
               ب   همتا 
#۱ 

  
پندار  همزمان  با  تکان  های  ریزی  که  به  صندل  اش  

میداد  ،  قرار  داد  زیر  دستش  را  هم  با  دقت   ,زیر  
  .ذربی    نگاهش  گذاشته  بود  و  بررس  میکرد 

پویا  هم  در  این  فاصله  رسش  را  در  گوس   فرو  برده  
  بود  و  ب   امان  از  زبانش  کار  میکشید 

م  از   _ خداشاهده  آخرش  به  ناهید  خانم  گفتم  می 
  .دست  تو  خودم  حلق  آویز  میکنم 

اخم  پندار  در  هم  شد  و  نگاه  تندش  پویا  را  هوشیار  
ون  کشید  و  رو  به   کرد  ،  رسش  را  کامل  از  گوس   بی 

ش  با  خنده  گفت    :قل  بزرگیر
   جون  تو  دیگه  زیادی  رو  اعصاب  بود  _

پندار  چشم  ریز  کرد؛  پویا  ب ا  حفظ  همان  پوزیشن  
  :توضیح  داد 

میگه  شب  زود  بیایید  خونه  میگم  به  روی  چشم  ،   _ 
ین   شکالت  یادتون  نره  میگم  چشم  ،  میگه   میگه  شی 

یه  دست  لباس  مرتب  بپوشید  میگم  ناهید  خانم   !



خدا  امواتت  بیامرزه  ک  دیدی  پرسات  پچول  بگردن؟   
  !!! در  جوابم  میگه  حاالاااا 

یه  ؟  میگه  یه  رسی  برید  آرایشگاه  بد   سم  خی  مییر
  ! نیست 

آخرش  پرسیدم  کیه  این  مهمون  عزیز  کرده  که  به  
  انداخنر  ؟  لبخند  

 
خاطرش  ما  دوتا  رو  از  کار  زندک

نه    ! می  
  فکر  میکن   آخرش  چر  بگه  خوبه  ؟ 

پنداردقیق  تر  نگاهش  کرد   ,پویا  با  شیطنت  انگشت  
روی  بین   گذاشت  و  نوکش  را  باال  داد  ،  با  صداب   تو  

  گفت 
 

  :دماغ
  ! خواهران  سیندرال  _

  
 
کم  کم  چهره  ی  پندار  از  هم  باز  شد  و  لبخند  کمرنگ

روی  لبش  نشست  ،  پویا  انگشتش  را  انداخت  و  با  
  : همان  لحن  ادامه  داد 

واال  به  خدا  ،  من  نمیدونم  کجای  کائنات  ثبت  شده   _
ن؟    دوقلوها  باید  زن  دوقلو  بگی 

  
 
لبهای  پندار  بهم  جمع  شد  ،  پویا  با  اخم  س اختگ

  :ادامه  داد 



باور  کن  اگه  دخیر  خالم  نبودنا  ،  یه  جوری   _
  .میچزوندمشون  که  وهم  کی    حنر  اسم  مارو  بیارن 

پندار  که  نیم  ساعنر  بود  گوشش  را  در  اختیار  قل  
کوچکش  گذاشته  بود  ب   خیال  برگه  ی  زیر  دستش  

شد  و  پنجه  هایش  را  زیر  چانه  در  هم  قفل  کرد  ،  
  اش  را  گرفت  وتذکر  وار  

 
ژست  پراز  کماالت  همیشگ

   :به  قل  کوچک  ترش  جواب  داد 
ببینم   ,از  کجا  معلوم  که  اونا  به  خواست   _

خودشون  میان  ؟  نه  من  میخوام  بدونم  تو  از  کجا  
اینقدر  مطمئن   که  اونا  ما  رو  میخوان  و  ما  اونارو  

  نمیخوایم؟ 
ابروهای  پویا  باال  رفت  ،  نیشخندی  زد  و  گوس   

  :موبایلش  را  روی  زانو  گذاشت 
  ناقال  نکنه  میخوایش  و  رو  نمیکن   ؟  _

  : پندار  جدی  تر  گفت 
جواب  من  بده  پویا  ؟  چر  شد  که  به  این  نتیجه   _

رسیدی  ؟  چون  ناهید  خانم  ارصار  داره  ؟  یا  چون  هر  
ارن  و  میان؟  ام  می  

  وقت  دعوتشون  میکنه  احیر
پویا  که  هنوز   جواب  سوالش  را  نگرفته  بود  شانه  ای  

  : باال   داد  و  گفت 



چ ه  میدونم  ،  از  اونجاب   که  هربار  میان  یه  بالب   رس   _
خودشون  آوردن  ،  تازگیا  دیدیشون  ؟  ندیدی  که   !

انگار  از  روشون  کنر  پیست  کردن  ،  آیدا  و  ویداشون  
  .نمیشه  تشخیص  داد 

خب  من  و  توهم  از  روی  هم  کنر  کردن  ،  این  یعن    _
  ما  تور  پهن  کردیم  مردم  شکار  کنیم؟ 

  :پویا  چرچ   به  گردنش  دا د  و  پر  غرور  گفت 
ی  بگو  بگنجه  ،  اصال  در  شان  ماهست  این    _ یه  چی  

؟ 
 
  !که  میگ

پندار  به  تاسف  رسی  تکان  داد  و  مجدد  مشغول  قرار  
  : دادزیر  دستش  شد،  همزمان  گفت 

پاشو  ،  پاشو  جای  این  حرفا  برو  فرمان  ناهید  خانم   _
اجراب   کن  که  آخر  شب  مجبور  نش   دورش  بگردی  
  !وهزارتا  کلک  رسهم  ک ن   که  اخمش  باز  کنه  برات 

پویا  ناراض   ابروم  در  هم  کشید  و  و  زیر  لب  "کنه  "
  ای  نثار  دخیر  خاله  های  دوقولویش  کرد 

  :پندار  لحظه  ای  رسباال  نگاهش  کرد  وآهسته  غرید 
  !د  پاشو  بهت  میگم   _

پویا  لب  و  دهن   کج  کرد  و  نگاهش  را  روی  او  ثابت  
  : کرد 



م  ،  ول  از  منه  کوچیک یر  به  شمای  بزرگیر   _ باشه  می 
نصیحت  ،  دیر  بجنن   یگ  از  این  دوتا  چسبیده  بیخ  

 !ریشته  و  خالص 
 

#۲ 
پندار  نگاه  رسباالب   کرد  و  پویا  با  شیطنت  دسنر  دور  

  صورتش  کشید 
اوه  اوه  ...امشب  بریم  که  داشته  باشیم  آپشنای   _
  !جدید  رو ...یعن   جلوه  های  ویژه  شون  عشقس؟ 

پنداردندان  بهم  سایید  وزیر  چش مش  نبض  گرفت   ,
هنوز  لب  به  توبیخ  ورسزنش  باز  نکرده  بود  که  در  

اتاق  باز  شد  و  داوود  پر  انرژی  پرید  وسط  حرفش  و  
  رشته  ی  کالمش  را  برید 

سالاام  بر  دو  قلوهای  افسانه  ای   !!دیدم  خلوت   _
کردین  حسودیم  شد  ،  باخودم  گفتم  بد  نیست  یه  

  ! مزاحمنر  ایجاد  کنم 
لبهای  پندار  بهم  جمع   شد  و  پویا  "جلن    "نثار   

  داوود  کرد 



داوود  از  در  بسته  فاصله  گرفت  ؛  وسط  اتاق  مشت  
بسته  اش  را  به  مشت  گره  کرده  ی  پویا  کوبید  و  
ام  دستش  را  برای  پندار  پیش  برد    :سپس  به  احیر

داداش  بزرگه  چطوره؟  اخم  داری  برادر   !پویا  کاری   _
  کرده؟ 

  پندار  لبخندی  زد  و  با  او  دست  داد 
ه؟  _   تو  چط وری  ؟  کارا  خوب  پیش  می 
د  و  عقب  کشید    داوود  دست  او  را  فرس 

نم  ،  المصب   _ ر  قبل  رسو  کله  می   ای  ،  فعال  که  با  تی  
  !هرکاری  میکنم  جلوه  هاش  به  دلم  نمیشینه 

همون  که  برای  برو  بچه  های  بازارچه  ی  فرش   _
  ساختیم  ؟  یعن   هنوزم  کار  داره؟ 

داوود  نفش  پس  داد  ،  قدم  دیگری  به  عقب  برداشت  
  و  روی  صندل  مقابل  پویا  نشست 

 آره  بابا  طلسم  شده  ،  کاراکیر  خوب   انتخاب  نکردن  _
  .هرچر  رو  تصویر  کار  میکنم  بازم  مصنوغ  در  میاد  ،
  .پندار  ابروب   باال  داد  ومتفکرانه  لبهایش  را  تو  کشید 

  :داوود  روبه  پویا  پرسید 
  تو  امروز  چر  کاره  ای  ؟  میای  پیست  یانه  ؟  _



پویا  زیرکانه  اشاره  ای  به  پندار  زد  و  اخم  های  
  .پندارهوشمندانه  در  هم  شد 

مگه  امروز  قراره  بود  برید  پیست؟  ببینم  مگه  تو   _
امشب  مهمون  نداری؟  پس  سفارشای  ناهید  خانم  

؟    میخوای  چر  کار  کن 
با  این  سوال  به  هنگام  پندار  ،  پویا  نفش  پس  داد  و  

برای  دهن  لقر  داوود  غیظ  کرد،  رو  به  برا درش  جواب  
  :داد 

نه  بابا  پیست  کجا  بود  ؟  !این  برای  خودش  یه   _
ی  میگه  ،  هوش  و  حواس  نداره  که  ،  خوبه  همی     چی  

  !دیروز  بهش  گفتم  پیست  بمونه  برای  آخر  هفته 
داوود  میان  دوبرادر  متحی   مانده  بود  و  پویا  پشت  هم  

  .کلک  سوار  میکرد 
  :در  نهایت  پویا  عصن   رو  کرد  به  داوود  و  پرسید 

ی  بگو  دیگه   !همی     _ مگه  نه  پرس  ؟  د  توام  یه  چی  
  !جور  نگاه  میکنه  ؟ 

  : داوود  که  همچنان  گیج  و  گنگ  پرسید 
  ! ها  ؛  آها  ،  چرا  چرا  _



پندار  نفس  عمیقر  گرفت  و  برای  دغل  بازی  جفتشان  
چشم  و  ابرو  آمد  ،  پویا  برای  داوود  خط  و  نشان  

  : کشید  و  پندار  گفت 
در  هرحال  امروز  پیست  ب   پ یست  ،  کل  کار  عقب   _

افتاده  داریم  ،  گذشته  از  اینکه  آقا  پویا  باید  رسساعت  
  برن  خونه  در  خدمت  ناهید  خانم  کارت  بزنن .گ 

  :پویا  وار  رفت  ،  به  زبان  آمد  و  گفت 
م  و  برمیگردم  _   .ب   خیال  برادر  ،  دوساعته  دیگه  ،  می 

پندار  خودنویسش   را  روی  می    گذاشت  و  پنجه  
  .درهم  کشید 

تا  تو  بری  بگردی  شب  شده  ،  بعدشم  مگه  نگفنر   _
گاه   ،  این  چه  پیستیه  که  بری   موتورت  خوابیده  تعمی 

  ول  نتوب   ازش  استفاده  کن   ؟  هان؟ 
گوشه  ی  لب  پویا  انحنای  ریزی  برداشت  و  چهره  اش  

  از  خواهش  وتمنا  گرفت 
 
  رنگ

  :پندار  بالفاصله  گفت 
ون  کن  که  رضایت   _ فکر  موتور  من  از  رست  بی 

  !نمیدم   ,به  هیچ  وجه 
خواهش  میکنم  ،  فقط  همی    امروز  ،  جون  تو   _

  .موتور  خونم  اومده  پایی    نرم  مریض  میشم 



  :پندار  پلک  روی  هم  گذاشت  و  جدی  گفت 
نمیشه  پویا  ،  صدبار  بهت  گفتم  رفنر  پیست  با   _

ی  کل  کل  بعد  جورش  من  باید   کش  کل  ننداز  ،  می 
 .بکشم 

 
#۳ 

تو  که  اون  موتور  بینوا  رو  ول  کردی  گوشه  ی  حیاط  
م  حداقل  ماه  یه   آفتاب  میخوره  ،  خب  بزار  من  بی 

  !بارم  که  شده  چرخش  بچرخه 
پندار  نگاه  زیر  کشید  وبا  یک  حرکت  خود  نویس  زیر  

  برگه  رو  امضا  زد 
نمیشه  ،  از  سفر  برگردم  برنامه  دارم  هفته  ای  یه   _
بار  برم  پیست  ،  بیافته  دست  تو  جنازشم  صاحب  

  .نیستم 
بازهم  تی   خشم  پویا  داوود  را  نشانه  رفت  و  پندار  

  : گفت 
بیخود  برا  داوود  خط  ونشون  نکش  ،  پاشو  برو   _

  .کاری  که  گفتم  بکن 
  :پویا  روب   گرداند  و  دلخور  گفت 
م  حاال  تا  شب  وقت  زیاده  _   !می 



پندار  دوتا  برگه  را  روی  هم  تنظیم  کرد  و  ب   ربط  به  
  : بحث  گفت 

   آها  راسنر  ،  اینویادم  رفت  _
  :نگاه  دو جوان  روی  او  نشست  که  ادامه  داد 

ه  ،  خانم  عیوض   میگم   !هروقت  میام  یا   _ این  دخیر
رسش  تو  گوشیه  یا   آینه  گرفته  جلوش  داره  خودش  

بزک  میکنه ...اینجا  محل  کاره  ،  بهش  تذکر  بده  که  
ایط  کنار  بیاد  یگ  دیگه  رو  جاش   اگه  نمیتونه  با  رس 

یم    بگی 
  پویا  و  داوود  نگاه  معن   داری  بهم  کر دند  و  لبخند  زدند 

  : داوود  زمزمه  کرد 
نه  بدبخت  ،  پویا  اضافه  کرد  _   : تیک  می  

دیگه  وقنر  جمعیت  ذکور  جامعه  از  ازدواج  رسباز   _
  !بزنه   نسوان  مجبوره  که  دست  و  پا  بیافته 

پندار  که  از  مفهموم  گفتگوی  آنها  باخی   بود  جدی  
  :گفت 

به  هرحال  ،  این  چند  روز  که  نیستم  حواستون  به   _
دفیر  باشه  ؛  نیام  ببینم  همه  چر  بهم  ریخته  و  هرک  

  !رفته  یه  طرف  ها؟ 
و  حرف  او  گفت    :داوود  پی 



ی  جنوب  که   _ حتما  مهندس   !فقط  ایشالل  می 
  قرارداد  اک  کن   دیگه !؟ 

  :پندار  رسی  به  تایید  تکان  دادو  گفت 
آره  اگه  خدا  بخواد  ،  هم  قرار  داد  اک  کنم  هم  محل   _

ر  ب ررس  کنم    .فیلم  برداری  تی  
  !موفق  باس   پس،  برو  ببینیم  چر  کار  میکن   _

ممنون  ،  شمام  پاشید  برید  رس  کارتون  که  وقت   _
  برای  پیست  رفیر   بسیار  است 

سه  دقیقه  ،  فقط  سه  دقیقه  بزرگیر  بودن  چه  
مسئولیتهاب   که  بر  دوشش  نگذاشته  بود،  همه  ی  
  !فکر  و  ذکرش  بر  قل  کوچکیر  بود  و  شیطنت  هاش 

ی  به  همی    بود   .پویا  هم   و  همه  ی  شی  ین   این  بزرگیر
امش  را  داشت  ،  اوهم  به  تبع   د  و  احیر حساب  میی 
ین  ها  را  برای  تدارک  میدید    حمایتش  میکرد  و  بهیر

×××××××××××××××××××××××××××××××××××
×××××××  

تابان   با  یک  خداحافظ   جانانه  تماسش  را  قطع  کرد  
ی  رها  ک رد    و  نفسش  را  درهوای  رسد  و  خشک  پایی  

ایط  سخت  و  پیچیده  در   حرف  زدن  با  او  در  این  رس 
  . هم  ،  تنها  امید  این  روزهایش  بود 



صدایش  ،  حرفها  و  دلگرم  هایش  از  همی    راه  دور   
انرژی  مثبنر  م  شد  و  توانش  را  برای  ادامه  ی  این  
  مسی   سخت  و  پرفراز  و  نشیب  مضاعف  میکرد 

حیاط  قدیم  و  سیماب   خانه  را  پشت  رس  گذاشت  و  
  .وار د  ساختمان  شد 

بوی  غذای  مامان  نرگس  ساختمان  را  پر  کرده  بود  و  
د    اش  دامن  می  

 
  به  گرسنگ

لبخند  زنان  و  پر  انرژی  از  همان  جلوی  در  با  صدا  
  اعالم  حضور  کرد 

نرگس  جونم   !نرگس  خانم  سالاام  ،  هسنر  عزیزم  ؟   _
  !بوی  غذات  کل  خونه  رو  برداشته 

نرگس  رسش  را  از  داخل  اتاق  خواب  کوچک  انتهای  
ون  آورد  و  آهسته  گفت    :نشیمن  بی 

نم  _   !آرومیر  دخیر  !دارم  با  تارا  حرف  می  
  .همانجا  وسط  نشیمن  خانه  متوقف  شد  

وقنر  نرگس  اینگونه  تذکر  میداد   !وقنر  تارا  ب   موقع  
  
 
تماس  م  گرفت   !یعن   بازهم  زنگ  خطر  زندک

خواهرش  به  صدادرآمده  و  مشکالت  جدیدی  در  پیش  
  بود  تا  حال  خوش  نیمه  نصفه  اش  

 
بود  ،  همی    کا ف

  دود  شود  و  به  هوا  برود 



نفس  صداداری  در  هوای  مناسب  خانه  رها  کرد  و  با  
خانه  کرد    باال  دادن  ابروهایش  راهش  را  سمت  آشیر 

  لیواب   از  شی   آب  پر  کرد  و  یه  کله  رس  کشید 
ی  نرگس  مستش  کرده  بود  و   بوی  قورمه  سی  

 .حواسش  بر  تارا  بود 
 

#۴ 
لیوان  را  روی  سنگ  قدیم  کابینت  گذاشت  و  شانه  

  هایش  را  باال  کشید 
  افتاده  بود؟  ممکن  بود  دوباره  جرو  

ر
باز  چه  اتفاف

بحث  ها  ی  تارا  و  شوهرش  باال  گرفته  باشد  و  همی    
روزها  تارا  همراه  دو  دخیر  قدو  نیم  قدش  راه  تهران  

  شود 
وای  که  میان  این  همه  بلبشو  فقط  همی    را  کم  

  .داشتند 
   تکان  ریزی  به  رسش  داد  و  چادر  از  رس  کشید 

امیدوار  بود  که  فعال  تارا  مدارا  کند  تا  التهاب  خانواده  
کم  فرکش  کند  و  برای  پذیرش  مشکل  تازه  ریکاوری  

  .کنند 



ه  ی   چادرش  را  دور  ساعدش  پیچید  که  صدای  ویی 
  همراهش  حواسش  را  پرت  کرد 

نگاه  سمت  کوله  اش  انداخت  ،  از  جیب  کوچک  
ون  کشید  و  با  دیدن  نام   کنار  کوله  همراهش  را  بی 
پویا  گل  از  گلش  شکفت  ،  آیکون  تماس  را  کشید  و  

  :آهسته  زمزمه  کرد 
  مگه  ما  االن  باهم  خداحافظ   نکردیم؟  _

صدای  خنده  ی  ریز  پویا  جان  دوباره  ای  شد  و  ذهن  
ش  را  آزاد  کرد    درگی 

یادم  رفت  این  بگم  ،  فردا  بعد  دانشگاه  جلوی   _
  !ایستگاه  منتظرم  باش 

خانه  خارج  شد  و  آهسته  تر  از  قبل  جواب  داد    :از آشیر 
فردا  نه  پویا  ،  بعد  دانشگاه  کار  دارم  بزار  یه  وقت   _

  !دیگه 
  چه  کاری  از  من  واجب  تر؟  _

 
  میشه  بگ

ای  بابا   !چرا  متوجه  نیسنر  چند  روزه  نرفتم  حریر   _
  از  دستم  شکاره  ،  بهش  گفتم  فردا  حتما  

ر
رسا   صادف

م  ،  اینبار  بدقول  کنم  عذرم  خواسته  !میفهم  ؟   می 
  !بیکار  میشم 



به  جهنم   !مرتیکه  چلغوز  ،  عذرت  بخواد  میارمت   _
  !پیش  خودم 

اض  تابان  بلند  شد    صدای  اعیر
پویا،  تو  رو  خدا  درک  کن  ،  مامان  من  رو  این  رابطه   _ 

خیل  حساسه  ،  نمیخوام  یه  کاری  کنم  که  فکر  کنه  
از  اعتمادش  سوء  استفاده  کردم  ،  یه  کم  دووم  بی ار  
بلکه  این  مشکالت  تموم  شد  شکل  رسم  تری  بهش  

  دادیم 
  صدای  نفس  پویا  در  گوشش  پیچید 

مثال  من  و  تو  فردا  هم  ببینیم  مامانت  از  کجا   _
میخواد  بفهمه  که  سخت  گرفنر  ؟  یا  اگه  اون  چلغوز  

  عذرت  بخواد 
ر
  ...صادف

پویاااا  ؟؟  جان  تابان  نگو  که  نمیفهم   !تو  که   _
میدوب   من  اون  کار  با  هزار  جور  بدبخنر  دست  و  پا  

  
ر
کردم  ؟  میدوب   که  مامانم  چقدر  منت  زن  صادف

کشیده  که  هفته  ای  سه  روز  برم  تو  حریر  رسا  
وایستم  ،  تو  روخدا  نذار  این  یه  لقمه  نونم  آجرشه  از  

  گلمون  بره  پایی   
  !ایناب   که  گفنر  یعن   نه  _

  !ایناب   که  گفتم  یعن   یه  کم  خود  دار  باش  _



  :پویا  نفس  عمیقر  گرفت  و  جواب  داد 
  !باشه  ...طاقت  میارم  _

د    کسالت  در  جمله  ی  آخرش  موج  می  
تابان  که  قصد  دلخور  کردن  و  راندن  او  را  نداشت  

  آهسته  صدایش  زد 
  پویااا؟  _

  مزاحمت  نمیشم  فعال  خداحافظ  _
فرصت  نشد  مجددا  صدایش  بزند  ،  پویا  تماس  را  

ون  زد    قطع  کرد  و  نرگس  از  اتاق  بی 
  ک  بود ؟  _

د  و  ب   حوصله   تابان  گوس   را  میان  پنجه  هایش  فرس 
  :جواب  داد 

ون  گفتم  نه   ،  فکر  کنم   _ پویا  ،  گفت  فردا  بریم  بی 
  !ناراحت  شد 

نرگس  که  واقعا  میان  مشکالت  عدیده  گی   کرده  و  
  از  دستش  در  رفته  

 
مثل  کالف  رسدر  گم  رس  نخ  زندک

ش  گذشت    بود  آه  کشید  و  از  کنار  دخیر
اینم  وقت  گی   آورده  تو  این  وضعیت  ؛  خوبه  حاال   _
ی  رسم  نشده  مالحظه  کنه   بهش  هشدار  دادم  تا  چی  

  انگار  نه  انگار  با  اون  بودم  ،



  :تابان  سمت  او  چرخید  و  نرگس  غرغر  کنان  ادامه  داد 
ون  بنداز  گردن  من  بگو   _ این  دفعه  گفت  بریم  بی 

مامانم  گفته  بفهمم  زیاده  روی  میکن   قید  همه  چر  
نم  و  از  هم ی    جا  رابطتتون  تموم  میکنم    می  

  از  رفتار  و  گفتارش  میبارید  ،  تابان  که  حدس  
 
کالفگ

  کجاست  قدم  سمت  
 
د  منشا  این  کالفگ می  

خانه  برداشت  و  برای  رد  گم  کردن  پرسید    :آشیر 
 تارا  بود  نه  ؟  _
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نرگس  پای  گاز  ایستاد  ،  مالقه  را  در  قابلمه  چرخاند  و  
  :دل  نگران  جواب  داد 

آره  بابا،  ز ندگیه  اینم  شده  یه  جور  مصیبت  ،   _
نمیدونم  چر  از  جون  هم  میخوان  که  هر  چند  وقت  
  رو  آشوب  میکی   

 
  یه  بار  میافیر   به  جون  هم  و  زندک

خانه  شد  و  تکیه  اش  را  به  بدنه  ی   تابان  وارد  آشیر 
  : آهن   کابینت  داد  ،  دست  به  سینه  شد  و  گفت 
تقصی   مهرداد  مامانه  ،  اون  اگه  پیله  نکنه  تارا   _

  صد اش  درنمیاد 



نرگس  مالقه  را  داخل  بشقاب  گذاشت  و  رسی  به  
  تاسف  تکان  داد 
  ، چر  بگم واال  _

حرفم  بزنم  بده  میشم  ،  میگه  البد  مادر  زنه  میخواد  
  !تو  زندگیم  دخالت  کنه 

تابان  برگشت  ،  کوله   و  چادرش  را  روی  کابینت  
  :گذاشت  و  گفت 

خب  بزار  فکر  کنه  ،  مرگ  یه  بار  شیون  یه  بار  ،   _
نم یشه  که  چون  اون  دلش  میخواد  هر  نسبت  غلظ  

تون  بگذرید   !یه  بار  برای   به  شما  بده  از  حق  دخیر
همیشه  جلوش  وایستید  ،  هم  خودتون  راحت  کنید  

  ! هم  یه  عمر  تارا  رو  بیمه  کنید 
نرگس  ب   حوصله  لبهایش  را  جمع  کرد  و  نگاهش  را  از  

  تابان  گرفت 
نمیدونم  به  خدا   !اون  از  بابات  ،  اون  از  تارا  ،  این  از   _

  ب   رسوسامان  خودم   !به  خدا  که  کم  آوردم  ،  
 
زندک

بعض   وقتا  میگم  چیه  این  زندگیه  آخه؟   !یهو  تموم  
  !شه  خالصم  کنه  دیگه 

وع  کردی؟  _   اا  مامان؟؟؟باز  رس 
اض  تابان  زد  و  گفت    :نرگس  تلخندی  به  اعیر



خیل  خب  حاال  ،  برو  لباستو  عوض  کن  ،  داروهاتم   _
گرفتم  رس  وقت  بخو ر  که  حداقل  تو  یگ  نیافنر  جلوم  

  !بش   غوز  باال  غوز 
وای  مامان  ،  پاشدی  رفنر  داروخونه؟   آخه  باکدوم   _

  پول؟میدوب   اون  داروها  چقدر  گرونه؟ 
ی  گرفت    نرگس  پلک  زد  و  تلخندش  نمای  بیشیر

حاال  هرچر  ،  باالخره  تو  باید  این  داروها  رو  بخوری   _
  یانه؟ 

م  میخرم   شما  چرا  به   _ گفتم  خودم  حقوق  بگی 
  زحمت  افتادین  ،  اصال  پولش  از  کجا  جور  کردین  ؟ 
نگران  نباش  ،  دیروز  رحمان  یه  مقدار  پول  ریخت   _

  !به  کارتم  ،  موجودی  داشتم  که  گرفتم 
  :تابان  تکیه  اش  را  گرفت  و  ناراض   گفت 

داب   رحمان  پول  ریخت  و  شمام  خرج  من  کردید؟   _
  آخه  این  درسته؟ 

کردم  که  کردم  ،  دور  نریختم  که  ،  خرج  بچه  ام    _
کردم   !فقط  تو  برام  موندی یعن   بزارم  دسنر  دسنر  

  !از  بی    بری 
مژهای  بلند  و  مشگ  تابان  روی  هم نشست  و  دندان  

  بهم  چسباند 



نه  میتوانست  منکر  احساسات  مادرانه  ی نرگس  شود  
و  نه  دلش  م  آمد  در  این  اوضاع  خراب  خودش  را  به  

ی  ترجیح  دهد    هرچی  
چشم  باز  کرد  و  تنها  جواب   که  به  ذهنش  م  رسید  را  

  :به  زبان  آورد 
فقط  میتونم  بگم  ممنون  نرگس  جون  ،  انشالل  که   _

ان  کنم    بتونم  جی 
  

پویا  که  بعد  از  قطع  تماس  حساب   حالش  گرفته  بود  
لوالی  در  پارکینگ  را  بعد  از  ورود  پندار  جا  انداخت  و  

  سمت  ماشی    راه  افتاد 
  تابان  م طلع  بود  و  از  همان  ابتدا  

 
ایط  خانوادک از  رس 

میدانست  قدم  در  چه  راه  پر  پیچ  و  خم  گذاشته  
است  ،  اما  هیچ  کدام  دلیل  نم  شد  که  مقابل  

احساسش  بایستد  و  آن  را  از  دیدار  معشوقش  محروم  
  .کند 

  پندار  ماشی    را  وسط  حیاط  پارک  کرد  و  پیاده  شده 
در  ماشی    را  پشت  رسش  بست  و  با  نیشخند  پر  

  : سید 
  !چر  شد  یهو  ؟  رفنر  تو  لک؟  _



  :پویا  لبهایش  را  تو  داد   و  صادقانه  جواب  داد 
گفت  نم  تونه  بیاد  ،  گرفتاره   !یعن   موندم  بی    این   _
همه  آدم  چرا  این  یگ  ؟  درست  این   که  حس  و  حالم  

  بهش  عالیه  چرا  باید  اینقدر  گرفتار  باشه؟ 
پندار  دسنر  به  شانه  ی  برادرش  زد  و  سمت  ورودی  

  هدایتش  کرد 
دقیقا  ،  منم  موندم  بی    این  همه  دخیر  چرا  این  ؟    _

  مگه  چر  داره  که  اینقدر  تورو  گرفتار  کرده؟ 
  : پویا  بالفاصله  گفت 

  ! خودشه  _
 :نگاهش  را  به  برادرش  داد  و  اضافه  کرد 
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خود  خودش   !ب   شیله  پیله  ،  ب   دروغ  و  دونگ  ،    _
ب   رنگ  و  لعاب  ،  ب   حاشیه   !ب   اغراق  میگم   همونیه  

  ک ه  همیشه  دنبالش  بودم 
  :نگاه  پندار  به  برادرش  پراز  حس  برادرانه  شد  و  گفت 

با  همه  ی  اینا  بازم  میگم  خوب  فکر  کن  ،  خودت   _
که  شاهدی  ؟  ناهید  خانم  حنر  حارص   نمیشه  اسمش  

بیاری  ،  دیگه  بماند  که  گی   و  گرفتاریه  خودشم  کم  



نیست  ،  اون  از  پدرش  که  حاال  به  هر  دلیل  افتاده  
گوشه  ی  ز ندون  ،  اونم  از  قلب  خودش  که  نسیه  

نه    ! می  
پویا  بالبخندی  معن   دار  رسش  را  زیر  برد  و  جواب  

  :داد 
هیچ  کدوم  از  ایناب   که  گفنر  انتخاب  خودش   _

  نیست 
  :رسش  را  باال  گرفت  و  در  نگاه  او  ادامه  داد 

متوجه  ای  داداش  ؟  نه  بیماریش  انتخاب  خودش   _
بوده  نه  زندان  رفیر   پدرش   !قلبش  که  مادر  زادی  

مشکل  داشته  ،  پدرشم  داره  جور  یه  نامرد  از  خدا  ب   
خی   میکشه  که  همه  ی  زندگیش  باخودش  برده   و  

 هرچر  طلبکاره  ریخته  رسش  ،  تابان  فقط  قربانیه  پندار 
  !قرباب   تقدیر  ،

تو  چر  ؟  تو  هم  میخوای  دسنر  دسنر  خودتو  قرباب    _
؟    کن 

  مقابل  ورودی  ایستادند  و  رو  در  روی  هم  ایس تادند 
پویا  دسنر  به  بازوی  برادرش  کشید  و  دست  دیگرش  

  :را  روی  قلبش  گذاشت 



ه  ،   _ من  نمیخوام  ،  اینه  که  من  دنبال  خودش  میی 
اینه  که  منطق  رسش  نمیشه  ،  تو  بگو  منطقر  باش  

  چر  کارش  کنم  ؟ 
 
  وقنر  نمیفهمه  میگ

قفسه  ی  سینه  ی  پندار  باال  و  پایی    شد  ،  لبخندی  به  
  :برادرش  زد  و  گفت 

باشه  ،  پس  یه  کفش  آهن   و  یه  ذره  فوالدی  تنت   _
  !کن  تا  بهش  بررس 

  !میکنم  _
  خنده  ی  پندار  واضح  تر  شد 

از  داخل  سالن  صدای  خنده  م  آمد  ،  پندار  به  داخل  
  :اشاره  زد  و  به  شوچ   گفت 

فعال  خودتو  جمع  کن  که  به  قول  خودت  خواهران   _
  !سیندرال  منتظرن 

پویا  خنده  اش  را  درنطفه  خفه  ک رد  و  با  اشاره  ی  
  :انگشتش  آهسته  گفت 

ول  ببی    امروز  بهت  چر  گفتم  ؛  تابان  من  خود   _
  !خود  سیندرالست 

  :پندار  گرم  و  برادرانه  پلک  زد  و  زمزمه  کرد 
  !خدا  برات  حفظش  کنه  شاهزاده  _



جفت  برادر  خنده  ی  ریزی  کردند  و  با  هدایت  پندار  
  وارد  شدند 

  
ی  خوش  عطر  و  طعم  نرگس  در  سکوبر   قورمه  سی  

نصفه  نیمه  خورده  شد  ،  خیل  وقت  بود  که  این  خانه  
حال  و  هوی  گذشته  را  نداشت  و  جز  سکوت  و  

ی  تقریبا  کالم  امید     و  درد  دل  های  مادر  و  دخیر
 
دلتنگ

  وار  کننده  ای  در  این  فضا  رد  و  بدل  نمیشد 
سخت  بود  که  مرد  خانه  گوشه  ی  زندان  بپوسد  و  
ها  آن  طرف  تر  ،  با  مردی  زیر   دخیر  بزدگیر  کیلومیر

ک  باشد  که  هیچ  درک  از  نیاز  های  زنانه   سقف  مشیر
  .ی  او  ندارد 

سخت  بود  که  دخیر  کوچکیر  بیمار  باشد  و  زن  
خانواده  رسدرگم  میان  همه  ی  مشکالت  بماند  و  

  .خودش  را  مقاوم  نشان  دهد 
د  ،  مگر  اینکه   روزگارشان  به  سیاه  شب  تار  می  

  معجزه  ای  میشد  و  برایشان  قالب  نجات  م  انداخت 
بعد  از  رصف  شام   و  چای  ،  ظرفهایش  را  شست  و  با  

یک  شب  به  خی   از  نرگش  که  رس  سجاده  نشسته  
  بود  جدا  شد 



مدبر  بود  که  مادرش  راه  و  ب   راه  سجاد  پهن  میکرد  و  
  .نماز  حاجت  به  جام  آورد 

هر  نذرو  نیازی  ،  هر  دعاب   که  احتمال  میداد  
گشایش   در  زندگیشان  م  کند  به  جا  م  آور د  و  

  .دست  به  دامن  خدا  میشد 
  وارد  اتاق  خواب  کوچک  و  دلگی   خانه  شد 

دلش  میخواست  او  هم  مانند  مادرش  دردش  را  با  
خدایش  بگوید  ،  اما  نه  همتش  را  داشت  و  نه  

  !استعدادش  را 
همان  نماز  های  یومیه  و  انجام  واجبات  برایش  کفایت  

  ! میکرد  گویا 
ون  گل  دار  را  کف  اتاق  پهن   تشک  پشم  ،  باروکش  تیر

کرد  و  گوس   موبایلش  را  از  روی  طاقچه  ی  قدیم  
  خانه  برداشت 

خودش  را  روی  تشک  پهن  کرد  و  نگاهش  روی  صفحه  
  .ی  موبایل  خشکید 

ی  از  پویا  نبود  ،  از  لحظه  ای  که  تماس  را  قطع   خی 
کرده  بود  خالف  روزهای  قبل  حنر  یک  تک  زنگ  

  از  او  نگرفته  
 

کوچک  هم  نزده  بود  ،  نه  تنها  رساغ



بو د  بلکه  جواب  پیام  های  او  را  هم  را  نداده  و  در  
 .انتظاری  رهایش  کرده  بود 
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ب   حوصله  گوس   را  کنار  بالشت  رها  کرد  و  پلک  
هایش  را  بست  ،  فعال  همت  برداشیر   پتو  را  نداشت  ،  
خودش  را  به  خواب  دعوت  کرد  و  منتظر  شد  نرگس  
طبق  معمول  هرشب  رسی  به  اتاقش  بزند  و  با  غرغر  

  پتو  رویش  بکش د 
  

ناهید  غرغر  کنان  پیش  دسنر  های  کثیف  روی  می    را  
روی  هم گذاشت  و  از  مقابل  چشمان  دو  قلوهایش  

  .گذشت 
منده  ی  خواهرم  شدم  ....اااا  ،   _ واقعا  که  امشب  رس 

ه  یه  رس  رفت  تو  اتاقش  برگشت  معلوم  نشد  چر   دخیر
گفت  بهش  که  تا  آخرین  لحظه  نطقش   دیگه  باز  

  !نشد  که  نشد 
نیم  ساعنر  بود  که  مهمان  ها  رفته  بودند  و  ناهید  

  اشتباه  پویا  را  در  بوق  و  کرنا  کرده  بود 



پویا  با  مهار  لبخندش  پا  روی  پا  انداخت  وباصدای  
  :بلند  گفت 

ه  ؟  _   کدوم  دخیر
خانه  آمد  و  غرید    :ناهید  حرض  تا  جلوی  در  آشیر 

خجالت  بکش  ،  پاشو  خودتو  جمع  کن  ،  خودبر   _
  .اگه  نفهمیدی  منظورم  ویدا  بود 

صدای  خنده  ی  پویا  در  سالن  پیچید  و  به  شوچ   
  :گفت 

ااا ...ویداشون  بود  ؟؟؟  جون  پویا  تا  االن    _
  !فکرمیکردم  آیداشون  بوده 

  :ناهید  از  همانجا  چشم  غره  ای  رفت  و  غرید 
  !روتو  کم  کن  خب؟  _

  پویا  بلند  تر  خندید  و  ناهید  خودش  را  داخل  کشید 
پندار  که  از  بحث  پیش  افتاده  خسته  شده  ب ود  دسته  

  های  مبل  چسبید  و  بلند  شد 
  ماکه  رفتیم  ؛  شب  به  خی   _

پویا  لبهایش  را  بهم  جمع  کرد  ،  تنها  ماندن  با  ناهید  در  
  نوع  خودش  مصیبنر  بزرگ  محسوب  میشد 

ناهید  با  رسو  صدا  برگشت  داخل  سالن  و  ب   توجه  به  
  :پویا  ادامه  داد 



شون  از  رس  راه  آوردن  که   _ فکر  کرده  مردم  دخیر
التماس  کی    ،  واال   !خدارو  صد  هزار  مرتبه  شکر  که  

ای  خواهرم  هم  خوشگلن  و  هم  خانم  ،  همی     دخیر
االنشم  هزارتا  خواستگار  دارن  ،  حرف  بچه  های  من  
  پیش  نبودا  تا  االن  خالت  ده  بار  شوهرشون  داده  بود 

د  و  متوجه  اشتباهات   ناهید  ب   وقفه  حرف  می  
  کالمیش  نبود 

پویا  جمله  ی  آخر  ناهید  را  ندی ده  گرفت  و  بامزه  
  دستش  را  رو  به  آسمان  بلند  کرد 

شون  کنه  ،  بر  بخیل  و  حسودشونم   _ خدا  بیشیر
  !لعنت 

ناهید  نگاه  تندی  سمتش  پرت  کرد  و  پویا  بالفاصله  
  :گفت 

  چیه  ؟  خواستگارا  رو  میگم   !یعن   دعام  نکنم؟  _
  : ناهید  حرض   غرید 

  چر  گفنر  بهش؟  _
پویا  پلک  زد  و  نفش  پس  داد  ،  ما درش  ب   خیال  بشو  
نبود  ،  لب  پاینش  را  تو  کشید  و  کالمش  با  باز  شدن  

  چشمهایش  هم  زمان  شد 



هیچر  به  خدا  ،  رسخود  پاشده  اومده  تو  اتاقم  ،   _
دندون  رو  جیگر  گذاشتم  گفتم  مهمونه  یه  امشب  رو  

  ،تحمل  کنم،  بعد  ب   اجازه  رفت  رس  لب  تابم 
پرسیدم  چر  میخوای  ؟  گفت  میخوام  ببینم  توش  چر  

ی  بگم  بازم  جلوی  خودم   دا ری  ،  میخواستم  یه  چی  
گرفتم  ،  خب  آخه  المصب  شاید  من  تو  اون  لب  تاب  
هزار  جور  کوفت  و  زهرمار  داشته  باشم  توباید  توش  

؟    !رسک  بکش 
خالصه  یه  جوری  دست  به  رسش  کردم  که  یهو  پرید  

بغل  دستم  ،  صاف  نشست  تو  لوزالمعده  ام  گفت  
؟    ببینم  با  ک  داری  چت  میکن 

دیگه  کم  آوردم  ،  خودم  عقب  کشیدم  گفتم  ؛  عزیزم  
  ب   زحمت  بکش  کنار  بزار  به  یه  بادی  بیاد 

اینو  که  گفتم  بغ  کرد  ،  دو  دقیقه  بعدم  اومد  پیش  
ونش  کردم    شما  یه  جوری  نشون  داد  انگار  از  اتاق  بی 

  
ناهید  کماکان  حرص  داشت  و  نم  توانست  خودش  را  

  :قانع  کند  ،  چشم  ریز  کرد  و  گفت 
خوب  گوش  کن  ببی    چر  میگم  ،  اگه  فکر  کردی  با   _
ه   این  حرفا  خام  میشم  و  رضایت  میدم  پای  اون  دخیر



ی  مریض  به  خونه  ی  من  باز  کن   کور  خوندی  پویا   !
ون  کن  که  به  این  وصلت   این  پنبه  رو  از  گوشت  بی 

رضایت  بدم  ،  این  خونه  یا  جای  منه  یا  جای  اون  !
  حالیت  شد؟ 

  رنگ چهره  ی  پویا  به  آب   برگشت  و  ب ه  رسچ   زد 
  عصن   پا  از  روی  پا  کشید  و  سمت  جلو  متمایل  شد 

_ 
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ببخشیدا  ول  همچی    میگید  مریض  که  انگار   _

خودش  خواسته  مریض   باشه  ،  چرا  متوجه  نیسنر  
مادر  من  ؟اونم  یه  آدمه  مثل  بقیه  ،  دلش  میخواد  

  کنه  ،حاال  چون  
 
سالم  باشه  و  مثل  همه  زندک

  نداره؟ 
 
  قسمتش  این  بوده  حق  زندک

_   
 
ک  گفته  ؟  بره  دنبال  زندگیش  ،  واال  اگه  ما  حرف
  !داشته  باشیم  ،  ول  دور  بچه  ی  من  خط  بکشه 
  پویا  حرض  دندان  هایش  را  روی  هم  چفت  کرد 

واقعا  براتون  متاسفم  ،  یه  جوری  از  باال  به  بقیه   _
  نگاه  میکنی    که  انگار  خودتون  همه  چر  تمومی   



ناهید  برای  فرار  از  نگاه  پویا  خم  شد  و  یک  یک  
  استکانها  رو  داخل  سین   گذاشت 

م  ،  زنداب    _ مزخرف  نگو  پرس   !مریضیشو  ندیده  بگی 
  بودن  باباش  کجای  دلم  بزارم  ؟ 

کمر  راست  کرد  ،  دسته  ی  سین   محکم  چسبید  و  
  :ادامه  داد 

م   _ من  چهارتا  فامیل  ندارم  ؟  فردا  نم  خوام  رسم  بگی 
باال  بگم  این  عروسمه  ؟  آخه  به  چیش  افتخار  کنم  

  هان؟ 
  :پویا  بالفاصله  جواب  داد 

به  نجابتش  ،  به  خانمیش  ،  به  اینکه  این  همه   _
مشکالت  داره  و  خم  به  ابرو  نمیاره  !ایناافتخار  کردن  

  نداره؟ 
  گوشه  ی  لب  ناهید  باال  رفت 

  به  آیندشم  فکر  کردی  ؟   تو  اصال   _
 
اینارو  میگ

میدوب   اسمش  بیاد  تو  شناسنامه  ات  چه  باری  رو  
دوشت  میا فته  ؟  میدوب   همه  ی  هزینه  های  پیوندش  
میافته  گردنت  و  تا  قرون  آخرش  باید  پرداخت  کن   ؟  

حاال  بماند  که  بچه  دار  شدنش  بعد  از  عمل  پنجاه  



پنجاهه  یا  کال  به  صفر  م  رسه   !به  تموم  اینا  فکر  
  کردی  یا  عشق  کورت  کرده  و  چشم  عقلت  بسته؟ 

نه  عشق  کورم  کرده  نه  عقلم  از  دست  دادم  ،  من   _
دوستش  دارم  و  پای  همه  چیشم  وایستادم  ،  هزینه  

ی  نیست  ،  شده  باشه  ازجونم  میگذرم  ،   که  چی  
  ! قلبمم  میدم  که  اون  بتونه  نفس  بکشه 

جرو  بحث  ب   فایده  بود  ،  دسته  های  تراش  خورده  ی  
سین   استیل  میان  دستان  ناهید  در  حال  خم  شدن  

  :بود  که  رضا  وارد  سالن  شد  و  پرسید 
  قلبت  به  ک  می خوای  بدی  بابا؟  _

پویا  که  واقعا  کالفه  بود  بلند  شد  و  رو  به  پدرش  
  : گفت 

ببخشید  بابا  ول  من  واقعا  خسته  ام  ،  سوال  هست   _
سید    !از  ناهید  خانم  بیر

  .رضا  ابروب   باال  داد  و  لباس  هایش  تنش  را  بو  کرد 
د  که  آن  هم  با   شن   یگ  دو  پک  به  سیگار  می  

غرغرهای  همرسش  مجبور  بود  خارج  ا ز  محوطه  ی  
  .خانه  و  درحیاط  بکشد 

پویا  سمت  اتاقش  چرخید  و  رضا  با  اطمینان  از  بوی  
خانه  شد    تنش  وارد  آشیر 



خانه  بود  که  رضا   ناهید  درحال  جمع  آوری  آشیر 
  :پرسید 

  چر  میگه  این  پرسه؟  _
  :ناهید  عصن   نظری  سمت  او  انداخت  وجواب  داد 

چر  میگه  ؟  چرندیات   !چه  میدونم  میگه  عاشقشم   _
و  ورا  که  جونای   و  قلبم  بهش  میدم  و  از  این  رس 

امروزی  میگن  ،  پرسه  پاک  خل  شده  رفته  بر  کارش  ،  
ه  چر  زیر  گوشش  خونده  که   معلوم  نیست  این  دخیر

ه  ه  که  نمی    هرچر  میگم  به  خرجش  نمی 
رضا  نفش  از  عطر  غذاهای مختلف  گرفت  و  دست  

  .به  سینه  شد 
و  دیدی  ؟  میگم  شایدم  این  بچه  ر است   _ تو  این  دخیر

  !بگه  و  دخیر  بدی  نباشه؟ 
  :ناهید  عصن   برگشت  و  غرید 

ه   _ وع  نکن   !بابا  دخیر تورو  خدا  تو  یگ  دیگه  رس 
مریضه،  باباش  افتاده  گوشه  ی  زندون  ،  خودشون  به  
  ....روز  خودشون  معطلن  ،بعد  این  پرس  احمق  من 

  :رضا  صبورانه  پلک  زد  و  گفت 
آروم  تر  ناهید  خانم  ،  خب  وقنر  میگه  دوستش   _
داره  چر  کارش  میشه  کرد؟  دلت  میخواد  یه  نفرو  



ی  که  باب  دلش  نباشه  ،  بعد  بره  کنار  اون   براش  بگی 
  و  فکرش  پیش  یگ  دیگه  باشه؟ 

  :ناهید  خسته  از  این  همه  جرو  بحث  گفت 
آقا  رضا  خواهش  میکنم  ازت  ،  من  میگم  نره  تو   _

  بدوش  !مریضه  میفهم  ؟  مریضضض 
 
  !میگ

  پرسید 
 
  :رضا  با  همان  سعه  ی  صدر  همی شگ

  تو  دیدیش؟  _
  : ناهید  برگشت  سمت  سینک  و  گفت 

چه  میدونم  یه  بار  پاشدم  رفتم  خونشون  ،  خونه   _
که  نه  ،  یه  بیقوله  اون  پایی    ماینای  شهر  رهن  کردن  

فعال  نشسیر   توش  ،  البته  زندگیشون  جمع  و  جور  
بودا  ،  دروغ  که  واجب  نیست  ،  آدم  فردامیخواد  تو  
 یه  وجب  جا  بخوابه  ول  خ ب  وضع  مالیه  خوب   ندارن 
ه  بود  مادرشم  بود  ،  گفتم  من  به  این  وصلت   ، دخیر

راض   نیستم  ،  مادرشم  گفت  واال  ماهم  تو  این  
ارو  نداریم  ایط  فکر  کردن  به  این  چی    وضعیت  رس 
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دختره که کال خودش زد به سکوت و حرف نزد ولی  

مادرش گفت عیب از پسر شماست ، اگه دنبال دختر  

 رمون به کار خودمونه  منو نگیره  ما س 



موندم چی جوابش بدم ، دیدم راست میگه خب ! اگه  

پسر من یه جو عقل تو کله اش باشه پا نمیشه بره  

 دنبال دختر مردم که حاال حرفم به جایی نرسه  

رضا لب زیرش را تو کشیدو به فکر رفت ، عجب  

بساطی شده بود این جریان خاطر خواهی پویا و کنار  

 ید!  نیامدن های ناه 

 ناهید از سکوت او استفاده کرد و گفت:  

_ من نمیدونم چه حکمتیه ؟ این دوتا همه چیشون  

شبیه همه ،اال این یکی ، هرچی پندار خود داره و به  

روی خودش نمیاره این یکی  هول شده افتاد وسط که  

 اال و بال زن میخوام ، حاال کاش یه آدم  

و یکی  درست و حسابی هم میخواست ، رفته دست ر 

 گذاشته که از بیخ و بن به ما نمی خورن  

ناهید برای خودش میگفت و رضا متفکرانه به نقطه  

 ای از آشپزخانه خیره شده بود.  

حق با کی بود ؟ با ناهید که نگران آینده ی پسرش بود  

؟ یا پویا که یک دل نه صد دل عاشق شده بود ، و  

 بسوزد پدر عاشقی که منطق سرش نمی شد!  

د پروازش را محکم کرد و با قرار دادن همراهش  کمربن 

در حالت پرواز سعی کرد آرامش از دست رفته اش را  

 باز یابد  



حس خوبی به این دلشورهای بی موقع و ناگهانی  

نداشت .هربار که قلبش بی دلیل بی تاب می شد و  

دلشوره امانش را میبرد شک نداشت حادثه ای در پیش  

 است  

به قل کوچکترش مربوط می    حادثه ای که بی گمان 

 شود و از راه دور حسش را منتقل میکند  

بار گذشته که قلبش دستخوش تالطم شده و بی تابی  

می کرد پویا را با سرو صورتی زخمی از پیست بیرون  

کشیده بود و دو روز تمام در بیمارستان باالی سرش  

 کشیک داده و دعا کرده بود چشمهایش را باز کند  

 تش مردی میانسال و دنیا دیده بود  نفر کنار دس 

فشار انگشتان او را روی دسته ی صندلی دید و آهسته  

 کنار گوشش زمزمه کرد:  

 _ خوبی جوون؟  

نگاهی سمت مرد انداخت و به رویش لبخند زد ، قبل از  

 اینکه جوابی بدهد مرد پرسید:  

 _ از پرواز می ترسی؟  

  لبخندش وسعت بیشتری گرفت وپلک هایش را بست 

 ،در جواب او گفت:  

 _ بار اولم نیست ! نگرانیم از جای دیگه اس!  



مرد میان سال که گویا هم صحبت خوبی پیدا کرده بود  

با درهم کشیدن ابروهایش حالتی پرسشی به چهره اش  

 داد  

 _ جایی غیر از این پرواز فکرت مشغول کرده؟  

پندار حرکتی سر جایش کرد و تقریبا رو به او نشست ،  

حبتی میتوانست فراموشی بیاورد و فراموشی  هم ص 

 آشوب دلش را کم میکرد  

_ یه برادر دوقلو دارم که خیلی شیطونه ، تا چشم من  

دور میبینه یه کاری میکنه که نباید بکنه ، راستش فقط  

 چهره هامون خیلی شبیه و افکارمون ....  

 مرد میانسال تا ته خط را خواند و لبخند دندان نمایی زد  

 ا این حساب شما قل بزرگتری؟ درسته؟  _ ب 

 پندار با همان لبخند سرش را تکان داد  

 _ سه دقیقه ، و همون سه دقیقه کار دستم داده.  

_ قشنگ معلومه مضطربی ، این خاصیت چند  

قلوهاست که قلب و احساسشون بهم خیلی نزدیکه ،  

زیاد شنیدم که حتی از فاصله ی دورم میتونن حسشون  

 منتقل کنن  

_ دقیقا ! بار قبلم که این حس بهم دست چند ساعت  

بعدش مچاله شده اش بردم بیمارستان ، نگرانم نکنه  

 که بازم اتفاقی براش افتاده باشه  



مرد میان سال خنده ی آهسته و آرامبخشی کرد،  

 دستش را روی دست او گذاشت و گفت:  

_ توکلت به خدا باشه جوون ، چندتا صلوات بفرست و  

خودت مسلط باش تا پروازت تموم شه ،    یه کم به 

 بزنی از حالش مطلع شی  رسیدی فرودگاه میتونی زنگ 

پندار سرش را به تایید برای پیر مرد مهربان تکان داد  

 ، او در جواب پندار دستش را دراز کرد و گفت:  

_ خسرو هستم ، خسرو مجد سردبیر هفته نامه ی  

 فصل سبز!  

نبار با اشتیاق بیشتری  ابروهای پندار باال رفت و ای 

 دست مرد میانسال را میان پنجه هایش فشرد  

_ چه عالی ، منم پندار امیری مدیر مسئول استودیو  

 پویا هستم.  

 _ استودیو ؟؟ منظورتون نوازندگی و این حرفاست؟ 

 #۱۰ 

 پندار خنده ی بی صدایی کرد و سرش را به عقب برد  

   _ نه ! در واقع تیزر تبلیغاتی میسازیم ،  

ابروهای خسرو به معنی فهمیدن باال رفت و پندار  

 ادامه داد:  



_ حاال بستگی داره چی باشه ، گاهی برای بخش  

خصوصی کار میکنیم و گاهی از شرکت های دولتی  

 سفارش داریم  

_ چه عالی ، و میتونم بپرسم االن مشغول ساخت چه  

 کاری هستین؟  

 پندار با احترام جواب داد:  

میرم جنوب برای قرار داد جدید ، البته    _ فعال که دارم 

باید محل فیلمبرداری رو هم بررسی کنم ، شاید الزم  

 باشه محل و امکانات تغییر بدیم  

_ انشاهلل که موفق باشی ، منم دارم میرم دیدن دخترم ،  

همین یه دختردارم ، استاد دانشگاه و ساکن جنوب ،  

زنم ،  گاهی اون میاد پیش من و گاهی من بهش سر می 

خالصه که در طول سال یکی دوباری سوار این  

 ابوطیاره میشیم و رهسپارجنوب کشور!  

 _ موفق باشن ، چه رشته ای تدریس میکنن؟  

_ شیمی کاربردی ، عاشق این رشته اس ، کل زندگیش  

 گذاشته رو این رشته و از خودش دست کشیده  

 _ جسارتا ازدواج کردن ؟  

 اد:  مرد میانسال خندید و جواب د 



_ گفتم که ! از زندگی دست شسته ، اینقدر سرش با  

کتاب و دانشجوهاش گرمه که کال یادش رفته زندگی  

 ابعاد دیگه ایم داره  

جایز نبود سوال دیگری بپرسد ، در هرصورت این مرد  

 خوش رو اگر صالح بود توضیح بیشتری میداد   

به گفتن "موفق باشن"اکتفا کرد و با صدای خدمه ی  

 هردو گوش به زنگ نشستند    پرواز 

   

از دانشگاه خارج شد و با دیدن موتور خفن پویا آه از  

 نهادش بلند شد  

گفته بود کار دارد ، ولی گویا این پسر گوشش بدهکار  

 نبود که نبود!  

ته دلش حس خوبی به این نوع رفتار و ابراز  

احساسات او داشت ولی در ظاهر باید  وانمود میکرد  

 مقابل پیش روی او را بگیرد.    ناراحت است تا 

زیرکانه نگاهی به اطراف انداخت و با اطمینان از خالی  

بودن محوطه ی بیرون دانشکده ابرویی در هم کشید و  

 عرض خیابان را رد کرد  

 دوحس مختلف را باهم تجربه میکرد  

هم از دست او و قهر بی جهت شب گذشته اش ناراحت  

 می دید خرسند میزد  بود و هم از اینکه مجددا او را  



در چند قدمی اش که رسید همه ی حس و حال هایش  

 را پنهان کرد و با اخمی ظاهری سالم داد  

پویا کاسکتش را برداشت و لبخند همیشه قشنگش را  

 به نمایش گذاشت  

 _ سالم به روی ماهت ، بپر باال بریم صفا سیتی!  

ابروهایش بیشتر در هم تنید ، نگاه معنی داری به  

 تور خفن او انداخت و گفت:  مو 

_ فکر کنم دیشب گفتم که کار دارم ، بعدشم با این ؟؟  

 تو نمیدونی کهههه...  

صدای غش غش خنده ی پویا خیابان را برداشت و  

مانع ادامه ی حرفش شد... تابان هول زده نگاهی به  

 اطراف انداخت و گفت:  

 _ آرومتر بابا آبرومو بردی!  

نه گذاشت و با ته مانده ی  پویا کاسکتش را روی بد 

 خنده گفت:  

_ تو چقدر پاستوریزه ای دختر؟ خب کوله ات بزار  

 وسط ، اینم دیگه کاری داره؟  

 تارا با اخم لبهایش را جلو داد و گفت:  

_ دیگه داری زیاده روی میکنی پویا ، اوال که دیروز  

بهت گفتم کار دارم ، دوما ، یعنی تو نمی دونی موتور  

سمه ، نمی دونی الیی کشیدن و هیجان    سواری برام 



برا قلبم ضرر داره؟ نمیدونی یا خودتو زدی به اون  

 راه؟  

پویا که از قبل جوابش را می دانست خندید و از موتور  

 پیاده شد  

 _ خیلی خب بابا نرو پا منبر ،   

 بعد به چند متر آن طرف تر اشاره زد و ادامه داد:  

 میاره!    _ ماشین اونجاست ، موتور داوود 

نگاه تابان رد اشاره ی او را گرفت و به داوود رسید ،  

 با حرکت ریز سر سالمی داد و نالید:  

 _ پویااا ، باور کن باید برم حریر سرا ! 
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 پویا با فاصله دستی دور او گرفت و گفت:  

_ خب منم میخوام با یه تیر دو نشون بزنم ، هم ببرمت  

ان موجود نهایت  حریرسرا ، هم خودم از اندک زم 

 استفاده رو ببرم!  

 قدمهایشان سمت ماشین کشیده شد  

نرسیده به داوود پویا سوئیچ موتور را پرت کرد و  

 داوود روی هوا قاپید. پویا بلند و سرخوش گفت:  

_ کاسکت روشه ! درست برونی ها ، نزنی بترکونیش  

 نتونم جواب پندار بدم ؟  



 ارش رد شد  داوود مشتی به بازوی او زد و از کن 

پویا در ماشین را برای تابان باز کرد و با احترام اشاره  

 کرد که بنشیند  

تابان به ناچار نشست اما دلش با این ماشین سواری  

نبود . یک سری چهار چوبهایی داشت که پویا به شدت  

 نادیده می گرفت  

مادرش به جد سفارش کرده بود که تا این رابطه شکلی  

و آمدشان را به دیدار های کوتاه  رسمی نگرفته ، رفت  

و چند دقیقه ای محدود کنند ، اما پویا بود و بازیگوشی  

هایش ! هربار بهانه ای میتراشید و حدودات او را زیر  

 پا می گذاشت  

 _ پویا ازت خواهش میکنم دیگه این کارو نکن!  

 پویا سرخوش نگاهش کرد  

 _ کدوم کار؟  

اه ، اونم نه هر  _ اینکه با موتور میای جلوی دانشگ 

موتوری ، این ! این که از دور داد میزنه مال چه  

 کاریه!  

 _ عیبش چیه ؟  

_ عیبش اینه که من انگشت نما میشم ، پویا باور کن  

اگه یه نخاله پیدا شه به مامانم خبر بده همین نیم  

 ساعت و یه ساعتم از دست میدیما!!!  



ه هی  _ نمیدیم ، من نمی فهمم تو چه اصراری داری ک 

 عقاید مادرت برام تکرار کنی ؟  

 تارا نفس کالفه ای پس داد  

 پویا در جوابش گفت:  

_ ببین تابان ، همه میدونن اول و آخر من و تو مال  

همیم ، حاال چند روز این ور اون ورش مهم  

 نیست..مهم اینه که چی ؟  

تابان منتظر نگاهش میکرد ، پویا سرخوش به قلبش  

 اد:  اشاره زد و  ادامه د 

 _ که تو حاکم بی برو برگرد اینجایی و بس!  

 هیجان در قلب بیمار تارا ولوله ای شیرین به پا کرد  

نتوانست مقابل لبخند ملیحش را بگیرد ولی زمزمه  

 کرد:  

_ می ترسم پویا ، ته دلم یه چیزی هست که میگه  

 مامانت هیچ وقت رضایت نمیده!  

میدونه شترش  _ ته دلت بی خیال ، اگه پویا ساربونه  

کجا بخوابونه ، من میگم ما دوتا مال همیم توشک نکن  

 ، باشه ؟  

 تابان لبخند محوی زد و پویا در ادامه گفت:  



_ یه خبرای خوبی تو راهه که هنوز برای گفتنش زوده  

، قطعی شد اولین کسی که خوشحال میکنم تویی؟ اکی  

 ؟  

تابان خیره در چشمان او گردنی کج کرد و بیش از  

 یش برایش دلبری کرد.  پ 

حرفها و دلگرمی های این پسر تنها واژه های امید  

 بخش این روزهایش بود   

 پویا در مقابل نگاه مشتاق و خیره ی او گفت:  

 _ حاال بخند که با دل درست ازت جدا شم!  

لبخند تابان عمیق تر شد و پویا: ایوالیی "حواله اش  

 کرد.  

انه گذشت ، دقایق  دقایقی به دلداگی و حرفهای عاشق 

زیبایی که به قدری جفتشان را غرق اشتیاق کرده بود  

 که گذر زمان را از دست داده بودند.  

دل کندن سخت بود ، اما مقابل حریر سرای صادقی  

 ایستاده بودند و چاره ای جز جدایی نبود .  

تابان به سختی از نگاه پراز خواهش پویا دل کند و  

 پیاده شد.  

ار را باز کرد و برای داوودی که آن  پویا هم در کن 

 طرف خیابان منتظرش بود دست بلند کرد  

 تابان پرسید:  



 _ میخوای با موتور برگردی؟  

 پویا برایش چشمکی زد و جواب داد:  

 _ مال پنداره ، بفهمه رفتم سراغشششش، 
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 یک خط فرضی زیر گلویش کشید وبا خنده ادامه داد:  

 _ پخخخخخ!  

 تابان خندید  

 پویا به ورودی حریر سرا اشاره زد و گفت:  

_ خیلی خب دلبری دیگه بسه ! برو تو تا خیالم راحت  

 شه!  

تابان مطیعانه برایش دست بلند کرد و پویا هم به تبع  

 دستش را باال برد و از عرض خیابان رد شد  

هنوز پای تابان به درگاه حریر سرا نرسیده بود که  

 برداشت    صدای وحشتناکی کل خیابان را 

قلبش ایستاد ، وحشت زده برگشت و روح از تنش  

 پرکشید  

پویا کف خیابان مقابل الستیک های یک شاسی در  

 خون خودش می غلتید و بال بال میزد.  

بی اختیار نام پویا را فریاد زد و همزمان با داوود  

 سمت او دوید  



 باالی سر محبوبش زانو زد  

دستی روی سرش    مردم دورشان را گرفتند و داوود دو 

کوبید ، خون از دماغ و دهان پویا سرازیر شد و  

دقایقی بعد بدنش از تالش مذبوحانه برای ادامه ی  

 زندگی ایستاد . دنیا دور سر تابان چرخید،  

صداها قطع شد ، تصویر ها محو شد و چیزی وسط  

 سینه اش از حرکت ایستاد  

و    پویایش پر کشید ، مقابل چشمان مشتاق او جان داد 

 او را با دنیایی از مشکالت تنها گذاشت .  

   

وسط فرودگاه مقصد ، قلب بی تابش تیر بدی کشید و  

 وادارش کرد روی صندلی بنشیند  

 خسرو بازویش را گرفت و پرسید:  

 _ چی شد ؟ حالت خوب نیست؟  

 نگاه دردمندش را باال کشید و دست روی قلبش گذاشت  

 ی افتاده!  _ نمیدونم ؛ حس میکنم یه اتفاق بد 

 خسرو که واقعا نگران شده بود اشاره زد:  

 _ خب یه زنگ بزن به برادرت خیال خودت راحت کن!  

سرش را به تایید تکان داد و به گفته ی او موبایلش را  

 بیرون کشید.  



چندین بار شماره ی پویا را گرفت و بی جواب ماند ،  

درنهایت شماره ی داوود و مابقی دوستانی را که  

 میزد با پویا در ارتباط هستند گرفت.  حدس  

بی جواب ماندن کشنده بود ، حدسش هر لحظه قوت  

بیشتری می گرفت و حالش خراب تر می شد .خسرو که  

پا به پای او در بی تابی اش شریک بود دستی به شانه  

 اش زد و گفت:  

_ بد به دلت راه نده ، پاشو بریم خونه ی من یه  

بگیر ، انشاهلل که  این بار  استراحتی کن دوباره تماس  

 به نتیجه نمی مونی!  

زبانش از گفتن هر جمله ای قاصر بود ، همه ی توانش  

 را در یک جمله جمع کرد و گفت:  

 _ ممنون ، از قبل هتل رزرو کردم  

   

رضا دستپاچه وارد اوژانس شد و با دیدن سر و لباس  

 خونی و رنگ سفید داوود رمق از زانوهایش رفت  

دمی به عقب برداشت و کمرش به دیوار پشت  داوود ق 

سر چسبید. سیبک گلویش باال و پایین شد و شرمنده  

 از روی پدر پویا  پلک روی هم گذاشت  

نفس در سینه ی رضا بند رفت ، کمرش تا خورد و  

 دست به زانو گرفت .  



لحظاتی بعد دکتر اورژانس بعد از تالشی بی ثمر بیرون  

 گرفت    آمد و داوود کمر از دیوار 

 رضا رد نگاه داوود را گرفت و سرش به عقب چرخید.  

دکتر  اورژانس گوشی را دور گردنش رها کرد و  

 دستهایش را در جیب روپوش سفیدش فرو برد.  

رضا به سختی قامت راست کرد و کنار دست داوود رو  

 در روی دکتر جوان ایستاد.  

نگرانی و دو دلی در نگاه پزشک جوان بیداد میکرد.  

لی چاره ای جز طی کردن این مسیر سخت نمی دید ،  و 

 به همین جهت دم بی صدایی گرفت و تیر خالص را زد  

 _شما پدرشی؟  

 مردمکهای ترسان رضا حرفش را تایید کرد  

 _ متاسفم ، دیگه کاری از دست ما ساخته نیست!  

همزمان با پایان جمله ی او دستهای خونی داوود    

نیمه بلندش در    روی سرش نشست و "یا حسین" 

 محیط پیچید 
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 رضا بی رمق نالید:  

_ یعنی چی دکتر ؟ یعنی چی کاری ساخته نیست؟ ولی  

 پسر من...پسرم...  



دکتر جوان با درک موقعیت حساس او دستی به بازوی  

 رضا زد و سرش را زیر برد  

_ مرگ مغزی پدر جان ! متاسفانه وقتی پسرتون  

بود ، ما به    آوردن سطح هوشیاریش خیلی پایین 

همکاران مرتبط  توبیمارستان شریعتی اعالم کردیم  

وشرایط پسرتون اطالع دادیم ، اومدن تست گرفتن ودر  

 کمال تاسف مرگ مغزی پسرتون تایید کردن.   

روح از تن رضا خارج شد و تلو تلو خوران به عقب    

 رفت  

داوود زیر بازویش را چسبید و رضا سرش را رو به  

 آسمان گرفت  

 خدا جواب مادرش چی بدم !    _ 

دکتر جوان باز هم سری به تاسف تکان داد و از  

 کنارشان گذشت ، در همین حین رو به داوود گفت :  

 _ شما یه سر بیایید اتاق من !  

داوود که به سختی داشت با بغضش مبارزه میکرد فقط  

 با سر عالمت داد   

سپس به رضا کمک کرد ، روی یکی از صندلی های  

انس جا به جایش کرد و خودش پایین پای او  اورژ 

 نشست  



رضا سرش را به دیوار پشت چسباند و نگاهش را زیر  

 کشید.  

_ چی شد داوود؟ تو اونجا بودی ، آره؟ دیدی بچه ام  

 چطورر....  

 بغض رضا نیشتری شد و بغض مرد جوان را شکست  

دو انگشتش را روی تخم چشمهایش گذاشت و گریه  

 اش را رها کرد  

لحظات سخت و سنگین می گذشت ؛ داوود دست تنها  

مانده بود و باید یک تنه این خبر ناگوار را به دوست و  

 آشنا اطالع میداد  

سخت تر و ناراحت کننده تر از همه لحظه ای بود که  

گوشی به دست گرفت و با انگشتان لرزانش شماره  

 پندار را گرفت  

اب بیاورد  خبر ناگوار مرگ برادر چه کسی میتوانست ت 

؟ آن هم برادر دوقلویی که دین و ایمانش قل  

 کوچکترش بود و بس!  

رضا با توجه به حال خرابی که داشت ، با کمک  

پرستاران بخش روی تخت منتقل شد و یک سرم و  

 آرامبخش دریافت کرد  



داوود هم بعد از تماس دردناکی که باپندار داشت قدم  

و خودش را  های ناتوانش را سمت اتاق دکتر کشید  

 برای دوره ای سخت و بدون پویا آماده کرد.  

صدای خنده ها و شیطنت های پویا در گوشش پیچید!  

بعد از این دیگر نه پویایی بود و نه کل کلی ! نه پیستی  

بود و نه هیجان و سرو صدایی! بعد از این فقط یک  

دنیا حسرت بود و جای خالی رفیق پر شوری که با  

 ی او تمام کرده بود.  رفتنش دنیا را برا 

   

پشت در اتاق دستهای آلوده اش را روی پلکش کشید  

 و ضربه ای به در زد.  

دستهایی که به خون بهترین رفیقش آلوده شده  

بود ....عضوی که آخرین لحظات زندگی پویا او را در  

 آغوش گرفته و برایش زار زده بود.  

  لحظاتی بعد مقابل دکتر اورژانس نشسته بود و سعی 

 میکرد همه ی حواسش را به گفته های او بدهد.  

هرچند که فکر و ذهنش کنار رفیقی بود که ضربان  

قلبش به دستگاه وصل بود و رسما مرگش اعالم شده  

 بود.  

دکتر جوان گزارش زیر دستش را مرور کرد و روبه او  

 گفت:  



_ خب ! باید بگم  طبق اطالعاتی که شما دادید همکارا  

انمی که همراه بیمار مرگ مغزی  سابقه ی دختر خ 

 آوردید در آوردن!  

 گوش های داوود تیز شد.  

 دکتر ادامه داد:  

_  طبق گفته ی شما ایشون تو صف پیوند هستند و در  

 حال حاضر به کمک باتری قلبشون کار میکنه!  

 جواب داوود بی رمق تر از هر وقت دیگری آمد  

هست باتری    _ بله دکتر ، تا جاییکه خبر دارم یه سالی 

 گذاشتن!  

دکتر جوان با اطمینان از تاییدی که داوود کرد ادامه  

 داد:  

_ ببنید ؟! شاید درست نباشه تو این شرایط این حرفا  

زده بشه ، شاید از نظر شما که دوست و نزدیک بیمار  

هستین این مدل حرف زدن خیلی بی رحمانه و به دور  

یدونم که بگم  از انصاف بیاد ، اما من وظیفه ی خودم م 

، وظیفه میدونم چون از این موارد زیاد دیدم و مطمئن  

هستم که میشه با کنترل شرایط و تسلط به احساسات  

 جون یه نفر دیگه رو نجات داد.  

داوود که همچنان شوکه بود در جواب حرفهای دکتر  

 پرسید: 
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_ ببخشید دکتر ، من اصال حالم خوب نیست میشه  

   واضح تر حرف بزنید 

 دکتر جوان لبخند محوی زد و تکیه داد.  

_ بله حتما ! واضح ترش اینه که دوست شما دیگه  

  برنمیگرده  و اون خانم جوانی که همراهش آوردین 

شرایطشون اضطراریه و اگر زودتر پیوند نگیره  

 ممکنه که.....  

داوود که تازه متوجه ی حرف دکتر شده بود لبهایش  

 را تکان داد:  

 چیه دکتر؟    _ منظورتون 

دکتر جوان لب زیرینش را زیر دندان گرفت و جواب  

 داد:  

_ میخوام بگم که با خانواده اش صحبت کنین ، سعی  

کنید مجابشون کنید که پسرشون دیگه بر نمیگرده و با  

 این کار میتونن جون یه نفر دیگه رو نجات بدن!  

آه از نهاد داوود بلند شد ، چه وظیفه ی خطیری به  

گذاشته بود روزگار ! خودش همچنان در شوک  گردنش  

از دست دادن رفیق بود و باید خانواده ی او را هم به  

 این امر ترغیب میکرد  



 سری تکان داد و گفت:    

 _ نمیتونم دکتر ، من نمیتونم ازشون بخوام که ...  

جمله اش ناتمام ماند ، سرش را بین دو دستش گرفت  

 و بغض کرده ادامه داد:  

هنوز شوکه ام ! هنوز باورم نمیشه که دیگه  _ خودم  

 نیست ! دیگه صداش نمی شنوم !  

 نگاهش را باال کشید  

_ بعد شما چطور ازم میخواید که همچین چیزی به  

 خانواده اش بگم؟!  

 دکتر صبورانه حرفهای او را تایید کرد.  

_ میتونم درکتون کنم ، االن حال خوشی ندارید ولی  

ه اون دخترهم شرایط سختی داره  اینم در نظر بگیرید ک 

، با شوکیم که بهش وارد شده هر لحظه براش حکم  

طال رو پیدا میکنه، من فقط از شما میخوام با ما  

 همکاری کنید همین!  

 داوود کمر راست کرد و آهش را پس داد  

_ یه برادر دوقلو داره ، پدرش رو نمیدونم ولی با  

ت نمیده ولی  مادرش نمیشه حرف زد ، میدونم که رضای 

 از طریق برادرش شاید بشه یه کاری کرد  

 لبهای دکتر رنگی از لبخند گرفت  

 _ برادرش خبر داره؟  



_ بله....قبل از اینکه بیام خدمت شما باهاش تماس  

 گرفتم  

 _ خیلی خب ، پس منتظر میشیم تا ایشونم بیاد  

 داوود دستهایش را روی زانو زد و گفت:  

ونه خودش برسونه ، ولی  _ امروز که فکر نکنم بت 

برای فردا میتونید امیدوار باشید ، البته من هنوز بهش  

نگفتم که چه بالیی سر بردارش اومده ، فقط تونستم  

 دروغ سرهم کنم و بگم تو پیست آسیب دیده.  

_ کار خوبی کردین ، اگه دوقلو باشن که صد در صد  

 تحمل این داغ سخت تر میشه براش!  

ن از ارتباط نزدیک این دوتا باخبرم  _ بله ! و اینکه م 

و فقط خدا میدونه بعد از پویا چه بالیی سر این برادر و  

 این خانواده میاد!  

_ در هرصورت متاسفم و دعا میکنم خدا به شما و  

 خانواده ی ایشون صبر بده  

   

نرگس پریشان و سردرگم یک به یک ال به الی پرده ها  

 شت  را سرک میکشید و دنبال دخترش میگ 

از لحظه ای که داوود تماس گرفته بود روی پا بند نبود  

، دلش مثل سیر و سرکه می جوشید و شم مادرانه اش  



التهاب موجود در صدایش  میگفت که مرد جوان با آن 

 مسئله ی مهمی را از او پنهان کرده است  

رضا زیر سرم بود و با وجود آرامبخشی که دریافت  

 ی میکرد  کرده بود بازهم قلبش بی تاب 

 نرگس دستپاچه سرکی کشید و خارج شد.  

یک لحظه نگاه بی فروغ رضا چهره ی درهم ریخته ی  

زن را از نظر گذراند و ثانیه ای بعد ذهن آشفته اش  

 شروع به پردازش کرد.  

این زن بی نهایت برایش آشنا بود ، به مغزش فشار  

آورد و ناغافال نیم خیز شد ، درد بدی در سرش پیچید  

وباره سرجایش برگشت ، شقیقه هایش را بین دو  و د 

انگشت فشرد و میان آشفته بازار ذهنش چهره ی زن  

 را به خاطر آورد.  

نرگس بود !،خودش بود ، نرگس بود که بعد از سی و  

 چند سال دوباره توفیق دیدارش را به دست آورده بود.  

ولی اینجا چه میکرد ؟  ال به الی این همه درد دنبال  

 گم کرده ی خود می گشت ؟  کدام  

چقدر پیر و شکسته شده بود ؟ آیا این نرگس همان  

دخترک ترگل ورگل خاله شوکتش نبود ؟ همان دخترک  

خوش سرو زبانی که زمانی قلندوش رحمان مینشست  

 و صدای خنده های شاد و کودکانه اش هر رهگذری 
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را به وجد میاورد ؟ همانی که در اوان نوجوانی شوکت  

ای خواستگارانش پشت چشم نازک میکرد و همه را  بر 

 با یک جواب نه از درخانه رد میکرد؟!  

ذهن آشفته اش بیشتر از این توان تحلیل نداشت ، فعال  

نرگس و دلیل بودنش در این محیط  مهم نبود وقتی  

جوان رشیدش چند متر آن طرف تر روی تخت دراز  

همیشه    کشیده بود و حسرت دیدار دوباره اش را برای 

 به دل او گذاشته بود.  

با این فکر کشنده بلند شد ، تحمل یک جا ماندن و فکر  

کردن را نداشت ، بی اجازه سرم دستش را کشید و دور  

 از چشم پرستارها از تخت پایین کشید.  

لحظاتی بعد باالی سر پویای جوانش ایستاد ، از غفلت  

یش  پرستار بخش استفاد کرد و خودش را به جوان برنا 

 رساند.  

 قلبش ضربان داشت و مرگش تایید شده بود.  

قلب ضعیف و ناکوک مرو به درد آمد ، دست روی  

 پیشانی زخمی و گونه ی کبود فرزندش کشید .  



داغ جوان سخت بود ، آن هم جوانی که خوب به ثمر  

نشسته بود و به وجودش ، به عصای دست بودنش  

 امیدواربود و اعتماد داشت.  

چشمش را پر کرد ، بی اراده پیشانی به    اشک حلقه ی 

پیشانی جوانش چسباند و قلب مردانه اش از غصه  

 ترک خورد و صدای گریه اش در اتاق پیچید.  

_ پویا جان پاشو بابا ! پاشو بگو همه ی اینا دروغه !  

همش خوابه ! بلند شو بابایی ، بلند شو باز برام بخند ،  

امانت در  باز خونه رو رو سرت بزار و صدای م 

بیار ....آخ پویا پاشو پسرم ... پاشو مرد توکه اینقدر  

ضعیف نبودی ! مگه قرار نبود برات برم خواستگاری  

؟ مگه امروز بهت نگفتم ، مگه قول ندادم اگه مطمئن  

شم خودم مادرت راضی میکنم ، پس چی شد ؟ هان !  

چرا جازدی ؟ چرا صبر نکردی تا برات آستین باال بزنم  

 لباس دومادی تنت کنم ؟  و خودم  

 از صدای شیون رضا پرستارها ریختن داخل اتاق!  

 رضا بی اهمیت ضجه زد:  

_ پاشو مرررررد ! پاشو نزار پدر پیرت به حسرت  

داماد کردنت بمونه ، پاشو نزار مادرت رخت عزا به  

تن کنه ، نزار کمر برادرت بشکنه ،،،آخ پویا اگه پندار  

 ه نیستی .....  بفهمه...اگه بفهمه که دیگ 



پرستارها تالش میکردند جسم ناتوان او را از جوانش  

 جدا کنند ولی دلش پر بود و قلبش بی نهایت سنگین!  

 سرش را که بلند کرد صورتش غرق آب بود .  

قدمی به عقب برداشت و با حسرت در چهره ی پسرش  

 گفت :  

_ چه عجله ای داشتی برای رفتن بابا ؟ از ما خسته  

؟ یعنی من زنده باشم تو نباشی ؟! چطور    شده بودی 

 ممکنه ؟  

 پرستار پخش با احتیاط کنار او زمزمه کرد:  

_ آقا خواهش میکنم بفرمایید بیرون ، اینجا موندن  

 برای ما مسئولیت داره!  

 رضا بی اهمیت ادامه داد:  

_ نگران نباش بابا ...تنهات نمیزارم ...خیلی زود ،  

 یشت!  قول میدم خیلی زود بیام پ 

با ورود پزشک جوان بخش  که پرستارها خبرش کرده  

بودند رضا باالجبار از جسم بی جان پسرش دل کند و  

 از اتاق خارج شد.  

   

نرگس باالی سر تابان ایستاد و با انگشت موهای  

 مشکی و لجباز او را داخل داد  



لکه های ریز و درشت خون روی لباس او خودنمایی  

 نرگس را به درد میاورد  میکرد و دل مادرانه ی  

پرستاری که هر نیم ساعت برای چک کردن وضعیت او  

باالی سرش حاضر بود، سرعت  قطرات سرم را پایین  

 آورد و زمزمه کرد :  

_ متاسفانه آقایی که همراه بیمارتون آوردن مرگ  

مغزیش تایید شده و پدرش اصال حال خوشی نداره ،  

ندید ، هرجور    ولی بهتون توصیه میکنم زمان از دست 

شده با خانواده اش ارتباط بگیرید و به نحوی  

 خواستتون رو مطرح کنید  

درد سر تا سر وجود او را در نوردید و در نهایت در  

 سینه اش مچاله شد.  

چطور میتوانست همچین اقدام بی رحمانه ای انجام  

دهد . کارش کم از سوء استفاده نبود ،آن هم وقتی پویا  

شته ی خودش میدانست و قلبا به  را مثل پسر ندا 

 بودنش کنار تابان راضی بود  

پرستار بخش مطلبی را داخل چارت یادداشت کرد و  

 ادامه داد:  

_ شوک بدی بهش وارد شده ، معلوم نیست ماهیچه  

های قلبش دیگه جواب بده یا نه ؟ دست دست نکنید  



خانم ، اگه قراره برای دخترتون کاری کنید االن  

 وقتشه!  

اشک به بیرون از حلقه ی چشمش نفوذ کرد و  نم  

نرگس گوشه ی شالش را روی صورتش کشید ،  

 زمزمه وار ناله کرد:  

_ نمی دونم چرا توان این کارو تو خودم نمیبینم ،  

سخته به خدا ! من اون پسر میشناختم ، چطور میتونم  

تو صورت مادرش نگاه کنم و بگم به خاطر دختر من  

 خی کنن؟ اجازه بده پسرتو سال 
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آدم تا خودش مادر نباشه این چیزارو درک نمیکنه ،  

حس میکنم که پسر خودم از دست دادم نه یه    ولی من 

غریبه ای که هیچ شناخت و محبتی نسبت بهش  

 نداشتم.  

 _ نامزد بودن؟  

با این پرسش به جای پرستار نگاه نرگس باال رفت و  

 زمزمه کرد:  

دیر یا زود این اتفاق    _ خدا نخواست وگرنه قرار بود 

 بیافته!  



_ پس همین ! بیخود نیست که قلب دخترتون یکی در  

میون میزنه ، نامزدش جلوی چشمش پرپر شده ،  

 هرکس دیگه ام بود حالش بهتر از این نمی شد.  

گردن نرگس خم شد و شدت گریه اش را در سینه خفه  

کرد ، پرستار از بغل تخت کنار آمد و سمت خروجی  

 داشت  قدم بر 

_ به هرحال تسلیت میگم ،البته تکرارمیکنم اگه جون  

دخترتون دوست دارید همه ی تالشتون برای زنده  

 موندنش بکنید.  

نرگس با گردنی خمیده گوشه ی شالش را دو طرف  

 صورتش گرفت و سرش را تکان داد  

 پرستار مقابل ایستاد و تذکر داد  

شه و سراغ  _ باالی سرش گریه نکنید ، االنه که بیدار  

نامزدش بگیره ، یا برید بیرون یا خودتون کنترل کنید  

 که فعال چیزی نفهمه  

نرگس دم عمیق و دردناکی از هوای نچسب اتاق گرفت  

 و "چشم" ضعیفی گفت  

وقتی حال او تا این حد خراب بود خدا باید به فریاد دل  

 مادر پویا می رسید.  

   

   ****************************** 



   

دار باالی سر جسم بی جان برادر ایستاد ، نگاهی به  پن 

 دم و دستگاه متصل اطرافش انداخت و زمزمه کرد:  

_ بی معرفت ؛ اینجوری مواظب ناهید خانم و بابا بودی  

 ؟  

چهره ی زخمی و بی حرکت پویا آرامشی عجیب داشت  

، همان آرامش همیشگی و لبخندی که جز الینفک  

 صورتش بود.  

   

ردی نداشت ، آرام و بی صدا خوابیده بود و  گویا هیچ د 

 به بازی دنیا لبخند میزد.  

اصال دنیا تا بود برای پویا بازیچه بود ، حاال که نبود و  

 قطعا بازیچه بودنش بیشتر به چشم می آمد.  

طاقتش طاق شد ، تحمل دیدن برادر بازیگوشش را  

 روی تخت نداشت.  

قی از عطر تن  عمی   خم شد و پیشانی اش را بوسید ، دم 

 او گرفت و مردانه ناله زد:  

 _ آخه چطور ازت دل بکنم با مرام؟!   

سرش را کنار سر او گذاشت و با دست کنار صورت  

 برادرش را پوشاند  



_ تو مثال میخواستی داماد شی ، آسمون و زمین بهم  

دوخته بودی که ناهید خانم راضی کنی ! این بود نتیجه  

پریدن ؟ هممون  گذاشتی تو  ی اون همه باال و پایین  

خماری  رفتی پی عشق و حال ؟آره بی معرفت ، رفتی  

نگفتی دیگه بعد از تویی وجود نداره ، دیگه پندار بی  

 پندار ! زندگی بی زندگی !  

 سینه ی مردانه اش ماالمال از درد بود   

حرفهای داوود و گفته های پزشک در سرش می  

وجودش دل    چرخید و مانده بود چطور از نیمه ی 

 بگیرد  

سرش را بلند کرد ، دستی روی پلکش کشید و ادامه  

 داد:  

_ هنوزم دیر نشده پویا ؛ اگه چشمت باز کنی قول میدم  

ببخشمت ، گفته بودم بی اجازه نرو سر وقت موتور من  

، رفتی ! ولی بازم میگم بی خیال!  اگه االن بچگی  

سند  نکنی و پاشی تو چشمم نگاه کنی قسم میخورم که  

اون موتور به نامت بزنم ، اصال سند چیه ؟ همه عمرم  

نوکریت میکنم داداش ولی جون پندار چشمات باز کن  

 و تو چشمام نگاه کن!  

التماس هایش بی فایده بود ، خودش هم خوب میدانست  

که پویا برگشتنی نیست ، عصبی از افکار کشنده که  



  طی بیست و چهار ساعته گذشته یه لحظه ام رهایش 

 نکرده بود بلند تر گفت:  

_ د پاشو لعنتی نمی بینی دارم داغون میشم ؟! پاشو  

بهت میگم ، ناهید خانم سه دفعه تا حاال از هوش رفته  

 ، بابا رضا به سختی رو پاش بنده، پاشو پسر!  

