر هستیم. یتیم نوازی مي رو ازمون دریغ مي كنه، مي دید مث

كرد. یادم میاد اون اوایل كه مامان طالق گرفته بود، بعضي ها مزاحمش مي شدن عمو 

جعفر پدرشونو درآورده بودطوری كه از ترس عمو دیگه كسي به خودش جرأت نداد 

میومد، برای من و مهسا لواشک ترش  لهروقت از شما بیاد سراغ مادر بیچاره ی من.

 سوغات مي آورد...

نیما ناگهان منفجر شد:   

آی بابا...بابا.... _  

پریسا كه خیالش راحت شده بود به اتاقش رفت و علي هم در آشپز خانه ماند تا مرد 

 جوان خود را تخلیه كند.

به اتاق آمده خداحافظي سرسری كرد و به طور ناگهاني رفت بیرون  وعلي هم  نیما 

بهترین وقت  ختر جوان باالخره به آن خلوتي كه مي خواست رسید.د .رفت دنبال او

قنعه سفید برسجاده م چادرو قبله بابه  رو و وضوگرفت .نیاز با معبودشبود برای رازو
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 در دیدن جانماز گشوده ی او رسید و متعجب از شمادركمي بعد . به دعا پرداخت

:رآغوشش گرفتد و ارش نشست، كنپذیرایي  

؟عث شده دخترگلم اینطور اشک بریزهچي با _  

اشک برآن گذاشته و بگرید، یافت. دخترجوان  پریسا شانه ای را كه مي خواست سر

گریست : به پای او پا مادرش. فتگ را ریزان همه چیز  

.شد حا لي مي اون قلبش چه وگرنه بچه ام با  مهسا موند پیش ماندانا خوب شد _  

زهرا خانم با نیما وعلي وپریسا قرار گذاشتند تا پایان جشن بیماری عموجعفر را برمال 

 نکنند.

 بیمارش،  درمیان دعای خیر پدر اندانا م خوشي برگزارشد و جشن عروسي به خوبي و 

درجریان  نیلوفر هم عمه و وقت آن رسیده بود كه. بخت گذاشتی قدم به خانه 

.بگیرند قرار فرمشکل عمو جع  

نیما عموجان به جای علي، این بار پریسا از بهترین جراح عمومي وقت ویزیت گرفت.

و اطمینان از بیماری، ، آندوسکوپي ی دیدن نتیجه بادكتر  بیمارستان برد. را

كم كم  بستری داد.ی نامه  عکس برداری های تکمیلي را نوشته و و دستورآزمایشها 

ابرهای سیاه غم  جریان بیماری بدخیم عمو جعفر قرار گرفتند.عمه جان و بقیه در 

این نتیجه ، به طي بررسیهای كامل واندوه آسمان دلشان را تاریک نمودند. دكتر جراح

شته و چون سرطان } متاستاز{ رسیده بود كه عمل جراحي ریسک بسیارباال یي دا

 از یک هفته از بعدجعفرآقا   بي فایده است. و پخش شده، عمل جراحي  كرده

ی شوهر عمه  . تغذیه اش همان سرم بود. بیمارستان مرخص شده به منزل رفت

دستهایي كه از فشار آنژیوكت یا همان  مانند شمع آب مي شد. با روز به روز مهربان

نماز اول وقتش را نشسته مي خواند.  تیمم مي كرد و كبود شده بودند، سرسوزن سرم

ز آن هیکل تنومند؛ مشتي ا شنیده مي شد. صدایش از شدت ضعف به سختي

علي رغم غم وغصه ای كه بابت از دست دادن شوهرعمه پریسا  استخوان مانده بود.

  كارهایش را با جدیت بسیار دنبال مي نمود. ی مهربان، در دلش النه كرده بود، 
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 بیمار  مو بودند.متخصص پوست و بامداد ازویزیتهای صبحگاهي همراه دكتر دریکي 

استاد از یکي از انترنهای دختر به نام شبنم  .جواني بود با صورتي آفتاب سوخته زن

كند. شبنم به زن جوان نزدیک شد و سواالتي مطرح كرد.  معاینه خواست بیمار را  

اشاره نمود پریسادكتربه    

.بفرمایین دكترشیباني شما _  

 ی  تاریخچه، ینه دقیق: معادخترجوان تمام توصیه های استاد را درذهنش مرور كرد

.شغل بیمار، سفرهای آخری كه رفته بود، بیماریهای قبلي  

در آورده   ذره بین مخصوص را . "دقیق ی معاینه": صدای استاد در گوشش زنگ زد 

ت صورت زن جوان را معاینه كرد. سواالتي كه متعاقب آن مطرح نمود، موجب به دق و

بامداد شد.پدیدار شدن برق تحسین در چشمان دكتر   

باره بیماری از او سؤال ؛ ژینوس به دنبال دكتر بامداد رفت و دربعد از پایان مورنینگ

  كرد: شافتادند كه استاد صدایرین با هم راه اكرم و نس، انمود پریس

.لطفا كارتون دارم دكترشیباني بمونین  _  

جوان تغییر سپس نگاهش از او به دكتر . انداخت ژینوس نگاه خیلي بدی به پریسا

با ناز گفت: هجهت داد  

آقای دكتر حاال كه كار دارین منم یه وقت دیگه خدمت مي رسم. _  

رفت. نگاه تند دیگری بر پریسا انداخت و واین را گفت   

روی نیمکت كریدور نشستند.پریسا  ی شارها كه با نسرین هم خواستند بروند اكرم و  

كشید، به بامداد نزدیک شد:در حالي كه مقنعه اش را جلو مي  پریسا   

؟ امری بود؟ربله آقای دكت _  

 دكتر بامداد، كنار دیوار رفت و دختر جوان هم دنبال او.

شده؟ خواستم ببینم دخترخاله تون چطوره بهتر _  

 پریسا لبخندی را كه از پرسش او بر لبش مي آمد، فرو خورد:

شکر. رو بله استاد به لطف شما خوب شده خدا _  
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بر انداخت: نگاهي به دور وبامداد   

ببخشین مي دونم بیمارستان جای مناسبي برای این حرفا نیست وقتتونم مي گیرم  _

 ولي چاره ای نیست. 

دلش از تصور خواستگاری بامداد از هانیه، غنج زد: پریسا   

.اهش مي كنم این چه حرفیه درخدمتمخو _  

 دكتر دستي به موهای قهوه ای رنگش كشید:

نامزد دارن؟که آیا هانیه خانم اطالعات مي خواستم اول ازهمه این ی درباره _  

 پریسا لبخند محوی گوشه ی لبش نشست:

نخیر.  _  

:بامداد نفسي ازسر آسودگي خیال كشید   

؟چيو تحصیالتشون  سن  شغل و  روشکر. خوب خدا _  

 پریسا خوشنود از این پرسش و پاسخ، جواب داد:

لیسانس فیزیک   سالشه. همسن منه یعني بیست و چهاردبیرستان و دبیرهانیه  _

دیگه ؟ .یه برادر بزرگتر از خودش داره .داره  

 بامداد سرش را نزدیک برد:

هانیه خانم و خاله تون وقت خواستگاری  از برام خواهری كنین و میشه شما _

 بگیرین؟

 پریسا لبخند كمرنگي به او زد:

نمي   حالشم وخیمه داره و دونین شوهرعمه مون كنسر  ولي مي .كنم خواهش مي _

رو بهشون مي رسونم.  شما  پیغام  دونم جوابشون چي باشه ولي حتما  

 

 

:صدرا   
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صدرا موقع رسیدن به خانه دوباره شعله را دید. زنجیر سگ سفید كوچولویي را به 

تنگ و  دست داشت و دور محوطه ی ساختمان او را مي گرداند. بدون مانتو، بلوز

ساپورت پوشیده بود. دختر، تالشي برای به سر كردن شالش كه بر روی شانه افتاده 

بود، نمي كرد. طره هایي از موهای آتشینش كه در باال به شکل برج جمع شده بود، از 

گفت: تا او را دیداین سو وآن سو بر روی صورتش مي ریخت. شعله   

ایشششششش مار از پونه بدش میاد در خونه اش سبز میشه. _  

 صدرا بي اهمیت وارد آسانسور شد با خود زمزمه كرد:

  تو كه راست میگي! گربه دستش به گوشت نمي رسه میگه پیف پیف! _

به خانه كه رسید از بوی خوشي كه پیچیده بود فهمید ملوک خانم برگشته. به 

ن بالهای روسریش را در عقب گره زده و مشغول آشپزخانه نزدیک شد؛ زن مهربا

 سرخ كردن كتلت بود. صدرا كه حسابي گرسنه اش بود، عمیقا بوكشید:

سالم ملوک خانم خداقوت! چه كردی؟ بوی كتلتهات تا بیرون میومد. _  

 ملوک همان طور كه مشغول كار بود، لبخند مهربانش را به روی مردجوان پاشید:

سالم مادر. خوش اومدی! تا دست وروتو بشوری، ناهارم آماده میشه.  _  

كرد.  قهوه درست  چای و برای صدرا  برای خودش ملوک خانم    

گوجه فرنگي  زن مهربان ، صدرا را به آشپزخانه كشاند. خانه پیچیده دربوی خوش 

حلقه شده و خیارشور را كنار كتلتها در دیس گذاشت سپس سبزی خوردن را از 

و همراه نان روی میز قرار داد. صدرا سریع شروع به خوردن كرد: درآورد  یخچال  

اوممممم به به عالیه! دستت درد نکنه. _  

ي زد:با تعریف صدرا از بین رفته بود، لبخند گرمملوک خانم كه تمام خستگیش   

نوش جونت گوشت بشه به تنت! _  

 صدرا تربچه نقلي قرمزی را گاز زد:

خودت نمي خوری؟  _  

گفت:بود ها برای شام ت كتلبقیه ی همین طور كه مشغول سرخ كردن ملوک خانم       
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.بخور نوش جاننه مادرجون  االن میل ندارم تو  _  

  كرد:ملوک خانم همان طور كه مشغول كار بود شروع به صحبت 

برا همین  .دوست داری زنت هم دكتر باشهمادر جون گفتم شاید خودت دكتری  _

 رفتم درمونگاه خیابون بغلي.

دیس  كتلتهای آماده را در صدرا از پشتکار زن مهربان خنده اش گرفت. ملوک خانم 

ادامه داد: ریخته  

زیر زبونشو كشیدم.  و ي اونجا بود سر درد دلو باز كردمبا خانمي كه آبدارچ _  

دقت در دستان زحمت كشیده اش به  كتلت های جدید را بابه دنبال این حرف،  

 شکل بیضي در آورده و در روغن انداخت:

شد چهار تا از دندونپزشکا و یه دكتر آزمایشگاه و دوتا هم از دكترای دیگه  معلوم  _

و دنبال یه خانم دكترم، مجردن. تا به خانم آبدارچي گفتم امر خیر در پیش داریم 

.معاینه منو پیش همه شون بردی خودش به بهونه   

 صدرا قاه قاه خندید:

یعني برای دیدن همه شون پول ویزیت دادی؟ _  

 ملوک خانم غش غش خندید:

نه مادر! این همه پولم كجا بود؟ مي رفتم الکي یه سوءال مي كردم و برمي  _ -

 گشتم

و در آبچکان دمر  ظرف خالي را درسینگ  شست  ملوک خانممایع غذا تمام شد،  

زده و قوری  را با فنجان  كتریدستهایش با حوله، سری به  كرد. درحال خشک كردن

 سر میز آورد. دوباره به سراغ ماهیتابه روی گاز رفت.

قیافه هیچ كدوم بهت نمي خوردن به جز یکي از  جهت شکل و مادرجون از _

یه روز  خالصه یه چیز میگم یه چیز مي شنوی . .مؤدب، خانوم،  خوشگل دندونپزشکا.

 كه كارت سبک بود بیا خودتم ببینش .
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بود. صدرا لبخند محبت آمیزی  خدا دایم به فکر سروسامان دادن پدر و پسری بنده 

 زد:

.ارممن حاال حاالها فرصت د .باال بزن ون شما برای بابا آستین ملوک خانم ج _  

وش كرده و مابقي كتلتها را درون دیس ریخت:زن مهربان گاز را خام   

میگه نمي  ،رات زن دیدم خانوم كدبانو هنرمندهمین دیگه به حاجي میگم بیا ب _

 خواد برای صدرا جان آستین باال بزن.

ای لیواني چو  برای مردجوان  قهوه فنجانيماهیتابه را هم شست  و زن باسلیقه،  

:ریخت برای خودش   

  در نازنینتورحمت كنه ما خدان این گیسامو تو آسیاب سفید نکردم. ببین مادر م _

 تنهاست نیاز  درسته كه هیچ كس جای اونو نمي گیره  ولي حاجينور به قبرش بباره. 

سروسامون نگرفتي  وت تا روش نمیشه   بس باحیاس به همدم داره ولي بچه ام از

 كسي رو اینجا بیاره.

گفتن ملوک خانم خنده اش گرفت. كدام مادری هفت هشت سال   "بچه ام"صدرا از  

خنده  ،همین طور كه قهو ه اش را جرعه جرعه مي نوشید بود؟  تراز فرزندش بزرگ

:كنان گفتم  

 فردا دیگه تو من شدم مزاحم؟ باشه از نکنه دیگه ملوک خانوم حاال دست شما درد _

برای بابا زن بگیر. برو  این خونه نمیام  

گونه اش كوبید: ردست ب محکم با اره باورش شدزن بیچ  

یعني خواستم بگم بابات  ؟من كي گفتم تو مزاحمي قربونت برم .مرگم بده خدا !وا  _

رو سروسامون بده بعد خودش. داره اول تو آرزو  

صدرا الزم دید اشاره ی نصفه نیمه ای به پریسا كند تا زن مهربان این همه وقتش را 

برای او، تلف نکند:بابت یافتن همسر   

فکرهستم  به بابا بگو رضایت بده منم كم كم تو .مي دونم ملوک خانوم شوخي كردم _

 اول بابا بعد من.
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 ملوک خانم بي اختیار از جا پرید:

فردا مي گردم تا دست حاجي بهارمستو  باشه من ازشکرت.  راس میگي؟ خدایا _

 بذارم تو حنا. بعد هم نوبت صدرا جون خودمه.

ازدواج با پریسا، قلبش را به تپش د جوان از حرفهای او گل از گلش شکفت. تصور مر

انداخته بود. جریان سیالي در تمام بدنش راه یافته بود. جریاني برق گونه كه احساس 

مي كرد نیرویش را چند برابر كرده. چشمان روشن پریسا و چتر مژگان سیاه و 

حس زیبایي را در صدرا به دنبال داشت.  تابدارش با هر باز و بسته شدن، شکفتگي

، آرشه بر تار روحش "استاد اجازه "صدای دلنشین پری اش، كه هر گاه مي گفت

ساعتي  بعد پدرش هم از راه رسید و پس   كشیده و زیباترین ترانه ها را مي ساخت.

از صرف شام، مقابل تلویزیون نشست و كنترل را به دست گرفت. ملوک خانم  

به سرانداخت و به طرف در رفت: چادرش را  

خوب مادر كارام تموم شد. شما كاری نداری؟ _  

 آقای بهارمست جواب داد:

  .نه ملوک خانم خداقوت! به مش عزت سالم برسون _ -

فحش و ناسزا مي شدند:ی  

با ذوق و كي از شبکه ها مسابقه ی فوتبال پخش مي كرد. آقای بهارمست 

صدرا كه در آشپزخانه قهوه مي نوشید كرد:شوق به تماشا نشست. نگاهي به   

بابا داری میایي اون پاكت تخمه رم از روی میز بیار. _  

صدرا تخمه كدوها را داخل بشقاب ریخت و همراه بشقاب خالي دیگری مقابل پدرش 

گذاشت.  مردجوان برخالف پدر، عالقه ای به تماشای  فوتبال نداشت ولي برای 

  همراهي با پدر، كنار او نشست و مشتي تخمه به دست گرفت. 

موفقیت های تیم  آقای بهارمست كه از دیدن مسابقه  بسیار هیجان زده شده بود، با 

 محبوبش شاد و خوشحال فریاد مي زد:

آفرین! بارک اهلل!_  
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 ولي وقتي تیم رقیب جلو مي زد، تشویق هایش تبدیل به ناسزا مي شدند:

َاه  خاک تو سرت! بي عرضه عین ماست وایساده. _  

صدرا چشمانش به تلویزیون  بود ولي روحش جای دیگری سیر مي كرد.  حوصله ی 

ی گفت و به اتاقش "شب به خیر "بقه را نداشت به بهانه ی خستگي تماشای مسا

دخترجوان به گوشي او زنگ بزند. دلش برای باز هم وسوسه شد رفت. با یاد پریسا 

موبایلش را   تنگ شده بود. خواست حرف بزند تا پرنده ی دلش به پرواز آید. خیلي

چیزی گم مي كرد و پری  چه باید مي گفت؟ دنبال بهانه گشت. كاش باز هم درآورد

 یابنده اش مي شد و شماره تلفن مي داد. با خود گفت :

خوب زنگ مي زنم حال خواهرشو مي پرسم.   _  

ولي با دیدن ساعت كه حدود یازده شب بود، پشیمان شد. مي شماره بگیرد خواست 

یا این آنها مي پردازد وانجام   به ، دارد كه یا آن ساعت دانست پریسا به قدری مشغله

آرزو كرد پریسا را وقت خواب، در  كه خسته از انجامشان، در خوابي ناز فرو رفته.

 "انداخت و دنبال گوشي نگاهي به آغوش پرمهرش گرفته، ساعت ها تماشایش كند. 

 هرگونهدرامان ماندن  از گشت. آه از نهادش برخاست یادش افتاد كه برای "پریِ من

خت را كنار عسلي روی ت گوشيعصبي و كالفه  وسوسه ای شماره ی او را پاک كرده! 

به خود دلداری داد كه فردا پریسا را خواهد دید. گوشي را برداشت آالرمش  گذاشت.

. سیم شارژ سیاه را ش تمام شدهژشار را برای ساعت شش تنظیم كند كه متوجه شد 

صبح زود قبل از به صدا  كرد و خوابید.  كه همیشه در پریز بود به موبایلش وصل

درآمدن گوشي، صدای اذان پدرش از پذیرایي، او را بیدار نمود. صدرا وضو گرفته و 

قامت بست. پس از نماز به آشپزخانه رفت؛ بوی چای معطر با عطر خوش نان بربری  

و او تازه ای كه پدر خریده بود، اشتهایش را حسابي تحریک كرد.  صدرا برای خودش 

چای ریخت.  پدر طرفي هم سرشیر از لبنیاتي محل خریداری كرده بود. صدرا پیاله 

پس از صرف صبحانه   ای عسل برای پدر و پیاله ای هم برای خود ریخت و سرمیز آمد.
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لباسهایش را عوض كرد و كت وشلوار سربي رنگي همراه با پیراهن خاكستری برتن 

ه سرراهش سبز شد:كرد. راهي پاركینگ شده بود كه شعل  

سالم آقای دكتر! _  

ابروان صدرا از شدت تعجب باال پرید! با آن برخورد تندی كه او كرده بود، فکر نمي 

 كرد هرگز دوباره او را ببیند سرد جواب داد:

سالم خانم. _  

كفشهایش درآمده بود، خود را به او رساند: "تق تق"شعله ک با دویدن صدای   

آقای دكتر اومدم بایت رفتار اون روزم ازتون عذرخواهي كنم.  _  

صدرا یقین داشت كه دختر بازی جدیدی را از سر گرفته و معذرت خواهي فقط بهانه 

 است. برای همین با سردترین لحن ممکن گفت:

باشه. من عجله دارم باید برم خداحافظ. _  

   شم غره و غرولند او شد.در حال خروج از پارک، از آینه اتومبیلش متوجه چ

بود ومانعي بر سرراهش قرار  دهش كه ردیف خودش كارراه بیمارستان به فکر رفت.  در

 ملوک خانوم مي داد را بهحق  .پریسا هم به امتحانات پایاني نزدیک شده بود .نداشت

وقتش  .به فکر پركردن تنهاییش نمي افتاد پدرمحجوبش تا او ازدواج نمي كرد،

برش مي  و . مخصوصا كه خیلي ها دورپریسا مطرح كند كه موضوع را با بود  رسیده

طرف دكتر  همه از بدهد. بیشتراز را "بله"جواب به كسي بود هرلحظه ممکن  .شتندگ

جواب  .به بیمارستان رفت ،فکر ازدواج . خوشحال ازرداحساس خطر مي ك بامداد

 را در حال صحبت با دركریدوردكتربامداد. لبخند  داد پرسنل را با ی سالم همه

با صدای سالم . صورت صاف فرزاد گل انداخته بود .دید ،او بودخانمي كه پشتش به 

:هم به سمتش برگشت جواندختر، او  

سالم استاد روزتون به خیر. _  

لبخند از روی لبهای صدرا محو شد. با خود اندیشید:   

چرا این قدر نزدیک هم ایستاده بودند؟ شت؟با فرزاد چه كاردا ریسا بود!این كه پ_   
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:، چون شنید كه پریسا گفتدرسي و طبابت و این چیزها نبودن بود كه صحبت ئمطم  

رو مي رسونم. پیغام شما _  

و  را به روی هر عشق تمام شوق و شعفش به یکباره پرید. او كه همیشه درب قلبش

دیدن  پریسا، گرمایي به وجودش قبل با از چند سال  عالقه ای به دخترها بسته بود،

قایقي قبل، از تجسم رسیدن به عشقش بر آب شده بود. تا د راه یافته و یخ قلبش

او را  دلش .گار در قعر چاه سیاهي افتاده بودولي حاال ان پرواز مي كرد روی آسمانها 

 یم ابراز عالقه كرده بودندخیلي ها مستقیم و غیرمستق مي خواست فقط و فقط او را.

با "ازدواج كند. پریسا  ولي صدرا دل به كسي سپرده بود كه مي خواست با دوست او،

به بامداد همراه صدرا  گفت و همراه دوستانش از كریدور خارج شد. دكتر "اجازه ای

:همین طور كه وارد مي شدند رو به او كرد .اتاق رختکن آمد  

مي رسونه. خیرباشه فرزاد جان شنیدم دكتر شیباني گفت پیغامتو  _  

 بامداد وارد شد، در را بسته و با خوشحالي گفت :

اگه خدا بخواد مي خوایم با خانم دكتر شیباني  .خیره صدرا جان خیره ان شااهلل _

 فامیل بشیم.

. آمد به سرش از آنچه مي زد همین طور كه كتش را آویزان مي نمود، در جا خشکش

دن بود و پزشک شدن. درس خوان خیالشام دوران نوجواني همه فکر و تم . درترسید

دقایقي قبل بر اوج  تازه با حس شیریني عاشقي گرم شده بود. تا قلب یخ زده اش

حس تلخي بود خیلي فرو رفته بود.  و حاال در قعر چاه ناكامي سیر مي كردآسمانها 

.تلخ  

:نفس عمیقي كشیده و سعي كرد خونسرد باشد   

.ینمبارک باشه امیدوارم خوشبخت بش _  

:فرزاد روی یکي از صندلي ها نشست  

مي گفت شوهرعمه  جریان نیستن. خانم دكتر خیلي ممنون .فعال كه خانواده ها در _

.ه فامیلشون هم سرشون به اون گرمهشون كنسر داره و حالش وخیمه هم  
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:طور كه روپوش سفیدش را به تن مي كرد؛كنارش نشست همین   

؟ثبته؟ نظرش مخوب خود دكترشیباني چي _  

 بامداد لبخند گرمي زد:

بله خانم دكتر وقتي شنید خیلي هم خوشحال شد. _  

 صدرا با خود در دلش غر غر كرد:

مبادا مزاحم  م تاپایان امتحانات سراغش بر از بگو كه منتظربودم بعدواقعا كه منو  _

نیدن ش زا به موت رو ن وقت خانم با وجود داشتن بیماردرسهاش بشم او

.خبرخواستگاری خوشحال هم شدن  

شرنگ كالمش، زهر به جان بامداد مي  ليبا این كه سعي داشت حفظ ظاهر كند و

 ریخت:

خانم  شیباني دختر ایده آلیه  .قرار خواستگاری كه اشکالي نداره خوب حاال _

.امیدوارم خوشبخت بشین  

 بامداد كه از زنگ خشن لحن او متعجب شده بود گفت:

شد خانم ر نو گفتم خواستگاری معمولیه بزن و بکوب نداره كه. حاال قرابله منم همی _

.بعد دكتر با خاله و عموش مطرح كنه تا  

 صدرا كامال به طرف فرزاد چرخید:

؟ با اونها برای چي ؟عمو و با خاله  _  

 دكتر بامداد از هیجان او ماتش برد:

.اوناس دیگهای اینکه خانم هانیه شیباني دخترخوب بر _  

برق رفته از دیدگان سیاه مرد جوان، دوباره به آن برگشت. شب تاریک چشمانش 

بازی ستاره ها گشت:  دستخوش  

؟پریسا خواستگاری كردی ی چي؟ تو از دخترخاله _  

:بامداد خنده كنان از جایش بلندشد  

.لرزه افتاد پریسا؟ بگو پس چرا یهو تنت به .اوه اوه _  
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:آغوش كشیددر  را از شوق زیاد فرزادصدرا   

یه جورایي مثل پریساس.  دختر خوبیه  هانیه   خیلي خیلي مباركه . خیلي مباركه _

؟شدی ش آشنااكجا باه  

:و چشم تیز كرد بامداد موهای قهوهای اش را با دست به عقب راند   

خانم منو از كجا  ثالثا جنابعالي  ،ثانیا بیمارم بود! اوال هانیه نه و هانیه خانم _

شناسي؟مي  

:و بامداد هم در كنار او صدرا خنده كنان راه افتاد  

اولین بار همین خانم شما رسوندش بیمارستان  .واهرپریسا بیماری قلبي داشتخ _

فامیالشون آشنا شدم. فک و ی همه ؛ بابستری شد و هم كه جراحي كرد بعد  

 بامداد چانه اش را خاراند:

فامیل دچار بحران سرطان شدن. ولي خوب نمیشه  فعالصحیح!  ولي  متاسفانه    _

گرفته.  دكتر مي گفت شوهرعمه اش سرطاندست رو دست گذاشت. اینطور كه خانم   

تصویر محوی درخاطرش  . بیاید شصدرا به مغزش فشار آورد كه یاد شوهرعمه ؟؟

:بود  

.زدامر خیر  مدتها هم نمیشه حرف از ازدواج و تااگه فوت كنه،  .ی خدا بنده _  

مي داد گفت :ر، تکان دادن س را با  كه جواب سالم دانشجوها بامداد  

خیالمون   دست بجنبونیم اتفاقي برای مریضشون نیفتاده  تا  برای همین میگم _

 راحت بشه.

 صدرا سری تکان داد و لبخند زد:

حق با توست. امشب با پدر دراین باره حرف مي زنم. _  

رفتند كه بامداد بلند بلند خندید:قدم زنان به اتاقهایشان مي   

البته اون جور كه تو به اون بنده ی خدا نیگا كردی، زهره ترک نشده باشه خوبه! _  

نگران رو به او كرد: خنده از لبهای صدرا پریدبا حرفي كه بامداد زد،   

؟عصبانیم راس میگي؟ خیلي معلوم بود _  
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 بامداد سر تکان داد:

چه جوری دررفت؟بنده ی خدا ندیدی خیلي!  _  

صدرا كه از رنجاندن پریسا دچار عذاب وجدان شده بود  وبرای فرار از این حس،   

 دنبال مقصر دیگری مي گشت به بامداد توپید:

بود دیگه! اگه قبال ازش خواستگاری نکرده بودی، منم دچار  خوب تقصیر تو _

 سوءتفاهم نمي شدم. 

ریسا شده  بود الزم دید سوءتفاهم او را كه متوجه شدت عالقه ی دوستش به پبامداد 

:گفتجدی لحني  برطرف نماید برای همین  با  

میون اگه این كارو كردم، دلیلش عشق وعاشقي نبود. دیدم خوب شد گفتي! من  _

بهترین گزینه اس. ولي با دیدن دخترخاله اش نظرم برگشت.این همه دختر   

با انگشت كه از شنیدن  موضوع خیالش راحت شده بود، به طور نمایشي صدرا 

 تهدیدش كرد:

یعني فکر مي كني هانیه از پریسا بهتره؟ _  

 بامداد لبخندی زد:

ولي برای من هانیه بهترین  نه! فکر مي كنم برای تو بهترین گزینه خانم شیبانیه  _

 گزینه اس.

علي رغم خستگي  عصركامال راحت شد.  ازبامداد  خیال صدرا از بابت خواستگاری 

 را هرچه زودتر ترتیب كار تا پدرش مي گفتباید به  به خانه برگشت. زیاد، با نشاط 

پاک كردن درمقرش یعني  درحال سبزی ملوک خانم را خانه كه شد، وارد بدهد.

:دید  آشپزخانه  

سالم برملوک خانم جان خودم.  _  

:روشن نمود كتری را زیر سمت گاز رفت و به شده و بلند ملوک خانم از جا   

ر.خوش اومدی ماد ! خداقوت دكترخودم سالم آقا _  

 صدرا از داخل اتاقش فریاد زد:
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خیلي ممنون. _  

 ملوک خانم هم داد زد:

.چایي رو آماده كردملباس عوض كني دوش بگیری و  تا _  

سیني داخل نگاهي به سبزی های حوله به دست به آشپزخانه بازگشت و صدرا 

 انداخت:

ملوک خانم چرا اینقدر خودتو خسته مي كني؟ همه جا سبزی آماده مي فروشن. از  _

كلي راه میری سبزس به این سنگیتي رو با خودت میاری و  اونا بگیر خوب.

 چهارساعت با دقت مي شیني پاک مي كني و مي شوری، چه كاریه؟

 ملوک خانم قوری را چای ریخت:

؟ هرچي ساقه و آشغاله خورد مي كنن میدن. تازه یه بار چیه آماده سبزی نه مادر  _

من خودم میرم میگم از هركدوم چقدر ، یه بار تره. جعفریش زیاده، یه بار گشنیز

راهي هم نیست باالخره به بهونه ی خرید این چیزا هم كه  تا خوشمزه بشه. بذارن

 شده باید پیاده روی داشته باشم.

حمام رفت:طرف مرد جوان به     

پس رمز و راز خوشمزگي غذاهات اینه؟ دونه دونه اجزا رو اندازه مي كني. زنده باد. _  

ملوک خانم كه طبق معمول از تعریف و تمجید  مردجوان  سر ذوق آمده بود، خنده 

 كنان گفت:

نوش جونت مادر! _  

آواز:زد زیر بلند  دوش  از خوشحالي زیر صدرا  

 

 امشب شب مهتابه

مي خوامحبیبم رو   

 طبیبم اگر خوابه طبیبم رو مي خوام

 خواب است و بیدارش كنید
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 مست است و هشیارش كنید

 گویید فلوني اومده 

 اون یار جوني اومده

 اومده حالتواحوالتو

 سپید روی سیه موی تو

 ببیند برود.

 

برابر  را چند صدرا   نشاط، بدن پوست قطره قطره های تند آب از دوش با  تماس

اكو شدن  ترانه ای دیگر مي خواندمرد جوان تا ترانه ای تمام مي شد، . كرده بود

از راه  آقای بهارمست صدایش در حمام، باعث مي شد فکر كند خیلي خوش صداست!

:رسید  

سالم ملوک خانم! ملوک خانم از آشپزخانه بلند جواب  داد: _  

سالم مادر خوش اومدی!   _  

طبق عادت  .مقابل تلویزیون نشست دست و رویش را شست وآقای بهارمست  

چای تازه دم معطر را در لیوان ریخت و همراه  كنترل را به دست گرفت. ملوک خانم 

به  صدای پسرش خوشحال شده بود، كه با شنیدن پدر برای او آورد. چیپس خرما، 

 ملوک خانم نگاه كرد:

به به ! عجب چای خوش عطری! _  

 ملوک خانم به آشپزخانه برگشت:

نوش جان. _  

و به ا د و ملوک خانم را مي دید از همان جا آقای بهارمست  روبه روی اپن نشسته بو

 گفت:

سابقه نداشته صدرا آواز بخونه! غلط نکنم یه خبراییه!میگم ملوک خانم!  _  

 ملوک خانم خنده كنان، سبزی های شسته شده را با دقت در سبزی خرد كن ریخت:
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كي بشه بچه امو تو رخت دامادی ببینم. از زبونت بشنفه مادر!خدا  _  

را سشوار  صدرا از حمام پربخار به اتاقش برگشت. سوت زنان موهای پرپشت سیاهش

. دیدمشغول تماشای تلویزیون شاد و سرحال  را شپدر كه  كشید و به پذیرایي رفت

 جوان كشیده بود علي رغم سختي هایي كه ،با داشتن پنجاه و شش سال مرد محترم

زندگیش مي  تا پیری راه زیادی داشت باید هرطورشده زني وارد. به نظر مي آمد تر

:صدرا كنارش نشست  ؛چای مي نوشید تلویزیون مقابل در پدر عزیزش،  .شد  

؟خوبین .سالم بابا _  

با غرور نگاهش كرد: بهارمست   

؟شکر مثل اینکه تو ماشااهلل بهتری رو خدا .سالم پسرم _  

به  بماند. مرد جوان ازش خواستخواست برود كه  آورد واو هم چای  ملوک خانم برای

داشت  شرایب حدی جای مادربزرگ را عنوان یک گیس سفید وجودش ضروری بود تا

: 

ر.بخو ما  پیش بیار هم چاییتو ملوک خانم شما _  

نشست: به روی آنها رو چشمان زن مهربان برقي زده و  

مش؟طرف كیه؟ كجاس؟ كي بریم ببینی مادر.پسرم دل تو دلم نیست  چشم بگو _  

 

 پریسا :

 

 كه صدای شاد سالم دادن  بهارمست آمد. درحال صحبت با استاد بامداد بود

شغول كه مصدرا .  گفت "صبح به خیر "به مرد محبوبشو  به عقب برگشتخوشحال 

پاسخش در چهره در هم كشید و به محض دیدن او ،بود دست دادن با دكتر بامداد

.  نداشتسابقه  وا برخورد در رابطه با . این طرزسری به سردی تکان داد

 فرو دختر جوان به فکر. جان بخشو بود مهراز پر ش به اوهمیشه نگاهدكتربهارمست 

 و بسته را با بغضي كه نفسش ؟ بي اختیار"چه اتفاقي چنین تلخش نموده بود"رفت: 
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 همراه نسرین  .رفت خداحافظي تکان داده و ی سری به نشانه ،تکلم نمي داد ی اجازه

نک بود خ هوا .شده از سرمای پاییز نشستند بیمارستان زیر درختان زرد درحیاط 

طعم   و عطر هر چند به .با سه لیوان كاغذی چای برگشت ،اكرم كه به بوفه رفته بود

كه اكرم درحالي . چسبید نمي رسید ولي در آن خنکي هوا حسابي   های خانه چای

مي برد پرسید: را با سیني مقواییشان داخل نایلکسي فرو لیوان كاغذی ها  

؟نگفتي آلن دلون چکارت داشت _  

 ،چپش نشسته بودی روی شانه  درخت بید كنده شده و برگ نازكي راكه ازپریسا 

:دردستش بازی داد برداشته و  

  .خودم كاری نداشت حال هاني رو مي پرسید با _

واكرم نشست :  كنار پریسا شد و نیمکت روبرو بلندنسرین از روی   

؟گفتي اوضاع خونوادگیتون درهم برهمه _  

از پسرهای انترن فوری روی  نت دو ،قبل از این كه دخترجوان جواب نسرین را بدهد

نسرین اخم كنان در  .گفتن و خندیدن! شروع كردند به  و  نشستند به رو نیمکت رو

باال  حالي كه عینکش را  

:روكرد به آنها مي داد  

؟نشستین  كي اینجای جازه ا با شما _  

یکي از آنها كه نامش پاكدل بود جواب داد:    

نکنم  فکر ولي  اگه مزاحم هستیم بفرمایین بریم ، اجازه برای چي خانم افشار _

. اجازه الزم داشته باشهنشستن روی نیمکت محوطه،   

:سرشان رفت باالی و برخاست نسرین با آن قامت بلند   

  .برگردم اینجا من نشسته بودم یه دیقه رفتم یه حرف در گوشي بزنم و _

هم  رادست پریسا بلند شد  و  برشانه انداخت اكرم كه سردش شده بود كیفش را 

:كشید  

شده. كمي سرد  اینجابیا بریم   .بذار آقایون بشینن . نمي خواد _  
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 قدم كه دورتر ش صدا مي دادند چندان خش خبرگهای خشکیده از خزان زیر پاهایش

:شدند اكرم سؤال كرد  

چي شد؟   پریدن وسط.دوستش   و بولک  پاكدل  این لولک و .داشتي مي گفتي _

 آلن دلون چي گفت ؟

های ی ریزو درشت را بازی برگ ،پاها باو به زیر بود  سرشپریسا  در حال قدم زدن،  

:مي داد  

گفت ازخاله وعمو اجازه بگیرم برن خونه شون خواستگاری.  _  

:روی اولین نیمکت نشاند گرفت و را نسرین كه تیزهوشي خاصي داشت دست او   

غصه یه  این همه غم و وسط. خوب اون موقع توچرا پکر شدی؟ اینکه خیلي خوبه _

.روحیه مي گیرن و ذره حواس همه پرت میشه   

كرد:  و به دور دستها نگاهسرش را باال آورد  پریسا   

  .دكتربهارمست .به خاطر اون نیست _

: د ادامه دهدتا بتوان بغضش را فرو داد   

دكتربهارمست اولش كه اومد خیلي خوشحال سالم علیک كرد همین كه من  _

 برگشتم یه دفعه حالتش عوض شد چنان اخمي كرد كه ترسیدم.

گفت : ، ده بودزیر بغلش فروكر را اكرم كه از سرما دستها   

خوشرویي  ون اولي كه اومد كبکش خروس مي خوند جواب سالم همه رو باا آره از _

كه البته علتش  معلومه . .كه به طرفش برگشتي یهو عصباني شد تو .مي داد  

:آوردم را از بغلش دردست اكر پریسا   

؟؟ بگو منم بدونم خطایي كردمخوب چرا _  

و اخمي تصنعي كرد: تر شد نزدیک اكرم به او   

كردی. رفتي پیش آلن دلون وایسادی كنارش اونم داره هي لبخند  كه خطا  بله  _

شد، مي هر كي از كنارتون رد  كه  دكتر بهارمست نبود ژوكوند تحویلت میده. فقط 

ژینوس طوری نگات مي كرد كه گفتم االنه كه بهت   فهمید كه حرفاتون خصوصیه.مي 
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پزشک و پرستار دلباخته ات هم حسابي ناامید شدن. خوب جناب كنه. آقایون   حمله

داری با یه دكتر   .حسابي خورده تو ذوقش دیگه شیداته،  دكتر خودمون هم كه واله و

خوش تیپ ترین استادمون كه اگه برادرم باشه،  ؟اونم كي. جوون حرف میزني

.هوا قاپش مي زد سینمای هالیوود میدیدش رو  

:قنعه اش را مرتب كرده گفتمنسرین   .پرسشي به  نسرین انداخت  نگاهي پریسا   

همه دچار سؤتفاهم  ،كه جناب بامداد لبخند ملیح مي زداونجور  .کیهاكي تََحق با  _

.جناب بهارمست خودمون كه عاشق بي قرارته حق داشت سکته بزنه  .شدن  

  پریسا سر به زیر انداخت و آرام لب زد:

مگه چیزی گفته ؟ دكتر منو مي خواد؟ از كجا مي دونین  شما _  

گرفت :  دوستانش به  رو ای آجیل در آورد وداخل كیفش كیسه  اكرم از   

عزیزمون حواسش پرت  وقت تو كنفرانس مي دادی استاد نیازی به گفتن نیست. هر _

 ه نوکبیچاره از ترس اینکه لو نره به جای تو ب ، وقت سؤالي مي كردی مي شد. هر

تودلش  یه وقتایي هم كه دزدكي نگات مي كرد كیلو كیلو قند. كفشش خیره مي شد

 آب مي شد.

 اكرم پس از این حرف غش غش خندید.

 ،بود انداخت ال خوردن بادامحدركه  و امیدوار به نسرین  گرنگاهي پرسشپریسا 

:زدبه اكرم غر  نسرین   

و مادرت هس نباید نمک  پدر فشارخون توی كه سابقه  تو؟ بگم آخه من چي به تو _

؟قت برای تقویت بادوم شور مي خوریبخوری اون و  

در دهان گذاشت: دانه ای پسته به او  اكرم بي توجه   

دوازده باال  من كه فشارم از  ؟ننه بابام فشار خوني هستن به من چه خوبي كن. و بیا _

؟تو خونه غذاهای بي نمک مي خورم كم  .ره برای چي بدمزه بخورمنمی  

:به طرف پریسا برگشت و خیلي جدی گفتسری برای او تکان داد و نسرین   
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 مي خواد. روتو چند ساله كه دكتر بهارمست خاطر ببین پری همه مون مي دونیم  _

 و  خودت كه شاهدی چه كسایي بهش نخ میدن ولي اون فقطخودتو نزن به اون راه. 

واد.خ رو مي تو  فقط  

معلومه كه  مي بینه  "آلن دلون"با   قول اكي بهرو با  خدا یه دفعه توی خوب بنده 

برطرف بشه.  تفاهمشكاری كنیم سوء باید .شهناراحت می  

خنده خواند: با نزدیک آورده  نسرین سرش را  

.الالالالالی الالالالی الالالالیامشب چه شبیست شب مراد است امشب . _  

شد: اكرم از خنده سرخ  

اونوقت تا  .پری . من، هانیه،بخت ی بفرما نسرین خانوم همه داریم مي ریم خونه _

مي  میری دعواش مي كني  و ، رو بخواد تو از دست بده و عقلشو یکي مي خواد

م اسم جدید روش بذارم ازت همین ...نه ولش كن خواست اش نمونه بیا   پرونیش.

خیلي  ،جوری ضایع كردیرو اون بنده خدا آقای پاكدل  كهنمونه اش همین  .ترسیدم

جواب   هركي بود .اخالقش هم كه دیدیم همه سنگین و متینه. ادب و با  پسر خوبیه

به تو وقواره اش هم كه  قد. دنون شکني بهت مي داد ولي اون بنده خدا چیزی نگفت

.دوتون دراز و نردبون هر میاد  

 نسرین محکم پس گردن اكرم زد:

فکر امتحانات پایاني ام.  . من حسابي توبزني كتک مي خوریااكي حرف مفت  _

دادم. خودش بهم گفته بود منم جوابشو  

 اكرم گردنش را مالید:

بدجنس مي زنه بعدم تهدید مي كنه! _  

 از پا نمي شناخت، سر  به خودش، عالقه صدرای حرفهای آنها درباره  كه از  پریسا

:بازویش كوبیدمشت به  به نسرین كرده با خوشحال رو  

؟به ما نمي گفتي گفته بود وو واااای نسرین به ت _  

  .امتحاناتاز  نم امتحان داره صبر مي كنه بعدخوب او _
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زیر مقنعه كشید: اكرم دم اسبي نسرین را از    

حرفای به این مهمي رو  .پرت بگي به ما بلدی چرت و فقط  ! ای بدجنس !ای خائن _

رو پیش ما نابود كردی . االنم كه بیچاره .لو نمیدی  

آمدن چند نفر  نسرین كه متوجه .خندیدندو كلي سربه سر نسرین گذاشتنددو دختر 

فه ای جدی به خود گرفت:ابه سمت شان شد، قی  

بسه دیگه خودتونو جمع و جور كنین مردم دارن میان. _  

 

:مطرح كردبا هانیه  تلفني  را موضوع دكتربامدادطبق قولي كه داده بود،  پریسا    

عمو وقت  و از خاله  تا  ازم خواسته بامداد گلوش پیشت گیر كرده هاني جان دكتر _

نظرخودت چیه؟ بیان خواستگاری.  بگیرم  

آن سو فریاد زد: حرفهای دخترخاله اش غافلگیر شده بود، از ازكه  هانیه   

چي گفتي؟ یه بار دیگه تکرار كن. _  

دپریسا دوباره تکرار كر  

گفتم دكتر بامداد همون دكتری كه اگزماتو خوب كرد، ازم خواسته تا از خاله جان  _ 

 وعموجان براش وقت خواستگاری بگیرم.

 هانیه جیغ جیغ كنان گفت:

سکته مي كنم  نمیگي  رو یه دفعه ای میده؟ آدم این جور خبرا! خیلي لوسي _

 میفتم؟

 پریسا  خنده اش گرفت:

؟یا از خوشي از حرص سکته كني  سکته برا ی چي ؟ _  

 هانیه همچنان جیغ جیغ كرد:

بخواد اونوقت   اونم كي؟ دكتر بامداد آدمو یه آقای باكماالت .خوب معلومه از خوشي _

خلم مگه؟ بگو تو این بي شوهری مورد اكازیوني  مثل اونو رد كنم؟ آدم حرص بخوره؟ 

.زود زود بیاد  
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: واكنش را نداشتانتظار این  خنده اش گرفت. پریسا   

؟ چه جوری به خاله اینا بگم؟فقط یه چیزی خوشبخت بشین .به به پس مباركه  _  

 هانیه جدی شد:

این  خواستگاری و ،احوال دربو داغون و این اوضاع  با  .توئه حق با ! چه مي دونم _

هم جوردر نمیان. جور چیزا با  

 پریسا فوری گفت:

كنین.  سرور به پا و جشن  یه خواستگاری ساده اس  نمي خواد كه به همین زودی _

عروسي. مونده تا حاال خیلي ... بشین و بشناسین  نامزد باید بعدش همدیگه رو  

 هانیه صدایش را پایین آورد:

خودت یه  با مامان میام  منم  نیلو.  شماس با ی امروزعمه جونم خونه ببین پری! _

بگو.  بهشون بگو!جوری   

 پریسا  كه انتظار این حجم از ذوق زدگي را از هانیه نداشت، تبسم شیریني كرد:

اوه اوه اوه كارخونه ی قند تو دلش آب كردن! _  

پس چي؟ شوهر اونم كي؟ یه  دكتر آقا و متشخص معلومه كه كارخونه ی قند تو دل  _

 آدم آب میشه! پس خودت  بهشون یه جوری بگو! 

االن دیگه راه میفتم!  باشه _  

 ان بودند.نیلوفر خانه ش و  خاله گلي با هانیه عمه فاطمه و كه به خانه رسید، پریسا  

برای تجدید قوا به   ،اصرار زهراخانم وده بود ني برنیما پدرش را برای شیمي درما

زشدت گریه پف كرده ا  چشمها  .غم در خانه پیچیده بود ود. دآمده بودند منزل آنها

.نشست  و دیده بوسي، كنارشان از احوالپرسي  بعدپریسا  وهمه ناراحت بودند.  

ژرفای به سکوتي كه  همگي سکوت كرده بودند .آشپزخانه بودند مهسا وهانیه در

:. عمه جان رو كرد به اوها، حرف داشتدریا  

كه همه چي رو مي دونیم  ؟ چي مي خوای بگي عمه فدات بگو ماپریسا جان  جانم _

 چیزی رو پنهون نکن .
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:لبخند كمرنگي زد  

بگم یا نگم؟ نمي دونم   .موضوع چیز دیگه ایه  نه عمه جان راجع به عمو نیست _  

با ظرف شکالت   هانیه سیني چای و كه مهسا با مي نگریستند راسکوت  او  همه در

 كه خاله متوجه شتن فنجان نگاهي به هانیه انداختضمن بردا پذیرایي شدند. وارد

 شد:

راجع به هانیه مي خوای  به هاني نیگا مي كني؟ چیزی شده خاله؟ پریسا جان چرا _

؟چیزی بگي  

:بیشتر هول شد  ،اضطراب خاله با دیدن ترس و   

 واقع خیلي هم خوبه . بدی نیست  یعني یعني در اصال  چیز نه نه  نگران نباشین   _

؟نه دونم مطرح كنم یادارن نمي  این حالي كه عموجون  با فقط  ..فقط   

سوده خاطر متوجه شده اند، آرا او د منظوركه ازبرق چشمانشان معلوم بو رماد خاله و

 ز نیلوفر خواست آب بیاورد تا، ابي توجه به پریسا ولي عمه جان   وشیدندچایشان را ن

نشست: آب را به مادرش داده كنار پری فر نیلو بخورد.را  قرصهایش   

حاال  ناگوار بد و میون این همه خبر خوب اگه خوبه بگو دیگه چرا تردید مي كني؟  _

؟امانچه اشکالي داره؟  نه م  خوب بیاد یه بارم  یه خبر  

صدایي آرام حرف   با ، یک چشمش خون عمه بیچاره كه یک چشمش اشک بود و

كرد: تایید دخترش را  

؟ع چیهببینیم موضو بگو نیلوفر راس میگه عمه جون. _  

چهره ای  با او بماند و ازش خواست پریساشد كه   بلند ،بردن سیني ی به بهانه  هانیه 

برگشت. سرجایش  ،سرخ از خجالت  

پوست  دكتر برای مداواش از وقت پیش هاني اگزما گرفته بود؟ یادتونه كه چند _

.رفتیم پیشش كه استادمون هم هست وقت گرفتم و بیمارستان   

نشست : عمه  لبان بر لبخند كمرنگي     
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بیاد خواستگاری  هم مي خواد حاال پسندیده  ا دكتر هاني جونو دیده وقحتما آ _

 درسته؟

:نفس عمیقي كشیدم  

منو باش كه نمي  .ز كجا فهمیدین؟ ماشااهلل خیلي باهوشیناا شما .بله عمه جان _

 دونستم چه جوری بگم.

:سؤال كرد زهرا خانم  ذوق آمدند. هم سر عمه جان، خاله و مادر لبخند با   

 و وضعیت اخالق وسال و سن   یعني ؟حاال چه جور آدمیه این آقای دكترخوب  _

؟ایناش چه جوریه  

نگاه شیطنت آمیزی به هانیه انداخت و به طرف مادر یرگشت: پریسا   

 سن و .مدت ندیدم این  وتبدی ازش  رفتار اصال . هپزشک محترم و باشخصیتی _

 سالي از من وهاني بزرگتر هفت شش  شاید دونم ولي جوونه  دقیق نمي  سالشم

. باشه  

را به سمت او  نیلوفر، امیرمهدی كوچولو كه از خواب بیدارشده بود ی صدای گریه 

به  را گویان خود  "ماماني ماماني"  امیرمهدی بي توجه به نیلو، كشاند. دراتاق 

كرده  زیادی پیدا كه گویا از بوسیدن نوه اش انرژی عمه جان آغوش عمه انداخت .

:بان صدقه رفتن به خاله اشاره كردكلي  قر زا بعد ، بود  

گلي جان امر خیرو به خاطر جعفر آقا عقب نندازین. شگون نداره قرار بذارین بیان  _

رم بکنین.  بقیه كارها ، برین بیایین آشنا بشین اگه راضي بودین همدیگه رو ببینین   

كرد : خبر خوشحال شده به عمه رو خاله جان كه معلوم بود از شنیدن    

 وقت ما اون ه بستر بیماری پسردایي عزیزمن در  فاطمه خانم؟  زنین حرفي مي  چه _

بندازیم؟ خواستگاری را  بساط  

 عمه كه سر وروی امیرمهدی را مي بوسید، گفت: 

.دهچه اشکالي داره؟ جعفر آقا اگه بدونه خودش ترتیبشو می _  

مورد خطاب قرارداد: خاله جان را، نگاه مهرباني به هانیه انداخته نیلوفر  
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شادی  ، عذاب و همه درد بذارین باباجونم میون این چه عیبي داره زندایي جان؟  _

.روحیه بگیره عروسي هاني رو ببینه و  

داد: را جواب نیلوفر، رش آگاه بودعمه كه از حیای زن براد  

.میذاریم مدارو و محسن صحبت مي كنم قراردایي  خودم با   .گيراس می آره مادر _  

 

 صدرا

 

 ا و كشید.   مرد جوان پیش پدرش كلي خجالت .ه بود به هدفملوک خانم درست زد

سینا به خارج از از وقتي  ،تي بینشان این دوسو  دوست بودند مانند دوهم  پدرش  باو

رفت، عمیق تر شده بود.كشور   

كه صدای ملوک خانم درآمد: بود همین طور درفکر .باید كاری مي كرد   

اوووووووه بگو دیگه جونمو به لبم رسوندی.  _  

اغذی، برگي بیرون كشید و عرق نشسته بر پیشاني را دستمال كی  از جعبه صدرا 

یخ شده را بدون قند نوشید و باالخره دل را ان چای بالفاصله از شدت هیجپاک نمود. 

:به دریا زد  

خیلي ز.... بابا جون شما _  

خنده میان حرفم دوید : پدرم با  

سراصل مطلب. راست برو مي دونم حاال خیلي خوبي هستم  جون بابا من پدر صدرا _  

به جای آب  شده را چای سرد .شدت خنده سرفه اش گرفته بود ملوک خانم از

:سركشید  

چقدر خندیدم خدا.  .وای الهي همیشه خوشحال باشي حاجي _  

صدرا ادامه داد: بهارمست لبخندی به زن مهربان زد و به طرف پسرش برگشت.   

آپارتمانو گم كرده چک خرید  ست شاگرد خودمه. یادتونه خوب یکي از اینترنها _

سالهای اول را مي بودم؟ اوني كه پیدا كرد و بهم رسوند همین خانمه كه اون موقع 
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ارستان. گذروند. كمي بعد از اون اتفاق خواهرشو كه ناراحتي قلبي داشت آوردن بیم

.قریبا با كل خونواده اش آشنا شدمت .من اون موقع رزیدنت بودم  

:حرفهای او، لبهایش كش آمده بودند اظهار كرد پدر كه با  

این یه شناخت  به غیراز ! عالیهدرستکار یه خانم دكتر .طرف خانم دكتره  !چه خوب _

 نسبي هم از خونواده اش داری پس؟ 

چه مي دانست گفت: صدرا هر  

مادرشون زندگي مي كنن. خاله و عموش زن و شوهرهم هستن و   با خواهرن  تا دو _

فرهنگي هستن.  . آدمای معتقد و بانخیلي صمیمی هم  با اینا  

وی زمین نشسته و با گفتن ملوک خانم كه از نشستن روی مبل خسته شده بود ر

پاهای خسته اش را دراز نمود: ، ببخشید  

؟پدرشون مرده ؟نیعني چي با مادرشون زندگي مي كن _  

 صدرا لب گزید:

برمال  از پدرشون همون موقع یه زن دیگه گرفته بود كه بعد  زنده اس. نمرده نه  _

 یه پسر و پدره  ره.ب خودش مي دختراشم با طالق مي گیره و خانم  زهرا ، شدن قضیه

.دختر ازاون یکي زنش دارهیه   

:كرد آقای بهارمست به  ملوک خانم نوچ نوچ كنان رو   

اونوقت به شما كه  . دون دنبال یکي دیگه مي بیني مادر؟ بعضیا زنم دارن باز مي _

 رفته. دختر ول كرده و تا دو زن بیچاره رو با  بفرما  .گي نهازدواج كن می میگم بیا

.حاشا به غیرتش حاشا  

 ملوک خانم سرش را نزدیک صدرا برد:

؟ازاون به بعد دیگه ازدواج نکرده زن بیچارهاون وقت،  _   

.وقف دختراش كرده بنده خدا زندگیشو  .نه ملوک خانم _  

 ملوک خانم به شدت كنجکاو شده بود:

خوب مادرشون چه جوری اینارو بزرگ كرده؟ سركار رفته؟ _  
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واقعا از این مسائل بي خبر بود، گفت:صدرا  كه   

نمي دونم از این چیزاشون دیگه خبر ندارم.   _  

 ملوک خانم سری تکان داد:

تو این دور و زمونه چقدر سختي كشیده خدا مي دونه!زن بیچاره بنده ی خدا!  _  

كه تمام حواسش پي صحبت های صدرا بود و چیزی از حرفهای ملوک خانم  پدر

گفت:به پسرش  لبخندزنان  متوجه نشده بود،   

ملوک خانم بریم خواستگاری. كنم با وقتي بگیر عمه اتم خبریه خوب  _  

با تعجب پرسید:كه انتظار این همه عجله را از پدر نداشت، صدرا   

؟مفتگنبه خودش چه جوری ازش وقت بگیرم  وقتي هنوز  _  

 آقای بهارمست متعجب تراز او پرسید:

؟هنوزنگفتي  دكتر مگه به خود خانم  _  

 صدرا سرش را پایین انداخت:

.نه هنوز _  

 ابروان آقای بهارمست از تعجب باال پرید:

خوب چرا نگفتي؟ _  

 صدرا لب گزید:

 نداره برای همین صبركردم تا فرصت این حرفا رودرس مي خوند مي دونستم آخه  _

برای  .داره بده بعد ولي جسته گریخته مي شنوم كه خواهان زیاد متحانات پایاني روا

 همین دیگه گفتم.... 

:ملوک خانم به میان حرفش پرید  

.بگیرمش ،قفس نپریده مرغه از گفتي تا _  

درا خواست سر به سرش او، خنده بر لب پدر و پسر آورد. ص قهققهه های شاد 

 بگذارد: 

. م؟ اگه نگفت. هنوز نیومده شد خانم مرغهنکنه دیگه درد دست شما _  
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:ش كه پر از چروكهای زود رس بود، زددست به صورت زن بیچاره باورش شد با  

ضرب المثله مادر  .كنم به خانم دكتر گلمون بگم مرغ من غلط .وای خدا مرگم بده _

  !بهش نگیا ، بعدها كه قدم به چشم من گذاشت اومد اینجایه وقت  خدارو  تو

ی در خانه  د ملوک خانمواقعا كه وجو .خندیدند پدر ازخوش قلبي زن مهربان  كلي با

بزرگي بود.  ا نعمتآنه  

 

 پریسا :

خوش  . پزشکي میانسال ومتخصص كودكان بود دكتر ینگ امروزشان با خانم مورن 

خانم دكتر به  سرفه های شدید. نیمه ای بود با سال و بچه سه دختر بیمار . برخورد

 .نزدیک دخترک رفت داده   کانتجواب سری  در یکي ازاینترن ها اشاره كرد و او

پشت قلب او گذاشت كه كودک  روی قلب و زده گوشي پزشکي را بر لبخندی به او

زیر گریه . زد وحشت كرده و  

سالم به نظر میان .هم  طبیعیه ریه ها استاد ضربان قلب  _   

پزشکي انداخت :ی نگاهي به پرونده سپس    

 میدم  احتمال .ده همه چیز طبیعیههم نشون می رادیولوژی و بررسي آزمایشها _ 

.داشته باشهآسم   

ه سمت دخترک كه هنوز گریه مي شکالتي از جیب روپوش سفیدش درآورده ب استاد 

درهمان  گرفتن شکالت دراز كرد وخجالت دستش را برای  ک بادختر .گرفت ،كرد

:رو كرد به خواستگار نسرین یعني پاكدل ضمن نوازش او حال دكتر  

؟شما چیه نظر آقای دكتر _  

پرونده را  باال داده و نوک انگشت عینک فرم سیاهش را پاكدل به تقلید از نسرین با

 مطالعه كرد:

 شون نمیدنالتهابي رو ن من با نظر خانم دكتر موافق نیستم. نتیجه آزمایشها هیچ _

 پس نمي تونه آسم باشه.
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  دكتر با تبسن پرسید:

؟آقای دكتر حدس شما چیه _  

كرد : بود  پاكدل نیم نگاهي به نسرین كه دست به سینه ناظر گفتگوها  

داره.سینوزیت كوچولومون ي زنم حدس م _  

تایید تکان داد و از پاكدل خواست نسخه بنویسد. ی به نشانه خانم دكتر سری   

 

 تا داد را به دكتربامداد  منزل عمومحسن ی شماره ، طي یک تماس تلفني پریسا 

 تاریخ خواستگاری به دو ،با اصرار عمه را بدهد. خانواده های خودش ترتیب معارفه 

؛ به خواست خاله و آمدند اش به منزل آنها خانواده دكتربامداد با بعد موكول شد. روز

رفتارهای گرم  ومحبت  عموجان، زهرابانو هم در جلسه ی خواستگاری حضور داشت. 

 آمیز پدر مادر و خواهران بامداد ثابت مي كرد كه از هانیه خیلي خوششان آمده.

پس   عمومحسن، خاله گلي  و پسرشان  علي هم، دكتر بامداد را جوان الیقي  یافتند.

پدر داماد رو كرد به آقامحسن: از تعارفات اولیه،  

حاج آقا اجازه مي فرمایین این دو تا جوون با هم یه صحبتي داشته باشن؟ _  

 عموجان جواب  داد:

بله حتما. خواهش مي كنم  _  

 سپس رو كرد به هانیه:

آقای دكترو راهنمایي كن. !دخترم بابا _  

سمت اتاقش رفت. ی گفت و به "چشم"هانیه در حالي كه از خجالت سرخ شده بود 

 دكتربامداد هم به دنبال او راه افتاد. هانیه درب را گشود و تعارف كرد:

بفرمایین! _  

 بامداد با دستش اشاره نمود:

خواهش مي كنم. _  
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بعد هانیه  با دست به تنها مبل گوشه ی اتاق اشاره كرد تا فرزاد بر روی آن بنشیند و 

برگرداند و رویش نشست.رف او صندلي پشت میز تحریرش را به ط  

انداخت: كه از شرم و خجالت سرش را پایین انداخته بود بامداد نگاهي به دختر جوان  

هانیه خانم اول شما بفرمایین.  _  

 هانیه بي تعارف رو كرد به او :

 . بقیه، نجابت و صداقت اصول اول زندگي هستنبرای من دیانتراستشو بخوایین  _

این طور كه از خودتون ولي خوب اهمیت قرار دارن. مسائل  در درجات بعدی  ی

دارین. حاال شما بفرمایین.جنابعالي وخانوادتون پیداست همه ی معیارهای بنده رو   

بامداد كه مي رفت لبش به تبسمي باز شود، تصمیم گرفت ماجرای خواستگاری از 

 پریسا را برای هانیه شفاف سازی كند تا دچار سوءتفاهم نگردد:

یشتون متینه.  بنده هم با شما موافقم. فقط  باید قبلش من یه مطلبي رو بهتون فرما _

بگم. راستش من قبل از این كه با شما آشنا بشم، پریسا خانم را مي شناختم از 

اونجایي كه مثل شما خانم متشخص و با وقاری هستن، تصمیم گرفتم ازشون 

صرفا به این  نبود این تصمیمای درمیون  خواستگاری كنم. البته هیچ عشق وعالقه

 خاطر گرفته شد كه ایشونو گزینه ی مناسبي دیدم. 

 هانیه متعجب به اونگاه كرد. فرزاد ادامه داد:

نه اشتباه نکین من اصال با خود ایشون در این باره حرفي نزدم بلکه مترون  _

این  د. تابیمارستان پیغام منو به پریسا خانم مي رسوند كه ایشونم جوابشون منفي بو

شما رو دیدم.بخت یارم شد وكه   

ر متوقف شد:پس از این حرف نگاه مرد جوان روی صورت دخت  

تازه اون موقع بود كه فهمیدم اوني كه دنبالشم شمایین. این بار عالوه بر عقل،  _ 

حسمم وارد عمل شد و بهم اطمینان داد كه شما هموني هستین كه همیشه آرزوشو 

 داشتم.

   دل دختر جوان  از اعترافات صادقانه ی او غنج زد. 
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 پس از یک ربع ساعت كه به میان جمع برگشتند، مشخص شد به تفاهم رسیده اند.

علي بي هیچ جلب توجهي، درباره ی پزشک جوان تحقیق كرد همه بدون استثناء از  

دیگر رفت  ربا چند  از صحبتهای اولیه بعداو وخانواده ی نجیبش تعریف مي كردند. 

 روز نازنینی شوهرعمه  خانواده به تفاهم رسیدند. دو اینکه هر تا شد وآمدها تکرار

عموجعفر با شنیدن خبر خواستگاری، پدرمادر هانیه را قسم داد  به روز بدتر مي شد.

كه هرچه سریعتر آن دو جوان را به عقد یکدیگر درآورند. به اصرار او وهمسرش، چند 

عمه فاطمه برخالف قولش نتوانست  .برقرار شد  محضر مراسم عقد كنان در  روز بعد

 ی  نکته آمد. همراه  علي بود ولي نیلوفر م سرش گرم پرستاری از پدره نیما و بیاید 

. پزشک آمده بود درجه یک داماد كه دكتر بهار مست هم در كنار افراد عجیب این

 رفته بود. قلب وعروق به خارج از كشور چند هفته ای مي شد كه برای سمینار جوان

 نموده بود. ي دلتنگاحساس  شدیدا  دختر جوان در طي همان چند روز، با رفتنش 

خود صدرا هم با  د چقدر دوستش دارد.كه فهمیبود  روز پس از چند دیدنش  تازه با

 مهسا   سمت پریسا  به ، بسیاروق ش درمیان شورو دیدن پریسا سراز پا نمي شناخت. 

:تبریک گفت و به خاطرآورده بود، آمد ن ابتدا دكترراكه درهماآنها  مادرو   

اهلل قسمت جوونای ءخانم شي... ببخشین خانم مهدوی. ان شا تبریک میگم  _

تون.دیگه  

خوشرویي برایش آرزوی ازدواج كرد: با به جلو كشیده و مادر چادرش را  

محبتاتون هیچ  آقای دكتر بهارمست  هلل قسمت شما.ءاممنون آقای دكتر ان شا _

احوالپرستون از پریسا هستم. همیشهاز یادمون نمیره وقت   

  صدرا از لحن مهربان زهرا خانم،  دلگرم شد:

.هركاری كردم انجام وظیفه بوده .خواهش مي كنم شما لطف دارین _   

:سپس به سمت مهسا برگشت  

اذیتت كه نمي كنه خدای نکرده؟ ؟ قلبت خوبه چطوری؟ خوب مهسا خانم شما _  
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كه با زیركي تمام متوجه نظربازیِ مخفیانه دكتر وخواهرش شده و از این بابت  مهسا 

خنده كنان گفت :خوشحال بود،   

این  اذیت كنه با شده بیخود مي كنه  دیگه قلبم نو .شکر رو خوبم آقای دكتر خدا _

 همه زحمتي كه شما كشیدین.

روحیه ی خوب او شاد شده بود، با لبخند پرسید:صدرا كه از دیدن   

؟چه كاری مشغولي به االن  .سات تموم شدنرخوب مي دونم كه د _  

 برق غرور در چشمان مهسا درخشید: 

.مي كشم و چندتایي هم هنرجو دارم تابلو  .یه نگارستان مشغولم یتو _  

 صدرا نگاه تحسین آمیزی به دختر جوان انداخت:

. گه نمایشگاه زدین منم دعوت كنین ا این باربسیار عالي!  . گمبه به تبریک می _

نیستم ولي به كارهای هنری خیلي عالقه دارم. هرچند هنرمند  

 مهسا از ذوق تعریف دكتر، سرخ شد:

یه دونه از تابلوهامو بهتون تقدیم اجازه بدین  چشم حتما آقای دكتر به شرطي كه  _

  .كنم

كرد : صدرا نگاه جان بخشي به پریسا   

رگزاری نمایشگاه شده، حتما زمان بكه  خواهرتونم ی به خاطر هدیه   !پریسا خانم _

  لطفا. رو بهم خبر بدین

 وجود با  !نشست ی دخترعاشق گفتنش چه نرم برجان تشنه   "نومپریسا خا"زاللِ  

كمرنگي زده سرتکان  لبخندبرای همین   بغض شیریني كه داشت، قادر به جواب نشد

صدرا كه دوست داشت ساعتها به تماشای دخترجوان بنشیند ، با اشاره ی  .داد

غیرمستقیم فرزاد به خود آمد. بي شک زهراخانم  و بقیه با دیدن نظربازی او دچار 

سوء تفاهم مي شدند. خیلي سنگین و متین بر جای خود روی صندلي محضر 

 نشست. 
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داماد  مخصوص عروس و بامداد درجایگاه دكتر و  هانیه ،دعاق دعوت منشيِ با 

سفید مخصوص قند را روی سرشان گرفته و مهسا ی و نیلوفر پارچه   نشستند. پریسا

به هم  كوچولوی تورپوش را كله قند یدن و هراز گاهي دویهم شروع كرد به  قند سا

 سقلمه با دند.به عاقد گوش سپر وهمه ساكت شدند  خواندن خطبهی مي زد. لحظه 

 مسیر نگاهش را . ابرو به صدرا اشاره مي كرد چشم و كه با شد مهسا متوجه او ی

. دنبال نمود  

دختر جوان  چقدر .خیره شده بود به پریسا ،شیریني برلب لبخند با استاد محبوبش

 و داماد كنارهم مي نشستند در جایگاه عروس وهم  صدرا و دلش مي خواست  او

نیز   آنها ،درون آیینه مقابلشان به یکدیگر لبخند مي زدند فرزاد كه از و  هانیه مانند 

  و سریع نگاهش گر مهسا به خود آمددی ی سقلمه با  .شادی مي شدند رهسپار شهر

 مانند بقیه  پریسا  .هانیه و فرزاد به عقد هم درآمدند ،با پایان یافتن خطبه را دزدید.

 ی همه، بامداد مان دكتره یا آقا فرزاد .خوشبختي نمودقلب برایشان آرزوی  صمیم از

بهارمست دكترشده  بود، دعوت كرد كه  بل رزروق به سالني كه از را افراد حاضر

 نپذیرفت:

. خدام بود مي دوني كه از وگرنه فرزاد جان مي ترسم به پرواز نرسم. _  

متوجه پریسا بود. مردجوان  هنگام گفتن جمله ی آخر، نگاه  

:در آغوش كشید را بامداد او  

شاهد بهترین  تا  زمین بیایي اینجا ی ون سركرهاجان اصال راضي نبودم از صدرا  _

  حسابي غافلگیرم كردی.  روز عمرم باشي.

  ادامه داد:شنیدند، به خوبي هانیه  و پریسا   صدایي آهسته كه البته  باسپس 

رو به اینجا  دوری چه كسي تو من كه خوب  مي دونم  هرچند هركي  هم ندونه  _

ه!كشوند  

 صدرا قاه قاه خندید. بامداد دوست عزیزش را در آغوش كشید:

ان شاءاهلل عروسیت جبران كنم. _  
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صدرا برای نزدیک شدن به پریسا باید نزد مادر او مي رفت. زهرا خانم در حال 

 نشستن در اتومبیل پریسا بود كه مردجوان نزدیکشان رفت:

ی خیلي دوست داشتم تو یه همچین روزی در خدمتتون باشم ولي خانم مهدو _

متاسفانه به دلیل سفر كاری این سعادت نصیبم نشد. امیدوارم همیشه تو شادی 

 باشین.

 زهرا خانم كه با نزدیک شدن صدرا پیاده شده بود، تبسم شیریني كرد:

.خواهش مي كنم ما كم سعادت بودیم. امیدوارم سفرتون بي خطر باشه _  

صدرا تشکر كرد و نگاهش به سمت پریسا كه آن سوی اتومبیل ایستاده بود، تغییر 

 مسیر داد:

  خوب خانم شیباني با اجازتون مرخص میشم خداحافظ. _

هم  دل دختر جوان را رفت و بیشتر ازآن تاب نگاه مستِ دخترجوان را نیاورد و صدرا 

همگي به رستوران رفتند.  وصل دو دلداده و یکي شدنشان، همه ی حضار . برد خود با

را به وجد آورده بود. برای پریسا هم شب خوبي مي شد اگر صدرا در كنارشان مي 

 ماند!  

شمارش معکوس  همگي درمنزل عمه جان بودند. ، از عقدكنان هانیه بعد روزیک 

 ، یچ مسکني بردرد های شدیدشبود. ه هذوب شد، درد شروع شده بود. عمو جعفراز

خود حرف مي  به پنجره نگاه مي كرد و انگار كسي آنجا ایستاده باشد، با . اثرنداشت

. شنیده مي شد  "االن "و "چشم"واژه ، كه به سختي ادا مي كرد ان كلماتي می زد از

.ساعت را مي پرسید، هركس كنارش مي آمد دوخته بود و چشم به در  

كمک  ی هم به بهانه پریسا . خاله مشغول تدارک ناهار بودند كمک مهسا به و هانیه  

 عمه و .گریان دید همه را كه وارد شد به آشپزخانه  .پذیرایي فرار كرد به آنها از

فر تکان از كنار بستر عمو جعزیادی باقي نمانده، فرصت   یا مي دانستند كهگو نیلوفر

با  میز ناهارخوری گذاشته و مي گریست كه نیما را روی  سرش پریسا نمي خوردند.

 چشماني قرمز كنارش آمد.
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 نیما هم بي هیچ مالحظه ای بلند بلند گریست :

چقدردیگه مونده؟ _  

:دوختند چشم به دهان پریسا  و  آرام  شدهلحظه  همه چند  

خیلي نمونده.دیگه  _  

كرد : به نیما خاله گلي مویه كنان رو  

پنجره مي بینه.  بیامرزموتو زندایي خدا دایي ودیشب روح  از ن.داره میره نیما جا _

انگار مرتب مي پرسه ساعت چنده.  .گه چشم میامهي می .كه صداش كنن انگار

بي قراره. اعت رفتنشو بهش گفته باشن س  

به شماره افتاده  نفس شوهرعمه مهربان .همه به سالن رفتند ، صدای جیغ نیلوفر با

زنگ زده در خواست  سریع به اورژانس .كه نفسش باال نمي آید اشاره مي كرد بود و

هم به دنبال آمبوالنس به  بقیه نیما همراه پدرش درعقب نشست وآمبوالنس نمودند. 

 .نفس عمو باال نمي آمد علي به سرعت كارهای بستری را انجام داد. .بیمارستان رفتند

بیچاره را سوراخ كرده  نحیف مردگلوی ، دراتاق احیا .هیچ كاری نمي توانستند بکنند

تالش  .به كما رفت بیمار ، به محض گذاشتن لوله .بتواند نفس بکشد ولوله گذاشتند تا

را دراعماق جانش  سرطان چنگال های خود د. ات عموجعفر بي فایده بوبرای نج

 صبح  درساعت ده و خیال بیرون آوردن را نداشت.  مرد مهربان سرانجام برده فرو

نمود. مسلیجان به جان آفرین ت ،بعدروز   

 تا. برگزار شد اندوه  هفتم عموجعفر در میان حزن و سوم و مراسم خاكسپاری و 

.روحش گرفتندهفت بار ختم قرآن برای شادی ، فتمین روزه  

درمسجدی كه عموجعفر  روز سوم  .برتن نمودند ان رخت عزاهمه درسوگ عزیزش 

 به سوگ نشستند. دكتر، درآن خوانده بود ین سال به جماعتنمازهایش را چند

به  را بزرگي  دسته گل سفید و دو  ،الش ازبابت ازدواج راحت شده بودكه خی بامداد

كه هنوز  طرف صدرا ازخانواده ی متوفي تقدیم كرد. یکي از طرف خودش دیگری هم 

.  رفتند مهمانان برای صرف شام به سالن ، از پایان مراسم بعد .از كشور بوددر خارج 
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  در حال خروج بودند، خرما دیس های باقي مانده از  حلوا و هانیه و مهسا با،  پریسا

ر كه شباهت زیادی به دكتربهاو پدرش به همراه مرد میانسالي برادر كه آقا فرزاد با 

مرد میانسال  با  .سالم دادند به آنهادختر هرسه  آمدند. مست داشت، به طرف آنها

اد:ادب تمام جواب د  

غم آخرتون باشه. .ت عرض مي كنمیسالم خانما. تسل _  

 پریسا  زودتر از هانیه ومهسا پاسخ داد:

زحمت كشیدین . .حاج آقا خیلي ممنون  _  

:سمت پریسا گرفت دستش را به و به مرد همراهش كرد فرزاد رو   

هستن .شیباني ایشون خانم دكتر پریسا  _  

 بعد به هانیه اشاره نمود:

.خانم بنده هستن دخترعموی خانم دكتر و دخترخاله و  هانیه خانم _  

 این بار دستش را به طرف مهسا گرفت :

خواهر خانم دكترن.  مهسا خانم _  

متوقف مانده   در حالي كه نگاهش بر پریسا، آن سهمقابل معرفي  مرد میانسال در

.داد احترام تکان  ی بود، سری به نشانه  

به دخترها: دكتر بامداد رو كرد  

بهارمست پدر دكتر بهارمستن كه زحمت كشیدن تشریف  یآقا ایشونم خانما _

.آوردن  

احترام پاسخ داد: در كمال ادب و نموده و  به پریسا مرد محترم رو   

.دخواهش مي كنم آقای دكتر چه زحمتي؟ انجام وظیفه بو _  

 سپس پریسا را مورد خطاب قرار داد: 

صحبت  تلفني باهاتون  خیلي سالم رسوند البته مي خواست  صدراجان  رخانم دكت _

.تونو نداشت كه گویا شماره ه كن  
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ولي صدرا  ؟شماره تلفن مي خواست، این حرف یعني با .متوجه منظورش نشدپریسا  

 كه شماره ی او را داشت و به او زنگ زده بود.

:پایان داد دخترخاله اش  به تردید ،حرفي كه زد با  هانیه   

  .پریسا جونو تقدیم مي كنمی  االن شماره چشم  آقای دكتر لطف دارن. _

به آقای بهارمست نگاه كرد. چقدر چهره اش آشنا بود! گذشته از شباهت   پریسا

 زیادی كه به پسرش داشت، جایي دیگر هم او را دیده بود! 

  از داخل و داد اوبه دست  دیس خرما را نگاه مهربانش را بر همسرش پاشید و هانیه 

.درآورد خودكاری كیفش ورق و  

دستي به سمت  ود و را نوشت او شماره تلفن، بپرسداز پریسا  بدون این كه سؤالي  

 آقای بهار مست گرفت.

 آقای بهارمست كه متوجه بهت زدگي پریسا شده بود توضیح داد:

البته صدرا جان گفت شماره تونو قبال داشته  كه متاسفانه اشتباهي پاكش كرده.  _  

نیما  علي وكه   دست مي دادبا پدر و برادر دكتر بامداد  ،برای خداحافظيمرد محترم 

  را برای صرف اصرار او با به طرفش آمده و، ص بود با پدر صدرا آشنا شده اندكه مشخ

پس از شام دعای ولیمه خوانده شد وحضار برای شادی  دعوت نمودند.   به سالن  شام

ل خروج درحامهمانان  یکي یکي و دوتا دوتا  صلوات فرستادند. و  فاتحه روح مرحوم 

.بلند شد پریسا بودند كه صدای زنگ گوشي   

 محکم  را به سینه اش طبل خود مانند  ، قلبششنیدن آن چرا با دانستندخترجوان   

.  در گوشه ی خلوتي موبایلش را جواب داد:دكوبی  

سالم بفرمایین.  _  

رسید: گوشش بهارمست بهی دكترمردانه  صدای بم و   

ت میگم غم آخرتون باشه. یهستم تسل صدرا .سالم پریسا خانم _  

ه تلخي را از وجودش آمد چه شیرین  صدای دلدار، تلخ پس از یک روز غم انگیز و

نشسته  ش مي خنک برجاننسیو  در باز شده، داغ پراز بخار و  نگار در حماميزدود!! ا
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نمي دانست كه تسالی وجود  حال آن كه  گفت تسلیت مرد محبوبش  زنگ زد   .باشد

:اوستخود پریسا، همه   

تشریف  پدر محترمتونم شرمنده كردن و  لطف كردین تشکر مي كنم استاد. _

 آوردن.

نشنید : راگویا تعارفات او صدرا    

؟پریسا _  

اره این همه ب یک  ؟و بودا با ؟  "پریسا" .طبل دل دختر، غوغا راه انداخته بود

 صمیمي؟

بله آقای دكتر؟ _  

 گویي بعد مسافت، قلبش را نزدیک تر نموده بود. مرد جوان با احساس لب زد: 

.دلم برات خیلي تنگ شده _  

 كهبه بازی وحشتناكي گرفته بود. دختری  را قلب دختر ، بود؟ آقای دكترقلب او با

 به مهماني رنگها اكنون دلش، راحت باشد او این گونه با مردیهرگز اجازه نداده بود 

چه خوب بود كه صدرا هم به یاد او بود و دلتنگش شده بود. دخترجوان  .فته بودر

این !  چه پاسخي به مرد محبوبش میداد تا ضمن نمي دانست چه بگوید  كردسکوت 

زالل   د؟!مي نمو  رسد، او را از عشق خود مطمئنمي كه دختر سبک سری به نظر ن

بارید: چه گوارا تشنه ی دختر جوان  بر جان مرد  صدای  

هم برای من  بگو بهم بگو كه دل تو جوابش خیلي ساده اس. نمي خوای چیزی بگي؟ _

 تنگ شده. 

دوخته بودند. را د ولي انگار دهانشچیزی بگویپریسا  سعي كرد    

 صدرا با صدایي آهسته گفت:

این كه مزااا.... نمي گي؟ باشه از_  
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، باید همان طور كه صدرا برایش مي داد را او باید جوابپریسا  .بودتردید جایز ن

انرژی مثبت فرستاده بود، خیالش را راحت مي كرد ولي نمي دانست چگونه! با 

:استیصال گفت  

آقای دكتر؟ _  

امیدواری گفت:مردجوان با   

جانم؟ _  

 به من ومن افتاد. نفس عمیقي كشید تا آرامش از دست رفته اش را باز یابد:

م بگم ..ممنم دلم خواست كاش االن اینجا بودین . من .. من ..  یعني چه طوری بگم؟ _

.واستون تنگ شده  

كشید: صدرا فریاد  

شده میام دیگه نمي  هرطور بانو دمترتیب برگشتنمو می همین فردا  راست میگي؟ _

.بمونم تونم ازت دور  

 پریسا  كه خجالتش تا حدودی كم شده بود، این بار راحت تر گفت:

.شماگه بیایین خیلي خوشحال می_  

؟؟پریسا حتما منتظرم باش. _  

بله؟ _  

لحظاتي سکوت برقرار شد قلب دخترجوان  با شدتي بیشتر تپیدن گرفت. صدای 

 دلنشین صدرا آمد:

.دوستت دارمخیلي  _  

مد به آ دیگر هیچ چیز مهم نبود صدرا مي پس از آن چه شد. دختر جوان یادش نماند

و در كنار دادن مژده ی بازگشتش، به عشقش هم اعتراف كرده بود.  .زودی زود

وجودش دستخوش حس بسیار شیریني شده بود. صدای گرم و دوست داشتني صدرا 

 در گوشش پیچید:

یلي دوستت دارم.خ _  
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بارها و بارها جمله ی جادویي اش را به یاد آورد و غرق شادی و شعف شد. مردجوان 

 هم او را دوست داشت همانگونه كه او عاشقش بود!  

چیز . گذراندباید این دوران پایاني را با موفقیت مي  پریسا راه رسید دیگری از روز 

عشق آماده مي كرد. هیچ  باید زمینه را از هر بابت برای رسیدن به ادی نمانده بودزی

یک هفته از تماس تلفني صدرا  .مانع و رادعي نباید وصال  او را با صدرا به هم مي زد

وگوش به زنگ تماسش بود ولي  .بي صبرانه انتظار بازگشتش را مي كشید گذشت.

 به این ماجرا فکر به قدری سرش شلوغ بود كه كمترفرصت مي كرد نشد. خبری ازاو

یک  .دقت بسیار زیادی داشت نیاز به وقت و ، سنجش مهارت بالیني آزمونهای .كند

سالم بامداد  هردو به سمت پاركینگ مي رفتند،روز برحسب اتفاق دكتر بامداد را دید 

:ز او پرسیدا را  حال صدرا ،احوالپرسي كرده و  

ز صدرا جان؟ یه هفته پیش مي گفت داره كاراشو جور مي كنه ا خانم چه خبر پریسا _

  !جواب نداد، گوشیشو دیشب كه بهش زنگ زدم برگرده ولي  تر هر چه سریع

ایستاد: هم كنارش بامداد .پریسا زودتر به اتومبیلش رسید  

تسلیت  منم  خبری از ایشون ندارم. فقط همون شب مراسم سوم عمو زنگ زدن و _

 گفتن.

: گفت نگریستمي  دستها  جمع كرده و به دور بامداد درحالي كه چشمانش را دكتر  

امیدوارم اتفاق بدی  با خونه شونم تماس گرفتم كسي جواب نداد.! خیلي عجیبه _

به من گفت هرچه زودتر میاد. نیفتاده باشه .آخه   

 را؟ نفهمید  فرزاد او شاید اتفاق بدی برایش افتاده بود .بي اختیار نگران شد پریسا 

داد: دید كه دلداریش چگونه   

.ي زنمبازم زنگ م نمي خواستم نگرانتون كنم  نم ا خاببخشین پریس _   

آقا جان همراه ، خاله و نفهمید چطور طي كرد. مادر خانه را طول مسیر بیمارستان تا  

حاضر مي ، كه برای مراسم ختم به تهران آمده بودندخاله نسرین  دایي و مادرجان و و

ه به خاطر مدرسه نمي هانیه ك. بروند وگواری به زادگاهشان این بار برای سشدند كه 
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مرد جوان از  بامداد پیشش بماند. شد دكتر  و بنا درخانه ماند ،توانست برود

خوشحالي بودن با نامزد عزیزش، به قول معروف با دمش گردو مي شکست.  بودن او 

برای هانیه نعمت بزرگي بود. این حجم از اندوه را فقط  فرزاد مي توانست از وجو او 

خیلي تلخ بود  جدایي از اقوام عزیزش ی همیشه لحظه  برای پریسا ر این سوبکاهد. د

هم  مي گفت كه آنها پدربزرگش شده مادربزرگ و چشمان كدر تر. ولي این بار تلخ

دستهای  و ین فکر درآغوش پرمهرشان رفتا با ان نیستند.چند صباحي بیشتر كنارش

 به سر او دم رفتن سربا مشاهده ی غم وغصه ی آنها،  . دایي جان بوسید چروكشان را

 و مهسا گذاشت:

 دوتا شما ،یا هانیه رم بستیم به ریش آقا دكترب خود.ی كه رود خانه  هر نخود نخود _

. ی بعد دیگه برای عروسي شما میاییمدفعه  نوز موندین! ه  

را  مهسای زیبا دایي ناصر. شد از همه طرف بلند "اهللءن شاا" "اهللءان شا "صدای 

:در آغوش كشید، كه بغض كرده بود  

حاال خودت بگرد یه   .رمضون مُرد بیچاره، جواب ندادیقدر دایي جون  این  بیا _

باید باشه. خوشگل تر و رمضون پولدارتر از كن حواست باشه ها خوبشو پیدا  

:در گوش مهسا زمزمه كردسپس   

نذاربپره پسر خوبیه .! گیر كرده هادكتر گلوش پیشت  کنم داداش این آقان غلط  _  

 فرشاد به مهسا شده بود. وقتي پس دایي جان  هم متوجه نگاههای پرمعني  اوه 

به  خودش هم پي فهمید  پریسا ،در آمد سرخگل  به رنگ مهسا بلوری صورت سفید و

:دایي جان این بار رو كرد به او . برده توجه برادر بامداد  

هم  به تو نتونستي یکیو تور كني؟  ،همه طبیب میون اون ؟؟ دكتر خانمكیجا خانم _

ات برای دخترخاله دیر بجنبي همه میرن و تو بي شوهر مي مونیا! ن دكتر؟ گمی

؟آستین باال مي زني خودت موندی  

:درگوشش گفت و  
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گفت  .همه مون تعریف كردی آقا فرزاد همه چیو همون اول برا فکرنکن نمي دونما. _

. جواب رد شنیده و رو مي خواسته  كه اول تو  

ازبابت  وجدانشزیرا  راحت شد هم خیالشاز حرف دایي هم خجالت كشید و پریسا 

:شان كردخاله نسرین به نوبت بغل این ماجرا ناراحت بود.  

خواهر  دوتا اهلل این بار دیگه برای عروسي شماءداداشم گفت ان شا  همون طوركه _

.میاییم تهران  

پا  كه به خاطر ماندن كنار نامزدش سراز فرزاد  همه رفتند.دخترها  درمیان اشک وآه  

دو  . مهسا تنها ماندند و  ی خاله جان رفتند. پریسابه خانه   همراه هانیه، اختنمي شن

در بیمارستان.  و پریسا  مشغول بودند. مهسا در نگارستان روزها خواهر   

كه  چرا ش مي شدبه راحتي مشغول مرور تکالیف بیمارستان  از بازگشت از بعد پریسا

اخته بود. ولي درعین حال را برای درس خواندن بسیار مناسب س فضا ، سکوت خانه

با خود  .ده روز از تماسش گذشته بود .صدرا پرواز مي كرد اغلب به سمت مرغ فکرش

گوشي   نمي دانست زنگ بزند؟او  كه این بار است منتظرصدرا  شاید فکر مي كرد كه 

 روز بعد تا باالخره تصمیم گرفت ؟یا نگیرد ؟تماس بگیرد را برداشت ولي مردد بود

  . پریسادش خانم دكترسخایي متخصص داخلي برگزار . مورنینگ با حضوركند صبر

خیلي خانم دكتر  شنیده بود .را بسیار عصبي مي دید شان ستاد جواناولین بار ابرای 

 هم دل تنگ  او حتما با خود فکر كرد كه به صدرا داشته  نزدیک شدن در  سعي

.دل درداز شکایت  . اولین بیمار دختر هفده ساله ای بود باشدهصدرا   

هر یک از انترن ها ویزیت كرده و  د.ناستاد از چند نفر خواست بیمار را ویزیت كن 

 اشاره نمود. ابروهایي بهم آمده به پریسا دكترسخایي باتشخیص احتمالي دادند. 

فس عمیق به دختربیمار یک ن با .اعتماد به نفس او را پایین آورد ،خمهای دكترا

را یش  دستها عجیب هردو و خشمي آشکار استاد با نزدیک شد و سواالتي از او نمود.

سؤال نمود:و  هبه حركت درآورد  
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رفتار خانم  اینترنها از ی همه؟ چي مي خوای بگي جوابها  این سؤال و از بعد خوب؟ _ 

:جدیت جواب داد باحالي كه نفس عمیقي مي كشید  در پریسا  تر جا خوردند.دك  

ام. آر. آی مي  جازه تون براشا با  .دم كلیه نعل اسبي داشته باشناحتمال می _  

مشخص بشه. نویسم تا   

:و به همراه بیمار گفتپرید  شدكترسخایي به میان حرف   

.دنمی احتماالتیه كه ایشون اسکن نگیریم معلوم نمیشه . اینا وتا عکس   البته _  

گونه  بسته بود. این كمر به نابودی پریسا وهین آمیزش گویا با رفتارهای ت استاد

برلب  از ژینوس كه پوزخند به غیر .نداشت  سابقه، ینترن درحضور بیمارا برخورد با

. به خوبي دیده مي شد دكه حضور داشتن كسانيتمام  نگاه  در  تاسفتعجب و ،داشت

نگشت باال مي ا را باش رحالي كه عینکد آن قامت كشیده اش جلو آمده و نسرین با

به دكترسخایي كرد: رو، داد  

 مبني برسالم بودن روده ها و توجه به نتیجه ی بررسي ها  مي بخشین استاد ولي با _

مال خیلي زیاد میدم كه مشکل منم مثل خانم دكترشیباني احت ، سایراعضای شکمي

 همون كلیه نعل اسبي باشه. 

 "طوره بله همین "گفتن  بقیه هم با قای پاكدل و، آاز صحبتهای نسرین  بعد 

بي خبری از  .مورنینگ به پایان رسید اعالم نمودند. با تشخیص پریسا موافقتشان را

ه تلخ نمود اوقاتش را رطرف دیگ هم ازرفتار زشت  دكتر سخایي  ،یک طرفاز صدرا 

به سراغ  اكرم هم آمده و كه نسرین و رختکن مشغول تعویض روپوش بود . دربود

:برداشت را كیفش و بست را آخرین دگمه مانتویش ان رفتند.مانتوهایش  

بچه ها میایین؟ _  

مرتب  جلوی آیینه روسری سبزكله مرغابي رنگش را درآورده و را اش  اكرم  مقنعه

:نمود  

معلومه كه میایم پرسیدن داره؟  .ریمهم پیاده می ابو قراضه ات برو ما با پس نه تو _  
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رحین ، دمانتوی طوسي رنگي به تن كرده بود ، نسرین هم كه به جای روپوش سفید

:دست بر شانه ی پریسا گذاشت راه رفتن  

ن به ماما. دلم برای مهساجون تنگ شده .تازه من یکي مي خوام بیام خونه تون _

. مي مونم ی شما  خونه گفتم منتظرم نباشه كه شب تو  

او هم بیاید.  خواست، زاكرم كه با موبایلش صحبت مي كردا واقعا خوشحال شد. پریسا

:قطع كرد گوشي را رپاسخ سری تکان داده وكه د  

تا نسرین گفت میاد  ؟ مخیال مي كني منتظردعوتت كردی؟ پیش خودت چي فکر _

منم دلم برای مهساجون یه  .هستم شما گفتم شب با و خونه تون زنگ زدم به مامانم 

 ذره شده.

ن به ای ،گرفته بود از سه دوست  را "هم بودن با"فرصت  ،كار زیاد حجمكه این روزها 

.دورهمي واقعا نیاز داشتند  

كمربند ایمني  رابست: پزشک جوان،  

ناهار چي مي خورین؟ مهمونای ناخونده  خوب  _  

:جلو نشست اكرم كنار او بر صندلي   

.كوفت باشههرچي بذاری مي خوریم. مفت باشه،  .به قول خودت ناخونده ایم _  

اكرم :ی پس كله  نسرین ازعقب زد  

.ون آقاحمیدتا با بخور كوفت توهوی  _  

:پریسا كرد به رو سپس   

  هرچي پری جون بپزه من نوش جان مي كنم. _

پریسا از آینه نگاهش كرد:    

.آشپزی ندارمی اصال حوصله  وای نه! _  

:از كیفش درآورد را گوشي موبایل  

هرچي مي خورین بگین   .ه مون هست كه غذاهاش عالیهتو محل یه رستوران خوب  _

بدم.  سفارش  
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زد: اودست بلند چپش ضربه ای به كتف  با  نسرین   

 

رستوران محل خودمون غذاهاش از مال ه به ما! دپز رستوران محلشونو می  بابا برو _

.من غذای خونگي مي خوام  .تره هم عالي شما  

: ست بامزه ای گفتژ با  موافق بوداو  اكرم هم با   

به قدقد  امروز فردا، زرشگ پلو خوردیم بس جوجه كباب و از مردیم  آره بابا _

 میفتیم.

:نسرین هاها خندید   

كشي هم جوجه  آره برو برای حمید جونت قدقد كن اونم برات قوقولي قوقو كنه بعد_

.راه بندازین جیک جیک جیک جیک  

:ه بود ضربه ای به بازوی نسرین زداكرم كه ریسه رفت .هرسه زدند زیر خنده  

تو میاد  البته خداییش نه به مرغ تویي خروسم پاكدل جونته. .جیک جیک وزهرمار _

جفتتون شترمرغین. مرغ باشي نه به اون میاد خروس.  

زد: پس سر او ضربه به كتف و نسرین چند   

هم بگیریم یه املت  گوجه وتخم مرغ  تا چند  .ونوایي بربری دیدی وایسانپری   _

.خوشمزه بپزیم  

:گرفت ی هانیه راشماره ، بي توجه به حرفهای نسرین پریسا   

  !الو سالم هاني_

_ ...  

خوبه مرسي. هاني خونه ای؟ _  

_...  

درست مي  فلفل بادمجون  ی  دلمه ، پس داری برای شام  شوهر جونت !چه خوب _

؟كني  

را به هم زدند  ین كف دست راستشاننسر اكرم و  
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_ ...  

مهسا هم درست كردی!و تو ماهي كه برای من  خیلي ممنون چقدر _  

_ ....  

؟ واقعا _  

دندان نمایي زد: دوست كرد و لبخند  دو نگاهي به هر   

وب كه یه عالمه پختي بذاری فریزر!چه خ _    

_ ......  

   !وای چقدر خوب ژله هم درست كردی؟ كرم كارامل و ؟گيراس می _

:گفت نجوا گونه با صدایي   نسرین  

بگو برای آقای دكتر دسر چي درست مي كني؟  _   

  پریسا لبخند زنان سری تکان داد:

چي درست كردی؟ دسر به جز اینا   خوب _  

_  ...  

شام چي درست مي  زا برای بعد كه برای میز شامتونن.  ژله  نه بابا كرم كارامل و _

 كني؟

_ ...  

؟خوایخوب اگه نظر منو ب _  

واكرم پرسید: چي؟ نسرین  اشاره از با   

:لب زد اكرم  

كیک سیب. _   

لب زد نسرین   

.آره پای سیب خوبه _  

خیلي خوبه. ببین كیک سیب  _  

_ . ...  
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پس چي؟ شما  بخوری ما  نگاه كنیم؟  آره دیگه _  

_ . ...  

مي  .نسرینو میارم خونه مون دارم اكرم و .خوب معلومه  ؟ذوق مي كنم من چرا _

فدات  . باشه باشه سورپرایزم كردی  این صحبتات خواستم املت بدم بخورن كه با

 خداحافظ.

 اول كتری را روی گاز، به محض رسیدن به خانهپریسا   . دندهرسه غش غش خندی 

اكرم هم به آشپز خانه  كه نسرین ودم مي كرد  چای را ، تعویض لباس از بعد گذاشت

:پشت میز ناهار خوری نشستند آمده و  

. هرچي هم بخوایم خودمون برمي داریم بگیر ی مي خوریمچا جا مي شینیم  همین _

 بشین.

 .ظرفي شکالت روی میز گذاشت  با و لیوانهای سرامیکي ریخت را در چای هاپریسا   

كرده  كه صبر نسرین  .، هیچ چیز مانند چای داغ مزه نمي دادسرد نسبتا هوای آن در

:دستانش بازی داد شکالت را در ،بود چایش كمي  سرد شود  

بد پاچه مي گرفت؟ میگم این سخي اَخي امروز چه مرگش بود؟ _  

:، گفتباد كرده بود اكرم كه گونه اش از شکالتي كه میان دهان داشت   

رو   بهار نارنج تنگ شده. شایدم فهمیده اون پریسای معلومه چرا. دلش برا _

.داره از حسودی مي تركه، خوادمي  

این حرف اكرم  با ،رف دهان مي بردبه ط كرده و از كاغذ جدا نسرین  كه شکالتش را

: وردپایین آ دستش را  

البته  چرا  .نداره تو كسي از این قضیه خبر جز من و  بیمارستان فهمیده؟ تو از كجا  _

ولي امکان نداره حرفي زده باشه. دكتربامداد هم در جریانه   

:گذاشت كه خالي شده بود روی میز اكرم لیوانش را   

باالخره باید مي دونست بهارنارنج  مال  . مهم نیست  فهمیده باشه كجا هر از حاال _

 پری خودمونه.
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  نیشگوني از بازوی او گرفت: پریسا

 

.تکراركن یادت بمونه  .بهار مست جناب صدرا .بي بهارنارنج  آی آی بهارنارنج _  

:شد سیني به دست وارد مهسا  باز كرد را در آمد جوابي  دهد كه زنگ زدند. تااكرم   

 داد رو  گرفته اینا این هاني بال .هدست این دلمه ها نجات بد منو از  .سالم سالم _

چي پرسیدم مهمونا كین  هر .مهمون دارین  بعد هم دوید رفت ببرگفت  دست من و

 جواب نداد.

:از دست خواهرش گرفت سیني راپریسا   

تو آشپزخونه نشستن.  نسرین اینجان اكرم و  جي جونم خوبي؟آبسالم  _  

به نوبت در  و حرف روسریش را درآورده به سمت آنها رفت دن اینشنی بامهسا 

:رفتگآغوششان   

!صفا آوردین چه عجبخوش اومدین،  .به به خانمای پزشک _  

، دست مهسا  داده بود  را به همراه سبزی خوردن سلفون كشیده كه غذا  هانیه

:همه دیده بوسي كرد با شد. كرم كارامل وارد سیني ژله و خودش با  

هانیه متعجب پرسید: ي كنم برو به آلن دلون برس.هش مخوا  

به كي برسم؟ _  

ي هیچ خجالتي گفت:اكرم ب  

لقبیه كه من دكتر بامداد رد به اون مفتخر كردم. البته جووني های آلن كه هلو بود  _

 نه پیریاش كه شده هلوی لهیده.

ین ضربه ای به بازوی او زد:نسر  

جلوی حمید جونتم میگي؟ خجالتم خوب چیزیه ها! این چیزا رو _  

 جواب ضربه ی او را داد:

بله كه میگم مگه خیانت كردم كه نگم. دكتر شبیه آلن جونه دیگه. _  

كه از شیطنت او خنده اش گرفته بود، پرسید: هانیه   
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ه لقبي دارهچن وقت نامزد جون خودت او _  

دارونداره"نامزد جون خودم اسمش  _  

خندید: "هاهاها"ین نسر  

ندارم شد لقب؟ ارا وآخه د _  

سری تکان داد:اكرم   

نه دارا  "دارو ندار "من گفتم  نیستي!  تو  ی تیز هوشا خنگ مي زنن فقطهمه  _

 وندار! یعني همه ی دارو ندارم اونه.