 گفت و صدای بلند گریه اش در اتاق پیچید  

داوود پشت در اتاق به دیوار سر خورد ، روی زمین  

 و به اشکهایش اجازه ی باریدن داد  نشست  

شاید باید خودش را برای نداشتن و نبودن پندار هم  

 آماده میکرد  

این دو برادر یک روح در دو بدن بودن ، ظاهرشان  

یکی بود و رفتارشان متفاوت ، ولی او میدانست که  

قلب و احساسشان چقدر بهم نزدیک است و تا چه  

 اندازه برای هم می تپند 
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کسی گفته است که مرد گریه نمی کند ، این حرف    چه 

از دهان کدام فیلسوف و دانشمندی بیرون آمده و زبان  

به زبان چرخیده است . مردها گریه میکنند ، بلکه  

بیشتر و سوزناک تر از زن ها، با این تفاوت که صدای  



گریه ی زن عرش را میشکافد و گریه ی مرد زمین  

 زیر پایش را میلرزاند  

ساعتی بود که مردها تابو شکنی کرده بودند و    چند 

 یک خط قرمز دور این سنت غلط کشیده بودند  

شاید تنها حسن مرگ ناگهانی پویا شکستن همین سنت  

 غلط بود  

بیرون از اتاق  کنار رضا  روی نیمکت نشست و  

 دستش را دور شانه های  افتاده ی او حلقه کرد  

 سید:  رضا سرش را به پشت برد و پندار پر 

 _ از مامان چه خبر؟  

سر رضا تکان های ریز خورد و صدایش به سختی از  

 حنجره بیرون زد:  

_ خوب نیست ! چندتا آرامبخش گرفته هنوز بی تابی  

میکنه ، تاچشمش باز میشه سراغ پویا رو میگیره و  

 میخواد از تخت بیاد پایین  

پندار نفس پر از التهابش را پس داد و شانه ی نحیف  

 ستخوانی پدرش را فشرد  و ا 

_ کاش پیشش میموندی بابا ! االن بیشتر از هروقتی  

 به شما نیاز داره.  



تکان های ریز سر رضا خیال آرام گرفتن نداشت ، نگاه  

غم زده اش را تا پشت شیشه کشید و روی جسم آرام و  

 بی جان پویا متمرکز کرد  

_ دلم نمیاد چشم ازش بردارم ، وقتی فکر میکنم که  

 یگه......  د 

فشار مضاعف پنجه های پندار حرفش را نیمه تمام  

 گذاشت .  

پندار بی آنکه به چهره ی محزون و از هم پاشیده ی  

 پدرش نگاه کند زبان باز کرد و به جان کندنی پرسید:  

 _ در مورد پیشنهاد دکترش فکر کردید؟  

رضا آب دهانش را فرو داد و با حسرت پسر کوچک و  

 ید ؛ در جواب پندار گفت:  بی جانش را پای 

_ مادرت رضایت نمیده ، با این شرایطیم که داره  

نمیشه جلوش دهن باز کرد ، میترسم حرف بزنم خدایی  

 نکرده  اونم از دست بدم!  

پندار پلکهایش را بست ، دکتر پویا گفته بود شرایط  

 تابان اضطراریست و هرچه زودتر باید پیوند شود  

ی دوشب پیش پویا را که با    دندان بهم فشرد و جمله 

صدای بلند در جواب مادرش گفته بود برای خودش  

 مرور کرد.  



گفته بود حاضر است قلبش را اهدا کند که تابانش    

نفس بکشد . و گویا درست همان موقع مرغ آمینش به  

راه بود که کمتر از بیست و چهار ساعت بعد پویا روی  

از اهدا قلبش  تخت بیمارستان دراز کشیده بود و حرف  

 به تابان بود  

 پلک و زبانش باهم باز شد و بی مقدمه زمزمه کرد:  

 _ پویا کارت داره!  

 سر رضا از دیوار پشت سرش کنده شد  

داوود که تا آن لحظه به دیوار روبه رو تکیه زده و  

 فقط نظاره گر بود هوشیار شد  

 پندار ادامه داد:  

وقع ها بود که  _ باهم ثبت نام کردیم ، پارسال همین م 

پویا پیشنهاد داد و دوتایی یه ثبت نام اینترنتی انجام  

 دادیم!  

 رضا نیم رخ پسرش را هدف گرفت :  

 _ چی داری میگی تو پسر؟  

 پندار نگاهش را همراه تلخند به پدرش داد و گفت:  

 _ جفتمون کارت داریم !  

حیرت در نگاه رضا موج میزد ، پندار دستی به  

 امه داد:  صورتش کشید و اد 



_ با این حساب شما به رضایت مامان نیاز ندارید ،  

 رضایت خودتون تنها کافیه!   

 لبهای خشکیده ی رضا از هم فاصله گرفت  

 پندار تلخندش را تکرار کردو گفت:  

_ اون موقعها چیزی نگفتیم چون فکر کردیم مامان دل  

شنیدنش نداره ، ولی االن دیگه دکتر پویا هم در  

کافیه فقط یه امضا پای رضایت نامه  بزنید و  جریانه ،  

 کار تموم کنید  

گفتن این جمله ها اصال راحت نبود ، هرکلمه ای را که  

به زبان میاورد قلبش تکه تکه میشد ، ولی روزی که  

برای گرفتن کارت اقدام کرده بودند خودش را قانع  

کرده بود که در صورت اتفاق میتواند جان چندین نفر  

 گ نجات دهد   را از مر 

اما هرگز فکرش را نمی کرد روزی برسد که این  

تصمیم سخت را برای پویایش بگیرد . ولی خب  

روزگار است دیگر ! همیشه که بر وفق و مراد دل آدم  

 ها نمی چرخد!  

رضا تکانی به سرش داد و خودش را با یک جمله  

 خالص کرد: 
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 _ ولی بازم رضایت مادرت شرطه!  

اسی بله ، ولی رضایت جفت والدین  _ از نظر احس 

برای کسیه که کارت اهدا نداره ،  کسی کارت داره  

 رضایت پدر به تنهایی کافیه ، و اگر پدر نباشه مادر  

و در صورت نبودن هیچ کدوم سلسله مراتب طی  

میکنه ... اونیم که کارت نداره تمام وراث حقیقی باید  

   حاضر باشن و زیر رضایت نامه رو امضا کنن 

 اطالعاتش در این مورد جامع و کامل بود  

 لبهای خشکیده ی رضا تکانی خورد درمانده نالید:  

 _ جواب مادرت چی بدم ؟  

سیبک گلوی پندار باال و پایین شد و دردش را به  

 سختی فرو داد  

_ حرف زدن در این مورد خیلی سخته ، االن که دارم  

، ولی    این حرفا رو میزنم انگار تو حال خودم نیستم 

 همه تالشم میکنم که در لحظه بهترین تصمیم بگیرم   

 نگاهش را به چشمان منتظر پدرش داد و گفت:  

_ یادمه روزی که کارت گرفتیم پویا گفت حداقل  

اینجوری میدونم اگه مردم , اگه مغزم از کار افتاد وقلبم  

هنوززندگی رو دودستی چسبیده بود, عمرم باطل نشده  

ن یکی دیگه میتونه نفس بکشه و به  ، الاقل بعد از م 

 زندگی ادامه بده  



 حلقه ی چشمان رضا پرشد ، پندار ادامه داد:  

_ بیایید فکر کنیم این آخرین خواسته ای بوده که پویا  

از ما و از زندگی کوتاهش داشته ، شاید اینجوری  

 راحتتر بتونیم با جریان کنار بیایم!  

انش دلی به  پلک های رضا روی هم نشست ، جفت پسر 

 بزرگی دریا داشتند و دست او را از پشت بسته بودند  

زمزمه ی کوتاه رضا دل برادرانه ی پندار را لرزاند و  

 به روی خودش نیاورد.  

 _ ببین چه کاری الزمه همون انجام بدیم!  

   

صدای ضجه های ناهید تمامی نداشت و کل قبرستان    

 را درگیر کرده بود  

جسم کفن شده ی برادرش را در    پندار میان قبر رفت و 

قلب خاک گذاشت ، ظاهرش محکم و درونش متالشی  

 بود  

کفن از صورت پویاش گرفت ، صورتش را سمت قبله  

 چرخاند و دست روی سرش کشید  

 کاش میشد او را هم کنار پویایش خاک کنند  

کاش میشد همین جا ، در همین نقطه کنار او دراز  

 تشان خاک بریزند  بکشد و اجازه دهد که روی جف 



چراکه وقتی پویایی نبود ، پنداری هم نبود ، ولی  

 روزگار ناسازگار بود و نامرادی میکرد.  

تلقینش داد و اشک ریخت . آن باال ، دور تا دور حفره  

ی قبر ، مردان و زنان قد علم کرده و منتظر بودند او  

 کارش را تمام کند.  

نمی آمد    ولی خودش تمایلی به جدایی نداشت . دلش 

 خاک بریزد و پویایش را برای همیشه تمام کند.  

درنهایت تاب و توانش رفت ، باالی سر قل کوچکش  

دست روی تخم چشمهایش گذاشت و با گریه ای بی  

 صدا اما مردانه برادرش را بدرقه کرد.  

 لرزش شانه هایش رمق زانوهای رضا را برد  

رفتند و از  داوود و چند تن از اقوام زیر بازوی او را گ 

 سر قبر دور کردند  

سپس به اصرار بقیه ی بستگان  پندار از خانه ی ابدی  

برادر بیرون آمد و اولین مشت خاک را خودش روی  

 جنازه ی پویایش ریخت  

ناهید از حال رفت ، رضا از پا افتاد و پندار برای  

 همیشه با خودش خداحافظی کرد  

   

 )دوماه بعد(    

   



روی قفسه ی سینه اش گذاشت و    تابان با احتیاط دست 

آهسته و نرم نرم نشیمن خانه را رد کرد و از پشت  

 پنجره به تماشای مادرش ایستاد  

هوا سرد بود و بخار از دستان خیس نرگس بلند شده  

 بود  

پنجه هایش را روی بخار شیشه کشید و ردی از  

 خودش به جا گذاشت.  

سی  بوی نعنا و جعفری زیر بینی اش زد و غم بی ک 

 مادرش در قلب پیوندی اش النه کرد.  

نشده کنار دیوار حیاط    هنوز کوهی از سبزی پاک 

تلمبار بود و مادرش بی گالیه میان هوای سرد حیاط ،  

دسته های پاک شده را با دقت تمام میشست و داخل  

 آبکش های بزرگ می ریخت  

دستش روی دستگیره ی سرد و آهنی در نشست و  

 بیرون رفت 
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 صدای قیژ قیژ لوالی خشک در نگاه نرگس چرخید  از  

 معترض گفت:  

 _ کجا مادر ؟ برگرد تو هوا سرده!  



بی اهمیت به تذکر مادرش دمپایی های ابری را نوک  

 پایش انداخت و تا وسط حیاط پیش رفت  

نرگس آخی کشید و دست به گودی کمرش زد ، صاف  

 ایستاد و گفت:  

ای خودتو داشته باش  _ کار دستم نده دختر ! یه کم هو 

 بلکه زود سرپاشی!  

 تابان لبخند محوی زد و دست به سینه شد  

سرپا شدن واژه ی غریبی بود برای اویی  که دیگر  

انگیزه ای برای این زندگی نداشت . هربار که دست  

روی قلبش می گذاشت و ضربانش را حس میکرد به  

ر  یاد پسر خنده رویی می افتاد که پایان زندگیش با عم 

 دوباره ی او مصادف شده بود.  

بغض داشت ، درد داشت ، حدود دوماه بود که پویایش  

را ندیده بود و با قلب اجاره ایش حرف میزد ، اما سعی  

میکرد این درد را در خودش بشکند و مادر رنج کشیده  

 اش را کمتر درگیر مشکالت خودش کند.  

  نفسی در هوای سرد حیاط پس داد و دست به سینه شد 

 ، آهسته زمزمه کرد:  

 _ من خوبم ، شما نمیخواد خودتو نگران من کنی!  

نرگس آهی کشید و دسته ی دیگری از نعنا و جعفری  

 را داخل لگن قرمز رنگ رها کرد  



_ منکه دیگه با نگرانی کنار اومدم ، سرش را سمت  

 او چرخاند و ادامه داد:  

دت  _ پیشونی نوشتم ازاول این بوده ، ولی تو فکر خو 

باش ، حاال که خدا خواسته و یه قلب سالم گیرت اومده  

باهاش مدارا کن تا بلکه سرنوشت تو عین من  نشه ،  

واال ! فردا پس فردا هر ننه قمری که  سر تخم بیرون  

 میاره یه عیب روت نزاره و روزگارت عاقبت یزید کنه.  

چقدر حرفهای مادرش تلخ بود ، هالهل شرف داشت به  

 ی منظور از دهان نرگس خارج میشد  جمالتی که ب 

 تلخندی به حرفهای مادرش زد و گفت:  

_ ای کاش که هیچ وقت خدا نمیخواست ، ای کاش من  

جای پویا مرده بودم و االن این حرفارو از شما نمی  

 شنیدم  

 نرگس با اخم نگاهش کرد  

_ زبونت گاز بگیر دختر ، این چه حرفیه ؟ چرا  

 فتم؟  ناشکری میکنی مگه من چی گ 

_ هیچی ، فقط اصال حواستون نیست این نفس نیمه  

 نصفه به لطف کی میره و میاد !  

 نرگس ابرویی باال داد و رو به او کمر راست کرد  

 تابان بغضش را فرو داد و گفت:  



_ اگه پویا نبود ، اگه اون اتفاق لعنتی نفسش نگرفته  

 بود!  

  نرگس آهی کشید و نگاه از چهره ی بغض دار دخترش 

 گرفت  

 _ خدا میدونه که هنوزم جیگرم براش کبابه !  

 نگاهش را به نگاه خیس تابان داد  

 _ یعنی تو فکر میکنی من از اون اتفاق خوشحالم ؟  

به خدا که نیستم ، دوماه دلم میخواد برم خونشون هم  

تشکر کنم پام نمیره ، دوماهه که  تسلیت بگم هم 

ی چرا ؟ چون  شرمنده ی خدا و بنده ی خدا شدم میدون 

میتونم حال مادرش درک کنم ، چون میدونم وقتی  

 جوونت جلوی چشمت پرپر میشه چه حالی داری!  

اشگ گرم از گوشه ی چشم تابان چکید، لبهای سفیدش  

 لرزید و حرف مادرش را نیمه تمام گذاشت  

_ کاش نمیذاشتی مامان ! کاش حداقل جای قلب  پویا  

 ذاب نمی کشیدم  قلب یکی دیگه بود که این همه ع 

 چشمان نرگس هم نم برداشت  

 تابان آب بینی اش را باال کشید و گفت:  

_ به خدا نمیدونید چه حالی دارم ؟ هربار که حس  

میکنم قلب اونه که داره من به این زندگی وصل میکنه  

 از خودم بیزار میشم!  



نرگس لبش را زیر دندان کشید و برای دختربی تابش  

 آغوش کشید  

بان با صدا ترک برداشت  و خودش را میان  بغض تا 

 آغوش مادرش رها کرد  

   

رضا که گویی بیست سال پیر تر از قبل شده بود ، دفتر  

دستک حجره را روی هم گذاشت و از پشت میز قدیمی  

 اش بلند شد  

_ دوره دوره ی چرتکه انداختن و دو دوتا چهارتا  

با  کردن نیست بابا ، االن جوونا سر و کارشون  یا  

 کامپیوتره یا با اینترنت وقتشون پر میکنن! 
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صدای پویا بود و شیطنت هایش! لحظه ای نبود که  

خاطرات این پسر از مقابل چشمانش نشود و جمله  

 هایش را برای خودش دوره نکند  

تسبیح میان انگشتان را فشرد و دستی به صورتش  

کشید ،"ال اله الی هللا" ی زیر لب و گفت و از پشت  

 میزش کنار آمد.  

همزمان همراه قدیمی و کوچکش را از جیب کتش  

 بیرون کشید و شماره ی پندار گرفت  



_ بابا بی خیال ، دست از سر این گوشی بخت برگشته  

 بردار  بزار یه تاچش برات بگیرم حال کنی!!!  

بازهم صدای خنده و شیطنت های پویا بود که تمرکزش  

 را میگرفت  

زمان با گوش سپردن به بوق  آهش را پس داد و هم 

 های آزاد پشت خط زمزمه کرد:  

_ پدر صلواتی ، هرچی خاکته عمر این یکی باشه ،  

 ولی ببین با رفتنت چه پدری از من بقیه  درآوردی ؟  

 اتمام جمله اش همراه شد با جواب پندار:  

 _ جانم بابا ؟ سالم!  

رضا نفسی گرفت و یاد و خاطره ی پویا را به خلوت و  

 نهاییش محدود کرد  ت 

 نشدم؟    _ سالم بابا ، خوبی ؟ بی موقع که مزاحم 

_ اختیار دارین حاجی ، شما همیشه مراحمی ، امر  

 بفرمایید!  

میان آن همه درد قلمبه شده ی وسط سینه اش ، فقط و  

فقط خود داری ها و محبت های  پندار بود که او را  

 برای ادامه راه ترغیب میکرد  

 گرفت و پرسید:     نفس دوباره ای 

 _ رفتی دنبال کاری که گفتم بابا؟  



لحظه ای سکوت برقرار شد ، رضا با اطالع قبلی از  

حال پندار سکوت کرد تا او بتواند راحت تر برایش  

 بهانه بتراشد  

_ راستش بخواید نتونستم ، یعنی نه اینکه نتونسته  

باشم ، خودتون که بهتر میدونید ناهید خانم چه حالی  

 ؟! میترسم یه وقت به گوشش برسه....    داره 

رضا با تلخندی که فقط خودش میدید وسط کالم پسرش  

 پرید  

 _ پس بگو نخواستی بابا !  

سکوت پندار حرفش را تایید کرد ، لحظاتی بعد پندار به  

 حرف آمد  

_ نمیفهمم علت اصرارتون چیه بابا ، شاید اگر  

 میگفتین راحت تر باهاش برخورد میکردم  

وسط حجره ایستاد و گوشه ی کتش را باال زد ،    رضا 

 دست به کمر شد و جواب داد:  

_ علتش که دوهفته بعد از فوت برادرت گفتم بابا، فقط  

مونده یه چیزایی که اونم االن زمانش نیست ، وقتش  

 برسه اونم میگم برات!  

_ ولی تاجایی که یادمه شما گفتین همه چی برمیگرده  

چیزی نیست که من میخوام بدونم  به گذشته ، این اون  

، اوومم ... چطور بگم ؟ خیلی کنجکاوم بدونم چه  



گذشته ی مشترکی بین شما و این خانواده وجود داره  

 که اینجوری افتادین دنبال کارشون؟  

آه رضا با صدا از سینه بیرون زد ، آبرو داری این پسر  

حین حرف زدن با او ستودنی بود ، لبخند محوی گوشه  

 بش نشست و گفت:  ی ل 

_ حتما یه چیزایی هست بابا ! چیزیایی که وادارم  

میکنه بعد از این مصیبت بزرگ بی خیال این خانواده  

 نباشم.  

 مجددا نفس گرفت و ادامه داد:  

_ یادت باشه همون موقع هم بهت این گفتم ، میخوام  

این جریان فعال بین خودمون دوتا بمونه ! نمیخوام  

ه تا از اصل جریان زندگیشون  مادرت چیزی بفهم 

 باخبرشم!  

پندار شقیقه هایش را بین پیشانی فشرد و سردردش را  

 مهار کرد  

 _ دقیقا االن از من چی میخواید ؟  

 لبهای رضا بیشتر کشیده شد و گفت:  

_ تحقیق کن ببین باباش چرا زندانه ؟ مقصره یا واقعا  

 مالش بردن و از زندگی ساقطش کردن؟  

یل حبس پدرش بفهمین خیالتون راحت  _ همین ؟ دل 

 میشه؟  



 صدای خنده ی بی رمق رضا را پندار نشنید  

_ فعال همین بابا ! فقط دست بجنبون که عجیب فکر  

 میکنم دارم زمان از دست میدم  

بعد از قطع تماسش با رضا موبایلش را روی میز پرت  

 کرد ، دو دستش را روی صورتش گذاشت  

روی پلک هایش سایه    و در پس فضای تاریکی که 

 افکنده بود چهره ی برادرش را تصور کرد  

آهش در نطفه خفه شد و انگشتانش را رو به باال  

 حرکت داد  

سردرد مهمان همیشگی این روزهایش شده بود و  

 تقریبا هیچ مسکنی قادر به تسکین این درد موذی نبود 
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 دستش را برداشت و نفس بلندی پس داد   

د باری باز و بسته کرد و در نهایت  چشم هایش را چن 

 گوشی تلفن را برداشت  

_ خانم بی زحمت بگید آقای ترکاشوند بیان اتاق من ,  

 کارشون دارم!  

 تماس را قطع کرد و تکیه زد  



حال و روز ناهید به هیچ وجه خوب نبود ،  میترسید  

باد این خبر را به گوشش برساند و کارش را به جاهای  

 باریک بکشد  

از روزی که پدرش زیر رضایت نامه را امضا    درست 

کرده بود مادرش دیگر آن زن دلرحم و مهربان سابق  

 نبود  

روزی نبود که قاب عکس پویا را در بغل نگیرد و از  

 رضا گالیه نکند  

شاید حق با او بود ، چه کسی از حس و حال مادرانه  

ی او خبر داشت ؟ برای او یک ساعت هم یک ساعت  

بود جسم بی جان پسرش را روی تخت  بود . حاضر  

ببیند ولی تحمل سنگینی خروار ها خاکی را که قرار  

 بود روی تن او ریخته شود را نداشت  

 با ضربه ای که به در خورد خودش را جمع کرد  

سعی کرد نگاه دلخور و گالیه مند مادرش را فعال  

فراموش کند و همه ی تمرکزش را روی کاری که  

 کرده است بگذارد  پدرش به او محول  

 داوود مودبانه وارد شد و سالم بی جانی داد  

 _ علیک سالم ، بیا بشین کارت دارم  

داوود اطاعت امر کرد و تا جایگاه همیشگی پویا پیش  

 رفت   



اگر اشاره ی دست پندار را نمی دید بدون شک از  

 نشستن روی صندلی رفیق مرحومش خودداری میکرد  

داری نمی دید ، کاری که  ولی چاره ای جز خویشتن  

 این روزها به ووفور از پندار دیده بود  

 همزمان با نشستن او پندار پرسید:  

 _ چای یا قهوه؟  

 لبخند محوی زد  

 _ هیچ کدوم داداش ! شفق گفت انگاری کارم داری؟  

پندار که دستش تا دکمه ی قهوه ساز کنار دستش پیش  

 میز گذاشت    رفته بود انگشتانش را در هم پیچید و روی 

 _ آره ، یه کار مهم دارم برات  

 _ جانم ! در خدمتم  

_ جونت سالمت ؛ راستش میخوام آمار دقیق یه نفر  

 برام در بیاری!  

 نگاه داوود دقیق شد و پندار با لبخندی محزون گفت:  

 _ سید علیرضا آل طاها ، پدر تابان آل طاها !   

 نگاه داوود پر از تحیر شد  

 ولی اونکه زندانه!  _ پدر تابان ،  

پندار کمرش را به عقب برد و انگشتانش را لبهی میز  

 گذاشت  



_ میدونم ، گفتم آمار دقیق میخوام ، اینکه کی ، چرا و  

چه جوری افتاده زندان ؟ مجرمه یا واقعا رکب خورده  

؟ چندسال براش بریدن ؟ زن و بچه اش االن چی کار  

ون کنه یا  میکنن؟ کسی باالی سرشون هست که حمایتش 

 نه ؟  

 داوود نگاهش را از او گرفت و متفکر جواب داد:  

_ چی بگم واال ! اینطور که پویا خدابیامرز میگفت ؛  

پدرش یه مغازه ی دو دهنه لوازم یدکی خودرو تو  

خیابون قزوین داشته ، یه شب میخوابه صبح پا میشه  

میبینه رفیقش مغازه رو خالی کرده و زده به چاک !  

بعدم طلبکارا میریزن سر این بدبخت و دارو  چند وقت  

ندارش از زیر پاش درمیارن ، چند تا شکایتم ازش  

 میشه که چون نمیتونه بدهیش بده میافته زندون  

 _ مغازه به نام خودش بوده ؟  

_ نمیدونم ، پویا چیزی در این مورد نگفت ولی حتمی  

نبوده که کارش به اینجا کشیده ، زن و بچه اشم که  

دورا دور میشناسی ! دختر بزرگش همدانه ،    خودت 

ازدواج کرده دوتا بچه داره ، کوچیکشم همینی بود که  

 پویا خدا رحمتی دست گذاشته بود روش ؟  

_ تو میدونی چندسال براش بریدن ؟ اون رفیق کاله  

برادرش پیدا شده یا تحت تعقیبه ؟ حاال واقعا  



برای  کالهبرداری در کار بوده یا یه دروغه بزرگه  

 الپوشونی  کردن خطاش ؟  

 داوود شانه ای باال انداخت و جواب داد:  

_ در این مورد نمیتونم چیزی بگم ، منم اون چیزایی  

رو گفتم که از پویا شنیده بودم ، و البته اینم میدونم که  

قبال دستشون به دهنشون می رسیده ، ولی از وقتی  

 نه علی رضا میافته گوشه ی زندون مجبور میشن خو 
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رو بفروشن ، یه مقدار زیادیش خرج طلبکارا کردن یه  

مقدارشم دادن وکیل گرفتن برای پدره ، خودشونم که  

 االن اون پایین مایینا یه جا رهن کردن فعال نشستن  

 پندار دم عمیقی گرفت و با کمی تامل گفت:  

_ که اینطور ! با این حال داوود جان یه زحمتی بکش  

 مدرک دقیق و محکم گیر بیار    تحقیق کن برای من 

 داوود که حس کنجکاویش لبریز شده بود مردد پرسید:  

 _ چیزی شده پندار ! آخه بعد از دوماه ....  

 لبخند پندار مانع ادامه ی حرفش شد:  

_ چیز خاصی که نه ! نمیدونم چی شده که بابا یه مدته  

کلید کرده رو این خانواده ، میگه بیافت دنبالش  ببین   

را باباش زندانه ، تو این حال و روز خراب مامان  چ 



موندم چطور درخواستش انجام بدم ؟ دیگه گفتم یه  

رویی به تو بندازم ، یا رومو میگیری و کمک میکنی  

یا مجبور میشم دستم به زانو بگیرم یه جوری آسته  

 آسته پیش برم که مامان نفهمه  

 داوود با اشتیاق گفت:  

خواه داداش ! همین فردا میافتم  _ چراکه نه ! تو جون ب 

 دنبالش ته و توی جریان در میارم برات  

 _ دمت گرم رفیق ! برو ببینم چی کار میکنی!  

لبخند نیمه نصفه ی پندار و رفتار حمایتگرانه داوود  

در این شرایط سخت مثل لیوانی آب خنک در برهوتی  

 گرم و سوزان شد و ته دل جفتشان را خنک کرد  

   

 بود که صدای زنگ خانه زده شد ،  اواسط شب  

تابان نگاهی به چهره ی خسته و غرق خواب مادرش  

 کرد و دلش نیامد بیدارش کند  

چادر نماز او را از کنار سجاده اش برداشت و با  

 احتیاط وارد حیاط شد.  

طفلی نرگس این روزها خیلی کار میکرد ، دسته دسته  

خ  سبزی پاک میکرد ، میشست ؛ خرد میکرد ؛ سر 

 میکرد و تحویل مشتری میداد.  



گاهی هم ال به الی کارها پیاز داغ و سیر داغ هم از  

 مشتری قبول میکرد.  

وگاهی تره باری سر کوچه از ابتدای صبح دسته های  

سبزی خوردن را داخل حیاط خانه خالی میکرد و  

نرگس مجبور میشد یک تنه پاک کند ؛ بشورد و منظم  

 دسته بندیشان کند.  

 روزگارشان سخت میگذشت.    خالصه 

پشت در خانه چادر نمازش را روی سر مرتب کرد و  

 آهسته قفل در را کشید  

تصویر  تنفر انگیز صاحب خانه میان در ظاهر شد و  

 تابان به سرعت خودش را عقب کشید  

اخم تندی کرد و درجواب سالم و لبخند هوس آلود او  

 پرسید:  

 _ کاری دارین این وقت شب؟  

م چران بی حیا ، دستش را روی بدنه ی در  مردک چش 

گذاشت و سرش را از الی در داخل برد، نگاهش را  

یک دور در حیاط خالی چرخاند و با لذت روی چهره ی  

 محجوب او نگه داشت:  

 _ شما خوبی ؟ میبینم تنهایی ؟ مادر نیستن؟  

 اخم تابان تیز تر شد و باسیاست غرید:  



ن ، شما امرتون  _ چرا اتفاقا  داخل تشریف دار 

 بفرمایید چیزی باشه من بهشون میگم!  

 نگاه سنگین مرد حال دختر جوان را بهم میزد  

هرچه تابان خودش را بیشتر جمع میکرد او از الی در  

نفوذ بیشتری میکرد و خودش را داخل میکشید . با  

 لحنی هوس آلود زمزمه کرد:  

م  _ اختیار داری خانم خانما ، شما تاج سری ومن غال 

حلقه به گوش ، فقط کافیه یه کوچولو با این دل المصب  

 راه بیای تااااا....  

نگاه تند تابان باال رفت و در را به سرعت روی بست ،  

 مرد پایش را الی در گذاشت و تابان غرید:  

_ ببند دهنتو نکبت ، این وقت شب پاشدی اومدی اینجا  

دا اگه  چشم چرونی ، یابو برت داشته خبریه آره ؟ به خ 

میزنم به زنت میگم که چه آدم  نری همین االن زنگ 

 کثیفی هستی!  

اخم های مرد در هم شد ، لب پایینش را جوید و عصبی  

 در صورت دخترک چموش غرید:  

_ صداتو بیار پایین عفریته ، دو دفعه بهت گفتم خانم  

باورت شد کسی هستی؟  لیاقت نداری وگرنه میخواستم  

بدم بدبخت ! هم خودت هم اون  از این فالکت نجاتت  

 مادر بیچاره ات که به خاطر تو به کلفتی کردن افتاده!  



فشار دست تابان روی در بیشتر شد و مقاومت مرد هم  

 دو برابر!  

_ گم شو بیرون عوضی ، به خدا اگه نری داد میزنم  

 همسایه ها رو خبر میکنم!  

_ جراتش نداری ! میدونی حرف بزنی همین فردا  

 اثاثیه ات وسط کوچه اس !  اسباب  

 _ هر غلطی دلت میخواد بکن ، کثافت لجن! 
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مرد که از سماجت و چموشی های این دختر به تنگ  

 آمده بود دست از مقاومت برداشت و عقب کشید:  

_ خیلی خب میرم ، ولی رفتی تو حتما به مادرت بگو  

کرایه ی این ماهش عقب افتاده ، یادش بندازه اون  

خواست پول عمل تورو بده  چطور به دست  وقت که می 

و پام افتاده بود که پول رهن برگردونم و اجاره رو  

زیاد کنم ، بگو فریدون گفت دوهفته از مهلتش گذشته  

 پولم نده باید دنبال جا بگرده!  

 تابان دندانها یش را بهم فشرد و حرصی گفت:  

_ آدم گوشت تنش بخوره شرف داره به اینکه محتاج  

مثل تو بشه ، هرجور شده پولتو جور میکنم    کثافتی 

 فقط دیگه اینورا پیدات نشه!  

 مرد قدمی به عقب برداشت و سرخورده گفت:  



_ خاک برسر بی لیاقتت کنن ، اگه این همه روز دست  

از لجاجت برداشته بودی االن نونت تو روغن بود ، هم  

خودت غرق پول بودی هم اون مادر بدبختت از فالکت  

 دا میکرد  نجات پی 

 تابان عصبی و تحقیر آمیز جواب داد:  

 _ مارا به خیر تو امید نیست ؛ عزت زیاد!  

فرصت نشد فریدون جمله ی بعدی را به زبان بیاورد ،  

تابان در خانه را محکم کوبید و دست روی قلب  

 متالطمش گذاشت   

نرگس که هنوز خمار خواب بود پوف کرده کنار سجاده  

 نشست .  

پریده و عصبی وارد سالن شد و چادر از  تابان رنگ  

سرش کشید ، نرگس گوشه ی سجاده را باال زد و  

 پرسید:  

_ کی بود تابان ؟ میخواستی اگه اکبر آقاست بگی  

 مامانم فراد کار قبول نمیکنه!  

تابان چادرنماز را طبق عادت دور ساعد دستش پیچید  

 ، بی توجه به حرفهای نرگس پیش رفت و گفت:  

 یه چیزی ازت میپرسم راستش بگو!    _ مامان 

 ابروهای نرگس باال رفت و خواب از سرش پرید:  

 _ چیزی شده مادر ؟  



تابان مصمم دردی که تمام ماهیچه های قلبش را درگیر  

کرده بود را تاب آورد و کنار دست مادرش زانو زد ،  

 چشم در چشم او شد و بی معطلی پرسید:  

ول رهن خونه رو  _ شما برای هزینه ی عمل من ، پ 

 پس گرفتی ؟  

نرگس متعجب تکانی سرجایش خورد و دستهای یخ  

 زده اش را وسط پایش گذاشت  

 _ کی این حرف زده؟  

 _ مامان خواهش میکنم ! این کارو کردین؟  

نگاه فراری نرگس از چشمان او روی گل های چادر  

 روی دستش  نشست.  

 تابان متاسف پلک روی هم گذاشت و لب گزید.  

چرا مامان ؟ چرا این کارو کردی؟ شما که میدونستی  _  

اون پول همه ی زندگیمون بود ؟ رفتی افتادی به پای  

 اون فریدون بی همه چیز که...  

نگاه نم زده نرگس باال رفت و وسط حرف او جاخشک  

 کرد  

_ همه ی زندگیم فدای یه تار موت دختر ، زندگی  

 دادی؟  میخواستم چی کار وقتی داشتی جلوم جون می 

 _ مامان ؟؟؟  

 لبخند محوی روی لب نرگس نشست وبا جدیت گفت :  



 _ من از کاری که کردم پشیمون نیستم!  

بغض میان گلوی تابان نشست و چانه اش چروک  

 برداشت.  

_ ولی شما گفتی اون پول از دایی رحمان گرفتی ،  

دروغ گفتی مامان ! تا امروز فکر میکردم فقط به دایی  

م ولی االن شک ندارم به زمین و زمان  رحمان بدهکار 

 بدهکار شدم.  

دست نرگس روی بازوی دخترش فرود آمد و مادرانه  

 گفت:  

_ چرا داری خودت اذیت میکنی آخه؟ گفتم که فدای یه  

تار موت ، پول بازم برمیگرده ولی عمر و جونی نه !   

 اگه رفت دیگه رفته !  

ش را  تابان پشت دستش را روی پلکش کشید و نم اشک 

 گرفت .  

_ کرایه رو از کجا آوردی؟ فریدون میگفت این ماه  

کرایتون عقب افتاده ! ماه پیش به کی رو انداختی ؟  

بازم دایی رحمان ؟ یا اینکه گشتی ته تمه ی هرچی طال  

 داشتی ریختی وسط و چوب حراج زدی بهش!  

 لبهای نرگس بهم جمع شد و نگاه از دخترش گرفت  

ه بود ، تابان تقریبا همه چیز را  پنهان کاری بی فاید 

فهمیده بود و اگر سکوت میکرد برای کشف راست و  



دروغ حرف مادرش دست به دامن رحمان میشد و ته  

 مانده ی عزت نفسش هم به باد می رفت  

 _ فریدون جلوی در بود آره ؟ 
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_ مامان خواهش میکنم ، جواب من بده ، پول کرایه  

 رو از کجا آوردی؟  

 کانی به لبهایش داد و با تعلل جواب داد:  نرگس ت 

 _ از شوهر تارا گرفتم!  

درد پایش را فراتر از مرزهای قلب دختر جوان گذاشت  

و سلول به سلول تنش را درنوردید ، لب پایینش را  

 محکم زیر دندان گرفت و پر بغض گفت:  

_ چی کار کردی مامان ؟ وای مامان ! وای ! هیچ کسم  

نی االن تارا چه حالی داره ؟ از این به  نه اون ؟ تو میدو 

بعد جرات داره لب باز کنه ، حرف بزنه پسره زده تو  

دهنش ! بعد شما با این سابقه ی خراب رفتی درخونه  

 ی همچین کسی؟  

نرگس تمام  حرفهای تابان را قبول داشت و روزی  

 هزاربار در تنهایی خودش تکرار میکرد  

ه بود ؟ وقتی جگر  ولی مگر چاره ای هم برایش ماند 

گوشه اش روی تخت بیمارستان افتاده بود و با مرگ  



دست و پنجه نرم میکرد مجبور بود به دست و پای  

فریدون بیافتد و برای کرایه خانه به داماد بدعنقش رو  

 بزند  

خوب می فهمید که حرفهای تابان نه تنها از روی  

ناسپاسی نیست ، بلکه از روی دلسوزی و نگرانی  

 است  

تابان دست دیگری روی پلکش کشید و بی حرف  

 اضافه بلند شد  

 نرگس با چشم دنبالش کرد و پرسید:  

 _ کجا پس؟  

 تابان بی آنکه برگردد جواب داد:  

_ میرم رختخوابا رو پهن کنم ، سالن سرده ، امشب  

 پیش خودم میخوابید  

تحکمش شیرین بود و دلچسب ، نرگس از پشت سر به  

 ه ی او نگاه کرد و گفت:  قد و باالی آب رفت 

_ نمیخواد بهت فشار میاد ، تو بروآماده شو خودم  

 میندازم  

خسته شده بود ، از اینکه اجازه نداشت دست به سیاه  

و سفید بزند و مدام نقش یک مصرف کننده ی بی  

 خاصیت را بازی کند ناراحت بود  



حرف نرگس را بی جواب گذاشت و تصمیم جدی گرفت  

گد ، حتی اگر این جنگ به قیمت  برای ادامه بجن 

 سالمتیش تمام شود  

   

ناهید بعد از جمع و جور کردن آشپزخانه راهش سمت  

 اتاق پویا کج کرد  

رضا که تا آن لحظه منتظر او نشسته بود بلند شد و  

 راهش را سد کرد  

 _ باید حرف بزنیم  

ناهید بی حوصله دستی به بازوی رضا زد و سعی کرد  

 از کنارش رد شود  

رضا این بار دستش را مقابل او گرفت و با اخم تشر  

 رفت  

 _ ناهید خاننمممم!  

نگاه غمگین و دلخور ناهید باال رفت و قلب رضا را به  

 درد آورد  

این چشمها دوماهی میشد که از او گریزان بودند و تا  

 جای ممکن از او رو در رو شدن با او پرهیز میکردند  

 الیه تکان ریزی خورد  لبهای خشک و سفید ناهیدبه گ 

 _ حرف بزنیم بچه ام برمیگرده؟  



دست رضا پیروز مندانه افتاد و لبخند محزونی به روی  

 همسرش زد  

_ به هرحال پویا دیگه برنمی گرده ؛ چه اون موقع که  

دکتر آب پاکی ریخت رو دستم و گفت با بچه ات  

خداحافظی کن ، چه االن که دوماه جیگر گوشم گوشه  

خوابیده و ازش فقط یه مشت خاطره برام    ی قبرستون 

 مونده  

چانه ی نرگس شروع به لرزیدن کرد، رضا دردمندانه  

 ادامه داد:  

_ بیا منطقی باشیم ناهید خانم ، تو از من دلخوری که  

چرا به حرفت گوش ندادم ! منم دالیل خودم دارم و  

میگم که پویا از قبل انتخابش کرده بود ، خدا میدونه  

ندازه ی من دلش نمی خواد بازم صداش  هیچ کس ا 

بشنوه ، بازم شیطنتاش ببینه ولی میگی چی کار کنم  

وقتی اسمش تو لیست بود و با افتخار میخواست بعد از  

 مرگش بازم به زندگی ادامه بده؟!!  

گلوله های درشت اشک راهشان را روی گونه های بی  

 رنگ و روی ناهید پیدا کردند، بغض کرده گفت:  

ا همه اش حرفه آقا رضا ؛ حقیقت همونه که اول  _ این 

 گفتی !  

 دستش را جهت مخالف بدن برد و ادامه داد:  



_ بچه ی من االن گوشه ی قبرستون خوابیده ، دوماهه  

آقا رضا ! دو ماه که پسرم ندیدم ، هرشب میرم  

عکسش بغل میکنم لباسش بو میکشم ، التماسش  

یغ کرده ، بعد تو  در   میکنم بیاد به خوابم ، اونم ازم 

میگی با افتخار میخواست بعد از مرگش زندگی کنه ،  

 اصال خودتم میفهمی چی داری میگی؟  

لبهای رضا به تلخی کشیده شد و بی امان ناهید را در  

آغوش کشید ، سرش را روی سینه گذاشت و زمزمه  

 کرد 
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 میفهمم ، به موت قسم که میفهمم چی دارم میگم .  

 ه نوازش همسرش کرد  دستانش شروع ب 

_ قلب پویا هنوز می تپه ، تو این فراموش کردی؟  

  ناهید خانم من بچه ام حس میکنم ، میفهمم از این 

انتخاب چقدر روحش در آرامشه  ، چقدر راضیه که  

خواسته اش عملی شده ، پس خواهش میکنم تو هم از  

سر غیظ و دلخوری  با من بیا پایین و اجازه نده این  

 ر روز بیشتر از قبل بشه  فاصله ه 

اشک های ناهید پیراهن سیاه رضا را خیس کرد، ناله  

 زد:  



_ پس چرا من حسش نمی کنم ؟ چرا هرکاری میکنم  

نمیگیره ، چرا نمی تونم مثل تو خودم قانع  دلم آرووم 

 کنم هان؟  

رضا فشار اندکی به کمر او داد و با لحنی که خنده و  

 بغضش در هم آمیخته بود گفت:  

یادت رفته اول باید آقا رضات راضی کنی تا    _ چون 

 خدام ازت راضی شه   

 سر ناهید بلند شد و در چشمان خیس رضا نگاه کرد  

رضا با انگشت اشک روی صورت او را گرفت و  

 مهربان ادامه داد:  

_ پویا میبینه باباش تنها گذاشتی و تو اتاقش اعتصاب  

میدی ،! تو  کردی ! می بینه با پدرش قهری و محلش ن 

 با دل باباش راه نمیای اونم با دل تو راه نمیاد  

نگاه رضا پر از خواهش بود ، خواهشی که از کوی  

 هوس نمی آمد ، از سر تنهایی و بی پناهی می آمد  

در چهره ی شوهرش دقیق شد و عمق چروکهایی را  

 که در این مدت برداشته بود را از نزدیک دید  

هردو تنها بودند و غصه    قلب زنانه اش آتش گرفت ، 

دار ، اما همه ی دنیا خوب میدانند که زنها تنهایی را  

 بهتر تاب میاورند تا مردان!  



دستی به ریش های جو گندمی شوهرش کشید و    

 لبهایش را تکان داد:  

_ تمومش میکنم آقا رضا ولی هیچ وقت ازم نخواه دلم  

 با اون دختر صاف شه  

 د شد  لبهای رضا بیشتر از قبل کشی 

_ تمومش کن ناهید خانم ، هم بازی با دل رضا رو ،  

 هم این کینه ی بی دلیلی که ازون دختر بی گناه گرفتی!  

_ بی دلیل نیست ، خودتم میدونی که دارم راست  

میگم ! اگه اون دختره  بچه ام نکشیده بود دنبال  

خودش االن پویای من زنده بود ، حاال اون داره  

ویای من کجاست ؟ زیر خروارها  زندگیش میکنه بعد پ 

 خاک خوابیده!  

 نگاه رضا پر از تاثر شد ، ناهید ادامه داد:  

_ هیچ وقت نمی بخشمش ، اگه به حرفم گوش داده بود  

و پاش از زندگی بچه ی من بیرون کشیده بود االن نه  

من و تو عزادار بودیم و نه اون بردار بیچاره اش روز  

میشد و به روی ما    به روز بیشتر تو خودش مچاله 

 نمی آورد  

چند قدم آن طرف تر ، مرد جوانی از در فاصله گرفت و  

 آه عمیقی پس داد  



متاسف از اینکه خود داری هایش بی نتیجه بوده است  

 سمت قاب عکس برادرش رفت و زمزمه کرد:  

 _ چی میشد االن من جای تو بودم ؟  

انگشتش را روی لبخند شیرین عکس کشید و اهش را  

 جدد پس فرستاد  م 

_ ناکس یادت باشه که جر زدی ! قانونا اونی که زودتر  

اومده زودترم میره ، نوبت رعایت نکردی  حاال مونده  

 تاباهات تسویه حساب کنم ! صبر کن!  

چقدر لبخند پویا واقعی به نظر می آمد ، یک آن محو  

چهره ی دلنشین و دندان های براق برادرش شد و  

 میزند  حس کرد با او حرف  

 ادامه داد   

_ چه جوریه که حالت اینقدر خوبه ؟ پس چرا من  

 هرکاری میکنم این المصب آرووم نمیگیره  

 با دست اشاره ای به قلبش زد  

 صدای بسته شدن در اتاق گوش هایش را تیز کرد  

امشب اتاق پویا خالی بود ، بالخره پدرش موفق شده  

یروز میدان  بود دل ناهید خانم را به دست بیاورد و پ 

 زندگیش باشد   

 ناخدا آگاه لبخندی به تصویر پویا زد و گفت :  



_ بگو چرا حالت خوبه ؟ یه کارایی کردی که فقط  

 خودت خبر داری! 

 
   

سرو صداهای داخل ساختمان نرگس را وادار کرد دست  

از کار بکشد و هوشیار تر نگاهی سمت نشیمن خانه  

 بیاندازد  

ن خبری نبود و به جایش  یک ساعتی میشد که از تابا 

 سرو صداهای مشکوکی از داخل اتاقش بیرون میزد  

دستان خیسش را به پایین لباسش کشید و نفسش را در  

 هوای سرد و خشک بیرون فرستاد.  

امروز کلی کار سرش ریخته بود و به قولی وقت سر  

خاراندن هم نداشت ، و از طرفی دلش شور کله شق  

 بازی تابان را میزد 
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ک ساعتی میشد که از تابان خبری نبود و به جایش  ی 

 سرو صداهای مشکوکی از داخل اتاقش بیرون میزد  

دستان خیسش را به پایین لباسش کشید و نفسش را در  

 هوای سرد و خشک بیرون فرستاد.  



امروز کلی کار سرش ریخته بود و به قولی وقت سر  

خاراندن هم نداشت ، و از طرفی دلش شور کله شق  

 ازی تابان را میزد  ب 

لحظه ای یاد چهره ی درهم و متفکر شب قبل او افتاده  

 و به بدبختی خودش سری تکان داد  

هنوز حال دخترش مساعد نبود و میترسید غرورش  

 کار دستش دهد و دوباره راهی بیمارستانش کند  

شلق شلق کنان دمپایی های ابری خیس را روی  

ید و سمت  موزاییک های لق و شکسته ی حیاط کش 

 ساختمان رفت  

تابان حرص کرده چند کارتون چیپس و پفک را انباری  

ته آشپزخانه بیرون کشیده بود و خیلی مصمم در حال  

 خالی کردن کلکسیون کتابهایش بود  

 نرگس میان قاب در ایستادو چشم درشت کرد  

_ چی کار داری میکنی یه ساعته ؟ اینارو چرا آوردی  

 پایین؟  

ت مادرش انداخت و همانطور که  تابان نظری سم 

 مشغول بود جواب داد:  

 _ میخوام بفروشمشون!  

 نرگس از قاب در کند و وارد شد  



_ اینارو ؟ زده به سرت بچه ؟! یادت رفته برای  

هرکدوم چقدر ذوق و شوق داشتی ؟ یعنی همه اش باد  

 هوا ؟ اصال بفروشی که چی بشه؟  

را داخل کارتون    تابان خم شد و با احتیاط چند جلد دیگر 

 چید  

_ دیگه دوستشون  ندارم ، نمیخوامشون ، میخوام  

 بفروشم پولش بزنم به زخم زندگیمون!  

نرگس جلوتر رفت و با گرفتن بازوی او وادارش کرد  

 صاف بایستد و در چشمان مادرش نگاه کند  

_ لجاجت نکن دختر ، گیریم که فروختی ، مگه پولش  

 کنه؟  چقدر میشه که درد مارو دوا  

پلکی زد و نگاه از مادرش گرفت ، مجددا در صورت  

 او گفت:  

_ حاال هرچی ، مامان تورو خدا جلوم نگیر بزار کارم  

بکنم ، همین جوری نشستم دست رو دست گذاشتم ،  

حالم داره از خودم بهم میخوره باور کن ، تو میری به  

شوهر تابان رو میزنی ، از فریدون پول میگیری ، بعد  

ینم کنار فقط نگاه کنم ؟ اصال یه همچین چیزی  من بش 

 امکان داره؟  

 نگاه نرگس به درد نشست و ملتمسانه گفت :  



_ آرووم بگیر بچه ! تو چرا همچین میکنی ؟ دیشبم  

گفتم فدای یه تار موت ،تو رو خدا یه کاری نکن با این  

 همه گرفتاری همه اش فکرم نگران توام باشه!  

محزونی نشست و دستانش را  لبهای تابان به لبخند  

 روی شانه های مادرش گذاشت  

_ من آرومم مامان ! خیالت راحت ، به این زودیا  

 نمیمیرم !  

 پلک های نرگس روی هم خوابید  

 تابان ادامه داد:  

_ اگه بشینم یه گوشه و فقط تماشاچی باشم بیشتر از  

بین میرم تا االن که به خواست خودم دارم این کارو  

 میکنم!  

نگاه نرگس تر شد و به سختی با ریزش اشکش مقابله  

 کرد، بغض کرده گفت :  

_ ولی این کتابا به جونت بند بودن ، سر هرکدوم کل  

تهرون زیرپا گذاشتی ، چطوری میخوای ازشون دل  

 بکنی ؟ اصال کسی هست اینارو از دست تو بخره؟  

لبهای تابان بیش از پیش کشیده شد و نفس آسوده ای  

 پس داد  



_ آدمش سراغ دارم ، سرچ کردم یه جا هست تو  

انقالب کتابهای کمیاب و دست دوم خریداری میکنه ،  

 فقط دعا کن بتونم با قیمت خوب ردشون کنم.  

درنهایت قطره ای اشک از گوشه ی چشمش نرگس  

روی صورت یخ زده اش روان شد، با آه و حسرت دم  

 زد:  

 ین کارو بکنی!  _ اگه پویا بود هیچ وقت اجازه نمیداد ا 

این آخرین تیر ترکش نرگس بود که در برابر تصمیم  

 جدی دخترش رها کرد  

رنگ چهره ی تابان برگشت و دست از شانه های  

 مادرش کشید  

 سمت کتابخانه برگشت و بغض کرده گفت:  

_ اون اگه مرام داشت که تو این شرایط تنهام نمیذاشت  

معرفت باید  ، دیگه نمی خوام بهش فکر کنم ، آدم بی  

 ول کرد به خال خودش  

 _ تابان؟؟؟؟  

تابان دوجلد کتاب دیگر را برداشت و دستی روی جلد  

 چرمیشان کشید 
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 بیا دیگه حرفش نزنیم مامان باشه؟!  



تابان دردی را که در سینه اش قلمبه شده بود را تاب  

میاورد ولی نرگس تاب درد کشیدن دخترش را نداشت ،  

لی پویا هیچ کس را به اندازه او  خوب میدانست جای خا 

زجر نمی دهد ، حرف میزند و عقده گشایی میکند ولی  

زخمش به قدری عمیق است که با این حرفها عالج  

 نمی شود  

دستش را روی گونه ی یخ زده اش کشید، رطوبت  

 اشک را گرفت و زمزمه کرد:  

_ با چی میخوای ببریشون ؟ چندتا کارتونه تنهایی که  

 نمیتونی !  

تابان خم شد ، گوشه ی لبش انحنای ریزی گرفته بود ،  

 دو جلد کتاب را داخل کارتون گذاشت و گفت :  

 _ فکر اونجاشم  کردم نگران نباش !  

ابروهای نرگس حالت پرسشی گرفت ، تابان سرش را  

 بلند کرد و درچشمان مادرش ادامه داد:  

_ ماشین بابا ، صبح رفتم چادرش کشیدم یه کم  

کم باد شده ، حاال سر راه یه تنظیم بادم    الستیکش 

 میبرمش!  

نرگس چشم درشت کرد و پایین پای او کنار کارتون  

 نشست ، دستش را لبه ی کارتون گذاشت و گفت :  



_ عقلت از دست دادی ؟ میدونی اون ماشین چند وقته  

افتاده گوشه ی حیاط کالج ترمز به خودش ندیده؟   

نم رسید ردش کنم بره  اصال همین چند وقت پیش به ذه 

که رحمان  نذاشت ، گفت عصای دست شوهرته ، از  

زندون بیاد یه لقمه نون که میتونه باهاش دربیاره !  

ول کن تابان ، میری بیرون وسط راه لنگت میزاره  

ها !! این ماشین فقط ظاهر داره ، دیگه هیچی  

 نداره..چه میدونم به قول داییت   

ر  درست درمونی داره ،  نه جلو بندی داره نه موتو   

 خواهشا از خر شیطون بیا پایین یه فکر دیگه کن  

تابان لبخندی زد و دست به بازوی مادرش کشید ،  

حرف نرگس نیمه راه قطع شد ، تابان با آرامشی  

 ظاهری گفت :  

_ همه رو میدونم ولی راستش بخوای  ، میخوام اون  

 باالیی امتحان کنم  

 اق اشاره زد و ادامه داد:  با انگشت اشاره به سقف ات 

_ خودش گفته از تو حرکت از من برکت ، من تالش  

 خودم میکنم ببینم خودش برام چی کار میکنه ؟  

 نرگس لبش را به دندان گزید  



_ استغفرهللا ! این شرو ورا چیه امروز میگی تو ؟ آخه  

خدا به بنده اش عقل داده غیر اینه؟ کی گفته تو تالش  

 تی؟  کن ولی به هرقیم 

تابان برای فرار از نگاه او چشمی داخل کارتون  

انداخت و مثال از نظم کتابها مطمئن شد ،زمزمه وار در  

 جواب مادرش گفت:  

 _ به چه قیمتی مامان ؟  

دوباره در چشمان نرگس خیره شد ،نرگس سری تکان  

 داد و تابان ادامه داد:  

_ اگه منظورتون از قیمت به بهای جون منه که همون  

 ول بهتون گفتم ،   ا 

لبهایش را بهم جمع کرد و با بیرون راندن نفس از  

 بینی ادامه داد:  

_ من مردنی نیستم مامان ! اگر قرار به مردن بودکه  

قبل از پیوند کارم تموم شده بود ، دیدین که ؟! پویا  

صحیح و سالم رفت گوشه ی قبرستون بعد من اسقاتی  

ن دنیا تحمیل  هنوز دارم نفس میکشم و خودم به ای 

 میکنم ،  

آه عمیقی کشید و نگاهش را از چشمان نرگس نگران  

 نرگس منحرف کرد  



_  کال میخوام بگم دنیا اونجوری نیست که ما فکر  

 میکنم !  

 صدای اعتراض نرگس بلند شد و با اخم صدایش زد  

 _ تاباان؟؟  

 تابان لبخندش را تکرار کرد و گفت:  

تون میکنه بی زحمت  _ جونم ! اگه این حرفا ناراحت 

 پاشید برید پی کارتون تا منم به کارم برسم  

_ دیگه حق نداری تو روی من از مردن بگی ؛ شیرم  

 حاللت نمیکنم تابان !  

تابان خنده ی آهسته و بی رمقی کرد ، خودش را جلو  

 کشید و ضمن بوسیدن گونه ی مادرش گفت:  

_ چشم ! دیگه نمیگم به شرطی که شمام پاشی بری  

 لوی کار کردنم نگیری!  ج 

نرگس پوفی کشید و تابان بچه گانه برایش گردن کج  

 کرد  

 نرگس متاسف سرش را تکان داد و زمزمه کرد:  

 _ از دست تو ! واقعا آدم میمونه چی بگه  

 گفت و بی معطلی بلند شد  

کلی سفارش روی دستش مانده بود که با نشستن و  

یچ کدامشان  یکه به دو کردن با این دخترک کله شق ه 



به خودی خود انجام نمی شد ، می رفت و دخترش را  

 به خدا میسپارد  

به قول او دنیا هیچ فقط چیزی نبود که فکرش را  

میکرد ، پس شاید بهتر بود گاهی بی خیال شود و خدا  

را وکیل زندگیش قرار دهد ، هرچند بی خیال شدن در  

 این شرایط سخت هم از محاالت بود 
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ن هم با این لگن تور زوار در رفته یک  رانندگی آ 

مصیبت بود و تیر کشیدن های گاه و بی گاه قلبش یک  

 مصیبت دیگر.  

پشت فرمان نشسته بود و دل دل کنان در مسیر می  

 راند  

مادرش چندتا آیت الکرسی و الحول و ال بدرقه ی  

 راهش کرده بود تا به سالمت براند  

فسه ی سینه  پشت چراغ قرمز  ایستاد و دست روی ق 

 اش گذاشت   

 المصب آرامش شب و روزش را گرفته بود  

از سوزش جای بخیه هایش بگیر تا نوساناتی که در  

 ضربانش ایجاد میشد  

 دکترش تاکید فراوان کرده بود که با قلبش بکامد  



حداقل تا دوسال حق رانندگی و بچه دار شدن و خالصه  

ار بیاورد  کارهایی که ممکن بود به این قلب پیوندی فش 

 نداشت  

تازه بعد از دوسال هم باید تحت نظر می رفت و با  

 مدارا کردن همه ی کارهایش را پیش میبرد.  

گویا ثانیه های چراغ قرمز هیچ عجله ای برای تمام  

شدن نداشتند ، خسته و بی حوصله سرش را روی  

فرمان گذاشت و فکر کرد این عضو یدکی که در قفسه  

قلب هرکسی نیست ، این     ی سینه اش نشسته است 

قلب متعلق به کسی است که همانند اسمش پویا و  

 خستگی ناپذیر بوده و هست.  

پس او هم خستگی را شکست میداد ، میجنگید و ثابت  

 میکرد لیاقت قلب پویا را دارد  

اندکی بعد سرش را بلند کرد و نگاهی به ثانیه های    

صندلی    چراغ انداخت ، آهی کشید و کمرش را به پشتی 

 چسباند   

حتی اگر صاحب قلب یدک ، پویا نبود  بازهم واقعیت  

زندگی او تغییر نمی کرد . او باید می جنگید ، زندگیش  

یه زندگی معمولی نبود که با یکجا نشستن بتواند از  

پیش ببرد  والبته او هم مانند هزاران بیمار پیوندی  



  دیگر نبود که پدری باالی سرش باشد و مادرش برای 

 یک لقمه نان با هر ننه قمری سرو کله نزند .  

او تابان بود ، یک زندگی پراز چاله و چوله داشت که    

به سادگی چاله هایش هموار نمیشد و با دست روی  

دست گذاشتن  نمیتوانست حتی یکی از چاله ها را  

پرکند ، او باید دردش را نادیده می گرفت و دست به  

یان به جنگ ناهمواری  زانوی خودش میزد و یاعلی گو 

 ها می رفت   

درواقع قلبش باید با او مدارا میکرد نه اینکه او با  

 قلبش مدارا کند  

چراغ سبز شد و او تلخندی به افکار درهم و برهمش  

 زد  

لعنتی پت پت ماشین نگاه عابران را در پی داشت .  

خجالت زده در پی مکانی برای تنظیم باد الستیک ها و  

به موتور ماشینش در خیابان چشم  نگاهی اجمالی  

 چرخاند  

   

پندار نگاهی به ساعت مچی اش انداخت با پس دادن  

 نفسش در نهایت به انتظار پایان داد  

از صبح منتظرخبر داوود نشسته بود و گهگاهی شماره  

 موبایل و خانه را گرفته و بی جواب مانده بود  



 نفس دیگری پس داد و از پشت میز کارش بلند شد  

مان را داشت از دست میداد و به همین شکل پیش می  ز 

 رفت  قرارداد سر صحنه ی فیلم هم از دستش می رفت  

دستی به پلیور تیره اش کشید و لوازم خرد ریزش را    

 از روی میز برداشت  

 از صندلی اش فاصله گرفت  که تقه ای به در خورد.  

همانجا ایستاد و لبخند محوی زد، تصور اینکه داوود  

شت در ایستاده است ته دلش را آرام کرد ، دستهایش  پ 

 را به حالت آماده باش روی میز گذاشت و جواب داد:  

 _ بیا تو دربازه!  

در باز شد و هیکل الغر و کشیده ی داوود از الی در  

 رخ نمود.  

داوود طبق معمول لبخند زد ، ضمن سالم و احوالپرسی  

 پیش رفت و پرسید:  

 ره ؟  داشتی میرفتی ؟  _ بی موقع اومدم ، آ 

 پندار دوستانه سالمش را پاسخ داد و گفت:  

_ نه بابا خیلی هم به موقع اومدی ، کم کم دیگه داشتم  

 ناامید میشدم  

 داوود مقابل او ایستاد و دستش را دراز کرد  

دست پندار میان دستانش قرار گرفت و داوود خجالت  

 زده گفت:  



 دم پیشت!  _ شرمنده داداش ، میدونم بدقول ش 

پندار مردانه دست دیگرش را روی دست او گذاشت و  

 به لبخندی مهمانش کرد  

_ خب حاال که اومدی !  تعارف بزار کنار تعریف کن  

 ببینم شیری یا روباه؟  

داوود که خستگی از جزء جزء صورتش میبارید سری  

 تکان داد و گفت :  

 _ 
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ال  ،  _ چی بگم ، دیشب یهویی فشار حاج خانم رفت با 

 خدامیدونه تا همین االن تو بیمارستان بودم!   

ابروهای پندارمتعجب باال رفت ، داوود دستش را از  

 میان دستان او کشید و بی توجه ادامه داد:  

_ ولی خیالت راحت ، پسر عموم کارمند قوه قضایه  

 اس ، سپردم دنبال کار بگیره خبرم کنه!  

 ؟  _ االن حالشون چطوره ؟ حاج خانم میگم 

 داوود نفس خسته ای پس داد و به صندلی اشاره زد  

 _ اگه عجله نداری یه کم بشینم حرف بزنیم؟!  

 پندار به تایید سرش را تکان داد و گفت:  

_ آره آره حتما ! بشین یه قهوه ام برات دم کنم حالت  

 جا بیاد.  



داوود سمت صندلی همیشگی رفت و در جواب پندار  

 گفت:  

 گه بدونی چی کشیدم دیشب تا حاال  _ ممنون داداش ! ا 

 آخیش جان داری گفت و روی صندلی ولو شد  

 ادامه داد:  

_ یعنی نصیب گرگ بیابون نشه ، از دیشب مثل چی  

افتادم دنبال یه قرص تا همین یه ساعت پیش که همون  

زد خبر داد تو یه داروخونه گیرش  پسر عموم زنگ 

بسته دادن    آورده ، تازه اونم همه شو ندادن که ، یه 

 گفتن فعال کارت راه بیافته تا بعد!   

پندار همانطور که گوش هایش با داوود بود دکمه ی  

 قهوه ساز را زد و پرسید:  

 _ قرص چی هست حاال؟  

_ نمیدونم واال ، دکترش میگه قرص فشاره ، میگه این  

مکمله داروشه ،  نخوره هیچ دارویی روش جواب  

عجیب غریبه که رو زبون  نمیده ، لعنتی اسمشم اینقدر  

نمیچرخه ، دیشب که بیمارستان گفت نداریم ازجلدش  

عکس گرفتم فرستادم به چندتا از بچه ها که پا به پای  

من دنبالش بگردن تا همین یه ساعت پیش که مجید  

زد گفت خیالت تخت ، فعال یه بسته ازش پیدا    زنگ 

 کردم  



در  پندار روی صندلی نشست و دستهایش را روی میز  

 هم قفل کرد  

 _ چرا کمیابه ؟ مگه قبالاز همین قرص نمیخورده؟  

_ چرا بابا ، یه سالی میشه که میخوره ، نگو تموم که  

میشه حاج خانم  فکر جیب مارو میکنه نمیگه داروم  

 تموم شده   

دیشب یهو وسط خونه کبود شد افتاده ، باور کن پندار  

تا  به خدا رسیدم ، گفتم دیگه از دستم رفت ،  

رسوندمش بیمارستان مردم و زنده شدم ، حاال اونجا  

 کاشف به عمل اومده یه هفته اس داروش نخورده  

 میگم چرا ؟ میگه نمیخواستم سربارت باشم   

میگم آخه مادر من این چه حرفیه میزنی ، مگه کاری  

غیر وظیفه میکنم ، میگه تو خودت زندگی داری ،  

گرون دست زنت    دوساله نامزدی نتونستی تو این خرج 

 بگیری بیاری سر زندگیت!  

خالصه که اون گریه کرده من حسابی حرص خوردم ؛  

بعدشم که بیمارستان گفتن از سر این دارو خیلی وقته  

 نداریم دیگه جوش آوردم  

 _ داروش تخصصیه ؟  

داوود آهش را با صدا پس داد و ضربه ای روی زانو  

 زد  



تان نباید آرشیو  _ آره لعنتی ! میپرسم چرا یه بیمارس 

داروش تکمیل باشه دکتره میگه آقا مملکت تحریمه ،  

وقتی یه دارویی کمه ، همه جا همین جوره فقط که  

مانیستیم ، بعدشم مشابهش داریم به مادر شما  

 نمیسازه!  

پندار دستی به صورتش کشید و پلکهایش را روی  

 فشرد  

بازهم سرش درد میکرد و تخم چشمهایش می سوخت  

 ود داری فراوان پرسید:  ، با خ 

 _ االن حالشون چطوره ؟ مرخص شدن؟  

_ آره ، آوردمش خونه خواهرم گذاشتم پیشش ،  

خودمم اومدم یه سر دفتر بزنم ،بعدش برم ناصر خسرو  

 ببینم اصل دارو رو گیر میارم یا نه؟  

_ ناصر خسرووو ... نکن پسر اونجا همه داللن ،  

صرف گذشته  میری یهو داروی تقلبی یا تاریخ م 

 میندازن بهت بیچاره میشی ها!  

 داوود درمانده نگاهش کرد و پرسید:  

_ تو بگو چی کار کنم ، بیمارستان که نداره ،  

داروخونه که نداره  ، جون مادرم به این یه قرص بنده  

 ، ناصر خسرو نرم کجا برم که از سرش گیر بیارم؟  



ی  حق با او بود ، هیچ کس و هیچ چیز نمیتوانست جا 

یک عزیز را برای آدم پر کند ، این را او میفهمید که  

به تازگی عزیز از دست داده بود و جای خالیش همانند  

 حفره ای بزرگ و پر نشدنی در قلبش خالی می نمود .  

 دستی به چانه اش کشید و متفکرانه گفت:  

 _ یه کم صبر کن من یه آشنا تو سیزده آبان دارم 

 #۳۰ 

ر کنه ، اگه نشد خبرت میکنم ،  ببینم میتونه برات جو 

ولی داوود از من میشنوی سمت بازار سیاه نرو ، پول  

خون پدرشون میگیرن بعد که دارو انداختن بهت دستت  

 به جایی بند نمیشه  

داوود به تایید سری جنباند و نگاهش را به سنگ  

 فرش کف اتاق داد  

_ ممنون ، میفهمم چی میگی ، فقط خدا لعنت کنه اونی  

به اسم حقوق بشر با جون مردم اینجوری بازی  که  

میکنه ، واقعا نمیفهم این چه حقوق بشریه که مردم به  

 خاطر یه قرص باید جونشون از دست بدن  

 لبخند بی رمقی روی لبهای پندار نشست و زمزمه کرد  

 _ درست میشه ، زیاد فکرو خیال نکن  

صدای قهوه ساز و عطر دلنشین قهوه در فضا پیچید و  

 هر دو جوان را از حال خود خارج کرد  



 ***********************************

 ***********************************

  * 

 تابان رمیده از همه چیز و همه کس راهی خانه شد  

نم نم باران به شیشه را کثیف کرده بود و از بدبخت  

 برف کن ماشین هم از کار افتاده  

قتی حس میکرد شیشه ی خیس  البته خیلی هم بد نبود و 

 پوششی میشود برای چشمان خیس او .  

نگاهش سمت مبلغ پولی افتاده که روی داشبور خشک  

 و رنگ و روی رفته ی ماشین افتاده بود  

 قلب اسقاتیش از این همه بدبختی به درد آمد  

آب دهانش را فرو داد و بغض کرده نگاهش را تا آینه  

 ی مقابل باال کشید  

ی کتاب کنار هم چیده شده بودند و با این همه  کارتونها 

تالشی که برای فروششان کرده بود فقط چند کتاب  

باارزش چند جلدی ، آن هم نه به قیمت مناسب بلکه  

زیر قیمت واقعیشان رد کرده و اکنون در مسیر خانه  

 بود  

حال کسی را داشت که دست خالی نزد خانواده اش  

 برمیگردد  



ه زده بود، چقدر با این قلب بیمار  چقدر با خریدار چان 

سرپا ایستاده بود و تبلیغ کتابهای گرانبهایش را کرده  

بود ، هرچند که ناگفته هم میشد تشخیص داد که چوب  

 حراج به چه اجناس گرانبهایی زده است  

و چه بی انصاف بود خریداری که در سر مال زده بود  

رآورده  و به بهایی اندک مال باارزش او را از چنگش د 

 بود  

خدا میدانست که اگر محتاج نبود هرگز تن به این کار  

 نمیداد  

قطرات باران هرلحظه درشت تر و پرشتاب تر  

میباریدند و کم کم مسیر پیش رو را برایش محو  

 میکردند  

دستی روی پلکش کشید تا حداقل اشکهایش را مهار  

کند و خدایی ناکرده با یک خطا مادرش را بیش از این  

 تار و درگیر خودش نسازد  گرف 

آهسته و با احتیاط از شانه ی راست خیابان میراند که  

هم مزاحم خودروهای دیگر نباشد و هم درصد خطا را  

 کم کند  

در فکر بود ، در فکر اینکه چطور با مادرش رو به رو  

شود و به چه شکل رفتار خودسرانه ی امروزش را که  

 را توجیح کند    هیچ نتیجه ای جز خستگی برایش نداشت 



همانطور که نگاهش به مقابل بود و فکرش چند  

کیلومتر آن طرف تر در خانه چرخ میخورد ، از فاصله  

ی چند صد متری زنی را دید که زیر باران چادرش را  

 روی سر دختر کوچکش گرفته و منتظر ایستاده است  

باران تمام هیکل زن را خیس کرده بود و دل تابان  

دخترک تپلی سوخت که به چادر  بیش از همه به  

مادرش پناهنده شده و دستهایش را زیر بغل قفل کرده  

 بود  

نیازی به فکر کردن نبود ، مقابل پایشان ترمز کرد و  

 شیشه را پایین داد  

_ زیر بارون سخت وایستادید ، سوار شید من  

 میرسونمتون  

 نگاه زن جوان باال آمد و لبخندی به لبش نشست  

یش تابان و صداقت کالمش را زیر آن  چهره ی بی آال 

باران تند حس کرد و به روی دختر سرمازده اش  

 خندید  

 _ سوارشیم مامانی؟  

دخترک که فقط منتظر یک اشاره بود تند و تند سرش  

 را تکان داد  

زن جوان تشکری کرد و با گرفتن دست دخترش با  

 اشتیاق زیاد سمت ماشین رفت  



یکه دخترکش را محکم  روی صندلی جاگیر شد و درحال 

 به بغل میگرفت گفت:  

_ الهی خیر ببینی ، دیگه میخواستم برگردم خونه از  

 خیر خواهرم بگذرم  

تابان با وجود دردی که قفسه ی سینه اش را درگیر  

 کرده بود به روی زن لبخند زد و گفت:  

 _ ممنون ، کجا تشریف میبرید  برسونمتون ؟ 

ر دخترش را به  زن کمی سرجایش جا به جا شد و س 

 سینه گرفت  

، چند تا ایستگاه باالتر نرسیده به    _ خونه ی خواهرم 

 متروی علی آباد!  

 تابان سری به تایید تکان داد و زن ادامه داد: 

 #۳۱ 

راستش تازه زایمان کرده ، ما سه تا خواهریم  

مادرمونم رحمت خدا رفته ، خالصه که هر روز یکی از  

میده که تنها نباشه ،    ما دوتا  میره کاراش انجام 

نوبت من بود که یهو آسمون خدا گریه اش  امروزم 

 گرفت  

از این تشبیه با نمک لبخند نرمی روی لب تابان نشست  

 و زمزمه کرد  

 _ خدا حفظتون کنه!  



_ ممنون ، واال دیگه میخواستم برگردم خونه که خدا  

پیشش می موند ،  شمارو رسوند ، برمیگشتم ولی فکرم 

ماموریته باالی سرش نیست ، خودشم که    شوهرش که 

طفلی زایمانش سخت بوده افتاده گوشه خونه ، فقط  

موندیم ما دوتا ، صبح به صبح شیفتمون تحویل اون  

 یکی میدیم و میریم سروقت زندگی خودمون  

 _ چه کار خوبی واقعا ! حاال بچه چی هست  

 زن جوان خنده ای کرد و گفت:  

نی باورت نمیشه ، سرخ و  پسر هم  دختر ، ببی   _ هم 

 کوچولو و نخودی ، فقطم گریه میکنن این دوتا  

آه خفیفی از میان سینه ی تابان بیرون زد . پویا هم قل  

کوچکتر برادرش بود و به قول خودش فقط شباهت  

ظاهریشان زیاد بود و در نوع رفتار سیصد و شصت  

 درجه با هم تفاوت داشتند  

ان پویا را در ذهنش  همانطور که چهره ی همیشه خند 

 تجسم میکرد گفت:  

 _ به سالمتی ، همسانن دیگه ؟  

 زن جوان زمزمه ای زیر گوش دخترش کرد و گفت :  

_ نه واال ، یکی از یکی زشت تر...حاال بیا به خواهرم  

 بگو خودش هالک میکنه  

 گفت و خندید  



 تابان لبخند دیگری زد و گفت:  

جلوی مادر از  _ خب حق داره ، بچه هاشن چه کاریه  

 بچه اش بد بگید  

 _ بد نمیگیم خواهر ، حقیقت محض گفتیم   

 بعد به دخترش اشاره زد و گفت:  

_ اینا ، این دختر من ، حی و حاضر نشسته شهادت  

 میده که پسر خاله و دختر خاله اش خیلی زشتن  

سپس دستی به موهای بور دخترش کشید و کودکانه  

 پرسید:  

 _ مگه نه قشنگم؟  

رک سرش را بیشتر در سینه ی مادرش فرو برد و  دخت 

 خجالت زده زمزمه کرد:  

 _ زشت نگو مامان ، فقط دندون ندارن  

 لحن بامزه ی دخترک هر دو زن را به خنده انداخت  

تابان که بعد لحظاتی دلش شاد شده بود پشت انگشتش  

 را روی گونه ی سرخ دخترک کشید و با محبت گفت:  

ون زبونت رو ، راستش بگو  _ آخ که موش بخوره ا 

 ببینم چقدر کشته مرده داری تو با این زبونت؟  

دخترک بیشتر بیشتر خودش را به مادر شوخش  

 چسباند و به جای او مادرش جواب داد:  



_تعریف نباشه ، خیلیییی . به قول شوهرم این بزرگ  

 شه یه جنگ اساسی تو فامیل سرش راه افتاده  

 ابان هم در بر داشت  صدای خنده ی زن ، خنده ی ت 

_ حاال با این همه خواستگار موردی هم زیر سر  

 کردین؟  

_ نه واال ، باباش میگه یه دبه بگیرم ترشی بندازم  

بهتر از اینه که گوشتم بفرستم زیر دندون هر قلچماقی  

 ، بمونه تو خونه ی خودم تا آخر عمر نوکریش میکنم!  

رز فکر  تابان متعجب ابرویی باال انداخت ، این ط 

افراطی میتوانست آسیب های جبران ناپذیری در پی  

 داشته باشد  

همه ی مردها که قلچماق و زروگو نبودند ، و البته  

پدر و مادری همیشه برای فرزندش مانده بود که    کدام 

 این یکی بماند  

به هرحال عمر انسان هم اندازه ای داشت و زمانی سر  

یک زندگی بی    می آمد ، و آن وقت آن بچه میماند و 

ثمر و پدر و مادری که با وعده ی همیشگی بودن آینده  

 ی او را تباه کرده بودند  

ادامه ی این بحث از حوصله و توانش خارج بود ، در  

نمیشد از انسانها اسطوره ساخت ،  عرض چند دقیقه هم 



پس به گفتن "خدا برای باباش نگهش داره "اکتفا  

   کرده و سر این بحث را کوتاه کرد 

   

زن جوان هنگام پیاده شدن اسکناسی را از کیفش  

 خارج و سمت تابان گرفت  

گوشه ی لب تابان انحنا گرفت و با دست اسکناس را  

 پس زد  

_ ممنون خانم ، مسافرکش نیستم ، دیدم زیر بارون  

 موندین دلی خواستم سوارتون کنم 

 #۳۲ 

زن لبخند واضحی زد و قبل از اینکه در ماشین را باز  

 ضمن تشکر پرسید  کند  

 _ فضولی نباشه ، میتونم یه چیزی ازتون بپرسم؟  

 تابان به تایید سرش را تکان داد و زن پرسید :  

 _ شما کتاب فروشی دارین ؟  

 یک لحظه برگشت و به عقب ماشین اشاره زده  

پشته کنجکاو شدم    _ آخه دیدم چندتا کارتون کتاب این 

 بدونم  

چرخید ؛ ابتدا در جواب  همان لحظه فکری در سر تابان  

 زن با لبخند گفت :  



_ نه عزیزم ، اینا کتابای خودمه ، بردمشون یه جا که  

 انگار قسمت نبود باز دارم برمیگردونم  

زن ابرویی باال داد و کنجکاوی بیش از این را جایز  

 ندید  

تشکر مفصلی کرد و تابان با نوازش پوست سرخ و  

 سفید دخترک از آنها جداشد  

گاهش روی اسکناس جمع شده در مشت زن ماند،  اما ن 

 همین طور سوال به موقعی که پرسیده بود.  

  چندین فکر مختلف به ذهنش هجوم آورد و تصمیم 

گرفت سر فرصت بنشیند و روی هرکدام به خوبی فکر  

کند و سپس با یک نتیجه گیری درست فکرش را عملی  

 کند  

   

تا چه    خسته با شانه هایی که فقط خودش میدانست 

 اندازه افتاده است وارد خانه شد  

روی دیدن چهره ی پرسشگر مادرش را نداشت ،  

مبلغی را که از خریدار گرفته بود کف دستش جمع کرد  

 و به حال خودش تاسف خورد  

نرگس خسته از کار سنگین روزانه کنار بخاری دراز  

 کشیده بود و چشم به راه او بود  



د شد و نرگس آرامش از  تابان با سری زیر افتاده وار 

دست رفته اش را باز یافت ، دست از زیر سرش کشید  

 و به پای او نیم خیز شد  

_ اومدی مادر ؟ جون به لبم کردی پس چرا تلفنت  

 جواب نمیدی؟  

گوشه ی لب تابان پرشی کرد و خجالت زده در چشمان  

 نرگس گفت:  

 _ سالم ، پشت فرمون بودم نمی شد جواب بدم !  

نرگس به معنی فهمیدن باال رفت و تالش کرد  ابروهای  

یا علی گویان بلند شود که تابان با گفتن " چی کار  

 میکنی " جلوی حرکت بعدیش را گرفت  

 نرگس تقریبا برگشت سرجایش و جواب داد:  

_ برم برات چایی تازه دم بیارم ، هوا سرده تنتو گرم  

 میکنه  

فتن  لبخندی .برای دل مادرانه ی نرگس زد و با گ 

 نمیخواد پیش رفت.  

 نرگس متعجب تر از قبل نگاهش کرد  

 تابان مقابل پایش زانو زد و گفت :  

 _ به جای این حرفا نمیخوای بپرسی چی شد؟  

نگاه نرگس پر از سوال شد و با انگشت گوشه ی چادر  

 او را لمس کرد  



_ چیزی شده مادر ؟ چرا اینقدر پکری؟ صبح که  

 میرفتی....  

 تابان حرفش را قطع کرد    کشیدگی لبهای 

انگشت تابان روی گونه ی نرگس نشست و همراه با  

 نوازش آن گفت:  

_ حق با تو بود مامان ، خیاالت برم داشته بود میتونم  

یه کارایی کنم ، اما تا نرفتم و سرم به سنگ نخورد  

 نفهمیدم تو داری درست میگی!  

سینه ی نرگس از هوای گرم و مرطوب اتاق پرو خالی  

 شد  

 _ موفق نشدی نه ؟  

 تابان سرش را به تایید چپ و راست کرد و جواب داد:  

_ فقط چند جلد اونم به زور چک و چونه تونستم رد  

 کنم  

 سپس کف دستش را مقابل او باز کرد و ادامه داد:  

_ اینم پولش ، ببین میشه باهاش یه کیلو گوشت  

 خرید؟!!  

 ت   طنز کالم تابان هردو را به خنده انداخ 

 نرگس نگاهی به مبلغ انداخت و گفت:  

_ نشد که نشد ،فدای سرت که نشد ، غصه ی چیو  

 میخوری ..خدا بزرگه!  



_ غصه نمیخورم ، در اینم که خدا بزرگه شک ندارم ،  

االن بیشتر دارم به این فکر میکنم از چه راهی میتونم  

 عصای دست تو باشم!  

ضربتی تکانی  نرگس که تا ته حرف او را خوانده بود ،  

 به خودش داد و نیم خیز شد 

 #۳۳ 

_ خوبه خوبه ! من عصای دست نمیخوام ، تو همینکه  

نگران نکنی برای من  مواظب خودت باشی و فکر من 

 یکی کافیه!  

 نگاه تابان روی قامت متوسط مادرش باال رفت  

 _ میگم مامان ؟  

 نرگس سمت آشپزخانه رفت و تابان ادامه داد:  

 همیشه میگفت تجربه سخت به دست میاد ؟  _ یادته بابا  

نرگس  همانطور که سمت آشپزخانه می رفت ناله وار  

 جواب داد:  

 _ یادمه !  

_ امروز تازه فهمیدم بابا چی میگفته ، وقتی یارو  

دوزار با منت گذاشت کف دستم تازه دستم اومد اگه  

شما حرفی زدی از روی تجربه گفتی ، این من بودم که  

 فکر کردم خبریه!  جوگیر شدم  



نرگس پای گاز ایستاد و قوری را داخل استکان  

 سرازیر کرد  

 آهی عمیقی کشید  و گفت:  

_ آره مادر ، تجربه سخت به دست میاد ، یعنی همه ی  

تجربه ها گران به دست میان ، حداقلش اینکه برای به  

دست آوردن هرکدوم از عمرت مایه میزاری ، پس  

ن سختی به دست میاری راحت  نباید چیزی رو که به ای 

 خرجش کنی!  

نگاه تابان سمت آشپزخانه چرخید و بی ربط به  

 موضوع گفت:  

_راستی  گفتم بابا یهو یادش افتادم ، دلم خیلی هواشو  

کرده ، میگم حاال که ماشین زیر پامونه  تو این هفته   

 بریم مالقاتش ، چطوره؟  

 ت:  نرگس استکان را زیر کتری گرفت و غصه دار گف 

_ اونم دلش برای تو تنگ شده ، دفعه ی پیش که رفتم  

 مالقات گفت هر وقت تابان سرپا شد بیارش ببینمش!  

 _ چه خوب ، پس مالقاتمون تو این هفته قطعیه آره؟  

نرگس استکان را داخل سینی گذاشت و سرش را بلند  

 کرد  

_ بزار اول ببینم از قبل کار قبول نکردم ؛ بعد اگر  

 دم بهت میگم  قطعی شد خو 



تابان به روی مادرش لبخند زد و نرگس سینی به دست  

 وارد نشیمن شد  

_ پاشو دختر ، پاشو برو لباستو عوض کن که همون  

 تجربه ثابت کرده چایی تو هوای سرد خیلی میچسبه!  

لبهای تابان با قدرت بیشتری از هم فاصله گرفت و  

دندانهای سفید و یک دستش از پشت لبهای خشک و  

 رنگ و رو رفته اش نمایان شد  

یا علی گفت ، به خواست مادرش سمت اتاق رفت و به  

این اندیشید که در این دوره ی سخت ناامیدی جایی در  

زندگی او ندارد ، او تالشش را میکند و نتیجه را به  

خدا میسپارد ، حتما که خدای باالی سرش صالح او را  

به فریادش    بهتر از خودش میداند و در بهترین موقع 

می رسد ، فقط باید هوشیار باشد و سعی کند  هیچ  

تجربه ای را خرج یادگیری همان تجربه نکند !  

اینگونه فقط زمان را از دست داده است و بعد از  

 صرف کلی انرژی دوباره سر جای اولش نشسته است  

 
 

داوود برگه را مقابل پندار سر داده و متاسف سری  

 جنباند  



ه میخواستی ، دیشب مجید یه سر اومد  _ اینم چیزی ک 

خونه این داد ، بعدشم گفت بعیده با این رقم سنگین از  

 بدهی بشه براش کاری کرد  

   

 چشمان پندار چرخی بین برگه و داوود زد  

 لبه ی برگه را بین انگشت گرفت و پرسید:  

 _ خودشون چی ؟ از زن و بچه اش خبر داری؟  

مرادی های روزگار  گرفتگی چهره داوود حاکی از نا 

 بود  

سری به چپ و راست تکان داد و آه نصفه و نیمه ای  

 کشید  

_ چی بگم ، باور داری دوشبه خواب ندارم ، اصال  

 وجدانم بهم ریخته بدجوررر!   

 نگاه پندار پراز سوال ونگرانی شد  

 _ چیزی شده داوود ؟  

قفسه ی سینه ی مرد پر و خالی شد ، بی آنکه نگاهش  

 ی لبش را جوید و گفت:  کند گوشه  

_ رفتم در خونشون ... چند باری با پویا رفته بودم  

 ،آدرسش خاطرم بود...  

 نگاهش درگیر نگاه منتظر پندار شد  

 پندار در جواب سکوتش پرسید:  



 _ خب ؟  

 داوود با تعلل جواب داد: 

 #۳۴ 

_ وضعشون تعریفی نیست پندار ، پرس و جو کردم  

کنه ، از این کارای  مادرش تو خونه کار قبول می 

خونگی و سبزی پاک کردن و این حرفا...خودشم که  

اتفاقی سر راهم سبز شد ، دنبالش گرفتم فهمیدم  تو  

 انقالب بساط میکنه  

 پندار متحیر چشم درشت کرد  

 _ بساااط ؟؟ بساط چی آخه؟  

 داوود دستی روی سرش کشید و مردد جواب داد:  

گذاشته جلوش  _ یه گوشه نشسته دو سه ردیف کتاب  

برای فروش ، وای پسر حالم خیلی خراب شد وقتی این  

صحنه رو  دیدم ... یه لحظه از خودم بدم اومد ... اون  

دختر ..با اون قلب مریض...پدرش که زندانه ، مادرش  

که تو خونه زحمت میکشه... یه آن یاد پویا کردم حالم  

 از خودم بهم خورد باور کن!  

وی هم گذاشت ،  محکم و با  پندار پر از درد پلک ر 

 صدا نفسش را از بینی  پس داد و  

کاغذ زیر دستش را رها کرد ، ضمن مشت  

 انگشتانش گفت:  کردن 



 _ آدرس دقیقش بده بی زحمت!  

 ابروهای داوود باال رفت   

 _ خونه یا جایی که بساط کرده؟  

_ هردوش ، یه لطفی کن هردوش یادداشت کن بزار رو  

ه در اولین فرصت  میرم  میز ، کارم تموم ش 

 سروقتشون!  

 _ میخوای کمکشون کنی ؟  

پندار نفس مجددی پس داد و نگاهش را تا روی برگه  

 پایین کشید  

_ حاجی سفارش اکید کرده دنبال کارشون بگیرم ...  

نمیدونم جریان چیه ولی از وقتی قلب پویا رو اهدا  

کرده نسبت به این خانواده حساس شده...یه جورایی  

اس مسئولیت میکنه .. وقتی هم میپرسم میگه همه  احس 

چی برمیگرده به گذشته...حاال تو این گذشته چی بوده  

 که ما بی خبریم هللا و اعلم!  

داوود متفکر شانه ای باال انداخت و گردن کج کرد،  

کمی بعد با انگشت ضربه ای روی میز شیشه ای زد و  

 گفت:  

زحمت کنم...    _ خب داداش ، اگه امری نیست فعال رفع 

آدرس دقیقم مینویسم رو کاغذ میارم تو اتاق تحویلت  

 میدم ، اکیه دیگه ؟  



پندار همه ی افکارش را کنار زد و یک لبخند پر معنی  

 تحویلش داد و در ادامه گفت:  

 _ اکی ..فقط یه لحظه صبر کن!  

داوود ابرو در هم کشید و پندار با عقب کشیدن خودش  

یلون کوچکی را از کشوی  روی صندلی ، برگه و نا 

 میزش خارج کرد و با انگشت مقابل او سر داد   

 نگاه داوود همچنان گیج و گنگ میزند که پندار گفت:  

 _ برش دار ،  مال توئه!  

 داوود نگاهش را گرفت و پرسید:  

 _ چی هست ؟  

 لبخند محوی گوشه ی لب پندار نشست و جواب داد:  

شه گفتم تو  یکیش که قرص حاج خانمه ، یادت با 

سیزده آبان آشنا دارم ...  بهش گفتم اونم یه جعبه از  

همون قرص برام آورد .. اون یکیم چکه ... برش دار  

بیافت دنبال کارای عروسیت ...مادرت راست میگه ،  

دوساله رو دختر مردم اسم گذاشتی ، دیگه وقتشه که  

 بیاریش زیر یه سقف باهم زندگی کنید  

ی به مبلغ چک انداخت و زمزمه  داوود حیرت زده نگاه 

 کرد:  

_ ولی اینکه خیلیه ... بابا دمت گرم هیچ فکرش کردی  

 چطور میخوام برگردونم ؟!  



 پنجه های پندار در هم تنید و با متانت جواب داد:  

_ فکر کن هدیه عروسیت از جانب من و پویاست ...  