 میان شوخي و در را غذا كنان از رفتن منصرف شد و كنارشان نشست.هانیه  خنده 

بعد همگي به پذیرایي  و صرف كردند، كرما و های مهسا  گذاشتن سر به  سر و خنده 

از اتاقش آمد :عتي بعد مهسا مانتو روسری پوشیده سا .رفتند  

.منم برگشتم ، استراحت كنین هم گپ بزنین و كمي با خوب خوشگال تا _  

كجا؟ _  

.باید ببرم فیزیوتراپي رو  بابا _  

 پریسا سوال كرد:

؟تو چرا؟ مگه مازیار نمي بره _  

بر سر انداخت:مهسا روسری   

دیگه فرصت  .ویر آقا به فکر خارج رفتنه و ین هیرا تو  .سرشون شلوغه  مازیارخان _

 اهلل پیشتونم.ءان شاساعت دیگه  دو  خوب تا بابا برسه. نمي كنه به كارهای 

 خداحافظ.

:پریساهانیه روكرد به   

گذاشت رفت اون از ماندانا كه  .عمو خیلي مي سوزهی دلم برا  پری تازگیا  _

اینم مي خوابه.  اون افسردگیش  كه دایم قرص مي خوره و شهرستان. اون از خاتون با

این اوضاع جسمیش تنها هم شده. با  .ره اونور آباز مازیار كه داره برای همیشه می  

: ، گفتحالي كه صورت گردش سرخ شده بود در كرد به هانیه و اكرم با تردید رو  
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. هدمیداره دل مهربون زهرا خانمو  سزای شکستن  بانيیآقای شنیادا ولي   بدتون _

نگو یه  .سیفیهرچه یوزا  فکر مي كردم حاال ، ده بودم زهرا خانم عاشقش شده بودشنی

جای  .همون بهتر طالق گرفت .چشم كج و كوله دهن و الغر با ی پیرمرد سکته زده

.سوزنب وهر مي كردم تا اونافوری ش ، من اگه جای زهراخانم بودم. پدرش به نظر میاد  

بعدها  جوونیاش خیلي خوش تیپ بوده شبیه مازیار.  شو نبین. و حاالمبابا اكرم جان _

و شوهربود  چي مرد ولي ازهر .واستگارای زیادی داشتخمامان هم به این روز افتاد. 

كنه.  اون به هیچ مردی نتونست اعتماد از دیگه بعد شده بود متنفر  

:گرفت ی حرف او را هانیه دنباله  

میرفت سروقتشون.  مي فهمید واز كجا عمو  بار خواستگارمیومد نمي دونم تازه هر _

راه  دوراز چشم خاتون سر دوباره خواستگاری كرد. از بابابزرگم  باری هم خاله رو چند

دیگه  بهش توپید كه اگه یه بار پشیموني مي كرد ولي خاله جونم  برازا و خاله میومد

دیگه بي خیال  از اون ترسید و بعد .ذاره كف دست خاتونمزاحمش بشه همه چیو می

 شد.

  از حالت بشاش بودن خارج شد: اكرم 

كه قبول نمي كرد هركس دیگه ای هم جای زهرا خانم بود همین جوابو مي  معلومه  _

  بشین سال هم اومده میگه تو چند بعد، بچه دارشدهه، آقا یواشکي زن گرفت. داد

 پایین زن دیگم باال.

:كرد به هانیه نسرین رو   

چقدراز بابای تو بزرگتره؟ ، هاني جون آقای شیباني _  

 هانیه پوزخندی زد:

سالم از بابای من كوچکتره . بزرگتر؟ عمو دو _  

:هر دو دستش را به طرفین باز كرد اكرم   

 بابات جوون مي موندمثل ، بفرما اگه به جای خاتون اونم با خاله ات زندگي مي كرد _

سالم. و  
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:اكرم  به كرد رو، نسرین كه حوصله اش سررفته بود  

  .ایین حرفای خوب خوب بزنیمبی گذشته ها گذشته ولش كن.  اكي تکي _

:كرد به پریسا رو  سپس  

سمینارش تموم نشده؟ .دكتربهار مست تعریف كنین از _  

 پرت كند از قضایای  پدرشا رحواس پریسا  ، ر جهت صحبتیتغی نسرین خواست با 

که قبل از این . رداضطراب فروبُ در قعر چاهِاو را  با آوردن نام صدرا، آن كه غافل از 

: هانیه جواب داد پریسا چیزی بگوید،  

خواسته   دكتربهارمست  ولي گویا سمینار ادامه داره  ،اینطور كه فرزاد مي گفت واال _

دكتربهار مست  تماس مي گیره ولي   روزه كه بامداد  چند  االنم  ندادن.  برگرده اجازه

.دهموبایلشو جواب نمی  

:چشمانش را تیز كردنسرین    

؟؟ خوب چراجواب نمیده _   

  هانیه  با نگراني گفت:

زنگ زد اونم نه  پدر دكتر صدرا ، فرزاد دیروز به آقای بهارمست نمي دونم  _ 

 گوشیشو جواب مي داد نه تلفن خونه رو.

. یعني چه رفت آشپزخانه ی آوردن میوه به به بهانه  .به شور افتاد  دوباره دل پریسا 

با  ؟بوداتفاق ناگواری رخ داده  شاید؟ داپدرش چرا جواب نمي دبود؟  اتفاقي افتاده

 خودش گفت:

شه.با خیال راحت كنار نامزد خوش به حال هانیه _   

ن میوه خشک كرده و درو وخیارهای شسته شده را  و سیب های تامسون پرتقال 

بي حوصلگي  با .نتر، زنگ خوردروی كا خوری كریستال قرار مي داد  كه گوشي اش از

: جواب داد  

.بفرمایین الو _  

  صدای گرم و دلنشیني گوشش را نوازش داد:
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  م.پریسا جان سالم  _

 " مجان"آسمان پنجم برد وبه  راگفتنش  او  " پریسا"صدرا بهارمست  .خودش بود 

:جواب داد  بلند صدایي   بي اختیار با  .گفتنش به آسمان هفتم  

سالم دكتر حالتون چطوره؟  _  

 تو .لیه عالیم دلم برات خیلي تنگ شدهعا .شنوم رو مي توقشنگ كه صدای  حاال _

 چطوری خانمم؟

قلبهای بیمار را مداوا مي كرد  قلب بود دكتر وای خیرسرش    

به ارتعاشي شیرین انداخت:  این كلمات باقلب دختر جوان را  ولي   

فقط نگرانتون شده بودم. آخه گفتین به زودی بر مي  .منم خوبم شکر رو خدا  _ 

.دیگه تماسي هم نگرفتین، برنگشتین هیچ .گردین  

کي تلفني ی راستش بامي شدم  خودمم داشتم دیوونه  .ببخش كه اذیت شدی _ 

 تمام شماره هامم تود. و خورد ش گوشي از دستم افتاد كرد و حرف مي زدم عصبیم

باال بود نمیشد از هتل محل اقامتمون خارج  حجم كاراینجا روزی  یه چند .اون بود

زنگ .  و دارم نه فرزاد رو توی روز كه گوشي خریدم دیدم نه شماره  از چند بشیم بعد

ت گفت رفته بوده سفر گوشیشو اینکه امروز خودش تماس گرف زدم پدرم اونم نبود تا

.شته بوده. سریع شمارتو ازش گرفتمگذا جا  

؟ اهللءكي برمي گردین؟ ان شا .شکر كه سالمین رو خدا _  

چشمای قشنگتو..و كنم بیام پیشت  دلم مي خواد همین االن پرواز  من باشه اگه با _  

 بناگوش باز تا هرسه نیششان  به طرف كانتر كه دید اكرم برگشت  "پق " با پریسا

:او را مي نگرند شده و  

سه تا كله پوک دارن بروبر نیگام مي كنن. نمي تونم  ببخشین آقای دكتر اینجا  _

 حرف بزنم .

:صدرا قاه قاه زد زیر خنده  

؟سومي دیگه كدومه راكعي. افشار و رفیقان شفیقت. دوتاشونو مي شناسم _  



256 
 

اس.دختر خاله ام هانیه سومي هم  .نسرین اكرم و .بله درست حدس زدین _  

 .به باد كتک گرفتند رااو  مثل وحشي ها  هجوم آوردند و پریسا سه به طرف هر

:صدرا فریاد زد . منتقل شد گوشي به آن طرف هایشان صدا  

اسپیکر.ی رو بذار _  

:گذاشتپریسا  خود را به زحمت از دست آنها بیرون كشیده و گوشي را روی اسپیکر   

؟ سه تایي حمله كردین به خانوم من؟ مظلوم گیرش ریه نف نفر به آهای چند _

هم هانیه خانوم  شما . نمره مي رسم خانم راكعي خدمت شما با؟ خانم افشار آوردین

.فرزاد مي كنم به آقا تون  حواله  

:پرید جلوی گوشياكرم همگي زدند زیر خنده.   

 اصال خانم  .استادرو كم نذارین. خواهش  شد نمره ما ببخشین ببخشین اشتباه  _

دست روش بلند كنیم.  لط بکنیمغ.داره چشممون جا شما رو  

:هم كله اش را خم كردنسرین    

؟شد كه ما بي خبریم ما كي خانوم شما استاد این پریِ وا _  

 خیلي جلوتر . البته نه .رو كاندید ازدواج كرد همون موقع كه دكتر پاكدل شما _

شما شیطونا بهم رسوند. با كرد ووقتي چک پولمو پیدا  ازاون. زا  

:اكرم غش غش خندید   

.بابا ایول دم نمي زدین؟ این همه سال عاشق بودین واستاد  .هه لَاولَ _  

یه دفعه  .ر كردم تا درس پریسا هم تموم بشهصب .درس داشتیمهر دو برای اینکه  _

 بیام جلو.

: هم به نوبه ی خود گفت هانیه   

. منه ی آقا فرزاد كشته  مرده .بفرمایین جناب بهارمست به جای یه بار ده بار حواله _

 فکركردین هه!

صدرا خوشحال از این كه دوستان پریسا كنارش هستند با خیال آسوده خداحافظي 

 كرد. هانیه به ساعت نگاه كرد:
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ره بدوم برم وای وای وای وای االن شوهر جونم میاد مي بینه من نیستم مي ذاره می _

 خداحافظ.

 اكرم نگاه شیطنت بارش را به او دوخت:

آره آره بدو كه آلن دلونت بدجوری بي قرارته!  _  

به دنبال حرف خود غش غش خندید. هانیه كه با هردوی آنها صمیمي شده بود، 

 نیشگوني از بازوی او گرفت:

اوی اوی اوی االن میرم بهش میگم اسمشو گذاشتي آلن دلون! _  

م دوباره خندید:اكر  

برو بگو مگه ازش مي ترسم؟ خیلي هم دلش بخواد به این لقب مفتخرش كردم.  _  

 هانیه رفت و مهسا رسید. تا پاسي از شب با هم نشستند و گفتند و خندیدند. 

در پذیرایي رختخواب انداختند و كنار هم خوابیدند.هم شب   

ساعت دوی عصر خسته از  پریسا . رفتندصبح روز بعد هر سه به اتفاق به بیمارستان  

فهمید كار و تالش بسیار، راهي پاویون شد كه موبایلش زنگ خورد. با نگاه به شماره 

 كه تماس گیرنده ، صدراست با خوشحالي جواب داد:

.سالم آقای دكتر _  

 صدرا كه از شنیدن صدای مخملي یارش غرق لذت شده بود گفت: 

.بیمار . نگو دكتر بگوسا ی منسالم پری _  

 برای لحظه ای دخترجوان نگران شد:

.باشین نکنه بیماردا دوره خ بال _  

فعال كه مریضم سخت مریض. _  

؟ایوای چرا؟ چتونه_  

چي تجویزمي  ،از جدایي ،از دوری .چمه؟ خانم دكتر قلبم درد مي كنه نمي دوني _

 كنین؟

:و لبهایش كش آمد نفس عمیقي كشیددخترجوان    
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برای جفتمون نسخه بپیچین. لطفا  اگه اونطوره كه منم مریضم .منووای ترسوندین  _  

:صدای شادی فریاد زد با صدرا  

؟من تنگ شدهای هم بر دل تو ای به چشم. یعني _  

:خنده ریزی كردپریسا   

.شما دل دارین نه پس فقط  _  

 رو تو پیشت   تموم بشه. من بیام جداییها  چه زودتر تنها عالجش اینه كه هرخوب  _

تو؟ و صدای نازتواز نزدیک بشنوم .ببینم  

  را راحت مي كرد. باید خیالش كمي مکث كرد تا تپش قلبش آرام شودپریسا 

  مي فهمید  باید مرد جوان 

:زد دل به دریا .مي كردنباید تعلل  ازاین  بیش كه او هم دوستش دارد  

.یایین دیگهو... خوب ب  رمشو بشنوموصدای گ  منم استاد عزیزمو ببینم و _  

مي كشم میام  ازاون پر بعد  روز دیگه هم هستیم دو فعال تا .كاشکي مي شد پریسا _

 دیدنت. 

مي دونین دكتر؟ .شکر رو وای خدا سه روز دیگه میایین؟  دو _  

چي رو مي دونم خانمم؟ _  

ازاالن ساعت  .نداره جاتون خیلي خالیه اصال صفا، بدون شما  ..این شهراینجا.. _

.برگردین مي كنم تا شماری  

؟پریسا _  

بله ؟ _  

اتعد چهلم شوهرعمه ب من دیگه طاقت ندارم تا _  

؟باشه .حاجي میاییم خونه تون با به محض  این كه رسیدم كنم.  صبر   

كیلو كیلو قند در دل دختر جوان آب مي كردند با ذوق و شوق گفت:   

.خوشحال میشم قدمتون روی چشم. _  
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تو آزمون شركت مي كني خیال راحت  نامزد مي كنیم توهم با  بي بال بانو. چشمت  _

مراسم ازدواجو راه میندازیم چطوره؟ بعد  

رو بزرگترا صحبت كنن. ولي اجازه بدین اینا  خوبه _  

قطع كنم ولي  اینکه دلم نمي خواد گوشي رو با چشم هرچي سلطان بانو امر كنن. _

د دیدار. پس وقتتو نمي گیرم به امیداری  مي دونم كار  

 .انرژی تراز همیشه به خانه رفت با .بین رفت از با تماس صدرا دخترجوان  خستگي

با فریده خانوم  به هم ریخته و زندگي را و خانه  ، برگشته بود و به محض رسیدن مادر

بودند.  شدهروب  روفت و شو و مشغول شست و كارگری كه برای كمک مي آمد،  

روز خوبي بود به آغوش پرمهر چه  دمیده شد.  خانه روح زندگي به ،آمدن مادربا 

:مي كرد شمتعجب نگاهزهرا بانو  .دبوسیاو را  شد تا جایي كه مي  و رفت ش مادر  

ببین چه خودشو برام   سه روز نبودما رفته بودم؟ همه اش  قندهار مادر مگه سفر وا _

  .لوس مي كنه دختر گنده

:همچنان در بغلش فرورفته جواب داد  

.هیچ وقت تنهامون نذار خواهش مي كنم. .همیشه باش _  

:از خود جدا كرد راخنده كنان  دخترش ، وسط كارهایش بود در كه مادر  

.بعد تا یه دوش بگیر بیا  فقط برو .باشه حتما _  

:طالع داداكه منشي تلفني  د درمطب مشغول ویزیت بیماران بودبع روز چند  

ببینن. رو ت اومدن شماآقای دكتربهار مس خانم دكتر. _  

.نكنی راهنماییشون استادو  ه بله بل _  

 

 صدرا

 

فرزاددر همان زماني كه صدرا خیال ازدواج داشت،    

ی به دنبال خواستگاری از دختر خاله  
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صدرا باالخره .  به توافق رسیدند ،هم آمد با پس از چند جلسه رفت و پریسا رفت.

به منزلشان  و درصدد بود وقت بگیرد .گفته بودملوک خانم  ماجرای پریسا را به پدر و

. صدرا با خوشحالي وارد دفتر كرد رییس بیمارستان دكتر عارفي احضارشكه  بروند

 رئیس شد:

سالم دكتر روزتون به خیر! _  

 دكتر سالخورده  نیم خیز شد و با او دست داد:

سالم آقای دكتر ممنون بفرمایین بشینین لطفا. _  

چرمي قهوه ای رنگي كه آقای رئیس اشاره كرد، نشست. دكتر صدرا بر روی مبل 

 سفید مو با لبخند نصفه نیمه ای گفت:

دكتر خبر دارین كه تو ایتالیا سمینار بیماریهای قلب و عروق مي خواد برگزار بشه.  _ 

.ممعرفي كرد كنگره این برای شركت در  از طرف بیمارستان  ور بنده شما  

صدرا بنا ضربه زد.  مرد جوان  شد و بر روح وروان این تصمیم رئیس، تازیانه ای 

نمي توانست در این سمینار شركت  نهداشت هرچه زودتر به خواستگاری پریسا برود. 

:خواست.د. برای همین از دكتر عا رفي عذركن  

از حسن ظنتون تشکر مي كنم ولي  رفتن به این سفر برام مقدور نیست. _  

محو شد:رئیس  خند از روی چهره یلب  

قرار گرفته اند و مورد تائید  تون قاالتجای هیچ عذر وبهانه ای نیست. ممتاسفم   _ 

 كس دیگه ای رو نمیشه جایگزین كرد. چاره ای نیست.

با توجه به قاطعیتي كه  دكتر عارفي به كار برده بود، صدرا  دانست  كه هیچ عذری در 

. با ابرواني در هم گره هم موظف به رفتن مي باشد این مورد پذیرفته نبوده و او 

 خورده از جایش برخاست:

بسیار خوب حاال كه امر مي فرمایین چاره ی دیگه ای باقي نمي مونه. _  

خوری صدرا شد:پیرمرد متوجه دل  
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نهایت زماني كه اونجایي سه هفته اس. هر كاری داری بذار برای بعد از كنگره. چشم  _

 به هم بزني تموم شده. 

باشه. با اجازه تون! _  

 دكتر عارفي هم بلند شد:

دكتر بهارمست ایتالیا جاهای دیدني زیادی داره ساعات آزادتو خوب بگرد و تفریح  _

 كن.

 مي رفتند با مقاالت ارسالي روز زودتر چند پزشکان  باید   ود وليروز ب كل دوره ده 

  چند هر . هفته ای وقت مي بردسه  كه در كل دو از كنگره مي ماندند روز هم بعد چند

ه و پری دلربایش را هر چه دمشخص ش تکلیفشر خیلي عجله داشت زودت  مردجوان

هفته مي رفتند خانه ی مادر سه  از دو عدب .ولي چاره ای نبود ،زودتراز آن خود كند

باید برای دیدن، شنیدن و لمس او باز هم صبر  .ندو او را خواستگاری مي كرد  پریسا

در روند تنفس او تاءثیر بدی  ،مي كرد. احساس مي كرد این اجبار جناب رئیس

، چون "یکي شدن با یار "یافت. شادی ناشي از فکر گذاشته! هوا را خالي از اكسیژن

خود را دلداری داد كه چند سال انتظار كشیده، دو سه ای مهاجر، پر زد و رفت.  پرنده

همه ی كارهای  هفته ی دیگر هم تحمل كند تا شاهد وصال را در آغوش بکشد.

نبود، شركت در   به خروج، را با حسي تلخ انجام داد. اگر دوری از پریسا مربوط 

نگ فراق از یار، كامش را به ولي شر اتفاق خوشي محسوب مي شد ایتالیا،  سمینار 

به شمار آمد  "تکلیف"لخ نموده بود، طوری كه شركت در سمینار برایش یک تشدت 

 ک جوان و موقعیتي كه برایدر حالي كه همکارانش به حال پزش  ."فرصت"نه یک 

با آرامشي در ظاهر و طوفاني در پیش آمده بود، غبطه مي خوردند، او  سفر اروپا 

پاركینگ تدارک رفتن مي دید. روز آخری كه قبل از خروج از كشور، در   باطن،

به  پالتویي عنابيخانم دكتر دید.   دكترسخایي راا هنگام ترک آنج كه بود بیمارستان

به . موهای مشکي جلوی سرش از شال سفید به همان رنگ بوتهایي  تن كرده بود با
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خانم كه  ی سالم برایش تکان داد نشانهبه  را . سرشندبیرون ریخته بود يمنظمطور 

بست:  را در و گیر كننده ای سوار اتومبیل شد. كنارش نشستغافل به طوردكتر   

احوال شما؟ سالم آقای دكتر _  

پاسخ داد: چشماني باز از تعجب نگاهش مي كرد،همانطور كه با صدرا   

خوبین؟ كنم شما تشکر مي _  

گرمش شده  گویا با آن پالتوپوست گران قیمت .پایین داد كمي شیشه راخانم دكتر 

:برگشتبه سمت  صدرا با كرشمه  ای كمرنگ،  بعد .بود  

  .نیستم ای بد _

چشمان مخمورش را به صدرا دوخت:زن جوان   

شما چي؟ خوبین؟  _  

 صدرا روی برگرداند و دست بر فرمان گذاشت:

خدارو شکر! بفرمایین كاری داشتین؟ _  

و هر چه ناز بلد بود، در صدایش ریخت:زن به طرف او چرخید   

؟شنیدم راهي اروپایین درسته _  

 صدرا بي توجه به نزدیک شدن او، سرد جواب داد:

درسته. فردا راهي ام.  _  

دوخت : به مرد جوان چشمان خمارش راباز هم خود را به سمت او كشید و   سخایي   

؟بیفتیننمي خوایین راه   _  

او كه عطر هوس انگیزش را هر چه بیشتر به مشام مي صدرا كالفه از نزدیک شدن 

داد:  كشاند، شیشه ی پنجره را پایین  

برم؟باید  كجا .چرا ولي مقصدتونو نمي دونم _  

سرجایش نشست: فوریبا دیدن چند انترني كه به پاركینگ مي آمدند،  سخایيدكتر  

.جلوتر  خیابون فا كافي شاپ .. چند لط  _  
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طي  از بعد  .بست هم كمربندش راخانم دكتر و تارت زداسصدرا بي هیچ حرفي 

 در حالي كه اخم شدیدی، آسمان صاف پیشاني اش را ابری كرده بود، مسافتي

:پرسید  

؟كسي قرار دارینبا  _  

. وبا صدایي اغواگر جواب داد:زن دوباره به سمت او چرخید  

كسي قرار مالقات ندارم. بانه  _  

او انداخت:صدرا نیم نگاه اخم آلودی بر   

پس برای چي باید برم اونجا؟ _  

 زن جوان با ناز وغمزه گفت:

.یههم جای دنج اونجا .حرف دارمشما برای این كه با  _  

ادامه دستهای كشیده و استخواني اش را باال آورد و  ،صدرا خواست اعتراض كندتا 

:داد  

بیشتر از نیم حرفام دم ولي قول میه قتتون كمو راهي سفرهستین والبته مي دونم  _

.نکشه طول  ساعت  

مقصد، ن به رسید  تا. این دختر دست بردار نیست دكتر بهارمست مي دانست كه

وارد رسیدند.  با هم  به كافي شاپ مزبور پس از چند دقیقه  .هیچ كدام حرفي نزدند

شاعرانه ای شدند. مبل های گرد چرم تماما مشکي، با نور قرمزی كه از جای  فضای

صحبت  "جدی" جای آنجا، بیرون مي زد، همراه موزیک الیتي كه پخش مي شد،

جواني با جلیقه شلوار و پاپیون گارسون ، به محض رسیدن .كردن را سخت مي كرد

 سرمیز گرد بر را هاآنادب   لمشکي، پیش دوید و خیر مقدم گفت. سپس با كما

نگاهي به   نشستنصدرا ناراضي از وضعیت موجود، هنگام  د.كردونفره ای  هدایت 

كه برعکس او  زن جوان  .خانم دكتر بداند وقتش كم است تاانداخت  ساعت مچي اش

با دقت پشت صندلي خود  در آورده وبه آرامي پالتوی گران قیمتش را خوشحال بود، 
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رای گرفتن سفارش به دبي بود بؤم كه پسر جوان مرتب ودیگری گارسون  گذاشت.

:میز نزدیک شد  

چي میل مي فرمایین بیارم خدمتتون؟سالم خوش اومدین!  _  

سیب منتظر دكترسخایي باشد، برای خودش كاپوچینو با كیک  بدون اینکه صدرا 

:نگاه كرد زن هب. گارسون سفارش داد  

شما چي میل دارین؟ _  

زد: سخایي كجخندی  

.ازهمون بیارینبرای منم  _   

با همان سگرمه های درهم كه ازقضا بسیار خوش تیپ ، صدرا پسر جوان ناز رفت بعد  

:به همکارش كرد روترش كرده بود،   

.بگین گوش مي كنم خانم سخایي گفتین با من حرف دارین  خوب _   

 

دیدن زوجهای جوان كه  ، شده درهوا  متصاعد های طرمخلوط ع  ،رنگهای گرم سالن

زن جوان   همه دست به دست هم داده بودند تا هم نجوا مي كردند همه و با عاشقانه 

شته و مکنونات قلبي اش را نمایان كند:ادرباحساساتش پرده از  

خودمو آماده كرده بودم  برام گفتنش خیلي سخته  ؟راستش نمي دونم چطور بگم _

 ولي .. 

بي تفاوت  به كمکش برود ولي او گویي اسرارشخواست كه در باز ردجوانم نگاه از  با

 زن. به نگاه خیره ی زن، سفارشاتشان را كه پسر جوان آورده بود تحویل مي گرفت

گارسون برود:  صبركرد تاجوان   

خوني بودم سرم  همیشه بچه درسدر طول عمرم . ساله درگیرم دكتر من چند  _ 

ذكرم  و همه فکر .بودم دورو ساالم ات عاطفي همسن از هیجان. درس بود كتاب وی تو

هم  شما  قضا دست بر این كه قبول شدم و تا كنکورپزشکي بود. موفقیت در

.همکالسي من شدین  
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زن جوان سکوت كرد. منتظر اشاره ای از مرد شد. نگاه پر انتظارش را بر او پاشید ولي 

از مشاهده ی  مزه مي كرد. را مزهصدرا بي اعتنا به آنچه شنیده بود، نوشیدني داغش 

بي اختیار فنجانش را به   نشست. زن جوان بغض سنگیني بر گلوی بي اعتنایي مرد،

. چند جرعه نوشید و بي محابا به ضش را هم فرو دهددهان برد تا با نوشیدن آن بغ

 مرد چشم دوخت:

همه  شدن. قلبم سرریز یکباره از  دیدنتون با ه ام عواطف گرم سركوب شدی همه  _

همه شون یه جا بهم  م،دبیرستان از دوستام شنیده بودی دوره  اون چیزهایي كه در

بي  ي خوابي وب رنگ به رنگ شدن و قلب و حمله كردن. تازه مي فهمیدم تپش 

روحم به پرواز  ، مي خندیدین پسرهای دیگه مي گفتین و وقتي با .خوراكي یعني چي

.م به من لبخند بزنینكردم یک بارهآرزو مي  در میومد.  

 با. گره ای برگلوی زن نشسته فهمید سخایي بود،  صدای ي كه در ازارتعاش صدرا

:دست به فنجان نیمه ی او اشاره كرد  

.نشه سرد _   

با  را هم مي خواست بغض دوباره اش شاید، یا انگار منتظر تعارف مرد بود سخایي كه

چنگال در  با كیک مقابلش را بعد برد وبه لب  سریع فنجان را، فرونشاند ، نوشیدن 

:زدزهرخندی و تکه تکه نمود ، حركتي عصبي  

كه خواهان  همه كساني میون اون ، دانشکده كه هم دوره بودیم تو یادش به خیر _

از استاد بگیر تا دانشجوهای سال باالیي و سال پاییني، هیچ كدوم نظرمو  ، من بودند

بودین. .. دلم مي خواست بهش فکركنم شماتنها كسي كه ..ام  کردن.ن جلب   

مي خواهد پرده از راز عشقش  گفته بود كه خانم دكتر صدرا به او حس ششم ینکها با 

كالفه برگي از  نشست.  عرق بر پیشاني اش او شنیدن اعترافات ولي از ،به او بردارد

بود سکوت كرده  .به صورت كشید دستمال كاغذی صورتي رنگ روی میز برداشته و

  تضاد زیادی داشت. غوغای درونش با ، آهنگ مالیمي كه پخش مي شد

بغض آلود ادامه داد:  صدایي و با  نوشید كاپوچینو جرعه ای   زن جوان  
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اصال توجهي  . خیلي منتظرت نشستم. همه رو به خاطر تو رد مي كردم ولي تو .. هه _

آهم گذشتن. این سالها در میون حسرت و .بهم نداشتي  

...مي دونم تو فرصت عاشقي نداشتي ولي...ام   

سرش پایین بود و با صدرا د. خیره ش محبوبش  با چشماني باراني به مرددر این لحظه 

نم اشک با سر  زن جوان رسم مي كرد. روی میز فنجان خالي دایره هایي فرضي

 انگشت از چشم گرفت:

را؟اصد _  

جلو كشید: كمي مرد با ابروهایي در هم گره خورده سرش را باال گرفت. زن خود را   

 

بشي. بهت قول میدم كاری كنم كه بهم عالقه مند  _  

خمارش  چشمان سیاه و .كرد نگاهبه زن شمي زیرچبرد و رشي از كیک به دهان دكترب

ند:به او دوخته شده بوداخگرسوزان  دو چون  

زودتر گفته بودین.كاش خانم دكتر!  _  

 كشیده لبان رژ طرح لبخند بر مي رفت تا ازشنیدن حرف مرد تکاني خورد.سخایي  

:سریع ادامه داد ،كه اشتباه برداشت نکند برای اینمرد جوان  كه  اش، پیاده شود  

كاش زودتر مي گفتین تا این همه اذیت نمي شدین خانم دكتر. _  

واقعیت  با  پرتاب مي شد. ولي باید مرد سویشراره های خشم بود كه از چشمانش به 

:. صدرا بسیار جدی و سرد نگاهش كردكنار مي آمد  

مثل خواهر نداشته ام  خانمای هم دوره موی بلکه همه  ،شما نه تنها   من همیشه _

لم ولي ئکارهستیم براتون احترام زیادی قااالن كه هم ازهمون موقع تا مستمي دون

پس خواهش مي كنم همین جا همه  .دیگه ای بهتون نگاه كنمجور متاسفانه نمي تونم 

  .مفراموش كنی چي رو

با صدایي كه رفته رفته اوج مي گرفت، پوزخندی  كالم مرد چون آوار برسرش ریخت.

 زد:
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ببرم؟ یاد امیدمو یه دفعه از سال ذوق و ده   ؟هه فراموش كنم _  

 لطفا  ت مي تونیم از پس احساساتمون بربیاییم. حبچه نیستیم. را خانم دكتر ما  _

منم سعي مي كنم از یاد ببرم چي گفتین! همه چیو فراموش كنین.  

بي اختیار بر گونه جاری شدند:  زن اشک های  

؟حاال كي هست _  

؟كي هست ،كي _   

مي بارید، لب زد: سخایي  در حالي كه خدنگ خشم از نگاه  

؟هازم گرفت رزوهاموآ؟ هموني كه دیهموني كه به خاطرش به من جواب منفي می _  

ترسید: لحن به ظاهر آرام ولي پرخشمش، از صدرا   

  .هم همه چي رو فراموش كنین لطفا این بحث ندارم شما ی من عالقه ای به ادامه _

راه افتاد  زد وبه زیر بغل  كیفش را و برتن كرد رایش پالتو ، برخاسته جا اززن عصبي 

روی پیش  ، تراولي از كیف بند طالییش درآورده قدم برگشت.  طي دو از ولي بعد

:یت، مي لرزید، گفتشدت عصبان صدایي كه از با دستي گذاشت و  

. امیدوارم نبیني . امیدوارم هیچ وقت رنگ خوش بختي روجناب دكتربهارمست _

مرتکب شدی. رگي روپس زدن من چه اشتباه بز بفهمي با پشیمون بشي و  

هم دلش  كه  صدرا! تلخي تبدیل شدند چه سریع به درشتي و "شیریني"و "ناز" 

:پوزخندی زد ه بود،دلهره شد نفرینهایش دچار هم از هبرای سوخت  

ناله  فهمیدیم. معنای دوست داشتنو دیگه. نهایت لطفتون همین بود  ممنونم _ 

  !نفرینو

 چون بازیگری هنرمند، تغییر لحن داد وو   نشستهوی صندلیش ر مجددا برزن جوان 

:گفتالتماسگر  صدایي مالیم و با  

كاری مي  .شبخت ترین آدم روی زمینت مي كردممن ازدواج مي كردی خو اگه با _

  !عرش سیر كني كردم تو
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خبراز بارش  نشسته و  بالفاصله ابرهای تیره درآسمان پیشانیش پس از این حرف

دادند: الوقوع رارگباری قریب   

كني ... كه به كس دیگه ای فکر مي حاال _  

:سیل اشک ازچشمانش بیرون ریخت   

هم اون دختره ..... هم تو و .واد بدبخت ترین آدم روی زمین بشيدلم مي خ _  

پي  نسبت به پریسا  چنان مي غرید كه دل صدرا به شور افتاد. مبادا به عالقه اش

بود دژخیم كه ن دكتر سخایي شت!ولي نه امکان ندابرده وآسیبي به او برساند؟ 

ولي رفتنش خرامان  رفت  دكتر سخایي آرام و آن هم یک پزشک موفق!  .بودپزشک 

زهرش را خواهد كه او  داشت  مردجوان اطمینان آرامش قبل از طوفان را مي مانست. 

 نگران و پریشان  .ترسیدمي  نگار نازنینش برای خود نگران نبود، بابت البته  .ریخت

 وارد خانه شد. طبق عادت دوش گرفت و به اتاقش رفت.

 و صدای باز از كه درحال بستن آن بود .گذاشت خترا روی ت چمدان طوسي رنگ

ی  همه .هم برای سفرآماده مي شوداو متوجه شد ،ركشوی اتاق پد بسته شدن كمد و

بود كه آقای بهارمست  وارد درحال بستن زیپ  .داد جابا نظم در چمدان را  وسایلش

:اتاقش شد  

.نیست رخت آویز بود حاال پسرم شال گردن منو ندیدی؟ تو  صدراجان _  

 صدرا چمدان را از روی تخت بر زمین گذاشت:

.لباسها ریخت تو ماشین لباسشویي  ملوک خانم باسالم بابا.   _  

  پدرش لبخند نصفه نیمه ای زد:

خوبي؟  سالم بابا  _  

خوبم شما خوبین؟شکر  _  

حاال  روز نمي شورن. یکي نیست به این ملوک خانم بگه شال گردنو كه هرالحمدهلل.  _

  كنم؟ كار چيبا این سینوزیتم بدون اون 

گرفت: پدرطرف  شال گردن سیاهش  را درآورده به   صدرا از داخل كمدش،  
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.هزن بابا شال گردن منو بردارین تمیبفرمایی _  

را گرفت: آقای بهارمست شال  

ایتالیا سرده ها! خودت الزم نداری؟ _  

.كه سینوزیت دارین ببندین  شما  .نه باباجان _  

:صدرا هم دنبال او از اتاق خارج شدرداشت خواست برود كه ب شال گردن را پدر   

؟رینیم سفر به سالمتيبابا شما هم  _  

رفت:آقای بهارمست به طرف جایگاه همیشگي اش مبل مقابل تلویزیون   

.اهللءان شا _  

 صدرا كه نگران تنها ماندن پدرش بود، از شنیدن خبر سفر او خوشحال شد:

تنها موندن آدمو دلتنگ مي كنه. .مي كنین يخوبخیلي كار _  

:ب خروجي اتاق گذاشتچمدان بسته شده را كنار درسپس  مردجوان   

؟رین به سالمتيكجا می حاال _  

روشن نمود: را  آننترل،ك با و روی مبل مقابل تلویزیون نشست ،حاجي بهارمست   

 برای فردا  هستیم. مرفیقام من و ،به مشهد تورهای سفری همه  مي دوني كه تو _

.رم پیش عمه اتروزی می چند  ان شااهلل بعدش .روزم اونجاییم داریم چهار شب پرواز  

چمدان سورمه ای رنگ را هم كه از قبل بسته بندی كرده بود، كنار چمدان صدرا 

پدر نشست: طوسي قرار داد و نزدیک   

  .برام دعا كنین وه امام رضا علیه السالم برسونین سالم منم ب خوش به حالتون! _

 پدر لبخند تابناكش را بر روی پسر پاشید:

كه  برادرت سیناست. و سالمتي تو و  شب من موفقیت دعای روز و . پسرم  حتما _

 و   مي توني بری سوییس سینا و موفق شدین. راستي از ایتالیادرو شکر هر خدا

؟خانمشو ببیني  

 صدرا با شنیدن نام برادرش احساس دلتنگي شدیدی كرد:
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به  مدت زیادی دیگه لبته ا خیلي دلم براش تنگ شده. رماگه بشه حتما می _

ان  پیش خودمون ه دیگه برای همیشه برمي گردنما چند  نموندهبرگشتنشون 

 شاءاهلل.

 آقای بهارمست از تصور بازگشت پسر كوچک و عروسش لبخندی زد:

زرگ كنن!م صاحب یه كوچولو بشن و منو بابابخداكنه هرچه زودتر ه .ان شااهلل_  

 صدرا هم از تصور یه كودک در خانواده ی كم جمعیتشان، تبسمي كرد:

ومنم بشه خان عمو!ان شاءاهلل.  _  

خندید:بهارمست   

تصور كن یه پسر بچه یا دختر كوچولو تو این خونه  باشه چه لذتي به آدم دست  _

میده. تازه ملوک خانم میگه اوالد بادومه نوه مغز بادوم! شما دوتا كه این همه شیرین 

 بودین ببین اون پدرسوخته چه جوری مي خواد دلمو ببره.

اشتیاق پدرش بر ای نوه دارشدن، لبخند زد:صدرا به این حجم از   

بله تصورش كه خوشحالم مي كنه اگه واقعي باشه چي میشه.  _  

 آقای بهارمست حسابي سر ذوق آمده بود:

با خودم  هرروز مي برمش پارک سوار تاب وسرسره و االكلنگ مي كنم. تو خونه هم  _

 كه اومدیم باهاش بازی مي كنم و شعر مي خونم.

بود. آقای  "نوه"یک بر ق چشمان پدرش گویای شوق بي نهایت او برای داشتن 

  بهارمست بغض ناخواسته اش را فرو داد:

ا هرچه و بگو روزشماری مي كنم ت سالم گرم  منو برسون بهش بابا سینا رو دیدی _ 

 زودتر برگردن. 

بابا چشم میگم بهش. حتما _  

محل ، فرودگاه امام خمیني به مقصد رم از شهمکاران دیگر با ، صدراددر روز موعو

دلگیر رد جوان مشش ساعت بود.  مسافت هوایي حدود .برگزاری كنگره پرواز كردند

باالخره پرواز مسافران رم در   .یدتمام این مدت را خواباز رفتن به این سفر اجباری، 
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راهنما كه  .د آمدفرو، لئوناردو داوینچي فیومیچینو ایتالیا، فرودگاه فرودگاهبزرگترین 

مسافران توضیحاتي داد. ، از هواپیما به ترمینال مرد میانسالي بود حین انجام رفتن

قامت چشم  و كه جواني خوش قد وارد سالن ورودی شده بودند ،لپس از تحویل وسای

د.دست تکان دا ابرومشکي برای صدرا و  

معلوم شد كه  ! داشتني اشدوست  برادر برادرشبود  سیناصدرا با دقت نگاه كرد.  

، سوییسدر لوزان  ز شهرا را خود اوو گفته  سینا به  را قای بهارمست  ساعت پروازآ

را مي  شبرادر عزیزچندماه  از عدكه ب صدراوناردوداوینچي رسانده بود. به فرودگاه لئ

:در آغوش كشیداو را حبت زیاد م با ،دید  

كجا؟    كجا اینجا توسالم  داداش  _  

سینا هم قدو باالی صدرا بود ولي چهره اش شباهت زیادی به او نداشت.  مشخص بود 

 كه قیافه اش به مادر خدابیامرزش رفته. سینا هم خنده كنان جواب برادرش را داد:

ترسیدم نرسي بیایي   مي دونستم سرت شلوغ میشه. زنگ زد گفت باباسالم  _

.اینجا من اومدم اون بود كهسوییس   

دست بر شانه ی برادر گذاشت:صدرا   

مي ترسیدم نتونم  خوب كردیبا این كه مي دونم زحمتت شده ولي عیب نداره  _

؟بهاره چطوره ببینمت. خوب   

 سینا با لبخند جواب داد:

بهاره هم خوبه خیلي سالم رسوند دلش مي خواست بیاد تو رو ببینه ولي كاری  _

 براش پیش اومد نتونست.

 صدرا خندان پرسید:

كي عمو میشم؟ خوب تعریف كن چه خبرا؟  _  

. افتادنده بقیه راه همرابه اتفاق صدرا  برداشت و راا کي از چمدانهسینا ی   

 مرد جوان خنده كنان پاسخ داد:

عمو هم میشي!  فکركنم تا شش هفت ماه دیگه   _  
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بي  و  زمین گذاشت را ساكش چمدان و ایستاد.ناگهان  شنیدن این خبر باصدرا  

: برادر را به آغوش كشیددوباره  اختیار  

مي خوای بگي .... یعني چي؟شش هفت ماه دیگه؟   _  

 سینا دستش را كشید:

یعني تا هفت هشت ماه دیگه یکي به جمع خونوادگیمون اضافه میشه! _  

راجع به  بچه  دار شدن سینا با او صدرا واقعا خوشحال شد.  پدرش اغلب اوقات 

چقدر در آرزوی داشتن نوه مي به خوبي مي دانست كه مرد مهربان صحبت كرده بود. 

باشد. همین آخرین روز هم باز درباره ی این مطلب با ذوق وشوق تمام صحبت كرده 

 بود:

نگفتي ؟ چیزی  به بابا كه  مژدگانیت محفوظ. ! چه خبر خوبي _  

با هم راه  و زمین برداشت هم از را سینا خنده كنان از آغوشش بیرون آمده ساكش

:افتادند  

  .نستمبگم نتوزنگ بزنم  بار خواستم  چند !نه  _

 صدرا لبخند دندان نمایي زد:

.خوب شد خودم میگم یه مژدگوني خوب هم ازش مي گیرم _  

  سینا از آن همه خوشحالي برادر، دلش گرم شد:

؟شیریني بدی نمي خوای به ما چي داداش بزرگه؟ خوب تو  _  

افتاد و با تمام وجود  لبخند زد: صدرا به یاد پریسا  

.بریم خواستگاری ، بناست ز برگشتن به ایرانا  بعد .یه فکرایي دارم اتفاقا چرا _  

وبهت زده لب  زمین گذاشت وسایل راد.  مرد جوان ایستبود كه بسینا نوبت این بار  

:زد  

  ؟گي؟ راس میجان من _ 

مثبت برادر را نداشت. لبهای صدرا از حالت سینا كامال مشخص بود كه انتظار جواب 

  دوباره كش آمد:
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؟خوب آره جان تو دروغم چیه _   

ماجرای صدرا را  آورده ورد سریع گوشي موبایلش رابي معطلي،  سینا   

ور هم از آن سوی تلفن به این برای همسرش تعریف كر. صدای جیغ بهارهتاب  آب و با

سینا خنده كنان گوشي رابه سمت برادر گرفت: .آمد  

بیا بهاره اس مي خواد باهات حرف بزنه. _  

 صدرا با زن برادرش صحبت نمود:

مادرشدنتو تبریک میگم بهاره خانم.  _  

 ان  كه مشخص بود واقعا از دریافت خبر ازدواج برادرشوهرش خوشحال شده،زن جو 

 جیغ جیغ كنان گفت:

 

خیلي ممنون.  منم  بهت تبریک میگم باالخره طلسم داره مي شکنه و بختت باز   _

 میشه خداروشکر!

 صدرا قاه قاه خندید:

همچین میگي بختت باز میشه انگار دختر ترشیده ام. _  

دختر ترشیده نیستي پسر ترشیده ای! _  

 صدرا و سینا مي خندیدند كه بهاره جیغ جیغ كرد:

دارم دوسال از سینا بزرگتریا. عروس بزرگ خونواده منم. به ببین آقاصدرا كاری ن _

 خانومت بگو منو دید اول باید اون سالم كنه!

نه دیگه اون خودش همه چي تمومه نیازی نداره كسي چیزی یادش بده. _  

تبریک مجددا حامله شدنش را  ابرازتشکر كرد و دوباره صدرا از خوشحالي بهاره،  

پیشنهاد داد اول به استادیوم  سینا  .ندبود رادر با همدو بشب  آن روز تا گفت.

بود عظیم  استادیومي باستاني وكولوسیوم  . باستاني رم موسوم به كولوسیوم، بروند

صدرا در  .ودساخته شده ب معماری بسیار هنرمندانه برای بازی های گالدیاتوری باكه 

 حال قدم زدن رو كرد به سینا:



274 
 

حدود دو سه هزار سال پیش گالدیاتورها یا همون  میگم خیلي عجیبه ها یه زماني  _

! مي تونم صدای یدادنمسابقات شمشیر بازی م اینجا جمع مي شدن و شمشیرزنها

 جبغ و داد مردم رو موقع دیدن مسابقات از گوشه و كنار اینجا بشنوم!

انداخت: سینا نگاهي به گوشه گوشه ی استادیوم   

ه واقعا اون موقع همچین استادیوم بزرگي رو ساختن!آر _  

به دیدن ، زیر طاق كنستانتین عکس یادگاری در از گرفتن چند بعد برادرها  -

 قبل ازدرسال بیست وهفت  ، راهنمای معبدی كه به گفته  .معبد پانتیون رفتند

به عنوان آرامگاه  اینک ، قرن دوم بازسازی شده بود در میالد ساخته شده و

ه پادشاهان ایتالیا استفاده شد ل نقاش معروف وهنرمندان از جمله رافائبعضي 

شان گرفتند. یوشي هاگ باعکس یادگاری  چنددر آنجا هم   .بود  

به لوزان بازگشت.سینا ، كنگره به دیدنشان برود از بعد با گرفتن این قول كه صدرا  

مبني بر آمدن  دیدن برادر برای صدرا اتفاق شیریني بود. مخصوصا با خبر خوشش 

به جمع كوچک خانوادگیشان، حسابي انرژی گرفت.   ی دوست داشتني ولویک كوچ

بعد از یک روز پیاده روی طوالني، هیچ چیز مانند گرفتن  به هتل محل اقامتش رسید.

حوله برتن، برروی تختخواب بزرگ و دوش، خستگي را از تن بیرون نمي برد. صدرا 

راحت دراز كشید. دستها را زیر سر گذاشته و نگاهش را به سقف دوخت. با تجسم  

پسر بچه ای تپل، لبخند زد. نمي دانست چرا ولي احساسش به او مي گفت فرزند 

توراهي برادرش پسر مي باشد.  با خود فکر كرد كه او وپریسا هم به زودی ازدواج 

احب دختر خواهند شد. آن وقت دخترشان همبازی پسر عمو شده شاید كرده و ص

لبهایش كش آمد یعني آن روز را مي دید؟ به طرف راست غلت هم عاشق هم بشوند. 

مجسم كرد بعد از آمدن سینا و خانواده اش به ایران، كه خیلي هم طول نمي  زد. 

پدر؟ پدرشان چه؟ اگر او ولي كشید، خانه ی خلوتشان پرا از شور ونشاط  خواهد شد. 

هم ازدواج مي كرد، آقای بهارمست كامال تنها مي شد.  باید به ملوک خانم مي سپرد 

تا هرچه زودتر برای او همسری انتخاب كند. نفهمید كي خوابش برد كه با آالرم 
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گوشي برای نماز بیدارشد. سپس برای خوردن صبحانه به رستوران هتل رفت. ساعتي 

   بعد  

گوشه ای از شهر رم كه دولت مستقلي به این مام  .به واتیکان رفتند اعزامي  گروه با  

كسي نمي تواند وارد  ، صورت نامناسب بودن لباس د كه دراراهنما توضیح  ددارد. 

در اینجا بازدید  .ز مجسمه های میکل آنژ دیدن نمایدا شده و كلیسای سنت پیتر

تین بلند مي پوشیدند تا بهشان اجازه ی ورود كنندگان باید شلوار بلند و پیراهن آس

  وجود داشتند. يیموزه های واتیکان شاهکارهای نقاشي بسیار دیدن در دهند.

با خود فکر كرد اگر مهسا با آن ذوق درحال تماشای تابلو های بي نظیر آنجا  صدرا  

 یآن عالقه  ؟ باردچه مي ك این شاهکارها را مي دیدهنری سرشاری كه داشت، 

مي  به وجد تابلوها و مجسمه ها بسیار دیدن  از داشت،هنری  ی كه به آثارشدید

با خود گفت: .آمد.  

ببینه  رو اینجا اگه  تازه پدرهم .پریسا بیاییم ی  با خانوادهحتما باید د بع ی  دفعه _

خوب  .ولي ماه عسل كه دسته جمعي نمیشه .اونم باید بیاریمپس  ادمیخوشش خیلي 

ن.موبعد با خانواده های دفعه ، میاییم با پریسا خودمون دوتا  بار اول   

دلش هوای پریسا را كرد. كاش مي توانست  به او زنگ زده و صدای مخملینش را 

پس از پاک كردن  دوباره  بشنود! از دست خودش عصباني شد  كه شماره تلفن او را 

ببیند، این حجم ازبي خبری  نگرفته. او كه عادت كرده بود تقریبا هرروز پریسااز او 

 برایش بسیار تلخ بود. باید هرپه زودتر شماره ی دلدارش را به دست مي آورد!

كه  داد خبر بامداد زنگ زد و دكتر گذشته بود كه از آمدنش به ایتالیا روز چند 

با این كه به اقتضای شغلش مرگ و میر زیاد مي صدرا  پریسا فوت شده. ی شوهرعمه

او  شنیدن خبر درگذشت افراد  ،دفوت همیشه ناراحتش مي كر خبردید، ولي شنیدن 

تلخ ترین خاطره ی عمر، یعني از دست دادن مادرش مي انداخت. ازفرزاد  یادرا 

د مشه سفر كه ازهم  شپدر .خواهش كرد دسته گل زیبایي از طرف او به مجلس ببرد

 پدر  .تصمیم گرفت درمراسم ختم شركت نماید از شنیدن خبر بعد، برگشته بود



276 
 

 رادختر جوان  ی او، شماره تلفن خانواده شدن با  آشنا و از دیدن پریسا  بعد زرنگ او

دست صدرا به  به محض این كه شماره پریسا  .ه بودرستادف شو برای زیركي گرفته  با

چه حس  نوازش داد. را صدای دخترجوان، جانش. حریرنرم رسید بي معطلي زنگ زد

از عرض صدرا  پس  ! یار را شنیدنصدای  داشت بعد از چند روز دوری قشنگي 

به دختر  .عالقه ی چندین و چند ساله اش به او برداشته بودپرده از راز  ت، تسلی

سا هم پری صدرا،  در كمال تعجب .است اقرار كرده بود كه دلتنگش شده جوان 

مرد جوان از صحبتهای  تنگ شده.  دلش برای مردجوان  اعتراف كرد كه

كه  حدس مي زد قبال  البته . نمود شکر را خداسراز پا نمي شناخت.  دخترمحبوبش، 

تبدیل  مرد جوان  حدس ش، با شنیدن صدایولي تمایل داشته باشد، او  پریسا هم به 

!بیشتر گشت به یقین شد و بي قراریش چند برابر  

آگاه   متقابل پریسا  وقتي از احساس .تر برگردد هرچه سریع قول دادبه یارش صدرا 

به  عروق شروع شده و قلب وی كنگره  به آخر رسید. اش  شکیبایي و دیگر صبر شد،

  د ر طي این چند روز  .ادامه داشت دیگر روز مدت چهار

 پریسا  شایدبا خود فکر كرد ، نداشتبهانه ای ولي  زندببه پریسا زنگ  بارخواست چند

. ساعتهای متمادی  درجلسه به سختي جلوی خودرا گرفت برای همین   خوشش نیاید

بودن    خستگي نشستن و مقاالت  دیگران را دیدن و شنیدن،  واقعا خسته كننده بود. 