باید زودتر از اینا به فکر میافتادم ولی خب هنوزم  

ر نشده ... برو که انشاهلل تو لباس دامادی  خیلی دی 

 ببینمت!  

 هیجان تمام وجود داوود را در برگرفت   

 _ ولی آخه...  

_ آخه بی آخه ....گفتم برش دار بگو چشم ...بعدشم تو  

مجموعه حق داری ،    خیلی به گردن من و پویا و  این 

میخواستم هدیه عروسیت باشه ولی دیدم االن بیشتر  

 ری  بهش نیاز دا 

یک حس خوب بعد از دوماه تنهایی و در فراغ رفیق  

سوختن و دم نزدن به تمام حس های تعریف شده و  

 تعریف نشده ی داوود اضافه شد  

 پندار اشاره ای به چک زد و گفت:  

 _ برش دار دیگه ...فقط کارت دعوت یادت نره!  

گل از گل داوود شکفت .. دستش را مشت کرد و با مزه  

 گفت:  

 بامرامی ... رد کن بیاد مشتو !    _ خیلی 

مشت دو مرد روی هوا بهم خورد و برای لحظاتی غم  

 سایه ی سنگینش را از سر زندگیشان کم کرد 



 #۳۵ 

مشت دو مرد روی هوا بهم خورد و برای لحظاتی غم  

 سایه ی سنگینش را از سر زندگیشان کم کرد  

   

روی دوزانو نشست و با دقت کتابها را روی گونی  

 که از ته انباری بیرون کشیده بود چید  هایی  

هرچند ناامیدی در قلبش پارتی گرفته بود و امید  

چندانی به پیشرفت کار نداشت ، اما همه ی توکلش را  

به آن باالیی کرده  و اندک توانش را برای پیش برد  

 اهدافش به کار گرفته بود  

خیالش که از بابت چیدمان راحت شد روی پا ایستاد و  

 ال نظاره گر صحنه شد  از با 

لبخند محوی زد ، یک به یک عنوان کتابها را خواند و  

 قربان صدقه ی کلمه به کلمه هرکدام رفت  

اغراق نبود اگر مدعی میشد که هریک را مانند فرزند  

 نداشته اش دوست دارد  

 نگاه از کتابها گرفت و به اطراف داد  

غ و  وسط روز بود و میدان انقالب مانند همیشه شلو   

پر رفت آمد ... خیلی تالش کرده بود تا محلی را برای  

بساط انتخاب کند که در دید رهگذر باشد و بیشتر به  

 چشم بیاید  



میان همه ی افکارش نگرانی نرگس و دلجوش هایش  

 هم بود.  

اگر میفهمید که در سر دختر کله شقش چه میگذرد که  

 واویال بود...  

رد ، دستان  هوای سرد و خشک حواسش را پرت ک 

 سرخ و یخ زده اش را مقابل دهانش گرفت و ها کرد...  

مجبور شده بود ماشینش را یک ایستگاه پایین تر  

 پارک کند و با ماشین راه بقیه ی مسیر را طی کند  

نداشتن طرح ترافیک و قرار داشتن خیابان انقالب در  

 این طرح کارش را کمی سخت کرده بود  

صورتش بود و همزمان    همانطور که دستانش مقابل 

اطرافش را هم می پایید صدای زن جوانی متوجه اش  

 کرد  

نگاهش زیر افتاد و از دیدن اولین مشتری که روی  

زانو نشسته بود و با دقت عنوان کتابها را مرور  

 میکرد به وجد آمد  

 _ بفرمایید خانم ، چیزی میخواید در خدمتم!  

ی که نظر  زن جوان سرش را باال گرفت و اولین چیز 

 تابان را جلب کرد لنز روشن چشمانش بود  

زن جوان پر غرور دست روی یکی از کتابها گذاشت    

 و پرسید:  



 _ اینا دست دومه!  

نفس تابان همراه با بخار از بینی بیرون زد و جواب  

 داد:  

 _ بله ..ولی از نو چیزی کم ندارن!  

 _ سفارشم قبول میکنید ؟  

گرفت و زن جوان در    ابروهای تابان حالت پرسشی 

 ادامه گفت:  

_ من زیاد کتاب میخونم ؛ گاهی دخل و خرجم بهم  

 نمیخونه کتاب دست دو سفارش میدم !   

 روی پا بلند شد و چشم در چشم تابان ادامه داد:  

_ چطوری بگم ، معتاد کتابم .... میخواستم ببینم اگه  

 کتاب خاصی سفارش بدم میتونید برام گیر بیارید؟  

در سر تابان چرخید و ذهنش را در گیر    فکری 

کرد ...این روزها عجیب با هر جمله یا کلمه ای ایده ای  

جدید به ذهنش می رسید و فکرش سمت ایده پرواز  

 میکرد  

زن جوان که همچنان منتظر بود از سکوت تابان  

 استفاده کرد  

 _ ببخشید خانم ، ازتون یه سوال پرسیدم؟!  

را کنار زد و لبخندی تحویل  تابان خجالت زده افکارش  

 زن جوان داد  



_ راستش فعال شرایط این کار ندارم ، ولی شاید در  

 آینده تونستم سفارش قبول کنم  

 زن ابرویی باال برو و مجدد پرسید:  

 _ کرایه چی ؟ کرایه نمیدین؟  

 این زن چه سواالت عجیب و غریبی می پرسید  

 تابان گردنی کج کرد و زمزمه کرد.  

 ه ؟  _ کرای 

_ آره دیگه ...ببینین من االن چندتا از کتابا رو خوشم  

اومده ولی میدونم هزینه ی خرید هیچ کدوم ندارم ، از  

طرفی کتاب خونم اومده پایین له له میزنم برای چند  

 خط کتاب !  

 تابان با دقت به حرفهای زن جوان گوش میداد  

در این فاصله زن و مرد جوان دیگری هم پای بساط  

 تند و شروع به انتخاب و گفتگو کردند  نشس 

 زن جوان ادامه داد: 

 #۳۶ 

من یکی از کتابا رو برمیدارم و کل مبلغش رو تقدیم  

میکنم ... بعد که کتاب خوندم سالم بر میگردونم ، بعد  

شما از مبلغی که پیشتونه مقدار کرایه رو کم میکنید و  

 بقیه رو بر میگردونید  



ر این بازار خراب کتاب هم  این هم فکر بدی نبود ... د 

خودش سود میکرد و  هم کمک به کسانی کردا بود که  

 تحت بعضی شرایط توانایی خرید کتاب ندارند  

نگاهش روی مرد و زن جوانی نشست که همچنان در  

 انتخاب مشکل داشتند و باهم  چانه میزدند  

 زن جوان مجددا پرسید :  

ه فکری به  ، کرایه میدی یا ی _ چی کار میکنی عزیزم 

 حال خودم بکنم؟  

 سرش باال رفت و به چهره ی زن جوان لبخند زد  

 _ میدم عزیزم ، کدوم میخوای؟  

زن که گویا دنیا را به او داده باشند ذوق زده انگشتش  

را سمت یکی از کتابها گرفت و عنوانش را به زبان  

 آورد  

تابان خم شد ...قلبش تیر کشید و دندان بهم فشرد ...با  

 و داری کتاب را برداشت و سمت او گرفت  آبر 

 زن هیجان زده لبخندی زد و ضمن گرفتن کتاب پرسید  

_ ممنون خانم ... فقط هزینه اش همون مبلغ پشت  

 جلده دیگه؟  

سپس نگاهی به پشت جلد انداخت ، تابان منصفانه   

 گفت:  



_ اولشم گفتم ، اینا با کتاب نو هیچ فرقی نداره ولی  

که واقعا نو نیستن کمتر حساب    چون خودم میدونم 

 میکنم باهاتون!  

_ زن جوان قفل کیف جینش را باز کرد ،خوشحال از  

اینکه دست خالی برنگشته است  کتاب را باال و پایین  

 کرد و گفت:  

 _ یه دنیا ممنون....فقط شما همیشه اینجایید دیگه؟  

 تابان با لبخند سرش را زیر برد و جواب داد:  

 م ...تا ببینیم خدا چی میخواد!  _ فعال که هست 

زن جوان مبلغی را که متناسب با قیمت پشت جلد کتاب  

 بود از کیفش دستیش خارج کرد و گفت :  

_ ممنون خانم ، قول میدم آخر این هفته سالم  

 تحویلتون بدم!  

 تابان مبلغ را از او گرفت و نفس عمیقی کشید  

که به  اولین دشت امروزش همراه با اید های جدیدی   

 ذهنش رسیده بود بسیار دلپذیر می نمود  

زن جوان کتاب را در کیفش سر داد و با خداحافظی از  

او جدا شد... تابان سرخوش از اتفاق حاصله مبلغ را  

در جیب مانتویش سر داد و رو به زن و مرد جوان  

 پرسید:  

 _ موفق شدید انتخاب کنید یا کمکتون کنم؟!  



نگاهش را به  ویزان کرد و دختر جوان لب و لوچه ای آ 

 تابان داد  

_ نمیزاره که ... نشسته کنارم هی برام تعیین تکلیف  

 میکنه!  

 مرد جوان سرش را باال برد  

_ خانم شما بهش بگید لطفا! من بد میگم ... میگم حاال  

که داری پول میدی یه چیزی بخر ارزش پولی که میدی  

نی ... از  داشته باشه ..آخه چیه این رمانایی که میخو 

 بس رمان خونده یادش رفته زندگی واقعی یعنی چی؟  

 تابان متفکر لبهایش را باال کشید  

_ واال چی بگم ... به قولی رطب خورده منع رطب کی  

 کند  

زن جوان لبخند دلبرانه ای زد و "دمت گرم"ی به  

 تابان هدیه داد  

تابان که منظور مرد جوان را خوب درک کرده بود در  

 ت:  ادامه گف 

_ ولی از حق نگذریم هرچیزی اندازه داره...منم یه  

زمانی کتاب زیاد میخوندم...رمان که دیگه اصال  

حرفشم نزنید ولی خب وسطاش به خودم فرجه میدادم  

و فاز عوض میکردم... یعنی اگر میخواستم یه کله  



رمان بخونم راه زندگیم که گم میکردم هیچ ... یه  

 ست میدادم  جورایی ثبات شخصیتیمم از د 

 این بار لبهای مرد جوان خندید و دخترک بغ کرد  

 _ اصال نخواستم پاشو بریم  

 نگاه گیج تابان بین هردو در گردش بود  

 مرد جوان با احتیاط گفت :  

_ خب چرا بهت بر میخوره...یه کم منطقی باشی  

میفهمی دارم درست میگم! دیدی که این خانمم االن  

 حرف من تایید کرد!  

ا لجاجت بلند شد ، نگاه دلخورش را از تابان  زن ب 

 گرفت و گفت:  

_ گفتم که نمیخوام...ممنون خانم ماچیزی انتخاب  

 نکردیم 
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تابان گیج و گنگ نگاهش کرد ، زن جوان چند قدم  

فاصله گرفت  و مرد از جایش بلند شد... نفس کالفه ای  

 پس داد و رو به تابان زمزمه کرد:   

دین که ؟ گرفتار شدیم با این  _ ببخشید خانم! دی 

 اخالقش!  

تابان "خواهش میکنم" ریزی در جوابش داد و دنبال  

 سرشان نگاه کرد  



خیلی جوان بودند ، به قدری که نمیشد خواهر برادر  

 بودن یا زوج بودنشان را از هم تشخیص داد  

کمی آن طرف تر پندار پنجه هایش را دور فرمان پیچید  

پشتی صندلی پلکهایش را    و با تکیه دادن سرش به 

 روی هم گذاشت  

اولین بار بود که انتخاب برادرش را می دید و قلبش از  

این همه رنج به در آمده بود . برای دیدن شرایط او  

مجبور شده بود ماشین یکی از بچه ها را قرض بگیرد  

و بتواند در این وقت روز وارد محدوده ی طرح  

 ترافیک شود  

زی راه انداخته بود . علتش  قلبش بد جور بازی با 

چیزی فراتر از دیدن این دختر و شرایط دردناک  

زندگیش بود... علتش پویا بود و قلبی که چند متر آن  

 طرف تر در سینه ی آن دختر می تپید.  

شبیه همین حس را بار ها و بارها تجربه کرده و هربار  

بعد از کسب تجربه متوجه نزدیکی احساسش به قل  

 بود    کوچکتر شده 

هوا سرد بود و این دختر قدرتمندانه سرپا ایستاده و با  

سماجت تمام خودش را به کاری که در توانش نبود  

 تحمیل میکرد  



نگاه دوباره ای سمت او انداخت و در یک تصمیم آنی  

 از ماشین پیاده شد  

 اطراف تابان خالی بود و همین کارش را آسان میکرد  

سیاستی خودش ؛    فکر زن و مرد جوانی که با بی 

راهشان را کشیده و رفته بودند ذهنش را درگیر کرده  

بود . باید روش های جذب و قفل مشتری را یاد  

میگرفت ، شاید اینگونه صداقت داشتن در گفتار و  

 رفتار همان میشد که مشتری را از دست میداد.  

لبهایش را بهم جمع کرد و روی زانو نشست ، دستی  

 بها کشید و زمزمه کرد:  روی جلد یکی از کتا 

_ االن من چیز بدی گفتم ؟  یعنی باید دروغ میگفتم یا  

 حقیقت پنهان میکردم؟  

 پوف بی صدایی کشید و گردن کج کرد  

نگاهش یک دور روی چیدمان کتابها چرخید  و روی  

 چرم قهوه ای رنگ کفش های مردانه ای قفل شد.  

به سرعت حواسش را جمع کرد و مشتری مدارانه  

 پرسید:  

 _ چیزی مد نظرتونه کمک کنم؟!  

 _ ملت عشق !   

تن صدا برایش آشنا آمد ، شاخکهایش تکانی خورد و  

 قلبش ضربان گرفت  



 دست از جلد کتاب پیش رو کشید و سرش را بلند کرد  

زمان به عقب برگشت ، به ماهها قبل ، به روزگاری که  

ه  در کنار تمام گرفتاری ها ، عشقی حضور داشت و تکی 

 گاهی .  

یک لحظه ، فقط یک لحظه کافی بود که زمان و مکان  

را فراموش کند و روی پا بایستد ، آب دهانش را فرو  

 ببرد و مات و متحیر مقابل مردجوان قد علم کند  

لبهای چادرش را به هم جمع کرد و مسخ شده زمزمه  

 کرد:  

 _ پویااا؟؟؟  

ت  مژه های مرد جوان با خودداری تمام روی هم نشس 

 و با علم به احساس او زمزمه کرد:  

 _ پندارم!  

تابان که غیر از پویا نه چیزی میدید و نه صدایی  

 میشنید دستش را برای لمس صورت او پیش برد  

چانه ی ظریف و زنانه اش بی جهت شروع به لرزیدن  

کرد... میترسید خواب باشد ، همه ی این لحظه ها ..این  

شنا .. همه و همه خوابی  صحنه ها...این نگاه گیرا و آ 

زودگذر و شیرین باشد که در اوج بیداری در وسط روز  

 گریبانش را گرفته و مسخره اش میکند  

 _ پویا خودتی؟؟  



 قطره ی اشک گوشه ی پلکش را تر کرد  

 پندار با خود داری هرچه تمام تر زمزمه کرد:  

 _ گفتم که ... پندارم!  

شد و یک آن  انگشتان تابان مقابل صورت او متوقف  

 از خواب غفلت پرید  

قطره ی اشک بی اجازه راه گرفت و انگشتان ظریف و  

 سردش مشت شد و افتاد  

پویایش نبود ، این مرد قل بزرگتر پویا بود که ناغافل  

 مقابلش ظاهر شده و مسخش کرده بود  

به قدری محو تصویر پویا شده بود که پهنای شانه ی  

 نیامد... مرد و تفاوت نگاهشان به چشمش  
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خجالت به همه ی حس های خوب و بدش اضافه شد و  

 گوشه ی لبش را گزید  

سرش زیر افتاد و همزمان با قدمی که به عقب  

 برمیداشت زمزمه کرد:  

 _ معذرت میخوام!  

پندار ریز به ریز حرکاتش را دنبال کرد... نفسی گرفت  

و سینه سپر کرد ، دستهایش را در جیب شلوار فرو  

 در جوابش یک جمله ی کوتاه گفت:    برد و 



 _ مهم نیست!   

نگاه سرکش تابان برای بار دوم باال رفت...دل کندن از  

پویای بی معرفتی که جای خالیش در بطن قلبش  

 میسوخت کار ساده ای نبود  

این بار دقت نگاهش را باالبرد و دست گوشه ی  

 چشمش کشید  

 _ یه لحظه فکر کردم...  

 م نیست !  _ یه بارم گفتم مه 

همین جمله کافی بود که تابان از توضیح اضافه دست  

 بکشد و جدی تر نگاهش را به کتابهای چیده شده بدهد  

 _ چیزی الزم دارین کمکتون کنم  

 قفسه ی سینه ی پویا پر و خالی شد   

 _ عرض کردم ..ملت عشق!  

همه ی تنش از این غافل گیری میلرزید و کنترلش کار  

 آسانی نبود   

 ی دو زانو نشست که پندار اعالم کرد  رو 

 _ دست نگه دار ... همه رو باهم میخوام   

نگاه تابان تند باال رفت ،  پندار با سماجت دستهایش را  

خارج کرد ، زانوی  شلوارش را باال کشید و مقابلش  

نشست ، انگشتانش را روی زمین گذاشت و درچشمان  

 متحیر و لرزان او پرسید:  



 چند؟    _ همه اش باهم 

تابان به سختی آب دهانش را فرو داد .. حس تلخ ترحم  

قلب و روحش را مچاله کرد و با تکان سرش جواب  

 داد:  

 _ فروشی نیستن!  

 ابروهای پندار باال رفت  

 _ نیستن ؟ تا االن که بودن... خودم دیدم چند نفر...  

 _ شما من زیر نظر گرفتین ؟  

ش آورد ..سرش را  اخم و جذبه ی آنی دختر لبخند به لب 

 زیر برد و جواب داد:  

_ فکر کن منم یکی مثل بقیه... حاال بگو همه رو باهم  

 چند میدی؟  

تابان دندان بهم فشرد و گوشه ی گونی پالستیکی را  

 روی کتابها برگرداند  

 _ گفتم که ..فروشی نیستن آقا ..بفرماییدلطفا!  

مهایی  غرور این دختر بازی دادنی نبود ، از آن دسته آد 

 بود که وقتی میگفت نه یعنی نهههه!  

نگاهش چند لحظه ی روی چهره ی جدی او ماند و در  

 نهایت میدان را واگذار کرد  

_ باشه ... پس همون ملت عشق ، اونو که میتونم  

 ببرم؟  



تابان حتی نگاه هم نکرد ، ملت عشق را از زیر کتابها  

 بیرون کشید و با اخم مقابلش گرفت  

حظه به لحظه نسبت به رفتار مغرورانه ی او  پندار که ل 

کنجکاو تر میشد بی حرف کتاب را گرفت و از جاییکه  

که میدانست چانه زدن بی فایده است نگاهی به قیمت  

پشت جلد انداخت و عین همان مبلغ را روی کتابها  

 گذاشت و بلند شد  

هیچ حرف دیگری بینشان رد و بدل نشد ، فقط یک  

سر رفتنش را نگاه کرد و در دل    لحظه تابان از پشت 

 آرزو دیگر این طرفها پیدایش نشود  

اصال برای چه آمده بود ؟ بعید بود گذرش اتفاقی به این  

مسیر افتاده باشد ، چراکه هیچ مالقاتی در گذشته باهم  

نداشتند و اگر شباهت بی اندازه ی او به پویا نبود هیچ  

 وقت تابان او را نمی شناخت.  

بود ، گیج و خسته گونی را از روی کتابها  کالفه شده  

 پس زد و با اکراه مبلغ را از روی کتابها برداشت  

داخل جیبش سر داد و تصمیم گرفت سر راهش همان  

 مبلغ را در صندوق صدقات بیاندازد  

   

پندار نگاهی به کتاب روی داشبورت انداخت و متعجب  

 از این همه غرور شانه ای باال داد  



قعا که بود ؟ در این شرایط بحرانی چطور  این دختر وا 

میتوانست مقاومت کند و هیچ چیزی را به غرورش  

 ترجیح ندهد؟!  

دستی روی سرش کشید و بی معطلی مسیرش را سمت  

 خانه کج کرد 
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حتما باید سری به پدرش میزد و وادارش میکرد هرچه  

 در گذشته است را رو کند  

رضا قدم    یک راست وارد خانه شد و سمت اتاق 

 برداشت  

از اتاق پویا سرو صدا می آمد ولی او بی توجه به  

شرایط پیرامون ضربه ای به در زد و با اجازه ی  

 پدرش وارد شد.  

چه خوب که یک امروز پدرش خانه را به حجره ترجیح  

 داده و کار او را آسان کرده بود  

رضا نگاهی به قد و قامت بلند پسرش انداخت ودر  

 ا و گرم او پاسخ گفت:  جواب سالم رس 

 _ سالم بابا ، این چیه دستت ؟ کتاب خریدی؟  



پندار نگاهی به کتابی که داخل دستش لوله شده بود  

انداخت و  پیش رفت ، رضا دست از آب دادن گلدان  

 هایش کشید و به روی پسرش لبخند زد  

 پندار سینه به سینه ی او ایستاد و جدی پرسید:  

اون گذشته ای که به خاطرش    _ این دختر کیه بابا ؟ 

 من مامور کردین چیه که به این دختر مربوط میشه؟  

رضا پارچ آب را پایین آورد و به لبخندش وسعت  

 بیشتری داد  

 _ دیدیدش ؟  

_ حاجی بی زحمت حرف تو حرف نیار؟ پرسیدم کیه  

 این دختر؟  

رضا به گرمی دستی روی شانه ی پسرش زد و زمزمه  

 کرد:  

جان ، بشین که خوب وقتی رو برای  _ بشین بابا  

 شنیدن انتخاب نکردی  

 _ حاجییی!  

صدای اعتراض پندار سبب شد رضا فاصله بگیرد و  

 پارچ آب را کنار پنجره ی اتاق رها کند  

برگشت ...آه جگر سوزی پس داد و به لبه ی پنجره  

 تکیه داد  



_ به پویا گفتم برو تحقیق ، گفتم مدرک موثق بیار که  

گناهه تا منم ناهید خانم به این وصلت راضی  پدرش بی  

 کنم  

 نگاه پندار ریز شد  

 رضا لبخند محزونی زد و در ادامه دست به سینه شد  

_ صبح همون اتفاق ...اگه یادت باشه شبش با مادرش  

دهن به دهن شد ، ناهید خانم گالیه کرد چرا جلوش  

.چرا نشستی یه گوشه  نمیگیری .. چرا هواش نداری.. 

نگاه میکنی ... مگه پدرش نیستی تو ؟ منم رفتم  فقط  

که در حقش پدری کنم ، گفتم اول مدرک بعد عقد و  

 عروسی   

نفس سنگین رضا مصادف شد با نشستن پندار روی  

 تک صندلی گوشه ی دیوار  

 رضا با همان حال ادامه داد:  

_ افسوس که اجل امونش نداد ، به شب نکشیده خبر  

 وی دامادیش به دلم موند  مرگش برام آوردن و آرز 

لحظه ای سکوت کرد ، از پنجره کند و قدم به قدم پیش  

 رفت و این بار به بدنه ی میز توالت تکیه زد  

 _ نرگس دختر خالم بود... مادر تابان میگم  

پندار چشم درشت کرد و رضا با لبخند تاسف باری  

 ادامه داد  



بود ،    _ تو بیمارستان که دیدمش باورم نشد... پیر شده 

پیر و تکیده ولی همون نرگس  سالها پیش بود ...  

 همونقدر محجوب ، همونقدر مهربون...  

 آه کشید  

_ وقتی فهمیدم مادر تابانه درد خودم یادم رفت ... یا  

علی العجب... بعد از اینهمه سال ،  

من ..نرگس ...اینجا ...خدایا یعنی روزگار چرخیده  و  

ا تو یه همچین  جایی من  چرخیده بود و  بعد از  ساله 

باید میفهمیدم پسرم خاطر دختری رو میخواد که یه  

 زمانی من و مادرش ادعای فامیلی میکردیم؟  

یک دنیا ابهام به جان پندار نشست ، با تردید فراوان  

 پرسید:  

_ بین شما و نرگس ، مادرتابان ، رابطی عاطفیه  

 خاصی بود؟  

ند مصنوعی  رضا همه ی سعیش را کرد که با یک لبخ 

ویک جواب محکم خط بطالنی روی افکار پسرش  

 بکشد:  

_ یادت باشه ! من فقط یه نفر تو زندگیم داشتم اونم  

 ناهید خانم بوده و بس!  

_ پس چی ؟ این دختر خاله یهو از کجا سرو کله اش  

پیدا شده ؟ چی شده که بعد از این همه سال یادتون  



ه ای ؛ حاجی  افتاده که دختر خاله ای دارید و گذشت 

خواهش میکنم ..من واقعا دارم گیج میشم...بگید ازاین  

 برزخ نجاتم بدید  

 رضا لبخند محزونی زد و نگاه از پسرش گرفت   

_ شوکت مادر نرگس ؛ خواهر ناتنی مادرم بود ، از  

 مادر یکی بودن و از پدر جدا 
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پدر شوکت به زمان خودش ثروت زیادی داشت ،  

فقط خودش ، اگه هفت پشتشم    اینقدر داشت که نه 

میخوردن و حیف و میل میکردن بازم پول داشتن که  

 نگران آینده نباش  

اما پدر زیور ، مادرم میگم ، خدا رحمتش کنه .. مرد  

بدی نبود ولی خب خیلی اهل زن و بچه نبود . اگه بود  

نبود به خودش زحمت  که  میخورد و دم نمیزد ، اگرم 

میشد که یکی از راه برسه و    نمیداد ، اینقدر منتظرش 

دلش به زیور و انوشیروان بسوزه و یه چیزی تو  

 کاسه شون بزاره  

همینم مادر زیور از زندگی خسته کرد ، نه کار میکرد  

نه اجازه میداد زنش تو زندگی دخیل باشه.تا جایی که  

میدونم حتی تعداد قند قندونش میشمرد و تحویلش  



رفت و چند وقت بعد  زنش میداد.. خالصه کنم ، زنش  

حاج زین الدین دهدار همون روستا برای پسرش  

خواستگاریش کرد....زیور و انوشیروان موندن این  

 طرف و شوکت و شهرام یه طرف دیگه..  

خب طبیعی بود که رابطه ی شوکت و زیور خیلی باهم  

خوب نباشه.. مادرم تو سختی بزرگ شده بود...تو  

ورده بود ، اذیت  بچگی بزرگ شده بود ..تو سری خ 

شده بود .. برای همینم همیشه به شوکت حسادت  

میکرد..خب پدر شوکت کیا بیایی داشت برا  

خودش ..همون موقعم به واسطه ی پدرش سری  

توسرا داشت ,اجر قربش پیش مردم زیاد بود؛ولی پدر  

زیور همون بود که بود...هیچ تغییری توروش زندگیش  

وزیور جرو بحث    نمیداد برای همینم همیشه شوکت 

داشتن و نیشه و کنایه بود که بینشون رد و بدل میشد  

ولی خب این کینه ها هیچ تاثیری رو رابطه ی من و  

رحمن نداشت .. رحمان برادربزرگ نرگس میگم ..  

دوتا برادر کوچکتر از خودشم داشت ولی رحمن یه  

چیز دیگه بود ، نرگسم یه چیز دیگه بود ... کال میخوام  

ن خواهر و برادر با اون دوتای دیگه خیلی فرق  بگم  ای 

 داشتند ....  



ما تو یه روستا بودیم ولی اونا کجا وما کجا؟  بزرگ  

 شدیم ولی رابطمون حفظ کردیم  

سکوت و دقت پندار اشتیاقش را برای شنیدن زیاد کرد  

 ، تکانی خورد و ادامه داد:  

_ شوهر شوکت ، حاج اسماعیل ! باجناق پدرم میگم !  

رد دست به خیری بود ، کاریم به کار این دوتا خواهر  م 

نداشت ..اگه کاری از دستش میومد دور از چشم خاله  

ام برای ما انجام میداد و به رو نمیاورد ... خب دستش  

به دهنش می رسید و ازونجایی که کل خاندانش ید  

طوالیی تو دستگیری و کمک به مردم داشتن این کار  

 یدا کرده بود   براش حکم وظیفه رو پ 

یادمه یه سال تو ده قحطی اومد ، محصول گندم همه ی  

کشاورزا نصف شد و هرکس میدیدی از کمی محصول  

 ناله میکرد  

مام مثل همه گرفتار بودیم ، پدرم بود و چند سر  

عائله ... اون وقتا سنم کم بود ولی خوب یادمه که تنور  

زن چونه  مادرم از هفته ای چهاربار شده بود دوبار و و 

 ی نونی که میگرفت به نصف رسیده بود  

بابام غصه دار بود ، نگران یه گوشه ی خونه  

مینشست و سرش باال نمی گرفت ... مادرمم  که کاری  

 ازش برنمیومد جز دعا کردن.  



پندار کتاب را روی زانو گذاشت و گوش به حرف تکیه  

 زد.  

 رضا نفسی پس داد و گفت:  

 ی خبر از ده رفت.  _ یه روز حاج اسماعیل ب 

بین اهالی پچ پچ افتاد که کجا رفته ؟ چرا رفته ؟ چه    

بی خبر رفته؟ شوکت زبون بسته بود و حرف نمیزد ،  

هرکس هرچی میگفت سکوت میکرد ومیگفت باالخره  

میاد، و اومد... اومد با چندتا کامیون گندم ... رفته بود  

ای  شیراز و با هزینه ی خودش چندتا کامیون گندم بر 

 اهالی آورده بود .  

مردم ده از خوشحالی نمیدونستن چی کار کنن ، هرکی  

پولی تو بساط داشت رفت یه مبلغی داد و حاج اسماعیل  

نداشت یواشکی رفت  مابقی پول بهش بخشید ، هرکسم 

 در خونه اش و حاجی دست پر برش گردوند.   

تقریبا همه رفتند اال پدر من ... نه پول داشت و نه  

فتن ...هرچی مادرم میگفت مرد ، بچه ها  روی ر 

گرسنه ان ، خب برو تو ام مثل بقیه یه رویی بنداز یه  

 کار بکن  

ولی بابام پاش نمی رفت که نمی رفت ... روش  

نمیشد..میگفت مرد که دستش پر نباشه از ضعیفه  

 کمتره  



خالصه ، چند روزی گذشت و بابام سرش از خونه  

ی خبر کلون در خونه  بیرون نبرد تا اینکه یه شب ب 

 مون زدن  

همه به هم نگاه کردیم تا اینکه مادرم اشاره کرد رضا  

 برو در باز کن  

میفهمیدم نگرانی مادرم از مهمون ناخونده و دست  

خالیشه ، اما وقتی در باز کردم یه چیزی دیدم که برای  

 همه ی عمر از خاطرم نرفت  

ت  حاج اسماعیل دست رو سرم کشید و گفت برو بابا 

صدا کن بیاد.. اول نگاهم روی چهره ی مهربونش  

 گشت و بعد تر و فرز رفتم سراغ بابام.  

بابام وقتی فهمید حاج اسماعیل جلوی دره حالی به  

حالی شد ... کاله نمدیش سرش گذاشت رفت جلوی  

در ..منم که پسر شلوغی بود پشت دیوار ایوون پنهون  

 شدم  و گوش وایستادم  

کرد..گفت همه اومدن اال تو...گفت  حاجی بابام سرزنش  

غریبه به کنار فامیل به کنار... گفت خدا گفته اول  

 فامیلت ، بعد همسایه ات ، بعد غریبه!  

 اون گفت و بابام سر به زیر فقط گوش داد   

آخرشم به حاج اسماعیل  گفت میترسم شرمنده بشم  

 حاجی ... گرفتنش آسونه و پس دادنش سخت.  



 ه دستی به شونه ی بابام زد و گفت:  حاجی اخم کرد ، ی 

_ شب خوابم نمیبره اگه بچه هات گرسنه بخوابن و  

زنت سختی بکشه . بعد یه اشاره زد و دوتا از  

کارگراش چند تا گونی گندم آوردن گذاشتن گوشه ی  

 ایوون 
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تو عالم بچگی مرد شدم...مردونگی رو یاد گرفتم و  

ف وصد حیف که  حاج اسماعیل شد الگو برام...فقط حی 

 هیچوقت نتوستم ....  

 وسط حرفش پوفی کشید وادامه داد:  

_ حاجی وقت رفتن گفت نوش جونتون ... نه خانی  

اومده نه خانی رفته ، بده زنت نون بپزه شکم بچه  

 هارو سیر کنه  

حاجی که رفت منم رفتم جلو... اولین بار بود چشم پدرم  

 رد  اشکی بود... بغلش کردم و اونم نوازشم ک 

من بزرگ شدم ولی نه همین جوری، یه مردی ، یه  

 شب سخت از شبای زندگی بزرگ بودن یادم داد  

 پندار از سکوت پدرش استفاده کرد  

 _ شوکت چی ؟ خبر دار بود؟  



_ فکر نکنم چون هیچ وقت در این مورد حرفی  

نشد...چند وقتم بعدم رابطه ی دوتا خواهر بهتر از قبل  

؟ شایدم حاج اسماعیل بود که    شد... کسی چه میدونه 

 زنش راضی کرد از سر قهر و کدورت پایین بیاد  

از سربازی که برگشتم یه سالی  از ازداواج نرگس می  

گذشت. خواستگار زیاد داشت ولی نه خاله ام قبول  

میکرد به هرکسی دختر بده نه حاجی اسماعیل به  

 هرکسی اعتماد میکرد ...  

م میکرد..پدرم دست تنگ  من برگشتم ولی بیکاری اذیت 

بود و غرورم اجازه نمیداد سربارش باشم .. دوتا  

خواهر دم بخت داشتم و از بخت بد مادرم مریض شده  

 بود و دکتر میگفت حتما باید بره تهران بستری بشه!  

مونده بودم  تو غصه که یه روز خاله شوکت اومد  

خونمون...با دست پر اومد و دعوا راه انداخت چرا  

کاری نمی کنید؟ نشستین زن بدبخت بمیره برین  هیچ  

سر خاکش ؟ اون گفت و ما سکوت کردیم بعدشم گفت  

خواهرم پای من ... ببرینش شفاخونه من تموم هزینه  

 هاش میدم  

آه کشید....نگاهش پر از غم شد و رو به پندار ادامه  

 داد:  



_ مادرم سرطان داشت... اون وقتا کسی چه میدونست  

ه ؟ مام تا وقتی مادرم چشمش بست  این کوفتی چی 

نفهمیدیم سرطان یعنی چی ؟ خاله ام تا قرون آخر خرج  

بیمارستان داد و تو خرج و مخارج کفن و دفنشم  

 کمکمون کرد.  

صبور شده بود.. آرووم شده بود... سرخاک مادرم  

گریه میکرد و خواهرش صدا میزد... معلوم بود  

اده شده...مام  روزگار از تب و تاب انداختتش  و افت 

همه چی فراموش کردیم.. همه ی اون کش مکشا...  

بگو مگوها..نیش و کنایه ها..همه و همه رو فراموش  

 کردیم و خاله شوکت شد تنها پشت و پناهمون!  

چهلم مادرم که شد یه روزبعد از قرنی  رفتم به رحمان  

سر بزنم که دیدم خاله تو چهار دری خونه اش نشسته  

 خونه زل زده  و به باغچه ی  

اشاره کرد برم پیشش ، به احترامش رفتم چند دقیقه  

ای کنارش نشستم و همون موقع سر درد دلم باز شد و  

از بیکاری گفتم و دلم خالی کردم .. خاله قشنگ به  

حرفام گوش داد و سکوت کرد...ولی سکوتش شد رو  

زدن به حاج اسماعیل و حاجیم واسطه شد و من از  

تو بازار تهران پیش یکی از دوستان  فردای همون روز  

حاج اسماعیل مشغول شدم... افتادم به کار و یادم رفت  



کی من به اینجا رسونده...راه و چاه بازار یاد گرفتم و  

واسطه رو فراموش کردم... زن گرفتم.. بچه دار شدم و  

 بازم از خاطر بردم کی بود که من به اینجا رسیدم...  

 آه عمیقی کشید  

سر جان... من به این خانواده خیلی بدهکاربودم  _ آره پ 

تا اینکه اون روز تو بیمارستان نرگس دیدم و یاد  

 بدهیم افتادم...  

تازه یادم اومد مردونگی رو از پدر این زن یاد گرفتم...  

فراموشی افتاده بود به جونم که یادم رفته بود ، ولی  

خواستم که یه جا براش جبران کنم... بچه ی من...  

پسرم... جیگرگوشم دیگه برنمیگشت ولی میشد یه  

دختر بی گناه از جنس نرگس و حاج اسماعیل به دنیا  

 برگردوند  

حرفهای رضا تمام شده بود وپندار در سکوت به  

 حرفهای او فکر میکرد  

 ناهید از بیرون به در زد و پرسید:  

 _ آقا رضا پندار پیشته؟  

 د بلند گفت:  رضا به پندارلبخندی زد و درجواب ناهی 

_ بله ناهید خانم... چهار کلمه حرف پدر پسری داریم ،  

 حاال میایم خدمتتون!  



ناهید لبهایش را باال کشید و با تکان شانه هایش از در  

 فاصله گرفت  

 رضا رو به پسرش گفت:  

_ دو روز یه بار اتاق پویا رو بهم میریزه از نو جمع  

 ست  میکنه.. هنوز باورش نشده پویا دیگه نی 

پنجه های مردانه ی پندار شیرازه ی کتاب زیر دستش  

 را فشرد  

غرورش اجازه نمیداد که اعتراف کند اوهم هنوز  

 نبودن برادرش را باور ندارد  

رضا تکیه اش را گرفت و با لبخندی منظور دار سمت  

 پسرش رفت...دست روی شانه اش گذاشت و گفت :  

ریت بزرگ  _ حاال که جریان فهمیدی میخوام یه مامو 

 تری بهت بدم  

نگاه پندار کنجکاو تر از قبل در چشمان پدرش دو دو  

 زد  

 رضا مصمم و با لبخند گفت:  

_ اگه میتونی که میدونم حتما میتونی ، کار نیمه تموم  

 برادرت تموم کن 
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 برق از سر پندار پرید   



 _ حاجی؟؟؟  

_ میدونم توقع زیادیه ، ولی اول خوب باال و پایینش  

 اگه دیدی مناسبته نزار که راه دور بره!     کن 

پندار ناباورانه خواست نیم خیز شود که فشار انگشتان  

 رضا مانع شد... کوتاه نیامد و در جواب پدرش گفت:  

_ حاجی خواهش میکنم ، انگار یادتون رفته ما هنوز  

عزاداریم... حاال ما به کنار.. اون دختر همین امروز  

 فته بود ، آخه چطور میشه که...  من با پویا اشتباه گر 

 _ میشه...کارکه نشد نداره پدرجان!  

 _ حاجی خواهش میکنم... سر به سرم که نمیزاری؟؟  

_ به هیچ وجه ... از وقتی فهمیدم این دختر کیه بیشتر  

مصمم شدم... ببین باباجان ؟ این دختر مشکالتش  

زیاده، پدرش تو  زندون ، مادرش گرفتاره ولی یه چیز  

 یلی خوب داره!  خ 

نگاه گیج و گنگ پندار بین چشمان پدرش در رفت و  

 آمد بود  

 رضا ادامه داد:  

_ اصالت داره بابا....اینا از اسب افتادن ولی از اصل  

 نه!  

 _ حاجی؟؟  

 رضا بی توجه به حرف و اعتراض او گفت:  



_ یه جا خوندم ما آدما همیشه عزاداریم...عزادار  

 رده، حسرتهای به دل مونده!  روزهای رفته ، کارای نک 

این حرف یعنی نباید غفلت کرد...نباید کوتاه اومد که  

 اگه بیای باید همیشه عزا بگیری  

 پندار لب باالیش را به دندان کشید  

 رضا با قدرت بیشتر ادامه داد:  

_  مثل من نشو ، نشو که بعد از این همه سال یهو به  

عمرم تو بی    خودم اومدم و دیدم واویال..چندسال از 

 خبری گذشت و حالیم نشد  

 نگاه پندار حالت درماندگی به خود گرفت  

_ حاجی خواهش میکنم.. شما االن داری این حرف  

میزنی اصال فکر مامان کردی؟ میدونی این حرف  

 ممکنه چی به روزش بیاره؟  

 رضا پلکی زد و کوتاه جواب داد:  

ازی  _ تو میتونی راضیش کنی، کافیه فقط بخوای ..ر 

 کردن مادرت کار سختی نیست  

آه از نهاد پندار بلند شد..هیچ فکر نمیکرد ته داستان  

 پدرش به اینجا ختم شود  

_ نمی تونم حاجی... نه به خودم اعتماد دارم نه به اون  

دختری که امروز تو صورت من دنبال برادرم  

میگشت... واقعا نمیفهمم از این پیشنهاد چه منظوری  



ی هست فراموش کنید که شک ندارم  دارید ولی هرچ 

اون دختر با اون همه غروری که من ازش دیدم  هیچ  

 وقت به این موضوع تن نمیده  

 گوشه ی لب رضا انحنا برداشت و زیرکانه پرسید:  

 _ تلخی کرد باهات نه؟  

 پندار ابرو در هم کشید و رضا ادامه داد:  

_ از همین رفتارش میتونی بفهمی که چه اصالتی  

ه... تلخیش به دل نگیر.. غرورش ارثیه ...شاید  دار 

شبیه خاله شوکت مادر بزرگش باشه ولی پیشینه ی  

 درستی داره!  

 پندار کالفه دستی به صورتش کشید  

 رضا لبخندی تحویلش داد و ضمن دور شدن گفت:  

_ و یه چیز دیگه ! امیدوارم فکر نکنی قلب پویا رو  

دا... من فقط  دادم که به این شکل پس بگیرم ...اب 

خواستم یه ذره از حقی که به گردنم مونده  رو جبران  

 کنم!  

مقابل در ایستاده..دستگیره را پایین کشید و رو به پسر  

 جوانش برگشت  

.فقط  _ و اینم بدون که تو با پویا هیچ فرقی نداری.. 

همیشه حس بزرگتری داشتی و بیشتر حواستو جمع  

ویا خواسته تو هم  کردی ، اینو گفتم که بدونی اگه پ 



میتونی که بخوای...فقط یه کم به خودت زمان بده و یه  

 کوچولو به حرفای من فکر کن!  

لبخند آخر رضا پشت در بسته جا ماند. پندار پلکهای  

خسته اش را روی هم گذاشت و باعقب بردن سرش  

 لبخند او را در گنجه ی ذهنش ثبت کرد.  

   

حساس خستگی  به اندازه های همه ی سالهای عمرش ا 

میکرد....همه سالهایی که در کنار برادرش بچگی کرده  

بود.. بزرگتری کرده بود...نوجوانی کرده و در نهایت  

 دوش به دوش او برای آینده ای مشترک جنگیده بود 
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ولی دست روزگارچه بی رحمانه  در مقطعی از زمان  

تیشه به ریشه ی اندیشه هایش زده و یک آینده سرد و  

 ادی برایش رقم زده بود  انفر 

سینه ی مردانه اش ماال مال از درد شد و پلک هایش  

 را باز کرد.  

ملت عشق را مقابل چشمانش باال گرفت و گوشه ی  

لبش انحنا برداشت ، در خلوت و تنهایی خودش زمزمه  

 کرد:  

 _ چی میگه آقا رضا ؟ من ... تو ...پویا؟؟؟  



 با من پسر؟     آخ پویااا..پویا ؟!!  چی کار کردی تو 

مجال فکر کردن به خودش نداد..درجا بلند شد، کتاب را  

میان پنجه هایش لوله کرد و در یک تصمیم آنی از  

 اتاق بیرون زد و بی حرف وارد اتاق پویا شد.  

اعتصاب و دلخوری دیگر حریف دل رمیده ی او نبود ،  

دلش پویایش را میخواست..برادر بی معرفتی که با  

 ا برای او بی معنی کرده بود.  رفتنش دنیا ر 

صدای باز و بسته شدن در اتاق توجه رضا را جلب  

 کرد  

همانطور که روی مبل روزنامه به دست گرفت بود  

 لبخندی از سر خرسندی زد و زیر لب زمزمه کرد:  

 _ الهی صد هزار مرتبه شکر!  

 ناهید متعجب تا مقابل در آشپزخانه پیش آمد و پرسید:  

 _ پندار بود؟  

رضا گوشه ی روزنامه را خم کرد و باهمان لحن  

 شیرین جواب داد:  

 _ بله حاج خانم  

 _ رفت تو اتاق پویا؟  

 لبخند رضا نمای بیشتری گرفت  

 _ بله ، به گمونم فصل سرد دلتنگیش سر اومد!  



سکوتی کوتاه برقرار شد ، دمی بعد ناهید متفکرانه  

 زمزمه :  

 _  چیزی بهش گفتی آقا رضا؟  

امل روزنامه را روی پا گذاشت و برای ناهید   رضا ک 

 دلبری کرد، ابرویی باال داد و پرسید:  

_ شما هرروزخدا  میری اتاق این بچه کسی چیزی  

 بهت میگه؟  

 ناهید خیلی ریز شانه ای باال داد و زمزمه کرد:  

_ آخه این بچه دوماهه که پاش تو اون اتاق نذاشته...  

 االن یهویی..  دل نگرونش بودم واقعا...ولی  

رضا سبک بال از اتفاق حاصله دم عمیقی گرفت و در  

 ادامه ی حرف او گفت:  

_ پس باید خدارو شکر کنی ناهید خانم.. این اتفاق  

 یعنی با جریان برادرش کنار اومده!  

نگاه محزون و پر از حرف ناهید باال رفت و در چشمان  

 همسرش جواب داد:  

ت ، به روی ما  _ بچه ام خیلی اذیت شد این مد 

نیاورد...همه رو ریخت تو خودش ، بعد  مِن مادر مرده  

 دیدم  و نتونستم کمکش کنم  



گویا غم هیچ وقت قرار نبود سایه ی سنگینش را از  

سر این خانواده بردارد...چهره رضا هاله ای از حزن  

 گرفت و همزمان با جلو کشیدن بدنش گفت:  

 _ باید بهش زمان میدادیم..  

 اال رفت و چهره ی همسرش را نشانه گرفت:  نگاهش ب 

_ متوجه ای ناهید خانم ، هرچیزی زمان میبره تا  

باهاش کنار بیای ... حاال یکی زودتر باور میکنه یکی  

دیرتر...ولی نظر من بخوای این پسر خوب طاقت  

آورد... معمولی نبودن که بگم مثل همه خالصه  

مان با  مجبوره که بپذیره... مجبور نبود چون همز 

 برادرش خودشم خاک کرده بود 

   

پندار نفس عمیقی از عطر پویا گرفت و لبخند پر از  

 دردی زد  

دلش برای این اتاق و صاحبش بی نهایت تنگ شده  

 بود.  

ملت عشق را روی میز کار پویا رها کرد و دست به  

 کمر دور تا دور اتاق را زیر نظر گرفت.  

میزد و در دل    اتاق تمیز تر و خوش بو تر از همیشه 

 ناز شصتی حواله ی مادرش کرد.  



تمام عکس های تکی و دونفره ی پویا به در و دیوار  

خودنمایی میکرد و هر طرفی که سر میچرخاند با لبخند  

 همیشگی او رو به رو میشد.  

همانطور دست به کمر پیش رفت و مقابل یکی از  

   پوسترها سینه سپر کرد 

 فت:  لبخندی زد و رو به برادرش گ 

 _ فهمیدی چی شد؟   

هرچه بیشتر به لبخند روی عکس نگاه میکرد لبخند  

 خودش هم عمیق تر میشد 
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_ آقا رضا امروز گذشته اش برام رو کرد...ببینم   

راستی تو از گذشته خبر داشتی؟ ... هه ! چه سوالیه  

میپرسم  معلومه که نداشتی، وقتی من بی خبر بودم تو  

باشی هان؟ اصال بی خیال ...    چطور میخواستی باخبر 

میگم یه چیزی؟؟ این مدت همه اش باخودم  فکر  

میکردم  چرا نخواست با مادر تابان رو به رو شه ،  

زیر برگه ی رضایت یه امضا زد و خودش کشید کنار ،  

راستش   بخوای  یه کمم دلخورم بودم... همه چی  

  سپرد به من...منی که بی تو دیگه من نبودم...منی که 



تک و تنها پشت در اون اتاق لعنتی جون دادم تا جنازه  

 تو تحویل گرفتم..   

دست روی صورت پوستر کشید و بغض مردانه اش را  

 فرو داد  

_ تحلیل رفتم پویا....تو رفتی نفهمیدی چی به روزم  

آوردی ، من موندم تا اینکه امروز آقا رضا گفت که  

 چرا تنهام گذاشته.  

 صورت پویا کشیده شد    انگشتش نوازش وار روی 

_ مادر تابان دختر خاله شه... تنی نیستن ولی گذشته  

ثابت میکنه رابطه ی خوبی داشتن... اون وقتا اگه این  

 میفهمیدم شاید کمتر اذیت میشدم  

نمیدونم؟؟ شایدم بیشتر...در هر صورت دیگه همه چی  

تموم شده.. به قول آقا رضا یه دینی بود که در خفا ادا  

 شده..  

 حاال من موندم ووووو  

خدایا ! چشمان زنده ی داخل عکس مانع ادامه ی  

 حرفش میشد  

پویا بود که سالح لبخند و شیطنت به دست  همیشه این 

می گرفت و  پیروز میدانهای بازی کودکانه و برادرانه  

 میشد  

 _ فراموش کن داداش... االن اومدم یه چیز دیگه بگم..  



 نفس گرفت و ادامه داد:  

موتورت از تعمیرگاه یعقوبی گرفتم ، گذاشتمش تو  _  

انبار چادر کشیدم روش که آب و خاک نگیره به   

خودش... نمیدونم چی بگم ولی چند نفری بدجور طلبه  

اش بودن ، ندادمش ! بی معرفتا انگار منتظر بودن تو  

، زمین پیست ترک کنی و برای موتورت دندون تیز  

آب رو آتیش دل کسی    ... بماند! این حرفا دیگه کنن 

نمیشه ، ولی حداقلش این بود که یه عده خوب شناختم  

 و پروندشونو برای همیشه بستم.  

موتورت میمونه یادگاری پیش خودم ، شاید... شاید  

دوباره هوس پیست زد به سرم و راهی شدم ، که اگه  

بشم اول میشینم پشت موتور تو و بعد دماغ یه عده رو  

ء استفاده کردن و کری خونی راه  که از جای خالیت سو 

 انداختن به خاک میمالم.  

آهش را روی تصویر پر انرژی پویا رها کرد و دستش  

 افتاد.  

 به راستی که این حرفها دیگر برایش پویا نمی شد.  

 عقب گردی زد و ناخودآگاه چیزی نظرش را جلب کرد.  

آهسته آهسته تا کنار تخت منظم شده ی برادرش پیش  

 خندی به گوشی در حال شارژ زد.  رفت و لب 



اینکه تمام این مدت مادرش تک تک وسایل پویا را  

زنده نگه داشته بود برایش مانند قرص آرامبخش عمل  

 میکرد.  

نگاهی به صفحه اش انداخت و با اطمینان از شارژ  

 کامل ، آن را از برق کشید و رمزش را وارد کرد.  

دوبرادر    چه خوب که رمز ورودشان یکی بود .. هر 

سال عدد تولدشان را روی گوشی گذاشته بودند و  

 همین کارش را آسان میکرد.  

 لبخندی زد و وارد صفحه ی تماس ها شد  

باالی صد تماسخ بی پاسخ داشت که بیشترش  ازجانب  

 ساالر بود.  

خنده و بغضش در هم آمیخت . ساالر نام مستعار  

رده بود  خودش بود...عنوانی  که پویا برایش انتخاب ک 

و گاه و بیگاه با همین نام صدایش میزد.و این  

ماسماسک چه خوب تاریخ بغض ها و دلتنگی های او  

 را ثبت کرده بود  

تماس های وقت و بی وقت و شب و نصفه شبی  که با  

برادرش میگرفت و آرزو میکرد یک بار دیگر ، فقط  

یک بار دیگر  پویا جوابش را بدهد و صدایش را  

 بشنود.  



بی صدایش را سینه خفه کرد و تلخندی به اسم تابان  آه  

 زد.  

گویا حجم دلتنگیشان به یک اندازه بود که بعد از نام  

خودش تماسهای این دختر هم در راس همه ی تماس  

 های بی پاسخ قرار گرفته بود  

 گوشی را میان پنجه هایش فشرد و روی قلبش گذاشت  

 برادرانه زمزمه کرد:  

ونه داداشی ... حاال که خودت  _ این پیش من میم 

 نیستی یه چیزی میخوام که خاطرتو برام نگه داره.  

   

قطرات ریز باران هشدار میداد که زودتر بند و بساطش  

را یه گوشه جمع کرده و سرپناهی برای خود و  

 کتابهای بی نوایش بیابد  

چادرش را دور بدنش تاب داد ، خم شد و با گرفتن دو  

ی آن را تا زیر سقف الکتریکی  سمت  گونی پالستیک 

 سدحبیب  کشید 
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سید حبیب که مشغول تعمیر سشوار زیر دستش بود ،  

دست از کار کشید و با دیدن این صحنه از پشت شیشه  

 ی مغازه به کمکش شتافت   



 صدای قیژ قیژ در ، تابان را متوقف کرد.  

 حبیب لبخندی به رویش زد و گفت:  

 ردیف میکنم.    _ برو تو بابا اینا رو من 

 تابان کمر راست کرد و آهش را پس فرستاد  

_ ممنون عمو ، به حد کافی این چند روز زحمت دادم  

 بهتون!  

 سید حبیب اخم پدرانه ای کرد و اشاره زد کنار بیایستد  

 _ برو کنار دختر تعارف نکن!  

سرش پایین رفت و مطیعانه با حفظ همان لبخند کنار  

 کشید  

تا زیر سقف مغازه اش هدایت کرد ،     سد حبیب گونی را 

سپس یک برزنت نسبتا بزرگ از پشت ماشینش خارج  

 کرد و روی کتابها کشید  

_ اینم داشته باش که اگه روزی روزگاری من نبودم  

 بدونی چطور از سرمایه ات نگه داری  

 لبهای تابان با نگاهی شاکرانه از دو سو حرکت کرد  

 زد و گفت:  سد حبیب به داخل مغازه اشاره  

_ برو تو بابا...برو یه چایی تازه دم بریزم که خستگیت  

 درآد.  

 منصف این راسته بود  این پیر مرد اهل دل تنها آدم 



طی چند روزی که در این محل بساط  کرده بود با  

اعتراض و توهین چند تن از اهالی و کسبه رو به رو  

  شده و هربار مجبور شده بود با چند متر فاصله بساط 

کند ، بلکه مشتریان محل کسبش را بشناسند و پاگیر  

 شود  

سد حبیب برایش صندلی گذاشت و تابان که همچنان  

نگران اندک سرمایه اش بود خیره به وسایل پشت در  

 با ترید فراوان نشست  

 سد حبیب محض دلگرمی گفت:  

_ نگران نباش بابا... حواسم بهشون هست ، از این  

 پشت همه چی معلومه !  

سپس پشت میز کارش  قرار گرفت و از کمد کوچک  

 پایین میز یک استکان نعلبکی تمیز خارج کرد  

تابان به لبخند دلنشین دیگری مهمانش کرد و سد    

 حبیب فالکس را در استکان سرازیر کرد  

 _ نگرانم بارون بزنه جلدشون داغون کنه!!  

 حبیب استکان چای را روی میز سر داد و گفت:  

، نگران نباش ! اون پارچه برزنته آب به    _ گفتم که 

 خودش نمیگیره.  

نگاه تابان روی چای خوشرنگ نشست و نخورده  

 دهانش گرم شد  



_ به به چه عطر و بویی ؟ دستتون درد نکنه ! تو این  

 هوا واقعا میچسبه !  

 حبیب قندان را کنار استکان گذاشت و با محبت گفت:  

صبح به صبح این  _ بگو دست حاج خانم درد نکنه که  

فالکس و بند و بساطش جور میکنه و با سالم و  

 صلوات بدرقمون میکنه  

_ خدا حفظشون کنه ، منکه ندیدمشون ولی ندید میگم  

 آشپزیشونم مثل چایی دم کردنشون بی نظیره!  

حبیب خنده نسبتا بلندی کرد و روی صندلی کارش  

 نشست.  

دنش سیر  _ آخ گفتی ... آشپزی میکنه برات که از خور 

 نشی...  

دست به کارشد... فازمترش را برداشت و پیچ های  

موتور سشوار را امتحان کرد، در همین حین جواب  

 داد:  

_ اصال سر همین دستپخت چرب و چیلش بود که  

دوسال پیش راهی مریض خونه شدم و عمل باز قلب  

 کردم.  

تابان با نگاه به او  دستش را سمت استکان دراز کرد  

 به قلبش اشاره زد و گفت:  ، حبیب  



_ پنج تا رگ بسته داشت ، یه روز همین جا... تو  

همین مغازه درد گرفت دیگه ول نکرد.. خالصه  

همسایه ها ریختن بردنم بیمارستان و کاشف عمل اومد  

که بعلهههه... دستپخت حاج خانم کار خودش کرده و  

  باید این سینه رو بشکافیم تا پایین و از هرجا که میشه 

 رگ بگیریم و سیم کشی کنیم تا باال  

تابان پنجه های سردش را دور استکان پیچید و  

 گرمایش را به جان خرید  

_ با این حساب باید خیلی مواظب باشید عمو... حداقل  

به حاج خانم بگید یه کم غذاهاش کم چرب بگیره که  

 خدایی نکرده باز قلبتون مشکل پیدا نکنه!  

 بود سرش را باال انداخت     حبیب همانطور که مشغول 

 تابان استکان را به دهان برد و حبیب در ادامه داد: 
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_ نچ ! نه اون میتونه عادتش ترک کنه و نه من چاره  

 ام ناچار میشه!  

 تابان کمی از استکان را سر کشید.  

 حبیب با لبخند نگاه سرباالیی سمتش انداخت و گفت:  

من نخورم یکی دیگه  _ شنفتی بابا؟  دنیا دور روزه !  

خورده یه قلپ آبم روش ! بعدشم مگه قراره چقدر عمر  



کنم که هی خودم از همه چیز محروم کنم ؟! امروز اینو  

نخورم ، فردا اونو بزارم کنار ، اینجا نرم ،این کار  

نکنم ، اون کار بکنم ، فالن چیزک ضرر داره. بهمان  

 چیزک به نفعمه!  

کر کن که ، چی تو این لحظه  بزار کنار اینارو !به این ف 

 حالت خوب میکنه  همونو انجام بده.  

 استکان تابان با صدا داخل نعلبکی نشست و جواب :  

_ حرفتون درست عمو ، ولی اینم نشه که یهو به  

 خودتون بیاید و خدایی نکرده ببنید دیر شده.  

قلبه عمو ؟! مهم ترین عضو بدنه ، زبونم الل زبونم  

 نه از کار زندگی میافتین هااا!  الل مشکل پیدا ک 

حبیب ریز ریز سرش را تکان داد و دل و روده ی  

 سشوار را با دست کنار زد.  

_ حق باتوئه بابا جان ، اینی که میگی قلبه قبول دارم .  

ولی آخه مگه چقدر از عمر من مونده که بخوام به  

خودم سخت بگیرم.اینارو تو که جوونی و حاال حاال با  

سرو کار داری باید رعایت کنی.نه من که  این دنیا  

آفتاب لب بومم و حضرت عزارائیل هر روز داره بهم  

هشدار میده که کم کم باید آماده ی سفر شم و دل از  

 دنیا و زرو و زورش بگیرم.  

 صدای اعتراض نیمه نصفه ی تابان بلند شد  



 _ عمووووو!  

 حبیب خندید و به استکان اشاره زد:  

با ! بخور تو دلت گرم شه بتونی سرپا  _ فراموش کن با 

 وایستی!  

لب و لوچه ی تابان بهم جمع شد و حبیب محض  

 حواس پرتی او پرسید:  

 _ راستی! ساعت چند باید بری دخترم؟  

 نگاه تابان رنگی از مالمت گرفت و جواب داد:  

 _ حواسم هست که دارید حواسم پرت میکنیدااا.  

 ان در ادامه گفت:  حبیب خنده ی بلندی سر داد و تاب 

_ به هرحال دیگه مزاحمتون نمیشم.از این به بعد یه  

 ماشین میگیرم خودم میرم.  

 حبیب اخم ریزی کرد و گفت:  

_ یعنی چی یه ماشین میگیرم خودم میرم ؟! به من  

نمیبنی یا اون یه قرون دوزاری که با بدبختی درآوردی  

 تو جیبت سنگینی میکنه؟  

به خدا فقط خجالت میکشم ،  _ این چه حرفیه عمو ؟  

همین! این چند روزم اگه کمک شما نبود با غرغر  

همسایه ها ، بند و بساطم جمع کرده بودم نشسته بودم  

گوشه ی خونه ! دیگه نمیخوام بیشتر از این زحمت  

 بدم بهتون ، باور کنید!  



_ همسایه ها بامن ، بهت گفتم یه گوشت در باشه یه  

جا مغازه دارن فکر میکنن  گوشت دروازه ! اینا این 

جلوی کسبشون گرفتی ، فقط خداکنه مامور شهرداری  

 نیاد که دیگه از منم کاری ساخته نیست.  

بی تعارف ترس به دل تابان راه باز کرد و چهره اش  

 هاله ای از ترس گرفت  

_ وای تورو خدا نگید عمو! اگه مامور بیاد که بدبخت  

تابه ! اینم ببرن  میشم.همه ی زندگیم همین چند جلد ک 

 که دیگه واویال!  

 حبیب گرم خندید و به دلداری دخترک ترسیده گفت:  

_ حاال که مامور نیومده باباجان ، من یه چیزی همین  

جوری گفتم ، اینجا مامورش کجا بود. میبینی که هر  

 صد قدم یکی بساط میکنه هیچ کسم نیست بگه چرا!!!  

   _ خب مردم دنبال یه لقمه نونن عمو؟ 

 حبیب با پس دادن نفسش گفت:  

_  تو راست میگی  ، این مردم دنبال یه لقمه نونن !  

 دیگه اگه این کارم نکنن چی کار کنن ؟   

 تابان آه عمیقی کشید و حبیب ادامه داد:  

_ در هرصورت ، میدونی که من مجوز ورود به طرح  

دارم.تا هروقت که اینجایی منم هستم. بعدشم دیگه خدا  

 تما خودش یه راهی برات باز میکنه!  هست و ح 



_ ممنون عمو ! انشاهلل که از همون خدا عوضش  

 بگیرید.  

 لبخند گرم حبیب نمای بیشتری گرفت و پرسید:  

 _ نگفتی بابا، چه ساعتی باید بری؟  

تابان استکان را روی میز سر داد و به ساعت استیل و  

 قدیمی اش نگاهی انداخت 
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ه ساعت و نیم دیگه سرویس دارم..  _ اووممم.. تقریبا ی 

اونو ببرم آموزشگاه زبان بعدشم برم جلوی در مدرسه  

 خواهرش بردارم بیارم خونه!  

 حبیب سری به تایید تکان داد و گفت:  

_ موفق باشی بابا... پس آماده باش که یه ساعت دیگه  

 کتابارو جمع کنیم پشت ماشین و راهی شیم.  

 درانه سد حبیب تالقی کرد.  نگاه تابان در نگاه گرم و پ 

این مرد بوی خدا میداد و بی اغراق از بودن در  

کنارش احساس امنیت میکرد.از آن دسته انسانهای بی  

آزاری که تک و توک گوشه کنار این شهر بزرگ دیده  

میشوند و هرازگاهی چون فرشته ی نجات سر راه آدم  

 های سردرگمی چون او قرار میگیرند.  



سرویس هم به لطف سید حبیب  روی  برگه ی تبلیغ  

شیشه ی مغازه اش چسبانده بود و اکنون دو سرویس  

 در طول روز ، مسافر جا به جا میکرد. 

   

پندار طاق باز روی تخت خوابید و وارد گالری پویا  

 شد.  

برادرش استعداد عجیبی در سلفی گرفتن و ثبت لحظات  

 بد و خوب زندگیش داشت.  

دقت تمام از نظر گذراند و  یک به یک عکس ها را با  

 به روی بعضی لبخند زد.  

قفسه ی سینه اش با صدا پرو خالی شد. تنها لحظاتی  

که در حافظه ی این گوشی ثبت نشده بود لحظات بعد  

 از تصادفش بود.  

پلکی زد و با فرو دادن غم و غصه اش  وارد پوشه ای  

دیگر شد.پوشه ای که از همان عکس اول مشخص  

خصوصیست و متعلق به شخص  پویا و    میکرد کامال 

البته دختریست که  دست زمانه  بی رحمانه مجال  

 رسیدن از آنها را گرفته بود.  

لبخند محوی زد و با کشیدن انگشت شصت تک تک  

 تصاویر را باهم مقایسه کرد.  

 دو چیز در تمامی عکس ها مشترک بود.  



یکی لبخند پویا که حالتی همیشگی داشت و دومی  

ی معذب تابان ، که در تمامی عکسها داد میزد    چهره 

به زور پویا لبخندی زورکی تحویل دوربین عکاس داده  

 و از این نزدیکی به هیچ وجه راضی نیست.  

لبخندش به دختر معذب داخل عکس و البته مغرور و  

 بداخم امروز عمیق تر شد.  

پدرش عجب ماموریت غیر ممکنی را به عهده ی او  

 گذاشته بود.  

کار نیمه تمام پویا را او تمام کند؟ آن هم با این شخص  

 پر مدعا که حتی یک نگاه را از او دریغ کرده بود.  

رو چه حسابی باید این کار را میکرد ؟ صرف نظر از  

عقل و منطق باز هم نشدنی بود. پویا را نمیداست ،  

ولی خودش که حس میکرد هیچ وجه تناسبی با او  

خط ممتد و موازی بودند که شاید    ندارد.دقیقا مانند دو 

نمی  در یک راستا حرکت میکردند ولی هرگز بهم 

تنها حسی بود که در آن لحظه به آن  رسیدند. این 

اطمینان کامل داشت و وادارش میکرد به درخواست  

 پدرش ترتیب اثر ندهد.  

گوشی را کنار دستش پایین آورد و فکر کرد که شاید  

احساسات پدرانه کرده و  پویا ، رضا را دستخوش  مرگ 



به هرنحوی شده قصد دارد بار دلش را از سنگینی این  

 مصیبت سبک کند.  

 با همین فکر غلتی زد و به پهلو شد.  

لرزش گوشی موبایل در جیبش موجب شد. استراحتش  

 نیمه تمام بماند و نیم خیز شود.  

 گوشی را از جیبش خارج کرد و جواب داوود را داد:  

 سالم!    _ جانم داوود! 

 _ سالم داداش ، کجایی تو؟  

 _ چطور مگه ، کاری داری؟  

 _ کار که نه ، ولی امروز نیومدی دفتر نگران شدم.  

کامل روی تخت نشست و موبایل پویا را با احتیاط   

 کنار دستش گذاشت.  

 _ ای بابا ، نگران چرا ؟ گفته بودم که میرم کجا.  

بود "ای وای  داوود که تازه جریان را به خاطر آورده  

 منی " گفت و ادامه داد:  

_ راست میگیا! هیچ حواسم نبود. راستی چی شد ؟  

 رفتی از نزدیک ببینیش؟  

پندار رو به جلو متمایل شد و آرنجش را به زانو  

 چسباند.نفسی پس داد و گفت:  

 _ آره!  



آره گفتنش معمولی نبود.کلی حرف و اندوه پشتش  

 را حس کرد و گفت :    نهفته بود که داوود به راحتی آن 

_ چیزیم گفتی بهش ؟ دیدی طفلی چه شرایطی داره ؟  

به خدا ازون روز که دیدمش یه شب خواب راحت  

نداشتم پندار! همش فکر میکنم چقدر باید بی معرفت  

 سیاه و!!!    باشم که دوستم بخوابه زیر سنگ 

صدای نفس عمیق پندار در گوشش پیچید و حرفش را  

 عوض کرد  

 ل.. خودش که حرفی نزد؟ _ بی خیا 
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_ نههه! البته اولش من با پویا اشتباه گرفت ولی  

بعدش دیگه نگامم نکرد...باور کن از رفتن خودم  

پشیمون شدم داوود ... دختر بیچاره تو صورت من  

دنبال پویا بود...میفهمی که چی میگم...یه لحظه شوکه  

شد  و بعد....ولش کن اصال...فکر نکنم دیگه برم  

سراغش ، برای جفتمون بهتره که دیگه این اتفاق  

 نیافته. 

   

ستایش پر انرژی پرید تو ماشین و سالم باال بلندی داد  

، تابان با خودداری فراوان حجم دردی را که در قفسه  



ی سینه اش پیچیده بود را کنار زد و لبخند به جوابش  

 را داد.  

استارت زد و ضمن حرکت ، ستایش که قشنگ معلوم  

 ود برای گفتن کم طاقت است پرسید:  ب 

 _ اوممم ، تابان جوونممم؟  

 _ جانم گلم ، بگو!  

_ میگممم...دیروز مادر یکی از بچه ها سراغت  

 گرفت!  ازم 

 تابان کنجکاو نگاهش کرد  

 _ پرسید این خانمی که هرروز میارتت قابل اعتماده؟  

 اخم ریزی بین دو ابروی تابان نشست  

 _ خب ؟  

! میخواست اول مطمئن شه بعد باخودت  _ خب دیگه  

صحبت کنه که اگه میشه من و پریا رو باهم ببری و  

 بیاری!  

 کم کم لبهای تابان کشیده شد و به گرمی پرسید:  

 _ خب تو بهش چی گفتی؟  

ستایش کودکانه لبهایش را تو کشید و  با شیطنت  

 جواب داد:  

ن  _ اووممم...من گفتم ماهه، ماه ! آخه میدونی تابا 

جونم ؟ من و پریا چند ساله که همه چیمون باهم بوده  



، خیلی دلم میخواد که تا تهش باهم باشیم.اینجوری  

 گفتم که دلش راضی شه برای پری سرویس بگیره.  

 تابان خنده اش را مهار کرد و به شوخی گفت:  

_ ای شیطون ! پس من قبول نداری فقط به خاطر پری  

 تعریفم کردی؟  

متوجه اشتباه خودش شده بود هول    ستایش که تازه 

 کرده و فلفور سمت او چرخید  

_ ااا...نه به خدا ! اصال منظورم این نبود.من فقط  

 میخواستم...  

_ میدونم جانم ! تو میخواستی با یه تیر دو نشون  

بزنی، هوم ؟ هم پری به دست بیاری هم تعریف من  

 بکنی ؟ درسته؟  

بان نگاه کرد و در  ستایش با تردید در چهره ی آرام تا 

 نهایت دلش آرام گرفت  

_ دقیقا ! فقط خاک بر سرم که هیچ وقت نمی تونم  

 حرفم درست منتقل کنم.  

 تابان اخمی کرد. و درجوابش گفت:  

_ اااا...دیگه نشنوم اینجوری بگی ها !حاال ببینم مامان  

 پری چی گفت :  

 ستایش دوباره به حالت اول برگشت و جواب داد:  



دیگه ! گفت امروز خودش باهات صحبت  _ هیچی  

 میکنه.  

 _ بهش گفتی که من همون اول تسویه میکنم دیگه؟  

_آره بابا گفتم.اونا که اصال این چیزا براشون مهم  

نیست. تنها چیزی که مهمه پری و سالمتیشه. آخه  

میدونی ؟ پری تک فرزنده بابا مامانش خیلی روش  

 حساسن!  

لی که ازدرون برای  تابان سری تکان داد و در حا 

 پیشنهاد تازه خوشحال بود جواب داد:  

_ کار خوبی میکنن ، هیچ کس بچه اش از سر راه  

تو این دوره زمونه  نمیاره که راحت خیراتش کنه ، اونم 

 که گرگ و نامرد کم نیست دور و برمون!  

 ستایش خوب به حرفهایش گوش داد و پرسید:  

   _ توام  بچه دوست داری تابان جونم؟ 

ساله ی پر انرژی امروز عجب حرفهایی  ۱۶این دختر  

 میزد  

 لبخند گرمی زد و گفت:  

 _ خیلی...نگاهش را به ستایش داد و تکرار کرد  

_ خیلی عزیزم ! از وقتی یادم میاد دوست داشتم چندتا  

 بچه ی قدو نیم داشته باشم.  



_ اوفففف ! چندتا! چه خبره آخه ؟ منکه عاشق تک  

 فرزندیم!  

 ن نگاه دقیقش را به مقابل داد و گفت:  تابا 

_ خب هرکس یه عقیده ای داره.ولی مادرم همیشه  

میگه یه دونه کمه...بعد که بزرگ شه تنها و بی پشت  

 و پناه میمونه! 
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_ نه که االن بچه ها تنها نیستن..واال من و نیایش   

نمیتونیم دو کلمه حرف حسابی بزنیم.همیشه یا قهریم  

 یم.  یا دعوا دار 

 انحنا برداشت  گوشه ی لب تابان 

_ خب شما هنوز خیلی بچه اید. بزرگشید حتما قدر هم  

بیشتر میدونید ، االن اگه من و خواهرم  ببینی ؟ تو  

دوتا شهر متفاوت زندگی میکنیم ولی اگه هرروز حال  

 هم نپرسیم روزمون شب نمیشه.  

 ستایش نگاهش را گرفت و شانه اش را باال داد  

به حالتون ! منکه فکر نمیکنم من و نیایش  _ خوش  

 هیچ وقت باهم کنار بیایم.  

 دوباره نگاهش را به تابان داد  



_ یعنی میدونی تابان جون ؟ خیلی خودخواه و لوسه !  

چون سه سال کوچیکتره فکر میکنه همه اش باید زور  

گیر میدن که چرا  بگه . مامان بابامم همه اش به من 

زاری، آخه یکی نیست بگه اگه  اینقدر سر به سرش می 

 اون حد خودش بدونه من چی کارش دارم آخه!!!  

شانه ای تکان داد و برای دلخوری دختر جوان گردن  

 کج کرد  

حقیقتا تجربه ی زیادی در این مورد نداشت و  

نمیدانست در این مواقع چه حرفی کارساز و موثر  

 میافتد.  

ا تارا  تنها تجربه اش رابطه ی خواهرانه ی خودش ب 

بود.رابطه ای که تفاوت سنی هفت ساله هم  رویش اثر  

 نداشت و کماکان با حفظ حرمتها پیش می رفت  

   

وارد خانه شد ، سعی کرد درد و التهابش را پشت  

لبخند کمرنگش پنهان کند و همزمان سالم خسته ای از  

 بین لبهایش بیرون زد.  

نرگس نگران دست از خردن کردن سبزی ها کشید و  

 ر بلند کرد.  س 

رنگ و روی پریده و لبهای کبود تابان حاکی از حال  

 خرابش بود و لبخندش تظاهری بیش به نظر نمی آمد  



چاقو را وسط مجمعه رها کرد و بلند شد، غر غر کنان  

 سمت آشپزخانه رفت و گفت:  

_ هی بهت میگم نکن.میگم  بزار حواسم جمع زندگیم  

نزار اینقدر خون  باشه . میگم دلم جوش میزنه دختر  

دل بخورم. حرف به خرجت نمیره که نمیره.پاشدی  

معلوم نیست کجا رفتی سر کار که هر روز جنازت میاد  

خونه ! آخه اینم شد زندگی ؟ نمیفهمم اگه قرار بود  

 خودتو بکشی پس چرا عمل کردی دیگه؟  

 گفت و به هوای لیوانی آب وارد آشپزخانه شد  

 تابان از پشت سرش نالید:  

_ چیزیم نیست که ، یه کم خسته ام ! آخه چرا بیخود  

 خودت اذیت میکنی ، قربونت برم!  

 نرگس مضطرب و عصبی سرکی کشید و تشر زد:  

_ چیزیت نیست؟ یه نگاه به خودت انداختی؟ نصف  

شدی بچه ! آخه کی ازت خواسته بری سرکار که با این  

لی  حالت  هر روز شال و کاله میکنی و راه میافتی ؟ خی 

 واجبه حاال؟  

برگشت داخل و حرصی لیوان کریستال را زیر شیر آب  

گرفت ، یکی از قرص های تابان را از کشوی کابینت  

 بیرون آورد و با انعطاف بیشتری  ادامه داد:  



_ به خدا یه چیزیت بشه فرداست که غریبه وآشنا  

دست از سرم برندارن.آخه چرا آرووم نمیگیری تو  

 ندگیم باشه هان؟  بزاری حواسم جمع ز 

 وارد سالن شد و لیوان و قرص را به دست تابان داد  

 تابان شاکرانه لیوان را گرفت و قرصش را باال اندخت  

 نرگس در همین حین پرسید:  

_ تابان ؟ راستش بگو به من !  واقعا میری کتاب  

فروشی دوستت یا سر من گرم کردی و جای دیگه  

 مشغولی؟  

ولیوان آب راهم زمان با    تابان قرصش را فرو داد 

نگاهش پایین آورد.نمی توانست راست راست در  

 چشمان مادرش نگاه کند و دروغ بگوید  

 با تردید فراوان زمزمه کرد:  

 _ دروغم چیه مامان ! گفتم که میرم کتابفروشی!  

 دروغ نگفته بود ولی راست هم نگفته بود.  

کرد    نرگس با دقت و تردید  در چشمان گریزان او نگاه 

 و لیوان را از دستش گرفت  

_ خالصه که حرف مردم برای من نخر تابان! نگرانتم  

 دختر ! بشین سر جات درد رو دردم نزار خواهشا!  



گفت و سمت آشپزخانه برگشت ، تابان که جان دوباره  

ای از نوشیدن آب گرفته بود پشت سرش راهی اتاق  

 شد و گفت:  

ی چی میخوری؟  _ بی خیال حرف مردم مامان ،  غصه  

خدایی کدوم یکی از اینایی که میگی تو این مدت   

 اومدن بگن خرت به چند ؟  

مقابل در اتاق ایستاد و مجدد مادرش را خطاب قرار  

 داد 
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_حواست هست بابا چند وقته گرفتاره! کدومشون  

حالش پرسیدن؟ کدومشون اومدن بپرسن دارید ، ندارید  

 ، مردید، زنده اید!  

 مکث کرد  

نرگس بی حرف از آشپزخانه بیرون زد و تابان متاثر  

 گفت:  

_ هیچ کدوم مامان! همشون سنگر گرفتن تو خونه  

 هاشون که مبادا دستمونو دراز کنیم.  

نرگس پای مجمعه ی سبزی نشست و آهسته و پر  

 غرور جواب داد:  

 _ من  هیچ  وقت از کسی توقع نداشتم و ندارم  



 تابان تلخندی زد و گفت:  

بهونه نیار مامان ! تو توقع نداشتی خودشونم    _ 

نفهمیدن؟؟؟ اینا همه اش حرفه ! آدم اگه بخواد کاری  

بکنه زیر سنگم باشه اون کار انجام میده. ولی اینا یه  

ساله یه سر کوچولو به ما نزدن.انگار یادشون رفته ما  

زن و بچه ی همون علیرضاییم که هفته به هفته سفره  

 ون میکرد.  مینداخت و مهمونش 

 نرگس نگاهش را دزدید و آهش را پس داد  

تابان در اتاق را باز کرد و آخرین حرف منطقی  را به  

 زبان آورد.  

_ تو اینا من فقط یه نفر قبول دارم اونم دایی رحمانه !  

بقیه رو بریز دور! آدم تو سختی دوست و دشمنش  

نیستن.درد نیستن  میشناسه.اینا اگه دشمن نباشن دوستم 

ولی درمونم نیستن.یه مشت آدم بی بخارن که دور هم  

جمع شدن و اسم خودشون گذاشتن فامیل! همه ی  

هنرشونم اینه که تقی به توقی بخوره و مثل نقل و نبات  

 بندازنت باال و لقلقه زبونت کنن!  

بسته شدن در اتاق مصادف شد با آه پراز تاسف نرگس  

 و گردش اشک در چشمان خسته و بی فروغش  

دخترش راست میگفت.او دختر حاج اسماعیل و همسر  

علی رضا بود.پدرش به دستگیری از غریب و آشنا  



شهره بود و همسرش به مهمان نوازی! ولی چه زود  

از یاد ها رفته بود ، هم خودش ، هم شهرت پدر و  

همسرش ! همان هایی که امروز سنگشان را به سینه  

او را بوسه    میزد ، روزی نبود که آستانه ی خانه ی 

نزنند و چاپلوسی نکنند. ولی اکنون جوری رفته بودند  

 که گویا هرگز وجود خارجی نداشتند  

   

پندار نگاهش را به خیابان خیس و پیاده روی  داد و  

 لبخند رضایت بخشی زد .  

از لحظه ای که باران تند شده بود دلشوره هم به طرز  

ختیارش  سیل آسایی به جانش سرازیر شده و اراده و ا 

را گرفته بود.در یک تصمیم آنی از خانه بیرون زده  

بود و خالف حرفی که به داوود زده بود برگشته بود تا  

 دوباره او را ببیند.  

بی دلیل دل نگران دختری شده بود که حدس میزد زیر  

باران تند مانده و هیچ سر پناهی ندارد . ولی اکنون  

 جای خالیش را میدید و و خرسند بود.  

چه خوب که قبل از شروع باران عقلش رسیده و  

 بساطش را جمع کرده بود.  

یک دستش به فرمان بود و دست دیگرش را روی  

 قلبش گذاشت.  



 _ آرووم بگیر داداشی! میبینی که رفته !  

 دم عمیقی از بوی باران گرفت و عطرش را جان خرید.  

خدا به موقع یاریش کرده بود وگرنه مجبور بود برای  

ن دختر کله شق چند ساعت پیش به زور متوسل  برد 

 شود و همه ی حدو حدودات را زیر پا بگذارد.  

 ضربه ای روی فرمان زد و عازم رفتن شد.  

فعال که اختیارش دست خودش نبود و نیمه ی دیگر  

 قلبش به روح و جسمش حکمفرمانی میکرد  

نیمه ای که متعلق به برادرش بود و هربار که قلبش  

شد شک نداشت پای پویا و اتفاق نه چندان  متالطم می 

 خوشایندی وسط می باشد. 

   

در خانه    تابان درحال مسواک زدن بود که صدای زنگ 

باعث شد کارش را نیمه رها کند و از داخل سرویس  

 سرک بکشد.  

 با اشاره سر از نرگس پرسید:  

 _ کیه ؟  

نرگس که تازه روی تشکش جاگیر شده بود شانه ای  

ت و دست و پای خسته اش را از روی تشک  باال انداخ 

 بلند کرد  



_ تو به کارت برس.اگه فریدون باشه خودم جوابش  

 میدم.  

اسم فریدون آمد و دستش پایین افتاد.هنوز موفق نشده  

بود پول کرایه را تهیه کند و میترسید فریدون به سرش  

 زده و آبرو ریزی راه بیندازد.  

وی دستگیره ی در  نرگس چادر نماز گل دارش را از ر 

 برداشت و به سرکشید.  

تابان برگشت داخل و بی حوصله کارش را نیمه رها  

کرد و چند دور آب داخل دهانش چرخاند و از سرویس  

 کوچک و نقلی خانه بیرون زد.  

لحظاتی بعد صدای گریه درسا و پچ پچ  تارا گوش  

 هایش را تیز کرد و تا مقابل در ورودی پا تند کرد.  

ست مهسا را گرفته و درسا کوچولو در بغل  مادرش د 

 تارا خواب زده شده و گریه سر داده بود. 
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در ورودی را کامل باز کرد و با چشمان قرمز و  

 شده ی خواهرش رو به رو شد.  تنگ 

معلوم بود بازهم    نیازی به توضیح اضافه نبود.قشنگ 

میانه اش با مهرداد بهم ریخته و رخت سفر بسته  

 است.  



 می داد و دستش را برای گرفتن درسا دراز کرد.  سال 

 نرگس بالفاصله گفت:  

_ تو نمیخواد ! بدو برو جای بچه ها رو بنداز طفلیا تو  

 راه تنشون خرد شده.  

   

سری تکان داد و گوش به فرمان ، سمت اتاق برگشت  

و برای خواهر زاده هایش لحاف و تشک همیشگی را  

 پهن کرد.  

را رساند و حین تشکر ریزی    تارا پشت سر او خودش 

 که داشت درسا را روی تشک درازکش کرد و گفت:  

_ بی زحمت لباساشو درآر . خونگیاش تو ساکه االن  

 برات میارم.  

سری به تایید حرف خواهرش تکان داد و با مالحظه   

 دست به کار شد.  

تارا از اتاق خارج شد و نرگس با ناز و نوازش دست  

 فت و روی تشک خواباند.  نوه ی بزرگترش را گر 

چهره ی غرق خواب کودکان و صورت پراز درد تارا  

 قلب خواهرانه اش را به درد آورد.  

کاپشن صورتی رنگ را خارج کرد و روی زانو باالی  

 سر مهسا نشست.  



همزمان تارا وارد شد و ساک کوچک لباس را کنار  

 دستش گذاشت.  

که دست  _ لباساشون تو اینه ! دیگه ببخشید حس این 

 بزنم بهشون ندارم.  

 گفت و چرخید . تابان صدایش زد:  

 _ آبجی؟  

 تارا بی آنکه برگردد جواب داد:  

 _ بله!  

 _ چیزی شده ؟ بازم با مهرداد!!!!  

تکان  متاثر سر تارا سبب شد تا ته خط را بخواند و  

 ادامه ی سوالش را در نطفه خفه کند.  

 تارا با چشمانی پر برگشت و گفت:  

سته شدم آبجی ! اگه پای این دوتا بچه وسط  _ خ 

 نبودااا  

 _ تارااااا؟  

تارا گفتن تابان تاب و قرار تارا را گرفت.بغض  

برداشته اش با صدا منفجر شد و از اتاق بیرون  ترک 

 زد.  

از صدای گریه ی تارا درسا مجددا از جا پرید و گریه  

 سر داد.  



وازش دادن  تابان با عجله کنار دستش دراز کشید و با ن 

 صورت و موی سرش سعی کرد آرامش کند.  

ساعتی صرف خواباندن دخترها و تعویض لباسشان  

شد ، تا اینکه خیالش از بابت آنها راحت شد ، پتو را  

نشیمن شد.ابتدا پشت    روی جفتشان مرتب کرد و عازم 

در گوش ایستاد و به صدای ناله ها و درد دلهای  ریز  

نگاهی به چهره ی  ریز خواهرش گوش داد.سپس  

 معصومانه ی دخترها انداخت و از رفتن پشیمان شد.  

برگشت و باالی سر آنها گوشی موبایلش را به دست  

 گرفت.  

 آخر شب بود و دلش هوای درد دل داشت  

 صفحه ی چتش را باز کرد و وارد پی وی  پویا شد  

تلخند زد.هنوز همان عکس خندان قبلی روی  

زدیدش به دوماه قبل بر  پروفایلش بود و آخرین با 

نشده و کماکان پا    میگشت.عجیب بود که اکانتش پاک 

 برجا بود.  

 وارد شد و شروع کرد به تایپ کردن!  

سالم بی معرفت ! چطوری؟  اون باال باال ها تو عرش  

خدا خوش میگذره ؟ ببینم نکنه فراموشم کردی که یه  

سراغ کوچولو ازم نمیگیری؟ میپرسی چطوری ؟ بهت  

م االن ! هرشب که سرم میزارم رو بالشت و  میگ 



چشمام میبندم سعی میکنم اینقدر به تو فکر کنم بلکه  

میبره بدون اینکه ببینمت.بی    بیای به خوابم.اما خوابم 

خیال رفیق ! اینم شده زندگی من ! دلم خوش کردم به  

یه صفحه ی بی جواب و هرچند روز یه بار میام و  

نو بگم .چند روز پیش  خودم سبک میکنم .راستی ای 

رفتم مالقات بابا ! اگه بدونی چقدر پیر و الغر شده  

بود.بغلش کردم ، بوسش کردم، بو کشیدمش . اون  

گریه کرد منم گریه کردم.آخه تقاضای مالقات حضوری  

داده بودیم.خیلی وقت بود ندیده بودمش.دلم براش یه  

ه  ذره  شده بود.ولی میدونی پویا؟ از وقتی دیدمش دلم ی 

جوری شده.بیچاره بابام ! بی گناه افتاده گوشه ی  

زندون و داره جور یه نامرد از خدا بی خبر  

میکشه.سرت درد نیارم.خواستم بگم اگه این هفته  

نتونستم بیام سرخاک علتش این بود.حالم اصال خوب  

نبود پویا ! چند روزیم طول کشید تا دوباره خودمو پیدا  

هرجور شده یه سر بیام    کردم.ولی این هفته قول میدم 

پیشت.هرچند ، همین االن تارا با دوتا بچه هاش اومد و  

نمیدونم دوباره قراره تا کی موندگار بشه.طفلی اونم از  

نیست باز این مهرداد چی بهش  زندگی خیر ندیده. معلوم 

گفته که اینم تو این هیرو ویر چمدون بسته و راهی  



اون فریدون  شده.میدونی چی میگم ؟ درست االن که  

 لعنتی پا گذاشته بیخ گلمون کرایه 
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اش میخواد تارا با دوتا بچه هاش اومده و شده غوز  

باال غوز! سرت درد نیارم.خالصه که گرفتاریام یکی  

اگه بعضی وقتا نیام و با تو درد دل نکنم  دوتا نیست. 