برطرف  دش در مکانهای جالب شهربا گر پزشکي، در غروب كسالت آوردرسمینار  

چشمان زیبای پریسا كه در  مي شد. شبها كه خسته و كوفته بر روی تخت مي افتاد، 

خود  اب روح او را به بازی مي گرفت، دائم پیش چشمانش بود. بسته شدن هر بار باز و

از  بعد كوفته  خسته و  .خوش مي گذشت كنارش بود، بسیار اگر پریسا فکر مي كرد 

:خواب شده بود كه گوشیش زنگ زدی ه وآماده دوش گرفت ، یک روز پرتحرک  

.الو بفرمایین _  

نگین. منمسالم عزیزم  _  

 صدرا با تعجب پرسید:
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  نگین؟ به جا نمیارم! _

هستم. سخایي نگین _  

 ابروان پرپشت صدرا در هم گره خورد:

؟تینمنو از كجا گرف ی شماره سالم _  

 سخایي بي توجه به سوءال او گفت:

رو مي خوای؟ شیباني  تو  ؟درست فهمیدمصدرا! اونش مهم نیست   _  

 ارتعاش صدای سخایي، وحشت را در دل مردجوان كاشت:

؟منو بهتون دادهی پرسیدم كي شماره  خانم محترم ازتون _  

راسته؟ببینم  فقط بگو تونستم. جایي كه بود هر اونش مهم نیس ازگفتم كه  _  

 لحن صدای زن آزارش مي داد:

.به شما هیچ ارتباطي نداره خانم _   

ی كه كشید از آن سو به گوش صدرا خورد:"پوف"صدای   

گفته بودم نمیذارم آب خوش از گلوش پایین بره یادته؟  ! پس راستههه.   _  

صدای خوف آوری ادامه داد: با نگین  .نشست مردجوان  رد برصورتعرقي س   

  .بالیي به سرش بیارم نتونه سرشو باال بگیره _

:زد فریاد  عصباني مردجوان  

مثال چه غلطي مي خوای بکني هان؟ _  

:یدخند قه قهنگین   

حیثیت بین مریضا  آبرو و ،ولي برای یه اینترن نمي كشمش.جوجه رو  نترس  _

ره.ت از جونش هم مهمهمکارا و  

:كرد تهدیدش  فریادزنانصدرا    

ارم ذ برات نمي آبرو .بیاری بیچاره ات مي كنم ببین اگه اشک پریسا رو در _

 فهمیدی؟

وری زد:آچندش  سخایي قهقهه ی  
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باریکال. !اوه نه بابا چه هواشم داری _  

صدای بم شده اش ادامه داد:  بانگین دوباره   

ه كاری مي كنم تا بلک ، شکشو در میارما  نه تنها  .مهم نیست اصال من آبروی برا _ 

 دمشو بذاره روی كولش و  كه گریه كنون مي كنم  طوری تحقیرش   .خون گریه كنه

 بذاره بره.

:زد فریاد ی زیاد خشم بسیار با . ریش نمود را دل مردجوان ، تصور گریه پریسا   

پدری ازت دربیارم كه مرغای  ببیني چي به سرت میاد. رو بکن تا  ببین تو این كارا _ 

  .آسمون به حالت گریه كنن

 با بي اختیار گوشي را ،شنید را دیگر صدای خنده های هیستریک زن بارصدرا وقتي  

به سمتي افتاد. ز گوشي تکه ا هر .زمینروی حرص پرت كرد   

ولي گوشي  حرف بزند! ریسا پ  با همان موقعبهانه ای یافته و بنا داشت مرد جوان 

 ازصبح تا سمینارروز بعد تلفن طوری خردو خاكشیر شده بود كه قابل تعمیر هم نبود. 

صدرا باالخره  پس  داد. برای خرید گوشي دست ن يفرصت طول كشید در نتیجه شب 

توانست از هتل خارج شود. اول از همه به نزدیک ترین فروشگاه موبایل روز دواز 

او  یشماره  اری نمود. خواست به پریسا زنگ بزند ولي خرید ي  جدیدی گوش رفت و

قبلي را از كشوی كنار تخت برداشت. دانه دانه اجزای   گوشي الشه ی  نمي دانست.را 

آن را درون  نایلکسي قرار داد و از هتل خارج  در تخصصش نبود كرد  گوشي را نگاه

همان موقع تاكسي گرفت وبه نزدیک ترین مغازه ی تعمیرات موبایل رفت. گوشي شد. 

ظه ی گوشي صدمه تعمیركار داد. در دل آرزو مي كرد، حاف  را نشان  ناداغ درب و

ندیده باشد. تعمیر كار با دقت به گوشي شکسته  نگاه كرد. صدرا با امید او را زیر نظر 

گرفت. مرد سری تکان داد و گفت كه هیچ كاری نمي توان كرد زیرا حافظه ی دستگاه 

یادش  صدرا ناامید به اتاقش برگشت.  آسیب دیده واطالعات آن كامال از بین رفته.

. گوشي شماره ی پدر را گرفت ؛ سریعپریسا را داردای بهارمست شماره ی افتاد كه آق

ظ هم حف را  دكتربامدادی داد. شماره مي جواب ن پدرش  وليهمچنان زنگ مي خورد 



279 
 

 با درخواستي كه برایاین سو  . ازاز هانیه بگیردشماره را  او به واسطه ی تا نبود

 خواسته بود تا دكترعارفي از او موافقت نکردند. ،بازگشت زود تر از موعد داده بود

.اشدتیم ب خر باآ  

برای ، به مركز خرید  رفته  و فرصت به دست آمده در چاره ای نبود. تصمیم گرفت 

.پریسا سوغاتي بخرد، ملوک خانم  و پدر  

 

 پریسا:

 

برگل سیمای  شاپركهای شادی دورو آورد. مستي بهاران را خود با  دكتربهارمست

روح  عاشقانه شروع به نواختن نمود و ند. طبل دل یارشه بود، به پرواز درآمدنجیبش

 درجریان شیریني  ؛ورودش اب درونش غوغایي بود  به رقص واداشت. را پریشانش

ی پری اش را  سالم آهسته ! چقدربودنش خوب بود شد. وارد پریسا  تمام رگهای

 ظه مبهوت نگاه مهربانش مانده بودلح  چند  دختر جوان ندانست .زیرلب جواب داد

:به خود آمداو  كه با صدای گرم   

؟عزیز دلم چطوری _  

: شود باز داد تا گره ی گلویش فرو را پریسا آب دهان  

كه هستین خوبم. شکر حاال رو خدا _   

شعر  دفتردفتر  ند؛ دیدگان سیاه مردجوانبرنمي داشت چشم از یکدیگردو دلداده  

هر دو در خلسه ای شیرین  .لذت مي خواندش با دخترجوان كه ، دلدادگي عشق بود و

مي  هایي كه از هیجان مي زدند"س نفسنف"فرو رفته بودند. مینای سکوتشان را 

.  به عقب داد را  نهاآ دستي به موهای سیاهش كشیده و شکست... صدرا بي طاقت

:و لب زد نزدیک شد به نگارشچند قدم جلو آمد   

.خوب باش پری منهمیشه  _   
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 را به خود آورد.دختر مسخ جادوی نگاه مردجوان شده بود  كه مخمل صدای مرد، او 

با هم نداشتند و این چنین هنوز نسبتي  لب گزید و لعنت برشیطان فرستاد.  پریسا

از شرم پایین  دخترجوان پلکهای شوریده حال وآسیمه سر غرق هم شده بودند!

:افتادند  

.همین طورهم  چشم شما _  

شده  كادوی جعبه باغچه ی گل سرخ شده. لبخند زنان،  ، صدرا دید چهره ی نگارش

 . لبخند جانتعجب بلند كرد را با ساده ای را برابرش گذاشت. پریسا بي اختیار سرش

:خشي برلبانش نشسته بودب  

 وقت مناسبي  اهات ولي مي دونم كه االندارم ب خیلي حرفها .نداره رو قابل تو _ 

فقط  یه شعرقشنگي پیدا كردم نگ مي زنم ز . مریضات منتظرن من میرم بهتنیست

 برات بخونم وبرم:

 عمری به هر كوی و گذر

 گشتـم كـه پیدایت كنـم

اماكنـون كه پیدا كــرده  

 بنشین تماشایت كنم ..

خداحافظ. _  

جعبه  .برداشت سوغاتي اش رامحظوظ از شعر زیبایي كه صدرا برایش خواند،  یسا پر

به آن را  ،قبل از باز كردن .گرفته بود به خود را بوی ادوكلن صدرای كادوپیچ شده،  

.كشید ه ژرفای جانب عطرش را وف بیني برد طر  

بسته ی  فرستاده بود. بعدی را منشي بیمار كه صدای در آمد. خواست بازش كند 

 كادو را سریع درون كیفش انداخت و تمام ساعات كاری اش را  

بوی ماه آمده و  اسفند .خرم به راه افتاد خوش و و به پایان رساند روحیه ای عالي  با 

نوید بهاری  ؛ نوید دهنده بودزیرا دوست داشت  اسفند را .عید همه جا پیچیده بود

در  و درختان مي نشستند  كم كم برسبز كمرنگ،  جوانه های ریز  ویایي.و ر زیبا
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. در محوطه ی مشجر وسرسبز تکرارمي شد تولدی دیگرچرخه ی طبیعت،  

پیچ های  نسترن، شکفته شده و با عطر خوش گلرز و گل  های غنچه بیمارستان، 

  پریسا  .غوغای سرمستي به راه انداخته بودند دیوارخوشبوی امین الدوله چسبیده به 

زی برق ازتمیهمه جا  .به خانه رسیدبوی بهار را در خیابان هم استشمام كرد . باالخره 

 مي زد.

یک جفت  :را گشود كادوی جعبه ، قبل از هرچیز و دوش گرفت در منزل نبود.كسي 

  یک قلب ساده ولي شیک. انبوه موهای خیسشطالیي به شکل ی گوشواره 

. قلبها كوچک ولي سنگین بودند . ، یک لنگه را به گوشش آویختزده راكنار

هم به گوش دیگرش زد.  را دیگری لنگه  .برای همین تکان تکان  نمي خوردند

دوست   ی بیشتری یافت.جلوه  ،سفیدش با آویختن آنها گردن خوش تراش و

كجا  پرسید ازمي  اگر مادر  دارد ولياه بر گوشش نگ گوشواره ها را داشت

آنها كه قصد ازدواج  .؟ خوب حقیقت را مي گفتاید مي دادچه جوابي ب ،آمده

صدرا  متوجه شود؟ ازتصور ازدواج بامادر داشتند چه اشکالي داشت كه

انبوه گیسوان   مشغول خشک كردن و به برق زد را كش آمد. سشوار لبهایش

تصور این كه دكتر بهارمست پشت ا ب .زنگ خورد كه گوشي شدبلوطي رنگش 

:ب دادجواسریع  ؛ خط است  

  !سالم الو_

 صدای مازیار از آن سو آمد:

هیجان اولیه ی پریسا با شنیدن صدای مازیار فروكش  خوبي؟ .خانم گل سالم آبجي _

 كرد:

؟چطوری مازیار جان تو . سالم ممنون _   

 برادرش لحن شوخي به صدایش داد:

چاكر آبجي دكترمونم هستیم. _   

؟خوبنچطورن؟ خاتون و بابا.  آقایي _  



282 
 

خنده كنان جواب داد:مازیار    

 

 مي خوابه شده قد مي خوره وخاتون كه همه اش قرص  همون طورن كه دیدی . _

باهم  .ستخونا شده پوست و  .برعکس اون حاجیه. رد كرده رو كیلوو بیست  غول صد

.لورل وهاردی زوج هنری معروف: شدن دیگه   

  لب كزید تا خنده ای را كه بر لبش مي آمد،  محو كند:  پریسا

منم  پرستارشون گفت تازه خوابیدن  خواب بودن  دو پریروز كه رفتم ببینمشون هر _

.مبرگشتبرای همین  ، چون خیلي كار داشتم نتونستم بمونم تا بیدار بشندیگه   

 مازیار ناگهان جدی شد:

پریسا  كارت داشتم خونه ای بیام دیدنت؟ _  

پریسا تعجب كرد! یعني چه اتفاقي باعث شده بود مازیار به دیدنش بیاید؟   

  .ظرمبیا منت خونه ام. بله _

با خداحافظي مازیار گوشي را بر روی میز آرایش گذاشت و به فکر فرو رفت. بي  

؟ شاید حال شتدا او چه كاری بامازیار آن وقت روزیعني   به شورافتاد دلشاختیار 

ولي نه اگر حال  او خراب مي شد مازیار با خنده و شوخي ؟ بود خراب شدهش پدر

برس  كشید كه گوشي  اسپری كرد و موهایشروی  نرم كننده را صحبت نمي كرد. 

صدرابود. با هیجاني آشکار سالم داد: ؛به شماره نگاه كرددوباره زنگ زد  اش  

  !سالم دكتر _

.طاقتم تموم شد زنگ زدمدلم برات تنگ شده.  ؟ خوبي خانم  سالم پریسا _  

محسوس بود: مردجوانبرای  ش، از ورای صدایي دلنشین پریسا غمزه ی محو  

؟به همین زودی _  

 صدرا با صدای گرمش جواب داد:

زوده؟ همون موقع كه از اتاقت اومدم این قلب المصب تو رو خواست.  _  

غنج زد:از شنیدن  گلخند او پریسا ریز خندید و دل مرد جوان   
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قربون خنده ات. _  

انار سرخ شد: ی چون دانه ی رسیده  دخترجوانصورت   

.تشکر مي كنم خیلي قشنگه باتون همراستي بابت هدیه زی _   

 نمي انگشتتوولي اندازه  راستش اول خواستم انگشتر بگیرم  .نداره رو قابل تو _

  .خودت انتخاب مي كنيی سلیقه  هم مي ریم با بعد بای اهلل دفعه ءان شا دونستم.

 اشارات مستقیم صدرا، قلبش را دستخوش دردی شیرین نمود:

راضي به زحمتتون نبودم.   _  

رحمته. ! وجود شما سراپا زحمت نگو  _  

 مردجوان لحظاتي سکوت كرد وبعد لب زد:

پریسا؟ _  

بله؟ _  

 ،تشنهآدم انگار به یه  .ی این وضعیت برام خیلي سختهادامه  ؛دیگه نمي تونم _ 

گوارایي رو نشون بدن ولي نتونه ازش بنوشه .ی چشمه   

با  ؟خورد! منظورش چه بود جابه شدت از سخن صدرا پریسا آب دهانش را فرو داد. 

 لحني جدی پرسید:

؟بله _  

گفتن او متوجه سوءتفاهمش شد و قاه قاه خندید: "بله "صدرا از   

 .دیگه ستاین چیزا همین حرف زدنو ومنظورم  .د نکنب خیال   نه عزیزم لطفا _

نگاه به نامحرم تیریه ازتیرهای شیطون. ،باالخره به قول حاجي بهار مست  

پریسا راحت شد:خیال   

.حاج آقاست درست فرمودن ق باحبله   _  

 صدای مردجوان اوج گرفت:

دونم رخت عزا  مي .بیام خواستگاریت هرچه زودتر ا محرم شیم بذارخوب پس بی _

مي ترسم پریسا. ...رو نباید عقب انداخت راستش دارین ولي حالل خدا  



284 
 

تجاهل كرد:پریسا با این كه مي دانست صدرا از چه مي ترسد ولي   

از چي مي ترسین ؟ _  

 صدرا با شتاب جواب داد:

  .زمانو ازدست بدیم مي ترسم اتفاقات غیر منتظره ای پیش بیاد و _

بنیان كن. طوفاني سخت وراه است كه طوفاني در افتاده بود صدرا به دل گویا    

دور یاءس را از خود وصدرا پریسا هم ناخودآگاه دچار اضطراب شد ولي سعي كرد 

 كند:

چشم همین  شماس. با ولي حق   .شهاهلل كه طوری نمیءان شا بد به دلتون راه ندین! _

زنم.ميمامان حرف  امروز با  

  پریسا توانسته بود تا حدودی او را آرام كند. صدرا جواب داد:

.بیاییم ره حرف بزن همین فردا پس فرداآ _  

  گلگون شد:گونه های دخترجوان از دیدن هول وعجله ی صدرا، 

س فردا؟پ  یا فرداهمین  _  

كردن پریسا  به طور تصنعي برآشفت: "دفع الوقت "صدرا از تصور   

نیستم پس  اهل صبر خریدارم ولي دراین مورد اصال یک جا نازتو ! ببین خانم خانما _

 رو و این حرفا"یه چن روز مهلت بدین "و"كنم بعدا جواب میدم فکر بذار "حاال

. بابا مي خونه صیغه رم خود ؛ نگشتر مي آییما حاجي با و من فراموش كن.  

همه حس های  از این . ته دلشگرفت خنده اشجوان  از لحن بامزه ی صدرا، دختر 

شرنگ  د تانشو محرم همهرچه زودتر خودش هم  دلش مي خواست  غنج زد.، ناب

خیال راحت مسافرشب چشمانش  با  بتواند؛ دشنک يلخبه ت ان رامهرشعسل ، گناه

به نظاره بنشیند. آرام لب زد: ستاره های درخشان عشق را و شود  

  .چشم _

تماست مي مونم.  منتظر .پر از نور چشمت  _  
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میوه آماده   چای و ،برای آمدن مازیاررفت.   آشپزخانه  به  ،دكتر از خداحافظي با بعد

شد: شادی وارد با  كه مهسا ردمي ك  

سالم سالم آبجي خانم چطوری؟ _  

چطوری؟  سالااااااام خواهركوچولو خوبم تو _  

  رها نمود. بند كلیپس زا خرمن گیسوان خرمایي رنگش را و درآورد شالش رامهسا 

:مي داد نشست باد خرمن زلف را شدست هردو كه با همان طور  

.میه خبر خوب بد راستي مژدگوني بده تا .عااااالي _  

موهای قشنگ او  وستاد ایخواهرش  پشت سر را در قوری چیني دم كرد.پریسا چای 

:را به بازی گرفت  

؟آره . حتما مي خوای بذاری بری خونه بخت ازشرت راحت شیم؟كنه خیر خدا _   

دهان پرجواب داد: با زد و درشتي را برداشت وگاز مهسا دوال شد از روی میز سیب   

.میان تهران رجان فرداماد و آقاجان  .نخیرم بخت بي بخت _   

:پریسا خوشحال برروی صندلي كناریش نشست   

نوعید  وقتي مامان جان دیروز مي گفت به خاطر شکرت.یا وای خدا راس میگي. _ 

كاش  .خیلي دلم گرفت، نمي تونیم بریم شمالنوروز، امسال بیامرز خدا عموجعفر

  .خاله نسرین اینا هم بیان دایي جون و

:به سیب سرخ زدگازدیگری  مهسا    

.رنهم كه مراسم چهلمه مي مونن بعد می بعد روز میان چند هم برای سال نو اونا _  

:بوسید را پریسا صورت چون برگ گل خواهر  

. خواهرجونموااای مهسا خیلي خوشحال شدم  _  

 مهسا با دستمال مرطوب دست و لبش را پاک كرد: 

زپا نمي ا كنه سر رام پیداب مي خواد ذوق شوهرایي كه دایي جون منم از. آره به خدا_

.شناسم  
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صدای زنگ به  كه خندیدند، شوهرخاله نسرین یاد شوخي های دایي و با هردو

گوششان رسید. مهسا دگمه ی آیفون تصویری را فشار داد و با تعجب به طرف پریسا 

 برگشت: 

مازیاره!  _  

خانه پیچید.تمام  كلنش درواد سرد تلخ و ی رایحه.  رازندهب شیک و مازیارآمد  

ي كه برای همیشه در صورتش حک اخم كمرنگ و اندام چهارشانه  و بلند آن قد با

.انداختیاد جواني های پدرشان به  راخواهرانش شده بود،   

طبق عادت  .ي چای و ظرف میوه به پذیرایي رفتندهمراه سین رسیدن او، دو خواهر با

، مرد جوان دقایقيگذشت  از بعد  .خندیدندمي  به سرمهسا مي گذاشت و مازیار سر

كرد: به پریسا روبا لحني جدی   

همه چي هم  .رم اونور آبدارم می .جریان كارام هستي نمي دونم چقدر در پری _ 

.دارم ت برای هفته بعد بلی .اوكي شده  

كرد: ،در سکوت منتظرادامه ی صحبتهایش بودندكه دختر  مازیار نگاهي به هر دو   

خیال برگشتن  موندگار شده و كه تو شیراز خاتون باشین. ماندانا حاجي و مواظب _

ولي یکي باید  ؛پرستارشون هستفهیمه خانم  .مي مونن تنها   این دوتا .هم نداره

 باشه كنترلشون كنه.

نجواگونه ادامه داد:ورد و پایین آ را  ن صدایشتُ  

 بمونن. شوهرش بیان همونجا فهیمه خانم خواستم با از .وضع بابا تعریفي نداره _

فهیمه خانم  شوهر یکي باید مرتب پوشکش كنه. .دارهن حاجي دیگه كنترل هیچي رو

کم یه گوشه م بُصُ ، باشه مي خوابه یا اگرم بیدار . خاتونم كه یا قرص مي خوره وهست

. یه وقتایي بهشون سربزنین .زل مي زنه به یه نقطه مي شینه و  

. گذشته بود ر به خاطر آنها از آن دو ومادرشانپد !نمي شد دو خواهر باورشان 

ومحبتش  مهر .برگهای شناسنامه خالصه شده بود درحاج محمود با آنها  پدرفرزندی

فرزندان او به پای خاتون وو امکانات،  پول باه همرا را  
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با لحني جدی  یری هریک به نوعي رهایش مي كردند. پریسا پ حال در ریخته بود.

 پرسید:

؟ازكجا آوردی .رفتن به خارج از كشور پول الزمه برای _  

 یک طرف لب مازیار كش آمد:

خونه مو فروختم.  ل دارمپو _  

:دز مهسا برآشفته فریاد  

مازیار شوخي مي كني؟ چي داری میگي  _  

 مازیار تلخ جواب داد:

 خاتون و دفعه نه شوخي چرا؟ من حق ندارم برای زندگي خودم تصمیم بگیرم؟ هر _ 

اون وضعیت رقت آور مي بینم دلم ریش مي شه. تو رو بابا  

حرص جواب داد: با  مهسا   

ین اوضاع ا تو دلت ریش مي شه و  دربه درشون مي كني؟ شه و دلت ریش مي _

وقت دیگه بهت احتیاج داره. هر بابا االن بیشتراز تنهاشون مي ذاری؟  

 شیار بین ابروان مازیار عمیق تر شد:

چه گناهي كردم كه باید  من  ؟ پریسا دخترای حاجي نیستین و ا تنها؟ مگه توچر _ 

تموم  از قراربود بعد  كه پیرمرد علیل بسوزم هان؟ اون از ماندانا  به پای یه پیرزن و

پسه دیگه برای همیشه  همین كه دید هوا ،شدن ماموریت شوهرش برگردن

شما. ازاینم  .شهرستان موندگار شد  

:پریسا نگذاشتدهان بازكرد چیزی بگوید كه  مهسا    

.نوبت منه .مهساجان اجازه بده _  

 با احتیاط و آرامش پرسید:

؟ون چي كار كردیا خاتونو چي؟ بای خونه  _  

.هم فروختم با رو طبقه  دو هر _  

 مهسا دوباره برآشفت:
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مادرت رضایت داد؟ اونم فروختي؟ چطوری خونه  _  

 مازیار پوزخندی زد:

انگشت  هم رفتیم محضر گرفتم با دستشو  آدم بي خبره ازعالم و؟ هه اون خاتون _

.تمام و كرد مضاد و از  

آقایي دیگر محمود باطن هم، كه در ، مازیار نه تنها در ظاهر خیلي كارش كثیف بود.

یک ابروی پریسا باال رفت: .شده بود  

؟فروختیش داره خبر .مال ماندانا هم مي شدخاتون  ی خوب خونه _  

مازیار خود را سرگرم پوست كندن سیب نشان داد و با سر ی پایین افتاده جواب د 

  اد:

مانت  نگه داشتم ا سهم ماندانا رومن  . بي خبره ولي پیش شما مي گم بهش بگین نه _

  شد بهش میدم شما من آدم حرومخوری نیستم دستم باز بعدها بهش مي دم حتما.

  .همه چیو قبال گرفتین .ندارینهم كه سهمي  تا دو

ازخشم توپید:سرخ   مهسا   

وپولهاشو؟   رو یا خونه بابا؟ مغازه های چي چي رو گرفتیم _   

كنار خانه  نگاهي خریدارانه به گوشه و و  روی پای راست انداخته مازیار پای چپ را 

 انداخت:

؟توش نشستین مي دونین چند مي ارزههمین آپارتمان كه  _   

:كرد رو اوه حالتي عصبي ب با مهسا    

گذشت  ما مادرمون بود كه به خاطری مهریه  ، برابر پول اینجا چند هر چندم بیرزه، _ 

به ما چي رسیده از مال پدری ها؟ .جا مال مامان جونه این .كرد  

نگران با مشاهده ی حال دگرگونش،  پریسا  .های سرخ فامش رو به كبودی مي رفتلب 

:گرفت را او دست  

مهسا عزیزم خونسرد باش به قلبت فشار نیار. _  

بم شده بود ادامه داد: ، بغضي فروخورده صدایي كه از با   
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آخه ببین چي مي گه؟_  

:انگشت گرفتا با نوک ر شبنم بیرون زده از چشمهایش  دو  

من احمق  پاش كرد. برد براشون ریخت و ونورا رو اینور  ماندانا بابا این و یه عمری _

 باال برادر و پدری باشه كه سایه   دلم خوش اش خودمو به اینا مي چسبوندم همه 

؟فرق مي ذاشت  چقدر بین ما همین بابا ؟ فهمیدن ؟ولي نتیجه اش چي شد ،سرمه  

:دست برشانه اش گذاشت و  كنارش نشست، پریسا نگران این دگرگوني خواهرش   

  فکرشو نکن. گذشته هاگذشته  ؛ عیب نداره ناراحت نباش _ 

ادامه داد: ،ستمال كاغذی پاک مي كردد  با را شدر حالي كه اشک هایمهسا     

هم دانشگاه  با ماندانا  و اون سالي كه تو  .رهمن یکي نمی یاد ولي از گذشته بله  _

ولي  مهموني دادن قربوني كشتن. ،بپاش كردن و بریزكلي  برای ماندانا  ، قبول شدین

؟چي رو تو  

زد: و فریاد جهید جا از فنر  مانند مازیار   

 گفت نه برای پریسا گرفته بود ولي پدر خاتون اون مهموني رو برای دوتاشون  _ 

ي خواد بده.مهموني م سور  مي گیریم كه یهو شنیدیم زهراخانمگانه شن جداج  

ویک  وی میز برای خودش لیواني آب ریختر از پارچ بلورو  دوباره سرجایش نشست 

یار كه ماز .ی مهسا  سکوت را مي شکستصدای فین فین گریه   جا همه را نوشید.

به مهسا كرد: با مالیمت رو ،حدودی آرامش كرده بود تا ، گوارا آب خنک و  

قبول اونا در حق   شه؟ باخاتون به من چه ربطي داره آخه ببینین كارای حاجي و _

ماندانا  برام با شما دوتا  به خدا ؟من بدیي دیدین زا ؟ولي من چي .شما ظلم كردن

.هیچ فرقي ندارین  

 مهسا پوزخندی زد:

آره نیست به ماندانا ظلم نکردی! _  

روی كاناپه نشست : مهسا  كنارمازیار خود را به نشنیدن زد و  
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شنیدم كارت وقتي  .پدرشو درآوردم ؛طوری اذیتت كرد وقتي اون پسره بابک اون _ 

جایي كه مي  تا و خون جلوی چشامو گرفت رفتم سروقتش ،یدهبیمارستان كشبه 

.لورده اش كردم خورد زدم له و  

:لبانش نشاند بر باسمه ای خنده ایمرد جوان    

 از خجالتم دراومدن. رفیق قلچماق داشت كه رسیدن و تا چندیارو  البته اینم بگما  _ 

به یقه نمي شدم. دست، عوضي ونا گه دوستت نداشتم كه باخوب ا  

خواهرداری  تا  سه  جي همیشه به من مي گفت توحاهم حواسم بهتون بود.  دورادور 

شونو داشته باش. سه تا هوای هر . مهسا و  پریسا  ،ماندانا  

دو خواهر را دید،وقتي پوزخند كمرنگ مازیار   

خودش ، را به حساب مي آورد پدر اگر آنها ؛ معلوم بود دروغ گفته .لب به دندان گزید

 و نزدیک تر به داشت نه این كه به برادر ناتني سفارش كند. مازیارآمدمي  ان راهوایش

:نشست  مهسا  

بله  ون پسره داداش فرزاد چي بود اسمش؟ آها فرشاد.ا .هستبهت االنم حواسم  _ 

چهلم  از دمنتظرن بع ،تو حرف زده ی من درباره مامان زهرا و با فرشاد بامداد آقا

یه تارموش   .خوبیهی  درآوردم بچه ته توشو بیان خواستگاریت.  خدابیامرز جعفرآقا

اگه باهاش ازدواج كني خوشبخت  هیکل اون بابک بي همه چیز. تا مي ارزه به صد

.میشي  

به زیر انداخت.  سر . دخترجواندویدنیدن این حرفها خون به گونه های مهسا ش با  

 اب خودش قرار یادبه  پریسا  .!ازآنها خبر نداشتپریسا كه  افتاده بودچه اتفاقهایي 

. داغ به مادرش بگوید را شده همین امشب جریان هرطور  كه سپرده بود افتاد صدرا

مي كرد زهرابانو صحبتا ب تما بایدح بله . رگهایش حس كرد در شدن خون را  

ستي به موهای ، دبه دیوارسراسری چسبیده ی ینه آجلوی . مازیار از جا برخاست 

رفتن نمود: سپس  قصد مجعدش كشیده و  

جون حاجي. و خوب آبجیای گل: دیگه جون شما _  
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 ی درباره. پریسا  برای این كه حال و هوای طوفاني خواهر را آرام كند، فتر مازیار 

لبخنده ا و سرخ وسفید شدن های   .گذاشتاو  سربه سر  خواستگاریش فرشاد و

بي صبرانه منتظر آمدن مهسا نشان مي داد كه نسبت به فرشاد بي میل نیست. پریسا 

 تاریک شده بود كه مادر هواد. او درمیان بگذار پیشنهاد بهارمست را با بود تا مادر

كرد تاكید. زن مهربان  به آنها پیش عمه فاطمه مي ماند طالع داد شب راا وگ زد  زن  

به ندرت پیش مي آمد زهرابانو شب را بدون آنها جایي به سر  . بخورندغذا  كه حتما 

صحبت كند،  مادرشگرفته بود تا راجع به صدرا با  ببرد حال كه پریسا تصمیم جدی

.حضور نداشتاو   

ساعت شش طبق روال هرروزه ، نماز صبحش را  خواند. یک ربع نرمش كرد و د بع روز

بوی  ،نداشت حضوردر بیمارستان روزهایي كه بهارمست  . بیمارستان رسیدصبح به 

لي روزهای و ، مشام دخترجوان را مي آزرد از همه جای بیمارستانبتادین  الکل و

 ی درختان تازه جوانه زده از .بهاران از جای جای محوطه مي تراوید ی رایحه ، بودنش

 گلهای زرد باغچه و ی وی خاک نم خوردهاز ب ، از چمنهای سبز شبنم زده ، بیدمجنون

همه و همه روح دخترجوان را به بازی مي گرفتند.  آن روز هم صدرا در مركز یاسمن. 

 محلولهای ضدعفوني كننده را فقط بوی تند نتیجه بیني دخترجوان، نبود دردرماني 

:زنگ زد صدراساعت هشت  استشمام مي كرد.  

سالم بانو صبحت به خیر وشادی! _  

سالم دكتر سرانجامتون به خیر! خوبین؟ _  

وقتي صدای دلنشینتو مي شنوم، خوبه خوب میشم تو چطوری خوبي؟ _  

پریسا مي خواست حال خوش و عاشقانه اش را فریاد بکشد ولي مي دانست با این كار 

شاءن و منزلتش پایین خواهد آمد. از سویي نباید صدرا را از عشق خود ناامید مي 

ین با احتیاط  پاسخ  داد:كرد برای هم  

منم صدای شمارو مي شنوم، خوشحال میشم. _  

 مرد جوان بلند خندید:
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همیشه خوشحال باشي عزیزم! خوب تعریف كن دیشب با خانم والده صحبت  _

 كردی؟

پریسا تمجمج كنان گفت:   

واال دیشب  مامان خونه نیومد مونده بود پیش عمه ام. _  

زودی وقت خواستگاری را دریافت خواهد نمود، از شنیدن صدرا كه فکر مي كرد به  

:خیلي ناراحت شد این خبر  

با زهرا خانم صحبت  كني   امشب حتما بده كهقول  خوب باشه عیب نداره ولي  _

 باشه؟ 

باشه حتما.  _  

به قدری سرش  بود.ویزیت  بیماران بي وقفه مشغول  عصر بیمارستان تا درپریسا 

به  خستگي بسیار با. غروب  دست نخورده ماند ی ناهارش لقمهحتي شلوغ بود كه 

كه عادت داشتند بلند  مادربزرگ عزیزش راه پله ها صدای پدربزرگ و از خانه رسید.

خوشحال  .اخل خانه پرت  نمودد را خودو  كرد قدم تند مي آمد. بلند صحبت كنند، 

غوش مادربزرگ بوی آ .به آغوششان خزیدیکي یکي ، ی عزیزانش دیدن دوباره از

با او بهر . "شنگول و منگول "بوی  "ماه پیشوني "قصه های كودكیش را مي داد بوی 

ولي آغوش پدربزرگ چون كوهي بود كه به او  شهر پاک كودكي ها قدم مي گذاشت. 

برای او و مهسا كه از نازو نوازش پردانه ی محمودآقا محروم بودند، امنیت مي بخشید. 

غمگین از خالء عاطفي كه در زندگي پریسا  گری بود. پیرمرد مهربانپدربزرگ چیز دی

به ویژه مهسا  ای دیگرش توجه داشت.هناخواسته  به  آن دو بیش از نوه  و مهسا بود، 

مادر بزرگ كه هروقت احساساتي مي شد  كه ر وحیه ی ضعیف و شکننده ای داشت.

 به زبان مازني حرف مي زد، در حال بغل كردن پریسا گفت:

شه خشگل كیجا قربون بوم. خدا رو شوكر نمردمه و رخت دكتری ره بدیمه.  كه  _

 بونه ته ره رخت عاروسي بوینم:
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س قربون دختر خوشگلم برم. شکرخدا نمردم تو لباس دكتری دیدمت كي بشه تو لبا

 عروسي هم ببینمت!

 پدربزرگ هر دو را به آغوش كشید:

  ان شاء اهلل به زودی! _

هم خانه ی آنها آمده بود و  . خاله گليزدند حرف از هر دری  وند  هم نشست دور 

پرسید: او كه مادربزرگ از ی مادربزرگ را پماد مي زد.پاها  

مریضه آره؟ محمود  جان شنیدم  گلي _  

و روز محمودآقا، لبخندش محو شد. خاله جانش جواب داد: حال پریسا  با  یادآوری  

میشه. بدترداره به روز  روز ، اون سکته ای كه كرد از بعد  بله مادرجان. _  

در اثر پماد، از درد افتاده بود، گفت:پاهایش كه مادربزرگ   

دستت درد نکنه مادر خیر ببیني! آخي! _  

پرسید:با ابرواني در هم فرورفته،  پدربزرگ    

ه؟نشسته درست شنیدم زنشم غمبرک گرفته یه جا _   

 خاله گلي به دستشویي رفت تا دستهایش را بشوید، به جای او پریسا جواب داد:

یران ا داره برای همیشه از ماندانا رفته شهرستان مازیارم . بله خاتونم افسرده شده _

. رهمی  

كرد: بلند بود سرسبزی پاک كردن  كه مشغول  مادر   

ول كنه بره؟ مادرشو پدر، راستي راستي مي خوادمازیار  حاال _  

جواب داد: ،كشید او مي از، سیاه قلمی پرتره  به روی پدربزرگ نشسته و مهسا كه رو  

. دارن ت بلی بعدبرای هفته ی  مازیارآقا  . بله _   

، بي حركت نشسته بودبامزه ای   طور به خاطر نقاشي،كه به  طور پدربزرگ همان 

 پرسید:

؟یارهمي خواد ب كجا از .خارج رفتن یه عالمه پول مي خواد _  

جواب داد:در حال سایه زدن،  مهسا   
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   . پوالشو گذاشته برای همین كار.خودشو خاتونو فروخته ی خونهآقا  _

پاهای و بود،  پشتي تركمني تکیه داده به و مادربزرگ  كه روی زمین نشسته 

  به زبان مازني گفت: خنده كنانمي مالید   دردناكش را

؟ هاییهوردن چه راهآیارو میگن برا پول دربه   _ - 

.سه راه وجود دارنه بنویس من گمبه ته بنویس گه یارو مي  

.. ته پیر پول در بیاره1  

.. ته پیره مردمه در بیاری2  

:. ته پیر در به تا پول در بیاری3  

 ترجمه:

ایي هستهراهوردن چه ل درآپوی برا گن به یا رو می  

راه وجود داره من میگم تو بنویس گه سه یارو مي  

2ربیارهپدرت پول د -1 -1  

.تو پدر مردم در بیاری -2 -2  

.دربیاریپدر خودت در بیاد پول  -3 -3  

 ؟بکنه درمادرش این كاروپ آخه چطوری دلش اومد با شده حکایت این آقاپسر. حاال

خواهرش سنگ تموم  اون وی لي برادرست! وظلم كردن به شما  دو زنش هرو  محمود

.یه استکان چایي برام بیار دهنم خشک شد كیجا بیداد. ااای داد . گذاشتن  

خودش  ترانه ای  پدربزرگ با ی درحال دوختن جلیقه مادربزرگ .آورد چای را پریسا  

رد:زمزمه مي ك  

 چپون كیجا شونه صحرا،

 خوانه هاده گوسفن چرا

 روزا هسته صحرا ونه جا

 خوندنه شونه چپونه كیجا 

 دختر چوپان میره صحرا
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 میخواد بده گوسفندان رو چرا

 روزها جاش تو صحرائه

ره دختر چوپان مي خونه و واز ميآ  

 دختر جوان  خواسته ی صدرا با مادر درمیان بگذاردپریسا كه  وقتش بود خوب حاال

 اما به صدرا مطرح كند مادربزرگ قضیه را پدربزرگ و درحضور خجالت مي كشید

:روكرد به مادر و زیرلب گفت  ی"بسم اهلل". بنابراین  قول داده بود  

؟اممم..مامان جان.. _  

:برداشت روی كارش از سر مادر  

جانم مامان؟ _   

گم ..دكتر...بهارمست ..ام .سالم رسوند.. مممي _   

:خنده قه زد زیر مادربزرگ قه   

  .مام هستیمبیان  بگو فردابه آقای دكتر  .مباركه _ 

:زیر خنده كه مهسا هم زد واج مانده بود هاج وپریسا    

  ی دكتربهارمست تمام رفتارا عقد كنون هانیه  تو تعجب نداره. خواهرجون چیه _ 

بهت . ختم عمو جعفر خدا بیامرز هم كه باباش میخ شده بود بود. تو تابلو  

لبخند سعي مي كرد  از ته دل بابت  صدرا خوشحال شده بود، وليزرگ كه ببابا

به مهسا گفت : كندبرای همین مخفي  رضایتش را  

؟این عکس تو باباجان گردنم خشک شد تموم نشد _   

 مهسا تند تند سایه زد:

آخراشه. آقاجان یه خورده دیگه صبر كنین تموم میشه دیگه چرا _   

:كه برق نگاهش افشاگر شادی زیادش بود، لبخند زنان  روكرد به آقاجان مادر   

كي بیان؟ بگیم  شما چیه؟ آقاجان نظر _   

 و سینه اش داد قوسي به سرو كش و و روی صندلي ناهارخوری برخاست آقاجان از

روی مبل نشست :زهرا خانم نزدیک   
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نمي  چي؟ حاجي محمودولي . خوبه كه مادرت گفت فردا خوب بیان همین طور _ 

اون رضایت نده كه نمیشه.؟ خواین به اونم بگین  

به برداشت  و كاردی هم برای پوست گرفتن آن  پرتقالي  دوال شد از روی میز  مادر

: دست گرفت  

.خواستگاری هم مي خوان بیان برای مهسا واال آقاجان  _   

.پدربزرگ گذاشتون پیش دستي مقابل در آن را ، پوست كندن میوه از بعد   

:به دهان گذاشت ي ازپرتقال راكپدربزرگ پر   

كي هست؟خواستگار مهسا ! چقدر خوب  _  

 زهرابانو پرتقال های پرک شده را مقابل مادرش گرفت:

در بچه ها پ  طرف حاج محسن بهاز  فرزاده شوهرهانیه. برادرآقا _  

شده  طور عقد هری برامن تکون نمي تونم بخورم ولي  گفته مبارک باشه .پیغام دادم

گم بهش اطالع بدن. چشم ميشما میگین االنم  میام.  

:زنگ زد به صدرا وبالفاصله  پریسا خوشحال به اتاقش رفت  

سالم! _  

 زنگ خوش صدایش به صدرا ثابت مي كرد كه حامل خبر خوشي است:

سالم بانو خوبي؟ چه خبر؟ _  

خیلي ممنون شما خوبین؟  _  

با زنگ تو عالیه عالیم.  _  

آقای دكتر باالخره به مامانم گفتم پدربزرگ و مادربزرگمم اینجا هستن گفتن فردا  _

 تشریف بیارین!

:ابراز خوشحالي كرد بسیار صدرا   

منه.  دیگه خیالم راحت میشه.  روز فرداخوب خدا رو شکر!   _  

روز ، های احساس وعشق وز شکوفایي غنچهر به راستي هم فردا روز آن دو مي شد، 

اگر چرخ زمانه بد نمي چرخید! ،مهر میثاق ماه و  
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 محسن و عمو و خاله گلي ، رفتن این وصلت اطمینان داشتسرگاز  كه گویا از مادر

 و پدرملوک خانم،  با  دكتربهارمست، راس ساعت مقرر هم دعوت كرده بود. را مازیار

دستانش  رزهای صورتي رنگ در از زیبادرحالي كه دسته گلي ، صدرا عمه اش آمدند. 

زشوق درچشمانش داشت، بعد ازآنها وارد شد.و چلچراغي ا بود  

سر  بر، مي گفت شگون داردپیرزن كه  چادرسفیدی را ، پریسا به خواست مادربزرگ 

درآن چادر سفید كه پوشیده از شکوفه های صورتي بود،  معصومیت از . ه بودانداخت

 بود. عروس، مازیار و مهسا  ی پذیرایي به عهدهسرتاپای دخترجوان مي بارید. 

. پریسا  همچنان  مي زد وبه سوی شهر وصال پار ، حس جدیدش قایقِ در  نشسته

كرد: صدرا صدایشی كه عمه  داشت به زیر سر  

درست مونده؟ زا دخترم چقدر پریسا خانم  _   

هره ی زن مهربان زد:پریسا لبخندی به چ  

آخراشه.حاج خانم   ی نموندهزیاد چیز _   

 عمه خانم تبسم شیریني به روی عروس كرد:

به سالمتي عزیزم! _  

عظم خانم مسن ا اعظم است .، كه نام عمه خانم  معلوم شد خطاب های پدرصدرا با 

 گل لبخندی كه بر  .نداشت آنهاه شباهت زیادی ب رسید وبرادرش به نظر مي  تراز

دوست داشتني نشان مي داد. بسیار را روی لبهایش بود او  

 

انداخت : نگاه خریدارانه ای به مادر عروس عمه    

 .هستین عروس خانم  بزرگ آدم فکر مي كنه خواهر .اهلل خودتونم جوونینءماشا _ 

سالتونه؟ ندچ مي تونم بپرسم  فضولي نباشه  

. كوتاه و مختصر جواب داد:باغچه ی گل سرخ شدازاین حرف  صورت سفید مادر  

.هشت چهل و _  

لبخند دندان نمایي زد: ا مادر عروس بود،كه به دنبال صحبت ب ملوک خانم  
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یین.میابه نظر ترچشمم كف پاتون كم . اهللءماشا _   

آنها، تعریف مادربزرگ خوشحال از  

د:آرام مي مالید جواب دا اهایش رادر حالي كه پ  

اولش بچه  شد. جاری خواهرش گلي،. كرد زری جان  چهارده سالش بود شوهر _ 

رو پشت سر هم بهش داد. مهسا و  پریسا سال بعد خدا دارنشد چند  

: ادرجان زد و نگاهش به روی زهرا بانو چرخیدلبخندی به مظم خانم عمه صدرا اع  

دوقلوان ؟ خانوم ترن. اهلل دختراتون یکي ازیکيءماشا _   

جلوتر  رنگیش را چادر، كالفه شده بود ، ملوک خانمو و ی ا كه از نگاههای خیره  مادر 

 كشید:

 مهسا خدا  پریسااز   یک سال بعداول پریسا دنیا اومد،  نخیر شیر به شیر هستن. _ 

.بهم دادرو   

 ملوک خانم چادرش را بر روی شانه انداخت:

منو كه مي بینین كارگر خونه شونم. ولي آقای دكترو قد بچه خوشبخت بشن  الهي!  _

 هام دوس دارم. ازبس آقاست، منم تو این مجلس با خودشون آورد.

 آقای بهارمست با متانت گفت:

این حرفا چیه ملوک خانم شما با اعظم جان هیچ فرقي برام نداری. _  

 اعظم خانم بعد از برادرش گفت:

ه تنهاشون نمیذاری و محبت داری خیال منم راحته داداش راست میگه. همین ك _

 خیر ببیني!

و پس از لختي درنگ، سرش را باال گرفت: عمه مکث كوتاهي كرد  

بچه ام  ه قول میدم پریساخانمو خوشبخت كنه.ب و آقاییجان خیلي پسرخو صدرا _

 شبانه روز سرش تو درس و، خدابیامرزش قول داده بود دكتر بشهچون به مامان 

.اهل هیچ فرقه ای هم نیست ب بود.كتا  

:مقابل اعظم خانم گذاشت ،حلقه حلقه كرده پوست كنده را خاله جان موز   
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.خدابیامرزه مادرشونو  .ءاهللماشا _  

هم  با پسرش  و  دربزرگ اجازه گرفت تا پریساپ حاج آقا بهارمست به رسم ادب از  

به میان حرف آمد: ولي صدرا بزنند ان راحرفهایش  

.سراصل مطلب نبری لطفا كردیم. قبال صحبتامونو ببخشین ولي حرفي نمونده  _  

به فرزندش كرد: آقای بهارمست رو. شد سالن رها شلیک خنده در   

كمي   پریساخانومو مي خوای ولي بابا ساله خاطر چند  باباجان همه مي دونیم شما _

.آبروداری كن نگن پیرپسره هول شد  

عمو محسن كه مشخص بود از صفا و صمیمیت آنها خوشش  دوباره همه خندیدند. 

:آمده، لبخند گرمي زد  

خودشون   .زحمت كشیدن خیلي  جریان عمل قلب مهساجان  سر آقای دكتر _ 

.ردنآومهساجان ی درس مي خوندن ولي بهترین دكترقلبو برا  

 و به صدرا كرد نگاهي مهرآمیز، یدش كشیدهپدربزرگ دستي به سبیل های سف

داد: آقای بهارمست را جواب  

. بیاد تونست ن حالش خوب نبود  آقامحمود دست پدرشه ولي  دختری البته اجازه  _ 

هستن  پسرش اینجا آقا مازیارهمین طور بزرگمه و كه داماد ما برادرش حاج محسن ا

.اصل مطلب بشیم وارد، ه اجازه بدناگ  

دادند: را  جواب آقاجان ، دبا متانت و هركدام با مازیار و عموجان    

.بفرمایین .ی مام دست شماست حاج آقا اجازه _  

پریسا خانم به  ی شوهرعمهحدود یه ماه پیش  واهلل همون طور كه مي دونین  _

از  بعدی مونو بذاریم براتای اصلي صحب .چهلم نمونده رفته وچیزی تا رحمت خدا

 چهل.

:كرد رو ازاو به آقاجان  كه پدرش زودتر خواست دهان باز كند صدرا   

تموم شدن درس عروس خانم   هم نمي خواییم  تا ما حاج آقاخدا رحمتشون كنه.  _ 

 بچه ها  برای این كه م واجبه فقط ومرحاون  كاری بکنیم. فرمایشتون صحیح احترام 
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محرمیت بینشون  ی اجازه بدین یه صیغه، راحت باشن رفت وآمد تو حرف زدن و

  .خونده بشه

دلش سخت به  پدربزرگ با نگاه به چشمان ستاره باران شده ی  داماد، فهمید كه

 گروی نوه ی او رفته:

پدرشونم وكالتو به بنده دادن بفرمایین خطبه رو شما  اتفاقاخواهش مي كنم  _

 بخونین.

 همه كف زدند و ملوم خانم كل كشید:

لي لي لي لي لي لي لي.  _  

 آقای بهارمست به آقاجان گفت:

نه حاج آقا! خودتون بفرمایین. _  

 پدربزرگ سری تکان داد:

برمحمد وآل محمد صلوات. _  

اللهم صل علي محمد و آل محمد. _  

ا الشاءن اسالم فرمودند: النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني. پیامبر عظیم  

ه جا ب مازیار همان زنگ زد. گوشي مازیاردر سکوت ایجاد شده بین كالم پدربزرگ،  

زد: وفریاد ریدپ جا كه ناگهان از دادمي آرامي جواب   

  .حضرت عباس همین االن اومدم یا بود؟ كي؟ خاتون كجا _ 

نزدیک شد: به او عموجان    

چي شده مازیار؟ _   

واج به تک تک حضار نگاه انداخت : هاج و مازیار   

 هحاجي عوضش كنمي گه رفته سراغ  اینا. بابا پرستار، فهیمه خانوم بود شوهر  _ 

  .دیده بدنش یخ كرده نفس هم نمي كشه

خانه بوی بدی   رفتند. او همراه مازیار به منزل پدر حضاری  همه. خورده هم بمجلس 

:صدرا معاینه اش كرد انگار نفیر مرگ  نواخته شده بود . مي داد  
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نگاهش بین همه ی حضار چرخ خورد. سری تکان  داد ولي حرفي نزد. پریسا گوشي 

ه گوش داد، صدایي نشنید.چگرفت و بر سینه ی پدر گذاشت. هر را از دست او  

 مازیار كنار او نشست:

چي شده؟ _  

د:روتکان داد و گوشي را از گردن درآ پریسا هم سری  

شه كه تموم كرده.ساعتي مییه  _   

.شانيبه پی عمومحسن محکم زد   

 آقای بهارمست دست بر شانه ی او گذاشت:

خدا صبرتون بده. تسلیت میگم  _  

فامیل  ی درعرض نیم ساعت همهگریه مي كرد، مهسا بود.  كسي كه آن لحظه تنها 

 با شد بنا، عمه عاطفه هم كه درشهرستان بودند و ماندانا  .رساندند  آنجاخود را به 

تهران برسانند.را به  اولین پرواز خود  

مي گفتند: به جای گریه زاری همه     

.شدشکر راحت  رو خدا _  

تازه  خودخواهي مرده بود موجود  .پس از مرگ او، شک داشت ولي پریسا به راحتيِ 

  بچه رها دو  با زن جوان عاشقش را. مي دید باید سزای كارهایش را

دختر جوان با خود مي اندیشید: روزهایي  . دنبال عشق دوران جوانیش رفته بودبه 

به همراه خاتون ، پدر تالش مي كرد سخت برای تامین معیشت آنها سفت و كه مادرش

بود ولي  پدرشمحمود  مشغول خوشگذراني بود.  ،گردش و سفر و سیر ش درانرزندفو

غمگین  خیلي بیشتر رای فوت شوهرعمه اشبپدرانه های شوهرعمه از او بیشتر بود. 

ولي از حاج  داشت به یاد ، ازكودكي سرشان را بر نوازش دست عموجعفر شده بود.

شیون عمه  صدای گریه و .خمش  درذهن او نقش بسته بودتَ اخم و محمود فقط 

عمه  .شنیده نمي شد، درسوگ برادر ، فاطمه كه درختم شوهرش بسیاربلند بود
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سیل اشک ازچشمانش جاری  خاتون بي صدا عاطفه گاهي دستمال به چشم مي برد و

. بود  

مي كرد. "بابا""بابا "گه گاهي  ماندانا فقط   

عوض بخشي  پس داده پولش را را به صاحبخانه  منزلپدرش،  سوم  از مازیار بعد

كه مثل مرده  ماندانا هم خاتون را. برای همیشه ازایران رفت و به ماندانا داد، ازبدهي

دیگر هیچ ردی  .به شیراز برد خود با اثاثیه  تمام اسباب و متحركي بود همراه ب

.نماندباقي پریسا  ازپدر  

مي خواست كه  مرتب از زهراخانم، حدودی فراموش كرده تا خودش را عمه جان درد 

هم یک جمله بود: كه جواب او حالل كند را پدر  

ببخشه. خدا _   

عاشق حاج ! زن بینوا از ابتدا حق داشت  یعني من هرگز نخواهم بخشید. این و 

ی او گذاشته  قدم به خانه خریده وبه جان  غربت را درد ،یک دنیا امید با .محمود بود

تصور  .بي مهری دیده بود سردی و ، عالقه بي حدشو در پاسخ عشق  ولي .بود

. زهرا خانم  با این كه بابت خیانت همسرش زني سخت است خیانت معشوق برای هر

سال دم از خیانت پدر   چند  دخترانش به عشق از درون در متالشي شدن بود، ولي  

او دیگر مادر شده بود و عشق مادری باالترین و  گر خورده بود.نزده وخون ج

باشکوهترین احساس بود. نخواست امنیت خاطر دخترانش با تصور اختالف  والدین 

برهم بریزد تا جایي كه مي شد صبر وتحمل كرد و این خود محمود بود كه پرده از راز 

رنه زهرا به خاطر پریسا زندگیش برداشت و زن وفرزندان دیگرش را معرفي نمود وگ

 ومهسا باز هم مي توانست شکیبایي كند. 

. زن مهربان مي دانست كه آنها هم دلخوشي از هم بود ومهسا  ه فاطمه یاد پریساعم 

:پدرشان ندارند برای همین به پریسا گفت  
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 گذشته هاقربونتون برم  .مهسا جان هم هنرمنده ماشااهلل خانم دكتری. عزیزم تو _ 

االن دستش از دنیا ولي ه ظلم كرد مي دونم باباتون خیلي به شما  .كنینول  رو

.سرتقصیراتش بگذرینازوشما خانمي كنین كوتاهه!   

 اشک به آرامي ازچشمانچهره ی سنگي دختر نشان مي داد كه پدرش را بخشیده.  

جاری شد: فاطمه خانم   

سرش آورد كم چیزی  بالیي كه مازیار داد.  تاوان كارهاشو اون بدبخت همین جا _

ارین نذخدا ببخشیدش  رو تو  .سکته اش هم كه زمین گیرش كرد مریضي و  نبود.

. کشهباون دنیا عذاب   

به  ان را بهتردردش ، پژواک سکوت وسعت سخن كم بود برای فغان از بي عدالتي پدر. 

د؟ مگر با درد و زجری . مگر محمودآقا به خاطر آنها  عذاب كشیده بوفریاد مي آورد

روزهای تلخي كه سپری كرده بودند، برگشته و شیرین شده كه در آخر عمر كشید، 

بود؟ مگر جواني  از بین رفته ی مادرش به او بازگشته بود؟  عمه انتظار زیادی زیادی 

.دادندن اوجوابي به  هیچ كدامداشت.   

در  داشتند. حضور  خانمعمه اش و ملوک  ش،پدر ،صدراسوگواری تمام مراسم  در

این كه شب  تا  هم نداشتند با هیچ گونه صحبتي طي چند روز اخیر پریسا و صدرا 

:صدرا به پریسا زنگ زدسال نو   

بانو! سالم پریسا _   

  پریسا كه شدیدا دلتنگ یارش شده بود، بي اختیار فریاد كشید:

خوبین؟ سالم آقای دكتر _   

پشت تلفن زمزمه كرد: ، بدهد را جوابش ي آنکه مردجوان ب   

یکي ی یه مجلس بله برون. درست دم خوندن صیغه   وسط میاد. جدایي بي خبر _

 دوروبری ها لبخند  به اشتیاق مي شکني و دمت گردو درست وقتي داری با شدن.

.پیروزی مي زني  

 تمام ذوق وشوق پریسا با لحن غم انگیز صدرا ازبین رفت:
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.زاین اتفاق خیلي ناراحت شدما  شما مثل   خودمم  .من واقعا متاسفم _   

د:یكش صدرا آه بلندی   

تر رفتار خسته شدم پریسا، از بي صبری هام خسته شدم. شاید بهتر بود صبورانه _ 

پیش نمي رفت،  محاسبه  وقت كه كاری طبق  مي كردم. یادمه مادرم خدا بیامرز هر

گفت :مي  

پیش داری. امتحاناتت  هم راه سختي در تو. «دهتدبیر كند بنده. تقدیر زند خن» _ 

و با اونا  پیش برادرم سینا  پدر، یه چند وقتي مي ریم سوییس  خیلي مهمن. من و

كاراتو بکن. دیگه مي ترسم از بي قراری، مي ی برمي گردیم. تو این فرصت همه 

بشه. ترسم باز بي تابي كنم، طلسمي سرراهمون سبز  

ریخت:پریسا بي اخیار اشک   

ارمت. منتظرت مي مونم زود برگرد.به خدا مي سپ برو به سالمت _  

 

 صدرا:

پ مشغول انجام یک پشت لپ تا وز بعد از فوت پدر پریسا، صدرا دراتاقشچند ر 

. پدر هم در پذیرایي فیلم مي دید كه دكترسخایي زنگ زد:پژوهش علمي بود  

سالم دكتر خوبي؟.. شنیدم پدر عشقت مرده.. _  

خانم نسبتا محترم مگه نگفتم با من تماس نداشته باشین!؟ بازم شما؟ _  

 نگین بیزاعتنا به توپ وتش او اد امه داد:

امیدوارم  كه پدر عاشقیت هم بمیره.پدر عشقت مُرد  _  

:مرد جوان عصبي از روی صندلي برخاست و توپید  

بازم كه تویي. مگه نگفتم مزاحم من نشو؟ هان؟  _  

  مرموزی گفت:سخایي با صدای 

؟م كه انتقاممو ازت مي گیرم یادتهجوش نیار عزیزم بهت گفته بود _  

 صدرا بي اختیار از لحن زن ترسید و عصبي از این حس، فریاد زد:
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هر غلطي دلت مي خواد بکن. _  

  نگین خنده ی چندش آوری كرد:

واقعا؟ _  

بله واقعا! _  

اردیبهشت ماه عشقت امتحان داره. ی مي دوني كه نیمه  باشه خودت خواستي.  _ 

ی بي لیاقتو. تایید كننده هم منم. امممم...خیال دارم ردش كنم دختره  یکي از اساتید

 اونو چه به دكتری؟ 

واقعا مستعد  دست داد. پریسا صدرادر امتحانات حال بدی به   ست پریسابا تصور شک

 طبابت بود و هیچ مانعي نباید سر راهش قرارمي گرفت:

تو وجدان داری؟ یه دختر معصوم چه گناهي  به تو هم میگن پزشک؟ میگن انسان؟  _

بازی كني؛ ها؟ كرده كه این طوری مي خوای با سرنوشتش   

با صدایي مخوف جواب داد:نگین     

ی منو تصاحب كرده؟چه گناهي باالتر از این كه عشق چندین و چند ساله _   

 ی بي پناهكمین كبوتر كه در قوشي  انندم.  سخایي از لحن صدایش ناخواسته ترسید 

:نشسته باشد، وحشتناک شده بود. سعي كرد با لحن آرام پاسخش را بدهد  

خبر از حس شما به خودم  دی نداده بودم. اصالً من اصالً به شما تعه ببین خانم دكتر _

عشق شما برام مثل بقیه همکارام هستین.  د.احساس شما یک طرفه بو؛  نداشتم

چرا ارزشتو میاری  یکطرفه به بن بست منتهي مي شه. شما الیق بهترینها هستي 

 پایین؟

فریادی گوشخراش كشید:زن   

خیال كردی. ارزش منو، تو نمي توني تعیین كني. من تو  بیاد؟  ارزش من پایین  _

 زندگیم به هرچي مي خواستم رسیدم. 

دا كرد:  یکباره صد و هشتاد درجه تغییر لحن پیزن جوان   



306 
 

 هم ازدواج كنیم.  با  ولي مهمترین خواسته ام تویي. صدرا... عزیزم اونو ولش كن بیا _

كنم  دختره رو هم اذیت نمي بهت قول میدم خوشبخت ترین مرد روی زمینت كنم. 

خواهش مي كنم!  .خودم ولي مال من شو مال خودِ  

:دركمال ناباوری صدای گریه اش آمد   

اصالً قسمت نیست با اون ازدواج كني. یه بار فامیلشون مرد، یه به قول عوام ببین  _ 

خواهر و مادرش. بار پدرش، این بار یا خودش مي میره یا   

 جمله ی آخر سخایي مجددا خشمش را برانگیخت:

بالیي سر  نکنه كدومه ؟ خرافاتي شدی؟ خدا این حرفا چیه مي زني؟ قسمت  _ 

 پریسا و خونوادش بیاد!

از جلد رقت انگیزش خارج گشته و تبدیل شد به نگین  با جانبداری صدرا از پریسا، 

 همان مار غاشیه :

یا این كه ، یا دورشو خط مي كشي و مي ذاری به زندگیش برسه از من گفتن بود._ 

بای! .تا فردا فکراتو بکن جوابمو بده ها باید اینترن بمونه.  پریسا خانمت حاال حاال  

مي  چطور شده پریسا باید موفق مي شد. هرطور د بو امتحانات نیمه دوم اردیبهشت  

ش را كرد.خامو را تاپ كند؟ لبصرف نظر  از عشقشتوانست   

آمد كه پدر با تعجب بیرون مي از اتاق  نگذاشته بود.حوصله ای برایش  سخایي 

كرد: نگاهش  

و فریاد مي كردی؟ چرا داد چي شده بابا جان؟ _  

ان شربت با دو لیو .. همیشه بهترین مشاورش او بودحاجي مشورت مي كرد باید با

:عرق بیدمشک، كنارش نشست  

.شهبه طلسم و جادو معتقد می كه آدم مثل خرافاتیا   نمي دونم یه اتفاقاتي میفته _  

پدر قاه قاه زد زیر خنده :   

كنه؟ حرتخوب حاال بگو ببینم این جادوگر كیه و چرا مي خواد سِ _  
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اش، لبخند از روی لبهای كش  جملهد. با هر كرتعریف  پدر تمام قضایا را برایصدرا 

مي رفت و به جایش گره ای بین دو ابروی پرپشتش مي نشست: آمده ی پدر  

این طور كه معلومه تو دردسر افتادی! _   

كاش فقط طرف حسابش من بودم. اون كمر به نابودی پریسا بسته. دختر بیچاره  _

دون این كه گناهي كرده باشه در معرض خطر قرار گرفته.ب  

خوب باید در وهله اول كاری كني كه دكتر سخایي رو از ارزشیابي، بركناركنن. _  

خودمم به این موضوع فکركرده بودم ولي بردن آبروی یک استاد، عواقب بدی  _

 داره. 

یس ئهرچه زودتر ربله اگه تهمت باشه. اما مطلب سرنوشت یک انسان بي گناهه.  _

بده. قرار جریان تهدیدهای این خانم دكتر مربوطه رو در  

هه. فکرمي كنین باور مي كنن؟ اون یکي از بهترین پزشکان متخصصه. _  

باید خوب فکرامونو با هم جمع كنیم  بله اگه بي مقدمه بری بگي باور نمي كنن.  _

 ني، باهاش یکي به دو نکن. تاببینیم چه میشه كرد. فعال برای این كه آتیششو بخوابو

بینیم چه میشه كرد!ب  

و بابای  مي بیني پدر درست زماني كه همه چي داشت خوب پیش مي رفت، زد _

 پریسا مرد. چي مي شد نیم ساعت بعد خبرمون مي كردن ها؟

 پدر كه حال پسرش را به خوبي درک مي كرد الزم دید دلداریش دهد:

این خانم دكتری كه تو  گرنه وِ همون موقع قضیه جدی نشد  شکر كن رو خدا _ 

تری  كردی، دست به كارای خطرناک رو عقد  كردی، اگه مي فهمید پریسا تعریفشو

د.ز مي  

تا باز كرد  را و پنجره  قهوه ای مخمل را كنارزد، ی پرده  رفت كالفه كنار پنجره صدرا 

بین ببرد: را از جانش پاک اسفند، خفقان فرو رفته درهوای   

بده ؟ كي مي خواست بهش خبر ؟ دكجا مي فهمی از _   

 پدر دلش بیشتر سوخت:
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هیشکي خبر نمي داد. خودش از روی گلگلون تو و پریسا همه چیو تا ته مي خوند. _   

ست:نش حاجي  به طرف سالن چرخ زده، كنار   

 

خدا نمي خواد كه این وصلت صورت   مي گم بابا نکنه واقعا قسمت نیست؟ یعني _

 بگیره هان؟

نمود: پسرشرو به  و  خاموش كردبا كنترل تلویزیون را آقي بهارمست   

همن مثل  قضا و قدر با كار  نقشي نداره. ببین تو چند« قسمت»نه پسرم تو ازدواج  _

یعني گرفتن   ازدواج این طورنیست. تو امر  . ولي"مرگ"و "فرزند "،"اغن"،"فقر"

آدم صورت بگیره. خود ی مسر صد در صد باید با انتخاب و ارادهه  

انداخت: ا باالر شانه هایشصدرا    

 

پس چرا هر دفعه مي خوام اقدام كنم، یه مانعي سر راه سبز میشه ؟ _  

 

ای پسر عجول من. تو راه رسیدن به محبوب آدم باید كفش آهني پاش كنه.  _ 

 خدابیامرزه مادرتو...

:در جایش خالي بود. آه بلندی كشیدچق مادر عزیزش   

.قبرش بباره نوربه _  

پدر نیز آهي كشید :   

از زمان دانشجویي عاشقش بودم. متین بود و خانم. مرحوم بابابزرگت مخالف  _

كار تو دبیرستانها، فول تایم و تمام وقت   ازدواجمون بود. ولي من پا پس نکشیدم.

خودم جلو برم. ی با تکیه بر سرمایه  كردم تدریس خصوصي مي گرفتم تا تونستم مي

"بله"این كه  باالخره اون قدر رفتم و پیله كردم تا  

 رو گرفتم. یادش به خیر بهترین روز عمرم همون روز بود.

اندوه بر چهره مردانه اش نشست :ی سایه  ، از یادآوری گذشته  
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یه مدت بذار بگذره  تالش كني.  ه دست آوردن عشقت باید حاال تو هم برای ب _ 

 پریسا امتحاناتشو بده .

نگراني منم بابت آزمون پریساست. مي گم چطوره خودم به دكترسخایي بابا خوب  _ 

س برگزاری آزمونها نشون بدم؟ئیزنگ بزنم و حرفاشو ضبط كنم بعد به ر  

ابرو در هم كشید:بهارمست   

ضبط شده از نظر قانون حجیت نداره. نمیشه بهش استناد كرد. نه پسرم. صدای  _ 

 خودت بهتر مي دوني راحت مي تونن صداها رو تقلید كنن.

 صدرا گفت:

شده چطور؟  شماس. فیلم ضبط حق با درسته _   

قای بهارمست روشن شد:آچهره ی   

با فیلم میشه. یه قراری باهاش بذار تو یه جای عمومي. منم نزدیکتون  بله درسته! _ 

.شینم و ازتون فیلم برداری مي كنممي   

 صدرا خوشحال پرسید:

؟فردا چطوره _   

 آقای بهارمست، لختي فکر كرد:

 بگو فقط به خاطر فکراتو بهش بگي. بهش ی نه فردا زوده. بناست فردا نتیجه  _ 

دختر باهوشیه بخوای دروغ بگي مي فهمه. بعد خودش  پریسا قبول كردی. چون

 باهات قرار مالقات مي ذاره.

گذاشت: پدر كنار پسر آمد و دست برشانه اش   

تا كارت تموم بشه منم جوجه هایي رو كه ملوک  برو دكتر. برو به پژوهشت برس. _ 

كنم.مي  خانوم تو سس مخصوص خوابونده، كباب   

:فرشان افتاددرحال رفتن به اتاق یاد س   

پرواز  دیگه به امید خدای هفته  . هامون برای سوییس آماده اس لیتب! راستي پدر _

 داریم. 
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پدر در حال باال دادن آستین پیراهنش، لبخندی زد:   

سینا یه ذره شده.  یشکر. دلم برا رو خدا  راس میگي؟ خوب _   

به طرف بیمارستان راه صبح روز بعد قبراق و امیدوارپس از صرف صبحانه با پدرش، 

 افتاد.

باشد.  مسلط   در حال رانندگي بود كه دكترسخایي زنگ زد. سعي كرد بر اعصابش 

:ام سمت راست كشیده و پارک كردرا آر اتومبیل  

الو بفرمایین. _   

خوبي؟ .سالاااااام دكترعزیـــزم _  

سالم اگه شما بذارین بله خوبم.  _  

فکراتو كردی؟ چي شد دكتر جونم بداخالااااق! _  

بله. _  

؟خوب _  

كاشکي از نظرت برمي گشتي.  _  

:بلند بلند زد زیرخنده  

كاشکي رو كاشتن در نیومد حرف من همونه. به قول معروف نچ.  _   

دل كندن از پریسا خیلي  برام سخته... خیلي، اما موفقیتش برای من راستش خوب  _ 

 از سعادت خودم مهمتره. 

:كشید با خوشحالي جیغينگین    

یعني... دیگه از فکر ازدواج با اون اومدی بیرون؟ درست شنیدم ؟ _   

هه. مگه چاره دیگه ای برام گذاشتي؟ ببین من االن باید بیمارستان باشم یه جا بیا  _ 

 راحت بشه حرف زد.

ای به چشم. كافي شاپ اون روزی چطوره؟_   

باش. خوبه ساعت پنج اونجا  _   

اد زود زود ببینمت ولي بذاریم برای هفت. اون موقع مطبم با این كه دلم مي خو _   
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مطبو كنسل كن خداحافظ. _   

. ده و آدرس كافي شاپ را به او دادبا پدر هماهنگ كر   

نشسته  س ساعت در محل موعود حاضر شدند. پدر در نزدیک ترین میز كنار آنهاءرا

با  صدرا  لم گرفته شود.و گوشي را جوری قرارداده بود كه از تمام صحنه به خوبي فی

و همه چیز همان زیركي خاصي تمام پیشنهادات دكترسخایي را از زیر زبانش كشیده 

.ضبط شد ، خواستندطور كه مي  

 

را دوباره دیدند. شب با پدر فیلم   

.شه پریسا رو نجات دادخوب حاال این طوری می _   

:كرد ده و كانالها را زیر و رو ميحاجي تلویزیون را روشن نمو   

بله. چي كار مي خوای بکني ؟ _   

ل برگزاری آزمون نشون میدم تا خودشون از نزدیک ببینن.ئوفیلمو به مس _  

مستند را برای تماشا انتخاب كرده و ی باالخره  شبکه   پدر بعد از گشتن تمام كانالها 

 كنترل را كنارش گذاشت : 

خوب این طوری كه آبروی دكترسخایي میره. _  

  متعجب از حرف پدر گفت:صدرا 

سرنوشت اون دختر معصوم بازی كنه؟ا كنم؟ بذارم ب خوب پس چي كار _  

كارخوبي نیست. ، نه. به هیچ وجه. ولي آبروی یه نفر رو بردن هم _  

: بابا، پرسیدكالفه از حرفهای    

؟كار باید كرد ؟ چيخوب پس چي _   

رو به  و تلویزیون برداشت آهو درچشم از تعقیب و گریز پلنگ و آقای بهارمست، 

نمود: صدرا  
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ریسا پ خود دكترسخایي در میون بذار بهش بگو... همه چي رو بگو. بگو اگه بخواد با _ 

یس دانشگاه و بیمارستان گرفته كني. از رئن فیلمو همه جا پخش ميرو اذیت كنه، ای

.ا همه درجریان كاراش قرارمي گیرنتا دانشجوه  

. پلنگ گرسنه وحشي بعد ی مستند حیات وحش نگاه كردامه بي اختیار به برنصدرا  

رسید سخایي پلنگ است و  ی زیبا را به دام انداخت. به نظرشاز كلي دویدن، آهو

:ته از این مقایسه رو به حاجي كردپریسا آهوی گریزپا. آشف  

خوب اگه بازم با این وجود دوباره كار خودشو كرد چي ؟ _   

شده بود، كانال را عوض كرد.  ام افتادن غزال سیاه چشم، متاثراز به د پدر كه مانند او 

 باالخره فیلمي را در یکي از شبکه ها پیداكرده، كنترل را روی میز گذاشت:

رییس برگزاری امتحانات، صالحیت دكترسخایي رو رد مي كنه و قضیه منتفي  _ 

 میشه.

 

:پریسا   

  

سیاه شده بود. صدرا هم كه مي رفت خارج از كشور. مادرجان و مهسا   انعیدش

خاله گلي بودند زیرا با آمدن دایي و خاله نسرین، همگي آنجا مي ی یکسره خانه 

 به مرور اساسي دروس پرداخته و برای ، پریساماندند. خانه خلوت بود و در این فرصت

هم دوران سخت آزمونها را  . صدرا كه خودشآزمون جامع خود را آماده مي كرد

به حداقل هایش را به خواست او  گذرانده بود، با درک دشواری آنها، صبورانه تماس

گذشت. مازیار رفت و دیگر هم برنگشت حتي  شچهل روز از مرگ پدر رسانده بود.   

ان با عذر خواهي كرد. خودش شبابت نیامدنماندانا هم به بهانه ی بیماری خاتون 

، ازمهمانان خاک رفته و در یکي از سالنهای نزدیک منزل مو و عمه سرعی خانواده 

.مراسم پذیرایي نمودند  
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آمدند. مهسا  رسماً به خواستگاری  ،خانواده بادو روز بعد خانواده ی دكتربامداد  

شباهت زیادی به برادرش داشت. در  ، قیافه فرشاد برادر كوچک دكتر بود و از لحاظ 

ی تمام گذشته  ا در اتاق او نشسته بودند، دختر جوانبا مهس فرصتي كه برای صحبت

آقا فرشاد  را به او گفته بود. ا داریوش ملعون و خواستگاری بابکبیعني دوستي  خود

مهسا به او ارتباطي ندارد. از ی كه گذشته  نمود هم خوشنود از صداقت مهسا، اظهار

محرمیت را ی صیغه  تعهد به انگشت مي كنند، مهم است.  ی این به بعد كه حلقه

 آقاجان

داماد، برای عروس تعیین شد. آقای  البته قبل از آن مهریه ای هم با نظر . خواند

كالم را به دست گرفت:ی رشته  پدر دكتر، بامداد  

طور كه همه مي دونین، قبل از خوندن صیغه ی عقد موقت، اول باید مهریه  همون _

خص بشه تا صیغه ی عقد صحیح باشه. حتّي اگرعروس خانم  هم بگه مهریه ای مش

مشخص  كم  هرچندلذا حتما باید مهریه ای   خوام، باز هم عقد صحیح نیست. نمي

 كنین.

دایي جان    

قبل نظر مهسا را پرسیده بود، جواب پیرمرد محترم را داد:كه از   

ذوق هنری خواستن. ابوس خانم ما هنرمندن و یه مهریه حاج آقا عر _   

  مرد محترم لبخند گرمي به دایي جان  زد:

بفرمایین حاال مهریه   دیدیم بله شاهکارای هنریشونو تو نمایشگاهشون  .اهللءماشا _ 

 هنریشون چي هست؟

چهارده شاخه گل رز! _   

 پدر داماد ادامه داد:

باید توجه   خیلي هم زیبا و جالبه. ولي با تمام اینها برای صحیح بودن صیغه، !هه بَبَ _

كه مهریه جوری باشه كه ارزش مالي داشته و مقدار آن هم كامالً  داشته باشیم 

دو شاخه گل رز، در این صورت گل ارزش مالي  مثال اگه بگن مهریه،   مشخص باشه.
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باشه. روی همین حساب یا  ل چه قیمتي داره، اما هنوز مشخص نشده كه این شاخه گ

 باید شاخه گل را همان زمان نشان بدن و بگن :

و یا این كه بگن :« همین شاخه گل»    

«.دو شاخه گل رز به قیمت )مثال( دو هزار تومان»   

فرشاد میان حرف پدرش دوید:   

مام چهارده شاخه گل رز به ارزش شاخه ای ده هزارتومن به عالوه چهارده سکه ت _

 بهار آزادی به نام چهارده معصوم علیهم السالم.

ود خ، فضا را عطر آگین نمود و آقاجان زوج جوان را نزدیک رصدای صلوات حضا 

 فراخوانده، صیغه را خواند:

«زَوَّجتُ مُوكِّلَتي )مهسا( مُوَكَّلي )فرشاد( فِي المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَي المَهر المَعلُوم _  

زویجَ لِمُوَكِّلي )فرشاد(قَبِلتُ التَّ»   

 معني صیغه:

در آوردم، در مدت مشخص و با مهریه ی  « فرشاد»را به تزویج « مهسا»موُكّل خودم 

 مشخص قبول كردم این ازدواج را.

 وارد شهر ،ناكامي، باالخره به همراه فرشاد بامداد بعد از چند بار مهسای نازنین

و فرزاد، در یک روز مبارک مصادف با  ازدواجشان با هانیهخوشبختي شدند. قرار

شد. مامان جان بسیار خوشحال بود و   میالد با سعادت یکي از امامان بزرگوار گذاشته

مي كرد. شعاع عشق هراز گاهي هم نگاهي به پریسا  با همه مي گفت و مي خندید.

مي گرفت و درعین شادی بي حدش، دختر بزرگش را مادر تا كل كره زمین را در بر

از یاد نبرده بود و ته نگراني هنوز از چشمان روشنش، خوانده مي شد. مادربزرگ  مه

 و عمهخاله نسرین، ستاره  زن دایي  صحبت بودند.  با مادر داماد و عمه فاطمه مشغول

نیلوفر، هانیه و نازگل و   هم با هم مي گفتند و مي خندیدند. عاطفه و مینا همسرنیما

گذاشتند. از آن طرف فرشاد هم در جمع علي و نیما و فرگل هم سر به سر مهسا مي
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ستاره، سینه صاف كرده با صدایي بلند و ی فرزاد گیرافتاده بود. دایي جان با اشاره 

ی لحني شوخ رو به دسته زنانه و مردانه  

 جوانها نمود:

تا مرغ عشق مي  شما؟ چي از جون این دو جوونا بسه دیگه چقدر خبیثین  _ 

 خواین؟ 

 

گرفت: دنبال این حرف برخاسته، اول دست مهسا و بعد دست فرشاد را به   

تا جوون برن بیرون یه هوایي بخورن و بیان.  بزرگان مجلس، این دوی با اجازه  _   

ل كشیدند و مادر داماد و مادر كِ، شد. ستاره و مینا و نیلوفر  صدای كف زدن بلند 

از داخل شکالت خوری، شکالتها را برداشته بر سر و روی عروس و داماد  عروس

در آسمان  ادی زوج جوان، پریسا بي اختیار مرغ خیالششی پاشیدند. از مشاهده 

 عشق به سوی صدرا، به پرواز درآمد.

و  لبتنگ شده بود برای تپیدن های ق همدیگر را ندیده بودند. دلش مدتها بود

یکي  و از بهار هم امشب با هم پیمان مي بستیم  . كاش آن دوپریدنهای رنگ چهره

. در فرصتي كه دیگر نتوانست صبركند  .شدنشان، شهر را شکوفه باران مي نمودند

صدرا ی و شماره  مه مشغول بودند و كسي حواسش به پریسا نبود، وارد اتاقش شده

:را گرفت  

خوبي خانمي؟ بانو  سالم پریسا _   

صدرا بد نیستم. شما چطورین؟سالم آقا  _   

مو بشنوه، طلسمي سر ای چي بگم؟ مي ترسم چیزی بگم دیو حسودی صدا _ 

.راهمون بذاره  

از این كه میدید، صدرا هم مانند  فکر مي كند، خنده اش گرفت. صدای نمکین خنده  

: اش  به گوش مرد جوان ر سید  

؟ دلم براتون خیلي تنگ شده.كي برمي گردین _   
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سرمست از شنیدن حریر نرم صدای او فریاد زد:صدرا   

تموم بشه ما هم با برادرم و  همین كه امتحاناتت  پس خبر از من نداریقربون دلت  _ 

 خانمش برگشتیم.

اهلل.ءان شا _   

  دكتر سخایي افتاد: صدرا به یاد تهدیدات

؟ تو بیمارستان برات پیش نیومدهراستي مشکلي كه  _  

 پریسا متعجب گفت:

خوان امتحان رزیدنتي هم بعضیا مي  نه چه مشکلي؟ همه سرشون تو درس و كتابه _ 

حتي ژینوس هم دیگه اذیت نمي كنه. باورتون نمیشه این روزا همه اش میاد  بدن. 

.راجع به درس و مباحث پزشکي ازم سؤال مي پرسه  

؟ اون كه اذیتت نمي كنه خوب كس دیگه ای به جز _  

و روان مرد را نوازش داد:صدای ریز خنده اش روح   

وا دكتر اذیت چیه مگه من بچه ام؟ _   

ترسم مي جواهر مني. نه عزیزم تو بچه نیستي تو مثل مروارید توی صدفي، تو  _ 

چیه؟ كجایي تو؟ صداها و این سربیان بدزدنت.   

  ی . بله برون مهسا و فرشاده. صیغهمخونه مون _ 

جوونا به كمک دایي جان رها شدن رفتن  محرمیت خوندن و االنم به زور از دست

 ددردودور.

رسید : ش پریسااز فرسنگها راه دور به گو، جان بخشش قاه قاه خنده   

سر من و تو بي كاله مونده.  مي بیني خانمي فقط _  

نیه و نیلوفر داخل آمده، روی كه در ناگهان باز شده و ها دهدخواست جوابي  پریسا 

بلند گفت : نشستند. هانیه بلند تختش   

دكتر جان ماییم راحت باش. غریبه بین مون نیست ادامه بدین. _  

 صدرا متعجب پرسید:
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اینا دیگه از كجا اومدن؟ _  

خودت دیگه از كجا اومدی؟  شما   چیه؟ ما عزیزان پریساییم "اینا "وا آقای دكتر  -  

نیلوفر سرخ شده بود از خنده. دخترجوان هم دست و پایش را گم كرده بود نمي  

صدای صدرا آمد: د كه چه كن دانست  

هانیه خانم جون فرزادت برو بذار با خیال راحت خداحافظي كنیم. _  

با بدجنسي  به پریسا نگاه كرد: هانیه   

وا خداحافظي كنین من چي كار به كار شما دارم؟ _  

كوتاه نیامد:صدرا   

 مهم نیست ولي حاضرم قسم بخورم پریسا این چیزا برای من كه ببین هانیه خانم  _

 االن سرخ شده. 

وفر بلند شده، دست هانیه را نگاهي انداخته و زدند زیر خنده. نیل هر دو به پریسا 

: با خود كشید و گرفت  

.ریمآقای دكتر راحت باشین ما داریم می _   

:ر فریاد زدهانیه از جلوی د   

آره رفتیم هر چقدر مي خوایین قربون صدقه هم برین بي سر خر. _   

به قول هانیه حسابي ق... ساكت شد حاال رفتن خدا رو شکر  _  

امتحاناتم بالفاصله ببینمتون. آقا صدرا دلم مي خواد بعد از  _   

:عشق مي نوشید جرعه جرعه ميِمرد جوان با شنیدن صدای خنده اش،   

بهت قول مي دم حاال هم دلم نمي خواد  حتما عزیزم اگه خدا بخواد حتما _ 

شیطونت سربه سرت مي ذاره ی خداحافظي كنم ولي  چون مي دونم اون دخترخاله 

 حرفامو تموم مي كنم.

مکثي كرده و ادامه داد:   

مواظب خودت باش خانمم. خداحافظ. _   
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 همهپریسا اني پر از اضطراب. خوشبختانه دور . باالخره ایام انجام آزمون ها فرا رسید 

ارهای خصومت آمیز دكترسخایي ولي در این میان رفت را به خوبي گذراندی امتحانات 

بود. اكرم و نسرین هم متوجه شده بودند. در پایان شده  واقعا سؤال برانگیز برایش

صحبت مي ی بیمارستان نشسته و  ، در بوفهدكترسخایي بودند  بایکي از روزهایي كه 

ناراحت شده بود، درحالي كه با چشماني  رفتار بد اوی  . اكرم كه با مشاهدهكردند

:گردش، آرام ضربه مي زد گفتی  چانه جمع شده با خودكارآبي به  

این طوری  فهمیده بهارنارنج عاشق تو شده، داره ،غلط نکنم این امین اقدس _

 زهرشو مي ریزه.

كه یکي از  "امین اقدس " بود گذاشتهش را اسم سخایي، اكرم تیپ قجری به خاطر 

  .همسران ناصرالدین شاه بود

 نسرین فرم طالیي عینکش را باال داد:

چي كار مي تونه بکنه؟ چه زهری مي خواد بریزه مثال؟ _   

:نگران پاسخ دادپریسا    

این كه نمره مو خراب مي كنه .چه زهری بدتر از  _   

مانش در آورده، با دستمال نارنجي رنگي آن را پاک نسرین این بار عینک را از چش 

 كرد:

ه. شرو مي شناسن مي دونن كه نمره ت خراب نمی مگه شهر هرته؟ همه استادا تو _ 

 اگه حماقت كنه آبروی خودش میره. 

گذاشت:اكرم دست روی شانه اش    

معلومه كه نمي تونه هیچ كاری بکنه. ولي از اون چشمای سیاه امین اقدس منم  _ 

ترسم.مي  

  پریسا سرش را پایین انداخت: 

دائم مي ترسم خشم و نفرتش رو در ارزشیابي، دخالت بده. _  

نسرین :   
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درساتو خوب بخون. آزمون جامع مهارتم به خوبي بده.  فقط اصال هم نگران نباش.   _  

 چند روزی گذشت و امتحانات به خوبي برگزارشد. درست بعد از اتمام امتحانات، با 

:ل بازی اش گل كرده بود. اكرم خُاكرم و نسرین خوشحال راه افتادند  

آخیییییش راحت شدم. حاال میرم تموم دفترا و جزوه هامو مثل بچه دبستانیا  _ 

.دمجرررر می  

نسرین هاها خندید:   

نه بعید نیست. از توی دیوو _   

اكرم آمد در جواب او ضربه ای به دستش بزند كه متوجه رهگذران گشته پشیمان  

صدای آرامي به نسرین گفت : شد و با  

.نه خودتي و اون نامزد لولک بولکتدیوو _   

داد: جوابش را نسرین هم مانند او  

لولک و بولک كه خوبن. از تو و حمیدجونت كه پت و مت هستین بهتره. _   

خود را جمع و جور كرد : جوابي بدهد كه ناگهان باز اكرم خواست    

سالم استاد. _   

مسیر نگاه اكرم را دنبال كرده به دكتربهارمست در پاركینگ كنار اتومبیل پریسا   

:. نسرین هم متوجه او شددش، رسیدسفی  

سالم استاد.  _  

صدای روحبخش  دكتر بهارمست به گوش رسید :   

ای اطباء. خوبین ؟سالم خانم _   

د. واژه ها درون گم ش سي بچه ها با صدرا، كالم در دهان پریسادر میان احوالپر  

كه به صدرا با خنده توضیح مي  قص آمدند. با نیشگون اكرم به خود آمدبه ر چشمانش

 داد:

نیست كه خیلي وقته ندیدتتون زبونش  .تاد ببخشینش دیگه بچه اس هول شدهاس _ 

 بند اومده. 
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صدرا با چهار انگشت دست راستش، موهای سیاهش را به عقب رانده با لحن  

 شیریني جوابش را داد:

. شنیدم به سالمتي عروسي همه كه مثل شما خوش شانس نیستن خانم دكتر _ 

؟افتادیم  

:خجالت كشید ، داشتن این كنایه را انتظارخود  استاد اكرم كه از   

؟دونینوای دكتر شما از كجا مي  ای _   

 ، تر شده بودند نسرین كه كک مک های صورتش در مقابل آفتاب پر رنگ 

 واردصحبت شد:

حاال هم اكرم جون بیا ما بریم دیرمون  من كه به دكتر نگفتم مي مونه پریسا خانم.  _ 

شه.می  

صدراكرد. ی ابرو اشاره ای به خودروبا   

پریسا خودش میاد.  _  

گشود: پریسا د. صدرا درِ كنار راننده را برایخنده كنان با اتومبیل نسرین رفتن   

بفرمایین بانو. _   

ونشست. گویا رادیوی اتومبیل  ده و كمربندش را بستش خوشحال و شاد سوارپریسا 

از قبل روشن بود. مجری مرد با صدایي بم و گرم، شعری زیبا از سهراب سپهری را مي 

 خواند:

دیم به نوردر نبن»  

 در نبندیم به 

 آرامش پرمهرنسیم

 پرده از ساحت دل 

 برگیریم

 رو به این پنجره،
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«با شوق، سالمي بکنیم  

 

 بالفاصله ترانه ی زیبایي از خواننده ی مورد عالقه اش پخش شد: 

نمي دوني اما شاید ه همیشه همراهتهكعشق  هعشق كه دلیل اشکات  

تموم درداته عشق مرهم  

حالت حال دل مجنونه دست خود آدم نیستعاشق كه بشي   

 فکرت همه جا اونه

نم باروني یعاشق كه بشي مست بو  

 چشماتو كه مي بندی

 تو خاطره هاشوني

 هواش مي زنه به سرت 

 ولي دورو برت چیزی جز جای خالیش نیست

دیگه چیزی حالیش نیست مثل دیوونه ها آدم دلشو كه بده  

 عاشق كه بشي حالت حال دل مجنونه

ست خود آدم نیست فکرت همه جا اونهد  

 عاشق كه بشي مست بوی نم باروني

 چشماتو كه مي بندی

 تو خاطره هاتوني

  

ترانه ی در حال پخش زبان  ان راهي نداشت. ویبار كلمات، به اقیانوس عشق پاكشج 

ای صدرا گوشه به نزدیک خانه رسیدند نه نگاهي.  تا منزل نه حرفي حالشان شده بود.

گرفت: بورد بسته كوچکي درآورد و به سمت پریساپارک كرده، از داخل داش  

جدایي میاره ولي اینا همه اش خرافاته. یه چیزای ناقابلي   ،میگن هدیه دادن عطر _ 

خطبه تقدیم مي كنم.   آوردم كه بعد از خوندن  
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را به مشام كشید.   سرد و شیرینشو رایحه  عطر را همان جا گشودی جعبه پریسا   

:معروفترین و خوشبوترین برند عطربود  

ممنونم.  !واای چقدرخوشبو _   

نداره بانو . رو قابل تو _  

: مانده بود. فوری حرف را عوض كرد خیره نگاهش زیادی بر دختر   

راستي آقای بهارمست چطورن؟ خوبن ؟سفرتون خوش گذشت؟ اممم _  

صدرا قاه قاه زد زیر خنده :   

گم حاال وقت بود مي ذاشتي فردا مي پرسیدی.مي  _  

 دانه های عرق نشسته بر پیشاني . ضمن پاک كردندختر جوان  به یک باره سرخ شد 

:رو به صدرا نمود ،با دستمال كاغذی  

حمل بر بي ادبیم نکنین، اونقدر از دیدنتون هول شدم یادم رفت.   ببخشین _   

داد: شلیک خنده را سر دكتر نازنین بار دیگر   

. شما مراتب كماالتتون بر همه ثابت شده اس.نگو _  

خواهش مي كنم. حاال سفر چطور بود خوش گذشت؟ _   

با محبت تمام جواب داد: كامال به طرف دختر چرخید و   

كشور سوییس تجسم بهشته،   بودی خیلي خوش مي گذشت.هم با ما اگه تو  البته _

بعد از   م تا با خیال راحت درساتو بخوني.ولي چه فایده حوری من اونجا نبود. موند

كه مي رفتم تو ذهنم تو رو با خودم مجسم  ياونجا. هر جای ازدواج حتما با هم میریم

  مي كردم. به خودم قول دادم اون تخیالت شیرین  رو به واقعیت تبدیلشون كنم.

شد:  سفید صورت پریسا باغچه ای از رزهای سرخ و  

و خاتون به اروپا داشتن،  برامون تعریف   كه با بابا بله شنیدم ماندانا از سفری _ 

همه ی كشورهایي كه دیدن، سوییس یه چیز میون كرده. اونم مثل شما مي گفت از 

 دیگه است.

 لبخند از روی لبهای صدرا محو شد:
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بردن؟ن مهسا و مادر رو و شمااونا رو به اروپا بردن یعني مرحوم پدرتون  _  

داستانش مفصله. پدر قبل از مادرم با خاتون عاشق معشوق بودن ولي پدرِ  نه _

میومده، اونو  خاتون مخالف ازدواجشون بود. مادربزرگمم كه از مادر خیلي خوشش

بابا راضي میشه. مامانم كه دختر كم سن و سالي بوده، عاشق بابا  برای پدر مي پسنده

و كم كم خوشش میومده كه خبر خودكشي خاتون باعث میشه. اونم  داشته از زهرا بان

میشه فیلش یاد هندوستان كنه. پدر خاتون مي میره و مانع از راه ازدواج اونا برداشته 

میشه. همون موقع میره سراغ خاتون وبي خبر از اقوام خودش باهاش ازدواج مي كنه. 

چند  رو حامله میشه. در حالي كه مامانم بچه دار نمي شده، خاتون بالفاصله مازیار

سال بعد كه ماندانا رو باردار میشه، زهرابانو هم منو آبستن میشه. البته این طور كه 

مادرم مي گفت بابا همیشه از اون دوری مي كرده و اون طفلک هم خیال مي كرده به 

اس. برای همین مصر بوده كه حتما بچه دار بشه. دكتر میره نتیجه  "بچه"خاطر نبود 

یشات و معاینات همه میگن كه مادر مشکلي نداره. باالخره طفلک منو باردار ی آزما

میشه. پدرم اصال از دنیا اومدن من خوشحال نشده بود. مامان كه فکر كرده 

 نارضایتیش به خاطر دختر بودن منه، بالفاصله مهسا رو حامله میشه.

را با پدر خود مقایسه نگارش شیار عمیقي بین دو ابروی صدرا افتاد. بي اختیار پدر 

 نمود. آقای بهارمست هم پدر بود، محمودآقا هم پدر!

 برای خالصي از آن حال و هوا كمي نزدیک تر شد:

غمت نباشه! خودم مي برمت همه جاهای دیدني رم نشونت میدم. _  

  صورت دخترجوان چون گل شکفت: 

حاج آقا بهارمست خوبن ؟ برادرتون، خانمشون چطور؟ نگفتین آخر هم امیدوارم._  

.خانم برادرم  همگي مشتاق دیدارتن. مخصوصا بهارهپدر هم خوبه خدا رو شکر  _  

لطف دارن منم مشتاق زیارتشون هستم. دوست دارم خیلي زود ببینمشون.  _  

صدرا قاه قاه زد زیر خنده :   
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زنگ زده برای فردا قرار گذاشتن.   مي بیني. عمه جان به زهراخانمزود به زودی  _

. به شما اونه كه مونده برای فردا مال بیان باید از ش گفته فامیالتون  زهرا خانم 

 نگفتن؟

گوشي خود نگاه كرد: به پریسا سرآسیمه   

احتماال زنگ زدن من نفهمیدم.ه. خاموشاز صبح  واال گوشیم   _   

امشب. خواستم به عمه  ی بودم برادلمو خوش كرده راستش مي بیني پریساخانم،  _

جان اعتراض كنم بگم چرا فردا؟ كه یاد هول زدنای  دفعه قبل افتادم و پشیمون 

اهلل. ءشدم. همون فردا میاییم ان شا  

در حال پیاده شدن نیم نگاهي پریسا  بي قراری در ني ني چشمان صدرا فریاد مي زد. 

:ی مردانه اش انداختبه چهره   

.سالم برسونین منزل خودتونه !اهللءان شا _   

بزرگیتو مي رسونم تو هم سالم برسون. _   

  كه همراه خاله گلي  به محض ورود و سالم واحوالپرسي، مامان جان  

ا ج خرده ریز مهسا  بودند، از همانی جا كردن جهیزیه  به دراتاق مهسا مشغول جا

كرد: جواب سالم دادند. مادر صدایش  

.بیا اینجا دخترم _   

كلي پارچه های پیراهني زنانه و مردانه با هم خریده بودند كه به رسم خلعت به  

، ی تمام  سلیقه با كاغذ كادوهای براق و شیکي  باهدایا را  فامیل داماد بدهند.

 . صاحب آن را رویش مي نوشتند و با برچسب كوچکي نام  ه روبان زدهكردكادوپیچ 

:مهسا نشست میز تحریر روی صندلي پریسا   

منم از اینا مي خوام. !مبارک باشه به به _   

از تمام حركاتش كه با روبان، بسته ها را تزیین مي كرد، در حالي كه شادی  مادر

نمود:  بارید رو به پریسامي  
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چي كار باید  عزیزم؟ نمي گي یکي كار مهمي داشت چرا گوشیت خاموش بود _ 

؟بکنه  

پس رها كرد وسرش را تکان داد:پریسا گیسوانش را از بند كلی  

كنن منم خاموش  خاموش گوشیاشونو  همه بایدمامان جان موقع امتحان خوب  _ 

بعدش هم یادم رفت روشن كنم . كردم  

:با روبان صورتي گل كوچکي درست مي كردخاله گلي    

بس كه بهت زنگ زدیم. مامانت با گوشي، من با تلفن  پریسا جان خسته شدیم  _ 

 خونه. 

 ی كه بلند یاسي رنگ پیراهن دختر جوان در آن  مهسا با سیني شربت وارد شد. 

ی  مات چهره . پریسا شبیه فرشته ها شده بود ش باز  موهای خرمایيو ، پوشیده بود

گرفت: برابرش سیني نقره ای را د رمهسا  كه  مانده بودخواهرش   

بخور  ین شربت بهارنارنج فردا بله برونته. بیا از ا !بعد از این سالم عروس  _ 

 خستگیت در بره.

گفت بهارنارنج. بي اختیار  كه به صدرا مي یاد اكرم افتاد، با شنیدن بهارنارنج  

موهای قهوه ای رنگش دخترجوان با ظرف شیریني رسید. هانیه كه  كش آمد شلبهای

را مدل قشنگي زده بود كه تا زیر گوشش بود. او هم آرایش كمرنگي داشت كه 

 زیباترش كرده بود:

لبخندشو نیگا! له برونشه واه واه چه خوششم اومده شنیده ب _  

بعد عروس مي شدند آن هم عروس یک خانواده. در یک روز و شب ی هر دو هفته  

 بختی به خانه علیهم السالم   مقدس مصادف با میالد یکي از امامان معصوم 

آغوش كشند.رفتند تا شاهد خوشبختي را درمي  

:برای رفع سوءتفاهم سریع جواب داد مه خندیدند. پریسا خجالت زده ه   

نه به خدا به خاطر چیز دیگه ای خندیدم . _   

داد:  جواب دست به كمر  هانیه   
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؟به خاطر چي مثال _   

 پریسا  به یاد اكرم خنده اش گرفت: 

اون افتادم.  یاد ؛ بهارمستو گذاشته بهار نارنجاین اكرم بال برده اسم دكتر  _    

:ه خندیدند. خاله گلي قهقهه ای زدهمگي شادمان   

كاش یه پسر داشتیم اكرمو برای اون مي  اهلل.ءنمکه ماشای گوله . نمیری اكرم _ 

 گرفتیم. 

تحت تاءثیر لقبي كه  دوستش داده بود،  طر. شیرین ومع شربت را نوشیدپریسا 

بود  او هم شیرین و معطر .با صدرای عزیزش مقایسه كرد  ناخودآگاهشربت را  

گرم  !ولي یک تفاوتي داشتند و آن هم این كه شربت خنک بود و صدرا گرم

پریسا كه از مقایسه صدرا با شربت خنده اش گرفته بود، لبهایش را گزید  گرم.

ی پرنده ، قرار بود فردا روز بسیار شیریني بود تا دوباره  كش نیایند. 

. صحبت صحبتِ عروسي بود و بازگردد شیانه دوباره به آ ،ی شادیپركشیده

همه در خانه ی زهرا ایي، خاله ها، عمه ها، پدربزرگ تمام فامیل، د  شادماني.