 قلبم میترکه از این همه درد و غصه.  

ز ابتدا تا انتهایش را  پیامش کامل شده بود ، یک دور ا 

خواند و قبل اینکه دکمه ی ارسال را بزند چیزی  به  

 ذهنش رسید  

_ آها راستی اینو بگم ! امروز برادرت اومده بود محل  

؟ تو که میگفتی تا حاال من بهش نشون    کارم.ببینم ناقال 

ندادی ؟ وای پویا ! وای ! اگه بودی؟ اگه دستم بهت  

ارت کنم.امروز همش  می رسید که میدونستم چی ک 

داشتم با خودم فکر میکردم جای من از کجا پیدا کرده؟  

اصال من از کجا میشناسه ؟! ولی هرکاری کردم فکرم  

به جایی قد نداد.تهش رسیدم به خودت و گفتم شاید  

شیطنت کردی و یه چیزایی از من بهش گفتی.حاال اون  

خیلی مهم نیست.فقط خداکنه دیگه اون ورا پیداش  

آخه میدونی ؟ پیش خودت بمونه یه کم ازش  نشه. 



ترسیدم.اولش باتو اشتباه گرفتمش ولی بعدش که  

فهمیدم کیه دیگه دلم نخواست ببینمش.خیلی اخمو بود  

پویا.شما چطور دو قلویید که اخالقتون این همه باهم  

فرق داره ؟ منکه اصال اخالقش نپسندیدم.یه جوری  

 حرف زد به غرورم برخورد . واال!  

سته از تایپ کردن این بار دکمه ی ارسال را زد و  خ 

 مثل همیشه پی وی پویا را از روی صفحه پاک کرد  

پندار آماده ی خواب میشد که صدای دینگ دینگ  

 همراه پویا نظرش را جلب کرد  

سری چرخاند و سمت گوشی رفت.صفحه را باز کرد و  

 با دیدن نام تابان گوشه ی لبش کشیده شد  

باال بلند بود که لبه ی تخت نشست و واو    پیام به قدری 

به واوش را خواند و با هرجمله اش حالت خاصی  

 گرفت.  

در نهایت از جمله های آخر دلخور شد و البته میان    

 دلخوری و دل نگرانی لبخندی هم به حرفهای دختر زد  

قصد کرد صفحه را ببندد که عکس نوشته ی روی   

 پروفایل او  کنجکاوش کرد.  

 نگشت روی عکس زد و نوشته برایش باز شد. با ا 

   

 "به خودم آمدم انگار تویی در من بود  



 این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود" 

 ) علیرضا آذر(    

   

پندار نفسی پس داد و ضمن بستن صفحه ی چت گوشی  

 را کنار دستش رها کرد و به فکر رفت 

 

    

بهانه  صبح قبل از اینکه بچه ها از خواب بیدارشده و  

 گیری کنن عازم رفتن شد  

تارا از سر صبح پا به پای مادرش پای بساط سبزی  

 نشسته بود و درد دل میکرد.  

تابان آماده از اتاق بیرون زد و خروجش مصادف شد  

 با برخاستن نرگس از کنار کوه  سبزی خوردن!  

 _ گر زمین و زمان بهم دوزی 

 بیش از اینت نمی دهم روزی! 

   

اط در اتاق بست ، سالمی داد و با لبخندی  تابان با احتی 

 مصنوعی پرسید:  

 _ چی میگی مامان اول صبحی؟  

 نگاه تارا باال آمد و جواب سالم تابان را داد.  



نرگس لگن قرمز پر از سبزی را روی دست بلند کرد و  

 ضمن جواب سالم گفت:  

_ هیچی مادر ! دارم با تارا درد دل میکنم.میپرسه  این  

کنی چیزیم دستت میگیره ؟ میگم ای ! کم و  همه کار می 

زیادش به حال من فرقی نمیکنه چه دوتا بسته پاک کنم  

چه بیستا روزیم همین قدره مادر ! خیلی بتونم کرایه  

 خونه رو جور کنم و امورات این زندگی رو بگردونم!  

 تابان آهسته آهسته نزدیک بساط شد  

ی  چشمان خواهرش همچنان پوف داشت و به قرمز 

 میزد.آهسته پرسید:  

 _ توبهتری؟  

سر تارا زیر افتاد و تره های زیر دستش را به بازی  

 گرفت.  

_ چی بگم واال ! دروغ بگم خوبم ؛ راستش بگم خیلی  

 وقته که حالم خوب نیست.  

تابان نگران کنار پایش نشست و دست روی زانوی او  

 گذاشت.  

ت  _ نمیدونم باز چی شده.ولی هرچی هست خودتو اذی 

نکن.تجربه ثابت کرده امروز و فرداست که دامن  

 کشون بیاد دنبالت و با التماس ببرتت.  

 نگاه تابان باال رفت و با چشمانی به نم نشسته نالید:  



_ دیگه برنمی گردم. خسته شدم تابان ! هرکاری دلش  

میخواد میکنه.هرچی دلش میخواد میگه ، بعد میافته  

تابان! نمیفهمه دارم له    به دست وپا ! به خدا منم آدمم 

! اونم با دوتا بچه ی شیطون !    میشم تو این زندگی 

صبح تا شب تنها تو خونه با اینا سر و کله  

میزنم.کالس ببرم ، دکتر ببرم، نون بدم ، آب بدم ،  

کوفت و زهرمارشون جور کنم ، بعد آقا هر هفته هوس  

کوه و طبیعت به سرش میزنه و با دوستاش راهی  

 میشه.  

بهش میگم خب مام آدمیم تو این خونه ، تو دل داری  

 ما نداریم؟  

 صاف صاف تو چشمم نگاه میکنه میگه:  

_ااااا....هرکس باباش افتاده بود گوشه زندون هفتا    

کفن پوسونده بود تا حاال ! تو ، تو این وضعیت دلت  

 تفریحم میخواد؟!!! 

 

 #۵۳ 

را  درد بدی روی دل تابان سنگینی کرد.دندان هایش  

بهم فشرد تا حرف درشتی از دهانش خارج نشود.تارا  

 پشت دستش را روی صورت خیسش کشید و ادامه داد:  



_ بی انصافه تابان ! به خدا که معرفت نداره.جای  

اینکه تو این شرایط مرهم شه رو زخم دلم ، نمک  

 میشه و آتیشم میزنه!  

تابان پلک روی هم گذاشت و" بیشعور"ی حواله ی  

 رد.  مهرداد ک 

 تارا آب دماغش را باال کشید و گفت:  

_ دیروز دیگه کم آوردم.گفتم منکه دارم دست تنها این  

دوتا رو بزرگ میکنم.چرا دیگه سایت رو سرم سنگینی  

کنه.حداقل میرم که بقیه بفهمن چه اعجوبه ی بی  

 بخاری هستی.  

 پرو خالی شد.    قفسه ی سینه ی تابان 

 _ منظورت از بقیه یعنی کی؟  

_ مادرش ، خواهراش ، همونا که فکرمیکنن آسمون  

سوراخ شده همین یه پسر افتاده پایین ! همونا که نی  

نی به الالش میزارن و لوسش کردن.به خدا که تابان  

 تو بدبختی بچه های من همونا شریکن.  

 _ کی گفته بچه های تو بدبختن ها؟  

_ نیستن ؟ خودت نیگا کن دیگه ! مثال مهسا رو کالس  

ثبت نام کردم .سال دیگه میره مدرسه  بعد االن جای  

اینکه سر کالس باشه گرفته خوابیده ! آخه اگه پدرش  



مرد بود میذاشت من اینطوری آوره شم که هم خودم از  

 !    زندگی بیفتم هم بچه ام 

نفس کالفه ی تابان سکوت اتاق را شکست.نرگس  

 باعجله از سرمای خشک بیرون فرار کرد و گفت:  

ول کنید این حرفا رو ! تابان سفره انداختم تو  _  

 آشپزخونه ، شکم گشنه نری ضعف کنی؟!  

نگاه تابان بین مادر و سفره ی آماده گشت.نرگس  

 خودش را پای بساط رساند و اضافه کرد:  

_ تو هم پاشو برو بچه هاتو صدا کن یه لقمه نون  

بهشون بده.طفلیا از دیشب هیچی نخوردن مریض  

 میشن!  

ا بی حوصله ساقه های شاهی را با دست جدا کرد و  تار 

 گفت:  

_ ولشون کن مامان ! االن پاشن کل خونه رفته رو  

خیالت    هوا ! بخوابن هروقت بیدار شدن یه چیزی میدم 

 راحت.  

 نرگس پر همت سرجای اولش نشست و تابان بلند شد.  

 _ کاری نداری مامان؟  

 د برو  _ کجا بچه؟؟ مگه نگفتم یه چیزی بخور بع 

 _ میل ندارم مامان ! گرسنه ام شد یه چیزی میخورم.  

 نرگس هنوز نشسته بلندشد.  



_ چی رو یه چیزی میخورم.مگه نهار داری؟هر روز  

هر میری دهن خشک برمیگردی.صبر کن برم دوتا  

 وسط روز بزار دهنت از حال نری یهو!    لقمه بگیرم 

 نرگس بلند شد و تارا سر باال نگاهش کرد  

 ا میری مگه ؟ سر کار؟  _ کج 

 لبخند نیمه نصفه ای زد و سرش را باال و پایین کرد.  

 تارا با سماجت پرسید:  

 _ جدی ، کجا هست حاال؟  

 _ کتابفروشی!  

ابروهای تارا باال پرید که نرگس از داخل آشپزخانه  

 گفت:  

_ واال به منم همین میگه.نمیدونم حاال راست میگه یا  

دتا کارتون کتاب جمع کرده  سر من شیره میماله. چن 

پشت ماشین بابات میگه میرم کتاب فروشی دوستم  

اینارم زیر قیمت رد میکنم.هللا اعلم ! به خودشم گفتم ،  

 بفهمم یه روز بهم دروغ گفته دیگه اسمشم نمیارم.  

چشمان تارا ریز شد و تابان برای فرار ازنگاه  

 خواهرش گفت:  

امان زیادی داره  _ من چیزی برای مخفی کردن ندارم.م 

 شلوغش میکنه.  



_ تو مگه نباید استراحت باشی ، برا چی پاشدی رفتی  

 سر کار که خدایی نکرده بالیی سرت بیاد؟  

 نرگس از داخل آشپزخانه گفت:  

_ همین بگو واال ! دیروز باید میدیدش ، رنگش عین  

 میت شده بود وقتی برگشت.  

 دو گفت:  اخم تارا بیشتر درهم شد.تابان در جواب هر 

_ چیزیم نمیشه خیالتون تخت ! استراحتم مال از ما  

بهترونه ، ما تا جونمون باال نیاد کسی نمیاد یه قرون  

بزاره تو کاسمون.باید خودمون همت کنیم ، که اگه  

 نکنیم کالمون پسه معرکه اس.  

 تارا خیال کوتاه آمدن نداشت 

 

 #۵۴ 

 تابان سمت آشپزخانه رفت و ادامه داد:  

وریم نگاه نکن آبجی ! وقتی طرف میاد جای  _ اونج 

طلبش باج نجابت میگیره جونت بی ارزش میشه.من  

 حاضرم  از جونم بگذرم ولی باج به شغال ندم.  

 تارا عصبی و ضربتی پرسید:  

 _ مامان چی میگه این؟  

 نرگس چندتا لقمه داخل نایلون گذاشت و جواب داد:  



سرش یه چرت    _ هیچی بابا ! باز این فریدون  زده به 

و پرتی گفته این به خودش برداشته.حاال خوبه اسمش  

روشه ! یارو عقل درست درمون نداره. همه  

میشناسنش بعد این دختر من غیرتی شده پای جونش  

 وایستاده.  

 نایلون کف دست تابان گذاشت و گذشت.  

 تارا عصبی پرسید:  

 _ چی گفته مگه؟  

 تابان جواب داد:  

زده به خریت هر غلطی دلش    _ همین دیگه ! خودش 

میخواد میکنه.این مردمم تو روت میگن حق با توئه  

پشت سرت حرفه که ردیف میکنن.ولی من یکی طاقت  

پولش جور میکنم که اگه حرف زد    حرف ندارم.همچین 

بکوبم تو دهنش و اللش کنم.اینجوری نه اون خیاالت  

برش میداره و نه این مردم چشمشون میبندن و  

 از میکنن.  دهنشون ب 

 نرگس ولو شد رو زمین و ال اله هللا ی گفت.  

تارا که جسته گریخته از بین حرف مادر و خواهر  

 چیزی دستگیرش شده بود پرسید:  

 _ فریدون چی گفته مامان؟  

 تابان از فرصت استفاده کرد و دستش باال برد  



 _ من رفتم . عصری برمیگردم بیشتر حرف میزنیم.  

درش را بشنود.حوصله ی نصیحت  منتظر نشد پاسخ ما 

و سر زنش و گارد تارا هم نداشت.از خانه بیرون زد و  

 دعا کرد روز پر برکتی پیش رو داشته باشد  

   

نگاهی به کرکره ی پایین سد حبیب انداخت و دلگیر از  

شروعی سوت و کور، بساط کتابهایش را روی زمین  

پهن کرد.سد حبیب قوت قلب و سنگر بی پناهیش در  

 ن روزهای سخت و دیر گذر بود.  ای 

تردد عابران در خیابان کم بود و آسمان هوای باریدن  

 داشت.  

عجب روزی بود امروز ! در نبود سد حبیب دل آسمان  

هم گرفته و اگر میبارید همه چیزش نور علی نور شده  

 و پرونده ی بدبختی هایش تکمیل میشد.  

ی  نفسی پس داد و صندلی تا شوی پالستیکی را رو 

 زمین باز کرد و نشست.  

فکر تارا یه لحظه ام رهایش نمی کرد.اشکهای  

مظلومانه خواهرش و آوارگی دو دختری که شب قبل  

را در آغوش او به خواب رفته بودند درد مضاعفی شد  

 ،  بر قفسه ی سینه اش نشست وآه سنگینی پس داد.  



قرار بدبختی هایشان تا کجا بود؟ تا ابد؟ تا لحظه ای که  

وح از تنشان جدا شود و دیگر دلیلی برای ماندن در  ر 

 این دنیا نماند؟  

با این فکر سرش را به دیوار سیمانی پشت چسباند و  

دست به سینه پلک روی هم گذاشت.شاید که مددی  

میشد.شاید که بستن شدن پلکهایش مصادف میشد با  

باز شدن گره های کور زندگیشان ! کسی چه میدانست؟  

ی میشد و در یک چشم به هم زدن  شاید معجزه ا 

زندگیشان روال عادی می گرفت و دوباره ساز  

 زندگیشان کوک میزد.  

اندکی در سکوت و تفکر سپری شد که حضور شخصی  

 کنار بساط ، خواب و خیال را از سرش پراند.  

به سرعت پلک باز کرد و بادیدن قامت بلند رهام کنار  

 بساط اخمهایش در هم شد.  

پر مفهومی زد و یک تای ابرویش باال را    رهام لبخند 

 باال داد:  

_ تنهایی خاله وزه ؟ پ کو بادیگاردت ؟ نمی بینمش  

 امروز؟  

 گوشه ی لبش به اکراه باال رفت و متنفر زمزمه کرد:  

_ دیدنش چشم سر نمیخواد ،  بصیرت میخواد که تو  

 نداری.برو رد کارت مزاحم نشو !  



 کرته مثال !  _ اوه ، چه بداخالق ! جای تش 

 نگاهش تند باال رفت  

 _ بابته؟  

 _ اومدم از تنهایی درت بیارم ، بده؟  

 _ کسی درخواست داده بود که راه افتادی ؟  

 _ نه فکر کردم خودت روت نشده خودم پیش قدم شدم! 

 

 #۵۵ 

 عصبی خروش کرد ، از روی صندلی نیم خیز و توپید:  

ردم خبر  _ شما خیلی بی جا کردی.گمشو رد کارت تا م 

 نکردم . 

 _ خیال کن کردی ، فکر میکنی بیشتر آبروی کی بره؟  

 _ فکر کردن نمی خواد همه تو روخوب میشناسن !  

 رهام عصبی از این همه جسارت اخم تندی کرد و گفت:  

_ هووی ، دورت برنداره دختر ، یه لگد بزنم زیر  

 بساطتت تمومه ها ! 

عقلیت !    _ شاید ، ولی شروع خوبیه برای اثبات بی 

 زودتر برو رد کارت تا کاری که گفتم نکردم؟زوددد!  

دندان های رهام چفت هم شد و پنجه هایش  را پایین  

تن گره ی محکمی زد.ازمیان لبهای بهم جمع شده  

 غرید:  



 نیستم اگر....  _ خیلی زبون درازی عجوزه ! رهام 

 _ رهاااامممم؟؟ 

دو  با صدای محکمی که از پشت  سر آمد آتش میان  

 جوان فرو کش کرد و رهام فلفور به پشت چرخید.  

 عادل عصبی نزدیک شد و تشر رفت:  

 _  رهام نیستی که چی؟؟؟؟  

 گره کردی رهام از هم باز شد و گاردش شکست . مشت 

 مرد میانسال عصبی ادامه داد:  

_ یه ساعت ، فقط یه ساعت این جا رو سپردم بهت !  

رت ببرم دکترو  گفتم یه امروز دل به کار بده خواه 

بیام.نتونستی. برگشتم دیدم در مغازه بازه و حضرت آقا  

 پی خوش گذرونی ! 

نگاه چپ چپ رهام از روی تابان کنده شد و در جواب  

 پدرش گفت:  

_ خوش گذرونی چیه پدر من ؟ اومدم بهش میگم  

بساطش بکش اونطرف سد معبر نکنه هی بد دهنی  

 میکنه . 

 نگاه مرد تنگ شد  

 فاع از خودش گفت:  تابان به د 

_ کنتور که نمیندازه.دروغ میگم . همین طور برای  

 خودش میاد . 



 بعد محکم و استوار به پدر رهام نگاه کرد و گفت:  

_ ببینم آقا ؟ االن من چه مزاحمتی برای شما و کسب و  

کارتون  دارم هان؟ پسرتون از اون سر پاشده اومد  

 اینجا که چی ؟ هدفش چیه شما بگید؟  

 عد معبر کردی!  _ س 

جواب رهام قبل از پدرش آمد.مرد میانسال نگاه تندی  

 به پسرش انداخت و غرید: 

 

 #۵۶ 

_ جمع کن برو در مغازه ! مملکت قانون داره تو هم  

نیستی.خیلی زرنگی کاله خودتوسفت  وکیل وصی مردم 

 بچسب باد نبره .  

ته دل تابان خنک شد.رهام که حسابی شرمنده شده بود  

 سرش کشید و زیر لب زمزمه کرد :   دستی روی 

_ زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن.یه حسابی ازت  

 برسم . 

_ مگه باتو نیستم ! د برو میگم وایستاده خط و نشون  

 میکشه؟  

تشر مرد میانسال در حضور دختر باعث شد رهام دست  

و پایش را جمع کند و بدون نگاه به او سرش را باال  

 د.  گرفته ، راهش را بگیرد و برو 



 مرد میانسال قدمی سمت تابان برداشت و گفت:  

_ به اون گفتم به تو هم میگم.تو هم جمع کن برو دختر  

 جون ! اینجا که محل کسب نیست  

 بعد با دست به راسته ی پیاده رو اشاره زد و گفت:  

_ ببین ؟ فقط تو همین پیاده رو دوتا کتابفروشی مجهز   

بعد تو با چه  با کلی امکانات هست که مگس میزنه. 

 امیدی صبح به صبح میای بساط میکنی خدا داند؟!  

 _ به امید خدا!  

 جواب تند تابان نگاه متعجب مرد را در بر داشت  

 تابان ادامه داد:  

_ روزی رسون خداست.منم به امید بندش نیومدم که  

به حرف بنده اش  برم.وایستادم یه گوشه کار خودم  

تا زمانی که به کارم  میکنم.به کار کسیم کار ندارم  

 کاری نداشته باشن . 

 مرد دست به سینه شد و گفت:  

_ سد معبر کردی دخترم.کارت خالف قانونه ! به پسرم  

کاری ندارم.جوونه و کله اش باد داره.ولو اینکه دیده  

تو تنهایی و شاید خیاالتیم به سرش زده باشه ولی  

 حقیقتا اینجا مناسب یه دختر جوان نیست!  



ه پدر جان ! مناسب بودن و نبودنش دیگه  _ شرمند 

خودم تشخیص میدم.خوب یا بد ، فعال رو این کار  

 حساب کردم و همه چیش به جون میخرم.  

 مرد نفس صدا داری پس داد و گفت:  

_ خیلی خب ! هر طور صالحته . فقط اومدم بگم سد  

حبیب چند روزی نمیاد.حداقل این چند روز بشین تو  

نجا باز شه  بتونی رو یکی حساب  خونه تا باز در ای 

 کنی!  

 وا رفت.گاردش را شکست و آهسته پرسید:  

 _ نمیااااد ؟ چراآخه ؟ شما ازش خبر دارید؟؟  

 مردی سری به تایید تکان داد و گفت:  

_ پسر و عروسش از لندن اومدن چند روزی درگیر  

مهمون داری و این حرفاست.دیشب که می رفت گفت  

ش کرد اگه سختته نیای تا  حواسم بهت باشه.سفار 

 خودش برگرده!  

 به معنی واقعیه کلمه دلش گرفت  

 مرد میانسال لبخندی زد و گفت:  

_ میدونم که اینجا اذیتت میکن..از غریبه نگم که پسر  

خودم  تو شیطنت یه سر گردن از همه باال تره ! تو هم  

که جوونی و تنها ! پس یه چند روز به خودت  

 حبیب برگرده . استراحت بده تا سد  



 تقریبا جمله ی آخر مرد را نیمه نصفه شنید  

سد حبیب نبود.تو این راسته کسی چشم دیدنش  

نداشت.رهام دندان تیز کرده بود و همه چیزش بهم گره  

 کور خورده بود . 

 سرش زیر افتاد و مرد گفت:  

_ میرم ماشین بیارم.سد حبیب گفت کجا پیادت  

.از فردام  ویست برسه تو ماشینت تا وقت سر   کنم.بشین 

 کمی دیرتر بیا که خیلی معطل نشی!  

دم سد حبیب گرم که کلی سفارش او را کرده بود ولی  

خب چند ساعت داخل ماشین منتظر نشستن هم کار  

 هرکسی نبود 

 

 #۵۷ 

 پندار ماگ قهوه را به دست داوود داد و گفت:  

 _  یه زحمت دیگه دارم برات ! 

یک کرد و عطرش را به  داوود ماگ را به بینی اش نزد 

 جان خرید . 

 _ جونم داداش !در خدمتم ! 

 پندار سمت میزش چرخید و گفت:  



_ بی زحمت بگرد صاحبخونه ی تابان پیدا کن.فکر کنم  

اسمش فریدونه.پرس و جو کن ببین کجا میشینه  

 میخوام برم سر وقتش!  

 داوود جرعه ای از ماگش را سر کشید و پرسید:  

 یری دعوا پایه ام ها ؟ _ چیزی شده ، اگه م 

 پندار لبخندی زد و پشت میزش نشست.  

_ نه بابا! خبر دارم سر کرایه اذیتشون میکنه.ببینم  

میتونم باهاش کنار بیام یا نه؟ البته!!! انگشت اشاره  

 اس را باال گرفت ،  در چشمان داوود دقیق شد و گفت:  

 _ این جریان فقط بین خودمون دو نفر میمونه.اکی؟  

 کی داداش ! حاال چند روز وقت دارم؟  _ ا 

_ هرچی زدوتر بهتر ! فقط نامحسوس داوود ،  

 نمیخوام خانواده ی تابان بویی ببرن ، مفهومه که!  

داوود مودبانه دست روی پلکش گذاشت و ای به چشم  

 محکمی گفت ؛ در ادامه پرسید:  

 _ راستی گفتی خبر داری ، میتونم بپرسم از کجا؟  

مای بیشتری گرفت و به یاد پیام شب قبل  لبخند پندار ن 

 افتاد.لحظه ای بعد نگاهش را به داوود داد و گفت:  

 _ حاالاااا ! بماند!  



کمی عجیب بود.با وجودیکه همه ی تالشش را میکرد  

بازهم قلبش آرام و قرار نداشت و حسی شبیه حس  

 های گذشته آزارش میداد . 

ترجیح داد    داوود در جواب او لبهایش را باال کشید و 

 بیشتر از این کنجکاوی نکند . 

 

عادل به سفارش سد حبیب کارتن کتابها را صندق عقب  

ماشین اوجا داد و با یک خدا حافظی پدرانه از او جدا  

 شد . 

 بی حوصله در ماشین را باز کرد و روی صندلی افتاد . 

چند ساعت تنها نشستن و منتظر بودن قطعا تاب و  

اشین را نیمه باز گذاشت و  توانش را می گرفت.در م 

سرش را به عقب برد.شکمش قارو و قور راه انداخته  

بود ، ولی بی اهمیت به خودش دست به سینه شد و به  

 فکر رفت.  

باید سرویس های بیشتری قبول میکرد.درآمد سرویس  

صد در صد بهتر از گوشه ی پیاده رو ایستادن و  

 بود. هزارتومن هزار تومن از دست مردم جمع کردن  

پوفی کشید و تصمیم گرفت جهت تبلیغ سرویس ، برگه  

 های بیشتری را در همین منطقه پخش کند . 



جایی که دور از چشم مادر و خانواده است و به راحتی  

 میتواند کار کند . 

رویا که به سراغش می آمد دلش آرام می گرفت و تازه  

 به فکر خودش می افتاد.  

از او گرفت. قفل    صدای شکمش امان رویا پردازی را 

دستهایش را از هم باز کرد و لبخند نیمه ای به کوله ی  

 کنار دستش زد . 

چه خوب که مادرش لقمه ها را برایش آماده کرده  

بود.فاکتور از گرسنگی چند دقیقه خودش را سرگرم  

خوردن میکرد و کمتر به شروع سختی که امروز  

 داشت می پرداخت . 

ان کشید که صدای تلفن  لقمه دوم را با ولع زیر دند 

 همراهش بلند شد و لقمه در دهانش ماند.  

دستی پشت لبش کشیده و گوشی را از زیپ کوله اش  

 خارج کرد . 

نام حک شده مهرداد روی صفحه اخم ریزی بین دو  

ابرویش انداخت و با اکراه لقمه نانش را روی داشبورد  

 گذاشت.  

 _ بله!  

 _ علیک سالم!   



دیده گرفت و با همان لحن ضربتی  طعنه ی مهرداد را ن 

 پرسید:  

 _ امری بود؟  

_ نه انگار خواهرت خوب کارش بلده ! حسابی اومده  

 زیر آب من زده رفته پی کارش!  

. فرمایشی نیست قطع    _ ببنید آقا من خیلی کار دارم 

 کنم؟  

 _ تابان منم مهرداد ، شناختی؟  

 _ قطعا که شناختمتون وگرنه جواب تلفن نمیدادم!  

 _ پس چرا اینقدر تلخ ، اینقدر سرد ، اینقدر کینه ای؟  

 تابان حرصی نفسش را پس داد.مهرداد ادامه داد:  

_ ببین تابان ؟ من همیشه فکر میکردم تو دختر عاقلی  

هستی.حتی از تارا عاقل تری.نمیدونم اومده  از من چی  

گفته و تو چه برداشتی کردی. ولی بهش بگو  

میکنم اونم فراموش کنه.باور    برگرده.بگو من فراموش 

کن بچه ها نیستن زندگیم سرو سامون نداره.تو فقط بیا  

وضع این خونه رو ببین.بعدش ببین به من حق میدی  

 یا نه؟  

 تابان کمی مکث کرد.سکوتش باعث شد مهرداد بپرسد:  

 _ تابان هستی؟ 

 



 یهو به حرف آمد  

  _  حاال شما گوش کن جناب ! انگاری باورت شده کنیز 

آوردی. همون که تو خواستگاریا میگن دخترمون کنیز  

شماست ،  پسرمون غالمتون! نه برادر من از این  

خبرا نیست.اگه فکر کردی زن میگیری که برات بچه  

تکیه  کنه و نطق نکشه اشتباه کردی.زن بیاره و بزرگ 

گاه میخواد.یه مرد که همیشه کنارش باشه.یکی که  

ینکه بگه ااا تفریحم  بگه غصه نخور من هستم. نه ا 

 دلت میخوادددد !!! 

 _ هه! چه خوب مو به مو همه چیزم گفته!  

_ چی فکر کردی شما؟ وقتی تکیه گاه نشی براش  

معلومه به دیگری تکیه میزنه . یادمه وقتی اومدی  

خواستگاریش بابام گفت دختر به راه دور نمیدم. رفتی  

  و اومدی و این و اونو واسطه کردی که دختر تون 

خوشبخت میکنم و ال میکنم و بل میکنم.این بود اون  

همه وعده و وعید؟ که تا چشم بابام دور دیدی اول  

پشت زنت خالی کردی  بعد افتادی به فکر خودت؟  

، با این همه گل به خودی که    دست مریزاد آقا مهرداد 

زدی چه توقعی از من داری ؟ که برم خواهرم راضی  

ید کی؟ اصال مگه از جونش  کنم برگرده ، کجا ؟ به ام 

 سیر شدم که این کارو کنم؟ 



_ دیگه داری تند میری تابان ! من همیشه فکر زن و  

 بچه ام بودم و هستم . 

_ واقعا ؟ فکرشونی که هفته به هفته هوس طبیعت به  

 سرت میزنه و تنهاشون میزاری؟  

_ خب میگی چی کار کنم؟ بچه ها کوچیکن ! تارا میگه  

 یشن!  میان کوه مریض م 

_ مریض میشن! ایرادی نداره ببرشون یه جا که  

مریض نشن ! حاال چون کوه نمیشه هیچ جایی برای  

 تفریح نیست ؟  

_ ببین تابان کوه که میرم همه مردیم ! هیچ کس زن و  

بچه اش نمیاره . چند بارم این به تارا گفتم ولی گوش  

 نداده . 

_ تو دلت تفریح و گشت و گذار بادوست و رفیق  

یخواد ، تارا نمیخواد ؟ من به بقیه کاری ندارم. شاید  م 

جای دیگه و جور دیگه برای زن و بچه شون جبران  

میکنن ، شما به زندگی خودت نگاه کن.زنت االن بهت  

. االن که پدر بی گناهش افتاده گوشه ی  نیاز داره 

زندون ! االن که یه چشمش اشکه یه چشمش خون !  

خوای باشی؟ مثال مردی  االن براش نباشی پس کی می 

 آقا مهرداد یه خرده به خودت بیا!  

 هردو سکوت کردن  



 مهراد گفت:  

! هیچی    _ بهش بگو برگرده .زندگی بهم ریخته اس 

 سرجای خودش نیست تابان!  

_ شرمنده ! این بار دیگه تو زمین شما بازی  

نمیکنم.یه مدت سختی بکشی بد نیست.حداقل دستت  

 باید قدرش دونست .   میاد زن و بچه نعمتن و 

_ حرف آخرت اینه ؟ پس چرا همیشه فکر میکردم تو  

 خیلی عاقلی ؟ 

، تارا رو راضی    _ اگه حق به شما بدم و بگم َچشم 

میکنم میشم عاقل ؟ مشکل شما مردا همینه ! عقل ما  

زنا زمانی کامله که فقط بگیم حق با شماست ، درثانی  

بزار نفس  ش حرف اول و آخرم اینه،یه مدت نیا دنبال 

 بکشه، همین طور که شما تفریح میخوای فکر کن  

اونم اومده خونه ی مادرش تفریح ! شما که نمیبریش  

، خودت زدی به اون راه ، حرفم بزنه نمک میپاشی رو  

زخمش ! حداقل بزار ما مرهم شیم براش که یهو  

زخمش عفونت نکنه خودش و زندگیش باهم نابود  

 کنه . 

 شان بود که به گوش می رسید . تنها صدای نفس های 

 کمی بعد مهرداد زمزمه کرد:  

 _ پس یعنی برنمیگرده نه؟  



_ خودش که هیچ وقت ! اگه قصد کرد میای و با  

 احترام میبریش!  

مهرداد که سخت میدان را واگذار کرده بود آرامتر  

 گفت:  

_ خیلی خب صبر میکنم تا آرووم شه ! هروقت فکر  

دنبالش. فقط  پیام بده بیام کردی آماده اس بی زحمت  

اینو بدون از وقتی بابات افتاده زندون زندگی منم جهنم  

خونه اشک تو چشمش نباشه.تو  شده. نشد یه روز بیام 

 باشی خسته نمیشی؟  

_ فعال که حالش خوب نیست.بعدشم مرد اونه که اشک  

چشم زنش پاک کنه نه اینکه خسته شه و جا بزنه و به  

 فکر خودش بیافته!  

 تلخ شدی تابان ! خیلی تلخ ! قبال این شکلی نبودی.   _ 

_ آره تلخ شدم. روزگار تلخم کرده.آدماش تلخم  

کردن.حاال از غریبه خیلی توقعی نیست ، امان ! امان  

از وقتی که دوست میزنه برات ، اون وقت که دیگه  

 زهر میشی آقا مهرداد ! میفهمی ؟ زهر !  

 !  _ پوففف ! باشه . فعال کاری نداری 

 _ در امان خدا ! 



بعد از قطع تماس بی حوصله گوشی را روی داشبورد  

ماشین پرت کرد و نگاه چپ چپش را به لقمه نان گاز  

 زده داد.  

دنیا بدجور با او سرلج افتاده بود و حتی اجازه نمیداد  

 یک لقمه نان ، راحت از گلویش پایین رود. 

 

 #۵۸ 

 _ پوف کالفه ای کشید  

هم نمی گفت.تلخ وتند شده بود.قبال  البته مهرداد بی را 

بیشتر مراعات میکرد وکمتر جواب پس میداد.ولی این  

روزها عجیب لجوج وسرکش میزد وخالف باورهایش  

 عمل میکرد.  

بی حوصله نفس عمیقی کشید و دوباره دستهایش را  

 روی سینه قفل هم کرد.  

عجب رویی داشت واقعا ! بیست و چهار ساعت تحمل  

نداشت و زندگیش بی سرو سامان میشد    دوری تارا را 

، بعد جای قدر دانی پرو گری میکرد و شیش متر زبان  

دراز داشت.حقیتا که حقش یک مدت تنهایی و سماق  

 مکیدن بود.  

 



شب بود.خسته از روزی بی در آمد ، بعد از آنکه تارا  

و مادرش را در جریان تماس مهرداد قرار داد و  

همین موضوع بینشان  گفتگویی کوتاه هم پیرامون  

 شکل گرفت عازم اتاق خواب شد.  

دخترها مثل فرشته کنارهم خواب بودند و ته دلش برای  

 چهره ی فرشته گونه ی آنها غنج زد.  

پیش رفت.کنار رختخوابشان نشست و بوسه ی ریزی  

از گونه ی هردو گرفت.حیف که پدرشان بی لیاقت  

  بود.حیف که زن بود و  بیش از این راه دستش 

نبود.وگرنه کاری میکرد که مهرداد آنها را مثل مهر  

 بردارد و مثل تسبیح روی چشم بگذارد.  

تشک خودش را هم کنار تشک دخترها پهن کرد و  

 گوشی به دست زیر پتو پا دراز کرد.  

به دنبال صفحه پویا در بین تعداد مخاطبشان گشت و  

 طبق معمول این مدت صفحه را باز کرد و مشغول شد.  

باال باالها! تو  سالم آسمونی؟ حالت خوبه ؟ اون _  

پویا؟ راستی یه    عرش خدا بهت خوش میگذره ؟ میگم 

چیزی ، شنیدم مرده ها از ما زنده ها بیشتر به همه  

چی اشراف دارن ، اگه اینجوره پس تو حتما من میبنی  

نه؟ حتما دیگه ! اصال این چه سوالی من میپرسم .  

تو من میبینی یه کاری کن    میگم بی انصاف ، حاال که 



منم تو رو ببینم دیگه ! دیگه یه خواب کوچولو در حد  

چند دقیقه که سهم من از تو میشه؟ نمیشه؟ خیلی بی  

شده. تو حتی  رحمی پویا ! میدونی چقدر دلم برات تنگ 

 اون خواب کوچولوام  ازم دریغ کردی! 

 

 آه کشید  

ه که  _ بی خیال ! میدونم االن با خودت میگی چی شد 

سراغت اونم با یه کوله بار از گالیه ،    زود به زود میام 

حاال میگم برات ! امروز اون پسره ، رهام میگم .  

همون که چندتا مغازه پایین تر از سد حبیب ، مغازه ی  

صوت و تصویری دارن.اون اومد سراغم ! پرو پرو زل  

زده تو چشمام میگه اومدم که تنها نباشی. آی  

ی آتیش گرفتم.البته فکر نکنی کم آوردم  ریختم ! آ بهم 

ها ! نه ! اتفاقا سفت جوابش دادم ، بعدشم که باباش  

اومد کال ماجرا ختم به خیر شد ، ولی خب به قول سد  

حبیب ذات خراب نمیشه هیچ کاریش کرد.میدونم که تا  

به دهن شم.  باید باهاش دهن من اونجام بازم میاد و بازم 

ب میترسه. ولی خب سد حبیب  البته عین چی از سد حبی 

قصد کردم چند روزی نرم    چند روزی مهمون داره. منم 

 اونجا تا سید برگرده و امنیت داشته باشم. 



دست از تایپ کشید.حرکتی به گردنش داد و رگهای درد  

 ناکش جا به جا کرد  

_ راستی پویا؟ هیچ وقت نگفتی با کار کردن من  

هم بگو.هه ! میبینی  موافقی یا مخالف؟ حداقل بیا این ب 

چقدر زرنگم. میخوام به این واسطه پاتو باز کنم به  

خوابم ! نترس پسر جون! تو بیا من قول میدم قشنگ  

 پاگشات کنم. 

لبخند زد. یک دور برگشت و همه ی جمله ها رو از  

 ابتدا خواند و دکمه ی ارسال را زد. 

مطمئن بود این پیام  جز پویا به دست کسی نمی  

مه دفعاتی که از فرط دلتنگی به گوشی  رسد.مثل ه 

 موبایل او زنگ زده بود و تنها جوابش این بود . 

 _ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است. 

 

پیام که ارسال شد بالفاصله صفحه را پاک کرد. وبا  

 گذاشتن گوشی کنار بالشت  زیر پتو سر خورد.  

همیشه واهمه داشت کسی جریان درد دل های او را  

به عقلش شک کند.حتی خودش هم به سالمت    بفهمد و 

عقلش شک میکرد ، وقتی گوشی به دست می گرفت و  

تمام درد دلهایش را برای آدمی که دیگر وجود خارجی  

 نداشت تعریف میکرد. 



   

رضا که از سر شب بی حوصله بود بعد از صرف چایی  

طبق عادت برای کشیدن یک نخ سیگار از ساختمان  

 خارج شد . 

کان های چای را از روی میزجمع کرد و  ناهید است 

 پندار ضمن تشکر از او عازم اتاقش شد . 

ابتدا سروسامانی به لباس های تنش داد و بعد از  

مسواک ، لبه ی تخت نشست و سری هم به پیام هایش  

 زد.  

هنوزخبری از داوود و اطالعاتی که قرار بود برایش  

 بیاورد ، نبود.  

ع کردن لبهایش گوشی را  ابرویی باال انداخت و با جم 

 باالی سرش گذاشت  

پاهایش را روی تخت باال کشید که ناگهان فکری به  

ذهنش رسید و به پشت برگشت. همراه پویا را از روی  

 باکس باالی تخت برداشت و پیام هایش را باز کرد.  

رفتارش کمی غیر عادی بود ولی ممنوعیتی هم برای  

 کارش نمی دید  

 بان لبخند به لبش آورد. یک پیام دیگر از تا 

 کنجکاو برای خواندن پیام وارد صفحه شد. 



احتماال دخترک بداخم مغرور نمیدانست که تلفن همراه  

پویا مجددا راه اندازی شده و ممکن است کسی در این  

حوالی در پی شکار پیام های او سری به صفحه اش  

 بزند و حرف دلش را بخواند  

لبخندش عمق بیشتری    پیام را باز کرد و با این فکر 

 گرفت. 

وسوسه شده بود و این حس اجازه نمیداد به غیر  

 اخالقی بودن کارش توجهی کند . 

 ابتدای پیام اینگونه بود  

 _ سالم آسمونی!  

 پلکهایش را بهم زد  

 گویا 

 

هرچی احساس و عاطفه وجود داشت در این دو کلمه  

 جمع شده و به جان او تزریق شد.  

صمیم گرفت همه ی پیام های  نفسش را پس داد و ت 

عجیب بود که حس میکرد  گذشته را یک دور مرور کند. 

نوشته های این دختر مثل یک سیم رابط به قلب او  

 متصل شده و دگرگونش میکند  

انگشت روی صفحه کشید و از چندین پیام باالتر  

 شروع کرد 
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_ دل گیرم. به وسعت همه ی نبودن هایت ! به وسعت  

هایی که در کنارت ساختم و در یک چشم  همه ی رویا 

بهم زدن دست سیاه روزگار ضربدری قرمز رویشان  

 کشید و نابودشان کرد. 

از رنگ قرمز بیزارم. تا همیشه بیزار خواهم بود   

 وقتی خاطره ی تلخ از دست دادنت را به یادم میاورد . 

قرمز رنگ خون توست و خون تو هرگز از خاطرم نمی  

حقم تمام کردی و رفتی ولی بی  رود.معرفت را در  

معرفتی کردی که تمام معرفت ها را یکجا به نام خودت  

 زدی و من را دست خالی رها کردی  

بگو در نبودت چه کنم ، وقتی به امید تو به طلوع  

خورشید سالم میدادم و با یادتو به غروبش تعظیم کرده  

و چشم می بستم؟ دلتنگتم پویا ! به وسعت همه ی  

 ی که میشد داشته باشمت و ندارمت. لحظه های 

قفسه ی سینه اش با درد پر و خالی شد.کلمه به کلمه  

ی حرفهای او درد داشت و چیزی شبیه احساس  

خودش بود. گویا درد دلهایش را از روی احساس او  

 کپی کرده و روی صفحه آورده بود. 



نفسی گرفت و خودش را برای خواندن پیام بعدی آماده  

 کرد . 

ی بی تو با شب تار چه فرقی میکند وقتی هوا  _ روزها 

ابریست و تو پرده های اتاقت را کشیده ای و گوشه ای  

 کز کرده و سر به زانو گذاشته ای. 

 
_ پندارررر ؟؟  وای خدا مرگم بده ، پندار بدو بابات از  

 دست رفت . 

پیام نصفه ماند. بی اختیار گوشی را روی تشک پرت  

 کرد و از تخت پایین پرید. 

ناهید وسط نشیمن باالی سر رضا زانو زده بود و  

 اشک می ریخت.  

 _ چی شده مامان؟  

نگاه خیس ناهید باال رفت..رضا دست راستش را به  

 سختی باال آورد و ناله زد:  

 _ ن..ن..نترس... چیز....چیزی  

زانوهایش شل شد.دو زانو کنار پدرش نشست و  

 دستش را میان پنجه هایش گرفت.  

 زد :   ناهید ضجه 

_ اومد تو ! دیدم تلو تلو میزنه.پرسیدم چته گفت  

خوبم ! دو قدم رفت نشست.دویدم کمکش کنم .دستش  



گرفتم دیدم رنگ به رو نداره.بلندش کردم نتونست  

 وایسته افتاد.  

پندار گوش هایش با مادرش بود و نگاه مبهوتش به  

 پدرش ! 

 آهسته زمزمه کرد:  

 میرنم اورژانس  _ نباید تکونش بدیم...االن زنگ  

   

خسته از ساعتی سرپا ایستادن کنار مادرش روی  

صندلی بخش  ولو شد ،  سرش را عقب برد و  

 دستهایش را پشت سر قالب کرد.  

ناهید دستمال سفید را میان دستش جمع کرد و بغض  

 آلود گفت:  

_ میدونستم آخرش داغ این بچه کار دستش میده.این  

سیگار میکشید.گفتم  آخریا هی سیگار رو سیگار، هی  

خودت میکشی مرد ، مگه دکترت نگفته این زهرماری  

بزاری کنار ! گفت دیگه معتادش شدم. نکشم انگار یه  

 چیزی گم کردم  

آه کشید.کمر صاف کرد و نگاهی به نیم رخ خسته ی  

 پندار انداخت . 

_ از فکر و خیال بود که می رفت سمتش ! همه رو می  

اورد. ولی منه خاک  ریخت تو خودش به زبون نمی 



برسر میفهمیدم داغ پویا رو دلش سنگینی میکنه و  

 نمیتونستم کاری کنم . 

پندار قفل دستانش را باز کرد و نگاهش را به صورت  

 درهم ریخته ی مادرش داد. 

قطره ای اشک روی صورت ناهید چکید و عضالت  

 صورت پسر جوانش از غصه منقبض شد  

برای چای عصر    _ دیروز داشت قرآن میخوند.رفتم 

 صداش کنم دیدم داره بی صدا گریه میکنه.  

شونه هاش ریز ریز تکون میخورد و با خودش حرف  

میزد.نفهمیدم چی میگه ولی درد دل میکرد.با خودش.با  

 صفحه باز روی رحل قرآنش!  

سیبک گلوی پندار باال و پایین شد و به سختی بغض  

 مردانه اش پایین داد.  

 ناهید ادامه داد:  

_ زانوهام سست شد.تا حاال اشکش ندیده بودم . تا اون  

لحظه تا این سن رسیدم ندیدم که گریه کنه.حتی وقتی  

پدرش به رحمت خدا رفت.حتی وقتی برادرش فوت کرد  

 ندیدم گریه کنه. 

 مکث کرد.  

پندار با محبت انگشت روی گونه ی مادرش کشید،   

 اشکش را گرفت و زمزمه کرد:  



 خانم ! خودت اذیت نکن    _ خوب میشه ناهید 

ناهید آهسته سری تکان داد، درد دلش تمامی نداشت ،  

 ادامه داد :  

_ سر خاک پویا یه قطره اشکم از چشمش نیومد.  

 شونه هاش خم شد. ریشش سفید شد ولی گریه نکرد.  

 _ مامان خانم ! قربونت برم تمومش کن!  

_ گفتم یه چیزیش میشه باالخره ! گفتم االن خودش  

ون نده یه ماه دیگه، یه ساله دیگه غده میشه از یه  نش 

 جاییش میزنه بیرون. 

 پندار لبهایش را بهم جمع کرد و ناهید ادامه داد:  

_آخرش زد به مغزش ! سکته کرد از فکر و خیال !  

نابود شد ، نابود ! فقط من دیدم و میدونم چی کشید تو  

 این مدت !  

ش خلع سالح  پندار که کامال در مقابل اشکهای مادر 

بود ، به ناچار صورت مادرش را بین پنجه های  

 مردانه اش گرفت و در چشمانش گفت:  

_ پندار قربون اون چشمات بره. نکن با خودت این  

کارو ! بابا کرد شما نکن ! جون پندار خودت از پا  

 ننداز ناهید خانم ، من طاقت یه مصیبت دیگه رو ندارم.  

 سانه ی او پرسید:  ناهید  بی توجه به لحن ملتم 



_ بابات خوب میشه پندار؟ یعنی باز میبینم تو خونه  

راه بره و راه به راه چایی سفارش بده و به غر غر من  

 اهمیت نده!  

نفس پندار پوست صورت ناهید نوازش داد و به  

 دلداری مادرش جواب داد:  

 _ خوب میشه! 
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_ اگه خوب شد هرجوری شده وادارش میکنم اون  

ری بزار کنار...ترکش میدم پندار...زن نیستم اگه  زهرما 

 سیگار از سرش نندازم  

 پندار لبخند محزونی زد  

 _ کار خوبی میکنید.. منم کمکتون میکنم  

صدای ویبره ی موبایلش باعث شد نگاه از مادرش  

 بگیرد  

نظری سمت جیبش انداخت و "ببخشید" آهسته ای  

 زمزمه کرد  

 نشست    ناهید آه محزونی کشید و صاف 

پندار تلفن همراهش را از جیب شلوارش بیرون کشید  

 و با اشاره به مادرش از کنارش بلند شد  

 _ جانم داوود؟  



  _ سالم ...شرمنده داداش ، نشد تو یه کار از من 

 بخوای سر تیر برات انجام بدم.  

پندار آهش را با صدا پس داد و دستش را در جیب  

 اد و جواب داد:  شلوارش فرو برد..وسط راهرو ایست 

 _ دشمنت شرمنده برادر من ، چیزی شده؟  

چند لحظه ای سکوت برقرار شد..داوود با تردید از  

 پشت خط گفت:  

_ چیز دیگه...همون آدرسی که میخواستی..فریدون  

 میگم...گیرش آوردم برات ولی با یه کم تاخیر!  

سرش به شدت درد می کرد و تمرکز الزم برای  

را نداشت...دستش را از جیب    ارزیابی شنیدهایش 

 خارج کرد و تخم چشمهایش را مالید  

_ بزار ببینم ، فریدووون؟؟....آها فریدون!!! خب چی  

 شد؟ پیداش کردی؟  

 _ حالت خوبه پندار؟  

_ اوففف...راستش بخوای نه....بابا آخر شب حالش  

بهم خورد ، آوردمش بیمارستان ...االن اگه بگی تمرکز  

 .  دارم اصال ندارم 

 _ جدی ؟ چرا آخه ؟ حاجی که چیزیش نبود؟  

 دم و بازدم پندار در سالن طنین انداخت و جواب داد:  



_ ظاهرا بعله...ولی اینطور که به نظر میاد خیلی  

خودش اذیت کرده...دکترا میگن سکته رو رد کرده ولی  

 خب برای جواب قطعی باید تا صبح صبر کنیم  

 _ ای داد بیداد! قلبی یا مغزی؟  

_ مغزی داوود جان... گذشته ازون یکی از رگای  

مغزش پاره شده وخون تو مغزش لخته کرده حاال باز  

 باید عکس و اسکن بگیرن تا دقیق تر جواب بدن  

 سکوتی کوتاه برقرار شد  

پندار سرش را زیر برد و نوک کفشش را به سنگهای  

 سفید کف مالید  

 داوود نفسی پس داد و گفت:  

که دیروقت و بی موقع مزاحم    _ چی بگم...منم 

شدم...میگم کاش حداقل زودتر گفته بودی میومدم که  

تنها نباشی...هرچند منم از عصری در گیر حاج  

خانمم..بازم فشارش رفته بود باال تو درمانگاه این پا  

اون پا میکردم..ولی با این حال میام پیشت..آدرس بده  

 صبح یه راست بیام بیمارستان  

اضی به زحمت نیستم...فعال که هیچی معلوم  _ نه بابا ر 

نیست..تو هم بیای مثل من اسیر میشی..فقط بی زحمت  

اون آدرس بفرست خودتم صبح برو شرکت کارا رو  

 زمین نمونه  



_ مطمئنی پندار؟ کاری چیزی هست بگو! رو دروایسی  

 نکنی یه وقت؟!  

_ هه..نه پسر رودروایسی چیه...اگه چیزی بود حتما  

 نم  خبرت میک 

_ باشه...بازم شرمنده که دیر وقت مزاحم شدم...برو  

داداش میدونم خسته ای...حاجی هوشیار شد سالم منم  

 برسون!  

 _ بزرگیت می رسونم..راستی داوود؟  

 _ جانم!  

 کنم برات!  _ ممنون که زحمت آدرس کشیدی..جبران 

 _ جبران شده اس داداش...کاری نداری؟  

 _ یاعلی!  

 **************** *******************

  ****************************** 

 _ رضا  

 _ بله ؟؟  

مرغ حلیمه تو انبار کاه تخم گذاشته...جوجه هاش تازه  

 امروز بیرون اومدن ، دیدی؟ 

 
 #۶۱ 



نگاه رضا محجوبانه پایین افتاد..تخم گذاشتن مرغ  

حلیمه خاتون خیلی هم تماشایی نبود و اشتیاق او را  

..ولی دلبری کردن این دخترک ساده  تحریک نمی کرد 

 وکم سن وسال ،قطعا  قلب مرد جوان را بی تاب میکرد  

 _ رضا؟؟  

ای کاش دیگر صدایش نکند..ای کاش بتواند به هر  

طریقی که شده حالیه این دخترک زیبا بکند که برق  

چشمان مشکی و پر از خواهشش چه بر سر دل مرد  

 جوان میاورد  

 را پاره کرد    صدای نرگس عالم افکارش 

_ رضا مگه نمی شنوی...میگم یه لحظه بیا تو انبار  

 کاه!  

نمی شنید...نمی خواست که بشنود...این دختر ؟ خواهر  

رحمن و دختر حاج اسماعیل بود...زیبا وبسی دلربا  

بود ..اما افسوس...افسوس و صد افسوس که رضا باید  

پا روی دلش میگذاشت..باید میگذاشت و میگذشت. از  

لربایی های دخترکی که مدتها بود در انتظار یک نگاه  د 

یا یک کالم عاشقانه از او می دوید و به جایی نمی  

رسید...رضا اهل نمک خوردن و نمکدان شکستن  

نبود...رضا مردانگی را از پدر همین دختر یاد گرفته و  

نام مردانگی را از خودش برمیداشت اگر نگاهش پی  



ند دلش خواسته و  دختر او هرز می رفت...هرچ 

ناخواسته پر میکشد...مگر میشود جوان باشی و  

دختری چون او برایت دلبری کند و دلت هزار بار فرو  

 نریزد..  

سرش باال رفت و با نجابت در چشمان سیاه او جواب  

 داد:  

 _ کار دارم دختر خاله...بزار یه وقته دیگه  

  نرگس یک پایش را به زمین سفت کوبید و اخم کرد..کم 

سن وسال بود وبسیار بی تجربه..وگرنه دل به رضای  

 یک ال قبا نمی بست   

_ اه رضا ، یه بار شد بهونه نیاری ..رحمن که هنوز  

نیومده...یه لحظه بیا و برو ، مگه چقدر وقتت  

 میگیره؟!!  

سینه اش ماالمال از خواستن شد و زبانش قاصر از  

 گفتن کلمه ای که دل نازک او را به درد آورد  

 نفس عمیقی کشید و بی حرف دنبال سر او راه افتاد  

برق پیروزی در چشمان نرگس دوید..ذوق زده عقب  

 گرد زد و سمت انبار کاه پا تند کرد  

رضا حتی نتوانست سر بلند کند و دویدن های این  

 آهوی تیزپا را به چشمانش هدیه کند  



قصد کرد تمامش کند..همانجا..در انبار کاه حرفش را  

 و خالص...    بزند 

او در خور نرگس نبود...نرگس ، دختر یکی یکدانه ی  

حاج اسماعیل که با ناز و نوازش خاله شوکت اکنون  

تنها دختر زیبای روستایشان شده و خواستگاران  

 زیادی برایش صف کشیده بودند..  

نرگس باید تای خودش را پیدا میکرد..نه رضای یک ال  

بود و دوتای  قبا که هنوز خدمت سربازی نرفته  

 زندگیشان هیچ وقت چهارتا نمی شد  

نگاه خیره ی نرگس معذبش کرده بود...برای فرار  

چشمی در انبار کاه چرخاند و نگاهش را به سقف  

 چوبی انبار داد  

اسمش انبار کاه بود ، ولی حجم زیادی از آن را گندم  

 پر کرده بود...  

نها   واقعا نرگس بچه بود...دوکیسه گندم در خانه ی آ 

مایحتاج شش ماه خانواده را تامین میکرد و چندین  

چیده  برابرش در انبار خانه ی حاج اسماعیل روی هم 

شده بود و هر روز درش را به روی نیازمندان باز  

 میگذاشت  

 آب دهانش را فرو برد  



نرگس بی اهمیت به حال او دست نوازشی روی سر  

 جوجه تازه سر از تخم درآورده کشید و گفت:  

_ وای رضا...ببین چقدر قشنگه...آدم دلش میخواد  

 بگیره کف دستش هی بازی بازی کنه  

حواس رضا پرت بود...پرت تفاوت های چشمگیر  

 بینشان...  

نرگس جوجه را کف دستش گرفت و رو در روی او  

 ایستاد  

 _ ببینش؟ خیلی نازه رضا...میگم...  

 حواس پرتی رضا اخمش را در هم کرد  

 _ رضاااا؟؟  

 _ بله بله!  

 _ حواست کجاست...میگم جوجه رو نگاه!  

خجالت کشید...آهسته نگاهش را از چشمان گیرای او  

 پایین کشید و گفت:  

_ حلیمه خاتون بفهمه به جوجه هاش دست زدی  

 ناراحت میشه...  

سپس جوجه را با احتیاط از دست او گرفت و سرجایش  

 گذاشت   

دگی  _ جوجه ی یه روزه  جون نداره...رسی 

 میخواد...دست به دست شه از بین میره  



_ وای رضا خسته ام کردی ، چرا هرچی میگم حرف  

 رو حرفم میاری...ببین من ؟؟  

رضا جوجه ی یک روزه را با احتیاط سر جایش  

گذاشت و سمت او چرخید...در یک تصمیم آنی  

 انگشتش را باال برد و میان حرف او دوید  

براهیمم و تو دختر حاج  _ ببین دختر خاله...من پسر ا 

اسماعیل...پدر من یه سال باید سر زمین این و اون  

عرق بریزه تا چهارتا کیسه گندم نصیبش بشه...ولی  

پدر تو در خونه اش باز میکنه و چشمش میبنده تا  

 امثال بابای من شرمنده ی زن و بچه اشون نشن...  

دو دو زدن چشمهای هراسیده ی  نرگس اجازه نمیداد  

 حق مطلب به خوبی ادا کند  رضا  

سکوت کرد..نفسی گرفت و دستی روی پیشانی عرق  

 کرده اش کشید  

_ ببین میخوام بگم بهای تو خیلی باالتر از ایناست که  

 بخوای دلت به ... 

 #۶۲ 

 نرگس ریز ریز سرش را تکان داد  

 رضا نفس بلندی پس داد و گفت:  



_ بگذر دختر خاله...من به درد تو نمی  

ن...من خیلی بتونم برم سربازی برگردم و  خورم...م 

 دستی زیر بال و پر خانواده ام بگیرم...  

لبهای نرگس بی ثمر باز و بسته شد...رضا دل آشوب  

 ادامه داد:  

_  تو میتونی خوشبخت زندگی کنی...میتونی با هرکسی  

 که  

 صدای التماس نرگس باال رفت:  

 _ رضا؟؟؟  

و نمک حاج  _ فراموش کن دختر خاله...من نون  

اسماعیل خوردم... نمی تونم...یعنی نمیخوام نمک به  

حروم باشم...رحمن به من اعتماد کرده...من اگه راحت  

میام و میرم از اعتماد رحمن و حاجیه...نزار دختر  

خاله..نخواه که به اعتمادشون خیانت کنم..نزار که این  

 رابطه به بدنامی ختم بشه  

لبهای ظریفش    اشک در چشمان نرگس جمع شد و 

 لرزید  

قلب رضا به درد آمد...همزمان در انبار باز شد و نور  

 بیرون داخل انبار را روشن کرد  



رضا ترسیده سمت در چرخید...نرگس به سرعت دست  

پشت پلکش کشید و اندام پر از ابهت حاج اسماعیل  

 میان در چوبی بزرگ و سنگین ظاهر شد.  

ن فاتحه ی  اخم داشت و اخمش  باعث شد مرد جوا 

 حیثیتش را بخواند  

 نرگس شجاعانه مقابل رضا ایستاد و گفت:  

_ آقاجون همه اش تقصیر منه..به خدا من ازش  

 خواستم که بیاد  

رضا مات و متحیر فقط نگاه میکرد..حاج اسماعیل  

چوب دست ظریفش را کف دستش کوبید و رو به رضا  

 غرید:  

 _ بیا بیرون کارت دارم  

کشید...نرگس سمت پدرش التماس    روح از تن رضا پر 

 کرد  

 _ آقا جون  تورو خدااا...  

 _ بدو برو پیش مامانت...خیلی وقته دنبالت میگرده  

رضا خشک شده بود...نرگس نگاه پر بغضی پشت  

 سرش انداخت و "ببخشید" ریزی زمزمه کرد..  

 _ نرگس خانم...با شما بودم....بدو پیش مادرت!  

داد و از کنار پدرش    نرگس تسلیم وار سری تکان 

 گذشت  



مردجوان رمق به تن نداشت... با خروج نرگس حاج  

 اسماعیل خودش پیش قدم شد و رو در روی او ایستاد  

یک سرو گردن از او بلند تر بود...چهارشانه و پر از  

وجنات ! رضا آب دهانش را فرو داد و ترسیده نگاهش  

دستانش    را تا چشمان نافذ او باال کشید...حاج اسماعیل 

 را پشت کمر قفل کرد و پر  قدرت پرسید:  

 _ دوستش داری؟  

رضا در هپروت بود..میان زمین و آسمان دست و پا  

 میزد...حاج اسماعیل مجدد سوالش را تکرار کرد  

 پرسیدم دوستش داری یانه؟  _ جواب بده جوون... 

هوا کم بود...نفس هایش سنگین باال و پایین     

اه بهم پیچیده بود و اجازه نمیداد  میشد...بوی گندم و ک 

 از اندک هوای موجود نهایت استفاده را ببرد  

 _ من...حاجی من..  

 _ یه کالم...دوستش داری؟  

این پا اون پا شد...سرش پایین افتاد...دستانش در هم  

 قفل شد و عقلش را به کار انداخت  

 _ من نمی تونم خوشبختش کنم..  

 نگاهش باال رفت  

از و نعمت بزرگ شده...من ، من یه  _ نرگس تو ن 

 خانواده ی ضعیف دارم با کلی آه و حسرت...من..من  



 _ کی میری سربازی؟ 

 
 #۶۳ 

رضا سر از کار این مرد در نمی آورد...حرفهایش را  

 جمع و جور کرد و در جواب او گفت:  

 _ دفترچه ام اومده...دو هفته دیگه عازمم  

عیل خردش می  نگاه پر جاذبه و پر از حرف حاج اسما 

روی    کرد..گرنش خم شد..گویا وزن نگاه این مرد 

 گردنش سنگینی میکرد  

_ اگه قد نرگسم شجاعتی داشتی که اشتباه خودش  

گردن گرفت ؛اگه اینقدر شجاع بودی که میگفتی  

میخوامش و برای خوشبختیش تالش میکنم ؛ مال و  

مکنت دنیا برام پشیزی ارزش نداشت...ولی خوشم  

ن و نمک سرت میشه...پاک و ناپاک  اومد...نو 

حالیته...اینا میشه سند مردونگیت و واجب میشه تا  

هستم پشتت ول نکنم...نرگس با من...االن نه ولی چند  

سال دیگه متوجه میشه شجاعته یه مرد  حرف اول و  

آخر تو زندگیش میزنه...توام برو دنبال زندگیت ...  

 زندگی کن ولی نه به هرقیمتی...  



رضا متحیر باال رفت..حاج اسماعیل  چوب دست  نگاه  

ظریفش را این بار روی شانه ی او زد و مهربان تر  

 ادامه داد:  

_ زندگی دل و جرات میخواد جوون ، نرگس من نه ،  

یه دختر دیگه...دل و جرات نکنی  رو گردت سواره  

 شده و کالهت پس معرکه اس!  

گس را  سیبک گلوی رضا باال و پایین شد..چه راحت نر 

از دست داده بود...مثال نجابت کرده بود ولی در واقع  

ترسیده بود و همین ترس لعنتی یک عمر او را حسرت  

 به دل نرگس گذاشته بود  

نون و نمک سرش میشد ولی شجاع  چشم پاک بود.. 

نبود...شجاع نبود و حاج اسماعیل در لفافه حالیش کرد  

حالیش کرده  نازدانه دخترش را به آدم ترسو نمی دهد... 

بود آدم عاشق ترس نمی فهمد...نجابت میکند ولی نه  

با ترس ..بلکه با شجاعت پیش میرود واگر حقی باشد   

 محکم و استوار می ایستد وحقش را میگیرد  

گوشه ی لب حاج اسماعیل باال رفت..از سر راه او کنار  

 کشید  و گفت:  

 _ خیر پیش جوون....کاری چیزیم بود به خودم بگو  

 ضا سر به زیر به قدم هایش فرمان رفتن داد  ر 



نرگس را همین جا و در همین لحظه برای همیشه از  

دست داده بود..از دست داده بود چون دلدار نبود و  

حاج اسماعیل برای دخترش دنبال دل بزرگ می گشت  

 نه جیب بزرگ!  

چند قدمی پیش رفت و برگشت...در چشمان حاجی  

 اسماعیل زمزمه کرد:  

 یتش که نمی کنید  _ اذ 

 لبخند کم یاب حاجی نمای بیشتری گرفت و گفت:  

_ از مادر زاییده نشده اونی که بخواد صداش  رو  

نرگس من باال ببره... خفه اش میکنم حتی اگه اون آدم  

 آقاجونش باشه.  

  . 

 به سختی تکانی به خودش داد و پلک باز کرد...  

وز  بند بند بدنش مور مور میکرد و پشت کمرش س 

 میزد  

 صدایش به سختی از ته حلق بیرون زد  

 _ نا...ناهی..ناهید خانن..مم  

نیمه ی راست بدنش سنگین بود و سوز زدن های  

سمت چپ بدنش عصبی اش میکرد..و از همه بدتر   

خوابهای ناآرام و مرور خاطراتی که در گذشته جا  

گذاشته بود و اکنون بی رحمانه به روح و جسم  



ده و خواب و بیداریش را با هم یکی  بیمارش حمله کر 

 کرده بود  

 ناهید خسته و بی رمق در اتاق را باز کرد  

 _ جانم آقا رضا ، باز چی شده؟  

به سختی  چرخشی به گردنش داد و چشمان نمناکش را  

 به همسرش سپرد  

 _ پند..پند..پند  

 ناهید  دست از دستگیره گرفت و وارد شد  

روز نیست رفته    _ چی کارش داری آقا رضا ؟ دو 

سرکارش...میدونی این مدت بچه ام چه قدر دوندگی  

کرده ؟ به خدا که جیگرم خونه براش...خیلی وقته یه  

روز خوش به خودش ندیده ...شمام که افتادی رو تخت  

 وووو....  

 اوفففف  

 اشک از گوشه ی چشم رضا چکید  

ناهید کنار دستش ایستاد ، نوازش گونه انگشت گوشه  

 کشید و محتاط تر گفت:    ی چشم او 

 _ هرچی میخوای به خودم بگو  

دلنازک شده بود..بی تحرک  مثل یک تکه گوشت روی  

تخت افتاده بود و توانایی انجام کوچکترین کار شخصی  



خودش را هم نداشت..لبهایش به سختی تکان خورد و  

 زمزمه کرد:  

 _ پن..پندار 

 

 #۶۴ 

 ناهید آه عمیقی کشید و در جوابش گفت:  

 االن بهش زنگ بزنم آرووم میشی؟    _ 

 قطره ی دیگری از گوشه ی چشمش پایین آمد و گفت:  

 _ بیاد  

ناهید دست روی دست گذاشت و کنار تخت  

نشست...سپس پشت دستش را روی گونه ی الغر  

همسرش کشید و چون مادری که کودکش را نوازش  

 می دهد گفت:  

جا ت     _ بیاد چی کارت کنه ، ببرتت حموم ؟ یا جا به 

 کنه بری تو سالن...  

 حرکت ریز سر رضا خالف گفته ی او را تایید کرد  

 ناهید لبخند محزونی زد و گفت:  

_ پس بگو من غریبه ام دیگه...یه چیزایی هست که به  

 پسرت میشه گفت ولی به زنت نه؟!  

 رضا بغضش را فرو داد و با تاکید گفت:  

 _ نا..نا..ناه  



کم تحمل کن دم ظهر بهش    _ جانم...تازه رفته...یه 

میزنم که الاقل برای نهار بیاد خونه...اینطوری  زنگ 

پیش بره و همش بخواد پابند من و شما بشه ضرر  

 میده بچه ام  

نگاه رضا خیره ماند...ناهید خم شد و پیشانی او را  

 بوسید  

_ خوب میشی آقا رضا...غصه نخور...دکترت گفت  

وتراپی و البته خود  زمان میبره ولی با چند جلسه فیزی 

 درمانی دوباره سرپا میشی  

 لبهای رضا باز هم از هم فاصله گرفت  

 _ حل..حل..حالل ..لم می..میکنی  

لبهای ناهید بیش از پیش کشیده شد و پلکهایش را  

 بست  

_ تو باید حاللم کنی...کم غرغر نکردم سرت...کم بعد  

از مرگ پویا سرزنشت نکردم آقا رضا...گاهی میشینم  

با خودم فکر میکنم میبینم مثل کوه بودی که دووم  

آوردی...اگه قراره کسی ، کسی رو حالل کنه اون تویی  

 نه من!  

 میان بغض و اندوه لبخند خفیفی زد  

 ناهید دستی روی سر او کشید و مهربان گفت:  



_ بخواب رضا جان...چشماتو ببند به هیچیم فکر  

م که پندار  نکن..منم االن میرم یه چیزی سرهم میکن 

 اومد شکم گشنه نمونه بچه ام  

پندار تماس مادرش را قطع کرد و صورتش را با دو  

 دست پوشاند..  

خسته بود...به قدر تمام لحظه ها ، دقیقه ها وساعتها و  

 سالهای عمرش احساس خستگی میکرد  

 داوود منتظر و متاسف پرسید:  

 _ چیزی شده باز ؟ حاجی حالش خوبه؟  

از روی صورتش پایین رفت و زیر چانه  دستهای پندار  

 اش بند شد  

_ نه... اتفاق خاصی نیست... به قول ناهید خانم خسته  

 که میشه بهونه گیری میکنه..  

 آه کشید..دو دستش را روی میز گذاشت و ادامه داد:  

_ سراغ من گرفته..حاج خانمم گفته برای نهار  

 میزنم بیاد  زنگ 

 د  داوود سری به همدردی تکان دا 

_ حاال میخوای بری ؟ ببین اگه واجب بی خیال  

 دفتر..تو برو من  هستم  

پندار لبخند محوی زد..نگاهی به صفحه ی لب تاپش  

 انداخت و ولومش را کم کرد  



_ به حد کافی جور من کشیدی این مدت..تازه حاال تو  

بودی و کارا رو جمع و جور کردی کلی کار عقب افتاده  

 د چه میکردم  داریم..اگه نبودی بای 

 داوود دوستانه سرش را زیر برد  

 _ هرچی کردم وظیفه بود  

_ نه برادر من...لطف کردی..نبودی، اعتمادیم نبود ،  

در نتیجه یه مجموعه ی بی سرپرست بود و یه دنیا  

 شکوه و گالیه...بودنت نعمتی بود برام تو این مدت  

 رنگ رضایت در صورت داوود دوید  

ر میذاشتی تو بیمارستان  _ میگم ای کاش بیشت 

بمونه...اینا که میگی دلتنگ میشه و بهونه میاره از  

عوارض سکته اس...تو بیمارستان بیشتر بهش  

 رسیدگی میکردن  

 پندار سری تکان داد و صفحه ی لب تاپش را بست  

_ به من بود که اصالاجازه نمیدادم از تخت بیمارستان  

ی فایده  پایین بیاد..منتهی دکترش گفت موندنش ب 

اس..بعد از این باید فیزیوتراپی شه و جلسات دکترش  

 تو مطب برگزار کنه..خودشم دیگه صبرش تموم شده 

 

 #۶۵ 



بود هی میگفت من ببرید خونه..نمیدونم شایدم به قول  

تو از عوارض همین سکته بود که میگفت میخوام اگه  

 تو خونه خودم بمیرم  مردم 

 ندار زمزمه کرد:  داوود متاثر سرش را تکان داد...پ 

_ خالصه که روزگار حسابی افتاده رو دنده ی لج و  

 پشت هم برامون میاره  

 _ درست میشه انشاهلل...زیاد بهش فکر نکن  

پویا...از  _ نمیشه داوود...پدرمه...ازون طرف مرگ 

این طرف سکته ی حاجی...اصال یه اوضاعیه..حاج  

 خانم اگه ببینی سخت بتونی بشناسیش  

 یکنم...حاال واقعا حاجی سکته کرده؟  _ درکت م 

_ واال هرکس یه چیزی گفت..اولش گفتن ممکنه رد  

کرده باشه..ولی بعد اسکن گفتن سکته زده...سمت  

راست بدنش کال از کار افتاده..خودشم بیشتر از همین  

 ناراحته که بی تابی میکنه  

_ امکانش خیلیه..برای آدمی که همیشه فعالیت داشته  

ن و بی تحرک شدن مثل سم  یه جا موند 

 میمونه..بگذریم...میری پیشش چیا بهت میگه؟  

پندار کف دو دستش را روی صفحه ی مشکی لب تاپ  

 گذاشت و نگاهش را به در بسته ی دفتر داد  



_ نمیدونم باور کن...خودمم هنوز سر در  

نیاوردم...میشینم کنارش کلمه به کلمه حرف از دهنش  

آخرشم نمیفهمم چیزی  بیرون.. میگیرم تا یه جمله بیاد  

 که گفت چه ربطی من و خودش و این وضعیت داره  

 ابروهای داوود حالت سوالی گرفت:  

 _ یعنی چی؟ ببخشید یعنی نامفهوم حرف میزنه یااا...  

_ از گذشته میگه...از چیزایی که هیچ ربطی بهم ندارن  

..البته از نظر من ربط ندارن شاید از نظر خودش  

 شن  مربوط با 

 _ مثال چیا میگه؟  

_ چه میدونم...روزای اول می گفت مادرم از شوکت  

بزرگتر بود...شوکت خاله اش میگه...ولی چون شرایط  

مالی پدر بزرگش خوب نبود مادرش دیر ازدواج  

میکنه..ازدواجش مصادف میشه با ازدواج خواهر  

 کوچیکتر ، یعنی همون شوکت.  

ش میده ، دوتا پسرم  بعد خدا یه پسر و یه دختر به مادر 

 به شوکت...  

میگه بچه های شوکت میمیرن ولی دختر و پسر زیور  

میمونن...بعد خدا پدرم به زیور " مادر بزرگم"  

میده...ازون طرف شوکت رحمن به دنیا میاره...شوکت  

و زیور اوایل رابطه ی خوبی نداشتن..سر اینکه از  



من و  مادر یکی بودن و از پدر جدا...ولی رابطه ی رح 

پدرم خیلی خوب بوده...چند سال بعد ازون خدا یه دختر  

به خاله شوکت میده که میشه همین نرگس" مادر تابان  

وبعد نرگس  دوتا پسر دیگه...زیورم دوتا دختر میاره  

که وقتی میمیره هنوز هیچ کدوم عروس نکرده  

بوده...خالصه بعد از مرگ مادرش همین خاله شوکت  

ش دست به دست میدن و  با حاج اسماعیل شوهر 

خواهرای حاجی یعنی عمه های من میفرستن خونه  

..وقتی  پیچیده اس بخت ..ببین یعنی جریان اینا یه کم 

کلی باید بشینم حرفاش  حاجی حرف میزنه بعدش من 

 باال و پایین کنم تا به نتیجه برسم  

 داوود ابرویی باال انداخت و پرسید:  

چه ربطی به تو    _ خب حاال همه ی اینایی که گفتی 

 داره؟  

 پندار شانه ای باال انداخت و جواب داد:  

_ چی بگم...خوبش بخوای من هیچ تمایلی به  

دونستنش ندارم..مدرسه ام که می رفتم از تاریخ بیزار  

بودم ولی خب دکتر مغز و اعصاب میگه باید  خیلی  

مراعات حالش بکنید..میگه ممکنه همه ی اینا یه جور  

باشه...چه میدونم ، از گذشته که حرف    تخلیه ی درونی 

 میزنه سبک میشه کمتر به اعصابش فشار میاد  



 چند لحظه ای سکوت برقرار شد..داوود پرسید:  

 _ جلسات فیزیو تراپیش از کی شروع میشه؟  

_ یکی دو روز دیگه...با یه تراپیست خوب حرف زدم  

 هفته ای سه جلسه بیاد خونه بلکه زودتر راهش بندازه  

بیاد خونه ؟ میدونی بیاد خونه هزینه اش سر به  _  

 فلک میکشه؟  

_ فدای سرش...حاجی راه بیافته...هزینه اش اصال  

 برام مهم نیست  

پسر...با این دقت عمل و ظرافتی که تو    _ دمت گرم 

داری به خرج میدی سر دوماه روپای خودش راه نره  

 در حقت ستم شده  

 را زیر برد  پندار خنده ی بی صدایی کرد و سرش  

_ دوماااه...چه خوش خیالی تو پسر...تازه اگه بتونه  

 سر شیش ماه با واکر  راه بره باید کالمونم بندازیم باال  

_ واقعا ؟ یعنی ممکنه بیشتر از شیش ماه طول بکشه  

 ؟ اینجوری که تو پیر میشی مرد حسابی!   

 لبخند محزون پندار از چشم داوود دور نماند  

 الن نشدم...  _ فکر میکنی ا 

 سپس دستی به موهای کنار شقیقه اش  کشید و گفت:  



_ دقت کردم چندتایی سفیدی توشون دیده میشه...تا  

پویا و سکته ی بابا یه دونه سفیدیم    قبل از مرگ 

 نداشتم 
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لبهای داوود بهم جمع شد و سرش را به تاسف باال و  

 پایین کرد  

 ختی کشیده  _ حق داری...واقعا تو این مدت خیلی س 

   

کنار پیر مرده تکیده ی این روزها و قلندر روزگاری نه  

 چندان دور نشست و دست روی سرش کشید  

چشمان رضا همانند روزهای اخیر پر شد و چانه اش  

 لرزید  

 پندار به سختی لبخندی تحویلش داد و گفت:  

_ امر کردین بیام اومدم...بخواین گریه کنین از همین  

 رمیگردم  راهی که اومدم ب 

 رضا لبخند زد و همزمان گوشه ی چشمش تر شد  

این حالت هیچ وقت برایش عادی نمی شد...گریه و  

ضعف همیشگیه این مدت رضا هربار بیش تر از قبل  

 قلبش را چنگ میزد و آهش را فرو میداد  



نگاه از صورت پدرش گرفت و خودش را با دکمه ی  

 باز پیراهن او مشغول کرد  

..به قدری که استخوانهای قفسه ی سینه  الغر شده بود. 

اش پیدا بود و تنها پوست به استخوانش خودنمایی  

 میکرد  

 بغضش را فرو داد و دستی به یقه ی لباس پدرش کشید  

 رضا به سختی ناله زد  

 _ تا..تا..تابان  

پندار تمام تالشش را میکرد که به چهره ی او نگاه  

هد..خوش رو  نکرده و ماهرانه مسیر بحث را تغییر د 

 در جواب پدرش گفت :  

_ آماده باشید که امشب میخوام ببرمتون حموم یه  

 مشت و مال اساسی به تن و بدنتون بدم  

قفسه ی سینه ی رضا پر و خالی شد...منتظر یک نگاه  

از جوانش بود تا مابقی حرفش را بزند...اما پندار با  

 سماجت تمام خودش را مشغول کرده بود،  

تن پدرش تنظیم میکرد و آهسته آهسته  پتو را روی  

 برایش حرف میزد  

تالش کرد دست راستش را باال بیاورد تا او را متوجه  

کند..اما پندار متوجه نبود...شاید هم نمی خواست که  

 توجه کند  



تالشش بی ثمر ماند...سنگینی دست و نگاه فراری  

 پندار باعث شد از زبانش کمک بگیرد  

 کن پندار  _ کمک...کمکش...کمکش  

پندار نفس کالفه ای پس داد..پدرش دست بردار نبود و  

 این موضوع میان این همه آشفته احوالی آزارش میداد  

ملتمسانه نگاهی به چهره ی پر از درد پدرش انداخت  

 و از انتظاری خالصش کرد  

_ فراموش کنید پدر من...اگه دینی هم به گردنتون بوده  

برای خودتون و دیگران  ادا شده....چرا دوست دارین  

 عذاب وجدان درست کنید؟  

 _ بده..بده..بدهکارم  

.به خدا قسم که خیلی بیشتر از ازچیزی  _ پس دادین.. 

 که بدهکار بودین پس دادین  

 _ زند...زندگی  

 _ زندگیه چیه پدر من؟  

 رضا دم پری گرفت و این بار با قدرت بیشتری گفت:  

 _ یه زند...زندگی بدهکارم  

 ی پندار درهم شد و لبهایش را تو کشید  اخم ها 

نمیفهمم این چه داستانیه که  _ به کی ؟ چرا اصال؟ من 

شما فکر میکنید یه زندگی به این خانواده  

بدهکارید...چیزی هست که من نمیدونم؟ خب اگه هست  



بگید..اگرم که نیست بیخود خودتون اذیت نکنید...باور  

د زندگی تابان  کنید تو این بلبشو نه من وقت دارم ر 

بگیرم نه اون خیلی خوشش میاد تو زندگیش سرک  

 بکشم  

 دست چپ رضا باال آمد و روی دست پسرش نشست  

 _ تنهاست...نر..نر..نرگس...  

تاب نیاورد...التماس نگاه و لحن پدرش را تاب نیاورد  

 و پلکهایش را بست  

 _  میگین چی کار کنم االن؟  

 _ برو...برو سرا...سراغش  

یم رفتم...بگم اومدم چی کار؟ اصال بگم کی من  _ گیر 

فرستاده ؟ چرا فرستاده ؟ اگه پرسیدن..اگه اجازه ندادن  

 کمکشون کنم چی؟  

 دست مرد جوان زیر دست پدرش فشرده شد 
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 _ نر..نرگس نفه..نفهمه...تاب ...تابان..  

_ اومدیم و تابان رفت به مادرش گفت...بعدش چی کار  

ر سواری که دو ال دوال نمیشه پدر  کنم؟ شما بگو...شت 

من...هرقدمی که من بردارم اون دختر متوجه  



میشه...شما ندیدیش خبر نداری..من از نزدیک  

 دیدمش...من فقط میدونم چقدر غرور داره این دختر  

 لبخند رضا تعجب پندار را در بر داشت  

 _ تو..تو میتونی  

ود و او  پندار پوف کالفه ای کشید...پدرش کوتاه بیا نب 

سری  نمیخواست پیر مرد بیمار روی تخت را برنجاند.. 

 تکان داد و گفت:  

 _ باشه قبول ، تالش خودم میکنم ، راحت شدین؟  

لبخند رضا عمق بیشتری گرفت و پندار متفکرانه به  

 لبهایش اجازه ی کشیده شدن داد  

زندگی دل و جرات میخواهد...برای زندگی کردن باید  

 ود و آدم روزهای سخت ، و  ب   مرد میدان جنگ 

زبان رضا قاصر از گفتن این حرفها بود...خجالت  

میکشید اعتراف کند که روزی ، جایی در همین زمین  

پهناور ، ترس  به دست و پای دلش پیچیده و دخترکی  

لطیف ، از جنس حریر را تنها گذاشته است..واکنون  

بعد سالها اوگرفتار است و رضا از صدقه سر مردانگی  

پدر آن دختر صاحب یک زندگی بی دغدغه شده  

است..رضا یک زندگی بدهکار بود...به نرگس !به  

دختر حاج اسماعیل که زمانی نامش برای اهالیه یک  

 شهر سند بود  



تنهایی نرگس و گرفتاری هایش مثل خوره روحش را  

میجوید...شاید اگر این همه سال درگیر زر و زور دنیا  

فاصله نمی گرفت اکنون  نمی شد؛ غفلت نمیکرد و 

 احساس شرمندگی نمیکرد  

او بدهکار بود...یک زندگی به دخترکی نازدار که  

اکنون زنی تنها و بی پشت و پناه شده بود...و تصمیم  

داشت به هر نحوی که شده این همه کوتاهی را در این  

 همه سال اکنون و با یک تصمیم درست جبران کند  

   

ا کند و روی دسته ی  پندار بی حوصله پیراهنش  ر 

 صندلی پرت کرد  

گرفتاری های خودش کم بود باید دنبال سر یکی دیگر  

می دوید و حالل مشکالتش می شد...شاید در شرایط  

عادی دستگیر خوبی بود ولی در شرایط فعلی فقط و  

 فقط جرعه ای آرامش می خواست و دمی آسایش!  

   دست به  کمر وسط اتاق ایستاد و به فکر رفت.... 

سردرگم بود و دقیق نمیدانست از کدام نقطه باید سر  

 خط را بگیرد و پیش برود  

کالفه دستی به صورتش کشید و نفسش را رها  

کرد.التماس های رضا نبود محال بود در این شرایط  

بحرانی قدم از قدم بردارد...همیشه خانواده از اولویت  



های زندگیش بود و در مراحل بعد فکر و ذهنش را  

 گیر مسائل حاشیه ای میکرد  در 

حاشیه ؟؟؟ این کلمه در ذهنش چندین بار تکرار  

شد...واقعا تابان کجای زندگی او بود؟ در حاشیه بود و  

یا درست در مرکز زندگیش ایستاده و براو واجب می  

 شد که برای حمایتش شتاب کند  

چشمهایش را بست و یادی از پویا کرد...اگر نسبتی با  

ا این وظیفه ی خطیر به گردن خودش  پویا داشت حتم 

بود وال غیر...ولی بی نسبت بودنش با پویا و البته  

اتفاقات ناگوار و پی در پی اخیر اجازه نمیداد خوب  

 فکر کند و تصمیم درست بگیرد  

سمت میز کارش رفت...بعد از چندین روز بی خبری  

 تلفن همراه پویا را برداشت و به شارژ زد  

ی لباس های تنش کشید  و وارد  سپس دستی به مابق 

 حمام شد  

 کمر بند حوله را محکم کرد و لبه ی تختش ولو شد...  

 گوشی پویا تقریبا شارژ شده  و قابل استفاده بود  

 با وارد کردن رمز ورود وارد صفحه ی تابان شد..  

آخرین پیام تابان متعلق به همان شب سختی بود که  

ر فرصت نکرده بود  رضا سکته کرده  و بعد از آن پندا 

 سراغی از تابان و درد دل هایش با پویا بگیرد..  



 شروع کرد به خواندن پیام  

_ سالم آسمونی؟ حالت خوبه ؟ اون باال باالها..تو  

 عرش خدا بهت خوش میگذره....  

غرق شد...همان چند کلمه باعث شد تا ته پیام را بادقت  

لبی که  بخواند و دوباره درگیر شود...هم خودش و هم ق 

با خواندن اولین کلمه بازهم تند تپیدن را از سر گرفته  

بود...رمز و راز این تند شدن ها ، این ضربان گرفتن  

ها را نمیدانست...ولی عجیب بود که به محض آمدن  

 نام او ضربان قلبش بازی در میاورد  

عصبی شد...مابین درد دلهایش با پویا  رهام نامی بود  

هم کرد ،  دندان بهم سابید و در    که اخم پندار  را در 

دل" بی عقلی" حواله ی دخترک مغرور کله شق  

کرد..اگر یه جو عقل داشت  کنار خیابان بساط نمیکرد  

که بی مغزی مثل رهام به خودش اجازه ی ورود به  

 حریم او را دهد..  

راستی هیچ وقت در این مورد با پویا حرف نزده  

ین موضوع فکر  بود...حتی خودش هم هیچ گاه به ا 

نکرده بود که با کار کردن زن بیرون از خانه موافق  

 است یا نه؟   

قصد کرد صفحه ی چت را ببندد که باز هم عکس  

 پروفایل تابان توجه اش را جلب کرد  



 انگشت شصتش را روی عکس زد تا برایش باز شود 

 

 #۶۸ 

 به جناب عشق بگفتم تو بیا دوای ما باش  

   

 بمان و مبتال باش**    که به پاسخم بگفتا تو 

 شعر از موال نا بود  

چندلحظه ای روی بیت خیره ماند و همان بیت را برای  

 خودش زمزمه کرد  

سپس صفحه ی چت را بست و گوشی را کنار دستش  

 رها کرد  

دستهایش را به پشت برد و سرش را سمت سقف  

 گرفت..  

این دختر واقعا عاشق بود یا عالقه ی شدیدی به ابیات  

 انه داشت ؟  عاشق 

حتما که عاشق شعر و شاعری بود وگرنه همه ی  

عکس های پروفایلش جای اشعار عاشقانه پر میشد از  

 سلفی های جور واجور و تکست های بی سر و ته  

کمر راست کرد..فعال که کارش در آمده بود...باید دستی  

به اتاقش می کشید و خودش را جمع و جور میکرد ،  



پدرش را داخل حمام ماساژ    تا آخر شب هم یک دور 

 دهد و به روند بهبودیش کمک کند  

در این مدت که مجبور شده بود کمک احوال رضا باشد  

و در انجام امورات شخصی پدرش دخیل شود   

ناخواسته به تجربیاتش هم چیزهای جدیدی تری اضافه  

 شده بود  

هربار که تن لمس شده وکرخت اورازیر آب گرم مشت  

درش هم خواب راحتتری داشت وهم  ومال میداد , پ 

 عضالتش واکنش بیشتری برای حرکت نشان میداند  

      

اول صبح پیامی کوتاه برای داوود ارسال کرد و آماده  

 ی رفتن شد  

دوتا کار مهم داشت که قبل از شلوغ شدن خیابان ها  

باید انجام میداد..به قولی در خفا و به دور از چشم  

 مخاطب خاص..  

ایستاد...شانه ای به موهای پرپشتش کشید    مقابل آینه 

 و لباس هایش را منظم کرد  

 ناهید سرش را از الی در داخل برد و گفت:  

_ صبحانه آماده است مادر...شکم گرسنه نری باز  

 فکرم پیشت میمونه!!  