بانو گرد آمده بودند. پدرش كه هیچ گاه نبود پریسا هم انتظاری از او نداشت 

تنگ شده بود.  آنها برای  و برادر ناتني اش را دوست داشت. دلش ولي خواهر

هر دو زنگ زده، تبریک گفته و بابت نیامدنشان عذر خواهي كردند. هم جشن 

ن پریسا. مهسا و فرشاد او هم بله بر، عروسي مهسا و هانیه با هم نزدیک بود

سینک نیز  در خریده بودند، با هم را با هم  برای شب میوه و شیریني  كه

از شستن  معلوم بود كه قصدشان  را مي شستند. البته كامال ظرفشویي، آنها

 درحال تهیه و ، زندایي ستاره نزدیک هم بودن است. خاله نسرین ومیوه، 

 و در آشپز خانه مشغول كار، مرغ ترش ناردون و فسنجان با اردکتدارک 

سبزی آش  پاک مي  مادربزرگ هم سبزی خوردن و خاله گلي و  .تالش بودند

.كردند  
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، همان طور كه روی چهار پایه، سیم های لوستر را تعمیر شوهر خاله نسرینرضا آقا  

با او  مي كرد، ترانه مي خواند و دایي جان در حال شکستن گردو برای فسنجان 

 همراهي مي نمود:

امه مازندرون دنیای عشقه_  

 هركي بورده بته اونجه بهشته

 امه مازندرون آوازه دارنه

!دروازه دارنهگدوک گردنه   

 ترجمه:

ما دنیای عشقه مازندران  

 هر كي رفته گفته بهشته

 مازندران آهنگ داره

 دروازه اش كنار گردنه گدوكه

 

 تونیک شلوار صورتي رنگي پوشیده، و روسری و چادری به رنگ سفید بر سرپریسا 

خاله نسرین  درآن شکل و شمایل همه كف زدند.نموده بود. با دیدن دختر جوان 

رفت. عصری صدرا به   زبان محلي قربان صدقه اشربزرگ به اسفند دود كرد و ماد

شدند. اول عمه خانم  اتفاق برادر و زن برادر، پدر و عمه اش با دسته گل زیبایي وارد

بعد از او زن جواني با مانتو شلوارآبي   وارد شده با همه خانمها دیده بوسي نمود.

 دخترمهربان با  .دكر معرفي "بهاره"او را  كه عمه خانم  آسماني و شال سفید آمد

. ملوک خانم هم پس از روبوسي كرد یکي دست داد وهمه خانمهای مجلس یکي   

وارد شد  و با همه دیده بوسي كرد ولي به پریسا كه رسید، آغوشش را گشود   بهاره

 آغوش زن مهربان مانند آغوش مادربزرگها گرم بود.

. شدند منزل وارد همه صدرا  از آخر به دنبال او سینا و آقای بهارمست وپس از او 

صدرا در كت و شلواری مشکي و پیراهن سفید بسیار برازنده و خوش تیپ شده بود. 
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آقای بهارمست هم كت و شلواری طوسي به تن داشت، كامال مشخص بود كه در 

جواني بود بسیارمحجوب كه شباهت كمي با  ،پسربزرگش بوده. سینا   جواني شبیه

مانند هر دوی آنها خوش چهره بود. پدر و برادرش داشت ولي  

  بسیار شاد و خوشحال بود.  یکي از اعضای خانواده ، مانندملوک خانم هم 

و  بهاره  ملوک خانم،هر سه زن مهمان  یعني خاله ها و عمه ها،  ،مادربزرگ ر، ماد 

میان خود گرفتند. عموجان و دایي جان هم با صدرا و برادر و  را در ی صدراعمه 

یک راست  به مهمانان،  پدرش خوش و بش كردند. پدربزرگ ضمن خوش آمدگویي 

سراصل مطلب: رفت   

 خطبه شد. فقط مي مونه خوندن   حرفا جلسه ی قبل گفتهی خوب شکر خدا همه  _ 

آقا داماد  طور شادی روح مادرمحرمیت. اول شادی روح پدر عروس خانوم و همین  ی

صلواتي ختم   جگرگوشه هاشون هستن، كه حتما اینجا حضور دارند و شاهد پیوند 

. كنین  

اللهم صل علي محمد وآل محمد. _   

به نام خالق  یک عدد سکه   خانم باید مهریه برای این مدت تعیین بشه كه پریسا  

.اگه موافقین شروع كنیم .یکتا پیشنهاد كرده  

صدرا رو به آقا جان كرد:   

حاج آقا چهارده عدد هم به یمن و تبارک چهارده معصوم علیهم السالم اضافه  _ 

 بفرمایین .

خوانده شد. صدای  ی محرمیت بین دو جوانباالخره صیغه  ند. صلوات فرستاد حضار 

گم شده بود. دو جوان عاشق،   دن مهمانان، در میان غوغای قلبشیكف زدن و كل ك

رو به مادر و بقیه كرد:اعظم باالخره طلسم سیاه شکسته شد. عمه  آری  

حاج خانم و مادرعروس، تحفه هایي رو كه صدرا جان گرفته تقدیم ی با اجازه  _

 كنیم. 

مشغول مالیدن پاهایش بود با خنده گفت : همیشه، مادربزرگ كه به عادت   
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خواهش مي كنم آقا داماد خودشون تحفه ان.  _   

برادرش زد: ی بر شانه حرف مادربزرگ همه بلند زدند زیرخنده. سینا با این    

.یه؟ گالبيی نطنز چی نطنز. مي دونین كه تحفهبله تحفه اس اونم تحفه _   

داد: خطاب قرار با خنده سینا را مورد  عموجان   

یه تیکه جواهرن. ه از آقا فرزاد و آقا فرشاد نباشن، آقا صدرا بِ ! اختیاردارین _   

  صدرا نگاه تابناكش را به آقامحسن دوخت:

نظرلطفتونه. _   

اش داد:برادر زاده  انگشتر نشان را دست  ی  عمه خانم جعبه   

؟دستش كنهنشون عروس خانومو  ،حاج آقا اجازه مي فرمایین داماد _   

خواهش مي كنم مبارک باشه.  _   

 

ه خانم و از سوی عم، شکالتهای رنگي شدن انگشتر در انگشتش هم زمان با وارد 

رسید.  كل كشیدن به اوج خود ان بارید و صدای كف زدن وملوک خانم، بر سر و رویش

باز كرد.ی مخملي را گشوده، كادوی اول را بقچه، عمه خانم ی با اشاره  بهاره  

 سر عروس بر  بهاره  د دوزی های زیبا كه همان جاشال سفید زیبایي بود با مرواری 

 ركادوی سوم پارچه گیپو دوم، چادرنمازی بسیارشیک و مجلسي.كادوی  انداخت. 

و كرد به آنها،  عمه اعظم ر. بعد از نشان دادن یيفیسي بود به رنگ آلبالون

:مادرعروس  

و سوریه  زهرا خانم جان این سه تا رو مادر خدابیامرز صدرا جان خودش از مکه  _ 

یکي هم برای  سینا  یکي برای خانم  كدوم یه جفت هر برای عروساش آورده بود. از

با این  نبود  خدا عمرش به دنیا ی چمدون گذاشته بود ولي خوب بنده خانم صدرا تو

.قبل هدیه شو فرستاد تقدیم كنه ولي ازاینا رو قسمت نشد خودش  كه   

كه تحت تاثیر قرار گرفته بود با صدایي بغض آلود گفت : مادر   

.لي خانم با سلیقه و مهربوني بودنرحمت كنه معلومه خی خدا _    
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عمه خانم كه متوجه فضای غم انگیز مجلس شد فوری ادامه داد:   

خود آقا دوماد به عروسش. اول یه كف ی رفتگانو بیامرزه. و اما هدیه ی خدا همه  _ 

 مرتب بزنین :

مي دقت  بسته ای  را با هربهاره  ش به بهاره داد. ا زیر چادر مشکي ساک هدیه را از 

:اعالم مي نمود خواند و  

خانم دكتر.  ی برای نصب در مطب آینده  "ان یکاد و"مقدس ی  یک تابلو از آیه _ 

 یک ساعت مچي، یک دست كت و دامن، یک جفت كفش، یک عدد كیف .

ی عشق از حضار به گوش مي رسید. شراره ها ی  "مبارک باشه"با هر اعالم صدای 

باریدن گرفته بود و گرمش مي كرد. دایي با سوی صدرا بر جان خسته ی پریسا 

ان را گرفته به طرف در برد و رو به نگاهي به آنها متوجه حال دگرگونشان شد. دستش

 مهمانان نمود:

بقو كنن و  بقو اجازه بدین این دو تا كبوترعاشق برن كمي تو هوای آزاد بق _ 

.برگردن  

:نامزدهای جوان بعد هم رو كرد به    

شام بخوریم. روده  كه مي خواییم  زود بیایین  بقوها، نه بیشتر.  بقیه دو تا  _ 

.اومدینا بزرگه رو داره مي خوره كوچیکه روده  

و جلوی در رفت.  را به تن كرد مانتو ی سفیدشپریسا    

دوباره  صدرا با دست اشاره نمود كه اول او خارج شود همین كه خداحافظي كردند

هم، راهي سرزمین  ل بلند شد. دست در دستصدای كر كننده سوت و كف و كِ

ان را از آن همه بي قراری، به بهترین خوشبختي مي شدند. خداوند پاداش صبرش

 شکل داد.

آمدی جانم به قربانت، چه پنهان آمدی»  

 بي خبر مانند یک ناخوانده مهمان ، آمدی

 آمدی آهسته صاحبخانه ی قلبم شدی
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چشم هایت را برایم ارمغان آورده ایآمدیز نو كني ، این قلبِ ویران تا بنا ا  

 با نگاهي گرم و با لب های خندان آمدی

 فکر مي كردم زمانش دیر شد دیگر ، ولي

«!بهترین وقت است ، خوشحالم كه االن آمدی...  

 

 

 صدرا:

با خود دكترسخایي در  موضوع را پس از حرفهایي كه صدرا با پدرش زد تصمیم گرفت

ز آبروی آدمها بزرگترین مایملکشان است. ا، بود میان بگذارد. حق با آقای بهارمست

:. به دكترسخایي زنگ زدسر احساس نباید وارد عمل مي شد  

 صدای اغواگر زن به گوشش رسید:

؟ سالم عزیــزم خوبي _   

.باید ببینمتسالم  _   

 

؟گرفته ای ؟ چرا اینقدرچیزی شده عشقم _   

خداحافظ.پنج تو همون كافي شاپ مي بینمت  ساعت _   

كامال ؛ آمده بود  آن محل رساند. دكترسخایي زودتر از صدرا را به س ساعت خودءرا 

. است مشغول آرایش خود بودهكه از زمان تماس صدرا تا همان موقع  مشخص بود

ه بیرون ریخته شده كه از كناره های شال سیاه، سخاوتمندان موهای شرابي رنگش

مي  بود، چشمان كشیده اش را مخمورتر و عاشق تر نشان مي داد. دختر بیچاره اگر

با  نگین  و فقط یک نقشه بود ضربه ی بدی مي خورد. فقط ، ی آن حرفهاهمه فهمید

گویي بال گشود: دیدن مردجوان   

؟سالم صدرا جان خوبي  _   

نشست:  صدرا خیلي جدی بر روی صندلي مقابلش  
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یه راست مي رم سر اصل مطلب. . بفرمایین خواهش مي كنم سالم خانم دكتر _   

وارد مي آمد.  ر زنخارج مي شد، رعشه ای بر پیک كلمه ای كه از دهان مردجوان با هر

قبل از  یا همان ژله بستني  را كه  سخایي  سان شاین  وقتي گارسون گیالس های

:صدایي لرزان رو كرد به او  با زن  رد،آو سفارش داده بود  ورود مردجوان  

لطفاً یه بطری آب معدني هم بیارین. آقا  _   

تا آوردن آب، محتویات گیالسها را با قاشق مخصوص بر هم مي ریخت تا آب رسید. 

لیوان  در ستاني مرتعش در بطری را باز كرد ولیواني كوچک از كیفش درآورده با د

رنگش از زیر الیه های پودر و كرم هم مشخص بود. ریخت و یک باره نوشید. پریدگي 

 لیواني دیگر آب ریخت :

منو تهدید مي كني؟ _  

بهترین ها   به خدا قسم شما الیق  .به خودت بیا تهدید نیست اخطاره خانم دكتر! _ 

خوبي دارین. روشون  موقعیت های خیلي  چندین ساله مي شناسمتون.  هستین. 

. با همدیگه جور نیستیم و شما اصالمن  فکر كنین.   

از اشک تار شده بود و او مصرانه جلوی بارش آن را  نگین چشمانی قاب شیشه 

صدرا را سرگرفت. سکوتش  زرا ا گرفته بود. سربه زیر، بازی با محتویات گیالس 

:نگران كرد  

؟خانم دكتر حالتون خوبه _   

: تندتند و بي وقفه نالید . شروع به بارش كرد سرش را بلند كرد. مانند ابر بهارنگین    

.آره خوبم خوبِ خوب. با هزارتا امید و آرزو اومدم دیدنت _  

:و سری تکان داد گرفت م چشمانش رادستمال كاغذی نی گوشه  بازن جوان   

  شنوم از این بهتر نمیشه! رو ازت مي این حرفهاو _ 

 

هم كه شما فکر   خواهش مي كنم خودتونو به خاطر من اینقدرعذاب ندین. اونطورا _ 

 مي كنین نیستم.
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من احمق بودم كه شما  معلومه كه نیستین. شما اصالً هیچي نیستین... هیچي.  !هه _ 

خیالتون راحت در شأن من نیست با یه دختر بچه بجنگم. اگه  رو بت كرده بودم. 

.برین به زندگیتون برسین شو قبول میشه. نگران نباشین امتحانآمادگي داشته باشه ا  

  صدرا هنوز باورش نمي شد:

؟ خیالم راحت باشه خانم دكتر _   

لیواني دیگر آب نوشید. سر به زیر با گیالس ژله بستني اش بازی نمود. سخایي 

 سکوتش به درازا كشید:

خانم دكترسخایي ؟ _   

برق عشق خاموش شده بود. ستاره های   دوخت.چشمان سیاه خمارش را به او نگین 

 چشمک زن محو شده بودند. با جدیت پاسخ داد:

االن كه فکر مي كنم مي بینم  آقای دكتر ممنونم كه به فکر آبروی من بودین.  _ 

آدما هر چقدرم سعي كنن باكماالت باشن، یه جاهایي رفتارم خیلي احمقانه بود. 

خوب همیشه همه چیز به دلخواه ما پیش نمي یار بعضي چیزا از دستشون درمیره. اخت

 ره.

كمرنگي زد: لبخند برخاسته كیفش را بر دوش انداخت از جابه دنبال این حرف،    

به توصیه تون عمل مي كنم.   _   

شته و همراه . با اشاره به گارسون جوان، تراولي روی میز گذاصدرا هم بلند شد 

.ایي بیرون رفتنددكترسخ  

كدوم توصیه ؟ _  

در حالي كه درب اتومبیلش را باز مي كرد، لبخندزنان گفت :خانم دكتر    

نفر، تو دانشکده سه نفر،  دو تو خود بیمارستان  همون موقعیتهای بهتر كه گفتین.  _ 

جوابن.  چند نفری منتظر میون دوستان و اقوام هم   
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 در حال تنظیم آیینه  . كمربندش را بستو  ته دنبال این حرف پشت فرمان نشسب 

 ادامه داد:

.دست مي دم فرصت مادر بودنو از كردم اگه بیشتر طول بکشه  خوب  سي سالو رد _  

 

ای او سوخته بود با این حرف بر دلش مردجوان از ته دل خوشحال شد. واقعا 

:آخرخانم دكتر، خاطرش آسوده شد، سر را به سوی او خم كرد  

.قلب براتون آرزوی خوشبختي مي كنمصمیم  از _   

در  ساكت شد گویي در مورد حرفي كه مي خواست بزند دچار تردید شده بود. نگین  

 حالي كه به دور دستها نگاه مي كرد با صدایي آرام جواب داد:

.خوشبخت؟ هه. تشکر _  

پیروز نمود كه در جدال عقل و احساس، عقلش راحت شد. خدا را شکر  صدرا  خیال

.شده و آبروی او را نبرده بود  

ده، با انرژی هم سوار رخش سفید خود ش راهنما زد و حركت كرد. مرد جوانسخایي 

و   ای سینابه دنبال خرید سوغاتي بر شاد و خوشحال  زیادی كه گرفته بود  

. رفت بهاره  

ول به كار هر دو در لوزان پزشکي خوانده و در همان شهر هم مشغ سینا و بهاره 

در  هم تازه پزشک عمومي شده بود.و بهاره بود  رواناعصاب و   سیناتخصص  بودند. 

ایتالیایي و  ،فرانسوی، آلماني . س مردم به چهار زبان تکلم مي كردندسوییكشور 

لوزان شهر فرانسه زبان آن كشور  سوییسي.   

و مردم زوریخ آلماني زبان  بود  

سه  وازی نبود برای همین باید از طریق امارات به یکي ازتهران تا لوزان پر ازبودند. 

از  ورفتند  دبي   ابتدا به صدرا و آقای بهارمست  شهر برن، ژنو و یا زوریخ مي رفتند.

را به لوزان محل اقامت سینا  ان تا ازآنجا خودش؛ كردندپرواز   آنجا به سوی زوریخ
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 تا چند روزی به اتفاقِ هم آنجا بیایند  بهارهو  البته اطالع داده بودند  سینا . برسانند

.دیدن كنند بعد به لوزان بروند هم از آن شهر زیبا   

سش پدر خیلي خوشحال بود. بعد از چند ماه فرزند و عرو، از همان لحظات اول سفر 

مام جان و روحش را درتهران ، ترا مي دید. صدرا به دبي پرواز كرد در حالي كه قلبش

د.جا گذاشته بو  

هواپیما بر باند فرودگاه زوریخ نشست. در طول مسیر راه  ،پس از حدود شش ساعت 

در  و آلمان گذشت تا نهایتا  فارس، لبنان، تركیه، بلغارستان از كشورهای عربي خلیج

 زوریخ فرود

جلوی صندلي ها مانیتوری بود كه  مسافران به میل خود فیلمي گذاشته و در . آمد

كه حتي  بود برای صدرا سخت آنقدر از دوری پریسا اماطول مشیر مي دیدند. 

انتخابي در مونیتور جلوی صندلي اش  نیز نتوانست تماشای فیلمي از صدها فیلم 

د. رسی د و مسیر شش ساعت، شش روز به نظرشكن آرامش  

ها را تحویل گرفتند و به سمت در فرودگاه از سالن ترانزیت خارج شدند و بعد چمدان

 و شروع كرد به وارسي ویزا.ان را گرفت گیت بازرسي رفتند. افسر خانمي  پاسپورتش

 پدر وپسر مهر را زد.و بعد  ا خواستان ربرگشتش ت ی دعوتنامه و بلیم  نامهبعد ه

. باالخره  وارد خاک سوییس شدند  

هردو، دست  با دیدن آنها كه از قبل خو د را به زوریخ رسانده بودند،  و بهاره سینا 

به تن كه لباس اسپرت شیکي  را در عزیزشپسر سینا آقای بهارمست  تکان دادند.

كه مانتو و شال لیمویي روشني به بهاره  با تر از همیشه دید. مردجوان جذاب ،داشت

پدر هر دو را در آغوش گرفت.   نده ای به نظر مي آمدند.تن كرده بود، زوج بسیار براز

با  سینا   به ایتالیا  درسفرش ی دیدار عزیزان با شکوه بود. صدرالحظه چقدر

، خیلي وقت بود پسر كوچکش را ندیده بود. شانه ولي  پدر دیداریک روزه ای  داشت

  مي لرزید. بهاره یناشي از شادماني، ی از شدت گریه انه ی آقای بهارمست های مرد

.دختر نداشته اش در آغوش كشیدالغر اندام را هم مانند   
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 .مي كشیدهم مال خود را به همراه  و صدرا دستش گرفت سینا جامه دان پدر را از

در آنجا  ، اتفاق با قطار به دیدن شهر رفتند. سوارترن دو طبقه ای شدند به همگي 

.فتنددوم ری دن بهتر مناظر به طبقه برای دی  

كه  ند شده بود  بسته بي اختیار خسته بود و خوابش مي آمد. چشمانش صدرا خیلي  

زد:سینا برشانه اش   

كیف كن. پاشو بابا وقت برای خواب زیاده. پاشو این منظره ها رو ببین   _   

بي توجه به حرفهای برادر، چشمانش را همچنان بسته نگه داشته بود كه این بار  صدرا

كرد: صدایش نار همسرش نشسته بود،كه ك بهاره  

پاشو آقا صدرا رسیدیم هتل مي خوابي. سینا راست میگه یه نگاه به دور و برت  _ 

ببین چقدر باصفاس!بنداز   

، حداقل مناظر شهر به پیشنهاد سینا و خانمش  بنا تا  صدرا به زحمت بیدار ماند 

ا سمت پنجره نشسته و صدركنار  . پدرزوریخ را ببیند. از دل شهر با قطار عبور كردند

  شده بود: حو مناظر زیبای طبیعتم

به به واقعا عالیه. ساختار طبیعي زیبای شهر نشون میده كه چرا این شهر مهد  _  

 بانکداری دنیا شده .

 سینا ضمن تائید حرف پدر نگاهي به بهاره انداخت و گفت:

با وجود این همه زیبایي هیچ جا وطن آدم نمیشه. _  

مناظر اطراف   .پایتخت سیاسي سوئیس، عبور كردند  "برن"از شهر  ،در طول مسیر 

.  وجود دشت های سرسبز با پراند صدرا كه خواب را از سر سبز و زیبا بود آنقدر سر

ند و چشم انداز زیبای یدگاوهایي كه مي چر ی دریاچه های متعدد آبي رنگ، گله

یادآور بهشت بود. آقای همگي سلسله جبال آلپ، كوههای كوچک و بزرگ از

 بهارمست رو به آنها كرد:

؟دیدن  مانند  كي بود ولي شنیدن اقه شنیده بودم  سوئیس در زیبایي شهره آف _   

ذوق زده جواب داد: بهاره  
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تهیه مي  مي دونستین زیباترین كارت پستالهای جهان رو از مناظر طبیعي اینجا  _ 

 كنن؟

رو به عروسش نمود: پدر   

  !آبي آبي چه هوای صاف و پاكي هم داره  تجسم بهشته.  واقعا حق دارن اینجا _ 

كرد:ش و پدر به برادر  نگاهي سینا    

خیلي به محیط زیست اهمیت میدن. اتومبیل شخصي مثل ایران این وجود  با   _ 

سركارمیرن. دوچرخه  مردم حتي وزیراشونم با  بیشتر. بیرون نمیاد  

شده با سه زبان فرانسه، انگلیسي و  صدای ضبط  مسیر قبل از هر ایستگاه  در طول 

سي را متوجه مي فقط انگلی  قصد را اعالم مي كرد، كه البته صدرا و پدرشآلماني، م

.تقریبا  متوجه مي شدندسه زبان را  شدند ولي بهاره و سینا هر  

و بادام و میوه  ته از درون ساک بسته های خوراكي را كه شامل پس آقای بهارمست

ه های زردآلو و با دیدن برگ  خشک بود، در آورده به هر یک  بسته ای داد. بهارههای 

كرد: رو سینا  و  به صدرا آلبالو خشکه   

هلو مي گیرم.  ی قیسي و برگهی كشمش و توت و انجیرو میدم به جاش برگه  _   

گرفت: دیگری را درآورده به سوی اوی پدر بسته     

بیا دخترم ملوک خانم یادش بود شما چي دوس داری برات كلي آلبالو خشکه و  _ 

چمدون لواشک و زغال اخته فرستاده. این یه خورده رو االن بخور یه عالمه هم تو 

.هست  

دختربچه ها ذوق كرد: بهاره مانند   

نکنه. دستش درد این ملوک خانم  ای چه زن نازنینیه اوا _   

ضمن تعریف   نم میانسال مسافر را در رو به رو دید، خنده كنانو بعد كه تعجب دو خا 

تعارف  نیز میوه های ترش خوشمزه را به آنهای ماجرا به زبان آلماني برایشان، بسته 

زدند. سری تکان داده و لبخند آنها نیز رو به پدر تعریف های  بهاره، كرد. با  

پرداخت: ضمن خوردن تنقالت به معرفي شهر سینا   
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قرارگرفته. صدرا  های آلپ هی كودامنه ترین شهر سوئیسه كه تورگزوریخ، بز _  

 كارتون بچه های آلپ یادت میاد؟

 اسم كارتون برای صدرا آشنا بود. كمي فکر كرد:

همون دختره كه پای برادر كوچولوش مي شکنه؟ _  

بهتر یادش بود: بهاره  

آره اسم دختر آنت بود اسم پسره هم لوسمي.  _  

 

:جواب داد بود اشای طبیعت جذاب بیرون،تم ا كه از پنجره مشغول صدر  

مه.آره یاد _    

. زنان رو بدهدخواست به آن دو زن خوش بهاره از و دیگری درآوردهی پدر بسته  

بسیار خوشحال شدند و گویا متوجه شده همین كه بسته ی تنقالت را دریافت كردند، 

انگلیسي تشکركردند:بودند پدرآلماني نمي داند، به   

 _ thank you so much          
 _ you are welcom 

  .خیلي ممنون  _ 

  .خواهش مي كنم _ 

  

شده بود،  قبل رزرو  كه از  به هتل آپارتماني  یک روز گشت و گذار، بعد از تقریبا 

اتاق با دیدن  با یک پذیرایي شیک.  سه اتاق خواب، سرویس بهداشتي،  . رفتند

هم چسبید. پدر سرفرصت سوغاتي  كه بسیار یک ساعت استراحت كردند خواب،

بهشان  ، و سوهان و میوه های خشک و آجیل بود را كه شامل گزهای سینا و بهاره 

از هركدام مقداری در ظرف ریخته برای خوردن آورد. داد. خانم سینا تشکركنان،  

عادت همیشگي كنترل . پدر به روی مبلمان نرم و راحت نشستند درپذیرایي بر 

سؤال كرد:  ازسینا كردن كانالها  تلویزیون را به دست گرفته، ضمن زیر و رو  
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اینجا چند تا كانال داره؟ _   

د كه در حال رقص دیده شبا لباس  ناجور كانالي كه زده بود زني  همین وقت در 

  ناخنده ش بقیه كه ، طوری سریع زد جای دیگر .حاجي سریع كانال را عوض كرد

تنظیم مي كرد پاسخ داد: كه با گرفتن كنترل، كانال ایران را برای پدر  گرفت. سینا  

. خیلي زیادن دقیق نمي دونم  _   

: چای همراه گز، بهاره لبخندزنان رو كرد به صدرا غذا و نوشیدن خوردن  از بعد    

؟شنیدم با تورت شاه ماهي گرفتي! خوب مبارک باشه آقا صدرا _  

:قاه قاه خندید پدر   

شاه ماهي نه بگو پری دریایي . _   

شقایق به شوخي لب برچید:   

بابا جون پری دریایي رو از من بیشتر دوس داشته باشین، حسودی مي كنما. _   

مثل  مگلي یه بویي داره. جفتتون خانمین شکرخدا. پسرام ؟ هراین حرفا چیه _ 

.انتخاب همسر سلیقه شون حرف ندارهخودم تو   

 بهاره لبخند دندان نمایي زد:

لطف دارین.  _  

تا آخرعمر با هم باشین.  .نباشه  مثل من كوتاه ه خوشبختیشون امیدوارم ولي دور _  

نمود. به طرف  بهاره با زیركي حرف را عوض  با یاد مادر، دو پسر هم بغضشان گرفت. 

ان مي داد، تک ي كه انگشت اشاره اش را به طرف اوبرگشت و در حال برادرشوهرش

 گفت:

ی امیدم به از اونجایي كه من نه خواهر دارم نه خواهرشوهر، همهببین آقا صدرا  _ 

بد  وگرنه بهش بگو ناامیدم نکنه ت. جاری نازنینمه كه شکرخدا همکارمم هس

كنما گفته باشم. ناامیدش مي  

گرفت : همه خنده شان از لحن گفتارش   



340 
 

خیالت راحت بهت قول میدم به محض دیدن عاشقش بشي طوری كه دیگه نتوني  _ 

 ازش دل بکني.

نه دیگه همین تو عاشقش شدی بسه برای من همین یه دوست بشه بهتره. _  

 

 پریسا:

  

صدرا اول درب كنار راننده را برای نامزدش . دست در دست هم از خانه خارج شدند

:شده، كمربندش را بست سپس خودش سوار گشود،  

؟بریم كجا بانوی منخوب  _   

. همه جاری گشت، صدرا شد جزیي از وجود دخترجوان ی محرمیتاز وقتي صیغه 

نبود. "شما"ان برداشته شدند. دیگرهای مرئي و نامرئي از بینشحجاب   

جا تو بخوای. فرقي نداره آقای من، هر _   

شیطان، ی ز وسوسه بي ترس ا ، شرنگ گناهبي ترس از  . لحظاتي خیره به هم ماندند 

ان را بود. نسیم عشق بود و محبت كه جانشفضا فضای پاكي ها  . به هم مي نگریستند

 رانه اش به منجالب گناه سقوط شیطاني نبود كه از نجوای اغواگ نواخت. دیگرمي

ل چشمان هر دو چون تشنه ای از زال فرشتگان به تهنیت آمده بودند.ی . همه كنند

و  ند ِچشمان دیگری، بي ترس و خوف، شادمان و بي محابا پي درپي مي نوشید

تا این كه صدرا به حرف آمد: سرمست مي شد. بازی نگاه به درازا كشیده بود  

دیم، حیف كه به دایي محترمتون آقا ناصر قول دادیم زود برگر خوب پریسا خانم  _  

.وگرنه مي بردمت یه جای عالي  

كه نه هزار بار باید منو ببری جاهای عالي. یه بار زیاده. هستیم حاال باشه فرصت  _   

:كمي به سمت پریسا جلو آمد در فضای اتومبیل پیچید. ی صدراقاه قاه شادمانه    
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اون كه بله. دیگه مال خودم شدی. هزار بارم سهله بگو میلیون بار. تا عمر دارم در  _ 

تمام اروپا امریکا  افریقا آسیا و  بخوای.جا كه بگي، هركجا كه  خدمتتم بانو. هر

 اقیانوسیه همه جا مي برمت.

:جلو به آسمان گرفت سرش را از سپس   

شکرت پروردگار. چقدر منتظر این لحظه بودم. خدا بي نهایت  خدایا شکرت.  _    

و مریضا و مطب و... وقت تکلیف كار و بیمارستان  میلیون بار؟ اون _   

را به نرمي در دستان نیرومندش گرفت : دست چپش به میان حرفش پرید.   

اگه تو بخوای همه رو میذارم كنار یه مرخصي اجباری برای جهانگردی مي گیرم و  _ 

 در ركابت كشور به كشور، شهر به شهر مي چرخیم. 

. ندمنتقل مي شد دختربر جان  تمام حسهای زیبا از لمس دستانش لحظه لحظه  

روی قلبش  را بر سینه كوبید. بي اختیار دست راست به قفسخود را  دوباره مرغ دلش

: گذاشت  

یه جورِ خوب. انگار دارم بال در میارم بیا  شهواااای صدرا حالم داره یه جوری می _ 

 زودتر بریم و برگردیم. كلي مهمون منتظرمونن. 

پاشید. پریسا هم خیره به او، چشمان  او صدرا خنده ی جان بخشش را بر روی   

زیبایش را باز وبسته كرد. رویای صدرا شکل واقعیت گرفته بود. دستان گرم دختر را 

احساس مي كرد تاول هایي  به سمت لبش برد. لبان مرد، داغ و پرحرارت بود. پریسا 

ان بر روی دستش درآمدند. فشار نرمي بر دست صدرا وارد كرد. مرد از این تماس ج

اتومبیل نیرو گرفت. تبلور احساساتش به قدری بزرگ بود كه ترسید. سریع  ، گرفت

 را روشن كرد:

خوب مجبوریم یه جای  .حیف شد داشتم به پرواز در میومدم  آره به جان بانو منم   _

 نزدیک انتخاب كنیم. كافي شاپ چطوره؟

 از كافي شاپ خیلي خوشش نمي آمد ولي گزینه ی بهتری نبود:
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اگه بستني سنتي و فالوده هم توش سرو كنن، موافقم. وگرنه از این نوشیدني های  _

خوشم نمیاد. لوس و سوسولي و اینا  

 خنده ی صدرا بلند شد:

آی گفتي! اسمای شیک و پیکشون جوونا رو جذب مي كنه. تازه خنده دارتر مي   _

 دوني چیه؟

  خنده اش گرفت: نامزدشاز خنده  ی بانشاط   پریسا 

 

نه چیه؟ _  

بعضي از این دختر پسرای جوون شنیدن كه نوشیدن قهوه ی تلخ كالس داره دلم  _

مي خواد قیافه هاشونو موقع خوردن  قهوه ی تلخ ببیني! یارو كلي پول داده كه فقط 

بگه كالس داریم، اون وقت دختره جرعه جرعه اونو مثل زهرمار به زور از گلوش پایین 

اند من مطمئنم كه به بهونه ای دوال میشن و قهوه ی داخل میده. البته ناگفته نم

 دهنشونو  روی زمین تف مي كنن.

از تصور آن صورتش را جمع كرد: ریساپ  

ایییي. تلخش واقعا زهرماره. منم یکي دوباری خواستم امتحان كنم نشد.  البته تو  _

  .خونه مون ها نه تو بیرون. بعدم مجبور شدم با شیرو شکر شیرینش كنم

 صدرا دست نامزدش را گرفت:

خوب كردی هر چند خودت ذاتا شیرین هستي  _  

 به كافي شاپ رسیدند صدرا سفارش بستني سنتي پرمغز و فالوده را باهم داد.

ان را حالوتي شگرف كیکي، كامش بستني و غزل واره های عشق شیرین تر از هر

دلهره  ، از ترسها ونجواكردندسال دلدادگي را برای هم ی چندین بخشیده بود. قصه

، از بازی پنهان چشم ها در كالس. مشغول راز و نیاز بودند هایمان و شبهای دراز فراق

 كه گوشي پریسا زنگ زد؛ هانیه بود:

جانم هاني؟ _  
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علیک سالم! كجایین پس؟ بقیه حرفاتونو بذارین برابعد وقت زیاده دایي گفت زود  _

ي خواییم سفره بندازیم. بیایین كه م  

ه گفت:دبا خندرا ص  

بگو تو سفره رو بنداز ما خودمونو مي رسونیم. _  

 هانیه كه صدای او را شنیده بود، جیغ جیغ كرد:

چشم امر دیگه ای نبود؟ _  

ریسا خنده كنان گفت:پ  

صدرا میگه فعال همین بعدا یادم افتاد فرمایش مي كنم. _  

صدرا بانو بانو بسته بهت باورت شده ملکه   خوب كبکت خروس مي خونه ها! _

 جهاني!

 به محض ورود دوباره صدای سوت و كف و جیغ و گشتند. بر به خانه  یک ربع بعد 

بردند.  دست صدرا را گرفته، پیش خود  بلند شد. علي و دایي جان و نیماهورا، 

غذاها و دسرهای تهیه شده را هم برده و به اتفاق  را به آشپزخانه دخترها هم  پریسا 

چیدند.هم آنها را در سفره و بقیه  ریختند در ظروف   

تمام مشغول   واقعا عالي بود. همه با لذتستاره زندایي خاله جان و  دست پخت 

در بحر مي دید كه  به ملوک خانم مي افتاد، پریسا هر وقت نگاهشخوردن بودند. 

البته عمه  كه كرد  مي  پچ پچ ی صدراعمه دم گوش  و هر از گاهي فرو رفته رش ماد

سرتکان مي داد. را نگاه كرده و لبخندزنان خانم هم زیرچشمي مادر  

چیزی در گوش آقای بهارمست  دزنان،آقای بامداد، پدر فرزاد و فرشاد هم گاهي لبخن

آن شب به یاد ماندني گذشت.  گرفت.گفت كه سرخي، صورت او را فرا ميمي  

شده و زوج های   و هانیه كه هر دو در یک روز بود، تهیه كارت دعوت عروسي مهسا  

كردند. آنها را بین مدعوین پخش  شان جوان خود  

و زیبایي از طرف  ساده و در عین حال شیک ی چند روز مانده به جشن، جهیزیه 

 خانمها، عمه ها،ی  . همه به منزل دو برادر داماد برده شددو عروس  خانواده های هر
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خوابیدند. خانم ی زهراه و مادربزرگ، شب را در خانهخاله ها، دخترهایشان، ستار

 آقایان هم در منزل عمو جان به سربردند. 

مادر از فرط خستگي اول شب خوابش برد.  تمام روز سرپا مشغول كار بودند.همگي 

 ،پریده بود خواب از چشمانش وجود خستگي، باكه   پریسابقیه هم به نوبت خوابیدند. 

خودش اعتراف كرده بود همه را از  .پیامک های زیبای صدرا، مشغول شد به خواندن

  .كرده آنور جمع و  اینور

اولین پیامک را خواند:ش آمد. ك دخترجوان از یاد آوری اعتراف او لبهای  

 نمي دانم چه رابطه ایست 

 بین نبودنت با رنگها

 دلتنگ تو كه مي شوم

ندگیم سیاه مي شود.ز  

 پیامک بعدی:

 بگذارسر به سینه ی من تا بگویمت

است غم كجاست اندوه چیست عشق كدام  

 بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان

  عمریست در هوای تو از آشیان جداست

 

سر روی  مادر نیمه های شب بود، تشنه اش شد. بي سر و صدا رفت آشپزخانه كه دید

آرام مي گرید. با دیدن حال بد او، از خیر آب خوردن م میز گذاشته وآرا

ی خود هیچ خلوتي برای تخلیه گذشته و به اتاقش بازگشت. طفلک زهرابانو

گریست!  نیافته بود و مظلومانه دركنج مطبخ مي  

ان فکر و ذكر او و مهسا به نامزدشاین روزها همه  .دخترجوان دچارعذاب وجدان شد

و  كه بعداز رفتن  او رفت . تازه به فکر فروافل شده بودندعزیزشان غ بود و از مادر
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مهسا تنهایي زهرا بانو، چگونه پر مي شد؟ یک زن میانسال كه پنجاه سالش هم نشده 

 بود تک و تنها چه باید مي كرد؟

؟تنهایي دایمي چه باید مي كرد ان به هم نزدیک بودند ولي باالبته خانه هایش   

كه زنگ در به صدا درآمد. صدرا به همراه  بعد از نماز قصد خواب داشتند صبح زود

كه در  ی خود را به نیلوفر. علي قابلمهه ای در دست وارد شدندقابلم یک با علي هر

 این سالها حسابي چاق شده بود، داد:

بگیر نیلو خانم آقا صدرا كله پاچه خریدن. منم به خاطر بانوی خودم حلیم گرفتم.  _ 

تنت.  بخور نوش جونت گوشت بشه تو  

نیلوفر قبل از گرفتن قابلمه، نیشگوني از علي گرفت :   

حاال دیگه منو مسخره مي كني؟ _   

من غلط بکنم مسخره چیه؟  _   

به آشپزخانه مي رفت بلند بلند گفت : دصدرا هم در حالي كه با ظرف خو   

ارن، اینو خریدم. البته خانم قیه كله پاچه دوست دبمنم مي دونستم پریسا خانم و _ 

مو نوش جان كنن هایي كه كلسترول خون و تری گلیسیرید دارن بهتره همون حلی

 البته 

 منهای كره!

آقایان هم آمدند. عموجان همین كه كاسه آب كله پاچه را  سفره را پهن كردند 

های ترید شده را در آن ریخته رو به آقاجان كرد : گرفت، نان سنگک  

:آقا یه شعرهس كه میگهحاج _   

 شبي در خواب دیدم كله پاچه

 ز دیدارش شدم بس دست و پاچه

 فتادم مات و مبهوت روی پایش

                                                                 زدم بوسه به مغز و گوشت پاچه...
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 ید رو به عموخنده! دایي جان كه داخل ظرف حلیمش دارچین مي پاش همه زدند زیر

 كرد:

جناب شاعر فرمودن:! گوش كن  شما حاال _  

 بار دیگر چشم روشن شد به دیدار حلیم

 مي نگردد یافت در هر نقطه از خرد و كالن

 كه نباشد از دل و از جان خریدار حلیم

 قیمت آن دم به دم سیر صعودی مي كند

 رفته باال بیش از حد ارج و مقدار حلیم

 

مشغول خواندن شعر حلیم بود همه صبحانه شان را خوردند.  درحالي كه دایي جان

ی دایي جان را برداشت:زندایي ستاره كاسه  

بده به من ظرفتو تا شما بحر طویل بخوني حلیمت یخ كرد برم گرمش كنم. _  

كله ی ی ظروف داخل سفره كرده و رو به خاله گلي كه سر قابلمه دایي نگاهي به همه 

نمود:پاچه نشسته بود   

آبجي تا عیال حلیم بیاره كمي از اون گوشتا و پاچه ها بده قربون دستت. _  

خود گذاشته بود، چایي خوشرنگي برایش  از سماور طالیي رنگش كه كنار مادر 

 ریخت:

بشه بعد. بفرما داداش جان اول یه استکان چایي بخور گلوت باز _  

ی ی مظلومانهو بخند، یاد گریه در میان بگو . پریسابعد از آن برای همه چای ریخت

. كسي كه یک تنه در این گرفت. باید فکری به حالش مي كرد شدید ر افتاد و دلشماد

نبود.  در روزهای  حقش  این وانفسا به جنگ زندگي رفته و پیروز میدان شده بود

و صدرا هم برای خرید با هم تکاپو بودند. پریسا  باقي مانده به جشن عروسي، همه در

.  ندرفت  
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هانیه  و مهسا همه چیزهای مربوط به جشن را با هم ست كرده بودند. لباس عروس و 

كفش و گل دست، همه مثل هم بودند؛ ولي مدل آرایششان فرق داشت. مهسا  كیف و

موهای بلندش را به رنگ زیبای كنفي درآورده بود كه بسیار به پوست روشنش مي 

شاد بود ولي  بود با طره های شرابي. مادر به ظاهر آمد. هانیه ولي سیاه پركالغي كرده

 دلشوره و نگراني نهفته است. خودش كه در پس سیمای مهربانش، پریسا مي دانست

ان آمده روزهایي كه صدرا به خانه ش یکي از در های مادر بود. هم دلواپس تنهایي

ان این بار كنارش ا را تنها مي گذاشت ی كار، آنهرخالف همیشه كه به بهانهب ،بود

 نشست :

خانم همه خوبن ؟ خوبي؟ پدر عمه جان آقا سینا بهارهآقا صدرا  _   

 صدرا كه به راستي مادرزنش را دوست داشت با لبخند جواب داد:

بله زهرا خانم همگي خوبن و سالم دارن خدمتتون. _   

سالمت باشن.  _  

كوتاهش را به عقب داد. حال صدرا گذاشته و موهای  مادر پیش دستي میوه را مقابل 

 و روز عصبي او از چشم دامادش نیز دور نماند.

چیزی شده زهراخانم حرفي مي خوایین بزنین؟ _   

  .خیلي نگرانم صدراجان پسرم نگرانم   راستش _

صدف چشمان زیباییش فرو مرواریدهای غلطان اشک از  ،تمام شدن حرفش با  

:بانو لب زد را. زهتا خود را تخلیه كند دندریختند. دخترش و صدرا هر دو سکوت كر  

با این عمل قلبي كه مهسا چند سال پیش كرد، مي ترسم با ازدواج خطری براش  _ 

م تو فکر قلب مریضش ئبشه چي؟ دا حامله  پیش بیاد. اصال نمي دونم اگه بخواد

 هستم. 

شروع كرد به  و خود صدرا با اشاره به پریسا، از او خواست لیواني آب خنک بیاورد

 صحبت :
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من  قلبش هم به خوبي داره كار مي كنه شکر خدا. .االن سالمهخوشبختانه مهسا  _

درمورد  كه دكترش هستم بهتون اطمینان میدم هیچ خطری تهدیدش نمي كنه .

ردوشون صحبت كردم خیالتون ه زایمان هم با جمله بارداری و بعضي از مسایل از

مصرف  درمورد  بشه فقط مهساخانم مثل هرزن جوون دیگه ای مي تونه مادر .راحت

مي تونه زایمان موفقي گرفته بشه،  درنظراگه تغییردوزشون نکاتي هست كه  داروها و

.داشته باشه  

داد: كه آورده بود همراه قرصي به مادرشآبي را پریسا    

  .این قرصو بخورین آرومتون مي كنه _ 

جرعه آب فروداد: چند با قرص را مادر  

بشه ؟ بچه ام مي تونه مادر ؟راس میگي خدا رو تو _  

مراقب سالمت  باشه تا با تغییر بعضي قرصها تحت نظر باید   شک نکنین. فقط _ 

.باشیم  خودش و جنینش  

شوق مي بارید، پاک كرده رو به آسمان نمود: مادر اشک هایش را كه این بار از سر  

عالقه زیادی كه مهسا به بچه ها داره همیشه مي  با! خوبي شکرت چه خبر خدایا _

بشه. خدایا بي نهایت شکر. مادر دل بمونه و نتونه   به ترسیدم آرزو  

گرفت: ی خود را به سمت مادرزنشف میوهصدرا ظر  

بد به دلتون راه ندین. قلب مهسا شکرخدا به خوبي كار مي كنه و با مراقبتهای  _ 

دیدن خوشي مادر  پریسا را هم شاد نمود. ولي  .الزم صاحب بچه هم میشه ان شااهلل

 ته قلبش برای تنها شدن مادر مویه مي كرد.

درخانه ی خاله جان كه بزرگ بود  مراسم حنابندان را ،شب قبل از عروسي

یل های صدرا همه دعوت همچنین فام  اناقوام خودش و دامادی . خانواده زاركردندبرگ

 به همراه ساالد جوجه وچنجه  لقمه  :سه مدل كباب  گرفتنداز بیرون  بودند. غذا

تنبک رسما آغازشد.  ه ویرمراسم با آوردن دا ،از سرو شام بعد فصل و ماست موسیر. 
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خنده داری مي  سویي دیگر اشعار فکاهي و دراقوام داماد دریک سو و فامیل عروس 

معي از زنان و دختران ترانه مي خواندند.ج  داماد با ان خواهر خواندند.   

د. آنها مي رقصیدن تنبکِدایره و دخترها هم با ضرب بقیه ی    

 

ظرف تزیین شده ای از حنا را به سمت  یک  مانند فرشتگاني زیبا هر و مهسا  ههانی 

ه را به دست گرفته دوباره شروع به یردا یي خانم خوش صدا  گرفتند.مهمانان مي 

 خواندن نمود:

كي به حجله كي به حجله شازده دوماد با زنش _  

ترش کكي بگرده دوره حجله خواهر كوچی  

از بالوی شیراز میاد شساز میاد ه جینگ جینگ  

نومزادت با ناز میادكه قا دوماد غم نخور آ  

مبارک بادا یارمبارک بادا ایشاال  

اكرم و  .هم ازطرف خانواده ها تقدیم هم شدی عروس و داماد هدایای خریداری شده

و   هاهاها مي خندید ،كمیک جشن با شنیدن اشعار نسرین هم دعوت بودند. نسرین 

زدواج و درشرف اآنها هم نامزد كرده  .شیطنت مي كرد، پای دختران حاضر به  اكرم پا

. مردان هم به كارشان همگي رخت عروسي به تن مي كردندبودند. قبل از شروع 

 . هراز گاهي صدرا به گوشي نگارش زنگ زده،  اوگرفته بودند باال ی مراسمي در طبقه

جذاب بود. این كه كسي دوستت داشته  بي قراری هایش برای او خواند. ون ميا بیرر

را دارد. صدرا  او  د، حس باشکوهي برایتباشد و در همه حال از یادت غافل نشو

ای كشاند:گوشه  

بامدا د و برادرش  خیلي خوش به حالشون شده دلم مي خواد برم جفتشونو بکشم! _  

 

رسن  تا برادر هردو دارن به عشقشون مي این دو چرامعلومه   _؟چرابکشي! آخه  _

 اون وقت من ..
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از لحن بامزه ی او خنده اش گرفت دخترجوان   

چیزی به مراسم ما نمونده صبورباش.  _  

 

؟ذاریبا این زلفای افشون و چشمای خوشگلت، مگه مي صبورباشم؟ _   

پریسا سرخ شد. صدرا به اكرم و نسرین كه  هریک در گوشه ای از حیاط بودند، اشاره 

 كرد:

با دلدارشونن. یگا كن افشار و راكعي هم توحیاط ن _   

ی نسرین و پاكدل، لبخند بر لب وشه اب كرد. در گپریسا مسیر نگاه صدرا را تعقی

هم اكرم با نامزدش از خنده ریسه رفته بود.  دیگر مشغول صحبت بودند. در گوشه ای

 برگشت به طرف صدرا لبخند دندان نمایي زد:

اتفاقا این طوری مزه اش بیشتره. _   

 صدرا دستش را باال آورد:

بسه دیگه.  دیگه نگو به قدركافي از این مزه ها چشیدیم نه _   

خنده كنان آمد:  خواست  جوابي دهد كه بهاره   

چطورشد؟ همه دنبال خواهرعروس مي گردن اونوقت شما  بله بله؟ نفهمیدم  _

خوشم باشه. قلوه مي گیرین؟ و  اومدین اینجا دل میدین   

رو به زن برادرش نمود: و را رها كردصدرا دست نامزدش    

نیست خودت با سینا كم دل وقلوه به هم مي دادین؟ _  

 بهاره لبخند دندان نمایي زد:

ما االنشم با هم دل میدیم قلوه مي گیریم  ولي به موقعش.  _  

 بهاره گونه ی پریسا را كشید:

من میرم تو كمرم درد گرفت تو هم زود بیا! _  

یام.صبر كن با هم بریم منم االن م _  
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هم نجواگونه  به نسرین و پاكدل كرد كه زیردرخت ایستاده و بادوباره گاهي صدرا ن

كردند: صحبت مي  

هم جیک توجیک  با ا نیگاشون كن شاگردای زرنگ ما رو باش! مثل این ندید بدید _

 شدن.

و پریسا خنده شان گرفت. صدرا به سرش زد كمي شیطنت كند: ارهبه  

لت بدم كمي بخندیم؟رو خجا دو جان پری برم نزدیکشون بشم هر _  

 بهاره بک تای ابرو را باال داد:

نه دیگه وقتي ببینن استادشون خودشم تو گوشه كناراس دیگه خجالت بي  _ 

 خجالت.

:كشید را سپس دست پریسا  

.هم برو باال آقا صدرای باجناق تو . ني نیم خسته شد بسه دیگه بریم _   

ی  در خانه  كه مهسا آخرین شبي بود د.باالخره آن شب به یاد ماندني به پایان رسی 

داده اش را بیرون بریزد. پریسا  فرو سریع به اتاقش دوید تا بغض  مادرش بود. خودش

سایه  ،درمیان این همه خوشير. آه ماد! ما مادرا و دگره از حلق گشو هم دراتاق خود

رد.تاریک مي ك را آسمان دل پریسا شغمی   

شد.  عروسي دریکي از باشگاههای شهر در یک شب گرم تابستاني، برگزارجشن 

چقدر مهسا  قیامت به پاكرده بودند. هر  ن درسالن مردانهاا درسالن زنانه وآقایه خانم

. كه همراهشان به آرایشگاه برود، قبول نکرداصراركردند  به پریسا وهانیه 

 "عروس "شب عروسي فقط . گذاشته بود ش عروسي خودا برای شب تغییراساسي ر

 باید مي درخشید

.  مالیم و دخترانه بودهم  افشان كرد آرایش صورتش لَخت صاف و را موهای بلندش

.چه بیشتر به چشم مي آورد سفید بلندش، اندام موزونش را هر پیراهن مشکي و  

هر گروه چند دقیقه ای  ر، به نوبت سرمیزها رفته كنافرخاله و نیلو پریسا، مادر،

بهاره هم كه شب قبل با آن دو  نسرین بیشتر ماند. كنار اكرم وپریسا   نشستند.مي
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كه از اروپا آمده بود زن جوان  آشنا شده بود، به پیشنهادشان  كنار آنها نشست. 

سا آرایشي الیت و مالیم داشت.مانند پری  

ه خودش برسد، تمام كک و مک نسرین كه با پایان یافتن دروس، فرصت كرده بود ب

ی چهره بلند و آن قد بین برده و با هایش را تحت نظر متخصص پوست، از

موهای قهوهای اش  كه فر درشت   داد.نشان مي جدید از خود  تیپي ، بسیارسفیدش

خیلي  كرم هم با فرق كج و موهای شینیون شدها خورده بود، بسیار به او مي آمد.

معمول با دیدن هركس كه آرایش غلیظي داشت اسم و لقبي به  بامزه شده بود و طبق

او داده و خودش غش غش مي خندید. به یکي مي گفت جادوگرشهراز، به یکي مي 

بهاره شاد از مزه پراني های اكرم،  یکي را زامبي خطاب مي كرد.  گفت مادر فوالد زره.

.او را در این راه همراهي كرده و  هر سه غش غش مي خندیدند  

د در جایگاه مخصوص نشسته بودنددو عروس و دو داما  

دو  فتن آنها هرر با  قسمت مردانه رفتند. به   بعددقیقه   چندپس از كه البته دامادها 

آرایش مالیم مهسا او را مانند فرشتگان . شنل هایشان را درآوردندو  عروس شال 

:كرده بود. نسرین در حالي كه به مهسا خیره شده بود گفت   

اهلل. آدم یاد فرشته ها میفته .ءوای خدا چقدر ناز شده این خواهرت ماشا _   

اكرم نیشگوني ازبازوی اوگرفت :   

جون عین  مهسا حشرونشرداره.  باهاشون  ، انگار"یاد فرشته ها "گه همچین می _ 

شده قربونش برم. سیندرال  

خندید : هاهاها و نسرین این بار به هانیه نگاه كرد   

ثل شب و روز شدن مهي بور و خداییش كنارهم م  .این یکي عروسم خوشگله  _

مشکي. هاني برنزه وروشن،   

: دیدن هانیه وگریم شرقي اش خنده كنان گفت اكرم با  

صبح برای  تا خود شده. حتما هم مي خواد  شبیه شهرزاد قصه گو وای هانیه رو!  _ 

 آلن دلون قصه بگه. 
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 بهاره پرسشگر پرسید:

ن دلون؟آل _  

 اكرم رو به بهاره كرد:

آره دیگه شوهر هانیه رو میگم كپي آلن دلونه. _  

 نسرین نیشگوني از بازوی او گرفت:

هیس یواش دیوونه فامیالی دكتر بشنون آبرمون میره! _  

گرفت: شم خنده اریسا هپ  

ته تو پیش نامزد تازه خود هانیه ببینه به شوهرش میگي آلن دلون میره تمام پ _

 جونت به آب میده 

دختران  ي ازگر وهرقصیدند،  وقتي هردو عروس مي  در اواسط بزن بکوب  

خواندند: یکدیگر با، فامیل داماد  

خوب شد خوشمون شد مهسا  . خوب شد خوشمون شد هاني مال خودمون شد _ 

.مال خودمون شد  

بالفاصله جواب دادند: با هم و نسرین را گرفت و  ریسا، بهارهاكرم دست پ  

خوب شد خوشمون شد فرشاد  خوب شد خوشمون شد فرزاد مال خودمون شد. _ 

 مال خودمون شد.

  اكرم با ریتم ساده شروع كرد به رقصیدن!

كه البته  یک جشن گرفته شدمراسم  به جای دو  مشترک بودند چون خانواده ها

بود. بسیارشیرین تر  

خانواده  وارد شکرخدا  هانیه مهسا و خانه گرفته بودند.یک ساختمان  در برادر هردو

 زرشگ پلو با ماهیچه  با باقالي پلو صرف شام كه شامل از خوبي  شده بودند.  بعد ی

فصل و پنج رنگ ژله بود، مراسم هم به پایان  مرغ، مرصع پلو، جوجه كباب، ساالد

رسید. خود  
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 عروس دو همان شب تقدیم هر پول بود كه شامل طال و مدعوین هدایایشان را

یک ماشین  گل زده بودند. دو برای هرنمودند.   

مهسا و فرشاد عقب نشستند. اتومبیل های مهمانان هم بوق زنان ، و فرزاد جلو ههانی

 از آنجایي كه اكرم دلش برای شیطنت لک زده بود به دنبالشان حركت مي كردند.

اتومبیل  وارد گرفت و دست نسرین راو  همسرنسرین سپرد به دكترپاكدل نامزدش را  

كه پشت فرمان هاج و واج مانده بود صدرا . صدرا شد  

مورد خطاب قرارداد: اكرم را ، رفته ابرویي باال با داخل آیینه  از  

پس یارتون كو؟ خانم راكعي اومدین اینجا برای چي؟ اِ _   

دستمال كاغذی پاک  با گری رنگش راه آرامي رژلب جب و  جلو كشید اكرم شالش را  

 نمود:

 االن .خیال راحت اینجا خوش بگذرونیم ما با رفت پیش یارنسرین تا استاد ایشون _ 

.بفرمایین دیگه  هم منتظرشما هستن  

 سپس به پریسا كه بیرون ایستاده بود و مي خندید گفت:

.پشت فرمون پری بپر _  

شده رو به اكرم نمود: صدرا با اكراه بلند   

من كاری نداری نه؟ رست تموم شد و دیگه باخیال كردی دَ _   

بیرون رفت : و باز كرد نیمه بسته را كمربند   

رای كارت  توصیه و...مي خوای دیگه اون وقت بهت مي گم یه من خانم راكعي ب _ 

 ماست چقدركره میده.

به قهر كرد: اكرم الکي تظاهر   

حمید قبول كردن اونوقت شما تهدید مي  پاكدل و بریم نسرین جون. نخواستیم بیا _ 

.رفتیم این شما اینم پری تون ما كنین؟  

:صدرا قاه قاه خندید   
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باشه میرم پیش همسرانتون  شیطوني. یکي چقدر  باشه بابا من كه مي دونم شما _ 

 كمي هم نصیحتشون مي كنم چه معني داره این همه زن ذلیلن؟

 است،بسیاردختر خونگرمي نشان داده بود، كه  بهاره هم ، به محض پیاده شدن صدرا 

  جلو نشست.

انرژی پتانسیل دارند كه به جنبشي دوستانش  كلي  پریسااز آن جایي كه مي دانست 

 . اكرم ودكر كولر را روشن  بیرون نرود تبدیل خواهدشد، شیشه ها را باال داد تا صدا

خواندند و نسرین هم  لند ميسیستم پخش مي شد، بلند ب همراه ترانه ای كه از بهاره

ن زد كه البته اتو سرش بار جیغ مي زدند، نسرین دو زد. از بس اكرم و بهاره كف مي

خندید:دو با نیشگون گرفتن تالفي نمودند. نسرین هاهاها مي هر  

پزشکای   .ره خودكشيرو این جوری ببینه می االن یکي از مریضاتون شما وای خدا _

 مملکتو.

جواب داد: بهاره   

تازه شیشه ها باالن. خوش باشیم برو بابا یه شب مي خواییم _   

ببین شوهر  باالن ولي دودی كه نیستن همه دارن مي بیننتون. شیشه ها هاهاها. _ 

 خودت هر دفعه ماشینشون از كنار ما رد میشه، چشماش از حدقه زده بیرون.

 بهاره خندید:

تو  یده. آخه راستش  پزشکا خیلي نچسبن.حق داره تا حاال منو این جوری ند _

این  جمعشون كه هستي همه اش باید سیخکي بشیني و افاضاتشون رو تائید كني.

تازه ني ني تو شیکمم دلش  تا دكتر با حال كنار هم افتادن. رااولین باریه كه چه

 شادی مي خواد!

هم وارد  دامادها دست به دست عروس ها و درشهر ساعت گشت وگذار بعد از چند 

   باید عشقشان شدند. طبق رسم و رسوم خانوادگي مادرعروسی كلبه 

این رسم منتفي  پاتختي  مي داد ولي چون زوج های جوان عازم ماه عسل بودند ناهار

عمه عاطفه خاله نسرین و ستاره به اتفاق هم شد. به جای آن  
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كاچي و ازهمه نوع مربا، سرشیر، كره،  را كه شامل چندی عروس دامادها صبحانه 

روبان زده گذاشته برای عروس و دامادها  یداخل یک مجمعه  ،نان محلي بود رمهمت

 صرف صبحانه، هر از بعد. كلي هم تنقالت برای راهشان گذاشته بود مادرمهسا بردند.

رضا زوج برای ماه عسل به سویي رفتند. هانیه و فرزاد به پابوس شمس الشموس امام 

راهي شیراز شدند. علیه السالم رفته و مهسا و فرشاد  

از آقای هنگام  رفتن  گ رفتند. پدربزر مهمانان به سوی شهر و دیار خودی همه 

وعده گرفت.ی بعدو صدرا برای هفته بهاره ، سینا ،بهارمست  

آشنا شده پاكدل و ، سیناصدرا با  حمید نامزد اكرم كه    

لواسان  باغ زیبایي در پدرش دعوت كرد.به باغ  را همه   بود  

مهتابي هایي  ،باغ كنار درگوشه و. اتاق و سرویس هم در آن ساخته شده بود كه چند

كه برای خنک شدن  روشن مي نمود. اكرم هندوانه ای را كه فضا راند نصب شده بود

پاكدل كه گوشه ای  كنارنسرین و و درآورد د انداخته بودن ل درحوض مستطیل شک

رفت :، گرم صحبت بودند  

ونه دست شما رو مي بوسه. بفرمایین االن چاقو هم میارم البته اگه داین هن آقا _ 

 دست حمید بند كبابها نبود به شما زحمت نمي دادما.

به او: نسرین كه دید نامزدش هاج و واج مانده روكرد   

اكرمه دیگه نمي شناسیش؟ كال با همه راحته . _   

مشکیش را باال داده نگاهي به اكرم و نگاهي هم به هندوانه  پاكدل عینک فرم 

 انداخت:

  ؟ منم روی ماهشو مي بوسمدست منو مي بوسه _ 

زحمتي هم نداره. .بدین  

 بزرگ برگشت كارد عدد پیش دستي چنگال میوه خوری و چند اكرم با یک سیني و 

دستي گذاشتداخل پیش  در را ه های سرخ تکه تکه شده توسط  پاكدلو هندوان  
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حمید و پاكدل سینا را مرتب سوال پیچ مي كردند  گرفت. به طرف بقیه یک چنگال  با

 و از وضعیت زندگي و تحصیل در سوئیس از او پرسش مي كردند. 

 .خوردند قرمزرنگي پهن كرده بودندی برتختي كه روش قالیچه  نشسته  را شام 

كرد به پاكدل: رو تنها كسي كه در آن جمع، رشته اش غیر پزشکي بود حمید  

تموم شدن درست ان شااهلل مطب مي زني؟ خوب بهروز جان با _   

پاسخ داد: پاكدل در حال بیرون كشیدن بال كباب شده از سیخ    

  و داریمر مرحله پیش دو _

یکي از سازمانها بورسیه حروم خدمت كنیم و یا این كه در باید دوسال در مناطق م یا

 نسرین بورسیه رو كه البته من و طبابت كنیم. ری شهومهبشیم و چهارسال  ح

اكرم خانم خبر ندارم.   از پریسا خانم و  پذیرفتیم  

، اكرم فوری گفت :پریسا جواب دهد تا  

برامون  هرچند مسیرهای دوری رو. حومه خدمت مي كنیم من و پریسا هم تو _ 

ن ولي درعوض به تهران نزدیکیم. انتخاب مي كن  

داد:به پری  صدرا سیخ دیگری را   

بیایین  ،كه برای فارغ التحصیل شدنتون دادن خوب بچه ها هرپیامي رو .این بهتره _ 

. .برامون بخونین  

  را بخواند از نسرین خواست پیامهایش صدرا پاكدل ضمن تایید پیشنهاد 

:هاهاها خندیدبا خواندن پیامک  و  درآورد نسرین گوشیش را  

.شما بهروز پاكدل نوكر گلبولهای سفیدم فدای باكتری های وجودت خانم دكتر. _   

اكرم خواند:                       پیام بعدی را همه زدند زیر خنده.   

كسي است كه آن را  خداوند طبیب است و تو یاری مهربان هستي. طبیب درد، _  

.ا حمیدمخلص شم .آفریده  

 پیشاني كشیده و خجالت دستي بری حمید به نشانه  وهمه شروع كردند به كف زدن  

  اكرم اشاره كرد كه پریسا ادامه دهد ه پایین پرت كرد.عرق دروغینش را ب
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:خواند اولین پیام را بود نوبت پریسا   

بخشت دل بسته است با مهارتت باری باست امید مریضي كه به دستان شفاوچه زی_

قربانت صدرا . .قدرت خدا را به رخ بندگان مي كشيدیگر   

بعدی پاكدل بود كه شروع كرد به خواندن: همه كف زدند. نفر  

حضورتان اشارتي ست پیامبرانه، شاید دردمندی به دستان شما دخیل بسته  _  

.مسرت نسرینه باشد.  

همه بشنوند: ره كرد بلند بخواندكه صدرا اشا دیدپریسا پیام جدیدی را در گوشي    

دردم نهفته  آیا بود گوشه چشمي به ما كنند؟  آنان كه خاک را در نظر كیمیا كنند _ 

.همیشه عاشقت مهسا باشد كه از خزانه غیبم دوا كنند. خواهربه ز طبیبان مدعي   

 رااو هم  درماه عسل خواهر نازنینش. فشرد راپریسا  بغض گلوی ردیدن پیام خواه با 

 فراموش نکرده بود. اكرم خنده كنان گفت :

وای مهسا جونم برای منم پیام داده گوش كنین :   _  

شکر به  ه ینگاه كه دردمندی سالمت خود را بازیابد آنگاه كه دستي به نشانآ _

تو: مهسا شیباني. ارادتمند مالئک تو را مي ستایند. ، آسمان بلند شود  

بود گفت : نسرین كه سرش درموبایل   

اینجاس عروس خانوم منم فراموش نکرده :ش ایناها _   

خدا شفا و این  .چو بیمار از شفا سرمست گردد طبیب از فرط شادی مست گردد _  

مهساشیباني. خود افتخاری است كه دستي با خدا همدست گردد...ارادتمندتو:  

مي خواند با تعجب نگاهي به جمع كرد:هایش را  پاكدل كه مانند بقیه پیامک   

مهسا خانم منم شرمنده كردن : _   

خواهرشما: مهساشیباني. تا همتت ای پزشک باقیست دستان تو نعمتي الهیست . _    

اكرم دوباره شروع به خواندن نمود:   

مادامي كه تلخي زندگي دیگران را شیرین مي كني بدان كه زندگي مي كني. روزت  _ 

تو هانیه شیباني.  دكتر عزیزم دوستدارمبارک   
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نسرین هم پیام خود را كه هاني برایش ارسال كرده بود خواند:   

  كیست؟ آن از خالي های پیاله نپرس…باران باش، ببار _ 

تا همتت ای پزشک باقیست دستان تو نعمتي الهیست .   

متن زیبایي نوشته بود: هاني برای  پریسا هم  

م است مشفق لیک چو درد در تو نبیند، كه را دوا بکند؟  تو طبیب عشق مسیحا د _ 

  ؟با خدای خود انداز كار و دل خوش دار كه رحم اگر نکند مدعي، خدا بکند

ان ارسال شده بود :سه ش یک پیام هم به هر   

هیچ دكتری رو نبینید! ازطرف پزشک شدنتان مبارک امیدوارم هیچ وقت روی  _ 

.بهاره  

ه هجوم برد و بوسه بارانش نمود. اكرم به طرف بهار  

دوست جدیدی  عالوه بر خودشان  هم بودند. هم با باز سه تنفنگدار. شب خوبي بود 

. دوست شدند یکدیگر ان هم با. همسرانش؛ بهاره جاری پریسانیز پیدا كرده بودند

آن  اكرم خیلي زود با . حمید هم مانند خودبود آشنا صدرا با سالي بود پاكدل كه چند

 او، نامش را صدا كرد تذكر استاد مي گفت كه با اوایل پاكدل به صدرا دو صمیمي شد.

.استادش بوداو و از به هرحال چندسالي بزرگتر. پیشوند آقا البته با  

هفته ی بعد خانواده ی پریسا و صدرا و پدرش راهي شمال شدند. سینا وبهاره به 

خانواده ی بهاره ملحق شده بودند. خاله گلي با عمو محسن و زهرابانو و پریسا و آقای 

به اتفاق هم راه افتادند. بنا به پیشنهاد عموجان، آقای بهارمست  به بهارمست 

بیل صدرا رفت.اتومبیل آنها آمد و پریسا به اتوم  

پس ازآن از . ترانه هایي كه پخش مي شد بلند بلند مي خواند همراه با صدرا 

ن میوه به حرفهایش گوش  مي ضمن پوست كنددخترجوان خاطراتش تعریف  كرد 

صدرا . ه را به سمتش گرفتخیارهای حلقه حلقه شد .سیبهای خالل خالل وكرد

به خوردن :شروع كرد زده و به آرامي كناراتومبیل را   

خودتم نوش جان كن. بفرما هول هولکي بخوریم. رو حیفه این میوه ها _   
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 و به دنبال این حرف تکه ای سیب سرچنگال زده و به دهان پریسا گذاشت.

دیگری مشغول ی میوه  بادخترجوان  خیره ماند. درحین خوردن نگاهش به پریسا 

:آورد باال را سرش .خیره مانده به او شد. احساس مي كرد نامزدش همچنان  

حرفي مي خوای بهم بزني؟ چیزی شده عزیزم؟ _   

 

 صدرا لبخند گرمش را بر روی پاشید:

 رخ كه مي نیم  چشمات دیوونه ام مي كنه  .شم چي نیگات مي كنم سیر نمي هر _ 

دینمو مي بره.  دل و  شي مژه های بلندت  

:به طرفش گرفت هلوی پوست كنده ای را پریسا  به ناز خندید و  

.امیدوارم همیشه همین احساسو داشته باشي و هیچ وقت ازم سیرنشي، چه بهتر _   

در  را نیم دیگر و دهان  او در نیمي را  نیم نمود گرفت دواو  دست میوه را ازصدرا  

 دهان خود گذاشت:

 

بیشتر از قبل روز  قبلي. هرتر از روز  روز برام جذاب امکان نداره. هر سیر بشم؟ _

 دوستت دارم. 

 نوبت پریسا بود كه احساساتش را ابراز كند:

آخ ذقیقا منم همین احساسو به تو دارم عشقم! هر روز كه با هم هستیم  با خودم  _

میگم نهایت عشق و عالقه رو به صدرا جونم دارم دیگه امکان نداره بیشتر ازاین بشه 

بازهم زیادتر شده! تعجب مي كنم مگه قلب آدم چقدر ولي دفعه ی بعد مي بینم 

 گنجایش داره؟

صدرا خیره به چشمان پریسا ماند دستش را میان دستان رندگي بخشش گرفت و 

نوازش كرد. گه گاهي هم به سمت لبش مي برد. اتاقک اتومبیل وسعت اقیانوس را به 

دستهای  ست.خود گرفته بود. شهد عشق متصل و جرعه جرعه بر كامشان مي نش
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صدرا مقدس بودند، جان مي بخشیدند و شفا مي دادند. دختر جوان هم متقابال 

 دستان نیرومند او را نوازش كرد:

كاش زودتر از اینا به هم مي رسیدیم این همه سال حسرت! حیف! _  

 صدرا سریع دستش را رها كرده و كمربندش را بست:

اقدام مي كردیم نه تو مي تونستي دیگه داری خطرناک میشیا نازبانو اگه زود  _

 درستو بخوني نه من!

تازه سفره ی دلش را باز كرده بود، دوباره دست راست صدرا را به دست كه  ریسا پ

 گرفت:

كمي دیگه باش! دلم نوازشهای عاشقانه تو مي خواد. _  

لبخند كمر بند صندلي  را باز كرد و  انداخت. طراف صدرا از آیینه نگاهي به جاده و ا

دختر جوان زودتر به خود آمد و شالش را ..سرش را به پریسا نزدیک كرد.... زنان 

 مرتب كرد. صدرا لبخند دندان نمایي به او زد و راه افتاد.

. ترانه ی عاشقانه ی زیبایي در حال پخش بود بسته دوباره حركت كردند را مربندهاك

بود! گویي خواننده آن را در وصف آن دو دلداده خوانده  

اا و پریسا هر دو در سکوت به ترانه گوش دادند. تصدر  

مردد به نظر مي رسید انگاركه مي خواست چیزی صدرا یکي شدن چیزی نمانده بود. 

:طاقت نیاورده ازش پرسیدمتوجه حال دگرگونش شد پریسا  بگوید.  

  .مي شنوم چیزی مي خوای بگي؟ بگو عزیزم _ 

:مهارت رد كرد با را یکي ازپیچ ها صدرا   

شنیدن  از یه چیزایي هست كه باید بدوني ولي قول بده بعد درست حدس زدی _ 

ی ؟د قول مي .حرفام ناراحت نشي  

هیچ  دوست دارند را : وقتي این همه یکدیگر به شورافتاد ولي فکر كرد پریسا دل  

 دیگرمسائل ، به هم مقابل عشق پاكشان در .نمي تواند باشددیگری خیلي مهم  چیز

: خیال راحت لبخندی زد برای همین با  .اهمیتي  نداشتند  
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.از كنجکاویُمردم  بگو دیگه . قول میدم ناراحت نشم _   

 لبخند از روی لبهای صدرا محو شد و به جای آن خطي بین ابروانش افتاد:

دكترسخاییه. راجع به _   

به او خیره ساكت ؛ بر هیچ كس پوشیده نبود ،عشق دكترسخایي به صدرای قصه   

:گوش دادشد و به حرفهایش   

 .بودیم هم آشنا با پزشکي ی سخایي ازدوران تحصیل دردانشکده  راستش من و _ 

  دانشگاه دخترایی رای من اونم مثل بقیه ب

عشق یک  با تمام این سالها  در. ی من نداشتبود اما ظاهراً اون این احساسو درباره 

اعتراف كرد.  ه روز همه چیو بهم ی كه طاقت نیاورد و این تا طرفه اش زندگي كرده بود

ولي خوب بعدش كه فهمید دلم جای دیگه ایه راهشو كشید و رفت. همین خواستم 

 بدوني.

خنده ی دندان نمایي كرد:صدرا   

نصف دانشگاه و  چي شده؟ خوب این كجاش عجیبه؟ حاال  گفتم اوووووه  _ 

 بیمارستان عاشق سینه چاكت بودن.

 صدرا با شیطنت رو كرد به او:

  ؟ فکری به حالشون كنم به خودم نگفتن تا چراپس  واقعا؟  _

:زد نامزدش مشتي به بازوی ساپری   

اگه مي فهمیدی چه فکری به حالشون مي كردی؟ مثال ؟ بله بله _  

زیر خنده : قاه قاه زد صدرا  

دادم؟تشکیل مي  فکركردی حرمسرا نکنه  بابا چراعصباني میشي؟ _   

خوب مثل همین دكترسخایي دیگه مي رفتیم كافي شاپ و منصرفشون مي كردم.   

پر كشید: خنده از روی لبهای پریسا   

از تجسم  .دست داد بود؟ حس بدی به دختر جوان كافي شاپ هم رفته او ؟ بایعني چه

 .یره شدپنجره به بیرون خ از. دست از شوخي برداشت و دآنها با هم عصبي ش
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وجه شده همه هم مت كند. بارها درجمع سعي كرده بود تحقیرش یيدكترسخا

مي جوید كه دست  را شحرص لبهای با  نرد عشق مي باخت. بودند.آن وقت با نامزد او

كشیده شد: چپش  

این بود قولت؟قول داده بودی ناراحت نشي خانمي  _   

 پریسا به طرف او برگشته چشمان زیبایش را به او دوخت:

  . نیستم ناراحت _ 

 صدرا همچنان دست او را در دست داشت:

دارم زهره ترک میشم .  ی ترسناک چیه به خودت گرفتي؟ پس این قیافه _   

 دخترجوان لبخندی زوركي برلب نشاند:

نه عزیزم فقط یاد رفتارای تحقیرآمیز دكترسخایي  با خودم افتادم. _  

 صدرا با اخم گفت:

اون مي خواست  كرده دختره ی عوضي! مي دونيرفتارهای تحقیرآمیز؟! غلط  _

اگه جواب مثبت بهش ندم، تو آزمون  گفته بود غلطای زیادی كنه تهدیدم كرده بود

از خر شیطون میاوردمش پایین. باید باهاش مفصل یه جوری باید جامع ردت مي كنه 

 حرف مي زدم برای همین رفتیم كافي شاپ .

 قوی ، ولي چنگال حسادت زنانه بود ناراحت نشودقول داده پریسا بود.  صدراا حق ب 

 و نفس عمیقي كشیددخترجوان  برای راندن افکار منفي از خود، بود.  شتر از قول

گرفت: صدرا پسته های پوست گرفته را به سمت  

ولي لطفا دیگه تکرارنشه.  .گي درستهراس می _   

صدرا ضمن گذاشتن پسته ها در دهان قاه قاه خندید:   

ولي یکي دیگه هم هست كه از دكتر سخایي بدتره. اطاعت بانو._   

پریسا با یاد دختراني كه برای دكتربهارمست سرو دست مي شکستند مخصوصا 

 ژینوس، لبهایش كش آمد:

مي دونم ژینوسو میگي! _  
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 صدرا قاه قاه خندید:

هفتاد من نه بابا اگه بخوام بچه های دانشگاه و بیمارستانو بگم كه میشه  مثنوی  _

 كاغذ!

 مرد بدجنس حواسش بود چقدر كشته مرده دارد. پریسا با تعجب گفت:

اوه اوه به جز اییینننا دیگه كي مونده  پس؟_  

 صدرا پسته ای بردهان گذاشت:

خیلیا! ولي یکي بود كه خیلي سریش بود همسایه ی طبقه باالییمون. _  

: همسایه؟ پس خطر خیلي بار دیگر اخمهای پریسا در هم  رفت. با خود فکر كرد

 نزدیک بود!

 صدرا از حساسیت پریسا غرق لذت شد چرا كه ثابت مي كرد واقعا عاشق اوست:

ببین دختره ی دیوونه هرروز  هرروز بزک مي كرد میومد سر راه من تا این كه یه بار  _

 كه كسي خونه مون نبود با سر ووضع بدی اومد جلوی خونه مون.

به پریسا انداخت. دختر جوان مشغول جویدن لبهایش بود. با صدرا نگاه نصفه نیمه 

 بدجنسي ادامه داد:

دختره با هفت قلم آرایش و سر ووضع نامناسب برام غذا آورد مي گفت بذار بیام  _

خونه تون باهم ناهار بخوریم. منم منظورشو فهمیدم اومده بود اغفالم كنه برای همین 

اینا رو گفتم اگه دیدیش بدوني كه چه جونوریه  آب پاكي رو ریختم  رو دستش. االنم

 و چهارچشمي مواظب باشي!

غرغر پریسا در میان قاه قاه صدرا گم شد.  پس از چند دقیقه پریسا با احتیاط  

 پرسید:

خوب خودت چي؟ كسي رو قبل از من دوس نداشتي؟ _  

 صدرا دوباره دستش را گرفت و لبخند اطمینان بخشي به او زد:

  كس!نه هیچ  _
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ای گفت و چشمانش را بست. صدرا نیم نگاهي به چتر مژگان او  "خوبه"پریسا 

 انداخت و سکوت كرد تا نامزد عزیزش بخوابد.

 

. انجیرهای سیاه رسیدند پدربزرگی به خانه  ، باالخره پس از چهارساعت رانندگي 

 دربرشاخه های فروریخته در كوچه را ، رنگي كه هر یک به درشتي یک سیب بودند

مي رفتند تا چند ماه بعد لباس  بودند، به رنگ برگهایي كه گرفته بودند. پرتقالها

 میان درختان فندق و به و ازمسافران  نارنجي برتن كرده وكام ها را شیرین نمایند.

منزل  گذشته و وارد، گالبي كه به لطف رسیدگي های صاحبشان پر از میوه شده بودند

گ با خوش رویي تمام به استقبالشان آمدند و با احترام پدربزرگ و مادربزر .شدند

 پریسا  .مفصلي تدارک دیده بودی ِ ن صبحانهمادرجا آنها را وارد منزل نمودند. 

:درحال آوردن سفره به كمکش رفت  

با این زانوها  نگفته باید استراحت كني؟ مگه دكتر  .بفرما بشین  بدین به من شما _ 

خودم جای همه چیو بلدم. .داره راه رفتن ضرر  

دید گفت: در حال مالیدن زانو آقای بهارمست كه مادربزرگ را  

عمل نمي كنین راحت بشین؟ چرا  حاج خانوم _   

 باید الغر از همه  اولكه اونم گفت  .ردخوب بُ پیش یه دكتر واال پریسا جان منو _

  بعد عمل كنم. بشم

خنده كنان گفت :و كرد  اومربای  كره وی خاله جان نگاهي به لقمه    

داری خودتوالغرمي كني؟ وقت االن شما اون _  

 مادربزرگ لقمه اش را بلعید:

.آره دیگه نصف كردم همه چیو _   

 پدربزرگ  چایش را طبق عادت بلند هورت كشید:

آره كیجا نصف كرده ولي به جای سه بار در روز شش بار غذا مي خوره!  _  
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همسرش خجالت كشیده بود، ظرف مربای تمشک را جلوی مادربزرگ كه از حرفهای 

 آقای بهارمست گذاشت:

بفرمایین حاج آقا اینا رو خودم درست كردم. _  

 آقای بهارمست دست پیرزن مهربان را رد نکرد:

به به عجب رنگ و بویي داره! دستتون درد نکنه. _  

برد تا كمي استراحت كنند.  به اتاقهای باال را  پدربزرگ مهمانها، صرف صبحانه زا بعد 

ردن ستاره مشغول آماده ك بچه هایشان آمدند. با دایي جان وستاره هم با ظهرهنگام  

:ستاره چشمکي به او زدكه  ناهار شدند  

م پریسا جون این پدرشوهرت بدجوری رفته تو نخ آبجي زری.گمی _   

  زد. رفي نميپس بگو چرا مامان جان الم تا كام ح ! وای نه پریسا به فکر رفت

حتما نگاه های مشتاق حاجي آشفته اش كرده بود. ستاره خورشت را هم زد و منظر 

 نگاهش كرد

فهمید دخترجوان از شنیدن حرفهایش ناراحت شده برای  ساكت دید راوقتي  پریسا  

ادامه داد:همین   

 كارفقط  چه اشکالي داره مامانت یه عمر مگه بده؟چرا قیافه گرفتي؟  خوب حاال _ 

 سامون داده چه عیبي داره خودشم از سرو رو كه شما حاال زحمت كشیدو  كرد

! اصال با بابای به این باشخصیتي تازه اونم كي؟ آقای بهارمست مردِ تنهایي دربیاد؟

 خدابیامرزت قابل مقایسه نیست. 

به فکر فرو رفتپریسا با حرفهای ستاره   

نه   بود و مهسا مادر فقط مال او شود.  كسي ت قبول كند مادرش همسر نه نمي توانس

 و را ترک ميبه زودی ا مهسا  طرفي هم خودش هم مانند هیچ كس دیگر. ولي از

بهارمست مرد فوق العاده ای تنها چه باید مي كرد؟ حاجي زهرابانو  ؛ درآن صورتدنمو

ار هیچ را كنزهرا بانو  ولي نه، نمي خواست مادرانند هم وفادار و نجیب بود مو بود ا

: ده، رویش را با زعفران تزیین كردداخل دیس كشیرا   پلو . كسي ببیند  
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  .شم یه جوری مي نگوادامه نده پیزی  نمك زن دایي خواهش مي _ 

داد:، دست دایي كه دم آشپزخانه آمده بودبه  راپلو  ستاره دیس    

به مادرت كمي هم . بذاركنار كه عاقلي خانم دكتری احساساتو قربونت برم تو _ 

 فکركن.

اخل ظرف پیركسي كشید:د فسنجان را خورشت ستاره  

دختربچه سیزده چهارده ساله ای  مادرت من كه اون موقع ها نبودم ولي شنیدم كه _  

عالقه اشو اون وقت جواب عشق و كه عاشق بابای خدابیامرزت شد. بود  

كدومو قبول هیچ ولي  خواستگارای خیلي خوبي داشت خدا  بنده جوری گرفت اون

.نکرد  

ها سس ریخت : روی ساالدستاره ظرف خورشت را به پسرش  داد و    

خودشم از تنهایي دربیاد؟، شما به سروسامون دادن   با  خدایي حقش نیست حاال _   

با چانه اش بازی كرد:پریسا   

مامان جان خودش درجریانه؟ زده شده؟دراین با ره  زن دایي مگه حرفي هم  _  

داده مشغول  یکي پس ازدیگری به دست پسرهایش را ی مرغ و ساالدظرفهاستاره   

 در آوردن ته دیگ سیب زمیني از قابلمه شد:

 من چون خیلي باهوشم حس ششمم زودتر. نه عزیزم هیچ حرفي زده نشده _ 

  خبردار

.شه مي  

پریسا سر سفره كنار صدرا و مادرش نشست. آقای بهارمست روبه روی آنها و كنار 

یي و پدربزرگ نشسته بود. پریسا  بي آن كه بخواهد تمام حواسش به پدرشوهرش دا

بود. متوجه شد كه هر از گاهي زیرچشمي به مادرش نظر های خریدارانه ای مي 

 اندازد. نفهمید فکر كردنش چقدر طول كشید كه با صدای عموجان به خود آمد:

غو بده دستشون نمي رسه.پری جان عمو از آقا صدرا پذیرایي كن. بیا این مر _  
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چقدر از تذكر عموجانش خجالت كشید. از صدرای عزیزش غافل مانده بود. 

ظرف مرغ ترش را به سمت نامزدش گرفت. دایي به ی گفته و سریع "چشم"

 پدرشوهرش اشاره كرد. سریع به خود آمده این بار ظرف را به سمت او گرفت:

نداره میل كنین.بفرمایین باباجون دست پخت زندایي حرف  _  

 آقای بهارمست لبخندی به عروسش زد و تشکر كرد.

خاله نسرین با  .تهای كوچه به دریا مي رسیدان. هم پیاده لب دریا رفتندا صری بع

 زیرانداز آمد.

از اقصا نقاط ایران مردم خود را به شمال رسانده بودند تا تن به ابهای نیلگون دریای 

از جمعیت بود. كنار ساحل شني خانواده ها چادر زده و  شمال بزنند. ساحل دریا  مملو

اطراق نموده بودند. بوی تهوع آور قلیان مشام دختر جوان را سخت مي آزرد، برای 

 همین مسیر مخالف باد را در پیش گرفتند. 

 به تن كرده و ارغوانيجامه ای  بیرون آورده، طالییش را خانوم پیراهن زرد خورشید

تند را به آهنگهای  جوانان گوش خود رده بود.ب درآب فرو را خودی كمي از تنه 

  گوش مي دادند. آوازهای سنتيدیگر عده ای  بودند.سپرده 

همه شنیدني تر بود.  موسیقي دلنشین مرغان دریایي از ، درغوغای آهنگ ها 

ابتدا بر فراز دریا نرم نرمک پرواز مي كردند. به محض دیدن ماهي در پرندگان سفید 

دهان درافق محو  دریا فرود آمده ماهي بر برده و عمود بر رقص نازشان را ازیاد، آب

شدند.مي  

 پریسا مبهوت افق آبي دریا و امواج كف آلود آن بود كه ناگهان 

رسید كه ماهیان درحال مویه هستند  ی جیغ بلندی آمد. یک لحظه به نظرشصدا

چون درطرح  م فریاد مي زدند .ه با دختر زن و چند. ولي جیغ همچنان ادامه داشت

دنبال  نگاهشان را مسیر . نجات غریقي هم در آنجا حضور نداشت، سالم سازی نبودند

بي  .انساني در حال غرق شدن بود  جلب كرد را نظرش، لحنقطه ای دورازسا كرده و

هم باز  را دگمه های مانتو  درحین رفتن. سو دوید درآورده به آن را درنگ كفشهایش
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تي شرت كرد كه از زیر آن به جای تاب،  شکر را خدا .به سویي پرتاب نمود كرده

 سرعت تمام خود شناكنان باو  شیرجه زدهدخترجوان  با مهارت  .ی به تن داشتبلند

ماه ولرم بود ولي امواج بلند  او  درشهریور دمای آب دریا. رساند به فرد درحال غرق را

كه باعث مي شد  دشدیدی وارد مي كردنضربات  كشانده و این سو وآن سو را

ولي آب  وقتي سرش به زیر آب مي رفت، نفس راحبس مي نمود .احساس سرما كند

ایي كه امکان داشت سعي مي كرد ا جت .مي شد حلقش وارد  دریا ازراه بیني شور

شنا را چند وقتي كنار گذاشته   ،دروس زیادحجم  باشد. با این كه به  خاطر باال شسر

 .ه بود. با مهارت درآب جلو مي رفتماند تمام تعلیمات به یادش راشکر لي خداو بود

 .به طرف دخترک گرفت درآورده و را شدرحال شنا روسرینزدیک دخترک رسید. 

شدت وحشت و ترس، نمي توانست  هنوزهوشیاربود ولي از صدایي ازش درنمي آمد

زیرا عقب كشید  را خوددراز كرد كه سریع  به طرف اودستش را كاری انجام دهد.

نتیجه مرگباری درپي  به زیر آب مي كشید و این كارش خود هم با راطوری  پریسا این

ازآن جایي كه  چاره ای نبودكند.  شنا ت چون درآن صورت دیگر نمي توانستداش

كرده  شان محاصرهمه طرف . آب ازهمي گرفت، به موهایش چنگ زد نباید دستانش را

صدای  درمیان غوغای مهیب دریا ان مي كردند.پایینشو  بود .امواج آشفته باال

طوری  سرش باال آمد. ، بي احتیاط جیغ از ساحل  مي آمد. دخترِ فریاد و خراشگوش

انگار ناقوس مرگ  كاسه بیرون بزند. مي خواست از چشمانش باز مانده بود كه گویا

نه نباید مي  بوی مرگ مي داد.، فراد محتضرشبیه ا. درگوشش طنین انداخته بود

دست . به خود آورد را درد او تلنگرگذاشت تسلیم شود. موهایش را محکم تر كشید. 

 رت محکم درعوض موهایش را ولي  عقب كشید را خود، آویزان شود انداخت از پریسا

 پریسا شنیدن صدای بگیرد.خروش موجها مانع از رااو  . دوباره تالش نموده داشتانگ

بي فایده بود. دبتوان نجاتش دا تا كند هرچه فریاد مي زد كه دخترک رهایش. بود  
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به  باالخره موفق شدعقب روسری را دورش بیندازد.  از خالف جهت رفته و سعي كرد 

 رد با و انداخت دخترک رشانه های لرزاندو، را به صورت یک نوارپهن سختي روسری

عده  .خترک را با خود به سمت ساحل كشیدراحت شد. د دست داشتن سر آن كارش

خاله  . ستاره وشد صدای صلوات بلند. زیادی تن به آب زده به استقبال آمدند ی

 پي درپي مي بوسیدند.را  صورتش نسرین هم خود را به آب زده گریه كنان دست و

دیدن این صحنه  وگرنه معلوم نبود با نیامده بود آنها با نمود كه مادرش شکر را خدا

خاله گلي هم درخانه مانده  عموجان و آقای بهارمست و !چه بالیي برسرش مي آمد

 .چادری رویش انداختند و بودند. هریک پتورضا همراه آنها ولي دایي جان وآقا بودند

دردستان گرمش گرفت : را ست سردشبود د هم كنارش صدرا  

پریسا خوبي عزیزم؟ _   

لطفا مصدومو ببین حالش تعریفي نداره. بله من خوبم _   

مردمي كه آنجا بودند به سمت دخترنگون بخت هجوم بردند. چند مرد از اقوام 

دخترک مردان را از آنجا دور مي كر دند. صدرا به سمت مصدوم رفت مردها با 

 عصبانیت او را دور مي كردند كه آقارضا و دایي جان اطمینان دادند او پزشک است. 

 

و این بار  عذرخواهي نمودهانستن این مطلب با د  

 بدون فوت وقت سریع عملیات نجات دهد. صدرا  به التماس افتادند كه دخترک را

 امداد و نجات را انجام داد. 

پای  به دست و. زن بینوا بس جیغ كشیده بود صدایش درنمي آمد دخترک از مادر  

زن ودختردیگر دچن مي بوسید. را مرتب دستش افتاده بود و پریسا  

خود  با ااو ر دید را ستاره كه لرزش چانه ی پریسا . مي گریستند صدای بلند هم با 

، ضمن نوشاندن یک لیوان چای و برد داخل چادررنگي یکي از خانواده ها  

  شلوار وروسریي  با مانتو و را لباسهای خیسش 
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وجودش ا از سرم، گرمنوشیدن چای  با عوض كرد.، كه سریعا از خانه آورده بودند

ن همی صدرا .رفت برای كمک نزد صدرا و مدآچادر بیرون  بهترشد. از حالش .رفت

شد:طوركه به سمت بیمار خم شده بود متوجه پریسا   

بهترشدی؟ خودت خوبي؟ _   

كمکت كنم . بله خوبم  بذار _   

  .رنگت پریده .استراحت كننمي خواد برو _ 

روكرد به خاله نسرین :سپس با اشاره به زنهایي كه هنوز بلند گریه مي كردند،    

  انجام بدم. بگین ساكت بشن تا بتونم كارمو به اینانسرین خانم لطفا  _

زد: داد خاله نسرین از همان جا   

ی باال به مریضتون برسه. ساكت بشین بذارین دكتر ، عوض این كه شیون كنین _ 

.طفلکو مي ترسونین  خوب نیست صداها و سرمریض این سر  

آرام  دادی كه زد محیط را خاله ناظم دبستان بود و با همه ساكت شدند.، تشر خاله با 

اولین قدم باز كردن راه هوایي دخترک بود. نجات غریق،  و برای عملیات امداد نمود.

گرداند . كف دست را روی پیشاني مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر  دكتر

راه  و داد همزمان با این كار دست دیگر را زیر چانه او قرار داده و به سمت باال فشار

بودند.انع از كمک رساني د مان جمع شده بودنجمعیتي كه دورش د. باز نمو هوایي را  

، معلوم بود پدردخترک است  و خود مي زد سر ازمردی كه گه گاهي برسرین ن

گویان به جمعیت تشرزد: "چشم ""چشم"مرد گریان، . متفرق كند مردم را خواست  

كارشو  جمع شدین؟ مگه اومدین سینما؟ برین بذارین آقای دكتر برای چي اینجا _ 

.بکنه  

قفسه ی سینه  ی مصدوم را  صدرا ی  اشاره با پریسا  لوت شد.بر تا حدودی  خدورو 

برد.باز كرد. صدرا سرش را نزدیک   

اشد ان او حس نمي شد. صدایي  هم كه نشانگر جریان هوا بجریان هوا از بیني و ده 

مي دادند.   به گوش نمي رسید باید تنفس  مصنوعي  
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به نسرین  .به هوش آمد دخترک نفس كشیده و ، صدرای  تالش بي وقفه سعي و با 

 خانواده .بقیه را از او دور نمود، چه حالي داشتندست مي دان پدرش كه خدا و جز مادر

تشکر مي كردند وصدرا  هم چنان از پریساغریق ی   

خانواده ی مصدوم چادر وبساط دیگرشان را جمع كرده داخل دو اتومبیل شاسي 

بلندشان گذاشتند. پدر خانواده همگي را به ویالیشان دعوت كرد كه به دلیلي كمبود 

 وقت و مشغله ی زیاد عذرخواهي كردند.

چند روزنامه ی كثیر االنتشار زدند: دو روز بعد نامه تشکرآمیزی بدین مضمون در  

متخصص قلب و عروق جناب آقای دكتر صدرا بهارمست  

سركار خانم دكتر پریسا شیباني:    

فداكاری و تالش صادقانه تان برای زندگي دوباره بخشیدن به دخترم هیچ گاه از 

نخواهد رفت. بدین وسیله از زحمات شما دو بزرگوارتقدیر و تشکر مي گردد.  مانیاد

حیات بخشیدنتان را از خداوند متعال برایتان سالمتي بهروزی و توفیق استمرار 

 مسئلت دارم.

 

از آن گرمای وحشتناک  . رمق به خانه بازگشتندكه خسته وبي  شده بودهوا تاریک 

 گرفته بود و صدرا را پریسا  یک دست خبری نبود. ،انجیرپزون به قول مازندراني ها

 زیادی مصرف كرده بود دلش انرژی بسیاردختر جوان  .خاله نسرین را دست دیگرش

پدربزرگ ی به خانه  .فقط بخوابد و مي خواست فقط   

ژرفای جان  در ، فروریخته ازدیوار یاسها ی عطر .مهتابي و آسمان صاف بود .رسیدند

المپهای . شدند دایي جان كلید انداخت و وارد ان مي كرد.مستش مي نشست و

 سرخ و روی دیوار و الی درختان روشن شده بودند و گلدانهای سفید و ِمهتابي

ترنشان مي دادند. سماور  چه قشنگ روی حوض را هر شمعداني های چیده بر صورتيِ

نعلبکي ها،  وسیني استکان  كنار خاصي دری جلوه  زیبای طالیي رنگ مادربزرگ با

روی قوری  بر دانه های عرق را ،بخارخود با و ل مي جوشیدل قُقُ روی تخت حیاط 
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 ،منقل بلندامروزی یا همان مان جان و خاله گلي روی باربیکیوقدیمي، مي نشاند. ما

بادمجانهای چیده شده از باغچه را كباب مي كردند و مادربزرگ پوست مي كند. 

حوض بزرگ وضو  ول بازی شطرنج بودند و آقا جان ازعموجان وآقای بهارمست مشغ

گفت: بلند مي گرفت. با ورود آنها و دیدن پریسا مادرش  

امام حسین! یا _  

كه به خیر  كرد تاكید ستاره توضیح داد كه چه اتفاقي افتاده و . و بعد دوید سمت آنها

ه ب دستش را بادمجانِ درر مي گریست. مادربزرگ ولي زهرا خانم زار و زا  گذشته

كوفت ومویه كرد: پاهای خود زمین پرت كرده بر  

وه چه كاری بیه هاكردی؟غرق بُوی چه گِلي شه سرگیتمه؟ دِترجان تِه دُربگردم؛ _  

  ترجمه:

شدی چه خاكي به سرمون اگه غرق مي  دخترجان قربونت برم چه كاری بود كردی؟

 مي ریختیم؟

دله انداختي؟ ه شه خِدرِبي مروت دریادله دَینه ؛ ته چیس اَنه مردی دریاكنار _  

: 

دریای بي رحم انداختي؟ تو خودتوتو وقت ساحل اون تو این همه مرد  

.بَوم مِه دَدَربوره تِه فدا _   

  .قربونت برم دردت به جونم _

بهارنارنج گفتن  آورد با یاد خاله گلي شربت بهارنارنج برایش های وهای گریست . بعد 

آمده به همسرش توپید: پدربزرگ كنارش. كش آمد بهایش، لاكرم به صدرا  

وِل هاكن زِنا؛ چِه وِل نکني چي چي خَبِرراه انداختي ؟ _   

بس كن دیگه زن چه خبره راه انداختي؟ _  

  .بگذشته اَتاگُوزمین بِالزدن واجب بَیه هرچي بِیه خیر _

.بکشیم گذشته یه قربوني باید هرچي بوده به خیر حاال _   
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ِی خاله نسرین  لیواني برداشته سری به نشانهی  ازسیني شربت تعارف شدها رضآقا 

داد:  تشکرتکان  

 یه شیشک برا خیابون به صفرعلي قصاب گفتم  خیالتون راحت حاج آقا سر _ 

االنم بهتره این بانوی قهرمان كمي استراحت كنه. آقا صدرا دست  قربوني آماده كنه.

خیلي خسته اس.این خانمتو بگیر ببر باال كه   

زد :را هم  دایي جان شربتش    

با اون صورت كبود شده ای كه من دیدم  ره دكترجان خودتم خیلي خسته شدی.آ _ 

دی!ي كه خورپاك حمت به شیرر فکر نمي كردم دختره زنده بمونه.  

خاله نسرین غذاها را  خاله گلي و پهن كرده و سفره را  پسرهای نسرین وستاره 

سرو مي نان  وغذای شب با هیچ وقت شام برنج نمي خورندمردم درشمال   كشیدند.

شود. بنابر این از دیس پلو وخورش خبری نبود. به جای آن كتلت های سرخ شده و 

 میرزاقاسمي همراه با گوجه فرنگي و خیارشور و سبزی چیده شده بودند. 

به آقای بهارمست  گاهي دیگرنو مادربزرگ كه دیگر آرام شده بود یک نگاه به صدرا

 انداخت:

داره وبهت  هواتو ها اون باال من قسم مي خورم كه از . مادرنازنینتوخدا رحمت كنه  _ 

 افتخار مي كنه مثل ما.