 از داخل آینه لبخندی به مادرش زد و برگشت .  



مت  ناهید کامل داخل اتاق شد و پندار قدم هایش را س 

 مادرش منظم کرد و رو در رویش ایستاد  

نگاه پراز حسرت ناهید صورت خسته و چشم های  

پوف کرده ی پندار را رصد کرد...دست مادرانه اش باال  

 آمد و به نرمی زیر پلک او سر خورد  

_ الهی بگردمت من ! ببین چی به روز بچه ام اومده  

 این مدت؟؟!!  

ستهایش  دور  لبخند پندار نمای بیشتری گرفت و د 

 بازوی مادرش پیچید:  

_ لوسم نکن ناهید خانم...دیگه  سی و چند سالمه از  

 وقت این حرفام گذشته !  

 بغض بی صدا آمد و مهمان گلوی ناهید شد...  

با اشکهایی که این روزها وقت و بی وقت سرازیر  

بودند و راهشان  را بی اجازه پیدا میکردند مبارزه کرد  

 دهانش گفت:    و با فرو دادن آب 

_ بچه برای پدر و مادر همیشه بچه میمونه..حتی اگه  

 صدسالش باشه  

 بوسه ی پندار پیشانی مادرش را نوازش کرد  

شانه های ناهید از ذوقی ناگهانی بهم جمع شد و پندار  

 در جوابش گفت:  



_ پس بگو چرا شب به شب میای سروقتم و اتاقم چک  

رو سرم...بی    میکنی..پتو میکشی روم...دست میکشی 

سرو صدا میزم جمع میکنی...پرده اتاقم  

میکشی ...لباسای نشسته رو از روی صندلی  

برمیداری...جوراب تمیز برام میزاری رو میز..کشوی  

لباسام مرتب میکنی... موبایلم از تو شارژ  

 میکشی...بالشت میزاری زیر پام  

لبش را گاز گرفت...نگاهش را به سقف داد و با خنده  

 ه داد؛  ادام 

_ آها ...راستی گفتم بالشت یاد یه چیزی افتادم.. چه  

خوب یادته بالشت زیر پام نباشه بی خواب  

دیگه بهش توجه نمی    میشم...خیلی وقت بود که خودم 

 کردم  

 نگاه ناهید پر از خجالت شد  

_ تنها این نیست  ،  خیلی وقته که دیگه  به خودتم  

 توجه نمیکنی...  

سرش خیره شد...خستگی مشهود و  بادقت به چشمان پ 

چین های ریز زیر پلکش نشان میداد چه روزهای و  

 شبهای سختی را پشت سر میگذارد  

_ چی کار کنم میگی ؟ میام تو اتاقت دلم آرووم  

میگیره... مدتیه زحمتت چند برابر شده..کار خودت ،  



رفتن پویا...مریضی بابات ..نکه اینا رو  

تو سرم که نمی تونم زیر  نفهمم ...میفهمم ولی خاک  

 بال و پرت بگیرم...  

 اخم های پندار درهم شد   

 _ ااااا..ناهید خانم دیگه داری تند میریا!!! 

 

 #۶۹ 

 اشک حلقه ی چشم ناهید را پر کرد  

_ تند نمیرم بچه..جیگر گوشمی میفهمی ؟...می بینم  

همه ی تالشت میکنی همه رو راضی کنی اال  

 رست درمون داری نه   خودت...نه خورد و خوراک د 

میزنم برگرد    خواب و بیداریت مشخصه...نرفته زنگ 

بابات کارت داره...میری اونجا میدونم فکرت  

اینجاست...میای توخونه تازه کارت شروع میشه.. باید  

ببریش حموم..نظافتش کنی..پای درد دلش  

 بشینی...نوازشش کنی ..غذاشو بدی ..  

 نجامش میدید  _خب اینایی که گفتین خودتونم ا 

 _ من وظیفمه ولی ...  

نکنم کی بکنه ؟ بعدشم قرار نیست  _ منم وظیفمه..من 

که بابا یه عمر بیافته رو تخت..به امید خدا درمان  

 میشه دوباره خودش از پس خودش بر میاد  



 بغض ناهید تمامی نداشت  

_ کی ؟ کی قراره زندگی روی خوش به ما نشون  

 پا شدن بابات نبینم  بده..میترسم بمیرم دیگه سر 

 بازهم اخم های پندار در هم شد  

 _ اومدی عذابم بدی سر صبحی؟  

 ناهید تلخند زد  

 _ نه..اومدم بگم صبحانه نخورده نری  

 پندار بوسه ی دیگری به پیشانی مادرش زد و گفت:  

_ پس جای این حرفا برو یه لیوان چایی بریز بعدشم  

 چسبه  بشین کنارم که تنهایی اصال بهم نمی  

 ناهید سری تکان داد و پندار بامزه گفت:  

 _ بدو باریک هللا...  

دستهای پندار افتاد...ناهید گوش به فرمان چرخید و  

 پندار صدایش زد  

 _ حاج خانم؟؟  

 سر ناهید به پشت چرخید و پندار با قاطعیت گفت:  

  _ خوب میشه... یه کم زمان میبره ولی اگه کم نیاریم 

 ی بینیم.  بازم راه رفتنش م 

لبهای ناهید به نرمی کشیده شد...با خروج او از اتاق  

پندار نفسی پس داد و پلک های خسته و درد ناکش را  

 روی هم گذاشت  



حق با مادرش بود...خواب و خوراکش یکی شده بود و  

گرفتاری پشت گرفتاری می آمد و اجازه نمیداد به  

 خودش فکر کند  

   

صوت و تصویری     نیم ساعتی داخل ماشین ، مقابل 

افرا منتظر ماند تا باالخره جوانک وارفته با آن لباس  

های شل و شیت از ماشین مدل باالیش پیاده شد و  

 سالنه سالنه و بی ذوق کرکره ی مغزه را باال داد  

سری تکان داد و نچ نچ بی صدایی کرد...حرف نزده  

 هم میشد فهمید ازاین زپرتی های پرمدعاست..  

..خوب اطرافش را پایید و وقتی موقعیت  کمی صبر کرد. 

 را مناسب  دید پیاده شد  

خوشبختاته دخترک کله شق بساطش را دیر پهن  

میکرد و تا او بیاید پندار کارش را تمام کرده و رفته  

 بود  

رهام هنوز  خمار خواب بود ،  خمیازه کشان مهتابی  

 مغازه را روشن کرد و دستی به ویترین مقابلش کشید  

مقابل در نفسی گرفت  ، دسته کلید را میان    پندار 

 دستش فشرد و قدم داخل گذاشت...  



رهام با دیدن اولین مشتری ، خودش را جمع و جور  

کرد و ژست یک فروشنده ی جنتلمن را به خودش  

 گرفت  

حقیقتا اول صبحی حوصله ی چک و چونه و سرو کله  

زدن با مردم را نداشت..ولی خب جز فرمانبرداری و  

 رای اوامر پدرش هم راه دیگری برایش نمانده بود  اج 

 _ بفرمایید جناب...امری هست در خدمتم  

 گوشه ی لب پندار باال رفت  

 _ آقا رهام ؟  

 ابروهای رهام درجا باال رفت  

 _ در خدمتم ، شما؟  

پندار سرش را زیر برد و دستی گوشه ی لبش  

 کشید...ضمن لبخند ، سرش را باال برد و گفت:  

 شه یه لحظه بیاین این ور پیشخون؟  _ می 

گره ی کوری بین دو ابروی رهام نشست...حق به  

 جانب پرسید:  

 _ مثل اینکه متوجه نشدین؟ پرسیدم شما؟ 

 

 #۷۰ 

 پندار سری باال و پایین کرد و گفت:  

 _  رخصت بدید عرض میکنم خدمتتون ...   



انگشتان رهام  ضرب ریزی روی میز گرفت و متفکر  

را بازی داد..کمی بعد پیشخوان را رد کرد    لب و دهانش 

 و مقابل او سینه سپر کرد  

پندار لبخند زنان برگشت، باحوصله در مغازه را بست  

 و از پشت  قفل کرد.  

 نگاه رهام پر از ترس و تعجب شد ؛ غرید:  

 _ صبر کن ببینم چی کار میکنی؟ در و چرا میبندی؟  

ستاد ، نگاهی  پندار چرخید و قدم زنان رخ به رخ او ای 

پر معنی به سرتا پای او انداخت و بی معطلی یقه ی او  

 را بین پنجه هایش گرفت.  

 رهام شوک زده دستهایش را از از هم باز کرد،  

 کمرش به ویترین پشت چسبید و غرید:  

_ هوی،چته عمو ، یقه میگیری؟ ماشینت شب رو دنده  

 بوده صبح پریدی رو مردم؟  

 ت  گوشه لب پندار باال رف 

_ نه اتفاقا تو یونجه ات زیاد شده که جفتک پرونی  

 میکنی  

 رهام کف دستش را با ضرب به شانه ی او زد  

_ چی میگی تو حالت خوبه؟ برو رد کارت بابا، برو  

 شر درست نکن حال و حوصله نداریم سر صبحی  

 _ شر؟ جالبه..ببین کی داره به کی میگه شرور؟  



گشتش گرفت و جدی  سپس  نرمه گوش او را بین دو ان 

 ادامه داد:  

_ خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم ..یه بار    

دیگه..فقط یه بار دیگه پاتو از گلیمت دراز تر کنی و  

 مزاحم تابان شی من میدونم تو، شنیدی؟   

 ابروی رهام  پرش ریزی کرد و به تمسخر پرسید:  

 _ جنابعالی  

 پندار با همان لحن گفت:  

 سیدم شنیدی یانه؟  _ جواب من بده..پر 

_ گیریم شنیدم..جنابعالی چی کاره شی؟ دوست پسرشی  

 ، نامزدشی ، کس و کارشی؟  

 گوشه ی لب پندار به اکراه باال رفت  

_تو فکر کن همه کاره.. پس خوب حواست جمع کنه که  

 پرت به پرم نگیره..که اگه بگیره  

 رهام وسط حرفش غرید:  

 _ که اگه بگیره؟؟؟  

ه فاتحه ی خودتو و مغازتو و خنزل  _ که اگه بگیر 

پنزالت خونده اس.. یه جوری درش تخته میکنم که به  

 خوابم ندیده باشی  

رهام خنده ی بی صدایی کرد..دستش را به قفسه ی  

 سینه ی او  زد و پندار را به عقب هل داد  



_ برو عمو..برو که به گمونم خواب نما شدی..برو تا  

   زنگ نزدم پلیس بیاد جمعت کنه 

_ فکر بدی نیست..تو زنگ بزن تا حالیت کنم اون  

آشغالی که باید از صحنه ی روزگار جمع شه تویی نه  

 من  

ضربه ای به در خورد و حواس دو جوان را پرت  

 کرد..عادل از آن طرف شیشه با سرو صدا پرسید  

 _ اینجا چه خبره؟ این در باز کنین ببینم؟  

و جوان را جلب  صدای نیمه بلند و بم عادل توجه هر د 

کرد..پندار دستی به لباس هایش کشید و آهسته تر  

 هشدار داد:  

_ یادت تره چی بهت گفتم...دارم آدمی که سه سوته  

شوتت کنه گوشه ی خونه..پس سرت تو الک خودت  

 باشه که اون بیرون برات حلوا خیر نمیکنن  

ضربه های مکرر عادل پندار را وادار کرد دست از خط  

 دن بکشد و سمت در بسته قدم تند کند  و نشان کشی 

 بیرون در عادل عصبی بازوی پندار را چسبید  

_ صبر کن ببینم...تو کی هستی ؟ چه خبرته معرکه  

 گرفتی  

نگاه پندار بین بازو و دست مرد کشیده و نیشخند  

 ..در چشمان مرد عصبی نگاه دقیقی انداخت و گفت:  زد. 



 خر،  نه خفت گیر    _ نگران نباش.؟ نه دزدم ، نه شر 

عادل چشم ریز کرد،دست پندار روی دست او نشست و  

 به تذکر گفت:  

 _ یه چیزایی وظیفه ی شما بود که من انجامش دادم 

 

 #۷۱ 

 عادل با سماجت تمام فشار دستش را بیشتر کرد  

 لبخند پندار نمای بیشتری گرفت و ادامه داد:  

ا مجرم  _ قد کشیده ولی هنوز نفهمیده فاصله ی محرم ت 

فقط یه نقطه اس، یادش دادم محرم باشه،البته اگه  

 خودش مجرم بودن انتخاب نکنه  

 عادل نفس پری از بینی گرفت و پس داد  

 _ کی تو رو فرستاده؟  

_ یکی که روحشم خبر نداره،یه آدم بیگناه که سرش  

 به کار خودشه البته اگه امثال شازده بزارن که باشه  

 گرفت . زیر چشم عادل نبض ریزی  

 پندار اشاره ای به بازویش زد وگفت:  

_ ول کن برادر من ! جای دست من جلوی پسرت بگیر  

که باسر نخوره زمین ! نون دادی قدش رشد کرده ولی  

 متاسفانه رو عقلش که اصل کاری بوده کار نکردی . 



رهام یقه ی مچاله شده ی لباسش را صاف کرد و پایین  

 پیراهن را روی شلوار انداخت . 

نگاه عادل اندکی پشت سر جوان بلند قامت ماند و  

برگشت داخل , همزمان رهام با عصبانیت از پدرش  

 عبور کرد  

 _ رهامم ؟ باتوام پسر کجا؟  

 رهام دستی برای پدرش بلند کرد و جواب داد:  

 _ برمیگردم  

 صدای عادل باالتر از حد معمول رفت  

خوای آدم  _ باز چه گندی زدی ؟ وایستا پسر تو چرا نمی 

 شی آخه؟  

رهام کالفه دست بعدی را پرت کردو "برو بابایی" زیر  

لب گفت.جمله ای که بارها بارها میراث پدر و مادرش  

 کرده بود و یکی در میان به گوششان  رسیده بود . 

نبود اگر رد این مردک    بدکینه ای به دل گرفته بود.رهام 

راز  را نمیزد و از سر و سرش با این دخترک زبان د 

 سر در نمی آورد  

عادل سردرگم وسط مغازه ایستاد و گوشی موبایلش را  

 از جیب خارج کرد  

 _ الو نورسته؟  



_ باز تو گفتی نو رسته ؟؟؟ چرا نمیخوای عادت  

 کنی .بابا جان من شیوام فهمیدی ؟ شییی ..واااا  

_ خیلی خب ! نو رسته ، شیوا ! اصال هر کوفت  

پاشو بیا پسرت جمع  که    زهرمار دیگه ! جای این حرفا 

 من یکی واقعا کم آوردم . 

_ وااا. حرفا میزنی عادل ؟ دوساعت هست از خونه  

 رفتی که باز گله گزاری میکنی ؟ 

_ راست میگی تو ! دوساعت نیست پام از اون جهنم  

گذاشتم بیرون که میبینم شازده پسرت بازم دست گل به  

بیابون  آب داده.کی بشه من از دست شما دوتا سر به  

 بزارم فقط خدا میدونه!  

_  ا وا  ! چرا جمع میبندی ، پسرت باز گند زده ، من  

 مقصرم؟  

 _ حاال دیگه شد پسر من؟  

من  تازه    تو تو شناسنامه اشه ! بعدشم _ فعال که اسم 

رسیدم باشگاه باید گوشیم تحویل بدم.شب برگشتی  

خونه یادم بنداز تکلیف این من و تویی رو حتما روشن  

 کنیم . 

صدای بوق بوق های مکرر پشت خط اعصاب عادل را  

 بیشتر از قبل بهم ریخت...  



دستگاه همراهش را روی پیشخوان پرت کرد و حرصی  

 غرید:  

_ بری که دیگه برنگردی.شیوام !شیوام ! فکر کرده  

خان زاده اس ! زنیکه بیا بچه ات جمع کن .هر روز  

! نتیجه اش  هر روز یوگا و مدتیشن و کوفت و زهرمار  

میشه یه انگل مثل این که آدم خجالت میکشی تو مردم  

 بگی بچه امه ! 

   

مقصد بعدی را در تلفن همراهش جستجو کرد...وارد  

صفحه ی داوود شد و کلی پیام را رد کرد تا به آدرسی  

که حدودا ده روز قبل داوود برایش ارسال کرده بود  

 رسید.  

 بش نشست.  نام فریدون که باال آمد لبخند به ل 

به قدری گرفتاری دور و اطرافش ریخته بود که اسم  

 این شخص به طور کل از ذهنش پاک شده بود..  

 ماشینش را آتش کرد و سمت مقصد بعدی شتافت.  

فریدون تازه پشت میز بنگاهش جاگیر شده بود و  

منتظر بود زمان بگذرد و رفقای گرمابه گلستانش از  

و چرمی بنگاه را پر  راه برسند و صندلی های سیاه  

کنند.این وسط اگر چندتا مستاجر و یک خرید و فروش  

 ملک هم سند میزد که نو ر علی نور میشد . 



لیست کارکرد این ماهش را روی میز گذاشت و برآورد  

روزها خیلی جالب نبود و  گرفت.اوضاع مسکن این 

تقریبا هیچ بساز و بفروشی واحد های نوسازش را  

 و اجاره نمیداد. برای فروش یا رهن  

 

 #۷۲ 

دفترش را محکم بست ومتحیر نگاهش روی جوانی  

 نشست که خیلی بی سرو صدا وارد بنگاه شده بود.  

 پندار لبخندی زد و مودبانه احوالپرسی کرد  

 _ ببخشید آقا فریدون؟  

 _ خودم هستم. امری بود؟  

پندار با حفظ همان لبخند اشاره ای به صندلی کنار  

 دستش زد و گفت:  

 _ اجازه هست بشینم؟  

 _ خواهش میکنم.بفرمایید در خدمتم.  

پندار با متانت تمام اولین صندلی نزدیک به میز او را  

 انتخاب کرد و نشست.  

فریدون نگاهی تحسین برانگیز به سرو شکل موجه  

 جوان انداخت و اشاره زد:  

 _ چایی بریزم خدمتتون  



ردونه  _ نه ممنون !اومدم اگر بشه چند کلمه حرف م 

 بزنم و برم.  

نگاه پراز سوال فریدون در چشمان تیره و نافذ جوان  

 خیره ماند.  

 _ درمورده؟  

 پندار آرنجش را روی میز گذاشت و مودبانه گفت:  

 _ االن عرض میکنم خدمتتون ! فقط قبلش یه سوال؟  

 فریدون به معنی شنیدن سری تکان داد و پندار گفت:  

آل طاها دارید.سید    _ شما مستاجری به نام فامیل 

 علیرضا آل طاها؟  

 چهره ی فریدون ابتدا پرسشی شد و سپس جواب داد:  

_ آل طاها ؟ آها  ! همون که زندونه ؟ زنش و یه  

دخترش دو کوچه پایین تر مستاجرن ، دختر بزرگشم  

 شوهر کرده همدان؟  

پندار کمر راست کرد و کف دستش را روی دهانش  

 کند.  کشید تا لبخندش را پنهان  

حقیقتا اطالعات دقیق این مرد خنده دار و سوال  

 برانگیز بود.  

 _ آره یه ساله مستاجر منن ! چطور؟  

پندار نفسی پس داد و اینبار انگشتانش را روی پا به  

 بازی گرفت.  



 _ چه خوب !  

 نگاهش کرد.  

_ راستش اومدم در مورد همین خانواده چند کلمه  

 .  حرف خصوصی و البته مردونه بزنم 

 ابروهای فریدون جهت ریزی به باال گرفت  

 _ چه حرفی مثال؟  

کمی سکوت برقرار شد و پندار با احتیاط پیش رفت و  

 جواب داد:  

_ حقیقت اینه که میخوام حرفای امروز بین خودمون ،  

همین جا بمونه.هرچی میگم و هرچی میشنوید مردو  

مردونه پیش خودتون نگه دارید. نه کسی چیزی بفهمه  

 ه خدایی نکرده باد به  گوش اون خانواده برسونه.  ن 

 فریدون متعجب اخمی درهم کرد و پرسید:  

 _ حاال من یه سوال بپرسم؟  

 _ بفرمایید؟   

_ خواستگار دخترشی؟ ببین جوون ؟؟از من به تو  

نصیحت ، االن جوونی و خام! دو روز دیگه که پا به  

سن گذاشتی و زندگی امونت برید میفهمی عشق و  

عاشقی مال فیلم و داستانه ! نه اینکه بخوام رایتو بزنم  

نه ! الحق دختر خوب و نجیبی داره ولی خب من بودم  

هیچ وقت برای پسرم نمی رفتم جلو ! اگه میخوای  



پیشرفت کنی برو یه جا که آب رو آبت بیاد نه اینا که  

 هشتشون گره نهشون و تو روز خودشون موندن.  

 ه بی چاک و دهن بود.  اه که ازون مردای حراف 

حالش از این همه بی رحمی و نامحرمی بهم  

خورد.چهره اش حالتی از اعتراض گرفت و خودش بهم  

 جمع کرد.  

فریدون متوجه تغییر روحیه ی او شد و سریع تغییر  

 جهت داد.  

_ البته انتخاب هرکس براش محترمه ! من فقط فکر  

 خوره.  کردم شاید یه چیزایی بگم که شاید به دردت ب 

پندار که اصال از فریدون خوشش نیامده بود. صدایی  

 صاف کرد و گفت:  

 _ بحث من اصال این چیزا نیست.  

 نگاهش را به چشمان دقیق او داد 

 

 #۷۳ 

_ من اومدم اینجا که اگه بشه ، اگه رضایت بدین بشم  

 طرف حسابتون!  

 فریدون گردنی کج کرد و  پندار ادامه داد:  



خودمون میمونه که کرایه    _ اگه این حرف پیش 

خونتون با من ! دیگه با این خانواده طرف حساب  

 نشید.شماره کارت بدید ماه به ماه بریزم به کارتتون!  

فریدون شوکه شده بود.کمی در ذهنش حرفهای او را  

 باال و پایین کرد و آهسته پرسید:  

 _ چرا میخوای این کار کنی؟  

 و جواب داد:  گوشه ی لب پندار لبخند محوی نشست  

 _ فکر کنید که بهشون بدهکارم.  

_ خب چرا باخودشون تسویه نمیکنی.بهت نمیاد  

 بدهکار کسی باشی ، اگرم هستی چرا اومدی پیش من؟  

 _ بهتون حق میدم آقای؟؟؟  

 کلمه ی آقا را خیلی پر منظور ادا کرد وادامه داد:  

_ فریدون! ولی خب منم دالیلی دارم که نمیتونم مطرح    

نم فقط میخوام از امانت داری شما مطمئن شم بعد یه  ک 

 قرار داد جدید تنظیم کنیم باهم!  

فریدون سرجایش تکانی خورد و انگشتانش را روی  

 میز درهم قفل کرد.  

_ همیشه گفتن کاسب امانت دار محله! حرفت پیشم  

 میمونه ولی اگه درمورد کرایه پرسیدن؟  

میشه هزارتا دلیل    _ بگید یه خیر پرداخت کرده.نمیدونم 

 آورد فقط خواهشا اسمی از من نیاد وسط !  



_ قبوله ! با این شرایط ! البته با عرض معذرت باید  

 بگم اینا بدهی قبلی دارن یعنی شما اونم؟؟؟  

پندار بالفاصله دست داخل جیب کتش برد ، دسته  

 چکش را بیرون کشید و میان حرف او رفت.  

ه چک روز براتون  _ همه روپرداخت میکنم.االن ی 

مینویسم .میتونید تا ظهر نقدش کنید ؛ فقط لطف کنید  

یه قراردادم تنظیم کنید که از این به بعد مبلغ کرایه رو  

 سر وقت واریز کنم.  

فریدون هنوزهم در خواب بود.باور نمیکرداین جوان  

خوش قدو قامت ناغافل از بنگاه معامالت ملکی او سر  

های معوقه ی خانواده ی آل  در آورده  و همه ی کرایه  

طاها را پرداخت کند و در ضمن قرار داد جدیدی تنظیم  

کند که از این پس سر موعد و بی پس و پیش کرایه ی  

 او به دستش برسد.  

   

سبک بال تر از همیشه از بنگاه فریدون بیرون آمد و  

سرش را رو به آسمان گرفت.عجب حسی بود این حس  

ود که هیچ حسی را به  سبکی و بی وزنی ! مدتها ب 

 شیرینی حس امروزش تجربه نکرده بود.  

فقط یک چیز به شدت  دلنگرانش میکرد ، آن هم وفای  

به عهد مرد بنگاهی بود.رفتار و کردارش اصال باب  



دلش نبود و اگر بد عهدی میکرد او میماند و دخترک  

مغروری که شک نداشت غرورش را با دنیا معاوضه  

 نمیکند. 

 

 #۷۴   

چادر سفید روی رختخواب پشمی عروسی اش    میان 

نشسته و منتظر حضور داماد بود.دامادی که پدرش می  

گفت از مدتها قبل خوابش را دیده است.مردی قد بلند با  

کالهی سبز از در خانه اش وارد شده و دختر یکی  

 ری کرده است.  یکدانه اش را از او خواستگا 

ته بود دخترش  آقاجانش گفته بود به او اعتماد کند.گف 

را جای بدی نمی فرستد.گفته بود  یک مدت بگذرد همه  

چیز را فراموش میکند و دلش تنها به شوهرش ، به  

 مردانگی هایش و وفاداریش بند میشود.  

گفته بود زن از مرد وفا میخواهد و مرد از زن  

زنانگی ! گفته بود زن باش تا آقاجانت سرش را باال  

ه مردت از دامان تو پر باز  بگیرد.زن باش و اجازه بد 

کند.گفته بود علی رضا پیشانی بلند و جنم دار  

است.گفته بود میان همه ی خواستگارانش این یکی  

مقبول تر از بقیه است و از آنجایی که ارادت خاصی به  



اوالد پیغمبر دارد دلش نمی آید دست رد به سینه ی  

 خاندان سادات بزند.  

تش بغض کرده بود.به  نرگس جوان ، میان حجله ی بخ 

اعتماد پدرش پیش رفته بود و فکرش جای دیگری  

بود.با نامهربانی که حتی به خودش فرصت نداده بود  

یک بار برای داشتن او با تقدیر بجنگد.یک سال از  

آخرین دیدارش با رضا میگذشت.همان دیداری که با  

حضور آقا جانش در انبار کاه به اشک و حسرت ختم  

د ازآن دیگر نه ردی از  رضا دیده بود و  شده بود و بع 

 خبری برایش آمده بود.  

یک سال منتظر نشسته بود.گوشه ی خانه چشم به در  

دوخته بود و یک یک خواستگارانش را با بهانه و بی  

بهانه از درخانه رد کرده بود بلکه خبری شود.بلکه  

رضا تکانی به خودش دهد و واسطه ای  

ا وقت و بی وقت واسطه  بفرستد.همانطور که علی رض 

میفرستاد و هربار که جواب رد میگرفت با قدرت  

 بیشتر و واسطه ای قدر تر قدم پیش میگذاشت.  

 بغض حجیمش را به سختی فرو داد.  

رضا هیچ تالشی برای داشتن او نکرده بود.فقط او بود  

که عمر و جوانیش را بیهوده پای او تلف میکرد.یک  



ترین واکنشی از طرف  سال فرصت داده بود و کوچک 

 رضا و خانواده اش ندیده بود.  

سرباز بودن و دست خالی و خانواده ای بی پشت و  

پناه داشتن همه بهانه بود.آقا جانش راست میگفت :  

عشق اگر عشق باشد که عاشق فرهاد میشود و برای  

 شیرینش دل کوه می درد.  

آقا جانش عالقه ی زیادی به کتاب و شعر داشت.مکتب  

ه بود و از وقتی به یاد داشت شبهای زمستان همه  رفت 

را دور کرسی جمع میکرد و حافظ خوانی میکرد.او هم  

 حافظ خوانی را از آقاجانش به ارث برده بود.  

آقا جان که میگفت واقعا جانش بود.یک نرگس بود و  

یک آقا جان ! که البته جانش در زبان دخترک جون  

 د بود.  میشد و جونش به نفس های پدرش بن 

در روی پاشنه چرخید و صدای چرخیدن لوالیش دل  

 نرگس جوان را در سینه لرزاند.  

سرش باال رفت و چادر حریر سفیدش بین پنجه هایش  

 مچاله شد.  

علی رضا سر به زیر و محجوبانه  قدم داخل گذاشت و  

نرگس برای همیشه داستان رضا را برای خودش تمام  

 .  کرد 



ل اشک چشمش نبود.هرچند سرمه  هرچند قادر به کنتر 

ی چشمانش شره کرده بود و قرمزیه نوک بینی اش  

بدجور ، روی پوست سفید مهتابی اش به چشم  

میزد.ولی مرد جوان پیش رفت و با خود داریه تمام  

مقابلش زانو زد.بوی عطرو گالب میداد و مردانگی از  

سر رویش میبارید.میدانست دل نرگسش از جنس  

نرمک  میدانست باید مدارا کند تا نرم ابریشم است .  

 ابریشم دلش را به دست بگیرد تا نخ کش نشود.  

قلب نرگس در سینه بال بال میزد.علی رضا که ای کاش  

رضا را از ادامه ی اسمش منهی می گرفت دست روی  

سر نرگسش کشید و چادر سفیدش را روی شانه رها  

 کرد.  

 ا برد.  برق موهای مشکی و بافته شده نرگس دلش ر 

دستش روی ادامه ی یکی از بافتها سر خورد و زمزمه  

 کرد:  

 _ همه ی آرزوم دیدن این لحظه بود.  

 نگاهش را به چشمان براق و ترسیده ی دختر داد  

_ که ببینم دختر حاج اسماعیل زیر اون چادر گل دار  

 چی پنهون داره که همه رو خیره میکنه  

ختی فرو  نرگس مضطرب بود . آب دهانش را به س 

 داد..علی رضا لبخندی زد و گفت:  



_ حاال که به آرزوم رسیدم.حاال که نشستی جلوم ! حاال  

که از هروقتی بهم نزدیکتری! درست همین حاال بهت  

قول میدم تا دلت با من نباشه ، تیزی نکشم که ابریشم  

 دلت نخ کش شه.  

دلش رفت...همین چند کلمه حرف کافی بود که به  

اعتماد کند.رضا و خاطراتش را در  انتخاب پدرش  

پستوی ذهنش خاک کند و اینبار دلش را به  

علیرضایش ببندد.علی رضایی که از همین بدو  ورود  

بی شباهت به پدرش نمیزد و خوب فهمیده بود که راه  

دلبری از او زبان شعر است و شاعری کردن است  

 وبس! 

 

 #۷۵ 

لب  نرگس تکانی سرجایش خورد و "هللا اکبر"ی زیر  

 زمزمه کرد.  

بی دلیلی خاطرات ایام گذشته برایش مرور شده  وفکر  

و ذهنش را با خودش برده بود.رفته بود به سالها  

قبل ! به روزهای تلخ و پر از حسرتی که پشت سر  

گذاشته بود و روزهای شیرینی که از پس آن روزهای  

تلخ خودنمایی کرده و به کامش نشسته بود.وای که چه  

رده بود وچه تجربه های تلخ وشیرینی  بچگی ها نک 



نصیبش نشده. بود.خدابیامرزد آقاجانش را که به موقع  

رسیده بود.نصیحتهایش همه به حق بود ونرگس بعد از  

مدتی کوتاه به عمق حرفهای پدرش رسیده  

بود...عاشق شده بود.عاشق مرد زندگیش شده وفارغ  

 از گذشته گشته بود .  

قوی تیز را روی ساقه ی  لبخندی زد و تند و تند چا 

 سبزی ها رقصاند.  

لبخندش از نگاه تارا دور نماند.دستهای مهسا را زیر  

.درحالیکه  شیر آب شست و از آشپزخانه بیرون زد 

دستهای خودش  را با کناره ی لباسش خشک میکرد  

 بامزه گفت:  

_ چه عجب مامان گلی! باالخره ما لبخند  به لب شما  

 دیدیم.  

پیش رفت و پای بساط سبزی چهار    تامقابل مادرش 

 زانو زد.  

نرگس دست از کار کشید.سرش را باال گرفت و با حفظ  

 همان لبخند و همان حس وحال دست داده  زمزمه کرد:  

   

 ساقی به نور باده برافروزجام ما  

 مطرب بگو که کار جهان شد به  کام ما  

   



 ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم  

 شرب مدام ما    ای بی خبر  ز لذت 

   

 هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق  

 ثبت است برجریده عالم دوام ما  

   

 تارا چشم درشت کرد ، ای جانمی گفت و ادامه داد:  

_ دال بده مامان گلی ! میبینم که باز افتادی رو دور  

 حافظ خونی ! بقیه اش بیا بزار یه ذره حال کنیم  

کرد.دستهایش را  نرگس چاقو را وسط سبزی ها رها  

 داخل مجمعه تکانی داد و گفت:  

   

 چندان بود کرشمه ی و ناز سهی قدان  

 کایدبه جلوه سرو صنوبر خرام ما  

   

 ای باد اگر به گلشن احباب بگذری  

 زنهار عرضه ده برجانان پیام ما  

   

 گونام ما ز  یاد به عمدا چه میبری  

 خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما  

   



 چشم شاهد دلبند ما خوش است  مستی به  

 زان رو سپرده اند به مستی زمام ما  

   

 ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست  

 نان حالل شیخ  ز آب حرام ما  

   

 حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان  

 باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما  

   

 دریای اخضرفلک و کشتی هالل  

 هستند غرق نعمت حاجی قوام ما 

 

 #۷۶ 

ی مامان یعنی جیگرم حال اومد.خیلی وقت بود که  وا 

دیگه حافظ خونیت ندیده بودم .به خدا که دلم روشن  

 کردی  

تارا درست میگفت.خیلی وقت بود که نرگس دست از  

خودش شسته بود و میان انبوهی از مشکالت وول  

میزد.و مشکالتش درست از زمانی شروع شد که  

برده بودند    علیرضایش را دست بسته مقابل چشمانش 



و مدتها بود حسرت دیدارش بیرون از میله های زندان  

 همراه و هم قدمش بود   

نرگس که بنا نداشت حال خوب دخترش را خراب کند  

نگاهش را از او گرفت و به نقطه ای پشت سر او  

 سپرد.  

تارا طبق معمول روزهای گذشته دستی به سبزی ها  

 برد و کنار مادرش دست به کار شد  

 با حفظ همان لبخند گفت:    نرگس 

_ خدا رحمت کنه پدرمو.سوادش مکتبی بود ولی حافظ  

خونیش حرف نداشت.یادمه اون وقتا شبای زمستون  

هممون رو دور هم جمع میکرد.یه سینی نخود چی  

 کشمشم میذاشت وسط و برامون حافظ میخوند.  

خیلی بچه بودم اون وقتا ولی خاطرم هست ، هوا که    

پناه میبردیم به کرسی.گرم که میشدیم  سرد میشد همه  

یکی یکی نخودچی کشمش میذاشتیم زیر دندونامون و  

بعد آقاجونم خدا رحمتی حافظش باز میکرد.اون  

 میخوند و ما با دل جون گوش میدادیم.  

روستامون تازه برق اومده بود.ولی آبمون هنوز همون   

  آب چاه بود.تلویزیونم که فقط یکی درمیون تو خونه ها 

بود.روستای مام که آدماش خیلی سنتی بودن و بهش  

میگفتن جعبه جادویی ! آقاجونم  برای اینکه ما بهونه  



سرش در نیاریم ، خودش جای همون جعبه جادویی رو  

برامون پر میکرد.نه که بخواد برا بچه هاش کم بزاره  

، نه! هم توانش داشت هم عاشق بچه هاش بود ، فقط  

گفت هرچی خونه و خونواده رو  یه عقیده ای داشت .می 

از هم دور کنه باید ریختش دور.خب مام مطیع  

بودیم.حرف آقاجونم سند بود.دلمونو به همون نخودچی  

آقاجونم خوش میکردیم و با  کشمش و لحن قشنگ 

 همون لحن قشنگم خوابمون میبرد.  

 _ بعد شما از کی به حافظ و غزلیاتش عالقه مند شدی؟  

ی دخترش منحرف شد وجواب    نگاه نرگس روی چهره 

 داد:  

_ فکر کنم از همون بچگی دوستش داشتم .میدونی ،  

میخوند که تو دلم قلقلک می    آقاجونم اینقدر قشنگ 

رفت.معنیش نمی فهمیدم ولی محو خوندنش میشدم.بعد  

ها که مدرسه رو تموم کردم و نشستم تو خونه ،کنار  

ار  همه ی کارایی که میکردم شب به شب میشستم کن 

دست آقاجونم و با دقت به دهنش نگاه میکردم بعد تو  

تنهایی حافظش باز میکردم و همه ی اونا رو برای  

 خودم تکرار میکردم.  

_ روستاتون جز ابتدایی ، مدرسه ی راهنمایی و  

 دبیرستان نداشت ؟  



_ داشت . یعنی ساختمونش بنا شده بود ولی معلم  

چهارم از  براش نبود.هرکسی راضی نمیشد بیاد سه  

سال تو روستا با بچه ها سرو کله بزنه.تعداد بچه های  

روستام کم بود..برای همین خیلی از بچه ها بعد از  

ابتدایی درس رها میکردن.خیلیام می رفتن شهر! مثل  

رحمن داداشم ! اومد تهران چندسالی پیش خانواده ی  

عموم موندگار شد تا دیپلمش گرفت ، ولی دخترا  

ابتدایی که میشد درس ول  معموال آخرای  

میکردن.خانوادهاشونم اصراری برای ادامه تحصیل  

دخترشون نداشتند.اون وقتا بد بود یه دختری بدون  

خانواده پاشه بیاد شهر درس بخونه.منم که نفسم به  

نفس آقا جونم بند بود.موندم پیشش و کنار دست حلیمه  

خاتون قالی بافی و جاجیم و خالصه هرچی دخترای ده  

یاد میگرفتن یاد گرفتم.قرآن خوندنم حلیمه خاتون یادم  

 داد ولی حافظ با همت خودم از آقاجونم یاد گرفتم.  

_ میگم چه حیف ! اگه روستای شما اون موقع  

امکانات االن شهر داشت حتما شما معلمی چیزی  

 میشدی.  

 نرگس آه عمیقی کشید و دست به کار شد.  

ای بچه های روستا  _ چه میدونم.خیلیا تالش کردن بر 

یه کاری کنن.یکیش آقاجون خودم بود .ولی خب  



امکانات ده کم بود.مدرسه آب و برق درست و حسابی  

.هر معلمیم که میومد یا باید زن و بچه اش با  نداشت 

خودش میاورد که خب زن و بچه سختشون میشد.یا  

باید تنهاشون میذاشت که اونم سخت بود.یکی دوتا  

که ریش سفیدای ده اعتراض کردن    معلم مجردم آوردن 

گفتن صالح نیست پسر جوون وایسته باال سر دخترا  

درسشون بده.دیگه عقلشون اینو می گفت مام پیرو  

 عقل اونا تا اینجا پیش رفتیم  

_ نگید تورو خدا شما که خیلی بیشتر از حد خودتون  

پیش رفتید.اصال بهتون نمیاد سوادتون ابتدایی  

ی ! فکر میکنید کم چیزیه ؟ واال  باشه.همین حافظ خون 

به خدا من خیر سرم لیسانیم اگه بتونم دوکلمه حافظ  

 بخونم.  

 گفت و با صدا خندید.  

 نرگس با مزه گفت:  

_ توام اگر پیگیری بابات نبود بعد از عروسیت درس  

ول میکردی.همون خوبه بابات سخت گرفت الاقل این  

 چهار کالس سواد داری.  

ا خیرش بده حداقل تو این مورد به  _ آره واقعا ! خد 

حرف من گوش نداد و کوتاه نیومد..وگرنه االن کی  



حوصله داشت فیس و افاده ی خانواده ی شو هر تحمل  

 کنه.  

نگاه خیره ی نرگس باعث شد صدای قهقهه ی تارا  

 خانه را بردارد.  

تارا با احتیاط پشت دستش را مقابل دهانش گرفت و  

 گفت:  

کنید!!! اون مهنازشون همون خوبه    _ چیه مگه !باور 

ترشیده مونده گوشه ی خونه ! فسیل خانم اگه شوهر  

داشت میذاشت تنگ لیسانسش و استغفرهللا اداعای  

 خدایی میکرد.  

_ بس کن تارا !من کی به تو اجازه دادم دادم غیبت  

 مردم کنی که این بار دومم باشه. 

 

 #۷۷ 

 تارا با ته مانده ی خنده جواب داد:  

بی خیال مامان گلی ! خبر نداری ، االن اونام نشستن  _  

دور هم ، حسابی کله پاچه من  بار گذاشتن.کی به کی  

هان؟ راحت باش مادر من ..نمی بینی چه به روز  

 دخترت آوردن؟  

_ هرکی هرکیم که باشه خدا اون باال نشسته حی و  

حاضر ! منتهی صبرش زیاده ! امروز نه فردا ولی  



اب پس میده.بعدشم ! همونا که میگی ده  بالخره ظلم جو 

 دفعه تا حاال زنگ زدن ،خودت راضی نشدی برگردی.  

_ غلط اضافی کردن. راست میگن اول برن زندگی  

کردن یاد پسرشون بدن بعد بیان به دست و پای من  

 بیافتن.  

 _ مهرداد منتظره تو اشاره کنی تا بیاد دنبالت  

ه این سادگی  _ باشه تا اموراتش بگذره.من دیگه ب 

برنمی گردم.میدونی چیه مامان ؛ پر رو شده بس که  

کوتاه اومدم و به خاطر بچه هام جلوی دهنم  

گرفتم.میگن خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند  

حاال شده وصف زندگی من و مهرداد.خیاالت برش  

داشته وظیفمه بسوزم و بسازم.یه بار که جلوش سفت  

 ز این خبرا نیست . دربیام دستش میاد که ا 

چند لحظه ای سکوت برقرار شد.نرگس که تمام حال  

خوش چند لحظه پیشش را با یک جمله فراموش کرده  

 بود ، نگران نفسی پس داد و گفت:  

_ خیلی خب حاال.جای این حرفا یه دستی بزن اینارو از  

وسط جمع کنیم.داییت پول ریخته به حسابم! لباس بچه  

کرایه ی این ماه فریدون بدیم    هارو تنشون کنیم بریم 

 بلکه حداقل این یکی رد کنیم ، تا ماه بعدم خدا بزرگه!   

 گوشه ی لب تارا به اکراه باال رفت . 



_ اه...ازون روزی که تابان گفته مثل چی از این  

 فریدون خله بدم میاد.راستی مامان؟ واقعا خل و چله؟  

 نرگس نگاه سرباالیی به دخترش انداخت و گفت:  

_ چی بگم واال ! فسقش آشکاره ! بس که تو محل  

افتاده دنبال هرچی زن بیوه اس و ازشون خواستگاری  

 کرده مردم بهش میگن خل و چل  

 _ خواهر من زن بیوه اس؟  

سوال اعتراض آمیز و پر از درد تارا مثل پتک بر  

سرش فرود آمد.نگاه خیره ای به او انداخت و جواب  

 داد :  

ط زیادی کرده .حیف که مرد باال  _ به قول خودت غل 

سرم نیست و نگرانم برام شر درست کنه تو محل !  

ولی گذاشتم به وقتش.بزار بابات ازاون تو بیاد بیرون  

، لحظه ی آخری که خواستم  این خراب شده رو  

تحویلش بدم  جواب این بی حیایی و پرده دریم میدم  

 بهش . 

 ***********************************

 *** ********************************

  *************************** 



لحظه ی آخر نگاه تابان و رهام به جنگ هم  

رفت...تابان بندو بساطش را جمع کرد و سمت مغازه  

 ی سد حبیب چرخید  

مردک دیوانه بود.به دیوار تکیه زده بود و دست به  

 سینه برای او خط و نشان میکشید. 

د و با آمدن سد حبیب این قائله  را  زیر لب غرغری کر 

 خاتمه داد . 

تمام کتابها را پشت ماشین او جا به جا کرد و با همان  

 نگاه سرکش از مقابل رهام عصبانی گذشت  

چند روزی که سد حبیب در مغازه اش بسته بود او هم  

دیر تر عازم میشد و فقط سرویس هایش را جا به جا  

مرد اهل دل بازهم    میکرد.اما به لطف حضور این پیر 

کاسبی اش راه افتاده بود و او در دل" به جهنمی  

"نثار رهام کرد.به درک که بی دلیل برایش چشم و  

ابرو می آمد.به جهنم که چشم دیدنش را نداشت.اینقدر  

مقاومت میکرد تا روی این موجود بیشعور بی مصرف  

 را کم کند.  

امروز فروش نسبتا خوبی کرده بود.در ضمن شب  

پیج جدید زده و تصمیم گرفته بود از طریق  ذشته یک گ 

 پیجش کتابهای  دست دوم را خرید و فروش کند.  



حس و حال خوبی داشت.برای دختری که مدتها با درد  

و غم و بی کسی دست و پنجه نرم کرده بود ، همین  

قدم های کوچک مورچه ای رو به جلو هم حس و حالی  

دو میدانی را  شبیه پیروزی در عرصه ی مسابقات  

 داشت . 

 

 

لنگ تور پدرش را گوشه ی حیاط پارک کرد و مثل یک  

 شی گرانبها زیر چادر پنهانش کرد . 

فعال که این ماشین با این همه پت پت و هن هن کردن  

 عصای دستش بود و کارش را پیش میبرد.  

 وسط حیاط کش چادرش مشکی اش را از سر کشید.   

مهسا و درسا پر سرو    در همین حین در حیاط باز شد و 

 صدا داخل شدند و تارا عصبی تذکر داد:  

_ یواش تر بابا، میخورین زمین بعد صدتا نه نه بابا  

 پیدا میکنین . 

 نرگس پشت سر تارا وارد شد و در حیاط را بست ،  

درسا بی توجه به تذکر مادرش خودش را در آغوش  

 تابان رها کرد و نرگس گفت: 

 

 #۷۸ 



این بچه ها تارا ! یه کم مالحظه    _ بد حرف میزنی با 

کن ، اینا که همیشه بچه نمیمونن.یه روز به خودشون  

 میان ازت به دل میگیرنا  

گفت و از کنار دخترش گذشت.تارا بی تحمل اخمی کرد  

 و تابان ضمن احوال پرسی گفت:  

 _ باز چی شده ؟ کجا رفته بودین بی خبر؟  

نگاهی به  تارا میان حیاط دست به سینه شد و نرگس  

 گل و خاک گوشه ی حیاط انداخت..  

دسته دسته سبزی می آمد و خاک و گلش حیاط و  

 زندگی او را به گند می کشید  

_ هیچ کجا ! رفتم بعد از دوماه کرایه ی فریدون بدم  

 دهنش ببندم کههه!  

عجیب خاک و گل کنار حیاط خار چشمش بود.حرفش  

 را قطع کرد و سمت تارا برگشت  

نگ بده بی زحمت ، تا اینارو جمع نکنم حالم  _ اون شیل 

 جا نمیاد  

تابان اخم ریزی کرد.قدمی سمت مادرش برداشت و  

 پرسید:  

 _ دهنش ببندید که چی مامان ؟ حرفتون نگفتین؟  

 تارا از پشت سر گفت:  



_ هیچی بابا ! مردک معلوم نیست چی توسرشه ، گفت  

 افتی . بزار تو گنجه که ماه بعد به چه کنم چه کنم نی 

 اخم تابان غلیظ تر شد.  

 سمت تارا برگشت و این بار از او پرسید:  

 _ یعنی چییی؟ یعنی از خیر کرایه ی این ماهش گذشت؟  

 تارا شانه ای باال داد و اینبار تابان مخاطب نرگس شد  

_ هللا اعلم !منکه میگم شاید دلش به رحم اومده ولی  

 تارا میگه  این یه ریگی به کفششه!  

ت کوتاهی برقرار شد.تارا رشته ی کالم را به  سکو 

 دست گرفت و به حرف آمد . 

_ واال اونی که من دیدم اصال قیافه اش به این حرفا  

نمیخورد.بهش میگم مادر من تو چقدر ساده ای ،  

ناراحت میشه.بابا مردک سابقه اش خرابه ! همه ی  

محل میشناسنش بعد مادر من چه خوش خیاله که فکر  

 چین آدمی دلش به رحم میاد  میکنه هم 

تارا  میان مادر و خواهرش گیر کرده بود.درسا را به  

 آرامی پایین گذاشت و سمت مادرش چرخید. 

نرگس حرکتی به لب و دهانش داد و در جواب تارا  

 گفت:  

_ نه دختر جان.درد تو سادگی من نیست.به خواهرت  

 زد چی جوابش دادی؟  بگو مهرداد وسط راه زنگ 



الفه شده بود.دوباره چرخید و تارا حق به جانب  تابان ک 

 و عصبی تو روی او جواب داد:  

_ چیه...یعنی حق ندارم بعد از این همه عذابی که  

 کشیدم دوکلمه اعتراض کنم؟  

 ابروهای تارا از هم باز شد و لبخند محوی زد  

_ اختیار داری ! شما حق داری هرکاری کنی فقط تن  

 بی زحمت  خسته ی ما رو نوازش نده  

تارا بی حوصله به کنایه ی او " ایشی "گفت و به  

 تند کرد  فرمان مادرش سمت شیر آب کنار دیوار قدم 

نرگس بانوازش بچه ها را سمت ساختمان هدایت کرد  

 و گفت:  

_ من نمیفهمم کجای حرفات اعتراض بود. یه ساعت  

مارو گوشه ی خیابون اسیر کردی. من و این بچه ها  

ن چرخیدیم که تو به اون فلک زده  هی دور خودمو 

حالی کنی چی میخوای !بعد جای اینکه دو کلمه حرف  

نفهمیدم شعر    حسابی بزنی وایستادی دعوا ! آخرشم 

بود براش خوندی؟ بد و بیراه بود؟ناز ونوازش بود ؟  

این بچه ها که نذاشتن. خودتم از اون موقع لب بستی  

 حرف نمیزنی . 

البته دلتنگی این روز های  تابان که متوجه دلخوری و  

 خواهرش بود لبخند معنی داری زد و پرسید:  



_ خب اگه امکان داره بگو چی گفتی که مامانم خیالش  

 راحت شه.  

تارا شیلنگ آب را به دست نرگس داد و چشم غره ای  

 برای شیطنت تابان رفت  

 تابان گردنی کج کرد و نرگش اشاره زد : 

 _ بازش کن بی زحمت  

 ت.تابان با همان شیطنت ادامه داد:  تارا برگش 

_ مقاومت نکن خواهر من ! تا نگی چی جواب اون  

عاشق دلخسته ی بی معرفتو ،  که خیلی شیک چند  

روزه به دست و پات افتاده رو دادی ! نه من ، نه  

 مامان ! دست از سرت بر نمیداریم . 

 نرگس جارو به دست و شلپ شلپ کنان مشغول شد . 

 مادرش انداخت و زمزمه کرد:    تارا نگاهی سمت 

 _از تو بگذشمت و بگذاشتمت با دگران  

 رفتم از کوی تولیکن عقب سر نگران  

 ماگذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی 
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 تو بمان دگران وای به حال دگران  

   



تابان آب دهانش را فرو داد بلکه با خنده اش مقابله  

و نرگس  کند ، نشد.صدای خنده اش در حیاط پیچید  

 متعجب قامت راست کرد  

_ وااا ! خدا به دور !هرکی ندونه میگه دختراش خل  

 وچلن..تو  دیگه چته اینجوری میخندی؟  

تابان دست روی قفسه ی سینه اش گذاشت و درد  

 حاصله از خنده را مهار کرد.رو به تارا پرسید:  

_ واقعااا؟؟ تو این موقعیت وایستادی براش شعر  

 دیگه کی هستی؟  خوندن؟ بابا تو  

مگر خنده امان حرف زدن میداد.هرچه تارا بیشتر اخم  

 میکرد خنده ی او هم بیشتر میشد.  

 تابان با حفظ همان حالت ادامه داد:  

_ جالبه ! اصال مگه اون شعرحالیشه ؟عجبا! دستم به  

جایی می رسید میدادم اسم شما دوتا رو به عنوان  

 عجیب ترین زوج جهان ثبت جهانی کنن  

چانه ی تارا حرکت ریزی کرد.حقیقتا خودش هم فهمیده  

بود کار خنده داری کرده است ولی خب غرورش اجازه  

ی اعتراف نمیداد.دلتنگ بود و دلتنگی شاعرش کرده  

بود.مهرداد هرچقدر هم بی معرفت و گوشت تلخ بود ،  

دوستش داشت هم قصد کرده بود  انتخاب خودش بود.هم 



جلوی یکه تازی ها و زبان  برای همیشه ادبش کند و  

 درازش را بگیرد.  

 در جواب خنده های پر از شیطنت تابان اعتراض کرد:  

_ خیلی هم خوب بلده...فقط برو ببین برا دوستاش چه  

که  ابیات  بلند باال و عاشقانه ای میفرسته . فقط به من 

میرسه در مهر و عاطفه اش گل میگیره و دهنش باز  

 میکنه.  

میخندید و سعی میکرد با پشت دست  تابان همچنان  

 خنده اش را مهار کند.  

_ طفلی استاد شهریار! اگه میدونست ابیاتش در آینده  

ی دور واسطه ی آشتی دوتا جوون میشه چه شوری  

 میگرفت.  

تارا که کم کم خودش هم به خنده افتاده بود لب و دهنی  

 کج کرد و گفت:  

رت و فرت  _ تو خوبی ! واال ! دهنت که باز میشه ف 

 شعر میخونی، بعد به منکه می رسه مسخره میکنی  

 گفت و لبش را گاز گرفت.  

 نرگس تشر زد:  

_ همونطور اونجا وایستادید که چی...یکیتون بره اون  

 دوتا رو جمع کنه, خونه رو گذاشتن رو سرشون !  



صدای گریه ی درسا بلند شده بود.تابان سمت ساختمان  

 فت:   برگشت و خطاب به خواهرش گ 

_ ما کال خوبیم ! من و تو نداره ! به شکل موروثی  

 عاشق جمالت قافیه بندی شده ایم  

تارا مجدد دست به سینه شد ورفتن خواهرش را  

 تماشاکرد.  

_ مامان ولی ازمن می شنوی بازم میگم به این  

 فریدون اعتماد نکن.  

نرگس آه خسته ای پس داد.زندگی کرک وپرش را  

برایش نمانده بود ولی عقلش که    ریخته بود.نا ونفس 

زایل نشده بود.ده بار با اخم وتخم پول را روی میز رد  

کرده وهربار فریدون جلوی در وهمسایه با منت پس  

داده بود.مقابل چند چشم نامحرم که تقریبا همه نرگس  

وفریدون را میشناختند ! اصال بزرگترین اشتباهش  

نگاه معامالت  همین بردن تارا بود.زن جوان راچه به ب 

ملکی !؟که گوش تا گوشش را مردان سیبیل کلفت پر  

کرده بودند وتارایش را دید میزدند.دست وپایش عجیب  

بسته شده بود .اگر امانتهای مهرداد را با خودش نبرده  

بود شاید راحتتر میتوانست از نیت خبیث فریدون سر  

در بیاورد.ولی به ناچار پول را داخل کیفش سر داده  

تا دخترش را از مقابل چشم نامحرم دور کند والبته  بود  



تا ماه بعد صبر کند.اگر رفتار فریدون تکرار میشد قطعا  

دست روی دست نمیگذاشت وعلت  فتارش را پیگیری  

 میکرد.  

_ اعتماد نکردم.چاره ای نداشتم .خودت دیدی که قبول  

 نکرد  

_ دیدم وبرای همینم حس میکنم میخواد یه جورایی  

رتون کنه. ازون آشغال بعید نیست که برای  نمک گی 

 تابان دندون تیز...  

 نرگس عصبی میان حرفش تشر زد:  

_ بسه دیگه هی تکرار نکن. پیر شدم ولی خرفت  

 نشدم.  

 تارا متعجب از صدای بلند مادرش زمزمه کرد  

 _ مامان؟  

نرگس شیلنگ آب وسط حیاط رها کرد ودست به کمر  

 گرفت.  

بخواد برای امانتیای بابات دندون  _ غلط کرده کسی که  

تیز کنه. همون مهردادم چشم بابات دور دیده که  

جولون میده.ولی زهی خیال باطل ! بزار یه کم بارم  

سبک شه جواب مهرداد وفریدون وآیین ونایین وحسن  

 زورنایینم به وقتش میدم  



تارا غالف کرد . این روی نرگس را ندیده بود که به  

 ای خودش دید.  لطف زیاده گویی ه 

 نرگس با جارو اشاره ای به داخل ساختمان زد وگفت:  

_ بروکمک خواهرت! تازه از راه رسیده خسته اس !  

 از پس بچه ها برنمیاد  

 تارا گردنی کج کرد ومطیعانه زمزمه کرد:  

 _ باشه!فقط مهرداد چی کاره بود این وسط؟  

_ اونم خوب خودش نشون داد.هرچی من نجابت کردم  

خودش اسبش تازوند.ولی توام کم بی تقصیر    برای 

نیستیا! اینم بگم که هم خیلی لوسی ، هم زبونت   

تنده.ولی بزار علیرضا برگرده , یکی ازونا که باید  

 خودش جمع کنه همین مهرداده حاال خواهی دید.  

تقریبا دیگه حرفی باقی نمانده بود.انگار زیر نرگس  

گرفته بود  آتش روشن کرده بودند که ناغافل گر  

ونسخه ی همه روباهم می پیچید.تارا سعی کرد زبان  

به دهان بگیرد ومراعات حال خراب مادرش را بکند.  

راستی زیادی نرگس را دست کم گرفته بود؟ حرف  

نمیزد نمیزد! ولی وقتی حرف میزد کسی جلو دارش  

 نبود . 

 نگاهش را دزدید وزمزمه کرد:  



ن چه آتیشی  _من برم ببینم این دوتا  وروجک دار 

 میسوزونن! 
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گفت ومستقیم راهش را گرفت ور فت.نرگس نفسی پس  

داد وبه شیلنگ رها شده نگاه کرد.حیاطش نیمه تمام  

بود وغذایش روی گاز قل میزد..کی میشد یک نفس  

راحت بکشد وزندگی لحظه ای امان نفس کشیدن به  

 اوبدهد.  

          

از روی  آخر وقت اداری بود.لب تابش را بست و  

صندلی بلند شد. بعد از مدتی موفق شده بود یک روز  

کامل در دفتر کارش حاضر شود و دست به دامان  

 داوود نباشد.  

از پشت میز کنار کشید ،  اور  مشکی رنگش را از  

جالباسی برداشت و روی ساعدش انداخت.سمت میز  

کارش برگشت  ، موبایل و دسته کلیدش را از روی  

نوک انگشت ضربه ای به خنده ی  میز چنگ زده وبا 

 زیبای پویا روی قاب عکس زد.  

ژست زیبای پویا روی موتور ، با آن لباس یک دست  

مشکی و آن عینک آفتابی مارک پلیس جلوه ی بی  



نظیری به عکس داده بود.لبخندی به تصویر برادرش  

 زد و زمزمه کرد:  

 _ شب خوش قهرمان!  

اد و دست  برگشت.وسایلش را داخل جیب کتش سر د 

 راستش را در آستین کت فرو برد.  

ضربه ای به در خورد و همان دست در آستین خشک  

شد.معذب وسط  دفتر کارش ایستاد و با یک کلمه  

 اجازه ی ورود داد:  

 _ بفرمایید!  

در آهسته و بی سرو صدا باز شد.پندار چشم به در  

دوخته بود که اندام دختر خاله ی تنازش در قاب در  

 د و آهش را در سینه خفه کرد  ظاهر ش 

 آیدا پر از ناز لبخندی زد و ابرویی باال داد.  

_ سالااام  ! ای وای ! داشتین می رفتین؟؟؟ ببخشید تو  

 رو خدا انگاری  بی موقع مزاحم شدم ؟؟  

 چاره ای جز تعارف و لبخند برایش نمانده بود  

دستش را از بند آستین رها کرد و خوش رو به صندلی  

 میزش اشاره زد:  کنار  

_ سالم از بنده اس ! خواهش میکنم .جلوی در چرا  

 بفرمایید داخل!!!  



آیدا که منتظر این واکنش بود  لبخند رضایتش کشیده  

شد  و خرسند از این پیروزی ضمن  ورود در را پشت  

 سرش بست.  

پندار به ناچار کتش را مجدد آویخت و سمت میزش  

فت و رو به او  برگشت.گوشی تلفن را به دستش گر 

 پرسید:  

 _ چای یا قهوه؟  

آیدا که تازه جاگیر شده بود حرکت ظریفی روی صندلی  

 زد و با تامل جواب داد:  

 _ حاال که زحمت می کشید قهوه بی زحمت!  

 پندار سری تکان داد و دو فنجان قهوه سفارش داد.  

سپس صندلی مقابل او را انتخاب کرد  ، مقتدرانه  

 انداخت.    نشست و پا روی پا 

 _ خب ، تعریف کنید ببینم..چه عجب از این طرفا؟  

برق دندانهای یک دست و مرتب آیدا از پشت لبهای  

خوش رنگش چشم پندار را زد.نگاهش را دزدید و به  

این شکل از حرکات ریز  و دلبرانه ی بعدی در امان  

 ماند.  

آیدا دست روی دست گذاشت و انگشتان کشیده وناخن  

 ده اش را معرض دید گذاشت.  های طراحی ش 



شده بود ، این شد که   _ اووممم ، چطور بگم ،دلم تنگ 

گفتم با یه تیر دو نشون بزنم.هم شمارو ببینم و یه هم  

 احوالی از عمو رضا بپرسم.  

گوشه ی لب پندار تیک ریزی خورد و با سماجت  

 نگاهش را کنترل کرد.  

وز کال   _ لطف کردین ولی متاسفانه یا خوشبختانه امر 

 خودمم از حال حاجی بی خبربودم.  

نگاهش را با احتیاط باال کشید و با حفظ همان لبخند نیم  

 بند ادامه داد:  

_ حاال یا خوشبختانه حالش خیلی خوب بوده که ناهید  

خانم هیچ تماسی نگرفته ، یا متاسفانه من  سرم خیلی  

کوچولو به خونه  شلوغ بوده که فرصت نکردم یه زنگ 

 و احوالی از حاجی بگیرم بزنم  
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حتما که حالشون خوب بوده وگرنه خاله  دست تنها  

 باشه اصال طاقت نمیاره.  

_منم امیدوارم.ولی تا نرم خونه و خودم از نزدیک  

 نبینم نمیتونم صحت حرفم تایید کنم  

آیدا خنده ی ریزی کرد.کمی معذب بود ، مدام  سر  

ز شود.پندار  جایش تکان میخورد و سعی میکرد متمرک 



همیشه سر سنگین بود و همین رفتارش اعتماد به  

 نفس او را می گرفت.  

دمی بعد شفق با یک سینی حاوی دو فنجان قهوه وارد  

 شد و نگاهی پر معنی به سر تا پای آیدا انداخت.  

آیدا قبل از ورودش به اتاق پندار ، ابتدا با او هماهنگ  

ش آورده  شده بود و حس بد رقابت در دلش به خرو 

 بود.  

 پندار تشکری کرد و شفق رو به پندار گفت:  

_ اگه اجازه بدین من دیگه برم.هوا داره تاریک  

 میشهههه.  

 از گوشه ی چشم آیدا را پایید و ادامه داد:  

 _ دیر کنم خانواده نگران میشن.  

 پندار با همان وجاهت اشاره ای به خروجی زد و گفت:  

ی بود آقای ترکاشوند  _ بفرمایید خواهش میکنم.کار 

 هستند باهاشون در میون میزارم  

شفق سری برای پندار تکان داد و بایک نگاه منظور  

 دار دیگر مجلس دو نفره ی آنها را ترک کرد  

با رفتن شفق پندار خودش را سمت جلو کشید و سعی  

 کرد همان حالت خوش روی قبلی را حفظ کند  

 داشتیم میگفتیم؟  _ خب ، چی  



آیدا حالش را دگرگون کرد..واقعا زنان    نای نگاه نازو تم 

جلوه گر را نمی پسندید.آیدا حرکت قشنگی به گردنش  

 و در جواب پندار گفت:  

_ بحث درمورد عمو رضا و شما و مشغله ی زیادتون  

بود.داشتین میگفتین امروز فرصت نکردین با خونه  

 تماس بگیرین  

 د.  این بار پندار لبخند واضح تری تحویلش دا 

_ اوه ! درسته داشتم میگفتم که وقت نکردم زنگ بزنم  

 خونه که شما گفتین خاله دست تنها طاقت نمیاره.  

تکیه ی کامل زد.انگشتش را زیر چانه گذاشته و ادامه  

 داد:  

_ ولی فکر کنم خالتون رو خیلی دست کم گرفتید..اگه  

 بشنوه چی گفتین حسابی  شاکی میشه  

شد.سرش را زیر برد و دستش    خنده ی ناز آیدا تکرار 

 به تسلیم باال رفت.  

 _ حق باشماست.حرفم پس میگیرم.  

پندار حس میکرد حرف چندانی برای گفتن ندارد.یعنی  

هیچ وقت حرف مشترکی بین او و دختر خاله های دو  

 قلویش نبود.  

آیدا از سکوت و نگاه خیره ی پندار برداشت دیگری  

ی خودش را سمت  کرد ، به خودش  شجاعت داد و کم 



جلو متمایل کرد.شاید بهتر بود تعارف را کنار بگذارد و  

تیر خالص را رها کند.چه سود از استخوان الی زخم  

پیچیدن و میان زمین و آسمان معلق بودن.لبهای خوش  

 رنگش را میان دندان کشید و گفت:  

 _ نمیدونم چرا ولییی...  

یدا پر از  یک تای ابروی پندار هوشمندانه باال رفت و آ 

 تردید ادامه داد:  

میگه شما خیلی راغب به گفتگو  _ یه چیزی بهم 

 نیستین.  

 ابروهای پندار جهش بیشتری برداشت.  

 آیدا نفسی پس داد و گفت:  

_ و یه حس دیگه ام میگه هیچی مثل گفتن حقیقت  

 نیست.میگی و خالص!  

اینبار پندار گردنی کج کرد و خیلی واضح به او نشان  

 منتظر مابقی جمله ی او گوش تیز کرده است.  داد که  

آیدا انگشتان شصتش را دور هم بازی داد  و با تردید  

 مضاعف نگاه از او دزدید.  

 _ چی بگم ! یعنی چطور بگم؟   

 نگاهش کرد.با التماس و درجه ی کمی از خجالت گفت:  

 _ من خواستگار دارم پندار!  



جوان    او بی پرده گفت" پندار" و نفهمید دل مرد 

 چطوربا اکراه فرو ریخت و  

 چهره اش رنگی از حیرت گرفت.  

 آیدا ادامه داد:  

_ میدونم االن شرایط خوبی نیست.میدونم هنوز  کفن  

نشده ، عمو رضا افتاده گوشه ی خونه و  پویا خشک 

 دهنتون پر از خاک و خونه!  

 هر لحظه حیرت پویا بیشتر از قبل میشد . 
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 :  آیدا من من کنان گفت 

_ من ! راستش من اگه از جهت شما مطمئن باشم.اگه  

بدونم که حسی که به من داری شبیه همون حسیه که  

 من ..  

خیلی سخت بود.اینکه پا روی غرورش بگذارد ، حرف  

دلش را رک و راست بگوید و خودش را خالص کند.  

هیچ چیز  را در دنیا اندازه ی غرورش دوست نداشت  

کرد.این همه خواستن و این  ولی خب پندار را چه می 

همه بی تفاوتی را  که در مقابل این حجم خواستن  

 نصیبش میشد را چه میکرد؟  

 پندار تعلل نکرد و یک دستش را باال برد  



 _ یه لحظه لطفا!  

سکوت برقرار شد.آیدا با دهان نیمه باز مانده بود  چه  

 کند که پندار به حرف آمد  

ی الزم به توضیح   _ فکر کنم فهمیدم چی میخوای بگ 

 بیشترنیست ، االن من میگم خدمتتون!  

 لبهای آیدا روی هم قفل شد  

پندار مصمم تکیه ای زد و به حالت قبل برگشت.دست  

زیر چانه زد و جدی و خیلی دقیق در چهره ی رنگ به  

 رنگ شده ی او لب باز کرد  

 _ اول یه سوال؟  

 آیدا سری تکان داد و پندار پرسید:  

ه حال حرفی ، حرکتی ، عکس العملی چیزی  _ شما تا ب 

 مبنی بر اینکه حسی این وسط وجود داره از من دیدی؟  

تمام سیستم گوارش آیدا به خشکی نشست.جوابی برای  

 این سوال نداشت  

 پندار حق به جانب ادامه داد:  

 _ اکی پس دیگه حرفی نمی مونه  

 نگاه آیدا زیر افتاد،پندار گفت:  

اینقدر باهوش هستید که    _ همیشه فکر میکردم 

خودتون متوجه ی شرایط می شید پس اگه حرفی نزدم  



یا حرکتی نکردم تردید نکنید که رو هوشتون خیلی  

 حساب باز کردم.  

آیدا دل دل میزد.پندار که قصد کرده بود همینجا ریشه  

 ی این جریان را قطع کند ادامه داد:  

دم با  _  و اما اینکه ، هیچ وقت به خودم اجازه ندا 

 احساس کسی بازی کنم.هیچ وقت!  

 آیدا به سختی آب خشک شده ی دهانش را فرو داد :  

_ ولی بین خاله و مامان حرف زیاد بود.من همیشه  

 فکر میکردم.  

_ شما اشتباه فکر میکردی.من تمام مدت نهایت تالشم  

کردم با احتیاط از کنار مسائل خانوادگی رد شم.حرف  

اری نکردم.حرف نزدم ولی در  زیاد بود ولی منم کم ک 

عمل نشون دادم تمایلی به این وصلت ندارم.هم من ،  

هم پویا خدا بیامرز ، هیچ وقت عقیده نداشتیم که چون  

هر دو دوقلوییم باید یه وصلت مشابه داشته باشیم.ولی  

خب به احترام دل مادرا سکوت کردیم و فرصت دادیم  

 شما هم دل و فکرتون با ما یکی کنید  

 یدا  ناله زد:  آ   

پویا رو  _ ویدا حالش خوب نیست.هنوزم نتوسته  مرگ 

 باور کنید.  



_ مام هنوز باور نکردیم.برای مام سخته که باورش  

 کنیم.ولی زندگی رو که نمیشه تعطیل کرد ، میشه؟  

اشک داخل چشم آیدا چرخی زد و مژه هایش نم  

 برداشت.  

 پندار نفسی پس داد و گفت:  

گیت دختر خاله ! من به درد شما نمی  _ برو دنبال زند 

خورم.نه االن ،شاید بعد از پویا دیگه نتونم به خودم  

وزندگی مشترک فکر کنم . پس خودتو درگیر چیزی که  

 اصال وجود نداره نکن.  

 آیدا خیلی واضح آب بینی اش را باال کشید  

_ به ویدا کمک کنید با جریان کنار بیاد.االن این کار  

ینه که چند ساله دیگه به خودش بیاد و  کنه بهتر از ا 

 بفهمه عمرش تلف کرده.  

آیدا از رمق تک و تا افتاده بود.حمله ی پندار اگرچه  

بی رحمانه بود ولی حسنش به این بود که تکلیف او   

 را روشن میکرد.  

 عزم رفتن کرد.کیفش را چنگ زد و نیم خیز شد  

ی    وای که چقدر از نگاه کردن به چهره ی پسر خاله 

 بی رحمش واهمه داشت  

 پندار مهربان گفت:  

 _ قهوتون نخوردید؟  



 کامل بلندشد و بدون نگاه در چهره ی او جواب داد:  

 _ ممنون ! قصد تفریح نداشتم. 
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 پندار لبخندی زد و دستهای صندلیش را چسبید  

 _ دخترخاله؟؟؟  

 نگاه نم دار آیدا در چشمان او دو دو زد  

و تکلیف  این جریان روشن  _ ممنون که اومدید  

کردید.میدونم سخت بوده ولی من جسارت شما  

 روتحسین میکنم.  

 آیدا لبخند محو و پر از دردی زد  

 پندار ادامه داد:  

_  تکلیف دوتا خانواده مشخص کردید و اعتراف  

میکنم تمام این مدت فکرشم نمیکردم اینقدر شجاع  

 باشید    

ار پنجه هایش  آیدا شکست خورده نیشخندی زد و فش 

 را بیشتر کرد.  

_ اومده بودم بگم اگه دلت ! یعنی دلتون با منه حاضرم  

تا هروقت که بگید صبر کنم . چه میشه کرد.شاید  

قسمت بر این بوده.به قول شما باید از هوشم بیشتر  

 کمک می گرفتم تا حسم  



 پندار به پای او بلند شد و صمیمی تر از قبل گفت:  

ت دختر خاله.شک ندارم یکی  _ خوشبختی دور نیس 

بهتر از من یه جوری این حس خوب بهت هدیه میکنه  

 که تلخی اتفاق امروز از یادت بره.  

آیدا آهسته آهسته سرش را تکان داد ، پندار نفسی  

 گرفت و گفت:  

_چیزی که برای ما اتفاق افتاد فقط یه سو تفاهم بزرگه  

ختانه  که بزرگترا بهمون تحمیل کرده بودن ، که خوشب 

با سیاست ما و صد البته روشن فکری شما برطرف  

 شد.و یه چیز دیگه  

آیدا نگاهش را باال کشید.پندار لبخندی واضح تری زد  

 و گفت:  

اتفاق امروز باعث نشه برید و پشت    _ امیدوارم   

 سرتون نگاه نکنید.  

آیدا علی رغم  میل باطنیش لبخندی زد و بدون نگاه در  

 :  چشمان او زمزمه کرد 

_ خداحافظ پسر خاله ! سالم من به خاله و عمو رضا  

 برسونید.  

گفت و بند کیفش را روی سرشانه انداخت و سمت در  

 اتاق قدم تند کرد.  

 او رفت و نگاه پندار پشت سرش ماند.  



فرصت نشد مسائل این چند دقیقه را برای خودش  

 تحلیل کند  

 داوود پشت بند آیدا وارد شد و متعجب پرسید:  

 ارباب رجوع داشتی؟    _ 

پندار لبخند زد.دستی دور دهانش کشید و با تکان  

 سرش گفت:  

 _ ای بابا! بیا بشین ببینم چی کاره ای!!!  

داوود که این روزها به شدت جای پویا را برای او پر  

کرده بود صندلی آیدا را انتخاب کرد و حین نشستن  

 پرسید:  

 _ نگفتی ؟ این خانم کی بود ؟  

 حفظ همان لبخند به سینی قهوه اشاره زد.    پندار با 

_ یه بنده ی خدا ، از ظواهر پیدا بود که با هزار امید و  

آرزو  دنبال یه آدرس اشتباهی راه افتاده  که متاسفانه  

 تیرش به سنگ خورد.  

داوود پا روی پا انداخت و اخمی میان دو ابرویش  

 نشست.  

آیدا را  پندار سمت میز رفت و فنجان دست نخورده ی  

 تقدیم داوود کرد  



_ بخور تا از دهن نیافتاده . سفارش قهوه داد ولی لب  

نزد؛آخرشم من و این اتاق و قهوه رو باهم تنها گذاشت  

 نکرد.    رفت.غلط نکنم روزی تو بود که نگاهشم 

_تو حالت خوبه پندار؟ یه جوری حرف میزنی ؟ من  

 چی میگم تو چی میگی برادر من؟  

 پندار اتاق را پر کرد    صدای خنده بلند 

داوود  متعجب و در سکوت به تماشایش نشست.پندار  

 دستی پشت گردنش کشید و تکیه اش را به میز داد  

 _ چیه ؟ نگران شدی فکر کردی چرت و پرت میگم؟  

نگاه خیره ی داوود به خنده ی ناتمامش دامن میزد.  

داوود متفکر لبهایش را باال کشید و در جواب او  

   گفت :   

_حق بده برادر ، خیلی وقت بود خنده ات ندیده بودم ،  

تو یه چیز دیگه  به عالوه ی اینکه من یه چیزی میگم 

 جواب میدی.  

پندار در جواب او سرش را به تایید باال و پایین کرد و  

 با ته مانده ی خنده جواب داد:  

_ آره راست میگی !خیلی وقت بود از ته دل نخندیده  

ب جمله ی دومت باید بگم معذروم.تا  بودم.ولی در جوا 

همین حد بدون که غریبه نبود... یه کار شخصی داشت  



که از جانب من به در بسته خورد.هرچند  ، بدون  

 تعارف از شجاعتش خوشم اومد  

داوود خیلی ریز شانه ای باال انداخت و فنجان قهوه را  

 به لبهایش نزدیک کرد. 
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آورد و هرچه او  حقیقتا از حرفهایش سر در نمی  

بیشتر حرف میزد داوودبیشتر از قبل گیج و سردرگم  

 میشد.  

_ امروز وقت گذاشتم ریز قرار داد شرکت لبنی رو  

خوندم . کم و کسر نداشت.وقت کنم یه بار دیگه ترتیب  

 مذاکره میدم و میریم برای مقدمات فیلمبرداری!  

_ عالیه ! خیلی وقت بود رو میزت خاک میخورد و  

مسئولش از امروز و فردا کردنای من کالفه  مدیر  

بود.دیگه به سرم زده بود بیارمش در خونه تحویلت  

 بدم که خودت همت کردی نشستی پاش  

پندار انگشتی زیر بینی کشید، سپس هردو دستش را  

 به پشت برد و لبه ی میز حایل کرد ، جواب داد:  

_ یکی دو روز حاجی آرووم بگیره بکوب میشینم  

قب افتاده رو ردیف میکنم.شاید باور نکنی  کارای ع 

ولی امروز چندتا کار بزرگ انجام دادم.غیراز  این با  



دوتا شرکت جنوبی که خیلی وقت بود حرفمون رو هم  

نمی خوابید  تماس گرفتم ،  برای عقد قرار جدید  اکی  

دادن که بیان.قبل از همه ی اینام دوجا رفتم ، دوتا کار  

ه حتما باید انجام میشد.انجام که  واجب جلوی پام بود ک 

شد انگار طلسم شرکتم شکست.پام رسید اینجا قرارداد  

 جنوب اکی شد  

_ جدی ؛ تبریک میگم.پس ایشاهلل خودمون باید برای  

 کارای بزرگ تر آماده کنیم؟  

_ ایشاهلل ! تو چی کار کردی ، کارت با اون تیزر قبلی  

 به کجا رسید؟  

تا کی باهاش سرو کله  _ فعال تو دستمه. ! دیشب  

 میزدم.یه کم دستکاریش کنم حله!  

! سرتو خلوت کن که حس میکنم کار زیاد داریم  _ خوبه 

 بعد از این!  

داوود فنجان قهوه را سر کشید و آه دلچسب و شیرینی  

 کشید.  

_ چسبید! فقط نگفتی صاحبش چرا از خیر خوردنش  

 گذشت؟؟  

، داوود     پندار تکیه اش را گرفت و دست به سینه ش 

 فنجان را به او پس داد و پندار در جوابش گفت:  



_ گفتم که معذورم ! شاید نخواسته کامش بیشتر از این  

 تلخ بشه.  

 _ شیرین بود که ؟قهوه رو میگم!  

_ از نظر تو شاید.ولی اونی که تازه میفهمه یه عمر با  

 خیال واهی سر کرده دیگه هیچی کامش شیرین نمیکنه.  

می شد حرف از  دهان کسی گرفت.پندارهم  به زور که ن 

آدمی نبود که به زور به هرکاری وادارش کرد.قصد  

داشت کمی در مورد عیوضی و تلفن بازی ها و سر  

وشکل نامناسبش در شرکت حرف بزند ولی تامل کرد و  

زبان بست..پندار تازه برگشته بود و ترجیح میداد با  

 روح و روان خسته ی او کنار بیاید.  

   

خر شب بود.داروهای رضا را چک کرده و سر ساعت  آ 

به خوردش داده بود.کمی هم باالی سرش نشسته بود  

تا خواب چشمان پدرش سنگین شود ، سپس هیکل  

 خرد و خمیرش را به اتاق رساند.  

هنوز موهای سرش خیس بود و فرصت نکرده بود  

 حوله ای ال به الی آنها بکشد.  

دری از او انرژی  شستشو و ماساژ هرشب رضا به ق 

 می گرفت که واقعا از خیر خودش گذشته بود  



سمت کشوی میزش رفت و حوله ی دستی آبی رنگ را  

 بیرون کشید.  

 موبایل پویا روی میز چشمش را گرفت.نیشخند زد.  

حس عجیبی وادارش میکرد داخل موبایل سرک بکشد  

گوشی برادرش  و بازتاب کارهای امروزش را در 

 جستجو کند.  

ه ی موبایل را روشن کرد و آهسته روی صندلی  صفح 

 رها شد.  

نگاهش به صفحه بود و با دستش راستش تند تند   

 حوله را روی سرش میکشید.  

صفحه ی تابان را باز کرد و لبخندش عمق بیشتری  

 گرفت.  

   

 سه درد آمد به جانم هر سه یک بار  

 غریبی و اسیری و غم یار  

 غریبی و اسیری چاره دارد  

 یار و غم یار و غم یار  غم  

 )بابا طاهر( 

   

 دم عمیقی گرفت و لبخند از روی لبش پر کشید  



هربار که سری به صفحه ی این دختر میزد و از این  

 دست ابیات و اشعار میدید داغ دلش تازه میشد.  

ادامه ی جمله ی تابان را با باز دم عمیقی که پس داد  

 دنبال کرد.  

که میخوام فردا بی خیال    _ دلم برات تنگ شده.اینقدر 

همه چی بشم و یه سر بیام سرخاکت! اینقدر که میخوام  

چادر بزنم و تاابد همون جا بمونم. باالی سرت بشینم و  

برات حرف بزنم و توام به حرفام گوش بدی.اینقدر بگم  

و بگم تا بالخره این عمر سر بیاد و شاید این مردم  

نه ی کوچیک  دلشون اومد و همونجا کنار دستت یه خو 

 به منم دادن و فاصله رو به صفر رسوندم.  

درد دل دختر ، قلب مرد جوان را مچاله کرد.چشمهایش  

 را بست و لبهایش را زیر دندان گرفت 
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 لحظه ای بعد چشم باز کرد.  

_ راستی پویا! به معجزه اعتقادی  داری ؟ هه! من  

دارم.البته معجزه ای که از نوع فریدون باشه دیگه  

 اسمش معجزه نیست مصیبته!  

 اسم فریدون آمد و پندار ابرو در هم کشید  



_ نمیدونم باز چه خوابی دیده ، مامان امروز رفته  

کرایه ی این ماه تسویه کنه ، گفته بزار تو گنجه ماه  

 بعد به چه کنم چه کنم نیافتی ! تو باورت میشه؟  

ره   یه قط   فریدون و این حرفا؟ بعیده به خدا ! این آدم 

آب از دستش نمیچکه بعد میاد کرایه ی خونشو  

 ببخشه؟  

میدونی چیه پویا ؟! جلوی مامان چیزی نگفتم ولی فکر  

کنم همین روزا دوباره سرو کله اش پیدا شه.حیا نداره  

که ! بیشعور هربار میاد تا چند روز قلب من یکی  

درمیون میزنه.خیلی آشغاله ، خیلیییی ! من جای  

نیست    کرده چون بابا باالی سرم دخترشم ولی فکر  

 میتونه هرپیشنهادی بده.  

اوفففف ! بزار بابام بیاد.اولین کسی که دودمانش به  

 باد میدم همین فریدونه.  

هرچه بیشتر پیش می رفت اخم هایش بیشتر درهم  

 میشد.  

بیخود نبود که از فریدون و کردارش خوشش نیامده  

ت خرابی  بود. حدسش درست بود این مرد واقعا ذا 

داشت.ازون مدل حرف زدن و اون پیشنهاد مزخرفی که  

داده بود قشنگ محرز شده بود که از آن دسته  



آمهاییست  که فقط باید از آنها دوری کرد تا روح و  

 روانت در آرامش باشد  

درد دل دختر تمام شده و چیزی درون پندار به ولوله  

را    درآمده بود.آه کشید و بی اراده عکس پروفایل او 

 باز کرد.  

عادت کرده بود.هربار که صفحه ی او را باز میکرد  

سری هم به پروفایلش میزد و بیشتر از احواالتش  

 باخبر میشد. 

   

 بخت اگر از تو جدایم کرده  

 می گشایم گره از بخت ، چه باک  

 ترسم این عشق سرانجام مرا  

 بکشد تا سرا پرده ی خاک  

 )فروغ فرخزاد( 

   

 عکسهایش پر بود از اشعار شعرا  نیشخند زد.تمامی  

نیاز به کنجکاوی زیاد نبود..پویا برایش گفته بود  

سیندرال ادبیات می خواند و عاشق شعر و شاعری  

 است.  

 گوشی را روی میز گذاشت و به فکر رفت..  



بازهم کششی عجیب که با هیچ منطقی سازگار نبود  

 اورا سمت این دختر می کشید.  

لبی که ثابت کرده بود بی  دست روی قلبش گذاشت.ق 

 دلیلی اینگونه نمی تپد.  

متاسف سری به احواالت درهم پیچیده ی این  

 روزهایش تکان داد و از جا بلند شد.  

حوله را روی سرش تاب داد و منتظر شربت بهار  

نارنجی شد  که به دستان پر از محبت مادرش هرشب  

 قبل از خواب جگرش را حال میداد  

د و دستهایش را زیر سر قالب  روی تخت دراز کشی 

کرد.نگاهش به سقف سفید بود و فکرش بی دلیل در  

پی دختری که ناخواسته و کم کمک وارد لحظه هایش  

 شده و خودش را به احساسات او نزدیک کرده بود.  

با ورود ناهید از جا پرید.صاف  روی تخت نشست و با  

 پنهان کردن افکارش به روی مادرش لبخند زد.  

قاشق شربت خوری را داخل لیوان تاب داد و    ناهید 

 کنار تخت او ایستاد.  

 _ بیا مادر! بخور خستگی از تن و بدنت بره بیرون!  

لبخند شیرینش جلوه ی بیشتری گرفت و دستش را  

 پیش برد.  

 _ ای دمت گرم ! اگه بدونی چقدر میچسبه.  



او لیوان را به لبهایش نزدیک کرد و ناهید با اشتیاق  

 ماشایش کرد.  تمام ت 

پندار لیوان را سر کشید و ناهید دست به سینه زمزمه  

 کرد:  

_ میخوای برنامه حمام حاجی بزاری هفته ای سه بار  

 ؟  

پندار از باالی لیوان نگاهش کرد و به معنی"  

 نه"ابرویی باال داد  

 ناهید مهربان گفت:  

_ از نا و نفس میافتی.باباتم که سبک نیست بگم  

تیه.خودشم که نمیتونه به خودش  شستنش کار راح 

 کمک کنه.به خدا دلم برات میسوزه که  

 میگم.  

پندار ته لیوان را در آورد و آه دلنشین و بلندی  

 گفت.سپس پشت دستش را روی لبش کشید و گفت:  

_ ماساژی که زیر آب گرم بهش میدم هم به راه  

 افتادنش کمک میکنه هم باعث میشه شب خوب بخوابه 
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لیوان را از دست او گرفت و در جواب پسرش  ناهید  

 نگرانی مادرانه اش را رو کرد:  



_ پس خودت چی ؟ اصال وقت استراحت نداری بچه ،  

نگرانم وسط راه خدایی نکرده توام مریض شی بیافتی  

 کنار دستت بابات.  

خندید و خنده اش آرامشی شیرین شد بر جسم خسته ی  

 مادرش!  

نیست که حاجی همیشه    _ هیچیم نمیشه.بعدشم قرار 

شکلی بمونه.چند وقت دیگه راه میافته کار منم  این 

 سبک میشه.  

 ناهید شانه ای باال انداخت و گردنی گج کرد  

فعال که اختیارش دست او افتاده بود و با اطمینان به  

 عقل پسرش پیش می رفت.  

   

پنجه هایش دور فرمان پیچید و به خیابان خلوت  و  

 یش خیره شد.  سوت و کور پیش رو 

صبح زود آمده بود.با نقشه ای که از شب قبل پیاده  

کرده بود.آمده بود که رفع دلتنگی کند ، آمده بود کمی  

با برادرش درد دل کند بلکه سبک شود.اما هراس  

داشت با او چشم در چشم شود.دلیل آمدنش فقط و فقط  

برادرش بود و بس.دلتنگی های برادرانه و حرفهایی  

نفر میتوانست بزند.اما نگران بود ،  یک   که فقط به 



نگران حضور بی موقع یک نفر میان درد و دل های  

 برادرانه اش.  

 نفس عمیقی پس داد.  

شاید هم نگران حسی بود که نافرمانی میکرد و حس بد  

 گناه را به جانش می انداخت.  

بازهم نفس عمیقی از هوای سرد و خشک زمستانی  

 گرفت.  

تمام میکرد و می رفت.یک فاتحه    خیلی زود کارش را 

 و چند کلمه حرف مردانه که این همه نگرانی نداشت؟  

ماشینش را خاموش کرد و تصمیم گرفت مابقی راه را  

 با همین قدرتی که آمده پیش برود.  

پیاده شد و دسته گل و ظرف حلوایی را که  از ماشین 

اول وقت ، از تنها مغازه ی باز سر راهش خریده بود  

 ز روی صندلی برداشت.  را ا 

خودش را بهم جمع کرد و آهسته و با احتیاط از الی  

 درختان عبور کرد.  

چند متر نرسیده به سنگ قبر پویا چشم ریز کرد وحجم  

سیاه و ظریفی که کنار قبر ، روی زمین سرد نشسته  

 بود آهش را بلند کرد.  

گویا دلتنگی این دختر بیش از او بود.شاید هم سحر  

بود و البته شاید ، اوهم ترس های پنهانی  خیز تر  



زیادی داشت ، افکاری که وادارش میکرد سحرخیز  

باشد..درست مثل خودش، مثل او که تاساعتی پیش  

 باخودش در جدل بود که بیاید یانه.  

هایش همانجا متوقف شد.تابان سرش را در کتاب  قدم 

دعا فرو برده بود و با شانه های جمع شده قرآن تالوت  

 یکرد.  م 

گلبرگ های پر پر شده ی روی قبل حاکی از آن بود که  

حسابی درد دلهایش را کرده و بعد مشغول دعا و ثنا  

 شده است.  

کنار یکی از درختان قبرستان ایستاد و تکیه اش را به  

 بدنه ی درخت داد.  

 به یاد خواب  دیشبش افتاد.  

او بود و تابان ؟ در فضایی ناشناس ؟ محیطی  

ه خبری از سبزه و دار و درخت بود و نه  معنوی !ن 

 رود خونه و کوه و دشت و دمن!   

او بود و دختری که به فرسنگ ها دورتر نگاه  

 میکرد.مسیر نگاه دختر را گرفت و به پویا رسید  

می خندید.مانند همیشه که خنده جز الینفک صورتش  

بود.گویا در هاله ای از نور بود که فقط خنده اش به  

د.لبهایش بی ثمر تکان خورد ولی درمانده  چشم می آم 

 بود از صدا زدن برادرش !  



لبخند پویا هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد و نگاه تابان  

دقیق تر ، ولی پندار مانده بود و صدایی که در گلو خفه  

 شده بود .  

دست پویا برای جفتشان  باال رفت و در هوا تکان  

 خورد.  

 برادرش حرکت کند.  پندار هرچه کرد نتوانست سمت  

 تابان چرخید و جهت مخالف پویا را پیش گرفت.  

پویا با همان دست به او اشاره زد که دنبالش  

برود.پندار میان برادرش و دختری که بی اهمیت به او  

راه گرفته بود ماند.سمت تابان چرخید.ولی دل کندن از  

پویا برایش سخت بود.بالفاصله برگشت و با جای خالی  

 رو به رو شد.    برادرش 

ترسیده بود.احساس تنهایی میکرد..پویا را در محیطی  

ناشناس گم کرده بود.قلبش بی امان می کوبید...هاج و  

 واج سمت تابان برگشت.  

آهسته می رفت.بی دغدغه و سبکبال! چادر سیاهش  

هایش را سمت او تند کرد  در باد پیچ وتاب میخورد.قدم 

 و دوش به دوشش راه افتاد 
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تابان نگاهی گذرا انداخت.لبخند داشت.خیلی محو و  

نامحسوس ! دلش از لبخند او آرام گرفت ..ضربان  

قلبش منظم شد ، بی حرف زیادی  دست به سینه شد  

 وبی دغدغه و خرامان خرامان کنارش حرکت کرد!  

دیگر تنها نبود.در این فضای ناشناخته اگرچه پویا را  

تنهاییش را پر    گم کرده بود ولی یک نفر بود که 

کند.یکی از جنس غرور و بی نهایت شبیه حس های  

 خودش!  

باد سردی وزید و پندار را از عالم خودش بیرون  

کشید.سرش را رو به آسمان گرفت و رو به خدایش  

 زمزمه کرد:  

 _ ایوال! اینجوریاس دیگه!؟  

تابان غافل از همه ی اتفاقات پیرامونش الرحمن می  

هوای سرد گرفت و باالی سر    خواند.پندار دمی از 

 قبر ایستاد.  سنگ 

تابان حضورش را حس کرد ، نگاه ترسیده اش روی  

 اندام مرد باال رفت و مات زده الی قرآنش را بست.  

به سختی آب دهانش را فرو داد و بی امان برای ترک  

 محوطه  کف دستش را روی زمین گذاشت  

قت در  گوشه ی لب پندار انحنای ریزی برداشت و با د 

 حرکات دختر  زمزمه کرد:  



 _ بشین...لطفا!  

ریزه ی کنار قبر مثل سوزن کف دست دختر را  سنگ 

سوراخ کرد و مو به تنش سیخ شد.بی اهمیت به درد و  

 سوزش بی موقع زمزمه کرد:  

 _ مزاحم نمیشم.دیگه میخواستم برم  

پندار کنار قبر زانو زد ، گل و حلوا را روی سنگ قبر  

 بدون نگاه در چهره ی ترسیده ی او گفت:  قرار داد و  

 _ خواهش کردم!  

نفس های تابان تک تک باال می آمد.پندار بود ولی او  

پویا را میدید.خودش بود ؛ تمام زوایای صورتش ، و  

حتی طرز لباس پوشیدنش  بی هیچ اغراقی خود خود  

 پویا بود.  

چشمه ی اشکی که دقایقی پیش خشک شده بود مجددا  

 جوشید.  

پندار که نهایت تالشش را میکرد خونسرد و صبور  

جلوه کند انگشتانش را روی سنگ قبر گذاشت و فاتحه  

 خواند.  

تابان به سختی به خودش تکانی داد و روی پا بلند  

شد.دلیلی نداشت دستور و خواهش اورا اجرایی  

کند.دلیل نداشت بنشیند و با چهره ی او خاطره بازی  

ر یک محیط خلوت با او تنها  کند.اصال دلیلی نداشت د 



باشد.او پندار بود ، برادر پویا ! و تابان سعی داشت به  

قلبش حالی کند که حق ندارد پایش را از گلیمش فراتر  

 بگذارد  

 نگاه پندار آهسته و با احتیاط باال رفت  

 تابان دست زیر پلکش کشید و جدی تر گفت:  

 _ ببخشید ، من دیرم شده.  

هوای سرد رها کرد و سعی کرد با  پندار نفسش را در  

 کالم به او حس امنیت را القا کند  

 _ چند دقیقه..فاتحه بخونم خودم می رسونمتون  

 _ ممنون.خودم وسیله دارم  

 پندار به غرور دخترلبخندی زد و سرش را زیر برد  

 _ میترسی؟  

 سوال نابهنگام پندار تعجب دختر جوان را در پی داشت  

 _ ببخشید؟  

 دار باال رفت و در جواب "ببخشیدش "گفت:  نگاه پن 

_ از اینکه سرخاک پویا باشی و یکی مشابهش بشینه  

 جلوت؟  

کتاب قرآن را زیر چادرش پنهان کرد.واقعا تاب و توقع  

 تمسخررا نداشت.در جواب اوبا احتیاط پرسید:  

 _ فیلم ترسناک زیاد می بینین؟  



بر زد  فاتحه ی پندار تمام شد.چند ضربه ای به سنگ ق 

و با لبخندی آشکار نیم خیز شد ، انگشتانش را بهم  

 مالید و رو در روی او جواب داد:  

_ بعید نیست.به هرحال کارم ساخت فیلم و تیزر   

 تبلیغاتیه فرصت کنم فیلمم می بینم ، چه اشکالی داره؟!  

_  اشکالش اینه که  رو زندگی واقعیتون تاثیر گذاشته  

 توفیلما می بینید.  آقا! همه چی شبیه صحنه ی  

 _ خب فیلمم از روی واقعیت میسازن ، غیر اینه؟  

 _ درسته ولی نه هر فیلمی  

_ االن ما اینجاییم که در مورد فیلم و واقعیتهای  

 موجود حرف بزنیم؟ 
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تابان نامحسوس شانه ای باال انداخت و محکم جواب  

 داد:  

 رم.  _ منکه تکلیفم معلومه..اومده بودم فاتحه بخونم ب 

یک تای ابروی پندار به حاضر جوابی وجدیت والبته    

 نگاهی که به شدت درحال پرهیز بود باال رفت .  

_ قطعا منم این وقت صبح نیومدم سر خاک برادرم  

 تیزر فیلم بسازم.  



_ پس بی زحمت برگردید به زندگی حقیقی و فاتحتون  

 بدین.  

 _ فاتحه دادم. تموم شد ندیدین؟  

.ایستادن وبحث کردن با او آن هم در  تابان معذب بود 

یک محیط خلوت به هیچ وجه با باورهایش جور نبود  

 وعصبیش میکرد  

_ چرا ولی فکر میکردم صحبتتون با برادرتون به  

 درازا بکشه.  

پندار گوشه ی اورش را باال داد و دست به کمر شد.در  

 جوابش گفت:  

 _ خیلی اهل حرف نیستم.  

دت فراری بود و بی قرار میزد  تابان با نگاهی که به ش 

سکوت کرد.سکوت بهترین راه ممکن برای فرارازاین  

 مخمصه ای بود  

پندار سری پایین انداخت ، دستی دور لبش کشید بلکه  

لبخند سمجش را پنهان کند.تابان بی تفاوت چرخید و  

 گفت:  

 _ با اجازه!  

 _ صبر کن!!!  



ل  خودش هم نمی دانست ولی بی اراده احساسش دنبا 

او می رفت و قصد داشت به هرطریقی حتی برای  

 لحظاتی کوتاه با او هم کالم  باشد   

تابان به حرف او ایستاد.قدم از قدم برنداشته بود که  

 همانجا متوقف شد.  

پندار از روی قبر عبور کرد و در چند قدمی اش  

 ایستاد.  

 _ گفتم که می رسونتمون!  

ومحکم وجدی  تابان قرآن را میان پنجه هایش فشرد  

 جواب مرد جوان را داد   

_ خدایی نکرده آلزایمر ندارین که ، همین االن گفتم که  

 وسیله دارم!!  

سخت بود با لبخندش مبازه کند.می ترسید باز سرش    

زیر برود و دخترک مثل ماهی سر بخورد و راهش را  

بگیرد و برود.دخترک سرسخت بود وپندار حدس میزد  

دن با اوباید راه سختی را طی  برای شناخت وهمکالم ش 

 کند   

 _ تو همیشه همین قدر تندی؟  

 _ هرجا که نیاز باشه ، بله! تندم میشم.  

نگاه بی منظور و خیره ی پندار سبب شد تابان نگاهش  

 را بگیرد و مستقیم به پیش رو بدهد  



 پندار آهسته زمزمه کرد:  

 _ االن واقعا نیازه؟  

 و گفت:    نگاهی کرد تابان از گوشه ی چشم 

 _ من اینجوری حس میکنم.  

پندار نفسش را با صدا بیرون داد و با انعطاف بیشتری  

 گفت:  

 _ اول صبحه !خیابونا خلوته ووووو   

 گره خورد.  نگاهشان در هم 

 ادامه داد:  

 _ خطرناکه ! پس تا ماشین همراهیتون میکنم  

 _ دلیلش چیه؟  

 نزدیک شد  ابروهای پندار بهم 

 ی ؟  _ دلیل برای چ 

_ خب وقتی اومدم از اینم خلوت تر بود و شاید  

 خطرناک تر! علت نگرانیتون نمی دونم!  

 پندار لحظه ای تامل کرد و جواب داد:  

 _ بزارید به حساب پویا  

تابان چشم ریز کرد.عصبی شد.دست خودش نبود.تحمل  

منت و ترحم را نداشت .حرصی باهمان چهره ی گر  

 گرفته از عصبانیت غرید: 

 



 #۸۹ 

هیچ وقت...تاکید میکنم هیچ وقت به خاطر پویا کپنتون  

خرج یکی دیگه نکنید.مطمئنم حتی خودشم راضی  

 نیست.  

نگاه متعجب پندار بین مردمک های عصبی او در  

گردش بود.تابان نگاه حرصی و ممتدش را از او گرفت  

 و  با یک جمله ی کوتاه راهش را در پیش  گرفت.  

 _ خیر پیش آقا!  

 ماند و افکار مالیخولیایی کالفه کننده.    پندار 

از پشت سر رفتن او را نگاه کرد.چادرش در باد پیچ  

وتاب میخورد.درست مثل خوابی که دیده بود..بی  

 دغدغه و سبکبال می رفت.  

پنجه الی موهایش کشید و درمانده سمت قبر پویا  

 چرخید.  

 _ االن چی کار کنم.خودت بگو پویا؟؟  

ن با سنگ قبر سرد و سیاه ثمره ای  متاسفانه حرف زد 

جز سکوت برایش نداشت.برگشت.تابان مقدار زیادی  

از راه را رفته بود و در مسیر آسفالتی بهشت زهرا  

 قرار گرفته بود.  



پوفی کشید و در نهایت برادرش را رها کرد و  

گامهایش را سمت دخترک بی باک و حاضر جواب تند  

 کرد.  

ت سر می شنید و تمام  صدای گامهای پویا را از پش 

هیکلش شده بود عجله. شده بود فرار !  شده بود  

 حسی که از درون لرزه به اندامش می انداخت.  

ولی مغرورانه قدم بر میداشت تا او را متوجه ی ترس  

 و نگرانیش نکند.  

سوئیچ را از جیب بغل مانتو خارج کرد و با نفس های  

 از کرد.  گره خورد و خدا خدا کنان در ماشین را ب 

بی معطلی خودش را روی صندلی پرتاب کرد ، قرآن را  

 بوسید و روی داشبورد گذاشت  

در دلش دعا دعا کرد روشن شود.یک بار، فقط همین  

یک بار با دل او راه بیاید و مجبور نباشد مثل همیشه  

 ده بیست بار استارت بزند بلکه موتورش به کار بیافتد.  

 د و دست به سینه شد.  پندار در چند قدمی او ایستا 

با آن گام های کوچک  چه زود خودش را به ارابه ی  

 زوار در رفته اش رسانده بود.  

تابان سعی میکرد حضور او را نادیده بگیرد.پشت سر  

هم استارت میزد و دل دل میکرد این استارت آخرش  

 باشد و خیلی زود از مقابل چشم او محو شود.  



فرمان رفتن داد.مقابل  دمی بعد پندار به گام هایش  

 ماشین او ایستاد و ضربه ای روی کاپوت زد.  

 _ کاپوت بزن!!  

اووف که عجب گیری افتاده بود.پشت فرمون وار  

رفت..در مقابلش مردی ایستاده بود که شباهت عجیبی  

به پویا داشت.نه از شباهتش می  گریخت و نه از  

  .از خودش میترسید..در واقع از دستورش واهمه داشت 

شیطان درونش میترسید که راه فرار  در پیش گرفته  

 بود.   

آه عمیق و بی صدایی پس داد و به ناچار سیم کاپوت  

 را کشید.  

پندار نگاهش را از دختر مغرور گرفت و کاپوت ماشین  

 را باال زد.  

تابان داخل ماشین گیر افتاده بود.پیاده میشد  از هم  

یار بی ادب جلوه  کالم شدن با او معذب بود و نمیشد بس 

 میکرد.  

 در نهایت به شانس خودش لعنتی فرستاد و پیاده شد.  

پندار تا کمر داخل ماشین فرو رفته بود و با سیم های  

 اطراف موتور ور می رفت.  

 با حضور تابان قامت بلند کرد و گفت:  



_ کارش تمومه! سیم کشی داخلش کال از بین رفته ، تا  

 میشه  شبم که استارت بزنی روشن ن 

آه کشید.باالخره این ماشین کار دستش داده بود و  

 درست جایی که نباید او را لنگ گذاشته بود  

 لبهایش را بهم جمع کرد.  

 روغن سیاه انگشتان پندار را آلوده کرده بود.  

برگشت واز داخل ماشین سوییچ را برداشت ، چندین  

برگ کلینکس از جعبه بیرون کشید و سپس  در ماشین  

 ست.  را ب 

پندار در کاپوت را بهم زد و نگاهش روی دستی که  

 سمت او دراز شده بود خیره ماند  

کوچک بود و بی اندازه ساده.ناخواسته انگشتهای    

کشیده و ناخن های دیزاین شده ی آیدا را در ذهنش  

 تجسم کرد و بی اراده به مقایسه پرداخت  

 به یاد جمله ی آخر پویا در توصیف او افتاد  

 بان خوده خود سیندرالس! حاال ببین کی گفتم؟  _ تا 

تشکر کرد ، با همین فکر دستمال را از دست او گرفت  

و مشغول پاک کردن سیاهی الی انگشتانش شد . تابان  

 چرخید و بی حرف خالف جهت ماشین حرکت کرد.  

پندار ابرویی باال داد و فکر کرد کنار آمدن با این تیپ  

 ت باشد.  از آدمها میتواند چقدر سخ 



باد سردی وزید و شانه های تابان بهم جمع شد.فقط  

دعادعا میکرد که این مرد پشت سرش نیاید.ولی خوب  

 میدانست دعایش از آن دسته دعاهای محال است. 

 

 #۹۰ 

پندار سری به تاسف تکان داد و با تند کردن قدم هایش  

 خودش را به او رساند.پشت چادرش گرفت و گفت:  

 ه حرف چندبار تکرار کنم؟  _ واقعا نیازه ی 

تابان که از سماجت او و البته کشیدن چادرش حسابی  

 عصبی بود برگشت و تند و تیز نگاهش کرد. 

 چهره ی مرد جوان جدی و مصمم میزد. 

تابان نگاهی به مشت بسته ی او انداخت و جدی  

 ترپرسید:  

 _ من شما رو چقدر میشناسم؟  

 د  نگاهش را تا نگاه لغزان او باال کشی 

پندار حرکتی به لبهایش داد و دقیق تر چهره ی او را  

 برانداز کرد. 

 جسور بود.جسور و بی باک!  

 _ همونقدر که پویا ازم برات گفته  

تابان لبخند محوی زد.تکانی خورد و چادرش را از الی  

 انگشتان او بیرون کشید. 



_ کمه ! برای اینکه بهتون اعتماد کنم و باهاتون بیام  

   خیلی کمه!  

سیبک گلوی پندار حرکتی کرد و دستش روی هوا  

 ماند . 

 _ من بیشتر میشناسی یا اینجا و این محیط ؟  

 _ منظورتون؟  

_ منظورم اینه ، یه دوتا دوتا چهارتای معمولی کنی  

میفهمی به من اعتماد کنی خیلی بهتر که تو این محیط  

 خلوت راهتو بگیری و بری. 

جوابی نداشت.    تابان سکوت کرد.حرف حساب میزد و 

پندار پیروزمندانه برگشت و با انگشت مسیر را نشان  

 داد . 

_ دور نیست.ماشینم چند متر باالتر پارک کردم...یه  

زحمت کوچولو بکشین تا نزدیک رکابشم بیاین تا  

 تهران هستم خدمتتون ! 

با طعنه حرف میزد و قشنگ مشخص بود غرورو  

 رفتار خشک او را به رخ میکشد  

ل مقاومت بی فایده بود.ناراضی دمی از هوای  به هر حا 

سرد گرفت و این بار سمت آدرسی که در چند متری  

 اش قرار داشت راه افتاد . 



پندار لبخندی زد و اجازه داد کمی فاصله بگیرد.خیالش  

که راحت شداز همان فاصله  روبه سنگ قبر برادرش  

 گفت:  

  _ ولی عجب نونی  تو کاسه ی ما گذاشتی؟ یکی طلبت 

 قهرمان!  

تابان نگاهی اجمالی به پرادوی پندار انداخت و منتظر  

 ایستاد. 

پویا برایش گفته بود پندار عاشق بیابان گردی و  

صحرا نوردی است.موتور ماشینش را تقویت کرده و  

امان از وقتی که گاز می دهد ،  وحشی میشود و  

بزرگترین و سخت ترین تپه ها را پشت سر  

همین یک برادر..برادری که وقتی  میگذارد.پویا بود و  

از او و محسناتش می گفت برق افتخار در چشمانش  

 می درخشید و گویی که از یک اسطوره می گوید.  

به هرحال تابان فرق بین ماشین های آفرود و ماشین  

های معمولی را خوب میدانست.از بچگی کنار دست  

پدرش نشسته بود و به شکل خود خواسته ای آموزش  

گی دیده بود.زمان گرفتن گواهینانه هم به قدری  رانند 

آمادگی داشت که همان وهله ی اول مهر تایید سرهنگ  

زیر برگه اش خورده بود و موفق به اخذ گواهینامه ی  

 رانندگی شده بود  



پندار سمت مخالف او ایستاد.حرف گوش کنی این دختر  

 در عین غرور به نظرش دلنشین بود. 

اشاره کرد که اول او سوار  دزدگیر ماشین را زد و  

 شود . 

تابان تمامی حرکاتش را با تکان سر تایید میکرد و  

 سعی میکرد خیلی هم کالم او نشود. 

سوار که شد تفاوت محسوس بین دمای بیرون و  

گرمای داخل ماشین را حس کرد.نوک انگشتانش یخ  

 زده بود و این هوا در گرم کردن تنش بسیار ماثر بود. 

   

.زیر لب  زه ی عمیقی و باصدایی گرفت نریمان خمیا 

 ناسزایی به رهام گفت و تند تند شماره اش را گرفت.  

 رهام پرخاشگرانه جواب داد:  

 میزنی ؟  _ الو ! دیوونه ای این وقت صبح زنگ 

 نریمان آب گلویش را فرو داد و غرید:  

 _ خفه بابا ! تمرگیدی تو تختت خبر نداری که!  

اهم بابا دارم میرم فروشگاه!  _ تخت کجا بود ؟تو ر 

خونه نیست که دیوونه خونه اس ! از سر صبح افتادن  

 به جون هم نمیزارن کپه مرگمون بزاریم . 

 _ بازم دعوا کردن؟ 

 



 #۹۱ 

 _ کی دعوا نمیکنن؟ بی خیال ! شیری یا روباه؟  

نریمان نگاهی به پرادوی پیش رویش انداخت و جواب  

 داد:  

ول صبح پاشدن اومدن  _ بابا اینا دیگه کین ؟ ا 

 قبرستون جیک جیک میکنن برا هم!  

 _ کیا ؟ مگه چند نفرن ؟ درست حرف بزن ببینم!   

 صدای بازدم محکم نریمان در گوشی طنین انداز شد . 

_ نعشه ای یا خمار!اسکل همین دختر که آدرسش  

دادی. از صبح افتادم عقب سرش ، پا شده اومده  

نداخته.میگم اینا  قبرستون با عشقش جیک جیک راه ا 

که روزشون با قبرستون شروع میشه شبشون به کجا  

 ختم میشه ؟  

 رهام کنجکاو شد.به جای  جواب پرسید:  

 _ مردم باهاش هست؟  

_ پس یه ساعته چی دارم میگم.حتما تو خونه گیرو  

 گور دارن که تو قبرستون قرار میزارن  

 لبهای رهام  کشیده شد.  

 ن نکن ببین کجا میرن  _ عالیه نریمان !فقط گمشو 

_ زکی! من دیگه نیستم.خودت میخوابی تا لنگ ظهر ،  

 من فرستادی جاسوسی! خواب دیدی خیر باشه عمو!  



_ احمق !بهت گفتم من میشناسه..بعدشم ، اول حسابی  

دمت دیدم بعد ازت خواستم برام کار کنی..نه بیاری  

 بیچاره ات میکنم!  

فاصله داد تا  نریمان بی حوصله گوشی را از گوشش  

ادامه ی حرف او را نشنود.سپس او را خطاب قرار  

 داده و پرسید:  

 _ تا کجا؟  

 _ تا کجا چی؟  

_ تا کجا دنبالشون کنم.ببین دختره ماشین خودش  

گذاشت با ماشین پسره رفت.کجاش نمیدونم.فقط خداکنه  

خونه خالی نرن که باال رفتن از دیوار مردم کار من  

 نیست  

! خونه خالیییی؟؟؟؟آره جون خودت .اونی  _ الل شو بابا 

کاره نیست.نهایتا بام تهرانی جایی  که من میشناسم این 

 برن برگردن!  

 نریمان کالفه ابرویی باال داد.رهام تذکر وار ادامه داد:  

_ ببین ! از لحظه لحظه شون عکس میخوام.سعیتو کن  

 چیزی رو جا نندازی  

 _ امر دیگه ای نییییست؟؟  

 ی همکاری کن تا باز از خجالتت در بیام.  _ دوسه روز 

 نریمان لب و دهنی برای او کج کرد و تهدید وار گفت:  



_ فقط وای به حالت اگه سر کار باشم ، جنس اصل ندی  

 آبروتو  همه جا میبرم. 

 رهام با صدا خندید و گفت:  

_ خیالت تخت...جنس آوردم توووپ! خالصه خالص !  

 یه ذره ناخالصی نداره . 

 بینیم حاال!!!    _ می 

_ هم میبینی.هم میکشی.هم میری تو فضا عشق و  

 حال!  

نریمان که به خاطر وعده وعید های رهام از خواب  

 شیرین صبحش زده بود و هنوز خمار خواب بود گفت:  

_ باشه بابا! تعریف نکن تا بیام امتحانش کنم.االنم  

 کاری نداری  باااای!  

 _ برو ببینم چی کار میکنی؟  

ان بی خداحافظی تماس را قطع کرد..گوشی را  نریم 

روی صندلی کنار پرت کرد و بازهم ناسزایی حواله ی  

 رهام کرد.  

رهام پیروزمندانه در هپروت فرو رفت و گوشی موبایل  

 را به لبهایش کوبید. 

وای که اگر مدرک جمع میکرد و آبروی این دخترک  

مغرور را میبرد.قسم میخورد جشن بگیرد و هرچه  

 ت و رفیق دارد را به جنس مجانی مهمان کند . دوس 



   

تابان در سکوت نگاهش را به بیرون داده بود و معذب  

تر از هر وقت دیگری منتظر بود زمان سر بیاید و  

 محدودی شهر تهران را به چشم ببیند. 

این مرد برادر پویا بود.به همان اندازه چشم و دل پاک  

ه وارد تازه  و مهربان! شاید هم بیشتر ولی خب تاز 

وارد است.تا امتحان نشود و جواب پس ندهد اعتماد بی  

 اعتماد!  

 مگر کم پویای بخت برگشته را امتحان کرده بود؟ 
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نزدیک یک سال دنبالش دویده بود تا در نهایت رضایت  

داده و چند کلمه در بلوار سر خیابان دانشکده با او هم  

مادرش در  هم کالم شده بود.تازه قید کرده بود که  

 جریان است تا پویا خیال خام نکند.  

لبخندی به افکارش زد.چه روزهایی که سپری نکرده  

 بود. 

لبخندش از نگاه تیز بین پندار دور نماند..ابرویی باال  

 داد و برای شکستن این سکوت سنگین پرسید:  

 _ میرین خونه دیگه ؟  



تابان نگاهش را از شیشه کنار گرفت و به مقابل  

فس گره خورده در سینه اش را رها کرد و پنجه  داد..ن 

 هایش را بهم پیچید. 

_ بی زحمت داخل شهر پیادم کنید.باید تعمیر کار ببرم  

 باال سر ماشین!  

پندار طبق عادت چشمی ریز کرد و به حالت اول  

برگشت.این مدل سماجت کردن و پافشاری  بدجور  

 روی اعصبابش بود.  

 سینه ای سبک کرد و گفت:  

گه اطمینان دارید سوییچ بدین شب یکی میفرستم  _ ا 

 بیاره براتون!  

 نگاهی سمت او انداخت و جواب داد:  تابان نیم 

_ ممنون! صندوق عقبش کلی وسیله دارم..نمی تونم تا  

 شب صبر کنم.  

پندار معترض نگاهی به بیرون انداخت و با لحنی  

 گرفته پرسید:  

 یشد؟  _ به نظرت پویا بود به این کار راضی م 

 _ کدوم کار منظورتونه؟  

 _ اینکه بری بساط کنی و با مردم سر و کله بزنی؟  

نمیدانست از کی با او صمیمی شده که در خطاب به او  

ضمیر مفرد به کار میبرد و نظرش را می پرسد.ولی  



سوالش دقیقا سوالی بود که تمام این مدت  در ذهن  

خودش هم پیچ و تاب خورده و بی جواب مانده  

ود.چیزی هم برای پنهان کردن نداشت که در مقابل  ب 

سوال این مرد گارد بگیرد و خروش کند.دلش از این  

همه فاصله گرفت.دستش را زیر چانه زد و مجدد  

نگاهش را به بیرون داد.خیلی آهسته با خودش زمزمه  

 کرد:  

 _ اون اگه معرفت داشت که تنهام نمیذاشت  

 ه؟  _ بی معرفته که دلت براش تنگ میش 

سوال پندار بالفاصله و ضربتی فرود آمد.مانند موشکی  

که بی خبر وسط میدان جنگ رها میشود و سربازان را  

غافل گیر میکند.واقعا فکر نمیکرد پندار صدایش را  

 شنیده باشد.  

دست از چانه اش گرفت و بی اراده نگاهش کرد. پندار  

 در جواب نگاه او شانه ای باال انداخت ومنتظر شد،  

تابان به سرعت نگاهش را جمع کرد, کمی خودش را  

روی صندلی جمع و جور کرد و فشار انگشتانش را  

 بهم بیشتر کرد.با مکث در جوابش زمزمه کرد:  

_ خب قانون خوبی نیست ولی آدمیه دیگه! همیشه  

 دلش برای بی معرفتا بیشتر تنگ میشه. 



همزمان تلفن همراهش زنگ خورد وبه بحثشان خاتمه  

تابان دست داخل کیف کوچکش برد و پندار  داد. 

 حواسش را به مقابلش داد  

 _ سالم آبجی چیزی شده؟  

_ سالم به روی ماهت! نگران نشو قربونت ، فقط  

 امروز کی میتونی بیای ؟ یعنی زودتر از همیشه!  

 _ خبریه تارا ؟ خورشید نزده برگردم که چی بشه؟  

 :  تارا من و منی کرد و آهسته تر زمزمه کرد 

_ اوممم ! چند دقیقه پیش مهرداد زنگ زد گفت نزدیک  

 خونه ام! انگاری دیشب راه افتاده ، االنه که برسه.  

تابان لبش را زیر دندان کشیده و لبخندش را فرو  

داد.دو سه روزی بود که دلتنگی تارا به چشم می آمد و  

 کالفگیش را سر بچه هایش خالی میکرد. 

 اهی شی دیگه؟  _ به سالمتی ! پس میخوای ر 

_ چی بگم؟ مامان دید دیگه ! زنگ زد اینقدر ناز و  

نه.االن دارم چمدون بچه    نوازش کرد که نتونستم بگم 

هارو می بندم.شاید بعد از نهار راه بیافتیم.سعی کن  

 خودتو برسونی که ببینمت و برم!  

 _ خب چه عجله ایه ، بمونید فردا برید. 

 ید بره سرکار  _ نمیشه.مهرداد مرخصی نداره با 



دلش آرام گرفت.هروقت زندگی تارا سرو سامان داشت  

حس میکرد زندگی خودش آرام و قرار دارد.با محبت  

 تمام در جواب خواهرش گفت:  

_ میام آبجی ! سعی میکنم تا یه سه ساعت دیگه خونه  

 باشم. 
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پندار سری چرخاند و لبخندش را از دید او مخفی نگاه  

اینکه جای بساط کردن راه خانه را  داشت.بی تعارف از  

 در پیش داشت خوشحال بود.  

 تارا خوشحال در جواب تابان گفت:  

 _ باشه پس فعال!  

 _ به امید خدا!  

تماس را قطع کرد.هرچند خوشحال بود ولی میدانست  

 این زندگی تعمیرات اساسی الزم دارد.  

اینکه هربار تارا بار و بندیلش را به کول می کشد و با  

چه هایش راهی خانه ی پدرش میشود و چندی بعد  ب 

مهرداد سینه کشان برای بردنش می آید اصول صحیح  

 زندگی کردن نبود.  

تارا و مهرداد باید بدنه ی زندگیشان را جراحی کرده و  

 عیوبش را برطرف میکردند.  



در واقع زندگی باید به شیوه ای دقیق و مهندسی شده   

یکبار یکی از لوله    پیش برود ، وگرنه هرچند وقت 

هایش ترک برمی دارد و آب از داخل آن نشتی میکند و   

رطوبت حاصله  حرص اعضا را در میاورد. ویا خدایی  

نکرده سقفش ریزش میکند و اهالی آن زیر آوارش له  

 میشوند.  

به هرحال تارا وظیفه داشت فکری برای استحکام  

برای    بنیان خانه و خانواده اش بکند وگرنه الگوی بدی 

دخترانش می شد و آنها هم در آینده لذت یک زندگی  

 سالم داشتن را نمی چشیدند.  

تماس را قطع کرد.مانده بود چطور حرفش را بزند که  

 پندار با گفتن یک جمله کارش را راحت کرد.  

 _ آدرس دقیق منزل لطفا!  

لبخندی که از سر صحبت با تارا روی لبش جوانه زده  

بود.سر جایش صاف نشست و    بود همچنان پا برجا 

آهسته آهسته آدرس را برای مرد زیرک کنار دستش   

 دیکته کرد.  

پندار تظاهر کرد که دقیق گوش می دهد.کمی بعد   

 برگشت به بحث قبلی و پرسید:  

_ یعنی غیر از این ، هیچ کار دیگه ای نیست انجام  

 بدی؟  



دوباره سر بحث را باز کرده بود و خواهی نخواهی او  

 مخاطب قرار داده بود.    را 

تابان نگاه خیره اش به مقابل بود و روی جوابش با  

 او:  

_ فکر نکنم هیچ کجا حاضر باشن با یه مدرک نیمه  

 نصفه و یه قلب نسیه به دختری مثل من کار بدن.  

شاید حق با او بود.شاید قوانین این دنیاخیلی  بی  

رحمانه بود و این دختر هم مجبور بود با شرایط  

 سازگار شود.  

لبهایش بهم جمع شد و آرنجش را به شیشه ی بغل  

 تکیه زد.متفکرانه زمزمه کرد:  

 _ اگهههه ..  

 نگاهش را به تابان داد.  

یعنی یه محیط سالم تر! یه جایی که    _ اگه جایی باشه. 

 در خور...  

 ابروهای تابان هر لحظه بیشتر اوج میگرفت.  

 گفت:  پندار به سختی نفسی پس داد و  

_ به خاطر پویا نیست. اصال فراموش کن من برادر  

پویام ! به این فکر کن یکی پیدا شده که تو این شرایط  

 میخواد کمکت کنه . چه میدونم ، فکر کن میخوام...  

 _ کجا؟؟؟  



 سوال تابان نفس پندار را آزاد کرد.  

 _ هنوز نمیدونم. ولی میتونم چندجا برات سفارش کنم.  

ی سکوت برقرار شد. تابان صدایی صاف  چند ثانیه ا 

 کرد و نگاهش را دزدید، در جوابش گفت:  

_ نمیدونم چی بگم. هیچ وقت بهش فکر نکردم. اینکه  

بتونم با این قلب ترمیمی یه جامشغول شم و تعهد کاری  

 بدم برام یه کم سخته!  

_ اینکه تو گرما و سرما بری گوشه ی خیابون کار  

 آسونیه؟  

دمه . رئیس  و مرئوسش خودمم ولی  _ اون کار خو 

 جای دیگه..  

 پندار به سرعت وارد حرفش شد.  

 _ شک نکن جای دیگه کارت آسون تره!  

نگاه تابان پراز ترید برگشت.پندار نیشخندی زد و  

 گفت :  

 _ بسپارش به من !  

تابان خیال پس کشیدن نداشت.چشمان میشی رنگ  

کرد.  براقش در پس آن نگرانی بی موقع دلبری می 

 پندار برای فرار از حس گناه نگاهش را گرفت و گفت:  

 _ فقط میمونه یه چیز؟  

 تابان سری تکان داد و پندار گفت:  



_ شمارت لطف کن که اگه خبری شد بتونم باهات در  

 تماس باشم . 
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شک و تردید در عرض چند لحظه همه وجودش را در  

مد و  بر گرفت.حتی به پویا هم بعد از مدتی رفت و آ 

شناخت کامل شماره داده بود.آیا درست بود به مردی  

 که سر جمع نیم ساعت ندیده بودش شماره میداد؟  

 _ من..من!  

 پندار لبخند گرمی تحویلش داد و گفت:  

_ نگران نباش.اینقدرمشغله دارم که حتی فرصت  

نمیکنم به خودم فکر کنم . از همه مهمتر هیچ وقت ،  

میدم با اعتبار برادرم بازی  هیچ وقت به خودم اجازه ن 

 کنم.  

ترید گوشه گوشه ی صورت دختر را در بر گرفته بود.  

پندار لبخند اطمینان بخشی زد.تابان بازهم نگاهش را  

 زیر برد و زمزمه کرد:  

 _ بهتون اعتماد میکنم! 

 پندار لبخندزنان سری به تایید تکان داد و گفت:  

 ف کن!  _ حاال که اعتماد داری سوئیچ ماشینم لط 



هنوز سر تابان کامل نچرخیده بود که پندار تک خنده  

 ای زد و گفت:  

_ فکر نکنم به رفت و برگشتش بی ارزه ! یه امروز  

بشین خونه استراحت کن.میفرستم یکی ماشین برات  

 بیاره!  

تصمیم  میگرفت.یک طرفه و بدون مشورت ! اما خوب  

که دقت میکرد تمام تصمیم ها و حرفهایش به نفع  

 خودش بود و هیچ منفعتی برای این مرد نداشت. 

   

 تابان را ابتدای خیابان اصلی پیاده کرد و راهی شد.  

تابان همانجا ایستاد. شوکه بود  ، عقب سر ماشین او  

را نگاه کرده و حس میکرد در خواب راه می رود.چه  

ساده و راحت شماره ی همراه و سوئیچ ماشینش را  

.از خودش بعید میدانست به  در اختیار او گذاشته بود 

این راحتی ها به کسی اعتماد کند.ولی او که هرکسی  

نبود؟ برادر پویا بود، هرچند که گفته بود فراموش کن  

برادر پویام ! فکر کن یه نفر پیدا شده که تو این شرایط  

 قصد کمک داره.  

 جمله اش را برای خودش مرور کرد و راهی خانه شد.  

ماشین را می گرفتند و او هنوز  حتما اهل خانه سراغ  

فکری در این مورد نکرده بود.باید جوابی میتراشید ،  



بهانه ای سرهم میکرد و این میان با مادر ستایش هم  

تماس میگرفت تا امروز فکری برای سرویس دخترش  

 بکند. 

   

مهرداد آنچنان سر به زیر و مظلوم میزد که دل زمین و  

 زمان برایش آتش میگرفت.  

ا از سرو کول پدرشان باال می رفتند و گونه های  دختره 

گر گرفته ی تارا حاکی از هیجانات زایدالوصف درونش  

 بود.  

برای خواهرش خوشحال بود اما بد نمی دید کمی در  

مقابل  مهرداد خودش را جمع کند بلکه حساب کار  

 دستش بیاید.  

هرچند مهرداد هم بعد از تماس آخر امیدش را کامال از  

 ع کرده بود و البته بسیار هم دلخور بود.  او قط 

همیشه تابان واسطه ی آشتی و برگشتن تارا میشد و  

این بار خودش یکی از شاکیان مهم  پرونده دعوای زن  

 و شوهری آنها بود.  

در هرحال مهرداد آمد و خوب و بد به دوساعت  

نکشیده خانه رنگی از سکوت و سکون گرفت . بچه ها  

میزد.  خالیشان بد جور به چشم   رفته بودند و جای 



نرگس که از همان دقایق ابتدایی دلش گرفته بود ،  

 خودش را مشغول کرد و تابان به اتاق خواب پناه برد.  

اولین کاری که کرد گوشی همراهش را برداشت و  

 مشغول درد دل با پویا شد  

   

نزدیک غروب بود و پندار منتظر تماس داوود پشت  

اده و به مناظر زیر پایش  پنجره ی اتاقش ایست 

دوخته بود.داوود که زنگ زد  تقریبا سمت  چشم 

 همراهش هجوم برد.  

 _ الو داوود جان؟؟؟  

 بگو بیاد ماشین تحویل بگیره!  بزن _ دم درم ! زنگ 

 _ ای دمت گرم ! االن بهش میگم.  

تماس داوود را قطع کرد و بالفاصله شماره ی تابان را  

 ره کرده بود را گرفت.  که همان صبح در گوشی ذخی 

صدای محکم و بی منظور دختر در گوشش طنین انداز  

 شد.نیشخندی زد و گفت:  

. ماشینتون جلوی دره ! بی زحمت  _ امیری هستم 

 تحویلش بگیرید.  

لحظه ای سکوت برقرار شد.یک تشکر خشک و خالی  

 از دهان تابان خارج شد و بس!  



ابش "خواهش  پندار بیش از این توقع نداشت . در جو 

 میکنم"ی گفت و تماس را به پایان رساند.  

داوود سوییچ ماشین را  مقابل در تحویل تابان داد و  

 بعد از جدا شدن از او مجددا با پندار تماس گرفت.  

 _ دوباره سالم ، ماموریت انجام شد!  

 _ ممنون داداش! انشاهلل عروسیت! 
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 ت کنم؟ _ قربانت ! امری نیست از همینجا رفع زحم 

 _ برو به سالمت ! فردا تو شرکت می بینمت!    

امانت صحیح و سالم تحویل داده شده و او میتوانست  

با خیال راحت دفتر کارش را ترک کند و سمت خانه  

 برود.  

   

  ************* 

چهره ی ناهید خالف همه ی این مدت درهم و نگران  

 میزد.  

 پندار خودش را روی مبل رها کرد و پرسید:  

 _ چیزی شده ناهید خانم ، دمقی؟ حاجی خوبه؟  

ناهید استکان خوش رنگ و لعاب چای را مقابلش  

 گذاشت و سرد و سنگین جواب داد:  



_ خوبه ، نیم ساعت پیش قرصاشو دادم تازه خوابش  

 برده.  

 نگاه پندار روی چهره ی مادرش دقیق شد.  

_ یه چیزی شده ؟ امروز حاجی بی تابی کرده ؟ آره ؟  

 چرا زنگ نزدین که...    پس 

ناهید سینی  چای را به خودش چسباند و همانجا رو در  

 روی او وسط حرفش رفت.  

 زد.  _ امروز خالت زنگ 

ابروهای پندار در جا باال رفت. شصتش خبر دار شد  

وکامل تکیه زد.ناهید نگاهش را تا استکان روی میز  

 پایین کشید و دلخور پرسید:  

 ؟  _ آیدا اومده بود دفتر 

پندار خیره ی مادرش شد.دستی به چانه اش کشید و با  

 تعلل جواب داد:  

_ فکر میکردم منطقی تر از این حرفا باشه.چه زود  

 عکس همه تصوراتم ثابت شد.  

ناهید که تقریبا از حرفهای او سر در نمی آورد گالیمند  

 نگاهش کرد.  

_ خاله ات میگفت آیدا نشسته کنار ویدا ! میگفت ویدا  

 بود اینم بهش اضافه شد.  کم  

 سپس نگاهی به پسرش کرد و ادامه داد:  



_ چی بهش گفتی که خالت میگه از دیروز از اتاقش  

 بیرون نمیومده؟  

پندار خسته از بحث های بی نتیجه پلک روی  

 گذاشت.هم زمان با باز کردنشان گفت :  هم 

_ نمیفهمم چه اصراریه ! آیدا دیگه بچه نیست مادر  

زایی اون گفت ، یه حرفاییم من زدم که فکر  من ! یه چی 

کردم نیازه گفته شه. دیگه نه اون چیزی گفت و نه من  

بی احترامی کردم.فقط الزم بود تکلیف بعضی چیزا  

روشن شه که خب با این شرایط انگاری به مزاق آیدا  

 خیلی ام خوش نیومده.  

نگاه ناهید پر از گالیه بود.لبهایش تکانی خوردو با  

 گالیه آمیز گفت:  لحنی  

_ از کی اینجوری شدی پندار، خدابیامرزه برادرتو !  

 همیشه فکر میکردم تو از پویا عاقل تری!  

 پندار خسته بود. دستی به گردنش کشید و جواب داد:  

_ خدابیامرز پویا خیلی تالش کرد به شما بگه ما به  

درد هم نمی خوریم. یادمه همیشه در این مورد جرو  

،حاج خانم ؟ به خدا من و آیدا ، پویا و    بحث داشتین 

 ویدا به درد زیر یه سقف رفتن نمی خوردیم.  

گوشه ی لب ناهید انحنای ریزی برداشت و با نگاه  

 پسر جوانش را به سخره گرفت.  



 بلند شد.  

 پندار صدایش زد:  

 _ مامان ؟  

 لبخند ناهید عمیق تر شد و گفت:  

 باالخره کدومش؟  _ مامان ؟ حاج خانم ؟ ناهید خانم ؟  

 پندار لبخندی زد و جواب داد:  

_ قربونتون برم. همیشه اول به چهرتون نگاه میکنم  

بعد صداتون میکنم.دیگه بستگی داره روحیتون  

 چطوری باشه که به تناسب همون صداتون بزنم.  

_ االن خوب نیستم پندار ! خواهرم دلش پر بود. خودم  

 اضافه شد.  کم غم و غصه دارم اونم امروز بهش  

 گفت و راه افتاد.  

 پندار در دم بلند شد .پشت سرش روان شد و گفت:  

_ خالصه که چی ؟ باید با واقعیت روبه رو میشدن یا  

 نه ؟  

 ناهید ایستاد. چشمانش قرمز و خمار بود.  

 روی در روی پسرش پرسید:  

 _ آیدا رو نمیخوای؟ 
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 _نمیفهمم اصرارتون برای چیه؟  



 خوای یا نه؟  _ یه کلمه می 

_ فکر کنم دیروز صاف و پوس کنده همه چی بهش  

 گفتم.  

 ناهید سری به تاسف تکان داد و زمزمه کرد:  

_ برادرتم همین کارو کرد.هیچ وقتم علت درستی برای  

 رفتارش نداشت  

 پندار سر درد داشت.دست پشت گردنش گذاشت و گفت:  

_ خیلی تالش کرد شما نخواستین به حرفاش گوش  

 د.  کنی 

 ناهید برگشت.به راهش ادامه داد و گفت:  

_ حرفش فقط اون دختره بود، چشمش بسته بود و  

 واقعیتا رو نمی دید.  

 پندار قدمهایش را پشت سر او تنظیم کرد و گفت:  

_ واقعیت یعنی اجازه بدیم بقیه برای آیندمون تصمیم  

 بگیرن؟  

ناهید مقابل در آشپزخانه ایست کرد و رو به پسرش به  

 طعنه گفت:  

_ آیندتون ؟ پویا که رفته ؟ پس منظورت فقط خودتی  

 دیگه؟  

 پندار آهش را با صدا بیرون داد و سعی کرد آرام باشد  



_ آره منظور خودمم ! بزارید راحتتون کنم من و آیدا  

هیچ وقت ما نمیشیم.عقایدمون با هم یکی نیست .طرز  

یر  تا آسمون باهم فرق داره.رفتنمون ز فکرمون زمین 

یه سقف مصیبته حاال چرا این همه اصرار دارین  

 نمیفهمم؟؟  

 _ علتش میخوای بدونی؟  

پندار سری به تایید تکان داد.ناهید در جواب پسرش  

 گفت:  

 _ جلوی چشمای خودم بزرگ شدن!  

 _ خوب بزرگ شدن؟  

سوال منظور دار پندار بی وقفه و بالفاصله آمد.ناهید  

 داد:  چشمی درشت کرد و پندار ادامه  

_ نشدن حاج خانم! بیاید با خودمون رو راست باشیم ،  

این آیدا اون آیدای پنج شیش سال پیش نیست.خب دقت  

کنید می بینید کلی فرق کرده...از این رو به اون رو  

شده.سرو شکلش! طرز رفتارش ! طرز حرف  

زدنش.کال همه چیش عوض شده.تو روخدا به خودتون  

وجه کنید.باور کنید این مدل  بیایید.یه کم به اطرافتون ت 

 اصرار  کردن عاقبت خوبی نداره.  

 ناهید آه کشید.  



_ زن اگه شوهرش بخواد به خاطرش هر کاری  

میکنه.همیشه فکر میکردم آیدا  و ویدا عروس این  

خونه میشن و شما دوتا هرجور که دلتون خواست  

 بارشون میارین.  

وام  _ این دیگه خودخواهی مادر من ! اینکه من بخ 

کسی به خاطر من خودش تغییر بده..بعدشم احتمالش  

خیلی کمه! شاید یه مدت کوتاه بشه این شرایط تحمل  

 کرد ولی گذر زمان بازم همه چیز عوض میکنه.  

 نگاه ممتد ناهید پندار را وادار به سکوت کرد  

 بی حرف چرخید و زمزمه کرد:  

  _ تو من میترسونی پندار! درست داری حرفای پویا رو 

 میزنی.  

پندار تکیه اش را به دیوار داد و دست به سینه شد..با  

 احتیاط زمزمه کرد:  

 _ پویا خیلی هم غیر منطقی نمی گفت.  

ناهید سینی چای را گوشه ی سینک رها کرد و لبه ی  

 یکی از صندلی ها ولو شد.  

_ برای همینه که میگم من میترسونی.پویا دلش گیر  

کنه توام دلت گیره  بود که حرف میزد.تو چی ؟ ن 

 ووووو؟؟؟  



پندار از دیوار فاصله گرفت و قدم زنان خودش را به  

 مادرش نزدیک کرد.  

_ چرا هیچ وقت با دل پویا راه نیومدید؟ اشکالش چی  

بود؟ فقط چون دختری که شما انتخاب کردین و نمی  

 خواست؟  

لبخند محزونی روی لبهای  ناهید نشست و سرش را  

 زیر برد.  

چ وقت نخواستم مانع خوشبختی بچه هام  _ من هی 

 باشم.  

پندار با احترام پایین پای او نشست و در چشمانش  

 نگاه کرد.  

 _ پس چرا مخالف بودین ؟ میخوام این بدونم؟  

ناهید دستی به نوازش روی سر پسرش کشید و جواب  

 داد :  

_ هزار بار گفتم بازم میگم.به ما نمیخوردن...هزار  

ی داشتن.من رفتم از نزدیک  جور گیر و گرفتار 

 زندگیشون دیدم.ولی هرچی گفتم پویا قبول نکرد. 
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_ چرا به ما نمیخوردن ؟ چون دستشون خالی بود ؟ یا  

 اینکه چون باباش زندان بود و پدر باالی سرش نبود؟  



 ناهید در جوابش فقط لبخند تحویل داد  

 پندار دست روی زانوهای مادرش گذاشت و گفت:  

هیچ کدوم عیب اون دختر نبود  مامان ! مگه  _ اینا  

یادتون نیست تا چند سال پیش خودمون چطور زندگی  

میکردیم.خاطرتون هست من و پویا  دوازده ساله مون  

که بود بابا رفت پول قرض کرد تا برای جفتمون  

دوچرخه بخره.نداری عیب نیست مادر من! شما که باید  

 چیزارو بهتر از هرکسی بدونی!  این 

ناهید همچنان لبخند داشت.پسرش از کی اینقدر بزرگ  

 شده بود که به او درس اخالق میداد  

هیچ  _ خودت میگی دوتا آدم باید شبیه هم باشن.من 

وقت نداری رو عیب نمیدونستم فقط ترسیدم عشق و  

عاشقی پویا رو کور کرده باشه.برای اون دختر بیشتر  

زیر یه سقف  از بچه ی خودم نگران بودم.اگه می رفتن  

 کنار نمیومدن اون از همه بیشتر اذیت میشد  و باهم 

 _  اگه خوشبخت می شدن چی ؟  

 ناهید آهی کشید و سرش بلند کرد.  

_ حاال که نه اون به مراد دلش رسید و نه بچه ی من  

رنگ خوشبختی دید.ولی تو حواست جمع کن که  

خوشبخت شی! میفهمی پندار..من دیگه جز تو بچه ای  

 ..اگه توام بخوای.  ندارم 



 پندار انگشت روی لب مادرش گذاشت و گفت:  

_ ادامه نده.خودتو به خاطر من اذیت نکن.من تحمل  

 نگرانیت ندارم میدونی که !  

 ناهید میان همه ی دل نگرانی و درد هایش لبخند زد.  

 _ یه چیزی بپرسم راستش میگی؟  

 پنداری سری تکان داد و ناهید گفت:  

ند کسی نیست ؟ من مادرتم پندار ! اگه  _ تو که دلت ب 

 هست بگو؟  

 نگاه ناهید در نی نی نگاه پندار جا به جا شد  

دلش بند جایی نبود ؟؟ نمی دانست.شاید تا امروز  

صبح ..تا قبل از اینکه او را از نزدیک ترین حالت  

ممکن ببیند و هم کالمش شود جواب این سوال یک"  

و ناشناخته او را    نه" ی قاطعانه بود.اما حسی عجیب 

 سمت دخترک مغرور می کشید  

 ناهید منتظر بود.پندار نفسی گرفت و آهسته جواب داد:  

 _ نه!  

ناهید خرسند لبخندی زد.پندار فکر کرد این دروغ  

نصفه نیمه به لبخند مادرش می ارزد.ناهید دستی به  

 سرشانه ی پندار کشید و مادرانه پرسید:  

کردی ؟ یاد ندارم هیچ وقت  _ امروز لباس پویا رو تنت  

 این کارو کرده باشی.  



پندار خوشحال از تغییر جهت بحث  نگاهی به لباسش  

 انداخت و گفت:  

_ دیشب خوابش دیدم.صبح که بلند شدم اولین کاری که  

 کردم رفتم سر وقت کمدش  

_ لباس مرده شگون نداره  بپوشی مادر.درش  

 بیار..دیگه ام نرو سراغ لباساش  

باهاش زندگی  رای من نمرده ! من هنوزم دارم _ پویا ب 

 میکنم.  

ناهید بغضش را به سختی فرو داد و پشت دستش را  

 روی صورت جوانش کشید  

منم برم  _ پاشو مادر! چاییت یخ کرد.لباستو عوض کن 

 چاییت عوض کنم  

پندار به فرمان مادرش روی پا ایستاد.بوسه ای روی  

رفتن پسرش را    سر مادرش زد و چرخید.ناهید با لذت 

 از پشت سر تماشا کرد.  

پندار میان ورودی آشپزخانه ایستاد ، دستش را به  

دیوار گرفت و سوالی را که به شدت ذهنش را مشغول  

 کرده بود را به زبان آورد  

_ اگه یه روزی. نه همین االن! اون یه روز که میگم  

مال وقتیه که حاجی سرپا شده وآدمای این  خونه مثل  

و حوصله گرفتن .اگه اون روز دلم بند شد و    قبل دل 



خواستم برای زندگیم شریک انتخاب کنم میتونم راحت  

 بیام با شما درمیون بزارم؟  

لبهای ناهید چندین  بار باز و بسته شد و درنهایت  

 گفت:  

_ اگه انتخابت مثل برادرت نباشه با دل و جون  

 میشنوم.  

   

خارج کرد    کنار پیست ایستاد و کاسکتش را از سر 

 وروی فرمون گذاشت.  

داوود  چند ده متر آن طرف تر برایش دستی تکان داد  

و سمتش دوید.لبخندش به قدری محو بود که به چشم  

 هیچ بیننده ای نیامد.دلش گرفته بود.  

یک هفته بود که جمله ی آخر ناهید مثل ناقوس در  

میخورد و به او حس بیداری میداد.بلند  سرش زنگ 

 خواب شیرین و کوتاه.    شدن از یک 

 خوابی که شاید هرگز از یادش نمی رفت. 
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سرش را رو به آسمان بلند کرد ، چشمانش را بست و  

دم عمیقی از هوای موجود گرفت.قفسه ی سینه اش  

بدجور سنگینی میکرد .یک هفته عذاب وجدان به  



عالوه ی همان یک جمله کافی بود که دیگر سراغی از  

بلند این دختر نگیرد.رویای صادقه ی    متن های کوتاه و 

آن شبش را زیر خروارها خاک دفن کند و به هر  

 طریقی شده سرش به کار خودش باشد.  

فقط یک کار ناتمام داشت که اگر آن هم انجام میشد  

 برای همیشه یاد و خاطره ی او را فراموش میکرد.  

آهش را با صدا بیرون داد ، گوشی موبایلش را از جیب  

شلوارش  خارج کرد و انگشتش روی شماره ی  بغل  

 مجد سر خورد.  

لحظاتی بعد صدای اعصاب خورد کن اپراتور موجب  

شد از خیر تماس با او بگذرد و گوشی را سرجای قبلی  

 اش سر دهد.  

داوود نفس نفس زنان خودش را به او رساند ، با کف  

 دست ضربه ای به کتفش زد و ذوق زده خطابش کرد.  

 ر گل کاشتی!  _ ایول پس 

 گوشه ی لبش کشیده شد و سرش زیر رفت  

داوود دست به سینه نگاهی به اطراف پیست انداخت  

 وادامه داد:  

_  نگاه کن ، تک تک شون رفتن تو لک ، یعنی همه  

 روباهم فیتیله کردی رفت.کف همشون برید ، دمت گرم!  



پندار با انگشت کاسکتش را بازی داد و بی ذوق در    

 ق او گفت:  جواب تشوی 

_ اعالم کن موتورم میفروشم.هرکی خواست شماره ی  

 منو  بده تماس بگیره!  

 داوود متعجب چشم درشت  کرد:  

_ مال خودتو ؟ دست بردار پسر حیفه ، میدونی همین  

 چندماه یه بارم که میاریش پیست چقدر ارزش داره؟!!  

 نگاهش را تا چشمان متعجب او باال کشید و جواب داد:  

 تور پویا هست!  _ مو 

_ خب چرا اونو رد نمیکنی ؟ صدبار تاحاال دل و رده  

 اش رفته تعمیر برگشته.اینو نگه دار اونو رد کن بره!  

نگاهش زیر  بود و سرانگشتانش کاسکت براق و  

 مشکی رنگش را نوازش میداد.  

 _ یادگاری پویا همیشه یادگاری میمونه!  

 نگاهش باال رفت.  

داوود.اگه کسی خواست بگو  _ دست بهشون نمیزنم  

 اینو رد میکنم!  

داوود تسلیم وارشانه ای باال انداخت و پندار با پس  

دادن نفسش پنجه هایش را ال به الی موهای پریشان  

 شده اش کشید.  



از روی موتور پایین پرید  و کاسکتش را زیر بغل  

 گرفت  

 داوود فرمون موتور را گرفت و در کنارش راه افتاد  

ی چه خبر ؟ جلسات فیزیوتراپی خوب پیش  _ از حاج 

 میره؟  

نگاهش به مقابل بود و روی حرفش به داوود.عجیب  

مرام و مسلک این مرد را دوست داشت.بعد از پویا  

مرد و مردانه کنارش مانده بود و تمام تالشش را کرده  

 بود که کمتر جای خالی برادرش را حس کند.  

مده خونه! براش  _ بد نیست.این هفته دو جلسه دکتر او 

واکر سفارش دادم ، دکترش گفت بعد از این یه مدتم  

 باید با واکر خودش بکشه.  

_ انشاهلل که زودتر راه میافته.راستی بتونه راه بره در  

 حجره رو باز میکنه دیگه؟  

 پندار دوبار پنجه الی موهایش کشید و جواب داد:  

.فعال  _ نمیدونم داوود.من واقعا بیشتر از این نمیتونم 

سپردم حاج قناعتی و پسرش هوای حجره رو بگیرن تا  

 ببینم چی میشه  

_ کار خوبی کرد.تو این شرایط کمک احوال داشته  

 باشی خیلی خوبه!  



گفتم همه  _ آدمای خوبین! بابا بهشون اعتماد داره.منم 

 چی رو به راه شه براشون جبران میکنم  

اش .  _ درست میشه.تو فقط یه کم بیشتر فکر خودت ب 

 به قول مادرم همه چی به وقتش درست میشه.  

پندار کاسکتش را زیر بغل جا به جا کرد و تلخند زد.بی  

 ربط به موضوع پرسید:  

_ تو باالخره چی کار کردی ؟ به خواهرت گفتی اونی  

 که سفارش کردم ووو؟؟  

 داوود شرمنده سرش را زیر برد و با مکث جواب داد:  

گفتم بهت ..اونجا فقط  لم _ شدمنده داداش! همون او 

 ویزیتور میگیرن که تو میگی با ویزیتوری مخالفی!  

_ دشمنت شرمنده ! نمیدونم چند روزه چرا هیچی رو  

روال نیست.با مجدم تماس میگیرم میگه در دسترس  

 نیست  

سرش چرخید و این بار مستقیم او را مخاطب خودش  

 کرد.  

انجام بدم  _ قول دادم داوود! المصب جور نمیشه.اینم  

 دیگه تو کارش دخالت نمیکنم! 
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_ بیخود داری خودتو اذیت میکنی..منکه از اولم گفتم  

بیارش پیش خودمون ! کجا بهتر از اینجا ؟ هم کارش  

 سبکه ،هم خودت هستی...  

 _ نه!  

"نه " ی محکم پندار جمله ی داوود را نیمه تمام  

 گذاشت.  

 خودمون!  _ نمیشه داوود جان! هرجایی اال شرکت  

 _ نگرانی؟  

 پندار تیز نگاهش کرد و داوود ادامه داد:  

_ از تو چشمات میخونم .نگرانی پندار ! حاال علتش  

 چیه نمیدونم؟!  

نگران بود.درواقع می ترسید پای  نگران بود.خیلی هم 

این دختر به شرکتش باز شود و نتواند مقابل سرکشی  

و دل    های احساسش را بگیرد.نگران بود. سرکش شود 

مادرش برنجد.نگران بود خوابش رویای صادقه نباشد  

 و تن برادرش در گور بلرزد.  

 بی حرف نگاهش را به مقابل داد.  

 داوود دنبال حرف را گرفت.   

_ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. یار درخانه و  

ما گرد جهان میگردیم.وقتی خودت همچین موقعیتی  

 ن و اون رو میندازی؟  داری درک نمیکنم چرا به ای 



همان بهتر که درک نمیکرد.شاید اگر او هم از راز  

 دلش باخبر میشد زبان به سرزنش باز میکرد.  

الحق هم که جای سرزنش داشت . بی دلیل مبتالی  

کسی شوی که روزی همه ی زندگی برادرت بوده و تو  

تنها یک ساعت فرصت دیدن و هم صحبتی با او را پیدا  

 کرده ای.   

 اوود بی اهمیت به سکوت او ادامه داد:  د 

_ خوب فکر کن پندار! خیلی وقته بهت میگم این  

عیوضی رو رد کن بره. باور کن همه رو کالفه  

کرده.روزی نیست که با شفق دهن به دهن نزاره. صبح  

تا شب پای تلفن فک میزنه.اعتراض میکنی قلدری  

میکنه و جواب پس میده. از هشت ساعت کار ، چهار  

ساعت پای گوشیه ، دوساعت پای آینه. ردش کنی  

 جاش خالی میشه میتونی یکی بیاری جاش!  

 _ مثال کی؟  

 نیش داوود باز شد و با مزه گفت:  

_ همون دیگه ! همون خانِم  تابان !    ِِ 

 ابروهای پندار به خنده باال رفت.  

 داوود ذوق زده گفت:  

ها  _ درست گفتم دیگه؟ مگه اسمش سیده تابان آل طا 

 نیست؟  



نگاه خیره و خندان پندار لبخند واضح داوود را در پی  

 داشت.  

پندار ناغافل مشتی حواله ی بازوی او کرد و تعادلش  

بهم ریخت.قبل از اینکه خودش و موتور پندار نقش  

زمین شوند پندار بازوی او  و فرمون موتور را باهم  

 گرفت ؛ میان و زمین هوا تذکر داد:  

 ! نون بری کار من نیست!    _ قبال هم گفتم 

داوود هم ترسیده بود و هم نمی توانست جلوی خنده  

 اش را بگیرد.  

 به سختی سرپا ایستاد و معترض شد:  

 _ خیلی خب پسر ، داشتی به فنام میدادی  

لبخند زد اما دلش آشوب بود.فعال کسی که به فنا رفته  

 بود او بود نه هیچ کس دیگر!  

   

ای کاش وعده نداده بود. ای  چشم انتظاری سخت بود. 

کاش هیچ وقت امیدارش نمی کرد.اصال ای کاش هرگز  

 او را نمی دید..هرگز!  

از آخرین روزی که او را دیده بود یک هفته می گذشت  

و جز یک پیام کوتاه ، دیگر خبری از این مرد بدقول  

 نشده بود.  



سرویس بچه ها را مقابل آموزشگاه پیاده کرد و برای  

 ر پیامهایش را چک کرد.  آخرین با 

هیچ تغییر و تحولی ایجاد نشده بود ، نه پیامی و نه  

 حرفی!  

پیام آخر مرد جوان را دوباره و دوباره برای خودش  

 مرور کرد.  

_ دادم سیم کشی ماشین  عوض کردن.با این حال  

توصیه میکنم بشینی تو خونه تا خبرت کنم.این ماشین  

 دیگه ماشین بشو نیست.  

زد و پیامش را بست.مثال رفته بود که خبرش    نیشخندی 

 کند.به همان رفتن ، رفته بود که رفته بود.  

ای کاش جای این همه تظاهر به تعهد و دلسوزی کمی    

 خوش قول بود یا حداقل وعده ی الکی نمیداد. 
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عصبی بود ولی سعی میکرد به روی خودش  

ا  نیاورد.گوشی موبایلش را روی داشبورد گذاشت و ت 

تمام شدن تایم کالس بچه ها کنار خیابان توقفی یک  

 ساعته کرد.  

   



پندار در پیش رو حرکت میکرد و داوود با موتور  از  

پشت سر ماشینش می آمد.حتی پیست و رقابت و  

پیروزی حاصل ازآن هم نتوانسته بود تاثیری در  

 روحیه ی خراب او بگذارد.  

زیر لب  فرمان را میان پنجه هایش فشرد و لعنتی  

 حواله ی بخت و اقبال خودش کرد.  

 روزگارش مثل کالف سردرگم بهم پیچیده بود.  

حال و روزپدرش ، نگرانی های مادرش و گیرو  

 گرفتاری های خودش و این چند روز اخیر تابان !   

آخ که این مورد آخر بیشتر از همه عذابش میداد و گره  

  ی گوری شده بود بین همه ی گره های این کالف 

 سردرگم.  

از داخل آیینه نگاهی به داوود انداخت. با احتیاط از  

 پشت سرش می آمد و از دید او خارج نمیشد.  

تلفن همراهش زنگ خورد و تصویر داوود را از دست  

 داد.  

نام مجد ناغافل هیجان زیادی در وجودش تزریق  

کرد.لبهایش از هم فاصله گرفت و ضربان قلبش باال  

های مکررش در طول این هفته    رفت..باالخره تماس 

بی پاسخ نمانده و مجد خودش برای تماس پیش قدم  

 شده بود.  



راهنما زد..انگشت شصتش را برای داوود باال برد و  

 اشاره زد کنار بکشد.  

 همزمان سرعت ماشین را کم کرد و جواب مجد را داد.  

 _ به به ! جناب مجد ؟ سالم عرض شد قربان!  

خوبی پسر؟ چه عجب یادی از    _ سالم مهندس جان ، 

 ما کردی ؟  

پندار کامل کنار خیابان توقف کرد و شرمنده دستی  

 روی سرش کشید.  

_ شرمنده میفرمایید قربان! باور کنید گرفتار بودم  

 وگرنه همیشه به یادتون هستم.  

مجد را اولین بار در پرواز جنوب دیده بود و آخرین  

اول دوستی عمیقی    بار در مراسم پویا..ولی همان دیدار 

 بینشان ایجاد کرده بود.  

_ لطف داری مهندس! واال خودمم همچین روزگار  

خوبی نداشتم. مدتیه دخترم بیماره ، آوردمش پیش  

خودم.! دیگه یه پام بیمارستانه یه پام خونه..چند  

روزی بود گوشیم از دسترس خارج کرده بودم.مدام از  

نستم دخترم رها  هفته نامه زنگ میزدن ، منم که نمیتو 

کنم خودم از دسترس خارج کردم.امروز  رفتم سراغش  

که دیدم چقدر تماس از شما دارم. در خدمتم مهندس  

 جان..امری هست گوش میکنم؟!  



داوود کنار ماشین ایستاد.پندار دستش را برای او باال  

 برد و رو به مجد گفت:  

_ عجب ! واقعا متاسفم! میدونستم زودتر عرض ادب  

 دم..االن چطورن ؟ بهتر شدن شکر خدا؟  میکر 

_ ای...فعال که دکترش گفته باید تخت بخوابه. بین  

مهره های کمرش فاصله افتاده تکون میخوره فریادش  

به آسمون بلند میشه.دیگه چی بگم. اینم نتیجه ی یه  

 عمر تالش و زحمت شب و روزشه!  

انشاهلل!  هرچند از اول باید به  _ خوب میشن 

ن اهمیت میدادن که امروز دنبال درمان  سالمتیشو 

 نباشن!  

_ نداد دیگه! هرچی گفتیم توجه نکرد..اینقدر خودش  

وقف درس و دانشگاه کرد که تو این سن افتاد رو  

دستم ! ای کاش! فقط ای کاش زندگیش ثمره  

داشت.هرچی بیشتر به جوونی از دست رفته اش نگاه  

 میکنم بیشتر نگران میشم...  

 آه کشید.  

بگذریم مهندس جان ، شما چی کار میکنی؟ پدر و    _ 

 مادر خوبن ؟ نگفتی چی کارم داشتی؟  

پندار بالتکلیف شده بود.نمیدانست میان گرفتاری های  

 او درخواستش را مطرح کند یا نه!!   



 تعللی کرد و با احتیاط زیاد جواب داد:  

_ سالم می رسونن ! راستش نمیدونم چطور بگم..منم  

تم براتون که نمیدونم تو این شرایط  یه زحمت داش 

 درسته مطرحش کنم یانه؟  

_ درخدمتم مهندس جان! چیزی هست بگو ! اگه کاری  

 از دستم بر بیاد خوشحال میشم انجام بدم  

پندار برای تسلط بیشتر دستی به صورتش کشید و  

 گفت:  

_ اووم...حقیقتا ، چطوری میشه گفت ؟ خواستم ببینم  

جا برای آشنا دارید..یه آدم قابل  تو دم و دستگاهتون  

 اعتماد که شدیدا نیاز به کار داره؟!!  

 حرفش را زد و نفسش را بی صدا بیرون داد  

 مجد کمی سکوت کرد و پرسید:  

 _ مرد یا زن؟ 
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_ یه خانم جوان ! اگه ضمانتم الزم باشه خودم  

ضمانتش میکنم ، فقط دنبال یه جای سالمم که بتونم  

 .  دستش بند کنم 

_ واال چی بگم مهندس! خودت که بهتر میدونی اوضاع  

کار چقدر خرابه! حاال این خانم تحصیالت چیه ؟  



شرایطش به چه شکله ؟ قبال جایی کار کرده ؟ سابقه  

داره ؟ میدونی که دفتر مجله کارش با هرجایی فرق  

 داره؟!!  

 پندار نفسش را بی صدا رها کرد و گفت:  

البته بنا به دالیلی که از پشت  _ دانشجوی ادبیات بوده.  

تلفن نمیتونم خدمتتون عرض کنم درس رها کرده ولی  

دستی تو شعر و ادبیات داره.ببنید جناب مجد ؟ اصال  

برای همین مزاحم شما شدم...دفتر مجله میتونه جای  

مناسبی براش باشه البته اگر شما لطفی کنید و روی  

 من زمین نندازید!  

ر بی صبرانه منتظر جواب او  مجد کمی فکر کرد.پندا 

بود..داوود از پست شیشه ی بسته بی قراری میکرد.تا  

 اینکه مجد جواب داد:  

_ باشه..یه قراری بزار اواسط هفته ی آینده بیارش  

دفتر! بی زحمت خودتم باهاش بیا که دلم برات خییلییی  

تنگ شده.هم تجدید  دیدار میکنیم .هم  من با این خانم  

 نم اصال به درد کار ما میخوره یا نه!  حرف میزنم ببی 

یک دنیا حس خوب به قلب مرد جوان سرازیر  

 شد...پلکهایش را بست برای اطمینان پرسید:  

 _ فقططط ! امیدوار باشم دیگه!  

 مجد با لحنی پر از خنده جواب داد:  



_ نگران نباش. به هرحال ما که دستمون تو کاره ؛ اگه  

نار براش یه جایی تعریف  بخواییم میتونیم این گوشه ک 

کنیم.فقط به شرط اینکه اول خودش بیاری از نزدیک  

ببینم دوم اینکه خودتم باهاش بیای ، که خیلییی دلم  

میخواد بدونم این خانم کیه که مهندس ما اینطوری  

 براش ریش گرو میزاره.  

لبخند زد.لبخندی که از اعماق وجودش شکل گرفته بود  

 د.  و بی شباهت به خنده نبو 

بعد از پایان تماس شیشه را پایین داد.چهره ی داوود  

.پندار کف دستش را روی فرمون  دل نگران میزد 

 گذاشت و گفت:  

 _ درست شد!  

 داوود سری تکان داد و پرسید:  

_ چی پندار ؟ کی بود این؟ در مورد چی حرف میزدی  

 که اینقدر طول کشید؟  

کلمه    پندار در جواب همه ی سوال های او در یک 

 گفت:  

 _ مجد!  

 کلمه مجد را با شعف زیاد به زبان آورد  

 گل از گل داوود هم شکفت.پندار نفسی پس داد و گفت:  



_میگفت گرفتار بوده.در هرصورت قرار شد کارم راه  

 بندازه!  

 ابروهای داوود به خنده باال رفت  

_ پس حله داداش! بریم که شام امشب افتادیم  

 اساسی!!!  

ی ریزی کرد.شام که هیچ حاضر بود تمام  پندار خنده  

 شرکت را سور بدهد.  

بعد    _ قبول ، فقط من یه تماس کوچولوی دیگه بگیرم 

 بریم که رفته باشیم.  

داوود خندید.حرکت رو به جلوی ریزی به موتور داد و  

 گفت:  

_ حرفی نیست! فقط من بکشم که کنار که راه بندون  

 دیگه؟؟؟  نشه! شمام به کارت برس. و یه چیز  

پندار با تلفن همراهش مشغول بود که داوود به شوخی  

 گفت:  

_ فراموش نکن که من همین جام! در چندقدمیت کمین  

 کردم که یهو جا خالی ندی!  

انگشتان پندار میان راه توقف کرد و تمام صورتش به  

 خنده نشست.  

داوود با حفظ همان حالت انگشت کنار پیشانی کشید و  

 " موتور را کنار خیابان هدایت کرد. با گفتن "فعال 



   

تلفن همراهش زنگ خورد.ستایش پر سرو صدا در  

ماشین را باز کرد و قلب تابان بعد از این همه چشم  

 انتظاری رو به انفجار رفت.  

تابان ابتدا انگشت روی بینی گذاشت و ستایش را  

ساکت کرد ، سپس صدایی صاف کرد و هرچه قدرت  

 داشت در کالمش ریخت  

 _ بله!  

 _ سالم خانم! امیری هستم.  

صدای مردانه و مقتدر پندار دورنش را لبریز از    

هیجانی غیر قابل وصف کرد.بیم داشت لرزش صدایش  

محسوس باشد و آبرو برایش نگذارد.ستایش چهار  

چشمی چهره ی گر گرفته از هیجان او را می  

 پایید.خودش را روی صندلی تکانی داد و گفت:  

 ی امیری به جا آوردم!  _ بله آقا 

_ حالتون چطوره ؟ خدایی نکرده تو این هفته فکر بد  

که نکردین ؟ تماس نگرفتم چون جواب قطعی نگرفته  

زدم بگم اواسط هفته ی دیگه یه روز  بودم .امروز زنگ 

 جایی؟  تعیین کنید که بایدبریم 

 _ کجا؟  

 لحن سرد و خشک تابان پندار را به شک انداخت. 
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 رد و خشک تابان پندار را به شک انداخت  لحن س 

 _ کجااا؟؟ بعیده به این زودی فراموش کرده  

باشید .گفته بودم که براتون سفارش میکنم یه جا  

 ،به همین زودی یادتون رفت؟؟    مشغول شین 

به سختی پرو خالی شد.    قفسه ی سینه ی تابان 

فراموش که نکرده بود هیچ ، تمام هفته ی گذشته  

تلفن همراهش خشک شده بود و تمام    چشمش به 

شبهایش را با رویای شغلی مناسب به صبح رسانده  

بود. اما لعنت به قلبی که نسبت به این مرد حساس بود  

 و کوچکترین اشاره از سمت او ضربانش را باال میبرد.  

_ فراموش نکردم آقای امیری.منظورم اینه کجا قراره  

س بدید خودم  بریم ؟ کدوم محل ؟ امکانش هست آدر 

 تنها برم؟  

 لحن مرد جوان حالتی از دلخوری گرفت و جواب داد:  

_ نمیشه خانم ! گفتن که حتما معرفتونم باشه.فکر  

 نکنم بدون من برید تحویلتون بگیرن!  

عجب جواب تند و داندان شکنی گرفته بود. خودش را  

 بهم جمع کرد و سعی کرد منعطف تر صحبت کند.  



وز تعیین میکنم و بهتون اطالع  _ باشه پس من یه ر 

 میدم.  

 _ کی؟  

 _ االن که خونه نیستم. برم خونه براتون پیامک میزنم.  

کنار خیابان بساط  خونه نبود ؟ یعنی کجا بود ؟ بازهم 

کرده بود ؟ آخ که اگر از دست این دختر سر به بیابان  

 میگذاشت حق داشت.  

 ر!  _ پس منتظرم ! اگه امر دیگه ای نیست خدانگهدا 

 _ ممنون! در پناه خدا!  

به قدری این گفتگو نفس گیر بود که بعد از قطع تماس  

 پوف طوالنی و بلندی کشید.  

 ستایش همچنان چهار چشمی مواظبش بود.  

 _ حالت خوبه تابان جون؟  

 برگشت.ابروهایش را باال داد و گفت:  

_ یه کاری برام پیش اومده ستایش جان ، شاید وسط  

جایی! به مادرت بگو که یه  بخوام برم هفته ی دیگه   

 فکری برای اون روزت بکنه!  

ستایش که هنوز جواب سوالش را نگرفته بود گردنی  

 به پریشانی او کج کرد و گفت:  

_ باشه ، ولی آخه اتفاقی افتاده  ؟ این آقا کی بود که  

 باهاش حرف میزدی؟  



 تابان اخم ریزی کرد و ستایش به سرعت گفت:  

ضول نیستم. بلند گوی گوشیت ایراد داره  _ به خدا ف 

 صدا پخش میشه!  

که از دست شما دخترا! شاید یه جا برم  _ اوففف  

سرکار! حاال قطعی شه خودم به مادرت خبر میدم.این  

 آقام برای همین تماس گرفته بود.  

ستایش ناغافل وار رفت.سر جایش صاف نشست و  

 دست به سینه شد.  

گاه کرد و ستایش با لب و  تابان با دقت در صورتش ن 

 لوچه ای آویزان گفت:  

_ اه ! چقدر بد!تازه تازه داشتیم بهت عادت  

 میکردیم .حاال نمیشد..  

 نگاهش را به تابان داد.  

_ اصال به مامانم میگم هزینه ی سرویس من زیاد کنه  

 خوبه ؟ ولی خواهشا ما رو تنها نذار.  

شده  تابان لبخند زد. دخترک عجیب دلبسته ی او  

بود.پشت انگشتش را روی صورت نرم و یخ زده ی او  

 کشید و مهربان گفت:  

_ الهی بگردم! منکه تا آخر عمر نمیتونم سرویس  

.این کار برام مقطعی بود.بعدشم هنوز چیزی معلوم  ببرم 

 نیست.یهو دیدی رفتم و نشد.  



 _ خداکنه نشه!  

  _ نگو دختر! بگو ایشاهلل بشه.میدونی چقدر نذر و نیاز 

 که از این وضعیت خالص شم!    کردم 

 ستایش چرخی زد و رو به او نشست.  

_ پس من چی ؟ تابان جون توروخدا! تو بری مامانم  

 سخت به هرکسی اعتماد میکنه.  

تابان که حس و حال او را درک میکرد سری به  

 تکان داد و گفت:  اطمینان 

_ خالصه همه که نااهل نیستن. مامانتم حق داره  

ست هرکسی نمیده.ولی من نباشم مطمئن  دخترش د 

باش میگرده یکی مطمئن تر از من برای دخترش پیدا  

 میکنه.  

 اشک در چشمان ستایش حلقه زد.  

تابان اخم نازی کرد و انگشت شصتش را زیر پلک او  

 کشید.  

_ گریه چرا آخه؟ تو دیگه خانمی شدی برا خودت!  

و    ن بهت قول میدم خیلی بهتر از من تو زندگیت میا 

میرن. قوی باش. تو بخوای وا بدی خواهرتم به تو  

 نگاه میکنه دیگه نمیتونه خوب زندگی کنه ها!! 
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 دلم برات تنگ میشه تابان جون!  

برات تنگ میشه.ولی اگه تابان دوست داری  _ منم دلم 

اشکات پاک کن ، بعدشم زنگ بزن ببینم این دوستت  

 خونه!  د برم چرا نمیاد بریم ، منم دیرم میشه بای 

 ستایش لبهایش را بهم فشرد و حرفش را تایید کرد.  

حقیقتا تابان را دوست داشت و دل کندن از او برایش  

 خیلی سخت میشد.  

او شماره ی رفیقش را گرفت و تابان تقریبا در رویا  

 فرو رفت  

   

آخرشب بود.از شدت هیجان تا لحظه ی خواب از سرو  

کرده بود.از همه چیز   گردن نرگس باال رفته و دلبری  

و همه جا گفته بود.حتی از شغلی که هنوز خودش هم  

اطالعات دقیقی از آن نداشت و فقط دلش را بی دلیل به  

رفتار موجه این مرد خوش کرده بود. البته منبع  

پیدایش شغل را هم فاکتور گرفته بود. نه میخواست و  

.همان پویا بس  نه توان بردن نامی از پندار داشت 

ود.اگر نرگس میفهمید به هر دلیل پای پندار هم به  ب 

زندگی دخترش باز شده دیگر مراعات نمیکرد.سر پویا  

هم کلی با او حجت تمام کرده بود و تابان میدانست  

مادرش از آن دسته مادرهای بی خیال نیست که راحت  



از کنار موضوعی رد شود و برای خودش حل و  

 فصلش کند.  

شت .قبل از اینکه سری به  تلفن همراهش را بردا 

 پیجش بزند این جمله را برای پندار پیامک زد.  

 _ سه شنبه ی همین هفته!  

پندار که منتظر شربت آخر شبش بود بالفاصله پیامک  

 را خواند و گوشه ی لبش خندید.  

شیطنت زیر پوستش دوید و تصمیم گرفت کمی ادبش  

 کند.  

بود. شاید  کمی منتظر می ماند و خماری می کشید بد ن 

 یاد می گرفت در روابط اجتماعیش تجدید نظر کند.  

ساعتی بعد پندار سر به بالشت گذاشت و گوشی  

همراهش را مقابل صورتش باال گرفت.بی سالم و  

 احوالپرسی برای دخترک پر مدعا نوشت:  

 _ چه ساعتی؟  

 جوابش بالفاصله آمد.  

 _ ده صبح خوبه؟  

خترک نظرش  لبخندش طول و عرض بیشتری گرفت. د 

را میپرسید واین نشانه ی خوبی بود .حس میکرد که  

تمام یک ساعت را پای گوشی انتظاری کشیده است و  



احتماال خماری کار خودش را کرده است . بس بود  

 ،فعال همین اندازه برایش کفایت میکرد.  

 جمله ی بعدی را بالفاصله تایپ کرد.  

که پیاده  _ خوبه ! پس شد ده صبح! سر همون خیابون  

 ات کردم منتظرم!  

چیزی تابان را آزار میداد. رویای مردی که دیگر نبود.  

نبود ولی یادش همیشه و در همه حال با او بود.آیا  

همراه  برادر پویا رفتن کار درستی بود؟ ولی او که  

منظوری نداشت ؟ پس چرا قلب بی صاحبش یک لحظه  

احساس  آرام و قرار نمیگرفت. پویای ناراحت بود یا  

 سردرگم خودش بود که آزارش میداد؟  

خیلی بحث را کش نداد ، دستش روی کلمات لغزید و  

 آخرین جمله را ارسال کرد.  

 _ باشه ، ممنون!  

پندار همراهش را روی شکمش گذاشت و دستانش را  

زیر سر برد. چرا ؟ واقعا چرا دوری کردن از او محال  

ر پافشاری  شده بود.ابتدا اصرار های پدرش و این با 

 مجد باعث شده بود که بازهم همراه او شود.  

ضربان قلبش نامنظم میزد. علتش حضور دوباره ی  

این دختر بود یا قلب برادر ناکامی که در سینه ی او  

می تپید.قلبی که هربار بی تاب می شد سیم هایش  



اتصالی میکرد و برادر بزرگتر از جرقه هایش خبردار  

 می شد.  

   

وعود رسید.روزی که تابان برایش  سه شنبه ی م 

ساعت شنی گذاشته بود و شب به شب در تنهایی  

خودش رویا  پردازی میکرد.شغلی که آفتاب و مهتابش  

ماند و درجه و اعتبارش هزاران  در پس سقفی بلند می 

 پله باالتر از بساط کتاب کنار خیابان بود.  

هرچند هنوز نمیدانست برای کدام کار ندیده رویا  

ازی میکند ولی به قول پویا برادرش ساالر بود و  پرد 

 ساالر حرف بی جهت نمیزد و وعده های الکی نمیداد. 

   

استرس داشت. مدام اطرافش را زیر نظر داشت بلکه  

دوست وآشنا مقابلش سبز نشوند. بیم داشت که خبر  

سوارشدن دختر نرگس درماشین مدل باالی مردی  

ه شود و آبروی  ناشناش لق لقه ی زبان در و همسای 

 خانه و خانواده اش به باد رود.  

ماشین پندار که مقابل پایش توقف کرد امان نداد. هول  

زده نظری به اطرافش انداخت و سوار شد.بی معطلی  

 کمر بندش را کشید و گفت:  

 _ سالم ! بی زحمت راه بیافتید.  



 پندار متعجب ابرویی باال داد و حرکت کرد.  

 ی افتاده؟  _ علیک سالم ، اتفاق 

 _ قفل کمر بند را انداخت و در جوابش گفت: 
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نمیخوام کسی مارو باهم ببینه. حوصله ی سوتفاهم  

 بعدش ندارم.  

پندار که تازه دوزاریش افتاده بود دور از چشم او  

 لبخندی زد و سری تکان داد.  

 از محل که دور شدند تابان نفس راحتی کشید و پرسید:  

 کجا داریم میریم؟  _ باالخره نمیگید  

 پندار نگاهی گذرا کرد و در جوابش پرسید:  

 _ یادمه گفتی که به من اعتماد داری!!  

 _ چون گفتم حق ندارم بدونم کجا قراره برم؟  

_ اگه واقعا اعتماد داری میشینی تا ثابت کنم جای بدی  

 نمیبرمت.  

تابان تکانی روی صندلی خورد و چادرش را از زیر  

 .  پایش آزاد کرد 

_ اگه اعتماد نداشتم که االن اینجا نبودم. ولی بازم  

 حقمه که بدونم!  

 پندار پنجه ای ریز الی موهایش کشید و اکی داد  



 _ بعععله !حق داری!  

سپس ضربه ای روی پایش زد ، نگاهی اجمالی رو به    

 او کرد و گفت:  

 _ میریم دفتر مجله!    

 ر ادامه داد:  تابان فلفور برگشت و پندار با انعطاف بیشت 

 _ هفته نامه ی فصل سبز!  

ردی از خوشحالی در چهره ی دختر دوید. لبهایش بی  

 اجازه کشیده شد و  بی اراده به حرف آمد.  

 _ واقعاااا ؟ سر به سرم ک ..  

حرفش را نیمه راه قطع کرد. پندار که ادامه ی حرف  

 او را تا ته خوانده بود لبخندی زد و گفت:  

گه اجازه بدی رسیدیم مقصد ، خودت  _ بله واقعا ! ا 

 متوجه میشی.  

دل تو دل تابان نبود .کامل روی صندلی جا به جا شد و  

 با اشتیاق زیاد چشم به مسیر دوخت.  

اگر در دفتر مجله مشغول میشد که نور علی نور بود.  

نفس عمیقی از بینی گرفت و خوشحال تر از هر زمان  

 دیگری لحظه شماری را از سر گرفت. 

   



پندار مقتدارنه پا روی پا انداخته بود و تابان با متانت  

تمام چاپ جدید فصل سبز را ورق میزد و با دقت  

 مطالب و سر فصل هایش را زیر نظر می گرفت.  

از لحظه ی ورودش حسابی مورد توجه مجد واقع شده  

و تصمیمش برای نگه داشتن او در دفتر مجله قطعی  

 شده بود.  

و پندار دوستانه با هم گفتگو    دقایقی بود که مجد 

میکردند و از هر دری میگفتند.مجد از بیماری دخترش  

میگفت و پندار از سکته ی نا بهنگام پدرش و گرفتاری  

 های بعد از آن!  

از میان گفتگوی دو مرد تابان به سر پر مشغله ی  

پندار پی برد و در دلش تبریکی هم به این همه  

بل مصیبت های پی در پی  استقامت و بردباری ، در مقا 

 تقدیم او کرد.  

دقایقی بعد مجد او را مخاطب قرار داد و وادارش کرد  

سرش را از مجله بیرون بکشد و گوش به فرمان  

 بنشیند.  

 _ خب خانممم ؟  

 _ آل طاها هستم. سیده تابان آل طاها!  

 مجد خنده ی ریزی کرد و متواضعانه سری تکان داد.  



دس جان گفته بودن ولی   _ بله حق باشماست! مهن 

 مشغله ی زیاد کم حافظم کردههه! خانمههه آل طاها!!  