داد: جواب مادربزرگ را انداخت و آقای بهارمست نگاه عجیبي به زهرابانو   

به مادرمرحومشون  سینا هردو و صدرا  .هم بیامرزه حاج خانم رو رفتگان شما خدا _ 

 منم اطمینان دارم دعای خیر شکر رو خدا. شدن كه پزشک بشن و قول داده بودند

.هستبوده و اون خدابیامرز همیشه همراه بچه ها  

به عادت  خوشش آمده بود همان طور بناصدرا و پدرش مادربزرگ كه خیلي از  

ذوق جواب داد: با و  مالیده پاهایش را  

پریسا جان هم به مادرش زری قول داده بود حکیم بشه كه  .آخي عین پریسا _ 

  .شد.الحمدهلل شکرخدا
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آقای بهارمست جواب داد:   

 

 واقعا دست مریزاد با اهلل.ءخانم باشه ان شا زهرا چي خاک اون خدابیامرزه عمر هر _ 

ین دسته گالیي كه تربیت كردن .ا  

بي دلیل ، صحبت مي كرد مادرش بهانه ای با ازاین كه آقای بهارمست به هرپریسا  

 سرخ شده بود و نمي دانست چه جوابي به تعریف اوبدهد.ش عصبي شد. طفلک مادر

محسن به دادش رسید: دنبال پاسخ مناسب مي گشت كه عمو  

درست مثل شما كه برای  بود هم مادر. دست تنها یه تنه هم پدر بله واقعا  _

سیناجان هردوش بودین . صدراجان و  

نبود: هارمست دست بردارآقای ب   

آدم باید دونقش داشته باشه. مهر بي  سختي كشیدند. من مي دونم ایشون چقدر _ 

هم واقعا سخته. دوش با هر ،مادرانه و جدیت و قاطعیت پدرانه پایان  

 كامال .، پریسا عصبي مي شدو هر حرفي مي زد مي گفت آقای بهار مست هرچه 

خواستگاری او از مادرش، برآشفته  از تصور  جواندختر .اضح داشت پیام مي فرستادو

 ریختن آب ولرم بر با .به حمام برد راگرفت و دستش، ستاره كه خیلي تیزبود. شد

 را موهایش، وحوصله صبر با زندایي نازنین دست داد. اس خوشایندی به اواحس بدنش

مهسا و هانیه  با  همان اتاقي كه همیشه .برد االی بطبقه  به اتاقي در شسته و با خود

 راو هانیه افتاد كه ستاره  او  به یاد مهسا ندنبود این بار آنها درآن شریک مي شدند.

ره چشمکي زده به طرف درب ستا شد. هم وارد همان موقع صدرا روی تخت خواباند.

:رفت  

آقای دكتر. به بعدش با خوب دیگه پریسا جون ازاین جا _   

دایي جان بود  حق با .نشست شكنار بخورد.صدرا هوا تا باز كرد را موهای خیسش 

كننده ای  مسحور لبخند این حال با .به شدت خسته شده بود آقای دكترِ عزیزش هم

برد: الی موهای افشان شده برروی بالش فرو انش راانگشتصدرا  .برلب داشت  
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؟ زدی بود اونوقت سركارعالي باید به آب مي اونجا به قول مادربزرگت این همه مرد _ 

اون وضعیت  نفر پری منو تو خدا مي دونه چند !كشف حجاب كرده ؟اونم چه جوری

 دیدند.

برگشتني روسری هم  د، زده بو كنار را رفتني مانتوپریسا . راست مي گفت مردجوان  

.نداشت  

 پریسا به یاد تیپ بي حجابش افتاده لب گزید:

ولي واقعا  .اهللءمي بخشه ان شا خدا . میون بود یه آدم در جونِ ! اذیت نکن صدرا _ 

.كاش كسي نبودخودمم خیلي ناراحتم   

خنده: زیر قاه قاه زد صدرا   

 شوخي كردم ولي خوب دوست دارم زیبایي های همسرمو فقط خودم ببینم.  _ 

زندایي  كه خاله و سرت معلوم بود دریا فقط  تو همه به فکر غریق بودند حواسم بود

 .دریا دویدی تو وسط حرفام یهو . اون لحظه شوكه شده بودم من تو به دادت رسیدند

 .م چه اتفاقي افتادهتازه فهمید فریاد به خودم اومدم و صدای جبغ و ماتم برده بود با

 خیلي نگران شدم نذركردم سالم بیایي برات قربوني بکشم.

ان مي جهید :شراره های عشق از دیدگانش فته بودند. درعمق چشمان هم فرور   

داشت دیوونه  ،دست دادنت یه لحظه تصوراز من این كارونکن . دیگه هیچ وقت با _ 

خودموتو دریا غرق مي كنم.  بیاد پریسا خودم گفتم اگه بالیي سر ام مي كرد.با  

 پریسا دست او را به میان دستانش گرفت:

. خدا نکنه.عزیزم  نگو این طوری _  

دست بر شانه ی دختر انداخت. كنارش دراز كشید. خیره به چشمان  پریسا صدرا 

. پس از چند لحظه، نگاه مردجوان از چشمهای دختر چشم در چشم هم دوخته بودند

 به سوی لبانش تغییر جهت داد.... 

پس  لبخند میزد. دیدن دلدادگي ِشان با مي نگریست و مهتاب ازپشت پنجره به آنها  

 .جا در آغوش هم به خواب رفتند مانفرط خستگي ه از هردواز چند دقیقه، 
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مامان جان ازآن طرف  .شدند بیدار تق تق درصدای  ان برد كه باخوابشكي  نفهمیدند

زد: صدایش  

بلند شو تا قضا نشده.  .وقت نمازهشو مادر پا _   

بلند شده  و  سریع ازجاپریسا   

سجاده ای برای دخترجوان . گرفتند هردووضو . هم بیدارشد كه صدرا مي رفت بیرون 

 یار پهن نموده خودش یک قدم عقب ترازاو قامت بست.

 دل جنگلهای سرسبز نور رویایي الیماالت در ی دریاچه دركنار بود صبحانه را بنا

عموجان وآقای بهارمست ده بودند ومامان جان وخاله جان وسایل راآماده كر  .بخورند

  مهسا ،درحین رفتن  .كمکشان شتافتبه  كه صدرا هم به اتومبیل انتقال مي دادند

شادی بال  از مادر به شمال مي رسانند. را شب خود كه تا اطالع داد زنگ زد و

 روز چند پس از . كنده نمي شد ، روی لبان خوش فرمش از ، گل لبخند و درآورده بود

یعني نهایت  این برای یک مادر درآغوش مي كشید. مي دید و ختركش راد دلتنگي

باران  ، لمس مي نماید را وقتي او ، بغل مي كند وقتي مادری فرزندش را ي .خوشبخت

 سیراب مي كند. كویرجان خسته اش را تراویده و، تن فرزند عشق است كه ازعطر

 انوب زهرا خاله جان هم كه مانند هم شب مي رسیدند. الفاصله هانیه هم زنگ زد آنهاب

 هم كمتراز آن دو شادماني پریسا بسیار خوشحال شد. ، دلتنگ دخترش شده بود

.هم مي دید با مهسا وهانیه را. نبود  

 كمربندش و نشست صدرا اتومبیل در انرژی مضاعفي با ، دریافت این اخبار خوش با 

به این كه مسیر  نظر عشق بودند.  خنیاگر ، صدرای عزیزشو چشمان او .بست را

پدربزرگ اجازه خواستند به  مادربزرگ و، پیاده طي مي شد باید ه را زیادی از  نسبتا

صفرعلي قصاب  در خانه بمانند. صبح زود ، علت پادردشان  

به   حیاط ورده و درآ به خاطرجریان روزقبل ذبح شود، ربودكه قرا را يقربانی گوسفند

 پریسا  راه افتادندمسافران  ببرند. هنگام آمدن عروس و دامادها سر بست تا درخت 

گرفت.  را دستش  كه صدرا  مي نگریست را پنجره بیرون از  
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كجایي؟ _   

 پریسا به صدرا برگشت و لبخند زد:

پیش عشقم صدراجونم. نمي دوني؟ _  

قاه قاه خندید :صدرا    

وقت صدراجونت بیرون پنجره اس؟ اون _   

.تک تک جاها حس مي كنم تو معنویشو حضور .هسجونم همه جا صدرا _   

انداخت:صدرا دست بر شانه ی دختر   

مي ا به آسمون منو تو گاه ن  بابا .ببین پریسا خانمیه خورده  م حضورفیزیکیم فعال _

.ه خورده تحویل بگیر بانوجانیبره   

گذاشت.رروی دنده و ب را از شانه ی   دستشصدرا    

ا شت :پریسا دست برآن گذ كه این بار  

 ا

.ری خطرناک میشه دیگه مي  دقیقا چون آسمونا _   

:نوازش  داد را دختر روح  ی مردجوان قاه قاه خنده    

....دیدی .. آره راس میگي منم كه بي جنبه یهو _   

 ان گذشت وغرغركرد، فریادكه ازكنارش ياتومبیل شنیدن صدای بوق ممتد  باپریسا  

: زد  

تصادف كنیم . حواست كجاس؟ نزدیک بود _   

 صدرا خودش هم ترسید:

ت.شماس ببخشین حق با _    

 پریسا لبخندی زد:

معلومه كه حق بامنه! _  

 دل صدرا از نازنهفته در كالم یارش، غنج زد: 



379 
 

 یا نذر منو كجا ادا كنیم؟ اینجا   استي این قربوني كه آوردن مال پدربزرگته.ر _

 تهران؟

  .بهزیستي قربوني كنیم تو تهرانش مهم نیس. یا اینجا _ 

نیم بپزیم خودمون ببریم قربوني ك ه كرد.دیگه هم میش یه كار .خیلي هم خوبه _ 

.پخش كنیم  

 پریسا  به طرف او برگشت:

ببینم یعني تو آشپزی بلدی؟ _  

 صدرا پوزخندی زد:

مراسم همه من؟ نه بابا تنها چیزی كه بلدم درست كنم، نیمروئه. ولي تو این جور  _

 خودجوش میان كمک .

 صدرا و پریسا با هم بودند و خاله و عمو و مادر وآقای بهارمست هم با هم. 

 قراربود راس ساعت آنجا باشند. خانواده هایشان  دایي جان وخاله نسرین هم با 

 چهار . كه یک جا بند نمي شدند زرنگي شده بودند و فرزندان هركدام نوجوانان زبر

بودند.  بخند و بگو تفریح و و بازی گذارو هم مشغول گشت و همیشه با سرپ

 و زیباترین شهرهای شمال دراستان مازندران بین نوشهر یکي از شهرستان نور

ههای گردشگا ،عالوه بردریا بود. ای برخوردارطبیعت مسحوركننده  محمودآباد از

، سلطان احمد ی بقعه، بلده  پوالد قلعه، جنگل كشپل، زیادی هم دارد. آبگرم الویج

دریاچه  دل جنگلهای سرسبزاین شهر ... . درو كلیسای آنتوان مقدس، پریآبشارآب 

ازطي كردن جاده ای  عدب جذب مي نماید. به خود كه گردشگران زیادی را ای قراردارد

رویایي بود  به قدری باشکوه و ،. طبیعت زمردینبه دریاچه رسیدند  درخت خاكي و پر

ی اولین كه برا پدرش را و صدرا  صوصابه رو مخ منظره رو .دخیال نمي گنجی كه در

را  جنگلویي سخت  مبهوت خود نموده بود. آنقدر زیبا كه گ ،باربود آنجا رامي دیدند

 ،را برای چند ساعت تفریح و البته آرامش در آنجا همه چیز در آغوش خود گرفته.

كت، تدارک دیده بودند. امکانات رفاهي مانند مکان نصب چادر، آالچیق، سوپر مار
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 سواری، سوئیت برای اسکان شب و همین طوررستوران و كافي شاپ، امکانات قایق 

  ازپاركینگ به سوی آالچیق ها، دست گرفته هركدام وسیله ای در .گیری ماهي

ی سفره  ، راقطا زا بعد بالفاصله  . روی كف سیماني آنجا زیرانداز انداختند بر  .رفتند

خالص تنفس مي  ه گویا اكسیژن قدری  پاک بود كبه . هوا پهن نمودند صبحانه را

به   داخل آالچیق زآقای بهارمست اكردند   

به دایي جان نمود: دریاچه نگاه كرد ه رو  

واقعا  .سوییس مي دیدیم كشور وت رو واقعا حیرت آوره شبیه این منظره ها _ 

اسمشو نور گذاشتن؟ چرا .شهرقشنگي دارین  

  رضا آقا 

به لب جواب داد: خوشش آمده لبخند ،تعریف حاجي بهارمست كه معلوم بود از  

طبرستان قدیم بوده  قدیمي ترین نواحي شهرنشین در یکي از ما شهر حاج آقا واال _ 

، بعضیا گه گاه به كار مي برن اسم دیگه اش هم كه هنوز مي گفتن.، كه بهش رستم دار

گرفته شده. نور ه یاسم االنش ازرودخون سولده هستش.  

 آقای بهارمست محو چشم انداز روبه رو دوباره پرسید:

برنج كشت میشه؟ ، هم مثل شهرای دیگه شمال اینجاتو اون وقت  _   

 دایي جان چای را مقابل او گذاشت:

...ساختنویال و كاربری دادن و تغییر  بعضیا .بله ولي نه مثل قدیم _   - 

های پربركت نیست؟ حیف این زمین _  

جواب داد:این بار عموجان   

پس پرداخت قرض وقوله  بیچاره ای كه نمي تونه از یف كه هس ولي اون كشاورزح _

 ویالبه جای برنج  دالل ها اونو مي فروشه و  با پیشنهاد! بیاد چاره ای نداره هاش بر

   .این زمینه داره كلي پرونده تو ،همین آقاناصرمون كه وكیله .شهمی سبز

سیاه  و چیدن مهره های سفید فلزی شطرنج وی عمو محسن ضمن بازكردن صفحه  

عوض كرد: ث راحآن ب  
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.مي ریم كاخ تمیشان حاجي فردا _   

 ابروان آقای بهارمست باال پرید:

هم كاخ داشتند؟ اینجاخانواده ی پهلوی  _   

 دایي خنده ای كرد:

الن ا مال اشرف پهلوی بود بودند.شهرای شمال كاخ ساخته  اكثربله حاجي اونا  _ 

!نمي دوني المصبا چي ساختن  جانبازانه. بنیاد دراختیار  

درا رو به جمعیت نمود:ص  

.جنگل بزنیمبانو هم گشتي تو مشغولین من وشما  آقایون تا خانما _   

 خنده كنان رو د، ستاره والیبال بازی كنن با تا براشته بود خاله نسرین كه توپي را 

صدرا:به  كرد  

.تنها مزه نمي ده تنها هم بریم. بذارین با كنین ولي قایق سواری رو گشت وگذار _   

تایید  گره مي زد حرف نسرین را به عقب برده و ستاره هم كه بالهای روسریش را 

 كرده به دنبال او به قسمت مسطحي درآن سوی آالچیق رفت.

یک لحظه  گرفته. زیرنظر را شآقای بهارمست مادر پریسا دیدرفتن   حال در  

با  عموجان انگار چیزی نمي دیدند. ولي دیگران اصال چه معني داشت؟ عصباني شد.

 دایي جان رفته بود ازاتومبیلش لوازم بیاورد. شطرنج بازی مي كرد و آقای بهارمست

بدشان نمي آمد آقای  زندایي هم انگار و تازه خاله ها . ابدا عین خیالشان نبودو اصال

سمت  صدرا آرام دركنار برداشته و زیراندازكوچکي را  دامادشان شود. ست بهارم

درآمدن  با، خنکای صبح دل جنگل كنارهم قدم برمي داشتند در . راه افتادنددیگر 

اشعه های ، البه الی شاخه های درختان بلند زا مي داد.  به گرما آفتاب جایش را

 را كیپ یکدیگر شاخه ها كیپ تاجایي كه  در ان مي بارید .رسرشطالیي رنگ بر

پهن  را نفره دو زیراندازكوچک ، بودند وررسیدن  نمانع رسیدن  درآغوش گرفته و

پرندگان كنسرت زیبایي   .نشستتکیه بر درخت   پریسا و  كشید دراز صدرا . كردند
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و به درختان نگاه مي صدرا به پشت خوابیده بود  روی درختان راه انداخته بودند. بر

: كرد  

 ن كه فقط گنجیشک مي بینیم تهرو تو. آدم حظ مي كنه !چه قشنگ مي خونن _

میدوني؟ سماشونو. ا وكالغ  

 رد نگاه او را بر روی درختان دنبال كرد:

.قناری، طوطي، عروس هلندی، قرقاول ، كاسکوكه مي دونم.   بله  _  

 

:نیم خیز شد از جایش صدرا  

مونن؟ سر االن باال، این حضراتی همه  _   

موهای سیاه ووو پرپشت او را به هم ریخت:دختر،   

كنن.  سخت محافظت مي بعضي گونه های درمعرض انقراضو سفت و همه شون نه. _ 

دیگه  قیمت باالیي به شیوخ عرب مي فروختن حاال با ور اینا، چون یه عده سود جود

 به شدت مراقبن.

:دوباره به پشت خوابیدصدرا دست او را از میان موهایش در دست گرفت و   

مسخره ام نکنیا حتي یه  برات بگم . همیشه دلم مي خواست یه شعر پریسا بانو _ 

هم گفتم ولي دیدم خیلي ناجورن برای همین تصمیم گرفتم چیزایي   

. برات بخونم دیگرانو اشعار    

 تصور شعر گشتن صدرا برایش جالب بود:

كردی؟ پیداچي  باش بخون ببینم  زود !وای چه خوب _   

:درآورد را جیبش كاغذ تاشده ای از صدرا    

خیلي قشنگ بود دقیقا وصف حال منه مي ، "فریدون مشیری"دیدم از ببین یه شعر 

 خوام برات بخونم :

گذرگشتم كه پیدایت كنم عمری به هركوی و  

كرده ام بنشین تماشایت كنم اكنون كه پیدا   
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تاجي به گیسویت نهم الماس اشک شوق را   

م...پایت كن و زیب سر ار گل های باغ شعر   

فرصتي كه  هرو تو   رمانم و مي دوني من عاشق شعر ممنونم . !چه شعرزیبایي ،هه بَبَ _

.دست بده میرم سراغ رمان  

به دختر  رو ،روی آرنج تکیه داده بود بر در حالي كه سرش را و برخاسته  صدرا 

:برگشت  

؟چه به رمان دكترو راس میگي؟ عجیبه خانم  _   

زشکي شاعر بلند مرتبه ی كشورمون پ مي دونستي شهریار هیچم عجیب نیست . _ 

 مي خونده؟

؟كدوم شهریار _   

 .گم دیگهمی خودمونوی بلندآوازه  شاعر داریم؟ شهریار شهریار تا مگه چند وا _ 

ول  تحصیل طب رو عاشق میشه و اولش مي خواسته پزشک بشه بعد  

 مي كنه .

چرا آخه حیف نبود؟ای بابا _   

: آرام آرام راه افتادند جمع كرده و را ند. زیراندازشد بلنداز جایشان   كم كم    

 به فرهنگمون كرده خیلي باالتراز این حرفاس . نه چه حیفي؟ خدمتي كه شهریار _ 

  .داستان داره، معروفش علي ای همای رحمت مثال شعر

:برایش كف زد و از حركت بازایستاد صدرا   

زمینه پزشکي  تو نه بابا خانم دكترما معلوماتش خیلي باالس من فکر مي كردم فقط  _

كه ه خیلي بیشترازاونیمعلومات حاال مي بینم كه ، مطالعه داری  

.فکرمي كردم    

 پریسا خنده اش گرفت:

 از بعدها پدربزرگ شنیدم  منم اولین باراز. همه مي دونن معروفو داستان  این شعر _ 

.كنجکاوی سرچ كردم دیدم واقعیت دارهروی   



384 
 

 به جوی آب پهني رسیدند. صدرا دست پریسا گرفت و از روی آن پریدند:

داستان چي بود؟ .دیگه بگو _   

روی قلوه  از، زالل آب جریان خنک و .ندكناررودخانه رسیدبا گذشتن  از جوی،  

به ساعات   .طراوت به جا مي گذاشت خود از، خرده سنگهای رنگي سنگها و  

 راش نارون و و  توسکا، افرا ی  پرشاخه و ولي درختان بلند نزدیک شده بودند ظهر 

طرف خورشید خانم بودند.  كه مانع تابش شدید نوراز وری درهم فرورفته بودندط

:پهن كرد صدراگرفته كنار رود زیرانداز را ازپریسا   

شده كه شبي توسل كرده  مرحوم آیت اهلل العظمي مرعشي نجفي نقلمعروفه كه از _

بودن تا یکي از اولیای خدا رو تو خواب ببینن. اون شب در عالم خواب ، مي بینن  كه 

المؤمنین  علیه السالم با عده حضرت  موال امیر درگوشه ای از مسجد كوفه نشستن  و

آیت اهلل مي بینن  چند دارن حضرت فرمودند: شاعران اهل بیت رو بیارین  حضور ، ای

بعد حضرت  فرمودند: شاعران فارسي زبانو هم بیارین كه وردن  آز شاعرای عربو نفرا

فارسي زبون اومدن.دیگه از شاعرای  نفر و چند محتشم جناب   

؟اونها فرمودند: شهریار ما كجاست دیدن حضرت با   

شهریار اومد، حضرت خطاب به شهریار فرمودند:   

!شهریار شعرت را بخوان  

خوند: و شهریار این شعر و  

 علي ای همای رحمت تو چه آیتي خدارا                  

 كه  به  مـا  ســوا  فـکـندی  هـمـه  سایـه هـمـا را

، از خواب بیدار شدم. چون گن : وقتي شعر شهریار تموم  شدآقای مرعشي نجفي می

 جواب دادن شاعریه روز پرسیدم كه شهریاركیه؟و ندیده بودم، فردای اون من شهریار

شون به قم دعوت یازطرف ا بهشون میگه كه شهریارو زندگي مي كنه. تبریز كه تو

آیت اهلل پس ه، یت اهلل مي رسآ كنن. چند روز بعد ساعت شش صبح شهریار به خونه
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مي گه این همون كسیه كه من تو خواب در حضور حضرت از دیدن شهریار 

 امیرالمومنین علي علیه السالم دیده ام .

ان دور مي ازتنش را مي وزید گرما، كه ازكوبش آب برسنگ رودخانه نسیم خنکي 

 صحبتای او محو صدرا .داد فرو را بغض برده و درون آب گوارارا   شدست  . پریساكرد

گرفت : زببه سمت نوک درختان سرس سرش را  .شده بود  

؟شهخوب بعد چي می ه حالش .ب خوشا! ؟ چه سعادتيواقعا _   

: بیرون كشید، كه ازسرمای آب كرخ شده بود را دستش   

؟روكِي ساختي« علي ای همای رحمت»: این شعرآیت اهلل مي پرسند _    

 شهریار با حالت تعجب سؤال مي كنند كه شما از كجا خبر دارید كه من این شعرو _

كسي حرف زدم. آیت  آخه این شعر رو من نه به كسي دادم و نه درباره اش با ساختم؟

و مرحوم شهریار متحیر و !« شهریار شعرت را بخوان »مي گن  مي دونم ولي تو ای اهلل

حیران مي خونه. مرحوم آیت اهلل خوابشونو به شهریار تعریف مي كنن. شهریار فوق 

تا كنون كسي رو  و ساختم و العاده منقلب مي شه و میگه كه من فالن شب این شعر

آیت اهلل مرعشي نجفي فرمودند كه وقتي  .در جریان سرودن این شعر قرار نداده ام

یار معلوم شد مقارن ساعتي كه شهروگفت  شهریار تاریخ و ساعت سرودن شعر

دیدم. من اون خوابوآخرین مصرع شعر وتموم كرده   

داستان قرارگرفته بود : صدرا به شدت تحت تاثیر   

رحمتشون كنه حاال شعرشو حفظي بانو؟ خدا! عجب آدم بزرگي بوده _  

.روتو كن اونور برات بخونم . كردم برز ا بیتي رو چندولي ه كهمه رو _  

 صدرا چانه ی خود را در دست گرفت و لبخندش را به روی او پاشید:

؟ور كنماون رومو چرا وب حاالخ _   

. مثل اون وقتایي كه تو كالس ازم درس مي هول میشم، آخه وقتي خیره میشي _

  پرسیدی!



386 
 

به سمت  برده رو به میان موها وانگشتان بلندش را زیر خنده  قاه قاه زد صدرا 

 رودخانه گرفت :

بفرما سراپاگوشم  _   

علي ای همای رحـمت تو چه آیتـي خدا را»-  

 به  علي  شناختم  من  به  خدا قسم خدا را

 دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بین

 چو  علي  گرفته  باشد  سر ِ چشمه بقا را

 به جز از علي كه گویدبه پسركه قاتل من 

و اسیر توست اكنون به اسیر كن مداراچ  

  گفته. به به چه زیبا _

  همون بهتر كه پزشکي رو رها كرد وگرنه اصال وقت نمي كرد این شعرای پرمغزو بگه.

پریسا به دقت . قدم مي زدند دونفر ا از آنه دویست متر درآن سوی جنگل به فاصله  

فرم  اندام و .بود شبیه چادرمادرش چادرسفیدگلدار یک مرد. یک زن و كرد. نگاهشان

 كه دستان صدرا خیره شده بود چقدر نمي دانست او. راه رفتنش هم دقیقا مانند

حركت كردند: جلوی چشمانش  

؟چي شد خانمي؟ حواست كجاست _   

:درازكرد به سمت آنها را دستش   

مامان جانه. خانمه شبیه !نیگا رو اونجا صدرا _   

 و  شد هم بلند ازلحظه ای او بعد. نگاهي انداخت به سمتي كه اشاره كرده بود، صدرا 

حني جدی جواب داد:ل با  

؟ هم بنده اس ولي ..اینا ..دوتایي با اون آقاهه هم پدر . زهراخانمه شبیه نیست خود _ 

 نمي فهمم.

، خجالتيِ او مادرعزیزو ناخودآگاه عصبي شده بودم یعني چي كنارهم قدم مي زدند. 

آقای بهارمست صحبت مي كرد: خیلي راحت با  
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 پریسا چشمانش را تیز كرد:

؟نمادرمن چه كاردار عزیزم میشه بگي باباجان با ؟جان صدرا _   

قاه قاه خندید:و  دوباره به قالب شوخش برگشته  صدرا   

پریساجان؟ عزیزم االن شما غیرتي شدی برای زهرابانو؟ _   

 شاخه ای را، درختان كنار از گذر درپریسا  ،طور كه به سمت آالچیق مي رفتندان هم 

:كرد قدم تند و  حرص كند با  

هم ندارن كه دارن دوش به دوش هم  با  نسبتي  تا این دو .معلومه كه حساس شدم _ 

مي خندن. میگن و  

به سمت كافي شاپ برد: و گرفت را دستشو  دیگری سردادی  خنده صدرا  

؟ ارهد تو ی به اجازه شماس؟ مگه برای كاراش نیاز یبچه  خانم خانما مگه زهرابانو _ 

 این چه حرفیه مي زني ؟

 سفارش شربت خنک بهارنارنج و صدراتند. نشس  دنجي ازكافي شاپ ی درنقطه 

پریسا به یاد خواب چند وقت قبلش افتاد. صدرا و پدرش نماز مي  . تمشک داد

خواندند. مار خواست او را نیش بزند، پدر و پسر نجاتش داده بودند. به نظرش رسید 

خوابي كه دیده رؤیای صادقه بوده. زیرا با تعاریفي كه صدرا كرده بود، مي  دانست او 

به معنای واقعي  "مرد"بهارمست  دكتر سخایي را مجاب كرده. آقای به كمک پدرش 

ی  نیازی به اجازه مادرشاست  صدرا حق بابود. خوب كه فکر كرد دید   

د:زتشر كه صدرا حرص گاز مي گرفت با را لبهایش. داشتو مهسا  هم  ن اوحتي   

.بس كن عزیزم االن خون میادا كم اون عقیق سرخو مجروح كن _   

رد:هم زده به طرف دهان او آو بهارنارنج را صدرا آوردند. ان راهایش نوشیدني   

بیاد. حالت جا تا بخور ازاین بهارنارنج ها بیا .خانمي بیا _   

به یاد اكرم خنده اش مي گرفت ولي  "بهارنارنج " كلمه ی  شنیدن همیشه باپریسا 

شده بودكه چیزی نمي تلخ با هم،  تبابت دیدن مادر و آقای بهارمس آن قدراوقاتش
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 از جرعه ای نوشیده و چند شربت گوارا از باالجبار شیرین كند. را مشتوانست كا

  نگاه كرد. نامزد عزیزش بودند قایقهای آن كه به شکل قوی سفید پنجره به دریاچه و

 گذاشت و به حال خود رالحظه ای او  چند ، بود متوجه حال خراب او شدهكه 

ریزش  تمام  مانع از سرسختي با . مزه مزه كرد شیرینش را نوشیدني خنک و

 دیگر لیوان شربت را نزدیک لبهایش . صدرا بارمي برد فرو را بغضشو  شد اشکهایش

: گرفت  

 خودت نریز باشه گریه كن ولي تو گریه ات گرفته؟ .طوری بغض نکنعزیزدلم این _ 

.این حال برام خیلي سخته دیدنت تو عزیزم  

روی  برگي دستمال كاغذی از شدند. سرازیردخترجوان   اشکها ی، باحرفهای صدرا 

كرد. پاک را چشمانش گرد چوبي برداشته و میز  

 مادر كرده بود منقلبش خودش هم نمي دانست چرا دیدن مادر كنارآقای بهارمست 

ش تصمیم بگیرد كه دلش مي خواست مي توانست برای زندگی طور زن آزادی بود هر

 و برای خودش . خواستان مي خودشفقط برای  و  فقط را مادرش  ولي دخترجوان

مي گفت  عقایدشپیش آمده بود. و خواسته هایش عجیبي بین باورها تضاد مهسا.

میانسالي همراهي برای روزهای پیری  از عمری تالش وسختي در بعد حق دارد مادر

چیز دیگری بود، دلش مي خواست زهرابانو برای  دلش ولي خواسته  خود انتخاب كند.

 مي شوند! خودخواه فرزندان چقدرگاهي اوقات  واقعا كهنها بماند. همیشه پیش آ

 خوشي كودكانشان تمام سعیشان مادر معنا داشت، فقط  آنها البته درمورد والدین كه

 بود

مي كشند  دلهرهكرده و  تروخشکفرزندان را  عمری   

 برای به ثمر رسیدن آنها   جان خود مال و وازینند  به پای سختیهایشان مي نش

فرزندان چه؟آن وقت هزینه مي كنند   

صدرا كامال سکوت كرده بود تا پریسا تخلیه شود! دخترجوان به مهسا فکر كرد به 

به سراغش آمده بودند، به تلخي زیادی كه بابت عشق و عالقه های ناراحتي هایي كه 
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به خودش كه فکر مي  ناكامیهایش.تي قلبیي كه گرفته بود به حبه نارا چشید.قبلي 

مي نمود. خوشحالاو را  و شد مي  برآورده تمام آرزوی مادر ،كرد اگر پزشک شود  

  صدرا دست نامزد عزیزش را در دست گرفت:

كه پیششون  روتو بشور دست و  بریم شو پا گریه هاتم كه بند اومد. خوب شکرخدا _ 

.رفتیم متوجه نشن  

نگاه كرد: پریسا پرسشگرانه به صدرا  

یعني تو از این قضیه ناراحت نشدی؟ _  

به او زد:  صدرا لبخند تابناكي  

نه تنها ناراحت نشدم، بلکه خوشحال هم هستم. خیالمم راحت شد. همیشه فکر  _

مي كردم اگه از پیش بابا برم، تنهایي چي به سرش میاد! هرچند دلم مي خواست 

مادرم بود ولي واقعیت اینه كه اون دیگه بین ما نیست بابا هم وفاداری رو در حق اون 

زهرا جایگاه اور نباشه. به جز همه ی اینا و ما تموم كرد. حقشه سرپیری بي یارو ی

پیش من خیلي خیلي باالست. خیالم راحت میشه.خانوم   

برای رفع  .ه و تا حدودی هم احساس شرم كردحرفهای صدراآرام شد با  پریسا

 سؤتفاهم سریع گفت:

دخواهانه به این البته جایگاه باباجون هم پیش ما خیلي خیلي باالست. مي دونم خو _

حاال كه من  . مجموعه ی سه نفره بودیمما  یک  حق با توئه. زماني  نگاه كردم موضوع

 و مهسا این مجموعه را ترک كردیم مادر هم حق داره ازدواج كنه.

 دست در دست هم به آالچیق رسیدند:

جنگل گذاشته بودند  روی منقلهای بلندی كه در بر. پیچیده بود بوی كباب همه جا

تکه گوشتهای گوسفند ، خود آورده بودند كه بعضي از مردم با وهم چنین منقلهایي 

 در و بوی خوششان هوش از سر گرسنگان مي برد. بودند ولز و وجوجه درحال جلز

 ی آماده، گرفته قرار فلفل سبز هم یک درمیان گوجه فرنگي سرخ و بعضي سیخها

زندایي  و مادر خاله ها و .شده بود برانگیزی بلند بوی اشتها. كباب شدن بودند
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 ، دایي جان وآقای بهارمست و بودندشیرازی  ساالد درآالچیق مشغول تدارک پلو و

و روی منقل گذاشتهرضا هم آنها را عموجان وآقا گوشت وگوجه وفلفل به سیخ زده و  

  ، زهرا خانم كمال ناباوری در باد مي زدند.

 انست چهره اشنمي د  پریسا با آقای بهارمست خیلي راحت صحبت مي كردند.

گفت: گوشش در چگونه شده بود كه صدرا  

ببین داره به همه خوش مي گذره .  كنترل كن خودتو . عزیزم ظاهرت خیلي داغونه _

 خواهش مي كنم خرابش نکن .

:ام نجوا كرد. و آرمردانه اش زد ی بخندی به چهره ل و تکان داد را سرشدخترجوان     

  !هچشم هرچي آقای خودم بگ _ 

گفت : دایي جان خطاب به آنها   

ناهار  تا  شطرنج من وآقای بهارمست میریم سر . شما بیایین دایي جان بقیه اش با _ 

.آماده بشه  

هم بي چک وچانه سیني رضا  آقاترانه ای بخواند  شوهرش خواست تا خاله نسرین از  

زدند:بقیه هم كف و  به خواندن به دست شروع كرد  

كشه ، رعنا رعنا تي تومان گَله  

 تي غوصه آخر مَرَ كُشه ، رعنا

 دیل دوسي كردآجانه ، رعنا

«حنا بني تي دستانه ، رعنا...  

به  مردان آالچیقهای كناری هم لبخند، صدرا آقای بهارمست و و عمو عالوه بردایي و

آهنگ  دخترک زیبایي پرید وسط با كردند. همراهي  رارضا آقا، دست زدن لب با

وش تیپش خ به نامزدپریسا   .به رقصیدن شروع كردخواننده صدای خوش  سیني و

رش برای همین نه به ماد خراب نکرده و حرص نخورد خوشي دیگران را قول داده بود

تازه عوض شده  عطر شیرینيِ با بوی كبابها   .توجه نشان مي داد نه به پدرشوهرش

روی گاز پیک نیکي پیراشکي  سه تا خانم بودند ه روی آالچیقي كه آنهارو ب بود.
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تا تازه به تازه   همان جا درست كنند ورده بودندآ عمدا كرمدارسرخ مي كردند.

چشماني بسته عمیقا ذبا،  نوع شیریني بود خاله نسرین كه عاشق هر  مصرف شود.

 بوكشید:

حاضرم دونه ای پنج هزارتومن ازشون بخرم.  ! واااای چه بوبرنگي راانداختن  _   

سقلمه ای به خواهرشوهرش زد :، لبخندی به آن خانمهای هنرمند ستاره با   

آبرومونو بردی.دارن نیگامون مي كنن . . بابا تر یواش _   

زیر آن به  روسری كرم رنگي از همین وقت خانم جواني كه چادررنگي سركرده و 

رد :ان آودرون بشقاب گذاشته برایش تعدادی از شیریني های داغ را ، سرداشت  

  .سالم بفرمایین نوش جان كنین _ 

خاله نسرین كه دستپاچه شده بود گفت :   

؟شنیدین آوردین صدای منوبده.  مرگم  وای خدا _   

خنده كنان جواب داد: خانم   

زیاده نوش جان .همین جا پخش كنیم درست كردیم  رو اینا _   

 پر، حیاط چیده بودند های سیاهي كه ازبا انجیر را بشقاب او ضمن تشکر  خاله گلي 

ن یخاله نسر پسرهای دایي و با وصدرا  بودند. پریسا عصرآنجا به اوبرگرداند. تا و  كرد

دریاچه مي  قایق دریک منظره فوق العاده باشکوه دور . قایق سواری هم كردند

 مقابل تابلوی از به رخ مي كشید. ، زیبایي هرچه تمام با عظمت خلقت را چرخید و

 همه در آرامش و .عبور مي كردند، آن وسیله به شکل قو ان بارویش پیشزنده ی 

درآورد. جیغ همه را قایقش موج انداخت و كه قایقران با خلسه بودند  

به قدری هیجان زده شد كه ناخودآگاه  ولي باز او آگاه بودی ازنقشه پریسا با این كه 

ه طور ب ، ابتدامي شدند مهسا كه سوار همیشه با هاني ویادش آمد  .زد هم فریاد او

به ، فریاد مي كشیدند كه علي ان در مي آمد ولي دفعات بعد عمداطبیعي جیغش

شید.ك ونشان مي  ان خطشدت عصباني شده برایش  
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 زیر، هم مانند هانیه را  مهسا و مهربان همیشه سعي داشت  اوی  پسرخاله

والحق كه برادری  بودهاني حساس  هم مانند اروی آنه چترحمایت برادرانه اش بکشد.

برای همه شان تنگ شده  پریسا  دل درنوجوانیش تمام كرده بود. حق مهسا  در را

شان.بود. مهسا، هانیه، علي نیلوفر و بچه  

علي  وفر كاش نیلو امشب مي آمدند. عزیزشی  دخترخاله و چه خوب بود كه خواهر

ماندني  دبه یا و یک روز شاد تفریح در هم بودند. باالخره خسته از  

 طالیي رنگش را روی تخت سماور مادربزرگ درحیاط  بر .به منزل پدربزرگ رسیدند 

هم كنارش  سیني استکان نعلبکي ها وقندان را چای درست كند. آب مي كرد تا

 گذاشته بود.

آقاجان از باغچه برای گوسفند سفید و پرواری كه به درخت بسته بود، علف مي چید 

ان بر آنها دستهایش را شسته، كنارش بسته مي برد. با رسیدنوان زبان و برای حی

روی تخت نشست. بعد از احوالپرسي با همگي با آقای بهارمست شروع به صحبت 

 نمود:

خوب حاجي جان دریاچه خوش گذشت؟  _   

 با ،نماند دور دخترش نظر از حالي كه نگاه زیرچشمي آقای بهارمست به زهرابانو در 

جواب داد: مي كرد شبیه صدرا را خیلي اوه بهایي كش آمده كل  

.هم بودین كاش شما .جاتون خالي خیلي خوش گذشت _   

میاییم . ان شااهلل جاهای دیگه رو _   

سماورجوش  ، رویي بشویند دست و لباس عوض كنند و  داخل ساختمان خانمها  تا 

انباری موكت  دایي جان از. دم كرد مادربزرگ چای را و آمد  

حیاط پهن نمود: در و آورد    

  .تخت جا نمي شیمی مي رسن همگي رو ها داماد االن عروس و _ 

كه مشغول چیدن  صدرا و پریسا . به محض تمام شدن حرفش صدای زنگِ درآمد 

از  پریسا زاد بودند. دخترخاله به محض دیدنفر هانیه و .كردند باز را در ند،بودفندق 
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خاله  صدای شان و سر . ازدرآغوش كشیدند را یکدیگردو دختر  . آویزان شد گردنش

زد.  رویش بوسه و برسر  گریه كنان جان به طرف دخترش دویده و  

بعد از او مامان جان و خاله نسرین و زندایي به نوبت با عروس خانم معانقه نمودند. 

 پدربزرگ كه كنار این بار كه دوباره زنگ زدند. همراه كلوچه مي نوشیدند چای اول را

باز كرد. مهسا و فرشاد بودند. مامان جان دوان دوان خود  را ود، درایستاده ب وسفندگ

 را به دختر نوعروسش رسانده و مانند خاله جان از چپ و راست بوسه بارانش نمود. 

برید. دل و  صفرعلي قصاب هم آمده و گوسفند سفید رنگ را سر پس از ساعتي، 

رضااش را دایي جان شسته به ستاره داد تا جغول بغول درست كند. آقا جگر و قلوه  

 تویات امعا و احشا را درونش ریختقسمتي از باغچه را به شکل چاله گود كرده و مح

به این ترتیب كود بسیار قویي هم برای باغچه ی حیاط  درست مي  نمود و رویش را پر

  و  نشستادربزرگ قای بهارمست كنار مكمال تعجب آ در شد. 

كرده كناری مي گذاشت تا خاله  مهارت تکه تکه به كمک عموجان گوشت قرباني را با

سیار شب خوبي بود همه با بسته بندی كنند. ب ، كیسه فریزر ریخته در و مادر پریسا

و   خوابشان برد. روز بعد پریسا و به علت خستگي زیاد، زود هم گفتند و خندیدند

خرید.  فتندصدرا با دو زوج جوان ر  

انارجنگلي كه  دانه های خشک شدهگردویي مخصوص، آب نارنج، ناردون یا همان نان 

. عصری ند كه برای سوغاتي خریداری نمودنداجناسي بود داخل مرغ مي ریزند،

 و پدربزرگ، مادر،مادربزرگ  شب منزل دایي دعوت بودند. تند شنا. آقایان همگي رف

گرمای شدید شمال را فقط اسپیلت  منزل ماندند.در  ردخت سهد. ودتر رفتنز ها خاله

. دری سخن مي گفتند و از هر كولرگازی نشستند سه روی مبل زیر مهار مي كرد. هر

:به پریسا كرد هانیه رو  

خوب پریسا جون تاریخ ازدواج شما كي شد؟ _   

 بریم ماه عسل. خصوصي بگیریم ومن اینه كه یه مهموني  بخوای نظر راستشو واال _ 

ساده . ی جشن مفصل هم نگیریم ساده  
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كلیپس پشت سرش جمع كرد: ول باا از و  باز كرد بلوندش را مهسا موهای   

یه جشن مفصل! ، اونم نه یه جشن ساده ! مهموني خصوصي نداریم جشن بي خود. _   

توپید: هانیه به او   

وكیل  مگه تو . بگیره دلش مي خواد طور هر چي كارش داری عروسي خودشه بذار _

 وصیشي؟

  .بله وكیل وصي همه كاره اش منم _ 

:كرد یزت چشمانش را ، ین حرفااز بعد   

زنه ها. راستي پریسا این پدرشوهرت بدجوری مشکوک مي _   

خراب شود : مي ترسید حال مهسا به كوبیدن . شروع كرد پریسا طبل قلبم  

؟چطور مگه _   

ازاین صمیمیت  مادرمونم انگار، اون گذشته  زا .مامان جان صمیمي شده خیلي با _ 

چه جوریاس؟ بدش نمیاد.  

صحبت شد: كه هانیه وارد نمي دانست چه بگوید   

وآقای بهارمست مگه دل ندارن؟ ؟ خاله جون شه مگهچي می _   

:حس كرد ،داغ شدن آن با را ران خون به صورتشوَفَ   

 ؟ مامان جان جوونیش به فکرازدواج واین حرفاكدومه حرفا؟ این گي هانیهچي می _ 

؟ذاره عروسي كنهبه پیری می كه داره پا نبود حاال  

 هانیه متعجب از خشم پریسا كنارش نشست:

به مونس  نیاز  دل ندارن؟ ، پیرا، میانساال  ؟ مال جووناس ازدواج فقط  كي گفته _

 وهمدم ندارن؟

وی ر را پای چپ بسیار خوش اندام دیده مي شد،ش  شلوارسفید بلوزدر كه   مهسا 

به مبل تکیه داد:و  پای راستش انداخت  
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 برای روزای پیری و ، از عمری زحمت مامان جان حق داره بعد دارنمعلومه كه  _

 ،؟ آقابهارمست ز آقایا چه كسي بهتر حاال  .كوری خودش كسي روانتخاب كنه

.جنتلمن  ،مودب  

این  برابر در بیاید نگران واكنش او قبل از این كه مهسا نمي شد تا باورش  پریسا 

. چشمانش  را تیز كرد:دفاع مي كرد مادر داشت از خونسرد بسیار حاال او و قضیه بود  

سال ازدواج كنه؟ سن و این  راضي هستي مادرمون تو تو .شهباورم نمی _   

جواب داد: به جای اوكه جعبه ی لوازم آرایشش را باز كرده بود، هانیه    

.مي دونه كه دیگه خاله جان تنها نمي مونه نه تنها راضیه خیلي هم خوشحاله _   

  پریسا برآشفته شد:

پزشک  مامان جان همیشه مي گفت اگه من ؟ خودتونی گین برا ميدارین چي  _ 

  ش. دیگه چي مي خواد؟خوب منم به آرزوش رسوندم .بشم دیگه هیچ آرزویي نداره

نشست :او نزدیک  و جهید فنراز جا  مانند حرف خواهرشنیدن  با مهسا   

! "منم به آرزوش رسوندم"گي؟ می يتو چ گیم یا چي مي ما _  

آدم خودخواهي هستي مي دوني چیه تو _  

گرفت :او را  دست  نزدیک شد اهسانیه به مه  

  .مي زنهاز شدت عالقه به خاله رو این حرفا پریسا ! آروم باش _

شدی مامان جان  دكتر فقط برای خودش مي خواد. و ین مادرا شدت عالقه؟هه!  _

 باید تنها تو مادرمون به خاطر ولي حاال .خیلي خوبي كردی خوب كار ؟خوشحال بشه

؟دهاذیت ش ما كم به خاطر گه ؟می زیادت اینو مونه؟ آره خانم دكتر؟ عقل بسیارب  

 هم این جریان را یعني او .خواهرش  كوبیده مي شد حرفهای مهسا مانند پتک درمغز 

این زمینه خیلي منطقي  مهسای احساساتي در؟ پذیرفته بود  خیلي راحت  

زدواج ا تصور زا دختربچه ها هنوز ن همه ادعا مانندآ  با ن وقت  اوآ فکر مي كرد و

:زهرابانو عصبي مي شد  

شکتون برد؟ كجا زا شما _   
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:صورت زدمختلف  وک انگشت به نقاط ن بارمش را هانیه  كِ   

ماه عسل بودیم  تو رسوایي زند؟ ما سر بهبجنبد  نشنیدی میگن : عشق پیری گر  _

  .گفت قضیه رو ستاره باهام تماس گرفت و

مگه حرفي هم زده شده؟ _   

مهسا قهقهه زد: این بار    

هم زدن . كجای كاری تو؟ همه حرفاشونم با _   

ارمست داشته باشم كه شکل آقای به راستش همیشه دلم مي خواست یه پدر _

  .اره نصیبم میشهد شکرخدا

.تمیزترو شیک و ، یپت خوش ،خوشگل   

 باور حرفهای مهسا دشوار بود:

گرفته ؟ ین تصمیموا ما بدون مشورت با یعني مادر .امکان نداره _   

  

پنجره به آمدنش نگاه   ازبود.  پریسا زهرابانودرآمد. زنگ خانه به صداهمان موقع 

كه وارد ساختمان شد: زد باد مي را بال روسری خود با، گرما از كالفه .كرد  

. باشین دیگه زود ؟نشدین حاضر سالم دخترخوشگال چرا _   

 ساكت بودنددو هر .نشست كولر باد زیر مادر. آماده شوند رفتند باال تا مهسا هانیه و 

:شکست را قفل سکوت كه باالخره مادر  

من  از ازدواج پدرشوهرتو حتم دارم كه كه پیشنهاد دخترممم .پریسا جا...  ن .اممم _ 

؟خوب نظرت چیه شنیدی.  

 پریسا خنده اش گرفت. بعد از گذاشتن قول وقرار تازه نظر خواهي مي كرد:

؟نمي كني باهاش ازدواج شما ، یعني اگه من بگم مخالفم  من چیه؟ نظر _   

:آمداو  كنارو خته اسویي اندرا به  بانو چادر زهرا  

خودتون  .شده بودم بیزار مردهای همه  از از جریان پدرتون من بعدعزیزم  ببین  _

ردكردم د همه رودیدی كه  در جریان بعضي خواستگاریها از من بودین بیش كم و  
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وبه  .ه گل دارمستد تا مي كنم االن دو شکر رو خدا  .برسونم به ثمر رو شما تا 

یه  از .خیالم راحته حاال .اومدهون ششوهرای خوبي گیر دو سالمتي هر  

عاقلیه  مرد. خوب درک مي كنه طرف آقای بهارمست هم شرایط منو داشته منو 

 ولي اگه یه دلیل  . اگه مخالف هم باشي انتخاب من اونه. صدراجانه دیگه رپد خوب

منم با هاش ازدواج نمي كنم.یه دلیل منطقي بیاری  فقط   

زهرابانو دور نماند:پوزخند پریسا از نگاه تیز بین   

خوب پس این چه نظرخواهیي شد؟ _   

 طور كه من شریک شادیش شادی من شریک باشه همون دوست دارم دخترم تو _ 

برخالف پدرت هوای منو خیلي داره همه ی  بهارمست به معنای واقعي یه مرده. بودم

 مطمئنم در .اون چیزایي رو كه از پدرت انتظار داشتم آقای بهارمست بهم میده

.طعم آرامشو مي چشمكنارش   

پریسا به فکر رفت. مادر معصومش در جواني از همسرش عشق مي خواست و پدرش 

این حس قشنگ را از مادر عزیزش مضایقه نموده بود. زهرابانو هم نیاز داشت كه به 

مردی به جز پدر و برادرش تکیه كند مانند خود او كه به صدرا تکیه كرده بود. پدر 

را به نیازهای روحي مادرش كه یک عمر، برآنها سرپوش گذاشته بود، توجه نشان صد

داده بود. مادر گفته بود مطمئن است در كنار آقای بهارمست زعم آرامش را خواهد 

 چشید پس اگر او عاشق مادرش بود چرا باید با خوشبختي او مخالفت مي كرد؟

. مهسا به پایین آمدندآرایش مالیم، لباسهایي شیک و  با وهانیه آماده شده   مهسا 

 خواهرش توپید:

شده . شودیر نشستي؟ بلندهنوز  چراپس  ریساپ وا _   

كرد به آن دو: مامان جان رو   

  .میاییمبعدا با پری جان ما  .رسیدن شوهراتونم رفتن اونجاشما برین  _ 

بوسید: را بانو گلگون زهرای گونه   مهسا   

میگي ما؟ نفری پس چراكه یه  شما .قربونت برم _  
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من افتاد: به من و سرخ شد و مادر  

.ستم ...اممم آقای بهارمستم دم درهنی  اممم نه من ... تنها _   

:دل كشیدنكِو د مهسا هر و  هانیه   

لي لي لي لي لي لي لي لي لي  _   

برداشته  هایشان را مهسا كیف هانیه و .به آغوشش  كشید بوسیده و را پریسا مادر 

.كه پریسا صدایشان كرد حال خروج بودند در  

  .ومامان جان میریم آقای بهارمست  هم با نه نرین صبركنین همه با _ 

  

پایان .   

شکوفه شهبال   

  

  

 

 

 

 