 تابان لبخند محوی زد و سرش را زیر برد.  

_ مشغله که همیشه هست. مهم اینه که نحوی برخورد  

 با زندگی  و مشکالتش رو بلد باشیم.  

مجد تایید وار سرش را تکان داد.دختر عاقل و فهمیده  

 د.با حفظ همان چهره  پرسید:  ای به نظرش می آم 

_ هفته نامه رو دیدین ؟ مهندس فرمودن ادبیات  

خوندین ، با توجه به این ، فکر میکنید تو چه زمینه  

 ای بتونید فعالیت کنید؟  

 جلد روغنی مجله میان پنجه های تابان فشرده شد.  

اینکه مهندس اطالعات دقیق از او در اختیار مجد  

یب نبود.به هرحال او ساالر  گذاشته بود خیلی هم عج 

بود و به قول پویا ساالر باید از همه ی کارهای او  

 مطلع می بود.  

_ بله ، آقای مهندس درست فرمودن ، ادبیات خوندم  

 اما نیمه نصفه!  

مجد خندید. لبهای پندار از دو سو کشیده شد و مجد در  

 جوابش گفت:  

ید کجا  _ در جریان هستم خانم آل طاها! شما فقط بفرمای 

 و چطور میتونید به ما کمک کنید؟ 
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سکوت سنگین و معنی دار پندار از آن ژست های  

دلنشینی بود که تابان بی نهایت می پسندید.سکوتی که  

به او اجازه میداد راحت  و مستقل عمل کند و با اعتماد  

 به نفس پیش برود  

_ اووومم ...اجازه هست قبلش یه پیشنهاد بدم آقای  

 مجد؟  

مجد گردنی به تواضع کج کرد و تابان خجالت زده  

 گفت:  

_ مجله تون مجموعه ای زیبا و کامل از دانستنی  

هاست ، تبریک میگم بهتون ، فقط یه سر فصل کم داره  

که اگه اونم اضافه بشه دیگه هیچ نقصی نخواهد  

 داشت.  

ابروهای مجد به دقت باال رفت. پندار ناخودآگاه اعتماد  

ا تحسین کرد.بی دلیل نبود که تابان تابان  به نفس او ر 

کردن های پویا تمامی نداشت.این دختر خالف ظاهر  

ظریفش درونی پر و مقاوم داشت. مجد در جواب نگاه  

 منتظر تابان گفت:  

 _  با کمال میل میشنوم !  



تابان لبخند زد.نگاهش روی جلد مجله سر خورد و  

 زبان باز کرد:  

اما میشه یه سر فصل با    _ شاید کمی زمان بر باشه 

 عنوان "خانه ی دوست" به سرفصل ها اضافه کرد  

 نگاه مجد حالت پرسشی گرفت:  

 _ خانه ی دوست؟  

 تابان با تانی سرش را باال برد و جواب داد:  

_ بله ! در واقع این فصل از مجله میتونه متعلق به  

نویسنده ها و شعرا باشه.میدونید آقای مجد ؟! ما  

نداریم.دیگه خودتون  نده تو کشورمون کم شاعر ونویس 

بهتر میدونید که ایرانیا به شعر و ادبیات تو دنیا شهره  

ان ،  فقط مشکل ما اینجاست که حامیان خوبی پشت  

این اندیشه های زیبا نیست.شما میتونید هر هفته از یه  

نویسنده یا یه شاعر دعوت کنید و ضمن مصاحبه کتب  

ه مخاطب معرفی  منتشر شده از اون رو هم ب 

به    کنید.اینجوری هم به شهرت نویسنده کمک کردید هم 

هر حال هر نویسنده یا شاعری ، طرفدار و مخاطب  

خودش رو داره که به واسطه ی این مصاحبه جذب  

مجله ی شما میشه.در واقع این کار برای دو طرف  

 معامله سود داره و البته کامال بی ضرره !  

 گرفت.    نگاه مجد رنگی از تحسین 



_ عالیه خانم! فقط اینکه ما چطور میتونیم با این  

 نویسنده های عزیز ارتباط بگیریم؟  

تابان از استقبال مجد نیرو گرفت و نفس راحتی پس  

 داد  

_ کار سختی نیست.االن فضای مجازی دسترسی به  

افراد رو آسون کرده.شما میتونید ابتدا با نویسنده ی  

برای مصاحبه به دفتر مجله  مورد نظر ارتباط بگیرید و  

دعوتش کنید ، بعد  یه خالصه کوچیک از مجموعه  

نوشته های نویسنده و دوخط از زندگینامه رو در  

اختیار مخاطب بزارید و برای چاپ بعدی مجله آماده  

اش کنید.به همین شیوه پیش برید کم کم ناشرین و  

نویسنده ها خودشون استقبال میکنن و کارتون آسون  

 میشه.  

مجد متفکرانه تکیه زد و با انگشت زیر چانه اش را  

 بازی داد.  

پندار که بی تعارف از شجاعت و قدرت کالم او لذت  

برده بود غروری شیرین تمام وجودش را در بر  

گرفت.در مقابل مجد سرافراز شده بود وبیشتر از این  

 نمی خواست.  

کمی بعد مجد حرکتی به خودش داد و رو به جلو خم  

 شد.  



_ قبوله خانم! پس من این قسمت از مجله رو میسپارم  

 به خودتون! البتهههه!!  

 لبخند زد.خودکارش را روی میز تابی داد و گفت:  

 _ دوتا شرط دارم!  

 تابان به معنای شنیدن سری تکان داد.  

 مجد در جوابش گفت:  

_ اول اینکه آخر هر ماه بازخورد کارتون چک میکنم  

یه فصل تازه منطقی به نظر    که به نظرم برای شروع 

 میاد.دوم اینکهههه...  

نگاهش را بین تابان و پندار سرگردان کرد و با تردید  

 ادامه داد:  

_ یه مدت باید آزمایشی کار کنید تا عیارتون دستم  

 بیاد.مشکلی که با این موضوع ندارید ؟  

تابان بی اراده به پندار رجوع کرد و برای کسب تکلیف  

و دوخت.مجد جفتشان را زیر نظر گرفته  چشم در چشم ا 

 بود که تابان به سرعت خودش را جمع کرد   

_ مشکلی نیست.در هرصورت بهتون حق میدم که  

 نگران اعتبار مجلتون باشید.  

 مجد لبخند شیرینش را تکرار کرد.  

_ اینکه از همون اول نظرم جلب کردید پنهان کردنی  

کارکنان این    نیست خانم ! ولی قانون قانونه! همه ی 



مجموعه اول از فیلتر نگاه من رد شدن و بعد  به  

عنوان عضو ثابتی از این خانواده کارشون شروع  

 کردند.  

اینم بگم که قبل از دیدنتون تصمیم داشتم یه مدت جای  

یکی از بچه ها باشید تا روال مجموعه دستتون  

بیاد.خانم زارع ، یکی از دوستان مجموعه تازه زایمان  

و فعال نمیتونن با ما همکاری کنن.قصد داشتم  کردن  

بخش آشپزی ایروونی بدم دستتون که گویا از قبل  

 خودتون برنامه ریزی داشتین.  

قلب تابان از هیجان زیاد رو به انفجار بود ، با این حال   

 نجیبانه لبخند زد . 
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 اختیار دارید.من فقط نظرم گفتم!  

کردم.ورودتون به  _ و من هم با کمال میل استقبال  

مجموعه ی فصل سبز رو تبریک میگم خانم آل طاها!  

 برید ببینم چی کار میکنید.  

   

چهره ی دختر از هیجان گل انداخته بود.ولی ساکت بود  

، به قدری که وادارت میکرد برای کشف رازهای  

 پنهانی اش تالش کنی.  



دقایقی بود که از دفتر مجد بیرون زده بودند و الم تا  

 کالمی بینشان رد و بدل نشده بود    کام 

پندار خسته از این  سکوت سرد و یخی؛ صدایی صاف  

 کرد و سکوت را شکست.  

 _ چطور شد که با پویا آشنا شدی؟  

صدای مرد جوان تابان را از رویای شیرین و ادامه  

 دارش بیرون کشید.  

 _ بله !  

پندار به حواس پرتی او نیشخندی زد و سوالش را  

 د.  تکرار کر 

_ پرسیدم چطور شد که با پویا آشنا شدی؟ خیلی  

ساکتی سیده خانم ، یه حرفی بزن ، تعریف کن ببینم  

چی شد که برادربازیگوش من نه یه بار نه ده بار ،  

 روزی صدبار اسمت میاورد.  

تابان که تقریبا غافل گیر شده بود همه ی رویاهایش را  

یت  در گوشه ای از ذهنش گذاشت و مسلط به موقع 

 سعی کرد حواسش را جمع سوال او کند.  

نفس عمیقی گرفت.هوای مطبوع و گرم داخل اتومبیل  

 هم مزید بر حال خوب چند دقیقه ی پیشش بود.  

 _ نمیدونم  



_ نمیدونی  ؟ یعنی چی ؟ مگه  میشه یه آدم به این  

 زودی خاطراتش فراموش کنه.  

 تابان با جدیت تمام نگاهش کرد و پاسخ داد  

رم این بود که نمیدونم چی شد که کار به اینجا  _ منظو 

 رسید.  

پندارخودش را آماده ی شنیدن نشان داد.تابان  به  

حالت اول برگشت . وقفه ی کوتاهی بین حرفش  افتاد.  

انگار غرق خاطراتش شده بود.کمی بعد با حالی غریب  

 لب باز کرد.  

_ از دانشگاه برمیگشتم خونه! هوا مثل االن سرد بود.  

ودم رسوندم سر ایستگاه که اتوبوس از دست  خ 

ندم.صندلیا پر بود برای همین مجبور شدم سرپا  

بایستم.داشتم برای اتوبوس این پا اون پا میکردم که  

یهو یه موتوری مثل جت از بغلم رد شد. دیگه نفهمیدم  

چی شد.چادرم به زانوی سرنشینش گیر کرد و رفت رو  

ه حالی بودم که االن نمی  ... ی هوا! خیلی ترسیده بودم 

تونم توصیفش کنم..فقط دستم گذاشتم رو صورتم و از  

ترس نشستم رو زمین.مردم ریختن دورم . هرکس یه  

چیزی میگفت.یکی میگفت از پالکش عکس بگیر.یکی   

میگفت بگیرش نذار فرار کنه.یکی میپرسید خانم حالت  

 خوبه؟  



  هه !یکیم داشت  کیفم و کتابم از کف زمین جمع 

 میکرد.  

 ولی من از ترس یخ زده بودم.شوکه شده بودم.    

بعد دیدم صدای جرو بحث میاد.سرم بلند کردم دیدم دوتا  

از بچه های دانشکده درگیر شدن.قلبم درد گرفته  

بود.میخواستم بلند شم نمی شد.یهو پویا از دل دعوا  

اومد بیرون.چادرم تو مشتش بود.پسرای دانشکده  

و عقب زد اومد جلوی پام  رو  ولش  نمیکردن.همه ر 

زانو نشست ، اول چادرم پس داد بعد گفت اگه حالت  

 خوب نیست پاشو بریم درمانگاه!  

 بغضم گرفته بود.  

 یه نفر گفت : خبر مرگت اینجا جای این کاراست؟  

پویا عصبی شد.نمیدونم شایدم ترسیده بود.حرص کرد  

لند  ، منم برای اینکه قائله ختم شه چادرم گرفتم و ب 

شدم.حالم که خوب نبود ولی هیچی نگفتم.پویا بلند  

شد.دید من هیچی نمیگم فکر کرد حتما االن گرمم حالیم  

 نیست . کالفه گفت خانم حالت خوبه ؟ پرسیدم اگه..  

دیگه طاقت نیاوردم.کیف و کتابم از دختری که کمکم  

 کرده بود گرفتم و بهش توپیدم . 

تا چند لحظه فقط    االن دقیق یادم نیست چی گفتم ولی 

سکوت کرد.منم با همون حال رفتم سر ایستگاه جلوی  



یه تاکسی دست تکون دادم که از اون محیط فرار  

کنم.همیشه از نگاه بی جهت مردم فراری بودم. یادمه  

هنوز پشت سرم جرو بحث بود.یه تاکسی نگه داشت  

 منم پریدم تو تاکسی و از محیط دور شدم . 

تان بود.رسیدم سر کوچه دیدم  ولی این تازه اول داس 

پویا دنبالم اومده .خیلی سمج بود که تا سرکوچه دنبالم  

 اومده بود.بعد ها گفت نگرانت بود.  

اون شب هیچی تو خونه نگفتم و تمام شبهایی بعدی و  

 بعدی! 

تابان سکوت کرد.پندار ادامه بحث را با این سوال کش  

 داد.  

 ه؟  _ وپویا هر روز میومد جلوی در دانشکد 

واکنش تابان به سوال پندار لبخندی محزون و پر از  

 خاطره بود. آه کشید . 

_ بله ! تقریبا دیگه سوژه شده بودم.یکی دوباریم به  

خاطر من دست به یقه شد .نمیتونستم بشناسمش.آدم  

بدی نبود.یعنی بد بودن به ظاهرش نمیومد .تا اینکه یه  

 روز جلوم سبز شد گفت باید حرف بزنیم. 
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تا گفتم موافقم تعجب کرد .گفتم خسته شدم بس که  

دنبالم راه افتادید.منظورتون چیه از این کارا ؟ یه  

اتفاقی افتاده منم که حالم خوبه ، میبینید که شکایتم  

ندارم.چرا میخواید با آبروم بازی کنی ؟ چرا دست از  

 سرم بر نمیدارید ؟  

ش   خندید.اول به همه ی حرفام خوب گوش کرد آخر 

 گفت که..  

سرش پایین برد وفقط برای خودش جمله ی پویا رو  

 زمزمه کرد:  

 گرفتارت شدم.    -

 _ تو چی ؟ توام گرفتارش شدی؟  

این سوال چند لحظه بعد از سکوت محزون او پرسیده  

 شد.  

تابان ابتدا نگاهی به پندار انداخت ؛فکر نمیکرد تا این  

فظ کرد و  حد بلند گفته باشد .با این حال خودش راح 

 محکم جواب داد:  

_ نه !خیلی طول کشید.تا چندماه  بعد از اون جریان از  

دستش فراری بودم تا اینکه یه روز دیدم دیگه نمیشه  

فرار کرد.از پویا فرار میکردم از خودم که نمیتونستم  

فرارکنم . اون روز بعد از اون جمله ی کوتاهی که گفت  

و نه پویا دیگه    راهم گرفتم و رفتم.نه من حرفی زدم 



چیزی گفت ، ولی حرفش مدام برام تکرار میشد.هربار  

 که میدیدمش یاد اون جمله آخر میافتادم و   

 وووو  

 ادامه نداد.  

 پندار با لحن بامزه ای گفت:  

 _ پس حسابی عرقش درآوردی تا رضایت دادی؟  

تابان متعجب نگاهش کرد و پندار باهمان لبخند ، تایید  

 اد.  وار سرش تکان د 

_ خوب کاری کردی.هرچی آسون به دست بیاد آسونم  

 از دست میره.  

 حسی ناخوشایند در لحظه ، ذهن و روح تابان را آزرد.  

شاید پویا را آسان به دست آورده بود ، اینقدر راحت  

 که به همان راحتی و آسانی از دستش داده بود.  

نگاهش را گرفت و سعی کرد با ادامه ی حرف مسیر  

 ر آزاردهنده را تغییر دهد.  این فک 

_ من عادت ندارم چیزی رو از مادرم مخفی کنم.همه ی  

اون مدت عذاب وجدان داشتم تا اینکه یه  روز جریان  

به مادرم گفتم .نشستم سیر تا پیاز براش تعریف کردم  

که بعدا جایی برای حرف و گالیه نمونه.وقتی مادرم با  

وچیک نزدیک  خبر شد اولین قرارمون تو یه بلوار ک 

دانشگاه بود.به پویا گفتم مادرم در جریانه که حساب  



کار دستش بیاد ، البته اون قرار اول بود و چند دقیقه  

بیشتر طول نکشید. یه بارم مادرم بردم پویا رو از  

 نزدیک ببینه.دیگه بعدشم خودتون میدونید.  

 پندار کف دستش را روی فرمون سابید و گفت:  

ه پویا یه خط درمیون اومد  _ بعلهه..بعدش دیگ 

شرکت .از وقتی ام که میومد تابان تابان میکرد تا می  

 رفت.  

تا آسمان  چرا همیشه فکر میکرد اخالق  این مرد زمین 

با برادرش فرق دارد ؟ و این در حالی بود که او فقط  

کمی منطقی تر بود و بس! وگرنه در مردانگی و  

سرآمد تر هم  مهربانی چیزی از پویا کم نداشت.بلکه  

 میزد.درست همان طور که پویا همیشه می گفت.  

یعنی پیش داوری کرده بود ؟ چرا ؟ چی باعث شده بود  

به این نتیجه برسد ؟ از گفته های پویا که جز تعریف و  

تمجید چیزی نشنیده بود .شاید برداشت خودش غلط  

بود یا همان برخورد اول سر بساط که هیچ کدام تقریبا  

ی نداشتند باعث این قضاوت ناعادالنه شده  حال مساعد 

 بود.  

به هر حال آدمیزاد گاهی دمدمی مزاج می شود.حالش  

که خوب باشد عالم و آدم  دوست هستند و خدانکند که  



روِز خوبش نباشد.آن زمان است که باید از او حذر  

 کرد.  

   

نریمان چشم از ماشین آنها بر نمیداشت.انگشت روی  

ید و هدستش را روی گوش  صفحه ی موبایلش کش 

 تنظیم کرد.صدای عصبی رهام در گوشش پیچید.  

 _ الو بِنال!  

_ بمیر بابا ! ده دوازده روز از کار و زندگی افتادم  

 بایدم دستمزدم این باشه.  

رهام بی حوصله از پیشخوان شیشه ای مغازه فاصله  

 گرفت و مشتری را به حال خودش رها کرد.  

ریمان زودتر حرفتو بزن  _ حال و حوصله ندارم ن 

 یه گوشه کپه ی مرگم بزارم    میخوام برم 

 _ االن ؟ ظهره نشده ، کجا کپه ی مرگت بزاری؟  

 _ هرجا..فقط برم که از این جهنم خالص شم.  

 _ بگووو پس ، دعوات شده باز!  

_ دعوا..درگیری..بگو مگو...این دوتا دیگه دارن حال  

 منم بهم میزنن!  

هم راحت میشی ها..چیه روز که  _ میگم جدا شن تو  

میشه مثل  سگ و گربه میپرن بهم شب که میشه جیک  

 جیک مستون میکنن 
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_ پوففف! جیک جیک بخوره تو سرشون! یه هفته اس  

نذاشتن آب خوش از گلومون پایین بره . یکی این  

میگه یکی اون میگه. این بند میکنه به اون اون بند  

تادم دنبال رها ، از دست این  میکنه به این . دو روزه اف 

نیست کدوم جهنم دره ای خودش گم و گور  دوتا معلوم 

 کرده.  

اسم رها آمد و نریمان تکانی به خودش داد.باصدایی   

 گرفته و ملتهب پرسید:  

 _ کجا رفته مثال؟  

_ چه میدونم. خونه ی دوست و رفیق! مگه گیرش  

حاال  نیارم ، بیچاره اش میکنم یعنی! یه ذره بچه از  

 سرو گوشش میجنبه!  

 _ بیست سالشه پسر! کجاش بچه اس؟  

_ چون بیست سالشه هر غلطی دلش خواست باید  

 بکنه. مگه دستم بهش نرسه.من میدونم و اون!  

نریمان  نفسش را بی صدا رها کرد.دلش گیر دخترک  

سر به هوایی بود که دعواهای خانوادگی عجیب او را  

   سرکش و خود سر بار آورده بود 

 آهسته زمزمه کرد:  



 _ دوستاش میشناسی ؟ آدرسشون بلدی؟  

_ یکی دوتاشون میشناسم ، آدرس بقیه ام ازونا گرفتم.  

 ولشون کن حاال توچی کاره ای؟  

نریمان نگران بود ولی چاره ای جز پنهان کاری  

 نداشت.  

 _ هیچی ، به دستور واال حضرت االف کوچه خیابون!  

 ی؟  _ همین! ردی ، نشونی، حرکت 

_ چرا بابا! بعد قرنی امروز دوباره زدن بیرون! به خدا  

رهام این آخرین روزیه که وقت میزارم.شد که شد ،  

 نشد کارت بسپار به یکی دیگه!  

مشتری رهام را صدا زد. رهام خسته از هرچی چانه و  

کل کل بود دست داخل جیبش کرد و با سر به مشتری  

 عالمت داد، سپس رو به نریمان گفت:  

_ خفه بابا! بازی در بیاری بازی در میارم.تا تهش  

 هستی نریمان فهمیدی ؟ تا ته تهش!  

 نریمان پوف کالفه ای کشید.  

 _ ته یعنی تا کجا؟ تو بگو تا تکلیف خودمو بدونم؟  

 صدای رهام باال رفت.  

_ چه میدونم؟ یعنی تا قیامت! یعنی تا هر وقت که چند  

 تا عکس...  



ی به مرد معذب ایستاده ی وسط  نگاه از گوشه ی چشم 

 مغاز کرد و آهسته تر گفت:  

_ چندتا عکس ناب دست اول برام بگیری.مدرک  

میخوام نریمان!نه یکی ، نه از یه جا! مدرک محکم  

میخوام که دست این دختره ی آب زیرکاه و اون پسره  

 ی شر خر رو کنم.  

 صدای اعتراض مشتری بلند شده بود.  

، نمیدی     تخفیف میدی برش دارم _ آقا خواهش میکنم. 

 شمارو به خیر مارو به سالمت؟  

رهام لبخندی ساختگی تحویل مشتری داد و جمله ی  

 آخر را آهسته تر بیان کرد.  

_ تهش یعنی هرچی تو این هفته مهمونت کردم نوش  

جونت.ولی خدا به دادت برسه اگه کاری که بهت سپردم  

اون ساقی    رو هوا ول کنی.بعد من میدونم و تو و 

خوش قول! دیگه جنس بی جنس ! اینقدر بمون تو  

 خماری که جونت در آد!  

سیبک گلوی نریمان از تهدید او باال و پایین شد.جنس  

نداشت که بدبخت میشد.رهام سکوت او را دید و  

لبخندی از سر رضایت زد.بی خداحافظی تماس را قطع  

کرد و نریمان حرص کرده کف دستش را روی فرمون  

 ود آورد.  فر 



االن خودش تو اتاقک کوچک باالی مغازه می کپید  بعد  

با تهدید و ارعاب نریمان بدبخت بی کس و کار را اجیر  

 کرده بود که دنبال کار او را بگیرد.  

بدبخت تر از خودش پیدا نمیکرد.یک آدم معتاد یه ال قبا  

که از سر بی کسی به یکی بدبخت از تر خودش پناه  

 برد. 

   

مز فرصتی را به وجود آورد که تابان کمی به  چراغ قر 

 افکارش سر و سامان دهد.  

نم نم  ریز باران به شیشه ی ماشین برخورد میکرد و  

 پخش میشد.پندار برف پاک کن  ماشین را زد و پرسید:  

 _ سردت که نیست؟  

فضا ، فضای صلح و آشتی بود.تابان لبخندی زد   

 تشکر کرد.  

 ! االنه که خوابم بگیره!  _ ممنون ! خیلی هم عالیه 

چهره ی این مرد هنگام لبخند زدن زیادی دلنشین نمی  

شد ؟ حتی از پویا هم دلنشین تر ! شاید هم لبخند پویا  

دائمی بود و تکراری ولی لبخند این مرد لحظه  ای بود  

 و شکار کردنی. 
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آب دهانش را فرو برد و به سرعت نگاهش را جمع  

لحظه درشت تر میشدند و با  کرد. قطرات باران هر 

سرعت بیشتری فرود می آمدند.صدای نفس عمیق  

پندار در فضا پیچید.تابان بی دلیل منتظر بود او حرفی  

 بزند اما انتظارش بی نتیجه بود.  

در این فاصله از شیشه ی بغل دختر و پسر گل فروشی  

را دید که میان ماشین ها می چرخیدند و بغل بغل گل  

 نده ها پیشنهاد میکردند.  سرخ را به ران 

 هم تلخ بود و هم شیرین!   

هریک زیر باران نایلون به سر کشیده بودند و گلهای  

سرخ زیبا را میان کاغذهای آجری رنگ دسته کرده و  

 با سلفون رویشان را پوشانده بودند.  

ضربه ای به شیشه ی بغل خورد ، پندار که تمام  

ود به خودش  حواسش را به تایمر چراغ قرمز داده ب 

 آمد وشیشه را پایین کشید.  

 _ عمو گل میخری؟  

تابان گرنش را خم کرد تا پسرک گل فروش را بهتر  

 ببیند.  

پندار لحظه ای تامل کرد  ، سرشانه های پسرک زیر  

 باران نم برداشت بود.رو به تابان کرد و گفت:  

 _ بی زحمت در باکس باز کن اون کیف من بده  



س مقابل پایش انداخت. مردد  تابان نگاهی به باک 

ضامنش را باال داد و با نگاهی اجمالی از ال به الی  

او را  تعداد کثیری خرده ریز ، کیف چرم قهوه ای رنگ 

 بیرون کشید.  

پندار تشکر کرد.کیف را از دست او گرفت و دوتا  

 تراول تا نخورده از داخلش بیرون کشید.  

ست پندار  چشمان پسرک برقی زد  ، تراولها را از د 

قاپید و یکی از دسته  گل ها را از شیشه ماشین رد  

 کرد .  

 _ عمو ولی این خیلی زیاده که!  

_ یکیش مال خودت ، یکیشم مال خواهرت! فقط دست  

 خواهرت بگیر از زیر بارون جمعش کن!  

تابان حاضر بود حال خوب پسرک گل فروش را در آن  

  لحظه به قیمتی گزاف بخرد.پسرک سمت خواهرش 

پرواز کرد و پندار لبخند به لب ابتدا دست گل را  

 وارسی کرد و سپس تحویل تابان داد.  

 _ فکر کنم به کار شما خانما بیشتر بیاد!  

تابان متعجب چشم درشت کرد وبا اصرار زیاد پنجه  

هایش را درهم فشرد. دل زبان نفهمش پر میکشید  

ی  مالک این گلهای زیبا باشد و زبان عقلش با دلش یار 

 نمیکرد.   



 _ به چه مناسب؟  

 چراغ سبز شده بود.پندار حرکتی به ماشین داد و گفت:  

_ فعال بگیرش چراغ سبز شده. بعد راجع بهش بحث  

 میکنیم.  

مقاومت بی فایده بود.گل ها را از دست او  رفت و  

 نامحسوس از عطر آنها سیراب شد.  

 مسیر باز شده بود. پندار به حرف آمد و گفت:  

 کن شیرینی کارته!    _ فکر 

_ شیرینی رو که من باید بدم. گذشته ازون اینارو ببرم  

 خونه به مادرم چی بگم؟  

_ پندار بی نهایت خونسرد میزد.حتی این حالت برای  

خودش هم عجیب بود. این آرامش! این همه سبکبالی!  

 آیا علتش چیزی غیر از حضور او بود؟  

 _ خب بگید یه دوست هدیه داده چطوره؟  

 _ دوست ؟؟؟  

لحن تند و ضربتی تابان پندار را به خنده وا داشت و  

 گفت:  

 _ خیلی خب! بگید یه آشنا!  

 _ متاسفم نمیتونم قبول کنم.  

 _ چرا؟؟  

 _ چون نمیتونم به مادرم دروغ بگم!  



جفت ابروهای پندار باال پرید و مستقیم در صورت او  

 پرسید:  

که تو به من    _ دروغ ؟ کی گفت دروغ بگی ؟ غیر اینه 

شناخت داشتی؟ خب اگه غیر  اعتماد کردی چون روم 

 اینه بگو تا منم تکلیف خودم بدونم  

 تابان سکوت کرد.  

چقدر این مرد  را می شناخت؟ این سوالی بود که برای  

 چندمین بار برایش خودش تکرار کرده بود.  

دستش به نرمی سلفون روی گلهای قرمز را نوازش  

 داد.  

شناخت و هم گریزان بود از حس سرکشی    هم او را می 

 که با دیدنش پا می گرفت و باعث میشد او را پس بزند.  

 اهسته زمزمه کرد:  

_ چند وقته سر خاک پویا نرفتید؟ اگه نرفتید ببرید  

 برای پویا!  

 _ قبوله ! پس خودت این کار و کن.  

تای ابرویش باال  نگاه تابان درجا باال رفت و پندار یک 

 ره اش درصدی از دلخور گرفته بود.  داد. چه 

تابان خیره ی چهره ای شد که به شدت شبیه پویا  

 بود.پندار با دلخوری گفت:  



_ چندتا شاخه گل دیگه این حرفا رو نداره. وقت کردی  

 ببر برای پویا ، نتونستی بنداز سطل زباله.  

تابان آب گلویش را فرو داد و نگاه دقیق پندار خیلی  

 یش روتنظیم شد.  جدی به مسیر پ 

 *********************** 
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عادل عصبی بود و با دیدن در بسته عصبی تر هم شده  

بود.به ضرب قفل در مغازه را کشید و مستقیم راهی  

 اتاقک طبقه ی باال شد.  

پسر آدم بشو نبود.کافی بود یک نصفه روز چشم    این 

این    او را دور ببیند تا دنبال یللی تللی اش برود و کل 

 دم و دستگاه را به آنی به باد دهد.  

 از پیچ راه پله عبور کرد.  

رهام  بدون رو انداز روی تخت ولو شده و در این  

هوای سرد تمام تنش به عرق نشسته بود.خواب بود  

ولی  در خواب حرف میزد.گویا کابوس می دید که  

چهراه ش این گونه ترسیده و گر گرفته به نظر می  

 آمد.  

ش را آهسته آهسته سمت او برداشت و  قدم های 

 نزدیکش شد.  



قفسه ی سینه ی رهام تند و تند باال و پایین میشد و  

زیر  لب مویه میکرد. سرش را نزدیک صورت او برد  

 تا بهتر بشنود.اخم کرد  و با دقت بیشتری گوش سپرد.  

 _ برو...برو نریمان...برو وایسنتا!  

 نفس نفس میزد.  

بود.کابوس های وقت و بی وقت این  عادل درمانده شده  

 پسر گویای خبر های شوم و نگران کننده بود.  

کمر راست کرد .دستش را پیش برد تکانش دهد که  

 رهام مضطرب دوباره به حرف آمد.  

 _ کشتیش...کشتیش لعنتی ..توکشتیش!  

 نفس در سینه ی عادل بند رفت.  

چه مصیبتی به سرش آمده بود.پسرش در خواب   

می دید و در کابوس هایش حرف از یک جنایت  کابوس  

 میزد.  

دستش را مقابل دهانش گرفت و درمانده وسط اتاقک  

کوچک طبقه ی دوم ایستاد.زندگیش زندگی نبود ، بازار  

 شامی بود که هیچ چیزش سرجای خودش قرار نداشت.  

ایراد کارش کجا  بود نمیدانست ! قدم در کدام مسیر  

ار و زندگیش به اینجا رسیده  اشتباهی گذاشته بود که ک 

بود ؟ دستش را روی دهانش گذاشت و لبش را زیر  

 دست مردانه اش گزید.  



سقف کوتاه اتاقک اجازه نمیداد اکسیژن خوب به ریه  

هایش برسد.هوا خفه بود و او احساس تنگی نفس  

 داشت.  

میان حال و هوی خراب او رهام از جا پرید.مثل  

 هوا می رود.    فشفشه ای که آتش گرفته و به 

هول زده و عرق ریزان نگاه سرگردانش را دراطراف  

چرخاند و با دیدن پدرش به سختی آب دهانش را فرو  

 داد.  

   عادل منتظر بود رهام دهان باز کند 

رهام پشت دستش را روی پیشانی خیسش کشید و  

 مضطرب  پرسید:  

 چیزی گفتم تو خواب؟  _ من 

رش را به تاسف  عادل لبهایش را بهم جمع کرد و س 

 تکان داد.  

رهام نفس بلندی پس داد و پاهایش را از تخت یک  

 نفره ی گوشه ی اتاقک آویزان کرد.  

 عادل متاسف زبان به سر زنش باز کرد.  

 _ باخودت داری چی کار میکنی پسر؟  

رهام بی توجه به او از تخت پایین کشید.کفش هایش را  

ر اتاقک  نوک پایش انداخت و سمت یخچال کوچک کنا 

 رفت.  



_ شما فکر دخترت باش که چند روزه سر به نیست  

 شده. رهام بلده چطور گلیم خودش از آب بگیره!  

 پارچ آب را از داخل یخچال بیرون کشید  

 عادل بلند تر فریاد کشید: 
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_د آخه من نمیدونم تو چه مرگته؟حرف بزن پسر!  

  اصال من پدره بد ؛ من خر ! من بی عرضه ولی آخه 

 باید بفهمم چی داره به سر بچه هام میاد!؟؟  

رهام تیز برگشت.درحالی که نیش خندی گوشه ی لبش  

 بود و نگاه خمارش پر از حرف نگفته.  

بی حرف دست داخل جیبش کرد و تکه کاغذی بیرون  

 کشید.  

همزمان شی ء سفید رنگی از گوشه ی جیب شلوارش  

 کرد.  پایین افتاد و چشمان تیز عادل آن را شکار  

رهام سمت پدرش رفت و نگاه عادل روی شی سفید  

 رنگ ماند.  

رهام برگه ی کاغذ را مقابل پدرش گرفت و به کنایه  

 گفت:  

 _ بگیرش!  

 عادل نگاه از شی کوچک گرفت  



 چیه؟  _ این 

 رهام بلند تر گفت:  

_ مگه نمی خوای بدونی تو زندگیت چه خبره؟  

هزار  بگیرش. آدرس دوست و رفیقای دخترته! با 

بدبختی و دوز و کلک از زیر زبون دوستاش کشیدم  

بیرون.بگیر برو ببین کدوم گورستونی سر خودش گرم  

 کرده؟  

زبان عادل بسته شده بود.دستش بلند شد و لبه ی کاغذ  

 را بین دوانگشت گرفت.  

 _ همه جا رو دنبال گشتم.  

 به چشمان پسرش خیره شد وادامه داد:  

 ر میکنی!!!  _ بی خیالش نبودم چرا فک 

 رهام وسط حرف او فریاد زد:  

_ فکر نمیکنم ، مطمئنم! تو و اون شیوا با این مدل  

زندگی کردن گند زدید به آینده ی من و اون دختره ی  

خیره سر! هرچی ،هرچی سر ما دوتا میاد از انتخاب  

 غلط شما دوتا بوده!  

 _ رهاااممم ؟  

را  نتوانست جلوی اعتراض او  حتی فریاد عادل هم 

بگیرد.با نفرت تنه ای به او زد و از کنار پدرش  رد  

 شد.  



 قفسه ی سینه ی عادل پرو و خالش شد  

دستی کف سرش کشید.سری که دیگر مویی نداشت و  

 از شدت فشار عصبی نخ نما شده بود.  

چند لحظه ای درهمان حال خشکش زد و سپس قدم  

هایش را سمت شی ای که ازگوشه ی جیب پسرش  

 د تند کرد.  افتاده بو 

خم شد ، شی را میان انگشتانش گرفت و آه از نهادش  

 بلند شد.  

زندگیش ویرانه ای بیش نبود.دخترش فراری از خانه  

بود و پسرش وابستگی شدید به مواد روان گردان پیدا  

کرده بود.شیوا هم دیگر گفتن نداشت.از همان روزی  

 که اسمش را تغییر داد اصالتش راهم فراموش کرد.  

ورسته را دوست نداشت و با شیوا عشق و حال  ن 

میکرد . وشاید زمان شروع خیلی از بدبختی هایش ،  

 همان وقت از زمان بود.  

بار سنگین مشکالت تاب و توانش را برده بود.حتی  

توان درگیری با رهام و سر زنش کردنش را  

نداشت.اصال حرفش روی این پسر کارساز نبود  هم 

بود و زنش صبح تا شبش    وقتی دخترش سر به نیست 

را بیرون از خانه سپری میکرد.بخاری نداشت که از  



بخارش اطرافیان بهره ای ببرند و کانون زندگیش را  

 گرم کند.  

بسته ی کوچک سفید رنگ را داخل جیبش سر داد و از  

 پله ها سرازیر شد.  

رهام بیرون از مغازه دست به سینه  تکیه زده بود و  

 دیوار اهرم کرده بود.  یک پایش را سینه ی  

به محض دیدن پدرش رو گرداند و عادل متاسف برای  

هیبت فرو ریخته ی خودش سمت مغازه ی سد حبیب  

 رفت.  

سد حبیب طبق معمول سرش به کارش بود و تعمیر  

میکرد.چه چیزی را نمیداست ؟!  فعال که دل و روده ی  

جنس روی میز ولو بود و سرش تا کجا داخل وسیله  

 ود.  رفته ب 

 ضربه ای به در زد و سر مرد باال آمد.  

سد حبیب با دیدن عادل لبخندی زد و خوش رو تعارف  

 زد که وارد شود.  

عادل خسته و بی رمق تا نزدیکی میز او پیش  

رفت.دست راستش را برای پیر مرد اهل دل دراز کرد و  

 پرسید:  

 _ چایت به راهه سید؟  



شه ی میزش  سد حبیب خندید.اشاره ای به فالکس گو 

 کرد و گفت:  

 _ چایی آتیشی نه ولی فالکسی بخوای در خدمتم!  

عادل به سختی لبخندی زد و دستش را از میان دستان  

 او بیرون کشید 
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 _دمت گرم سید! بریز که سرما به همه ی جونم زده!  

سد حبیب اخم ریزی کرد و عادل اخم پرسشی او را با  

ج کرد و روی تک  تلخند جواب داد. سپس قدمش را ک 

صندلی کنار دیوار نشست.آهش را پس داد و بی مقدمه  

 درد دل را شروع کرد.  

 _ کشتی زندگیم به گل نشسته سید!  

نگاه سید با او بود و دستانش سینی فالکس را روی  

 میز میکشید.  

 عادل آهش را پس داد.  

 _ زنم رفته یه طرف! دخترم یه طرف! پسرم.....  

 دو دستش گرفت و ادامه داد:  خم شد.سرس را بین  

 _ کم آوردم سید ! دیگه نمیدونم باید چی کار کنم!  



سد حبیب غصه دار فالکس چای را داخل یکی از  

استکان ها سرازیر کرد و قندان قند را کنارش  

 گذاشت.سینی را سمت او هل داد و گفت :  

 _ یه چیزی بگم به حرف من پیر مرد گوش میدی؟  

کرد.سید خیلی وقت بود  که از    عادل سر باال نگاهش 

آشفتگی های زندگی او با خبر بود.سری به اطمینان  

 تکان داد و گفت:  

_ برو سر وقت مادرت.برو ازش بخواه حاللت کنه  

 عادل!  

ابروهای عادل باال رفت.سید پنجه های خشک و  

 چروکیده اش را در هم قفل کرده و ادامه داد:  

بی! من اگه دعای  _ چاره ی دردت من نیستم مرد حسا 

مادرم نباشه به روز خودم معطلم! چاره ی دردت  

مادره ! مادری که میدونم سال تا سال بیاد یه نوک پا  

 سر قبرش نمیری فاتحه بخونی!  

 عادل کمر صاف و دستهایش را به زانو گذاشت.  

_ آخه از یه آدم مرده چه کاری برمیاد.حرفا میزنی سید  

نم مادری که یه سال آخر  ؟ برم بگم دعام کن مادر! او 

عمرش دیگه باهام حرف نزد.حتی نگامم نکرد.به  

قبر که میدونم صاحبش هنوزم  نظرت برم با یه سنگ 



باهام قهره حرف بزنم این همه مشکالت جمع میشه به  

 هم ؟  

 سد حبیب لبخندش را تکرار کرد.  

_ وقتی بردیش سالمندان بهت گفتم نکن ! گفتم پیر زن  

وشه ی خونه ات نگهش دار ولی بی کس  گناه داره.یه گ 

و کارش نکن.گفتی نمیتونم.تنهایی از پسش  

برنمیام.پیرزن رفت ولی دلش از پسرش برید.رفت ولی  

قهر کرد.امیدش قطع کردی عادل ، حق داشت محلت  

 نده!  

 _ تنها بودم سید! به خدا نمی تونستم .باور کن..  

 سد حبیب با شجاعت وسط حرفش دوید:  

 نخواه باور کنم.  رو نیار عادل! ازم   _ اسم خدا 

 با انگشت به خودش اشاره زد:  

سالشه! چند ساله گوشش سنگینه! نه    ۹۵_ مادر من  

چیزی میشنوه نه میتونه درست حرف بزنه. ولی دین و  

ایمون منه ! همه ی خواهر و برادرام یه روز جمع  

شدن گفتن بیا نوبتیش کنیم. گفتن تو تنهایی خسته  

 ی من  میشی ، ول 

جلوی همشون وایستادم ، گفتم این چهارتا استخون  

برکت زندگیه منه! مادرتون رو دوست دارید قدم  

همتون سر چشم ، ولی آالخون واال خونش نکنید.خودم  



، با این قلب مریضم هفته ای سه بار میبرمش حموم!  

حاج خانم زانو درد داره نمی تونه.مادرم رو چشمم  

کنار تختش تا چشمش    میزارم.شب به شب میشینم 

ببنده.تا خیالم راحت شه که نفسش منظمه.به عوض  

همه ی اینا یه چیزی دارم.حرف نمیزنه ولی دوتا  

دستش میاره باال! قبل خواب یه چیزی به خدا میگه و  

 میخوابه!  

 سکوت کرد.نفسی گرفت و آرووم تر گفت:  

_ من آرامش دارم عادل! تنم مریضه ولی مریضی عین  

ت.بچه دارم عین دسته گل! تا به حال دستم  خیالم نیس 

جلوی کسی دراز نکردم.سرم تو مردم میگیرم باال و  

میدونم همه اش از دعای خیر همون چهارتا استخون  

 گوشه ی خونمه!  

اشک داخل چشمان عادل جمع شد.سد حبیب به استکان  

 چای اشاره زد و گفت:  

 _ برو سراغ مادرت ، االن بری بهتر از فرداست.  

   

 )فصل دوم(   

   

پر از انرژی انگشتش رو آخرین دکمه ی کیبورد لغزید  

 و کارش را تمام کرد.  



شادی دست به سینه پشت میزش نشسته بود و برای  

 اتمام کار او لحظه شماری میکرد.  

دستهای تابان که از کار ایستاد گویا شادی از بند رها  

شده بود.لبخند مسرت بخشی زد و سمت جلو خیز  

 ت.  برداش 

 _ تموم شد؟  

 تابان چشمکی زد و سرش را تکان داد . 
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تلف  _ الهی شکرررر ! مردیم از گشنگی بجنب که دارم 

 میشم !  

 گفت و نیم خیز شد.  

 _ کجا؟ هنوز مونده بزار پرینت بگیرم بعد!  

همانجا روی صندلی وار رفت.تابان به حالت با مزه ی  

ا دعوت به  چهره ی او لبخندی زد و با رفتار او ر 

 صبوری کرد.  

در همین حین دانیال ضربه ای به در زد و سرحال وارد  

 شد.  

شادی فلفور لب و لوچه ی آویزانش را جمع کرد و  

آماده باش شد. تابان اما بی اهمیت به او منتظر پرینت  

 کارش بود.  



دانیال جواب سالم شادی را با همان انرژی همیشگی  

 ر تابان کج کرد.  داد و گام هایش را سمت میز کا 

 شد خانم؟    _ سالم عرض 

دل در سینه ی شادی لرزید. یک سال تمام بال بال زده  

بود و نتیجه اش شده بود یک جواب سالم تکراری و  

خسته کننده.و از طرفی تابان از راه نرسیده جوری  

توجه ریز و درشت مجموعه را به خودش جلب کرده  

ن مانده  بود که همه ، خصوصا او انگشت به دها 

بودند.چه سری در وجود او بود؟  متانت ؟ غرور؟ سر  

به زیری ؟ اوففف! عجب معادله ی پیچیده ای بود  

 رفتار او!  

تابان بدون نگاه به دانیال جواب سالمش را داد و برگه  

 را از داخل پرینتر بیرون کشید.  

دانیال همزمان برگه های لول شده ی میان دستش را  

 ت:  روی میز گذاشت و گف 

 _ بازم زحمت آوردم براتون!  

 نگاه پرسشی تابان تا چشمان خندان دانیال باال رفت.  

 نیشخند دانیال شکل برجسته تری گرفت و گفت:  

 _ یه ویرایش کوچولو الزم داره!  

قفسه ی سینه ی تابان پرو خالی شد و با انگشت برگه  

 را پیش کشید.  



 _ بازم که کاغذ لوله کردین آقای مجد؟   

 نیال دست به کمر زد و تابان با همان لحن ادامه داد:  دا 

 _ نظم داشته باشین ویرایش زدنم یاد میگیرید!  

نیش تابان برایش نوش بود. کال این دخترک بد اخم به  

طرز عجیبی برایش دلنشین بود..علتش را نمیدانست  

 ولی بود.  

شادی دسته به سینه شد و از پشت هردویشان را تحت  

ص میخورد و عصبی گوشه ی لبش را  نظر گرفت.حر 

 می جوید.  

تابان بی توجه به نگاه خیره ی دانیال برگه را داخل  

کشوی میزش گذاشت و با یک جمله مجلس را تمام  

 کرد.  

 _ باشه بعد از نهار!  

 دانیال این پا اون پا شد و مردد گفت:  

_ بعد از نهار؟؟ نمیشه حاال تخفیف بدین االن یه نگاه  

جله دارم باید تحویل خان عمو بدم برای  بندازین، ع 

 تایید!  

 نگاه تابان پر از سرزنش باال رفت.  

 _ عجله داشتین باید زودتر میامدید.  

 دانیال دست به سینه ایستاد.  

 _ آخه االن کارش تموم شد.  



_ کی شروع کردید که االن تمام شد؟ یه هفته وقت  

کار  داشتین آقای مجد ، یه صفحه گزارش که یه هفته  

نمیبره.بعدشم ، غیر از من هستن دوستانی که کارتون  

 راه بندازن. عجله دارید بدین خدمت دوستان!  

از زیر کار در می رفت و شامه تیز و مردانه ی دانیال  

 این مطلب را به خوبی بو می کشید.  

 _ کار شما از همه دقیق تره!  

_ پس باید صبر کنید.االن وقت استراحته! بعد نماز و  

 ار هستم در خدمتتون!  نه 

عجب دختر یکدنده و خود رایی بود.دانیال  که راهی  

جز قبول کردن نداشت کف دستش را پشت گردنش  

 گذاشت و نفسش را پس داد.  

_ باشه. وقتی نمیشه نمیشه دیگه! منم اصرار  

 نمیکنم.فقط؟؟  

 دقت نگاه تابان باال رفت و دانیال با مزه گفت:  

ری گم و گور کنم که چشم  _ برم خودم یه گوشه کنا 

 نیافته.    خان عمو بهم 

شادی از پشت سر خنده ی ریزی کرد و سرش را زیر  

 برد. 
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هواداری مجد بزرگ نبود که کاله این برادر زاده ی  

 شیطون پس معرکه می رفت.  

دانیال قدمی به عقب برداشت.دستی برای جفتشان بلند  

 کرد و از اتاق خارج شد.  

 رو به شادی زد:  تابان لبخندی  

 _ بریم؟  

 ابرویی باال داد.    شادی که غرق در خودش بود ، متفکر 

 _ تو چی داری؟  

 _ جااننممم؟  

سوال بامزه و چهره ی متعجب تابان ، شادی را وادار  

 کرد که سوالش را واضح تر تکرار کند.  

_ میگم تو چی داری که همه رو درگیر میکنه؟قدیمی  

داری ولی االن واقعا تو    بودم میگفتم مهره ی مار 

نمیاد ولی    کارت موندم . یه چیزی داری که به چشم 

 هست! هست که ریز و درشت رو جذب خودش میکنه.  

تابان که خودش هم توقع این حجم از تعریف را نداشت  

 ، لبخندی زد و سرش را زیر برد.  

_ پاشو دختر ، پاشو که  قشنگ معلومه گشنگی زیاد ،  

 رده.  به مغزت فشار آو 

 گفت و از روی صندلی بلند شد.  

 شادی مصمم تر از قبل پرسید:  



_ جدی گفتم تابان ، اصال میخوام رک و راست  یه  

 چیزی ازت بپرسم  ، راستش میگی؟   

تابان همانجا پشت میز کارش اخم ریزی کرد.رفتار  

شادی کمی برایش عجیب بود. شادی منتظر اجازه ی  

ز گذاشت و در چشمانش  او بود.انگشتانش را لبه ی می 

 خیره شد.  

 _ تا سوالت چی باشه!  

 _ یعنی ممکنه تو ، دروغم بگی؟  

یک تای ابروی شادی خیلی پر منظور باال رفت و نگاه  

 منتظرش را به او داد.  

گوشه ی لب تابان از حرکت او انحنایی برداشت و  

 بازهم سرش را زیر برد.  

حقیقت  _ یعنی اگه تو معذروات قرارم بدی ممکنه  

پنهان کنم.سکوتی کوتاه ایجاد شد ، شادی با تامل در  

 نگاه او پرسید:  

 _ تو زندگیت کسی هست؟  

تابان چشم ریز کرد ، سری به معنی نفهمیدن کج کرد و  

 شادی ادامه داد:  

_ منظورم اینه کسی دوست داری؟ غیر از پدر و مادر  

 و خانواده؟؟  

 تابان اخم کرد.شادی جدی تر پرسید:  



ین جوابش خیلییی برام مهمه! همیشه برام سوال  _بب 

بوده دخترایی مثل تو ، با این تپیپ شخصیتی خاص ،  

که نه توجهی به اطرافشون دارن و نه توجه  

اطرافیانشون براشون مهمه ، میتونن کسی به قلبشون  

 راه بدن یا نه؟  

 تابان ابتدا در سکوت تماشایش کرد و پرسید:  

؟ چی شد که این سوال به    _ حاال من از تو میپرسم 

 ذهنت رسید؟  

 _ میشه جواب ندم؟!  

_ اختیار باخودته! ولی در اون صورت باید برای  

جوابت سوالی که خییلیییی برات مهمه بری سراغ یکی  

 دیگه!  

شادی ماند و یک دو راهی بزرگ! کمی با خودش  

کلنجار رفت و در نهایت راه دوم را که همان پاسخ به  

 ا انتخاب کرد.  سوال او بود ر 

_ دانیال! برادر زاده مجد میگم؟ ضایع اس که  همه ی  

هوش و هوسش پیش توئه! ولی تو یه جوری رفتار  

میکنی انگار برات اهمیت نداره.حاال نمیدونم چون آدم  

مقیدی هستی از کنارش رد میشی یا ممکنه پای کس  

 دیگه ای در میون باشه؟  



ا سطح فکر بعضی  نگاه تابان پر از تاسف شد.واقعا چر 

تا این حد ابتدایی بود..نیشخند معنی داری زد و یک  

 جمله ی کوتاه گفت:  

 _ اشتباه گرفته!  

 _ کی؟  

_ دانیال مجد میگم ! هوسش پرته برای اینه که برام  

 بی اهمیته!  

 _ ولی آدم سرشناسیه!  

 مهم باشه؟   _ هرکی سرشناس شد باید برای آدم 

ز یه ِکیسی مثل دانیالم  _ نه لزوما! ولی خب گذشتن ا 

 کار هرکسی نیست؟ 
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 _ دوستش  داری؟  

سوال نابهنگام تابان شادی را غافل گیر کرد.تابان خنده  

 ی دلنشینش را تکرار کرد و گفت:  

_ تعجب نکن. همونقدر که رفتار مجد ضایع اس رفتار  

 توام ضایع اس دیگه!  

ی  ابروهای شادی به تعجب باال رفت و لبخند محوی رو 

 لبش نشست.  

 _ یعنی تا این حد؟؟؟  



تابان لبهایش را بهم جمع کرد و بامزه سرش را تکان  

 داد:  

_ از اینم بیشتر! چهارده روزه اینجا مشغولم! عین   

چهار ده روز شاهد بودم هربار  که چشمت به مجد  

افتاده عین عصا قورت داده ها سیخ شدی و رنگ پس  

 تو دلت چه خبره!    دادی ! دیگه هرکی ام باشه میفهمه 

آه بلند شادی در فضا پیچید. با انگشتانش ضرب ریزی  

روی میز گرفت و نگاه خیره اش را به سنگ فرش کف  

 اتاق داد.  

_ بی انصاف! هرکاری میکنم به چشمش نمیاد. اصال  

 انگار من نمیبینه.  

 سرش را باال گرفت.  

_ راستی تابان ؟ تو اگه جای من بودی چی کار  

حاال که اینقدر تابلو شدم تو بگو چی کار  میکردی ؟  

 کنم؟  

چقدر سادگی این دختر را دوست داشت. حتی حسادت  

 کردنش هم بی ریا بود.  

 انگشتش را روی کیبورد کشید و نفسش را پس داد.  

میدانست دخترک ساده دل منتظر است و تا جواب  

 نگیرد هیچ اقدامی نمی کند.  



ت را شکست.  صدای تق تق پشت سرهم دکمه ها سکو 

درنهایت انگشتش روی یکی از دکمه ها ایستاد و  

 سرش را باال گرفت.خیلی آهسته زمزمه کرد:  

_ به قول یه بنده خدایی من اگر جای تو بودم عرقش  

 در میاوردم.  

یک آن به یاد جمله ی تاریخی پندار افتاد و پلکهایش  

را روی هم گذاشت. عجب جمله ای گفته بود در آن  

 رار نشدنی!  لحظه ی تک 

همه ی وجود شادی گوش شده بود. تابان این بار با  

 جدیت بیشتر به حرف آمد:  

_ ببین من اگر بخوام بگم چی کار کنی باید خودم جای  

تو بزارم. و چون این عمال امکان پذیر نیست فقط یه  

 چیزی میگم.  

شادی خسته بود.کال از مقدمه چینی بیزار بود.دست به  

تکیه زد.تابان کشش بیشتری به  سینه و بی حوصله  

 لبخندش داد و گفت:  

_ بعضی دوست داشتنا مثل باتالق میمونه. هرچی  

 بیشتر توش دست و پا بزنی خودت بیشتر غرق میشی.  

نگاه ریز و دقیق شادی وادارش کرد توضیح بیشتری  

 بدهد.  



_ منظورم اینه که بیا و روشت عوض کن. تا االن  

لی نتیجه نداده. فقط تو  هرکاری کردی که دیده شی و 

موندی و یک حس ناکام! از االن به بعد هیچ کاری  

 نکن. راحت باش ، بی تفاوت از کنارش رد شو!  

 _ نمیشه!  

"نمیشه" ی ضعیف شادی نفس پر صدای تابان را در  

 برداشت.  

_ اگه نخوای به خودت کمک کنی هیچ کس دیگه  

قات  نمیتونه این کار بکنه. شادی جان ؟ گاهی او ام 

نرسیدن بهتر از رسیدنه. حداقلش اینه که یه خاطره ی  

شیرین از یه حس خوب برات میمونه ! ولی اگر برسی  

و بعد بفهمی اونی که فکر میکردی نبوده جای زخمش  

 دیگه با هیچ مرحمی درمان نمیشه.  

 _ نمیتونم تابان! دست خودم که نیست.دوستش دارم.  

شناسیش .چشم  _ پس حداقل به خودت زمان بده که ب 

وگوش بسته پیش بری ، چاله باشه جلوی پات نمی  

بینی. شادی باور کن به دردی که بعدش میخوای  

 بکشی اصال نمیارزه.  

شادی تقریبا وار رفته بود.با لب و لوچه ای آویزان  

 پرسید:  

 _ نگفتی؟ تا حاال کسی دوست داشتی؟  



تابان لبه های چادرش را بهم جمع کرد و از پشت  

 کنار آمد.  میزش  

 _ پاشو بریم تو راه برات میگم!  

 کنار میز او ایستاد و بازویش را چسبید.  

 نگاه شادی اما حرف دیگری داشت.  

 تابان پوزخندی زد و کف دستش را لبه ی میز گذاشت.  

 _ واقعا اینقدر برات مهمه؟  

 _ گفتم که خیلی!  

تابان پلک روی هم گذاشت و ضمن باز کردن آنها  

   جواب داد. 

_ یکی بود که خیلی دوستش داشتم.ولی قضیه اش مال  

 االن نیست. 
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شادی قفل دستهایش را از هم باز کرد و با کنجکاوی  

 تمام سمت او چرخید. 

_ داشتی؟ یعنی االن نداری؟ ببینم نکنه توام قربانی  

 خیانت و این حرفا شدی ؟ آره؟ قالت گذاشته رفته؟  

 حزونی تحویلش داد.  تابان آه عمیقی گرفت و لبخند م 

_ یه نفس بگیر دختر! یه جوری بپرس که بتونم جواب  

 بدم! 



 _ تابان خواهش میکنم. میخوام بدونم چی شده خب؟ 

تکرار گذشته ای که خیلی هم دور نبود چقدر میتوانست  

سخت باشد!!! آن همه برای دختری که تازه وارد بود  

و البته برای قلبی که هر بار یاد معشوق میکرد  

 ضربانش چندین برابر میشد. 

_ نه خیانت کرد و نه اهل این حرفا بود.فقط  

رفت.اینقدربی سرو صدا که هنوزم جای خالیش باور  

 نکردم. ولی به جرات میگم یه مرد واقعی بود.  

 شادی کالفه بود کالفه تر شد. 

_ وای تاباان ! کشتی من !خب بگو چی شده خالصم  

 کن؟  

زی برداشت و با نم  گوشه ی لب تابان انحنای ری 

 اشکش مقابله کرد . 

_ پر پر شد. جلوی چشم خودم رفت زیر چرخای  

ماشین یه از خدا بی خبر و جون داد.قاتل بی  

 معرفتشم ...  

 آههه ! گازش گرفت و فرار کرد.  

چند لحظه ای سکوت برقرار شد.شادی شوکه شده  

بود.آب دهانش را بلعید.گوشه ی چادر تابان را بین  

 لمس کرد و بغض کرد زمزمه کرد :   انگشتانش 



_ الهی بگردم.وای تابان تو چطوری تا االن طاقت  

آوردی ؟ من ! من اگه جات بودم که هزار بار بیشتر  

 مرده بودم .  

تابان صاف ایستاد.سینه اش را خالی کرد و سرش را  

 رو به سقف گرفت. 

 _ به سختی!  

 شادی با سکوتش به او اجازه ی حرف زدن داد. 

داستان من با تو خیلی فرق داره.شادی حواست    _ ولی 

جمع کن. هر عشقی عشق واقعی نیست.ممکنه بهش  

برسی. ممکنه اولش همه چی خوب باشه.ولی بعضی   

از عشقا مثل غذای داغ میمونه.تا میای اولین قاشق  

بزاری دهنت و از غذا لذت ببری زبونت میسوزه ؛  

د دیگه  بعدش دیگه هیچ لذتی از غذات نمیبری.و شای 

هیچ غذایی هم بهت اون لذت نده. میفهمی چی میگم ؟  

اگه احساسات لطمه بخوره دیگه نمیتونی به کسی  

 اعتماد کنی حتی به خودت. 

شادی بادقت به حرفهای او گوش میداد.در این سن کم  

 معلم قدری بود این دختر!  

 _ تو که نمیخوای همه چی برات کدر بشه میخوای؟  

 مت نفی تکان داد. شادی سرش را به عال 

 تابان اشاره ای زد و گفت:  



نکن با صبوری کردن  _ خوبه!پس عجله نکن. شک 

چیزی رو از دست نمیدی ولی اگه عجله کنی ممکنه  

بعد ها مدام این جمله ی معروف برای خودت تکرار  

 کنی  

"یه بار عاشق شدم همون یه بار برای هفت پشتم بس  

 بود"  

رفهای اوبود. تابان  همه ی حواس شادی پی تحلیل ح 

بار بازویش را کشید و جو پیش آمده را با تغییر  این 

 لحنش عوض کرد.  

شو که وقت برای فکر کردن بسیار است،  _ پاشو! پا 

روده بزرگه داره روده کوچیکه رو میخوره ، از وقت  

 نماز و داروهامم گذشته. 

لحظه برای رفتن مصر بود بی اشتیاق  شادی که تا آن 

یقتا بدجور تحت تاثیر داستان زندگی تابان  سرپا شد.حق 

قرار گرفته بود.این دختر در این سن ، با توجه به  

سختی هایی که کشیده بود به درجه ای از پختگی و  

البته سلوک رسیده بود که بعید میدانست خودش در  

 صدسال آینده هم برسد. 

مقابل نمازخانه راهشان از هم جدا شد.شادی آشپزخانه  

ن غذاها را بهانه کرد و تابان سعی کرد فرار  و گرم کرد 

 او را به روی خودش نیاورد.  



هرچند صورت همیشه آراسته و ناخن های بلند  

سرخش داد میزد که سالی یک بار هم  سرش به مهر  

 نمی رسد. 

 

دانیال پشت اتاق عمویش توقفی کرد و جدا شدنشان را  

  تماشا کرد.مجد بزرگ ، از پشت شیشه تمام صحنه ها 

 را دید و متاسف سرش را تکان تکان داد. 

تابان وارد نماز خانه شد و در نهایت دانیال دست از  

سرکشی برداشت.افسار دل رمیده اش را کشید و وارد  

 اتاق خان عمویش شد.  

 _ سالم عرض شد استاد!  

مجد به شدت با خودش مبارزه میکرد تا مقابل برادر  

 زاده ی بازیگوشش وا ندهد. 

 ال گرفت و با اخمی ظاهری زمزمه کرد: سرش را با 
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_علیک سالم ، اگه دست خالی اومدی از همین راهی  

 که اومدی برگرد!  

دانیال خوش خنده پیش رفت و درست مقابل میز او  

 سبز کرد. 



_ دست خالیه دست خالیم که نه! جون دانیال آماده اس  

 فقط یه ویرایش ریز میخواد که خانمممم..  

 پشت سرش اشاره زد و گفت:  با انگشت به  

 _ آل طاها قرار شد بزنن.  

دنیایی حرف و سرزنش در چشمان مجد سرازیر شد و  

 باقفل کردن پنجه هایش شانه هایش را باال کشید . 

خانم آل طاها !!! تو واقعا روت میشه اینقدر    _ بازم 

مزاحم این دختر میشی ؟ دست بردار پسر! دوهفته اس  

به راه رفتی سراغش! خودش    این دختره اومده راه 

کلی کار داره. تنبلی بزار کنار ، خودت کارت بگیر  

 دستت این همه حرف برای خودت نخر!  

دانیال بی اجازه ، خودش را روی یکی از راحتی های  

 کنار دیوار پرت کرد و آخیش بلندی گفت:  

_ سخت نگیر خان عمو! کارش درسته ، به هرکی بدم  

میدم  ام در میاد ازش به اون   دهتا عیب و ایراد دیگه 

 دیگه خیالم راحته کار و به کاردون سپردم . 

بی خیال  بود ، به قدری که حرف را به جان خودش  

 میخرید ولی کار و سختی را نه!  

مجد متاسف تکیه زد و چند لحظه ای فقط تماشایش  

کرد. سرپرستی از یک برادر زاده ی بازیگوش  

ش گذاشته  مسئولیت بسیار سنگینی روی دوش 



بود.دانیال بی خیال پا روی پا انداخت و با نیش باز به  

 استقبال چهره ی متفکر عمویش رفت. 

 مجد پلکی زد و زمزمه کرد:  

_ دست از سرش بردار دانیال! من از تو نگاهت  

میفهمم چی تو سرت میگذره..راحتش بزار، این دختر  

آزمایشی داره کار میکنه. بعدشم من با معرفش خیلی  

در وایسی دارم ، یه کاری نکن فکر کنه از    رو 

 اعتمادش سواستفاده کردم. 

 _ عموو جوووون!  

 نتوانست با حرف زدن مجد مقابله کند.  ناله ی دانیال هم 

_ هیچی نگو دانیال! من تو رو بزرگ کردم.میگی ف  

من رفتم فرحزاد! چی میخوای هی تو اتاقش وول  

به بار بیاد.  میخوری ؟ میخوای بازم یه رسوایی دیگه  

کم کشیدیم سر اون دختره که هنوزم تلفناش تمومی  

نداره. بزار حداقل مهر قبلی تو شناسنامه ات خشک  

 شه بعد دوباره فیلت یاد هندستون کنه. 

_ آروم تر خسرو خان! همین جوری پیش بری که  

 حکمم دادی دستم راهی هلفدونیم کردی! 

 _ دروغ میگم؟  

قرار نیست که تا عمر دارم    بود. _ قبلی یا اشتباه بزرگ 

 با همون یه اشتباه قضاوت شم؟!  



 مجد دست بردار نبود. 

 _ جواب من بده دانیال ، چی توسرته؟  

رد گم کنی آن هم در مقابل خسرو مجد کار بیهوده ای  

 بود. نگاهش را دزدید و انگشت به پیشانی اش سابید.  

 _ خب یه چیزایی هست ولی هنوز جدی جدی نشده!  

موش کن دانیال. خودتم خوب میدونی که این  _ فرا 

دختر با بقیه  فرق داره. نه خودت خسته کن نه یه  

 دردسر تازه رو شروع کن. 

دانیال بی حوصله دستهایش را از دو طرف رها کرد و  

 روی راحتی گذاشت.  

_ حس میکنم این دیگه خودشه! اصال یه جوریه!الکی  

 الکی آدم کشیده میشه سمتش! 

آینازم همین حرفارو میزدی. چه میدونم  _ یادمه سر  

نیمه گم شدمه و درکنارش آرامش دارم و این حرفا!  

ولی دوماه نشد که زدین به تیپ و تاپ هم!اینم هیچ  

فرقی با آیناز نداره. تو دیگه باید خودت خوب بشناسی  

دانیال! احساست همیشه به عقلت غلبه میکنه.یه بار  

 آواره نباشی.   جلوش وایستا تا همیشه سرگردون و 

 _ عمووو!  

 اینبار صدای دانیال به اعتراض بلندشد.  

 مجد با جدیت گفت:  



_ حرفام سنگینه میدونم.ولی چه کنم که امانت  

االن گوشت می گرفتم از  برادرمی! که اگه نبودی همین 

 دفتر مجله بیرونت میکردم.  

_ همین دیگه! چون امانت برادرتونم هرچی دلتون  

 میخواد میگید. 

گفتم بهت یکی دوماه برو پیش پدر و مادرت؟ چرا    _ 

 نرفتی؟  

 دانیال دلخور رو گرفت و گفت:  

_ آب و هواش بهم نمیسازه ایران دوست دارم. بعدشم  

خیال کردین به این راحتیا دست از سرتون برمیدارم.  

 من هستم تا زمانی که خودتون سرو سامونم بدین.  

منم یه نفسی    _ پووففف! همین دیگه! می رفتی حداقل 

حداقل بشین سرجات    تازه میکردم.حاال که نرفتی 

 دردسر درست نکن. 
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 _ اگه واقعا بخوامش چی؟  

مجد کالفه شده بود.پیشانی اش را بین دو انگشت  

 فشرد و گفت:  



_ هرچی بدبختی میکشی از سر بی فکری و ندونم  

کاریه! یه کلمه گفتم با معرفش رودر وایسی دارم انگار  

 میدی.  نفه 

_ اصال کی هست این معرفش؟ چی کاره اشه؟ با شما  

 چه ارتباطی داره که هی حرفش میزنید؟ 

مجد سر درد داشت و تخم چشمش به قرمزی میزد.با  

 این همه لبخندی زد و با افتخار گفت:  

_ یه جوون عین خودت! هرچند بعید میدونم تو به پای  

هم  اون برسی.تو این سن وسال یه دم و دستگاهی ب 

زدن که یکی به سن من افتخار میکنه بگه همچین  

 دوستی داره. 

دانیال چشم ریز کرد.اشتباه نکرده بود؟؟ یک جوان مثل  

 خودش؟ معرفش یک جوان بود؟؟؟  

 _ جوونه ؟  

 لبخند مجد نمای بیشتری گرفت و سرش را تکان داد. 

 _ چی کارشه ؟ برادرشه ؟ فامیلشه ؟ دوست ، آشنا..  

 اشه.کسی چه میدونه؟  _ شایدم صاحبش ب 

 برق از سر دانیال پرید.  

 _ یعنی ممکنه نامزد داشته باشه؟  

_ نمیدونم.گفتم شاید! ولی بعید نیست ، چون خیلی  

 پیگیر کارش بود و هواش داشت.  



دانیال نگاه از عمویش گرفت.انگار تذکرات خسرو  

اثری روی او نداشت. با انگشت روی زانویش ضربی  

 فت:  گرفت و متفکرانه گ 

 میکشید؟  _ یه زحمتی برام 

 _ باز چی میخوای بگی؟  

 _ برام تحقیق کنید !  

 نگاهش را به عمویش داد. 

_ فقط همین یه بار! باور کنید که آخرین باره که یه  

میخوام. ازون معرفش تحقیق کنید که  چیزی ازتون 

نامزدی ، چیزی داره یانه ؟ عمو خواهش میکنم.تا  

 م جلوی خودم  بگیرم . نفهمم چی به چیه نمیتون 

تاسف داشت.واقعا حال و روز جوانهای این دوره  

زمونه با این همه شتاب و عجله در انتخاب تاسف  

 داشت.  

 _ چی بگم ! 

 پدری کنید.    _ هیچی! یه بار دیگه برام 

مجد مستاصل شده بود.میدانست که دانیال سر هر  

 چیزی شوخی کند در این مورد با او شوخی ندارد. 

ن که نمیشه.خجسته مریضه افتاده گوشه ی  _ اال 

خونه! منم دارم کارام ردیف میکنم برم که یه وقت  



پانشه تو خونه دوره بیافته.توام کارات کردی زود بیا  

 خونه تا بعد ببینم برات چی کار میکنم. 

 چهره ی دانیال رنگی از شادی گرفت و بامزه گفت:  

ش  _ ای دمت گرم عمو! آخ گفتی خجسته! دلم برا 

کبابه! اصال چی میشد شما میشدی بردار کوچیکه ی  

بابام و آبجی خجسته یه چندسالی از من کوچکتر میشد.  

آنوقت دیگه منم آواره نبودم.عقد دختر عمو و پسر  

 عمو هم که تو آسمونا بسته شده وووو  

 مجد اخم کرد ولی لبش پر از خنده بود. 

  _ خجالت بکش. من عموتم بی غیرت! تو  خجسته رو 

آبجی صدا میکنی بعد میشینی تو روی من چرت و پرت  

 میگی؟  

_ ای باباااا! سخت نگیر عموجون! تو روی خودشم   

گفتم ؛ البته اونم با دمپایی افتاده دنبالم.گفت وبا صدای  

 بلند خندید.  

مجد محکم وجدی در جواب شیطنت های برادر زاده  

 اش گفت:  

نتو  _ خوب کاری کرده.من جای خجسته باشم گرد 

میشکنم.چی فکر کردی باخودت؟ خیال کردی یه تار  

موی گندیدشو بهت تعارف میزنم.بشین تا اون روز  

 برسه ! 



_ چرا بشینم. شما بگو سینه خیز میرم براش! فقط  

 حیف که ده دوازده سالی تفاوت سنی داریم. 

 گفت وباز هم خندید . 

از صدای خنده اش مجد هم به خنده افتاد.به شوخی ها  

بازی های او عادت داشت.وگرنه محال بود    و بچه 

اجازه بدهد کسی اسم یکدانه دخترش را به زبان  

 بیاورد.  

 

ساعت کاری تمام شده بود.نم نم باران به شیشه اتاق  

کارش میزد و صدای لرزش شیشه هاخبر از یک هوای  

 طوفانی میداد. 

وسایل روی میزش را مرتب کرد و کش و قوسی به  

 تنش داد. 
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دی بی رمق سرش را از روی میز برداشت. آلرژی  شا 

های فصلی دمارش را در آورده بود و آب ریزش بینی  

 مغز سرش را خالی کرده بود.  

 _ تموم شد؟  

تابان نای حرف زدن نداشت.اشاره ای زد و با سر  

 جوابش را داد.شادی کیفش را از روی زمین چنگ زد .  



 _ پس بریم که مردم از سردرد.  

 میای؟  _ با من  

 شادی آب دماغش را با صدا باال کشید و جواب داد:  

_ مگه چاره ام دارم. با این هوای بارونی و این  

ناودونیه خراب من ، فکرش کن  برم زیر بارون  

 وایستم ماشین بگیرم.  

تابان خندید.وسایلش را برداشت و کلید برق پشت  

 سرش را زد.  

 _ یعنی ته هرچی آدم بی منت کنی.  

 تو منتم میزاری؟  _ مگه  

هردو سمت خروجی قدم برداشتند.تابان دست پشت کمر  

 او گذاشت و گفت:  

_ حیف که دلم نمیاد.وگرنه ولت میکردم زیر بارون تا  

 دستت بیاد همین ابو قراضه چه نعمتیه!  

آب دماغ شادی بی وقفه سرازیر بود.اه بلندی گفت و  

ان  کالفه دنبال دستمال دست داخل کیفش برد ، همزم 

 زبانش را هم به کار گرفت.  

_ المصب بند نمیاد.بس که آمپول زدم پوکی استخون  

گرفتم.لعنتی ! پاییز و زمستون که میشه اسیر این  

 کوفتیم!  

 _ خب چرا قرص نمیخوری؟  



 شادی دماغش را از ته گرفت و غر زد  

_ معده ندارم که! قرص بخورم باید یه ساعت معده ام  

 .  بچسبم تو خونه عر بزنم 

 _ بی ادب!  

_ جون تو! حاال ولش کن .راستی تابان یه چیزی  

 میخواستم بپرسم.  

 تابان با لبخند و نگاه مستقیم به جلو زمزمه کرد:  

 _ خدا به داد برسه.  

_ جدی میگم. از ظهر تا حاال فکرم مشغول کرده.ببینم  

 تو عکسی چیزی از این نامزد سابقت داری؟  

ان نگاهی به پنل انداخت و  مقابل آسانسور ایستادند.تاب 

 رو در روی او ایستاد.  

 _ به کارت میاد؟  

 _ چی ؟  

 _ عکسی که گفتی؟  

 _ آها نامزدت میگی ؟  

 _ نامزد نبودیم.قرار بود بشیم.  

 _ حاالااا...داری یا نه ، یه کالم؟  

 _ پرسیدم به کارت میاد؟  

شادی مجدد دماغش را از ته گرفت و سرش را باال  

 گرفت.  



 ممم..شاید به کارم اومد.  _ اوو 

 _ مثال؟  

وقت گیر آوردی ها! نترس بابا دو دره باز    _ اه تابان 

نیستم. میخواستم قاپ بزنم اول قاپ این دانیال وامونده  

 رو می دزدیدم که اینطور به چه کنم چه کنم نیافتم.  

آسانسور ایستاد. تابان دستگیره ی در را گرفت و  

 لبخند زد.  

 ی تونستی.  _ میخواستیم نم 

 شادی پشت سر او وارد آسانسور شد.  

 _ خدا رحمتش کنه. یه کلمه ، بگو داری یا نه؟  

 _ دارم!  

شادی ذوق کرد.نگاهش برقی زد و هیجان زده در  

 چشمان او گفت:  

 _ میشه ببینم ؟ 
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 _ خصوصیه  

_ اذیت نکن تابان! میخوام سلیقه ات دستم  

 ر!  بیاد.خواهش میکنم. فقط همین یه با 

لحن کودکانه اش تابان را به خنده انداخت.سری    

برایش تکان داد و دست داخل کیفش برد.همراهش را  



بیرون کشید و از ال به الی تمام عکس های پویا یکی  

 را مقابل صورت او به نمایش گذاشت.  

شادی ابتدا خیره شد و با دقت روی عکس تمرکز  

 پید و گفت:  . لحظه ای بعد گوشی را از دست او قا گرفت 

 _ تو مطمئنی اوراح بین زنده ها رفت و آمد ندارن؟  

تابان چشم ریز کرد.دستش برای گرفتن گوشی پیش  

 رفت که شادی با زرنگی پس کشید و گفت:  

_ باور کن راست میگم دختر! من این آدم دیدم. همین  

جا ها بود. دقیقا نمی دونم کی ولی یکی دوبار دور و  

   بر دفتر مجله دیدمش. 

تابان کنجکاو شد. با احتیاط گوشی را از میان پنجه  

 های او بیرون کشید و زمزمه کرد:  

 _ توهم زدی.  

_ وااا..مگه من از قبل میشناختمش ؟ تو االن عکس  

نشون من دادی.من میگم چند روز پیش دیدمش.باور  

 کن تابان! خود خودش بود.  

هوای داخل آسانسور برای ریه هاش کم آمد و فکرش  

شغول شد.بی حرف گوشی را میان کیفش سر داد و با  م 

 خودش زمزمه کرد:  

 _ حتما اشتباه گرفتی.  

 شادی ساده بود.ولی کم عقل و دروغ گو نبود.  



 یعنی ممکن بود شخص مد نظر شادی پندار باشد؟  

حسابی فکرش در گیر شد.متفکر شانه ای باال انداخت  

 بی حرف منتظر ایستاد.  

یقت داشت قطعا این مرد آدم  اگر گفته ی شادی حق 

بیکاری بود.و شاید منظور دار! ولی هردو گزینه خیلی  

زود در ذهنش رنگ باخت.مردی که او دیده بود نه  

بیکار به نظر می آمد و نه هردم خیال! و همین قدرت  

 تشخیص تابان را از نوع رفتار او پایین میاورد .  

   

ش  آخر شب بود.نرگس نگاهی به قد و باالی دختر 

انداخت و خدارو شکر کرد. از  وقتی کار جدید پیدا  

کرده بود هم رنگ و روی بهتری داشت و هم در  

 رفتارش شور و هیجان زیادی دیده میشد.  

نرگس ته مانده ی کار روزانه را از روی زمین جمع  

 کرد و تابان رفت که برای خواب آماده شود.  

و  قبل از هرچیزی سراغ طاقچه ی قدیمی خانه رفت  

 کتاب نه چندان قطورش را از گوشه ی آن برداشت.  

با لبخند الی کتاب را باز کرد و  دستی ال به الی گلبرگ  

 های خشک شده کشید.  



ظریف و شکننده بودند. درست مثل احساس یک عاشق  

نسبت به معشوق ! دست از بازی دادنشان کشید و  

 تکیه اش را به دیوار داد.  

زمان بده دوره ی آزمایشیم    _ میام دیدنت پویا! یه کم 

 تموم شه ، میام و این...  

 نگاه مشتاقش را به گلبرگ ها داد.  

 _ این خوشگال رو برات میارم.  

انگشتش روی یکی از گلبرگ ها نشست و بازی را از  

 سر گرفت.  

_ سلیقه ی برادرته! نمیدونم در جریان هستی یانه ؟  

ین گال رو از  خیلی اتفاقی سر راه هم قرار گرفتیم.اونم ا 

 یه دستفروش خرید داد به من!  

گلبرگ خشکیده الی صفحه ی کتاب می چرخید و می  

 چرخید و یک دایره ی کوچک خالی ایجاد کرده بود.  

_ میدونی پویا ؟ برادرت آدم بدی نیست ، یعنی ، یعنی  

خوبه! اصال یه سرو    همونطور که خودت گفتی خیلی ام 

ه ولی! ولی نمی دونم  گردن از هم جنسای خودش باالتر 

 چرا ازش میترسم.از خودش نه ها...از!!!  

سکوت کرد وانگشتش از کار ایستاد ، نگاهش را از  

دایره ی خالی گرفت و به مقابل داد.آهش را با صدا  

 بیرون داد و خیلی آهسته زمزمه کرد:  



_ وقتی میبینمش قلبم میخواد از جا کنده شه! یه حس  

تونم در موردش حرف  عجیبیه پویا ، اصال نمی  

 بزنم.امروزم که شادی گفت...پوفففف!  

 بی خیال شد.آهسته الی کتاب را بست و گفت:  

_ شبت به خیر شازده! امانتیات اینجا محفوظه تا وقت  

 کنم بیام پیشت و یه دل سیر حرف بزنیم.  

   

رها عصبی از مغاز بیرون زد و رهام حرص کرده  

 پشت سرش دراز شد.  

ز منازعه ی خواهر و برادر وسط  عادل ترسیده ا 

 خیابان خودش را به هردو رساند.  

 رهام بازوی رها محکم چسبید و عصبی غرید:  

_ صبر کن ببینم دم بریده ، باز زده به سرت ، کدوم  

 قبرستونی میخوای بری؟  

رها بی حوصله بود.کال روزهای خوبی را پشت سر  

نمی گذاشت.بی سرو سامانی خانواده از یک سو و  

عشق نافرجامی که از وسط راه رهایش کرده بود از او  

 یک مرغ سرگردان و عصبی ساخته بود  

 _ به تو چه ؟ اصال تو چی کاره ای که.... 
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رهام دندان به هم سابید.فکش منقبض شد و دستش  

توسط    باال رفت.رها ترسیده جیغی کشید و دست رهام 

 عادل  روی هوا مهار شد.  

 _ ولش کن.  

فریاد عادل توجه چند تن از عابرین را جلب  صدای  

کرد.عادل خجالت زده دستی به صورتش کشید و آهسته  

 تر زمزمه کرد:  

 _بریم تو باهم حرف بزنیم.  

رها با وقاحت تمام در چشمان برادرش نگاه میکرد و  

 قدرتش را به رخ می کشید.  

 _ من هیچ کجا نمیام.کار دارم میخوام برم  

خرد شدن بود.ولی کوتاه بیا    مچ دست رهام درحال 

 نبود.  

_ ازش بپرس توکدوم طویله سرش گرم کرده این چند  

 وقت؟  

 عادل در مانده بود.رها عصبی فریاد کشید:  

 _ گفتم به توچه؟   

 انگشت تهدیدش باال رفت و غرید:  

_ رهام یه کاری نکن پتتو بریزم رو آب و هست و  

نم بسته  نیستت به باد بدم ها.بشین سرجات بزار ده 

 بمونه.  



رهام خیز برداشت.دستش گیر بود و گرنه یک سیلی  

 جانانه حواله ی خواهرش کرده بود.  

 رها جیغ خفیفی کشید و یک قدم به عقب برداشت.  

 عادل این بار حیا را کنار گذاشت و جذبه به خرج داد.  

 _ تمومش کنید.گفتم برید تو ! با هردو تونم!  

هر دو جوان را وادار به  صدای قوی و مردانه ی عادل  

 سکوت کرد.  

 رهام سرجایش ایستاد و رها دست به سینه غر زد:  

 _ من تو نمیام  

عادل بی حوصله دستی روی سرش کشید و نفسش را  

 پس داد.  

 _ خیلی خب! همینجا بمون ولی گوش بده!  

کنید بابا خسته شدم بس  _ هه..به چی ! خزعبالت؟ ولم 

 که نصیحت شنیدم.  

 ش کرد.  رهام خرو 

_ می بینی..می بینی ؟ اینا همه اش نتیجه ی کوتاهی  

شماست.الکی جلوم نگیری من این دختره ی زبون  

 دراز ادب میکنم.  

 _ هیچ غلطی نمی تونی بکنی  

 _ بسه دیگه!  



این بار صدای سد حبیب بود که طنین انداز شد و  

 سکوت را برقرار کرد.  

   ام هر سه سمت صدا چرخیدند.سد حبیب آرام آر 

 نزدیک  شد و به داخل مغازه اشاره زد.  

_ برید بعد هرچقدر دلتون خواست بزنید تو سر و مغز  

 هم!  

رها در مقابل سد حبیب رام بود.همیشه برای این پیر  

مرد مهربان ارزش دیگری قائل بود.سرش را زیر  

انداخت ولی نگاه سنگین رهام از روی او برداشته نمی  

دست روی دست عادل  شد.سد حبیب نزدیک شد و  

 گذاشت.  

 _ ول کن دستش کاری نمیکنه.  

عادل مچ دست رهام را رها کرد.سد حبیب دستش را  

دور گرفت و هرسه تایی را داخل مغازه هدایت  

کرد.سپس در مغازه را از پشت قفل کرد و ضربه ای به  

 شیشه زد.  

 بازش کنم.    _ هروقت بحثتون تموم شد زنگ بزن بیام 

تر و پسرش در مغازه زندانی شدند. سد  عادل همراه دخ 

 حبیب رفت و عادل آهسته گفت:  

 _ آبرو برام نمونده تو این محل!  

 رها جواب  داد:  



_ منکه هزارسال پام اینجا نمیزارم. به آقا پسرت بگو  

 که آدرس داده راه و نیم راه سا.. 
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مشت رهام روی هوا رفت و کلمه ی ساقی در دهان  

 رها ماند.  

ل پلکهایش را روی هم گذاشت.زندگیش عجب  عاد 

 بلبشویی بود.  

_ میخوام برم سر خاک مادر بزرگتون! دوست دارم  

 جفتتون باشید.  

لحظه ای سکوت برقرار شد .دو جفت چشم به تماشای  

عادل رفت.عادل خجالت میکشید مقابل چشم بچه هایش  

از دست گلی که به آب داده است حرف بزند.نگاهش  

 بش حرکت میکرد.  زیر بود و ل 

 _ خیلی وقته نرفتم.تنهایی پام نمیره.باید شمام بیایید.  

 انحنای گرفت و گفت:  گوشه ی لب رهام 

_ خوبه! نکه خودتون خیلی محبت دارین ، از بچه  

 هاتونم طلب میکنید.  

 _ رهااام؟؟  

 صدای فریاد عادل در مغازه پیچید.  

 رهام با قدرت بیشتری گفت:  



ان! تو پای عزیز از خونه قطع کردی  _ داد نزن عادل خ 

بعدش هرچی بدبختی بود سرمون هوار شد.حداقلش تا  

 عزیز بود این دختره سرو سامون داشت.  

 انگشتش رو به رها گرفت و ادامه داد:  

_ عزیز جمعش میکرد.یه لقمه نون میذاشت توکاسه  

اش اینقدر سرگرمش میکرد تا تو برگردی خونه! عزیز  

یی شد.ول شد تو کوچه خیابون دیگه  که رفت اینم هوا 

 هیچ کس نتونست از پسش بربیاد.  

مشت رها محکم روی بازوی رهام نشست.سر عادل  

 پایین افتاد و رها فریاد زد:  

 _ هوی! ول خودتی حرف دهنت بفهم!  

قبل از اینکه رهام سمت خواهرش خیز بردارد دست  

 عادل روی قفسه ی سینه ی او نشست و مهارش کرد.  

 رووم باش پسر! حق باتوئه...من بد کردم!  _ آ 

حس غریبی فضای حاکم بین سه نفر را در بر  

 گرفت.رهام بازویش را چسبید و عادل شرمنده گفت:  

_ عزیز که بود همه چی سر جای خودش بود.لنگ  

میزد ولی همیشه خونه بوی عطر و گالب میداد.شام و  

نهارش به راه بود.خونه تمیز بود.مهمون  

همونی می رفتیم.دخترم سرش به زندگیش  میامد.م 



بود.پسرم دلش به دست پخت عزیزش گرم بود.عزیز  

 که رفت دلخوشیم رفت.  

رهام آماده ی حرف زدن بود که عادل با لبخندی  

 محزون مانع شد.  

_ میدونم.خودم کردم.این آخریا از پا افتاده بود.همت  

نمی کردم جمع و جورش کنم.مادرتونم که تازه به  

ن رسیده بود و حرف گوش نمیداد.فکر کردم بره  دورا 

آسایشگاه براش بهتره! غذا و دوا درمونش سر موقع  

اس! خوابش سرموقع اس...حمامش...همه  

 چیش ..همه چیش!!!!  

 ولی اشتباه کردم.  

 _ عزیز که بود همه چی خوب بود.  

 این جمله ی پر از حسرت از دهن رها بیرون زد.  

 و چشم دوخت و غرید:  رهام پرکینه به لبهای ا 

 _ کجا بودی؟  

دعوای خواهر و برادر تمامی نداشت.حتی وقتی حرف  

 وارد حرف میشد و عادل به اشتباهش اعتراف میکرد.  

 رها قفل دستهایش را از هم باز کرد و سینه سپر کرد.  

 _ یه بار گفتم به ت..  

 این بار عادل داد زد:  

 _ تمومش کن رها  



   صدای رها هم باال رفت. 

_ چی رو تموم کنم؟ شما که خبر داری خوب جوابش  

 بده ، هی مثل دارکوب رو مغزم نکوبه!  

رهام نگاه کنجکاوی بین پدر و دختر رد و بدل  

کرد.عادل ابروهایش را باال داد و بی حرف سرش را  

 زیر برد.  

 رها که از سکوت پدرش ناراضی بود با شجاعت گفت:  

 _ رفته بودم خونه ی عمه زری!  

 شمان رهام گرد شد. رها نیشخندی زد و گفت:  چ 

_ آره داداش من ! رفته بودم یه مدت از این دخمه دور  

 شم بلکه حالم جا بیاد.  

 _ د تو بیخود کردی! 

 

 #۱۲۳ 

 جمله ی رهام پوف کالفه ی عادل را دربرداشت  

 رهام عصبی تر ادامه داد:  

_ پاشدی سرخود رفتی اونجا چی کار؟ اونم جلو چشم  

 پسره عماد که میخوام سر به تنش نباشه.  اون  

 انگشت رها باال رفت.  

_ حرف عماد نزن هااا...یه تار موی گندیدش میارزه  

 به..  



 عادل وسط حرفش رفت.  

 _ تمومش کنید دیگه! سپس رو به رهام گفت:  

زد گفت رها اینجاست.منم خیالم راحت    _ عمه ات زنگ 

هیش کن  شد گفتم  یه مدت هواش داشت باش بعد را 

خونه! بعدشم عماد چی کاره اس ؟ عالیه و علویه هم  

 هستن.دختر عمه هاشن غریبه که نیستن!  

 قفسه ی سینه ی رهام سخت باال و پایین میشد.  

_ هه..عالیه و علویه؟؟! خودت گول نزن عادل خان !  

 این دختره؟  

 با انگشت رها را نشانه رفت  

 _ فقط من میدونم تو سرش چی میگذره.  

 س رو به رها گفت:  سپ 

_به خدا اگه بفهمم به خاطر اون پسره پا شدی رفتی  

 اونجا سر به تنت نمیزارم!  

 _ بابااااا؟  

صدای اعتراض رها باعث شد عادل خودش را جمع  

 کند.  

_ ترمز بگیر پسر! عماد بچه ی خوبیه! تو اگه غیرت  

داری پای اون نریمان از زندگیمون بنداز که هیچ حس  

 دارم.  خوبی بهش ن 



نگاه خیره ی رهام پدرش را نشانه رفت.لب باالیش را  

 زیر دندان گرفت و پلکهایش را روی هم گذاشت.  

مشکالت و  عادل فکر کرد این قصه سر دراز دارد.این 

این درگیرها یک همت بلند می خواهد و یک عزم جزم؛  

وگرنه حال زندگیش روز به روز از اینی که هست  

 وخیم تر می شود. 
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مجد پا روی پا انداخت و دستهایش را مهمان پاهایش  

 کرد.  

چشمگیر بود.دیزاین دفتر پندار عجیب دلش را برده  

بود و شک نداشت که به دست یک دیزاینر ماهر  

 طراحی شده است.  

از آن میز چوبی منبت کاری شده به رنگ قهوه ای  

سوخته بگیر تا طراحی در و دیوار و چیدمان اطراف  

 اتاق!  

ن جوان الحق که نسبت به سنش بسیار برازنده و  ای 

 ستودنی بود.  

پندار با احترام نگاه از جعبه ی شکالت روی میزش  

 گرفت.  



_ شرمنده فرمودین جناب مجد ! چی کار کنیم با این  

 همه خجالت؟  

صدای پر از محبت پندار مجد را از حال و هوی خودش  

 بیرون کشید.  

 ش آمد.  ضربه ای روی پایش زد و به خود 

_ خواهش میکنم.میخواستم زودتر از اینا خدمت برسم  

که هی کار رو کار، گرفتاری پشت گرفتاری تا قسمت  

 افتاد به امروز!  

 پندار دستهایش را روی میز در هم قفل کرد.  

_ خیلی هم عالی! اتفاقا منم  میخواستم باهاتون تماس  

بگیرم ولی طبق فرمایش خودتون گرفتاریا اجازه نفس  

 کشیدن به آدم نمیدن.  

 مجد با لبخند نفسش را پس داد و نگاهش را گرفت.  

_ دفتر قشنگی داری مهندس ! حدس میزدم خوش فکر  

باشی ولی انصافا فکر نمیکردم تا این حد خوش سلیقه  

 ام باشی!!  

لبخند پندار نمای بیشتری گرفت  و محجوبانه سرش را  

 زیر برد:  

یست.باید به طراحش  _ زنده باشین.حقیقتا کار من ن 

 تموم گذاشته برام!  تبریک گفت که الحق سنگ 

 _ آشناست؟ طراحش میگم؟  



_ بله! یکی از دوستان دوران دانشکده اس! برای راه  

اندازی استودیو باهاش  مشورت کردم. اونم قول داد  

 بهترین طرحش برام اجرا کنه.  

 سپس دستهایش را از هم باز کرد  

منکه همون اول  _ دیگه ظاهر  و باطن!  

پسندیدم .خوشحالم که مورد پسند شما و عموم هم  

 واقع شده.  

_ درسته! منم پسندیدم.یادم باشه دراولین فرصت یه  

سراغی از این دوست خوش فکرتون بگیرم که دفترم  

 یه دستکاری اساسی الزم داره!  

 پندار خنده ی آهسته ای کرد.  

گید خودم  تصمیمتون جدی شد ب   _ به دیده منت! هر آن 

 براتون پارت بازی کنم.  

 مجد با صدا خندید.  

 سرش را پایین برد و جهت بحث را تغییر داد.  

 _ خب مهندس جان؟ خیلی وقتت نگیرم  

 پندار گوش تیز کرد.  

 نگاه مجد باال رفت و ادامه داد:  

_ راستش اومدم در مورد خانم آل طاها چند کلمه ای  

 باهم اختالط کنیم.   



در هم کشید.بی تعارف ته دلش از این جمله  پندار ابرو  

 ی مجد خالی شد.  

 _ اتفاقی افتاده جناب مجد؟ خانم آل طاهااا....  

 مجد به اضطراب مرد جوان لبخندی زد و گفت:  

 _ نگران نشو جوون ؛ هرچی هست خیره!  

 _ در خدمتم! گوشم با شماست بفرمایید.  

ال و  مجد لبهایش را تو کشید.کلمات را داخل ذهن با 

 پایین کرد و با مکث جواب داد:  

_ اوومم..چطور بگم ؟ قضیه اینه که من یه برادر زاده  

دارم که چندسالیه باخودم زندگی میکنه.یه کم شیطونه  

 ولی به از شما نباشه جوونه بدی نیست!  

 چیزی درون سینه پندار به ولوله افتاد.  

 مجد بی توجه به حال او ادامه داد:  

 تحقیق! چطور بگم....  یله کرده که بیام _ چند روزیه پ 

 نگاه دقیق و نگران پندار تمرکزش را میگرفت.  

 نفس عمیقی گرفت.  

_ یه جورایی گلوش گیر کرده.خیلی خواستم باحرف  

 قانعش کنم نشد.حاالاا...  

 پندار در ادامه ی حرف او سرش را تکان داد. 

 

 #۱۲۵ 



ا رو  حاال اومدم پیش خودت مهندس! این خانم آل طاه 

چقدر میشناسی ؟ نسبت نزدیکی ، رابطه ای ، چیزی  

 باهاش داری؟  

پندار خشکش زده بود.برادر زاده ی مجد تابان را  

 پسندیده بود ؟ به این زودی ؟ چطور ممکن بود؟  

آب دهانش را فرو داد و نگاه نگران و رنگ باخته اش  

را از مجد گرفت.نیشخندی زد و انگشت اشاره اش را  

 ه بازی گرفت.  روی جعبه ب 

 _ برای این حرفا ، خیلی زود نیست جناب مجد؟  

 نگاهش را باال گرفت و منتظر جواِب  

جمله ی کوتاهی شد که با ته مانده ای از طعنه بیان  

شده بود.مجد حرکت ریزی سر جایش زد و دستهای  

 مبل را چسبید.  

_ چرا اتفاقا! بحث منم سر همینه! همین دیروز بهش  

آفتاب به سایه بکشه بعد حرف دلتو پیش  گفتم بزار از  

بکش و دنبالش بگیر.ولی خب جوونی و هزار راه  

نرفته.تب تندی داره  ، میدونم ! از طرفی منم مامورم  

و معذور! امانت برادرمه و قول دادم حواسم بهش  

باشه.وقتی دیدم هیچ  رقمه کوتاه بیا نیست دست به  

،بعد    مئن شم دامان شما شدم.گفتم اول از جانب شما مط 

 اجازه بدم که خواسته اش علنی کنه.  



 قفسه ی سینه ی پندار بی صدا پرو خالی شد.  

زیادی قائل بود ولی    علی رقم اینکه برای مجد احترام 

ته دلش دلخور بود.حسی شبیه حس مالکیت که اجازه  

نمیداد درست فکر کند و منطقی جواب دهد.به همین  

 د:  منظور رک و بی مالحظه جواب دا 

 _ یه زمانی با پویا قرار ازدواج داشت.  

آه کشید.به عکس زیبای برادرش کج خندی زد و ادامه  

 داد:  

_ هیچ کدوم فکر نمیکردن اینطوری بشه.پویا ناغافل  

 بره ووووو..  

لبهای مجد از هم فاصله گرفت و رنگ چهره اش  

 برگشت.  

اینه  _ جدی! من واقعا متاسفم .نمیدونستم جریان 

   وگرنه.. 

پندار به سرعت وارد حرفش شد و با همان لحن دلگیر  

 جواب داد:  

_ نه نه خواهش میکنم.در هرصورت اختیار خانم آل  

طاها باخودشه.اگرم کنجکاوید که چرا من دنبال کارش  

 گرفتم فقط به خاطر برادرمه که ناکام از این دنیا رفته.  

 مجد متاثر در چهره ی مرد جوان زل زد.  



رد جوان خبر از حال درونش میداد و  رخسار م رنگ 

تجربه به او ثابت کرده بود این مدل حرف زدن یعنی  

 حرف دل و زبانش باهم یکی نیست.  

_ به هرحال مهندس جان امیدوارم از من به دل  

نگیری.راستش بخوای من اولش شکم به خودت  

برد.گفتم شاید این وسط عالقه ای هست که من بی  

 دار مرحومت..  خبرم! االن که گفتی بر 

 میان کالم او رفت و گفت:  پندار با لبخندی محزون 

_ خواهش میکنم جناب مجد! خودتون اذیت  

نکنید.اشتباه از من بود که از اول شما رو درجریان  

 نذاشتم.  

_ با این وجود من هنوز نمی تونم خودم ببخشم.اگه  

میدونستم قضیه چیه زودتر جلوی دانیال ، برادر زاده  

 ، میگرفتم که امروز شرمنده ی شما نشم.    ام میگم 

 پندار مجددا سرش را زیر برد و نفسش را رها کرد.  

_ اختیار دارید.گفتم که اختیار خانم آل طاها  

 باخودشونه!  

دروغ میگفت.حرفی که میزد حرف دلش نبود و مجد به  

 خوبی این را از حال و هوی او حس میکرد. 

   



پندار متفکر پشت  دقایقی از رفتن مجد می گذشت و  

 پنجره ی اتاقش ایستاده بود.  

یک دستش را داخل جیب شلوارش  فرو برده و با  

 دست دیگرش پرده ی اتاقش را پس زده بود.  

دلش گرفته بود.بیشتر از همه برای خودش و دست و  

 پای دلی که بسته شده بود.  

 داوود ضربه ای به در زد و از الی در سرک کشید  

 _ هستی ؟  

 بی آنکه برگردد جوابش را داد:    پندار 

 _ بیا تو!  

داوود آهسته وارد شد و در را پشت سرش بست.قدم  

زنان پیش رفت و از پشت سر دست روی شانه ی او  

 گذاشت.  

 _ خوبی؟ تو فکری داداش ؟ کشتیات غرق شدن؟  

پندار نظری گذارا انداخت ، لبخند محوی زد و در  

 جواب او پرسید:  

 یره؟ _ کارا چطور پیش م 
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 داوود خودش را کنار دست او جا داد.  

 _ خوب! اون بیرون چی داره زل زدی بهش؟  



 _ هیچی ! یه هوای زمستونی و یه آسمون ابری!  

داوود چشم ریز کرد.حال پندار خوب نبود.از این مدل  

 حرف زدن و ازاین چهره ی درهم کامال مشخص بود.  

یده بودمش  _ چیزی شده پندار؟ این آقا کی بود؟ ند 

 تاحاال؟  

 پندار در یک کلمه جواب داد:  

 _ مجد!   

 ابروهای داوود باال پرید.  

_ واقعااا ! خب َپ تو چته ؟ مجد دیدی باید حالت خیلی  

 بهتر از اینا باشه که ؟ برعکسیا؟  

 گوشه ی لب پندار انحنای کمرنگی برداشت.  

 _ اومده بود تابان از من خواستگاری کنه!  

رد.جواب پندار به قدری ضربتی و بی  داوود جا خو 

مقدمه آمد که مجبور شد کامل سمت او بچرخد ،  پندار  

 چشم در چشم او گفت:  

_ باورت میشه؟ میگفت برادر زاده اش گلوش پیش  

 تابان گیر کرده.  

 داوود هنگ کرده بود.  

 _ پندار؟؟؟  

 پندار تلخند محزونی زد و جواب داد:  

   _ گفتم اختیارش با من نیست. 



 داوود بالفاصله پرسید:  

 _ گفتی که نامزد پویا بوده؟  

 پنداربه تایید سرش را تکان داد.  

 _ گفتم!  

_ اوفففف! عجب آدمایی پیدامیشنا . مرتیکه  چشم  

سفید صبر نکرده جا پای این دختر اونجا سفت شه بعد  

فیلش یاد هندستون کنه.بهت گفته بودم بیارش پیش  

بیا ، حاال اینم  کردی . خودمون پندار! حرفم گوش ن 

 نتیجه اش! تحویل بگیر!  

 پندار آه کشید.  

داوود که کمی ناراحت میزد. نگاهی به نیم رخ نگران  

 و گرفته ی پندار انداخت و مجدد پرسید:  

_ حاال تو چته ؟ مگه جوابش ندادی ، دیگه چرا  

 ناراحتی؟  

 _ نمیدونم!  

ن  لحظه ای سکوت برقرار شد.داوود لبش را به دندا 

گرفت.نگاهش را به نقطعه ای که پندار زیر نظر داشت  

 منتقل کرد و با احتیاط پرسید:  

 _ دوستش داری؟  

پرده از الی انگشتان پندار افتاد و تصویر مقابل پشت  

 پرده ماند.  



 پندار برگشت و داوود به رویش لبخند زد.  

_ چیز عجیبی نیست داداش ، پویا خدابیامرز همیشه  

این دختر چی داره که الکی الکی آدم  میگفت نمیدونم  

درگیر میکنه.نمیدونم ! شایدم به خاطر غرور و  

استقامتشه! به هرحال درگیرم شده باشی تعجب نمی  

 کنم!  

 _ چی شد که این به ذهنت رسید؟  

 داوود در جواب پندار دستی به بازوی او کشید  

 _ گفتم که! فهمیدنش خیلی هم سخت نیست.  

خیره ماند.داوود خیال پس  ر هم لحظه ای نگاهشان د 

کشیدن نداشت.پندار که حس میکرد مخفی کاری بی  

 فایده است لب زد:  

_ در هرحال شدنی نیست.پس بهتره این حرف همین  

 جا چال کنی!  

 _ چرا؟  

چرای محکم داوود باعث شد پندار سرش را زیر ببرد  

 و دستی دور لبش بکشد.  

 _ چراش معلومه ! چون منطقی نیست. 
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 سرش باال رفت  



_ چون نشدنیه.چون اگه آسمون به زمین بیاد خودت  

میدونی که حاج خانم راضی بشو نیست.چون  آسمون  

و زمین بهم دوخته شه نمیخوام دل مادرم مو برداره.  

 چون...چون!!!  

 داوود صبور و با مالحظه پرسید:  

 _ چون چی؟  

 پندار سری تکان داد و گفت:  

 ت میکشم!  _ چون از پویا خجال 

 لبهای داوود بیشتر از قبل به خنده باز شد  

 _ پس دوستش داری؟  

 زیر چشم پندار نبض ریزی گرفت.داوود ادامه داد:  

میشناسم بعیده که چیزی رو  _ شدنیه.پنداری که من 

بخواد و به دست نیاره.حاج خانم بهونه اس! راضی  

کردنش برای تو کاری نداره.میمونه یه پویا که اونم  

ه! کی برای تابان بهتر از تو! مگه پویا همیشه غیر  حل 

 خوشبختی تو چیزی میخواست؟  

پندار ساکت شده بود.داوود کمال استفاده را از سکوت  

 او برد.  

_ میدونم تا سال پویا نشده عمال نمیشه هیچ اقدامی  

کرد ولی میشه جنبید.میشه دست گذاشت روش و  

دیگه میدونی  مزاحم پروند. دست بجنبون پندار! خودت  



این دختر  قابلیتای زیادی داره.تو نری جلو یکی دیگه  

 رفته و آِه حسرتش برای تو مونده.  

 _ نمی تونم .  

زمزمه ی پر از درد پندار باعث شد داوود دست دیگری  

 به بازوی او بکشد.  

_ میتونی. اگه واقعا بخوایش باید همه ی موانع از سر  

مت کن بقیه اش  راهت برداری.همت کن پندار! تو ه 

 بسپار به خدا!  

 _ چقدر شبیه حاجی حرف میزنی؟  

داوود که حس شیرین پیروزی سراسر وجودش را  

 گرفته بود زیرکانه زمزمه کرد:  

 _ پس حاجیم راضیه!  

 پندار قدمی سمت میزش برداشت و زمزمه کرد:  

_ اصلش بخوای شروع کننده حاجی بود.من اصال  

فکرش انداخت تو سرم  نمیکردم. یه جوری    بهش فکرم 

که یهو  به خودم اومدم دیدم که بعله ! هرکاری میکنم   

 پام از این جریان بکشم بیرون نمیشه!  

پندار پشت میزش نشست و داوود قدم به قدم به میز  

نزدیک شد.دستهایش را روی سینه در هم قفل کرد و با  

 حفظ همان لبخند گفت:  



حاج خانم    _ پس دیگه مشکلی نیست. فقط میمونه یه 

 که...  

پندار تیز نگاهش کرد و کالم داوود را با کالم تندش   

 برید.  

_ حاج خانم که میگی همه ی دار و ندار منه! بعدشم  

چقدر میتونم از تابان مطمئن باشم ؟؟ هان ؟ دختری که  

پویا  میاد    وعده خالفی تو کارش نیست و تا اسم 

ناکوکش  چشماش تر میشه. هنوزم که هنوز با اون قلب  

پا میشه میره سر قبر عشقش یه ساعت درد دل میکنه!  

 میفهمی اینا یعنی چی داوود؟  

حرص کرده بود.نیش داوود بسته شد.پندار عصبی  

 ادامه داد:  

_ میبینی؟ مشکل یکی دوتا نیست.اصال اینا مشکل  

نیست ،  اینا عین حقیقته.نه میتونم از حاج خانم بخوام  

 ز تابان!  پا روی احساسش بزاره نه ا 

داوود به او حق میداد.سیبک گلویش تکان ریزی  

 خورد.  

 پندار نگاهش را گرفت و آهسته تر گفت:  

_ تو فکر کردی من به این چیزا فکر نمیکنم.صبح تا  

شب همه ی فکر و ذکرم شده دو دوتا چهارتا  

 کردن.نمیشه داوود ، نمیشه!  



جوری با ناامیدی کلمه ی "نمیشه" رو به زبان آورد  

 که دل مردانه ی داوود هم لرزید.  

نفس بلندی پس داد.نگاهی به پشت پایش انداخت و  

 قدمی به عقب رفت.قفل دستهایش را باز کردو پرسید:  

 _ از حاجی چه خبر؟  

_ اوففف..اونم خوبه! عکس العمل هاش بهتر  

شده.دکترش میگه اینطوری به درمان جواب بده زودتر  

 میافته!    از چیزی که فکرش میکردیم راه 

 _ خدارو شکر  

 پندار با نگاه نشستن داوود را دنبال کرد.  

 داوود به نرمی نشست و با لحنی منعطف تر گفت:  

 _ یه چیزی میگم دیگه ام ادامه اش نمیدم. 
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 پندار گردنی کج کرد و داوود گفت:  

_ برو سراغ تابان! باهاش حرف بزن.اگه دیدی جواب  

و! ولی کوتا نیا پندار! االن  نمیده بی خیال حاج خانم ش 

کم بیاری و جا بزنی یه عمر نمی تونی خودت نمی  

 بخشی.  

 پندار آه بلند باالیی کشید و تکیه زد.  



کلمه به کلمه ی این حرفها را برای خودش مرور کرده  

بود.روزی هزارررربار! ولی هرهزار بار هم با این  

  نتیجه رسیده بود که فعال سکوت کند و خودش را به 

 دست روزگار بسپارد. 

   

   

 دانیال عصبی دستهای صندلی رو گرفت و بلند شد.  

_ من نمیفهمم عمو ! اصال نمی خوام بفهمم خوبه!  

 خیالتون راحت شد.  

 صدای تحکم مجد اتاق را پر کرد.  

 _ بشین بچه ! چرا متوجه نیستی چی میگم  

مدل  _ نمیشینم. ببخشید ولی دیگه تاریخ انقضای این 

ا تموم شده.منم خسته شدم بس که بین دنیای  حرف زدن 

شما و دنیای خودم دست و پا زدم. میرم ، میرم که هم  

شما یه کم فکر کنید هم خودم یه هوایی به کله ام  

 بخوره.  

مجد هم خسته بود.تخم چشمهایش را بین دو انگشت  

 مالش داد و با صدایی گرفته پرسید:  

 _ کجا؟  

 و دلخور جواب داد:    دانیال دستی به پیراهنش کشید 



_ نمیدونم. یه چرخی تو شهر میزنم و برمیگردم  

 خونه! نگران نباشید. آخرشب کارت میزنم.  

مجد متاسف سرش را تکان داد. برادر زاده اش نمی  

خواست حرفهای او را بفهمد و با این حساب کاری از  

 دست او ساخته نبود.  

کشید.  دانیال بدون نگاه سمت او قدمهایش را سمت در  

مقابل در تاملی کرد. روی پاشنه چرخید و رو به  

 عمویش تذکر داد:  

_ فقط اینو میدونم اون دختر حق زندگی داره. نمیشه تا  

عمر داره پای نامزد سابقش بشینه و عمر و جوونیش  

 تباه کنه.  

چرا نمی فهمید ؟ چرا حرفهای او را بد برداشت  

موش  میکرد؟ چرا علت اصرار عمویش ،  برای فرا 

کردن او را درک نمیکرد ؟ با چه زبانی باید حال و روز  

پندار را برایش ترجمه میکرد تا بفهمد اگر حقی هم  

باشد این دختر حق برادریست که از هرکسی به برادر  

 ناکامش نزدیک تر است.  

دانیال دست راستش را برای عمویش بلند کرد و  

 دلخور از اتاق بیرون زد.  

مام بود و کارکنان مجله یکی  ساعت کاری رو به ات 

یکی دفتر را ترک میکردند ، ولی مجد خسته و ناتوان  



به صندلیش چسبیده بود و دنبال راه حلی برای این  

 آتش تند و سرکش برادر زاده اش میگشت.  

شادی و تابان عرض خیابان را رد کردند و تا کنار  

ماشین تابان پیش رفتند. روز پرکار و خسته کننده ای  

 پشت سر گذاشته بودند و تقریبا هردو خسته بودند.  را  

شادی کنار خیابان ،  رو در روی تابان ایستاد و   

دستش را برای خداحافظی دراز کرد.تابان نگاه معنی  

 داری به دست او انداخت و با لبخندش مبارزه کرد.  

 _ مگه با من نمیای؟  

 شادی پرو پرو ابرو باال انداخت.  

ه چند روزه دارم تالش میکنم به  _ نه جونم! همون ک 

این غذای داغ لب نزنم کافیه! دیگه خیلی دل میخواد که  

 جونم بزارم کف دستم و بشینم کنار دست تو!  

تابان اخم ریز و با مزه ای کرد.دستش را کف دست او  

 گذاشت و به شوخی گفت:  

_ باشه . فقط امیدوارم فردا پس فردا که باز هوا  

 گرده.  بارونی شد نظرت برن 

شادی خندید.صدایش کمی بلند بود و این تابان را  

معذب میکرد.خندیدن وسط خیابان آن هم با صدای بلند  

 را در شان خودش نمی دید.  



دستش را از میان دستان ظریف او بیرون کشید و به  

 خیابان اشاره زد:  

 _ به سالمت!  

 شادی رد اشاره ی او را با چشم گرفت و معترض شد:  

 بابا میرم حاال!  _ باشه  

 سپس با سماجت رو در روی او شد و پرسید:  

 _ راستی ، هنوزم معتقدی  دانیال غذای داغه؟  

تابان دستی به بدنه ی لگن تورش کشید و بدون نگاه  

 به او یک جمله گفت:  

 _ من فقط گفتم صبور باش! 
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 واااا..تابان؟؟؟  

ش  _ برو شادی! اگه میخوای ضرر نکنی فقط صبور با 

همین! االنم دیگه حرفی ندارم ، خسته ام میخوام برم  

 خونه!  

 شادی گردنش را کج کرد و خیره در صورت او پرسید:  

 _ واین یعنی اگه نرم همین جا ِشت و پِتم میکنی آره؟  

تابان خنده اش گرفت.سرش را زیر برد و کوتاه جواب  

 داد:  

 _ دقیقا!  



 مزه گفت:  شادی دستهایش را مقابل او سپر کرد و با 

_ خب چه کاریه ؟ همین االن رفع زحمت میکنم .شما  

فقط به خودت مسلط باش.من در عرض جیک ثانیه  

 محوطه رو ترک کردم!  

بامزه بود ، فقط گاهی در رفتارش افراط و تفریط  

 داشت.  

شادی بعد از خداحافظی قدمی فاصله گرفت و دستش را  

تا او    برای اولین ماشین نگه داشت.تابان منتظر شد 

سوار شود، سپس سراغ ماشینش رفت و دعا کرد  

 بازی در نیاورد و استارت بخورد  

   

 استارت های پشت سرهم کالفه اش کرده بود.  

دانیال از آن طرف خیابان داخل ماشینش نشسته بود و  

مو به مو همه چی را زیر نظر داشت.دلش برای پیش  

پیش    رفتن بی تابی می کرد و قدم هایش به فرمان دلش 

 نمی رفت.  

در نهایت تصمیمش را گرفت ،  حرف دلش را عملی  

 کرد و از ماشین پیاده شد.  

ضربه ای به شیشه خورد و نگاه خسته ی تابان باال  

 آمد.  

 دانیال لبخندی زد و اشاره کرد شیشه را پایین دهد.  



تابان فکر کرد در این بلبشو فقط حضور او را کم  

ن لگن تور آن هم تکمیل  داشت که به لطف بازی های ای 

 شد.  

همزمان با پایین کشیدن شیشه لبخندی ظاهری هم  

 تحویل مرد سمج این روزهایش داد.  

دانیال سعی میکرد موجه و بی منظور رفتار  

 کند.دستهایش را روی سقف ماشین گذاشت و پرسید:  

 _ استارت نمیخوره؟  

 _ نه متاسفانه!  

 _ بی زحمت سیم کاپوت بکشین!  

 آقا! شما بفرمایین من هستم!    _ ممنون 

اینبار صدایی آشنا تابان را غافل گیر کرد. دانیال رو به  

 پندار اخم ریزی کرد و آه از نهاد تابان بلند شد.  

دانیال که حس خوبی  به مرد بلند قد رو به رویش  

نداشت برگشت ، دست به سینه شد و حق به جانب  

 پرسید:  

 _ شما؟  

 و به جای پندار جواب داد:  تابان دست پیش را گرفت  

_ آشنا هستن آقا مجد! ممنون ، دیگه مزاحم شما  

 نمیشم.  



گوشه ی لب پندار باال رفت و برای دانیال جوان رجز  

 خواند.  

تابان حال خوشی نداشت.قفسه ی سینه اش درد  

میکرد.چند روزی بود که قرص هایش را یکی درمیون  

زی دایی  مصرف میکرد تا به آخر ماه رسیده و واری 

میان دیگر توانی برای    رحمن به فریادش برسد. و این 

تحمل این دست از اتفاق ها را نداشت.ضمیر  

ناخودآگاهش گواهی بد میداد و ضربانهای نامنظمش  

 رمقش را گرفته بود.  

دانیال دلخور قدمی به عقب برداشت ، لبخند محزونی  

که فقط و فقط مخصوص تابان بود تحویلش داد و بدون  

ینکه  توجهی به پندار بکند به سرعت چرخید و محل  ا 

 را ترک کرد.  

تابان از پشت سر  ، شانه های افتاده و قدم های تندی  

را که برایش فرار را تداعی میکرد تماشا کرد. دلش  

سوخت ولی دلسوزی او چه تاثیری برای مرد جوان  

 داشت؟؟  

 پندار قدم رفته ی دانیال را جبران کرد.  

 ت بکشین لطفا!  _ سیم کاپو 

 تابان نفسی پس داد و حرفش را تایید کرد.  



علت حضور این مرد مشخص نبود ، خصوصا که  

شادی متذکر شده بود چندباری او را این اطراف  

 مشاهده کرده است.  

ولی حتما این معما را همین امروز برای خودش حل  

 میکرد و خالص!  

   پندار کمی با  سیم کشی  اطراف موتور ور رفت. 

درنهایت در کاپوت را محکم بهم زد و به او اشاره کرد  

 که پیاده شود. 
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تابان که هنوز متفکر و البته ناالن بود سری  تکان  

 داد.  

پندار لبهایش را بهم جمع کرد و قدم زنان کنار شیشه  

 ایستاد.  

 _ کارش تمومه! پیاد شو خودم می رسونمت!  

اژه ها و ضمیرهای  نرسیده از و بازهم کالم اول به دوم 

 مفرد استفاده میکرد.  

 اخم تابان به آنی درهم شد.  

_ ممنون! مزاحم نمیشم.یه ماشین میگیرم از همین جا  

 میرم.  

 پندار چشم ریز کرد.  



 بحث اعتماد پیش بکشیم ؟  _ الزمه بازم 

تابان عزمش را جزم کرد و این بار جای جواب در  

 ین گذاشت.  ماشین را باز کرد و پاهایش را روی زم 

پندار چند گامی به عقب برداشت و تابان معترض روی  

پا ایستاد ، دستش را روی بدنه ی در گذاشت و حق به  

 جانب پرسید:  

 _ چرا من تعقیب میکنید؟  

پندار در جوابش اخم کرد.تابان محکم و بی تزلزل  

 گفت:  

_ انکار نکنید ! خبرش دارم که چندباری این اطراف  

 پرسم علتش چیه؟  دیدنتون. میشه ب 

گره ی ابروی پندار از هم باز شد و به جایش لبخند  

 محوی زد.  

این بار نه دستمالی در کار بود و نه انعطافی! دست  

داخل جیب خودش برد و حین اینکه دستمالش را  

 بیرون میاورد جواب داد:  

 ، اونم از نوع حرفه ایش!    _ خوبه! جاسوسم دارین 

 اخم تابان غلیظ تر شد.  

 پندار دستمال را الی انگشتان کشید و ادامه داد:  

_ و البته جای تحسین داره که خیلییی زود معروف  

 شدید.  



دندان های تابان روی هم فشرده شد.پندار غیظ نگاه او  

 را ندید گرفت و لبخند معنی داری تحویلش داد.  

 تابان غرید:  

 _ جواب من ندادید آقای امیری؟  

 باال رفت.  یک تای ابروی پندار  

 _ نگران بودم!  

 _ بچه ی نوپا بودم که نگران باشید؟  

 _ نه ولی قطعا امانت بودی!  

قلب تابان تیر کشید.نه از حرف او..از درد المصبی  که  

از شب قبل بدجور قفسه ی سینه اش را پر کرده بود و  

 خیال کوتاه آمدن نداشت.  

 انگشت شصتش را روی قلبش فشرد و ناله زد:  

مش کنید آقای امیری! نگرانیتون بی جهته! من  _ تمو 

حالم خوبه..محل کارمم خوبه..بچه ام نیستم ، کار  

نمیکنم. پس بی زحمت این بچه بازی بزارید    اشتباهیم 

 کنار و به خودتون مشغول شید.  

و روی پریده ی دختر بی تابش  پندار اخم کرد.رنگ 

چهره  کرد.انگار که حرفهای او را نمی شنید.فقط و فقط  

 ی جمع شده از درد و لحن پر از ناله ی او را میدید.  

 _ حالت خوبه؟  

 _ تابان طاقت از کف داد و آخ ضعیفی گفت.  



پندار دست از مالحظه کاری کشید و پیش آمد.آهسته  

 کف دستش را روی بدنه در گذاشت و اشاره کرد.  

 _ برو کنار!  

نفس تابان سخت باال میامد.توانی برای سرپیچی  

 اشت.با درد و ناله کنار کشید و روی زمین نشست.  ند 

حالش وخیم میزد.نگرانی و ترس به دست و پای پندار  

پیچید . عجوالنه  تاکمر خم شد و بی اجازه کیف تابان  

 را از روی صندلی کنار برداشت.  

همانطور که نگاهش به حال خراب او بود زیپ کیف را  

 کشید.  

خه را از داخل کیف  نایلون داروها همراه برگه ی نس 

 خارج کرد و عصبی زیر لب غرید:  

 _ لعنتی!  

داروهایش تمام شده بود و حال و روز االنش خیلی  

 دور از انتظار نبود.  

بی معطلی سوئیچ ماشین را برداشت و درش را قفل    

کرد.کیف تابان را میان پنجه هایش گرفت و باالی سر  

 او ایستاد. 
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 _ پاشو بریم  



باال آمد. لبهایش سفیدشده بود و چشمانش  سر تابان  

 هاله ای از اشک داشت.  

 _ میریم درمانگاه ، بعدشم خودم میبرمت خونه!  

دانیال ریز به ریز اتفاقات را در حافظه ی تصویری اش  

 ثبت کرد.  

تابان با حمایت  پندار سوار ماشین شد و به ساعت  

 نکشیده دانیال به عمق حرفهای عمویش پی برد.  

دختر صاحب داشت و دست و پا زدن برای به دست    این 

 آوردنش تالشی بی ثمر و خسته کننده بود.  

پنجه هایش دور فرمان سفت شد  و سرش را روی آن  

 گذاشت.  

مجد بزرگ از پشت پنجره ی اتاقش همه ی صحنه ها  

را جمع کرد.تلخند زد ، هم به حال و روز برادر زاده  

وانی که با یک تلنگر  اش و هم همت بلند پندار! مرد ج 

کوچک او ، به تالطم  افتاده بود تا امانت برادرش را  

حفظ کند و اجازه ندهد راه دور برود.بی تعارف غیرت  

و مردانگی اش احسنت داشت. این وسط مانده بود  

 پندار را تحسین کند یا دانیال خودش را سرزنش !  

ی  دانیالی را که از کنار نگاه پر از التماس شادی معیر 

راحت عبور می کرد و دل به کسی میداد که حتی فکر  

 کردن به آن گناه محسوب میشد.  



تابان با آه و ناله سوار شد و پایین چادرش را جمع  

 کرد.  

 پندار قبل از بستن در تذکر داد:  

 _ نمیخواد کمر بند ببندی.با احتیاط میرم!  

درد طاقت دختر را برده بود.لبش را زیر دندان کشید و  

 له زد:  نا 

 _ خیابونا دوربین داره!  

 نیست.  _ مهم 

 گفت و در ماشین را بهم زد.  

پشت فرمان روی صندلی جاگیر شد و نگاهی به چهره  

 برگشته ی او انداخت.  رنگ 

 عصبی بود ولی خود داری میکرد و به رو نمیاورد.  

_ کجا برم ؟ درمانگاه یا همون بیمارستانی که پیوند  

 گرفتی؟  

تی آب دهانش را فرو برد.ضربانش باال  تابان به سخ 

 بود و قفسه ی سینه اش تنگی میکرد.  

 چسبید و ناله زد:  پلک هایش از درد بهم 

 _ خونه لطفا!  

پندار دم کالفه ای پس  داد.زمان زماِن کسب تکلیف  

نبود.باید دست به زانوی خودش میزد و یاعلی می  



گفت.استارت زد و اینبار با اختیار خودش مسیر  

 یمارستان را درپیش گرفت. ب 

   

نگاهی به سرم نصفه و چهره ی غرق خواب دختر کرد  

و متاثر شد.تا کجا قصد جنگیدن داشت ؟ تاکی ؟ تا  

لحظه ای که جانش تا مرز لبهایش باال بیاید و درد  

 امانش را بگیرد، عجب موجودی واقعا!  

و روی باز شده ی تابان کمی از التهاب درونش   رنگ 

تخت او فاصله گرفت و با راهنمایی پرستار  کم کرد.از  

 خودش را به دکتر او رساند.  

   

دکتر تابان که چهره ی تقریبا شناخته شده ای برای او  

داشت  نگاه نگرانی به پرونده تابان انداخت ، سری به  

 تاسف تکان داد و زمزمه کرد:  

 _ معجزه اس واقعا!  

را تا    پندار منتظر ادامه ی حرف او بود.دکتر نگاهش 

 نگاه منتظر او باال کشید و ادامه داد:  

_ زنده موندنش میگم. با این حجم از بی احتیاطی ،  

همینکه االن افتاده رو تخت و بازم داره نفس میکشه  

 معجزه نباشه کمتر از معجزه ام نیست.  



لبهای دکتر از حرکت ایستاد.پندار از فرصت استفاده  

و صدایش را  کرد ، انگشت کنار پیشانی اش کشید  

 صاف کرد.  

_ اوومم..منظورتون این نیست که حالش خیلی وخیمه  

 دکتر؟  

 _ گفتم که معجزه اس ! ببنید آقایههه؟  

 _ امیری هستم!  

_ درسته ، آقای امیری! ببنید آقای امیری ؟ یه سری  

توصیه های  اکید و مشترک هست که ما به همه  

دقیق    بیمارانی که پیوند گرفتن میکنیم. یکیش مصرف 

و بی وقفه ی داروئه ، دومی عدم فشار به قلبیه که در  

هرحال به کمک پیوند و دارو میزنه.حاال این فشار چی  

 میتونه باشه ؟  

 با انگشتانش شروع به شمارش کرد 
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مثِل کار کردن ، مثِل بار سنگین بلند کردن ، یا مثال بی  

صه  خوابی بیش از حد یا استرس زیاد! یا بارداری! خال 

هرچی که به بدنه پیوند فشار بیاره ما توصیه میکنیم  

 که بیمار ازش دوری کنه.  

 پندار به دقت گوش میداد.  



 دکتر در ادامه افزود:  

_ حاال بیمار شما چی کار کرده ؟؟؟ تا چشمش باز کرده  

و از اتاق عمل زده بیرون پا شده رفته سر کار! یعنی  

شواهد امرم     استراحت و مالحظه تو کارش نبوده. از 

پیداست که داروهاشم یکی درمیون خورده. با این  

حساب زنده موندنش تا این ساعت فقط میتونه کار خدا  

 باشه ولو غیر!  

حرفهای پزشک معالج تابان کامال منطقی و به جا  

 بود.پندار تکانی سر جایش خورد و پرسید:  

_ االن تکلیف چیه آقای دکتر؟ میشه راهنمایی کنید بعد  

 این باید چی کارکنیم؟    از 

 دکتر کف دستش را روی پرونده گذاشت و جواب داد:  

_ فعال که چند روزی مهمان  ما هستن تا ببینیم چی  

پیش میاد. اول اجازه بدید جواب اسکن و اکوشون بیاد  

 بعدا دقیق خدمتتون عرض میکنم. 

   

از اتاق دکتر خارج شد و جهت مخالف اتاق تابان  

بی داشت که باید قبل از دیدار مجدد  حرکت کرد.کار واج 

 او انجام  میداد.  

نریمان سرش را از داخل گوشی بیرون کشید و به  

 رهام گفت:  



 _ اینم از آخریش! کار ما اینجا با هم تموم میشه دیگه!  

رهام که آرنجش را اهرم پیشخوان کرده بود ، بی توجه  

 به حرف او آخرین عکس را داخل گالری ذخیره کرد.  

یمان از سکوت او استفاده کرد و با انگشت ضرب  نر 

 ریزی روی پیشخوان گرفت :  

عکسا آبی گرم شه برات! بابا  _ ولی بعید میدونم از این 

پسره آدم حسابیه! رفتم دنبالش دیدم چه دم و  این 

دستگاهی دارهههه..فقط بیا و ببین. بعد تو فکر کن  

پیرینت این چندتا دونه عکسم گرفتی؟ بعدش چی؟  

چهارتا عکس پیزوری از قبرستون و خیابون که نشد  

 سند!!  

رهام همچنان عکس ها را باال و پایین میکرد و در  

 ذهنش نقشه می پرواند.  

_ تو کاریت نباشه. بلدم چطور از این چهارتا دونه  

 عکس یه تراژدی سوزناک بسازم براش!!  

سپس گوشی را روی پیش خوان گذاشت و نفسش را  

 رها کرد.  

وام جای این حرفا زودتر خلوت کن که سر چراغی  _ ت 

 حوصله ی غرغر باباهَ رو ندارم.  

 لبهای نریمان بهم جمع شد.  

 _ چیه؟قدمم نحسه یا قیافم مشتری پرون؟  



 رهام لبخند محوی زد.  

_ هردوش! جمع کن بابا..جمع کن که عادل خان بیاد با  

 تی پا بیرونت میکنه.  

یق این همه توهین بود ؟  نریمان چشم ریز کرد. واقعا ال 

آن هم بعد از این همه زحمت و در به دری و کشیک  

 دادن؟  

 _ خیلی بی معرفتی!  

 _ میدونم!  

 _ همون چون میدونی بیشتر زورم میاد.  

رهام با صدای بلند خندید.نریمان پراز اکراه نگاهش  

 کرد و گفت:  

_ حاال که اینجور شد وعده ی بعدیم مهمونم میکنی تا  

 جا بیاد!  حالت  

 _ کوفت بخوری.به مفت خوری عادت کردی آره؟  

 نریمان ابرویی باال داد و "دیگه "ای حواله اش کرد.  

 رهام در جوابش محکم گفت:  

_ نچچچ ! خوب واسه خودت چریدی این مدت! مفت و  

 مجانی جنس خالص رسیده دستت یابو برت داشته.  

 کمر راست کرد.  



لو برد.دیگه جنس بی    _ ولی باید بگم اون ممه رو لو 

جنس! زهرماری خواستی دست میکنی تو جیب  

 مبارکت و وبال این و اون نمیشی.  

حرفهای رهام آتش به جانش زد .دندانهایش را به هم  

 فشرد و غرید:  

_ نامرددد...به خاطر تو از کار و زندگی افتادم ،  

 آخرشم جوابم اینه ؟؟یعنی تف به این زندگی!  

 مجددی کرد و گفت:    رهام سرخوش خنده ی 

 _ یعنی تففف! ولی چه میشه کرد؟ روزگاره دیگه!  

 نریمان پر از کینه پرسید:  

 _ همین ! حرف آخرته؟ 
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_ آخه فکر کن تو و کار کردن ؟؟؟ اصال باهم جور  

درمیایین که هی حرفش میزنی.نهایتا یکی دو ساعت  

تو خیابونا فر میخوردی اونم پول جنست بود که من  

کردم برات! پس منت بی منت! تو کار من راه  جور  

 انداختی منم دم تو رو دیدم ، هوم ؟ این به اون در!  

نریمان خیره خیره نگاهش کرد. رهام از رو  

نرفت.نریمان دستهایش را داخل جیبش فرو برد و با  

 تکان سرش از پیشخوان فاصله گرفت.  



  واقعا توقع چنین برخوردی را نداشت.ولی به قول رهام 

نامردش! او بی خداحافظی از مغازه  روزگار بود و رسم 

بیرون زد و رهام بی اهمیت سرش را داخل گوشی برد  

 و دوباره عکس ها را مرور کرد.  

تابان تازه چشمهایش را باز کرده و حس شیرین بی  

 وزنی سراسر وجودش را در بر گرفته بود.  

خبری از درد نبود، قفسه ی سینه اش سبک شده بود  

 نفسش به راحتی باال و پایین میشد.  و  

تازه تازه این حس ، کامش را شیرین میکرد که ضربه  

 ای به در خورد و پندار با نایلونی پر وارد شد.  

تابان به سرعت خودش را جمع کرد.لبه های شالش را  

زیر گلو چفت هم کرد و تار مویی که از گوشه ی آن  

 بیرون زده بود را داخل داد.  

همان بدو ورود لبخند داشت.ولی تابان معذب  پندار از  

 بود. معذِب آستین باال و مچ دستی که بیرون افتاده بود.  

پندار بی حرف کنار تخت او ایستاد و نایلون دارو را  

 روی کمد کوچک کنار تخت گذاشت.  

 _ بهتری؟  

تابان لبخند زد و با بستن پلکش خبر از حال خوبش  

 داد.  



داد و سعی کرد زیر ملحفه  هم زمان دستش را حرکت  

 پنهان کند.  

 پندار هوشیارانه حرکت او را شکار کرد.  

لوله ی باریک سرم و آنژیوکت اجازه ی عکس العمل  

 را از او گرفته بود.  

نیشخندی زد و برای آرامش دختر لبه ی ملحفه را  

 گرفت و روی دست او کشید.  

 _ میشه ازت یه خواهشی کنم؟  

د و پندار بالفصله در جواب نگاه او  تابان ابرویی باال دا 

 گفت:  

_ بشین تو خونه ، دیگه نرو سرکار ، باشه؟کار کردن  

 برات سمه ! خودت اینو بهتر از هرکسی میدونی!  

علت مهربانی مرد را نمیفهمید ولی نمی توانست منکر  

 ذاتی بودن این خصلت هم شود.  

 _ نمی تونم!  

 زمزمه ی تابان پندار را مصمم کرد.  

 چرا ؟ میخوای خودت بکشی ؟ یا بقیه رو اذیت کنی؟    _ 

 _ نمی خواستم مزاحم شما بشم!  

جمله اش باغرور و دلخوری بیان شد، پندار نگاه کالفه  

اش را گرفت وبه سقف اتاق داد، سپس چشم در چشم  

 او گفت:  



_  ببین ! خودتم خوب میدونی قضیه اصال این چیزا  

،میگه حداقل  نیست. دکترت میگه کار برات سمه  

دوسال زمان میبره تا مطمئن شیم پیوند جواب داده،بعد  

 تو!  

 _ من با بقیه فرق دارم!  

مرد جوان حرصی شد.این دختر بدجور کله شق و  

 یکدنده بود.  

 _ چه فرقی مثال ؟ هوم ؟ رویین تنی یا تافته جدا بافته؟  

. پندار نیشخندی عصبی تحویلش  تابان در هم شد اخم 

 منظور گفت:  داد و پر  

_ شایدم بدت نمیاد هربار یکی مثل دانیال مجد هوا  

 برش داره و دنبالت راه بیافته؟  

برق از سر تابان پرید . به آنی موقعیتش را فراموش  

 کرد و حرکت تندی سرجایش زد.  

پندار که در لحظه به اشتباه خودش پی برده بود سعی  

 کرد شرایط را کنترل کند.  

 د و آهسته زمزمه کرد:  دستی به صورتش کشی 

 _ متاسفم!  

تابان اما خیال پس کشیدن نداشت. بی حواس لبه های  

شالی شد که کم کم داشت از هم فاصله می گرفت. بی  

خیال ملحفه ای که سر خورده بود و مچ دستی که  



نمایان میشد.فعال پای غرور و نجابتش درمیان بود .  

 محکم و مصمم غرید:  

 ؟  _ شما االن چی گفتین؟ 

پندار تخم چشم هایش را فشرد . اشتباهش غیر قابل  

انکار بود و این دختر هم سمج تر از آن بود که به  

 راحتی اشتباه او را ندیده بگیرد.  

در هر صورت چاره اش ناچار بود و باید اشتباهش را  

 با اظهار واقعیت سرپوش میگذاشت  

 _ دیروز ... 
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ود و این حرکت او  تابان همچنان روی آرنج نیم خیز ب 

 پندار را معذب میکرد.  

 _ میشه برگردی سرجات تا منم بتونم حرف بزنم؟  

نگاه خیره و عصبی تابان بی حوصله اش میکرد.  

 نگاهی که پر از حق طلبی و انتظار بود.  

تابان دمی بعد برگشت ولی نگاه خاصش را از روی او  

 برنداشت.  

 _ دیروز چی؟  

محوی گوشه ی لب پندار را پر  با این جمله ی او لبخند  

 کرد.  



 _ عجب داستانی شده این رابطه ی ما؟  

 _ رابطه؟؟  

 _ منظورم برخوردای وقت و بی وقتمون باهِم!  

_ داشتین میگفتین ، دیروز چه اتفاقی افتاده ؟ آقای  

 امیری؟؟  

 اسم او را با حرص و طعنه به زبان آورد.  

ز سماجت او  پندار لبهایش را بهم کشید و لبخندش را ا 

 پنهان کرد.  

 _ مجد اومده بود دفتر من!  

 نفس گرفت.  

 _ خب؟  

 _ نمیدونم چه فکری پیش خودش کرده بود. ولی ..  

ابروهای تابان برای شنیدن ادامه ی جمله ی او باال  

 رفت.  

 _ اومده بود تو رو از من خواستگاری کنه!  

تابان جا خورد ، ابرو در هم کشید و با نگاهی باریک  

 ده زمزمه کرد:  ش 

 _ چییی؟؟  

 لبخند پندار نمای بیشتری گرفت.  



_ گفتم که! نمیدونم چه فکری پیش خودش کرده  

بود.البته منم جوابش دادم .گفتم اختیارت باخودته ولی  

 خب بازم دلم طاقت نیاورد 
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تابان متوجه حرفهای او نمی شد. حال خوبش به آنی  

ش به قدر یک کوه  خراب شده بود و این بار فکر و ذکر 

 سنگینی میکرد.  

 _ نمیفهمم! من اصال متوجه حرفاتون نمیشم !  

حال پندار هم دست کمی از او نداشت.توضیح دادن در  

این مورد کار سختی بود.این ساعت و در این لحظه از  

زمان در موقعیتی گیر کرده بود که هرگز در مخیله اش  

 نمی گنجید.  هم 

ی نگاه تابان را حس  نگاهش را دزدید.اما سنگین 

میکرد.انگشتانش را لبه ی تخت او به بازی گرفت و  

 سعی کرد به خودش مسلط باشد.  

 _ چقدر طول کشید تا پویا رو شناختی؟  

 _ بله؟؟  

_ میشه یه کم آرووم باشی. ببین ؟ من بار اولمه که  

دارم این حرفا رو میزنم.اصال نمیدونم چطوری و ازکجا  

که سفت و سخت چسبیدی به    باید شروع کنم ، توام 



موضع خودت ! یه کم آرووم باشی منم از این برزخ  

 میام بیرون ! خب ؟؟؟  

 اخم تابان بیش از پیش درهم شد.  

_ چی میگی شما ؟ اصال دانیال مجد از کجا پیداش شد؟  

 چرا باید سر از دفتر شما در  

بیاره؟ ربطش به جریان من و پویا چیه ؟ شما..شما  

 داری...  

خفیفی در قفسه ی سینه اش پیچید و صورتش     درد 

رابهم جمع کرد. دردی که  تا دقایقی پیش فکر میکرد  

 وجود خارجی ندارد و همه اش کابوسی بیش نبوده.  

پندار متوجه درد و سکوت او شد. هول زده دستهایش  

 را به حالت تسلیم باال آورد و گفت:  

 _ خیلی خب ، خیلی خب! آرووم باش االن میگم.  

تابان نفس سنگینی گرفت. پندار مانده بود چطور  

تعریف کند؟ از خودش بگوید و  حسی که همه ی این  

مدت  گریبانش را گرفته یا از اشاره ی مجد بگوید و  

نصیحت های داوود؟ شاید هم بهتر بود از پدرش  

شروع کند. ولی نه...خوب که فکر میکرد پویا از  

 تر بود.  هرکسی برای شروع این راه دشوار به 

 _ من میخوام... میخوام بگم ..  



هوففف..همونقدر که برای شناخت پویا وقت گذاشتی  

 به منم فرصت بده.  

تابان ماتش برده بود.لبهایش فقط و فقط باز و بسته  

 شد.بی آنکه کلمه ای از میانشان بیرون بزند  

 پندار با درک حال او با احتیاط بیشتر ادامه داد:  

 _ ببین ...  

 ید بیرون  _ بر 

 _ اجازه بده یه لحظه!  

 اینبار تابان با قدرت بیشتری جمله اش را تکرار کرد.  

 _ برید بیرون لطفا! 
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اشک حلقه ی چشمش را پر کرده بود.از او رو گرفت  

 تا زودتر از مقابل چشمش دور شود  

 پندار لحظه ای سکوت کرد و بعد زمزمه وار گفت:  

یلی آسون بود.کلی   _ فکر نکن گفتنش برای منم خ 

 باخودم کلنجار رفتم تا به اینجا رسیدم.  

چانه ی تابان لرزید.تند و تیز نگاهش کرد و بغض کرد  

 جواب داد:  

_ چطور می تونی اینقدر بی رحم باشی..پویا...کفن  

 پویا..  



تلخند پندار سبب شد حرفش را جمع کند و دوباره رو  

 بگیرد.  

شونده.به هرحال  _ شایدم خود پویا من تا اینجا ک 

 امیدوار بودم رفتارت از این منطقی تر باشه.  

 _ برید بیرون آقا!  

 پندار دم عمیقی از هوای گرم و مناسب اتاق گرفت.  

 ضربه ای به نایلون داروها زد و گفت:  

_باشه...فقط داروهات یادت نره.دکترت گفت دقیق و بی  

 وقفه باید مصرف کنی.  

 و نم اشکش را گرفت.  تابان انگشت زیر پلکش کشید  

پندار قدمی به عقب برداشت.دست داخل جیبش برد و با  

 همان لحن گرفته ادامه داد :  

_  شماره منزل بده به پرستارت! چند روزی مهمونی  

 اینجایی تا وضعیتت ثابت شه.  

 سرتابان به سرعت چرخید.  

 پندار شانه ای باال داد و گفت:  

 _ من بی تقصیرم! دستور دکترته!  

 _ کارم!!!  

همش کار ..همش کار...این دختر واقعا دیوانه  

بود.دست از جانش شسته بود و دم از کارش  

 میزد.پندار با مراعات بیشتری جواب داد:  



میزنم به مجد و جریان توضیح    _ نگران نباش! زنگ 

 میدم.  

قطرات سرم رو پایان بود اما قطرات اشک دختر تمامی  

 نداشت.  

 :  پندار بی طاقت گفت 

_ میرم پذیرش بگم بیان سرمت عوض کنن.صبر  

 میکنم تا مادرت بیاد بعد میرم.  

 چهره ی مرد پشت پرده ای از اشک پنهان شد  

پندار روی پاشنه چرخید.چند قدمی سمت در  

برداشت.انگار چیزی را از قلم انداخته بود که این بار  

 برگشت و به او گفت:  

مورد  درتم در این _ من صبر میکنم تابان! می تونی باما 

 صحبت کنی.من هیچ مشکلی با این موضوع ندارم!  

پسوند و  تابان؟؟؟ اولین بار بود اسم کوچکش را بدون 

 پیش وند به زبان میاورد.  

 حجم زیادی از حسی ناشناخته در گلوی دختر نشست.  

چی می گفت ؟؟ چرا دست بردار نبود؟ چرا نمی رفت و  

چرا واقعا ؟ چرا این  او را با خودش تنها نمی گذاشت. 

 حرفها را زده بود؟؟ 
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چراها یکی پس از دیگری به مغزش هجوم میاورد و  

 جوابی برایش نداشت.  

   

کار و کاسبی حساب کساد بود و عادل سخت از پس  

 خرج و مخارج زندگی برمیامد.  

این روزها بدجور زندگیش روی دور بدشانسی افتاده  

 یبارید.  بود و از زمین و زمان برایش م 

جواب آخرین مشتری را داد و به رهام اشاره زد که  

 بروند.  

خسته بود.این مغازه جز  ضرر و بدهی برایش هیچ  

 منفعتی نداشت.  

رهام وسایلش از ویترین زیر پیشخوان برداشت و  

 برای گفتن حرفی دست دست کرد.  

 عادل در جواب من من کردن پسرش پرسید:  

 _ چیزی شده؟  

ی او تصمیم رهام برای  گفتن قطعی شد ،  با این جمله  

کامل سمت پدرش چر خید و آرنجش را روی پیشخوان  

 گذاشت.  

_ اووممم...میخوام ماشین بفروشم.آگهی فروشم زدم ،  

 گفتم که بدونید!  



ابروهای عادل درهم شد.میان این آشفته بازار فقط  

همین تصمیمات انتحاری رهام را کم داشت.عصبی  

 غرید:  

ی ؟ یعنی چی بفروشم؟مگه الکیه ؟ پسر من  _ بفروش 

ماشین پدرم دراومده.یادت رفته تا  سر قسطای این 

همین چند وقت پیش کچلم کرده بودی یا این باشه یا  

 کال قید همه چی میزنی ؟  

 رهام سرش را زیر برد  

 نبود.    _ خر بودم. حالیم 

_ آها..االن عاقل شدی.االن که من به ته رسیدم عقل  

 ف نشسته تو کله ی تو؟  اومده صا 

با انگشت ضربه ای به پیشانی رهام زد و حرصش را  

 خالی کرد.  

 رهام سرش را عقب برد و عصبی جواب داد:  

نبود. نفهمیدم  موقع  حالیم _ آره ، تو راست میگی.اون 

چه غلطی میکنم . االن عقل اومده تو کله ام ! رکاب  

م ردش  نمیده.ازش بدم میاد.اصال ماشین خودمه میخوا 

 کنم بره به کسی چه ربطی داره؟؟  

 _ هه..اگه ربط نداره پس چرا میگی؟  

 _ نمیخوام بعدا جواب پس بدم.االن بگم بهتره!  

 _ یک کالم ، حق نداری بفروشیش.  



 رهام از کوره در رفت.  

_ ای بابا...میگم رکاب نمیده.حالم باهاش خوش نیست  

 چرا متوجه نیستی؟  

عمیقی در چشمان پسرش  مردمک چشمان عادل گردش  

 زد.  

 رهام سرش را زیر برد و آهسته تر گفت:    

_ مشتری پاش خوابیده.فقط سندش بزار دم دست که  

 سر تیر ردش کنم بره.  

_ چی کار داری میکنی رهام؟ چی رو داری از  

 پنهون میکنی ؟ حرف بزن! من 
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التماس کالم عادل حال درون رهام را بهم ریخت. همان  

ای شبانه برایش  بس بود ، دیگر تحمل تذکر  کابوس ه 

کالم عادل را نداشت.حرف عادل آتش به جانش  

انداخت.برافروخت ، از کوره در رفت و سینه به سینه  

 پدرش جواب پس داد:  

_ دست از سرم بردار عادل خان ، اینقدر به پرو پای  

من نپیچ. اینقدر بکن نکن برام ردیف نکن.من حالم  

وووبببب. یه بار گفتم رکاب نمیده  خوبه! شنیدی ؟ خ 

 گوش ندادی.این بار آخریه که میگم.  



 ر..کاب...ِن..می ..ده  

کف پای عادل به زمین زیر پایش چسبید.دیگر شک  

نداشت که پسرش مسئله ی مهمی را از او مخفی  

میکند.ازاین جریان بوی خوبی به مشامش نمی رسید و  

 ولوله ای درونش به پا شده بود.  

رای فرار از نگاه خیره ی پدرش "اه" بلندی  رهام ب 

 گفت و پیشخوان را دور زد.  

از شاسی بلند مشکی متالیکش بیزار بود.با هزار امید  

و آرزو قولنامه اش کرده بود.با اشتیاق پشت فرمانش  

نشسته بود و کل خیابان های تهران را دور دور کرده  

  بود و در آخر یه غفلت کوچک و یک عمر پشیمانی به 

 بار آورده بود.  

هوای سرد بیرون پوست صورتش را درگیر کرد.ولی  

از درون همچون آتش میسوخت.یک ساعت ، فقط یک  

ساعت نریمان را در شادی اش شریک کرده و اجازه  

داده بود پشت فرمان بنشیند . یک جشن دونفره ی  

کوچک که با جنس نامرغوب نریمان و ماشین صفر  

د و پایانش به ریختن خون  کیلومتر رهام آغاز شده بو 

 یک جوان ختم شده بود.  

هیچ کدام حالشان خوب نبود.صدای ضبط ماشین بلند  

 بود و صدای هر دوجوان از آن هم بلند تر!  



 دیپس..دیپس..دیپس!  

 سرش را بین دو دستش گرفت و فشار داد.  

_ لعنتی..لعنتی ..ولم کن.خسته ام کردی دیگه! دست از  

 سرم بردار!  

ل بال زدن های مرد جوان زیر الستیک های  هنوز با 

 ماشین مقابل چشمش بود.  

 ترسیده بود.جشن شان به عزا تبدیل شده بود.  

 _ برو...برو نریمان ..بروووو!  

 حال و روز نریمان هم دست کمی از او نداشت.  

مردم از هر طرف سمتشان می دویدند...نریمان بی  

را روی پدال  اختیار شده بود.او هم ترسیده بود.پایش  

گاز فشرد و مرد جوان را میان انبوهی از جمعیت رها  

 کرد. 

   

دست عادل روی شانه اش نشست.ترسیده به عقب  

 برگشت.چشمانش ردی از اشک داشت.  

عادل متاثر سری برایش تکان داد و رهام به التماس  

 افتاد.  

_ تو رو ارواح خاک عزیز اذیتم  نکن بابا! حالم خوش  

 کنم بره بلکه گره از کارم باز شه!    نیست .بزار ردش 

 _ چی کار کردی تو؟  



رهام پشت دستش را روی لبش کشید و بغضش را فرو  

 داد.  

_ سندش بزار بیرون! میرم کرکره ی مغازه رو  

 پایین!  بدم 

عادل از پشت سر نگاهش کرد.میشد پدر باشی و دلت  

برای جگر گوشه ات صد چاک نشو.پسری که هرچند  

ی اوالد بود.اوالد بود و ذره ذره مقابل  ناخلف بود ول 

چشمانت آب میشد و تو جز نگاه کردن کاری از دستت  

 برنمی آمد.  

عجز و ناتوانی سرتاپای عادل را در بر  

گرفت.روزگارش شده بود آخرت یزید و آتش این جهنم  

 بدجور به جان خودش و خانواده اش افتاده بود. 
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ا روی تخت کشید و  آخر شب بود.پندار تن خسته اش ر 

 گوشی موبایلش را باال گرفت.  

حرفش را زده بود و احساس سبکی میکرد.گویی یک  

 بار سنگین از روی دلش برداشته بودند.  

انگشتش روی شماره تابان بازی بازی کرد و درنهایت  

برای اولین بار به خودش این اجازه را داد که وارد  

 صفحه ی خصوصی او شود.  



داشت که با هرکسی باید به زبان    لبخند زد.عقیده 

خودش حرف زد ، و او خوب میدانست که تابان یک  

 زبان را بیش از بقیه میفهمد ، آن هم زبان شعر است!  

و البته این را هم میدانست که پیامش چند روز دیگر به  

دست او می رسد.تا مرخص شود و با اجازه ی پزشک  

زی زمان  معالجش گوشی به دست بگیرد حداقل چند رو 

میبرد. و البته امیدوار بود در این فرصت تابان آرام  

 بگیرد و منطقی روی پیشنهاد او فکر کند.  

نفسی گرفت و این شعر از سهراب سپهری را برایش  

 تایپ کرد.  

 چه کسی میداند؟  

 که تو در پیله ی تنهایی خود ، تنهایی؟  

 چه کسی میداند؟  

 که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟  

 پیله ات را بگشا،  

 تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی! 

   

دکمه ی ارسال را زد ، با همان لبخند گوشی را باالی  

سرش سر داد و به امید فردایی بهتر چشمهایش را  

 بست.  



تابان چندین  و چند بار این چند بیت شعر از سهراب را  

 برای خودش مرور کرد.  

چرم مردانه بود    عکس  پروفایل فرستنده یک دستبند 

التین به رنگ طالیی روی آن حک شده    pکه کلمه ی  

 بود.  

فعال این تنها مشخصاتی بود که از فرستنده ی ناشناس  

 داشت.  

کنجکاو شد که بیوگرافی فرستنده را هم چک کند.وارد  

 شد و با دیدن حروف   

P.Amiri  
 آه از نهادش در آمد.  

همچین پیشامدی    فرستنده پندار بود و تابان هرگز توقع 

 را نداشت.  

و البته به قیافه ی این مرد هرچیزی میامد اال شعر و  

ادبیات! هرچند خوب که فکر میکرد انسان موجهی  

بود. ولی روحیه لطیف شعر و شاعری اصال با او  

 سازگار نبود و در مخیله ی تابان نمی گنجید.  

در هر صورت پیامش را بی جواب گذاشت و صفحه  

 پاک کرد.زیادی دل و جرات داشت که  اش را کامال 

 دست به همچین کاری زده بود.  



گوشی را کنار دستش رها کرد و پاهایش را زیر پتو  

 باال آورد.  

نرگس بعد از شتسشوی آخر شب داروهای او را داخل  

 سینی گذاشت و کنار دستش نشست.  

 پارچ آب را داخل لیوان سرازیر کرد و پرسید:  

 میزدی؟  _ با کی داشتی حرف  

 تابان به چهره ی خسته ی مادرش لبخندزد  

 _ شادی ! گفتم یکی دو روز تحمل کنه برمیگردم.  

نرگس لیوان را به دستش داد و پشت خشاب قرصش  

 را با دقت چک کرد.  

 _ بگیر ببین همینه!  

 تابان فرمانبردارانه خشاب را از دست مادرش گرفت.  

یدونم شما  _ خودشه! دستت درد نکنه مامان! خودم م 

 برو استراحت کن.  

 نگاه بی رمق نرگس باال رفت  

استراحت کلمه ی غریبی برای این روزها و روزهای  

 پیش رویش بود 
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_ نمیدونم چی بگم.االن اگه بگم راضی نیستم بری  

سرکار هزار جور حجت برام میاری که کارم اِِله و کارم  



فقط باید    بِله...تابان؟ به خدا راضی نیستم. دکترت گفت 

 استراحت کنی ، میشنوی؟ فقط استراحت!  

 تابان قرصش را باال انداخت ،نرگس هشدار داد:  

 _ آب زیاد بخور روش، بزرگه سر دلت میمونه!  

 تابان لبخند به لب حرفش تایید کرد.  

 نرگس درمانده ادامه داد: 

_ به خدا این چند روز جون به لب شدم.خودم اینجا  

ات تو زندون رو پا بند نبود ،اگه  شب و روز نداشتم باب 

 بدونی چی به روز ما آوردی اینقدر کله شقی نمیکنی. 

لیوان  آب را روی زانو گذاشت و مهربان به مادرش  

 نگاه کرد.  

_ من قربون اون دل صاف و زالل جفتتون برم آخه  

بادمجون بم که آفت نداره.چرا بیخود خودتون اذیت  

 کردین؟  

ابان با مزه برایش گردن کج  تندی کرد و ت نرگس اخم 

 کرد.  

_ خوبه خوبه..یه روز نیست جون گرفته برا من بلبلی  

 میخونه. 

 بعد خیلی بامزه جمله آخر تابان را تکرار کرد. 

 _ بادمجون بم که آفت نداره.خودش برا من لوس کرده. 

 تابان همچنان با همان لبخند نگاهش میکرد. 



تر  نرگس قرص بعدی را کف دستش گرفت و جدی  

 گفت:  

_ تابان خدا شاهده این بار کارت بکشه به بیمارستان  

من میدونم و تو! آخه چرا حالیت نیست دختر؟هزار  

جور درد و مصیبت دورمو گرفته.خودم تو خودم دارم  

 خرد میشم بعد تو ..ال اله الی هللا ! 

سکوت تابان اجازه نمیداد خشمش را بیشتر از  

مادرش    بروز دهد.تابان دست روی دست این 

تنید.تابان آهسته و با  گذاشت.نگاه مادر و دختر در هم 

 مالحظه گفت:  

نیست چرا  _ به خدا کارم خیلیی سبکه.هیچ فشاری روم 

 باور نمی کنید. 

 _ اگه فشار نداره چرا باز راهی مریض خونه شدی؟  

 _ داروهام نخورده بودم.  

 _ چرااا؟  

 ..    _ منتظر بودم قرار داد ببندم با اولین حقوقم 

 اخم نرگس غلیظ شد.    

اینه؟  _ به اولین حقوق می رسیدی؟؟تابان؟ حرف من 

نگفتی ؟ چرا گذاشتی  چرا وقتی داروهات تموم شده  بهم 

کار به جای باریکش برسه.مگه من مرده بودم.هی  



صبر کردی.هی طاقت آوردی.هی درد با خودت کشیدی  

 این ور اون ور تا قرار داد ببندی؟؟ 
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به تو چی بگم هان ؟ این چند روز که یه پام    _ آخه من 

بیمارستان بود یه پام خونه همش فکر میکردم تو به  

 کی رفتی اینقدر کله شق و نرو شدی. 

 _ حالل زاده به داییش میره!  

که تو دنیا لنگه نداره.رحمن کله    _ حرف داییت نزن 

شقه؟ ابدا ! بنده ی خدا یه زنگ زدم گفتم چی شده  

و زندگیش ول کن پاشه بیاد تهران!  میخواست کار  

نخواستم .گناه داشت داداشم! نیومد ولی حسابم  خودم 

پر کرد.خدا خیرش بده نمیدونم اگه این مدت رحمن  

 هوای زندگیم نداشت االن کارم به کجا رسیده بود؟  

رحمن و مردانگیش که واقعا احسنت داشت.تابان هم  

کسی  این را میدانست و برای رحمن بیشتر از هر  

 احترام قائل بود. 

_ خدا خیرش بده.حق با شماست.اگه داییم پشتمون  

خالی میکرد که ول معطل بودیم این مدت.ولی بازم  

میگم خدا بزرگه! همه ی درها  رو که به روی آدم  من 

نمی بنده.شاید این کارم خدا جلوی پام گذاشته ، چرا  



اصرار دارین بزارمش کنار! آخی کی میاد به شانسش  

 پا بزنه که من بزنم؟    پشت 

 _ به شانست نه ولی به جونت داری لطمه میزنی  

 _ تعهد بدم راضی میشین؟  

نرگس خسته و بی رمق لبهایش را زیر دندان کشید و  

 چشمهای بی فروغش را به روی اوبست  

 _ فعال قرصت بخور بگیر بخواب تا بعد ! 

تابان دست به بازوی مادرش کشید و نوازش وار  

   صدایش زد: 

 _ مامان؟  

 نرگس خیره نگاهش کرد.  

_ باالخره فهمیدی کی صورت حساب بیمارستان  

 پرداخت کرده؟  

دست تابان افتاد و نگاهش را دزدید.فعال به هیچ وجه  

نباید اسمی از پندار امیری میبرد.نه به این زودی! نه  

 تا زمانی که هنوز داغ پویا تازه بود. 

 _چه میدونم ، البد یه آشنا!  

 نباید بشناسم؟  ن آشنا رو من _ او 

_ خب حتما  نمی خواسته ما بشناسیمش که نگفته.منم  

 مثل شما چه میدونم کی بوده؟ 



_ کی بردت بیمارستان ؟ میگم شاید بشه ردی ازش  

 پیدا کرد؟  

تابان سر به زیر لبخند زد. سپس نگاهش را باال برد و  

 زمزمه کرد:  

 _ گیر دادیا مامان؟  

ام خودم و بچه هام زیر دین کسی  _ گیر ندادم.نمیخو 

باشیم.بعدشم اون آدم همین طوری که از هوا نازل  

نشده.حتما تو رو میشناخته که همچین لطفی در حقت  

 کرده!  

 تابان برای اطمینان خاطر مادرش گفت:  

_ چشم ، شما اجازه بده من سرپا بشم.حتما در اسرع  

وضال  وقت تحقیق میکنم ببینم اون کی بوده که تو این ا 

و احوال یه همچین لطف بزرگی در حق من و خانواده  

 ام کرده!  

نرگس با دقت نگاهش میکرد.از آن دسته نگاه های  

زیرو  رو کشی که مو را از ماست بیرون میکشید و  

 نفس را در سینه حبس میکرد. 

_ ماشینتم که این پسره داوود ، همون دوست سابق  

 پویا آورد.  

 تار کند.نرگس ادامه داد:  تابان سعی میکرد عادی رف 

 _ دفعه ی قبلم که خراب شده بود این پسره آوردش. 



 تابان لیوان را میان پنجه هایش به بازی گرفت.  

_ تابان خیال نکنی سرم شلوغه حواسم بهت  

نیستا.ازت مطمئنم که اگه نبودم می پرسیدم چیه این  

 پسره هی دور و برت قزقز میکنه ! 

 _ مامااان؟ 
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ان مامان نکن برا من تابان؟ مادرم حق  دارم که  _ مام   

بدونم.این پسره چی میخواد که هربار تو گرفتاری سر  

 و کله اش پیدا میشه؟ هان؟  

نیست..پویا  _ مامان به خدا اون نامزد داره.یادتون 

همیشه میگفت آخرش این داوود میره زیر یه سقف با  

 چهارتا بچه برمیگرده ما هنوز بالتکلیفیم!  

 داره که داره.دیگه بدتر! وقتی نامزد داره..  _  

 تابان میان حرفش دوید و گفت:  

مادر من! الکی گناهش نشور. اون    _ اشتباه نکن 

فقط..فقط..چی میدونم فقط قصدش کمک کردنه همین!  

منم مطمئن تر از دوست پویا سراغ ندارم.ماشین میبره  

 یه جا که هم ارزونتره هم کارش درسته!  

 نمیگیره؟    یبره میده تعمیر پولشم _ آها...م 



تابان واقعا کم آورده بود.لبش را گزید و آهسته زمزمه  

 کرد:  

 _ اونو دیگه برید از خودش بپرسید!  

نرگس دست از نگاهش نمی کشید.به رفتار تابان  

 مشکوک بود و حس خوبی به این جریان نداشت  

_ خالصه که بهت هشدار دادم. حواست جمع کن دختر!  

کردی تو یه کفش میخوای بری سر کار حریفت    پاتو 

 نمیشم ، ولی اگه بفهمم یه روزی....  

 تابان بی معطلی سر بلند کرد و نالید:  

قدر به من شک    _ مامان خواهش میکنم. یعنی این 

داری؟دستت درد نکنه.تا امروز فکر میکردم چقدر  

دختر خوبیم که اگه بین دهتا مرد تنها بمونم خیالتون  

، ولی انگار اشتباه فکر میکردم.شما کال به من  راحته  

 مشکوکی!  

 نرگس سکوت کرد. ولی نگاهش کماکان ادامه دار بود.  

_ بهت شک ندارم.گفتم که اگه بفهمم.اگرم چیزی نیست  

که فبها! توام جای اینکه طرف این و اون بگیری  

بیشتر حواست جمع کن که حرف  مردم خیلی سنگینه  

به این آسونیا نیست. کافیه یه  دخترجان! جمع کردنش  

نخاله پیداشه و از کاه کوه بسازه ،  دیگه خر بیار و  

باقالی بار کن.مگه میشه این حرف از تو دهن مردم  



جمعش کرد. مثل نقل و نبات میندازنت باال یه آبم  

روش.آنوقت که بادمجون بم میشی و آفت میزنی ، نه  

ن حداقل  االن که مریضی و افتادی گوشه ی خونه! اال 

وقت که شدی نقل    باالست که دخترم مریضه! اون سرم 

 محافل دیگه چی بگم؟  

 _ من هیچ اشتباهی نکردم ونمیکنم.خیالتون راحت!  

 این جمله ی تابان با دلخوری بیان شد.  

 نرگس لبهایش را باال کشید و زمزمه کرد:  

 روزا میاد تهران!  زد گفت همین   _ داییت زنگ 

. برای همین خودش را بی توجه  تابان دلخور بود  

 نشان داد. 
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_ سعی کن زودتر از تو جا پاشی.دلم نمیخواد جلوی  

 زندایتت و بقیه مثل کاسه شکستها رفتارکنی.  

 تابان فقط سرش را تکان داد.  

 _ اون قرصتم بخور میخوام سینی ببرم.  

و بازهم سر تابان به تایید تکان خورد. نرگس هیچ  

 دلخوری او نشان نداد.  عکس العملی به  



نکرده بود که نقل محافل این و آن    دختر بزرگ 

شود.االن کمی سخت می گرفت بهتر بود تا اینکه بعدا  

 به سختی آبروی دخترش را از روی زمین جمع کند. 

   

بعد از چند روز پیامش تیک خورده و از این بابت  

خرسند بود .هرچند جوابش فقط سکوت  بود و  

 سکوت!  

د مادرش گوشی را روی میز سر داد و لبخندش  با ورو 

 را پنهان کرد.  

دغدغه داشت.دغدغه ی رضایت گرفتن . آن هم نه از  

یک نفر ، نه از یک زن ! در برهه ای از زمان قرار  

 گرفته بود که باید رضایت دو طرف را کسب میکرد.  

هم مادرش و هم تابان ! و عجیب هر دوزن سرسخت و  

 د.  انعطاف ناپذیر بودن 

 ناهید این بار با لیوان عرق نعنا به استقبالش آمد.  

پندار دست در جیب شلوار اسپرتش برد و احساسات  

مادرانه ی اورا را با نگاه گرم و مردانه اش به وجد  

 آورد.  

ناهید با اشتیاق تمام شربت نعنا را بهم میزد و تمام  

 مادرانه هایش را به رخ میکشید.  

 هم ایستادند.  مادر و پسر رو در روی  



هردو ساکت بودند و صدای چرخیدن قاشق در لیوان  

 کریستال آهنگی دلنشین ایجاد کرده بود.  

پندار از باال چهره ی تکیده و بی نهایت دوست داشتنی  

 مادرش را زیرنظر گرفت.  

آیا این دل شکستن داشت؟؟ به خداوندیه خدا که  

نداشت.چطور میتوانست پای روی دل مادری بگذارد  

که همه ی عمرش را به پای او و خواسته هایش خرج  

کرده است ؟ مادری داغ دیده از جنس بلور! مادری که  

 فقط به یک تلنگر بند بود تا بشکند و فرو بریزد.  

آهش در نطفه خفه شد.ناهید خنده رو لیوان شربت را  

 باال گرفت.  

 _ بگیر مادر...بخور بزار جیگرت حال بیاد!  

باال رفت و نگاه از نگاه مادرانه ی  سیبک گلوی پندار  

 او برنداشت.  

لیوان را از دست او گرفت و تشکر کرد ، ولی ذهنش  

بی اراده به پرواز درآمد.کیلومترها آن طرف تر هم  

زنی بود از جنس بلور! او هم داغ دیده بود و فرو  

 ریختنش به تلنگر ی بند بود.  

لیوان را سر کشید.بی وقفه و بی امان همه ی  

حتویاتش را باال داد بلکه کمی از التهاب درونش فرو  م 



کش کرده و به کم کردن جدالی که میان عقل و  

 احساسش درگرفته بود کمک کند.  

هفت خوان رستم پیش رویش بود. در این مقطع از  

زمان درست در جایی ایستاده بود که ماه ها قبل پویا  

بود.پویا  ایستاده بود ، و البته کار پویا از او راحت تر  

رضایت تابان را داشت و فقط منتظر اشاره ی مادرش  

بود . ولی پندار باید برای گرفتن هردو می جنگید.و  

 همین کارش را سخت میکرد.  

لیوان خالی شربت را به مادرش تحویل داد و درعوض   

اورا تنگ در آغوش کشید ، به اندازه ی تمام دلتنگی  

کلیفی هایش او را  هایش ، تمام خواستن ها و تمام بالت 

 به خودش و به قلب ناآرامش نزدیک کرد.  

ناهید میان بازوان پسرش گم شد.ته دلش غنج  

رفت.اگرچه دنیا داغ بزرگی روی  دلش گذاشته بود.  

اگرچه فرصت نکرده بود  از قل کوچکترش خیر ببیند .  

اما حضور او مانند آرامبخشی قوی عمل میکرد و روح  

میداد. پندارش از آن دست    خراش دیده اش را تسکین 

پسرهایی بود که هر مادری آرزوی داشتنش را به دل  

می کشید.پندارش یک مرد به تمام معنا بود.یک مرد  

کامل که هم محبت کردن را خوب بلد بود و هم  

 فرزندخوب بودن را. 
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بی تعارف پندارش جبران روزهای سخت جوانی اش  

.روزهای  بود.روزهای سرخوردگی و پس زده شدن 

گوشه گیری و حرف و کنایه شنیدن.روزهایی که زن  

جوان سرخورده برای فرار از نگاه پرغرض خواهر  

تر ، به گوشه ی  کوچکتر و عتاب و خطاب برادر بزرگ 

حیات خلوت خانه پناه میبرد و در تنهایی خودش اشک  

 می ریخت.  

هیچ کس احساسش را درک نمیکرد.درواقع هیچ کس  

را نچشیده بود که بداند زن جوان  درد پس زده شدن  

 چه رنجی را تحمل میکند.  

همه فقط حرف میزدند.سرزنش میکردند و برچسب بی  

میان  عرضگی به پیشانی او می چسباندند. و کسی این 

به او حق نمیداد.به او که مهر طالق شناسنامه اش را  

تیره کرده بود و در اوج جوانی به یک بیوه ی پنجاه  

 ه بود.  ساله تبدیل شد 

بغض در گلویش نشست.پندار از مادرش فاصله گرفت  

 و این بار صورت مادرش را بین دو دستش گرفت.  

_ دمت گرم ناهید خانم! این شربتایی که میدی معجزه  

 میکنن.  



ناهید به سختی مقابل اشکش را گرفت.لبخندی زد و  

 پشت دستش را روی گونه ی پسرش کشید.  

احساس مادرانه پندارش  پسرش زیبا بود. به دور از  

واقعا زیبا بود.برق چشمانش برق چشمان مردی را  

برایش تداعی میکرد که در روز های سرد و سخت  

تنهایی معجزه ی زندگیش شده بود.بی خبر آمده بود و  

مثل یک قهرمان دست او را گرفته و از میان همهمه  

 ها نجاتش داده بود.  

 مه کرد:  نفسش  از اعماق وجودش باال آمد و زمز 

_ نوش جونت مادر! تا زنده باشم و نفسم باال بیاد این  

کارو میکنم. مگر اینکه دستم بهت نرسه ، دیگه بری  

 و ازم  دورشی!  

 پندار بی اختیار سر مادرش را به سینه چسباند.  

_ من غلط کنم راه دور برم.هستم پیشتون حتی اگه  

 خودتون نخواین که باشم.  

 پر از محبت پسرش پنهان ماند.  لبخند ناهید در آغوش  

فقط چشمانش نبود. کلمه به کلمه ی حرفهایش شبیه  

همان حرفهایی بود که در اوج بیچارگی از زبان  

 رضایش شنیده بود.  

زن بیوه ی شانزده ساله ای که دیگر امیدی به ادامه ی   

این راه نداشت. و مردی که ناغافل  از آسمان خدا سر  



ی تمام بدبختی هایش ایستاده  رسیده بود و مردانه پا 

بود.قول داده بود کنارش بماند و مانده بود.قول داده  

بود حمایتش کند و کرده بود .و قول داده بود از او یک  

ملکه بسازد و ساخته بود. و خوش قولی های مرد  

زندگیش مشتی شده بود بر دهان هرزه گویان و آبی  

 شده بود بر آتش درون خودش!  

ی رضایش تنگ شد.یک دیوار بیشتر  یک آن دلش برا 

فاصله بینشان نبود . ولی همان یک ردیف آجر مانند  

 یک کوه بزرگ شد و بی تابش کرد. 
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سرش را از روی سینه ی پسرش برداشت و زمزمه  

 کرد:  

_ من دیگه برم مادر! توام بگیر بخواب صبح زود باید  

 پاشی.  

ق پندار  پندار با لبخند همراهیش کرد. ناهید از اتا 

بیرون زد و یک راست قدم به اتاق عشق بامرام قدیمی  

 اش گذاشت.  

باالی سر رضا ایستاد.چهره ی غرق خوابش را با  

 پشت دست نوازش داد و زمزمه کرد:  



_ کجایی تو آقا رضا ؟چند وقته نیستی دلم برات تنگ  

 شده.  

 دم عمیق و پر از حسرتی گرفت . اینبار  

شست . لیوان شربت پندار  کنار تختش روی دو زانو ن 

 را روی پا نگه داشت و زمزمه وار ادامه داد:  

_ پاشو آقا رضا! سر جدت زودتر از جا بلند شو. پاشو  

بازم برام حرف بزن.برام دلیل و برهان بیار که آرومم  

کنی. من غر بزنم بعد تو بهم بگو تا رضا هست  غمت  

ز و  نباشه ناهید خانم.پاشو باز جلوم راه برو...بری 

بپاش کن...یواشکی سیگار بکش بعد خاکسترش بریز  

 پای گلدون و تو روی من بخند که به روت نیارم.  

 نفس عمیقی گرفت.  

_ آخ آقا رضا ! چه کردی تو بامن؟میدونی ؟دلم خیلی  

تنگه آقا رضا! تنگه روزای رفته اس این وامونده.  

تنگه واسه خنده هات ! واسه دلداری دادنات ، واسه  

دنات! آخ آقا رضا بلند شو. بلند شو که ناهید  حرف ز 

بدون رضا عزت و احترام نداره. هرچیم که االن داره  

 از صدقه سر رضا داره و بس!  

درد دلش که با رضا تمام شد اشک تمام صورتش را پر  

کرده بود. دستی پشت پلکش کشید و تصمیم گرفت  



امشب پایین پای رضایش تشک پهن کند و تا صبح  

 او برندارد.  چشم از  

ایستاد و در کمال تعجب قطره اشکی که از گوشه ی  

 چشم رضا روان بود را شکار کرد.  

 شک کرد.آهسته خم شد و زمزمه کرد:  

 _ آقا رضا؟  

رضا بی حرکت غرق در خواب بود. اینبار با صدای  

بلند تر صدایش کرد و بازهم جوابش بی تحرکتی و  

 سکوت بود.  

رضا صدایش را شنیده بود؟ چه  ابرو باال انداخت ، آیا  

اهمیتی داشت ؟ حرف که چیزی نبود حاضر بود جانش  

را برای سالمتی او بدهد. در هرصورت دلش نیامد  

خواب آرام رضا را خراب کند.این روزها دارو ها اثر  

بیشتری داشت و خوابهای شبانه اش سنگین تر و  

 دلچسب تر می نمود. 
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روی میز گذاشته بود و    دقایقی بود که تابان سرش را 

با درد خفیف قفسه ی سینه اش مبارزه میکرد.شادی  

 متاسف دست به سینه شد و تماشایش کرد.  

 _ تو آخرش یه بالیی سر خودت میاری!  



 تابان حرکتی به سرش داد و نظری سمت او انداخت.  

_ باور کن راست میگم تابان! تو با این کله شق بازیات  

ی میکنی.به نظرم واجب نیست  داری با جون خودت باز 

بیای وقتی دکترتم خیلی واضح گفته که کار کردنت  

 برات سمه . 

تابان نگاه دزدید و دوباره پیشانی اش را روی ساعد  

 دستش گذاشت. 

 _ خوب میشم. دارو خوردم االن ساکت میشه. 

شادی تلخندی زد و ریز ریز گردنش را چپ و راست  

 کرد. 

 _ یه چیزی بگم ؟   

 _ بگو  

 من یه بار دیگه ام عاشق شدم.   _ 

جمله ی بی ربط و ضربتی شادی موجب شد کامل  

 سرش  را بلند کند و خیره ی او بشود.  

 _ نگوووو!   

شادی خندید.اینار تکیه اش را از صندلی گرفت و به  

 میزش چسبید . 

_ باور کن.من قبال یه بار عاشق شدم. دو یا سه سال  

 پیش ! 



رفت.آهسته کمر راست کرد و  ابروهای تابان کم کم باال  

 انگشتانش را روی میز سر داد.  

شادی منتظر عکس العمل او بود تا ادامه ی حرفش را  

 بگوید.تابان تکیه زد و گفت:  

_ خب! اینطور که پیداست خانم شادی معیری ید  

 طوالیی در عاشق شدن دارن؟؟  

شادی خندید. تابان انگشتانش را لبه ی میز گذاشت و  

   ادامه داد: 

_ تعریف کن جانم ! اون دیگه از کجا سرو کله اش پیدا  

 شد.اصال چی بود؟ کی بود؟ اینو بگو؟  

 شادی خنده اش را با پشت دستش مخفی کرد.  

خنده های ریزش تمامی نداشت.کمی بعد سرش را باال  

 گرفت و با حفظ ته مانده ی خنده گفت:  

_ خیلی ام  آدم مهمی نبود.سرو ته آشناییمون به  

 فته نکشید. خوشگل بود ولی خوش ذات نبود . دوه 

 تابان گردنی کج کرد و شادی در ادامه گفت :  

_ تا اومدم مزه مزه اش کنم همه چی تموم شد رفت پی  

 کارش!  

 _ یعنی چی آخه..مگه میشه؟  

 شادی در جواب سوال او گفت:  



_ میشه. یه روز هرچی زنگ زدم جواب نداد روز بعدم  

ا بوده تموم شده. من دارم ازدواج  پیام داد هرچی بین م 

 نزن. میکنم دیگه بهم زنگ 
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 تابان چشم درشت کرد  

 _ به همین راحتی!  

 شادی در جوابش گفت:  

_ به همین راحتی! البته برای من راحت نبود .خیلی  

طول کشید تا فراموشش کردم . ولی خب انگار برای  

ن و  اون خیلی راحت بود که بازیم بده و بعد بین زمی 

 هوا ولم کنه.  

تابان تک خند بی صدایی زد و دستانش را از میز  

 گرفت  

 _ حباب!!!  

شادی ابرو در هم کشید و تابان در جواب کنجکاوی او  

 گفت:  

 _ اون عشق نبوده.حباب بوده  

تابان همت کرد.از پشت میزش  نگاه شادی دقیق شد. 

بلند شد و تصمیم گرفت کمی در اتاق قدم بزند، در  

 حین گفت:    همین 



_ بعضیا مثل حباب میمونن، یه ظاهر صیقلی و فریبنده  

 و یه باطن  پوچ و تو خالی دارن.  

دستهایش را روی سینه قفل کرد و اجازه داد شادی  

 کمی روی جمله اش فکر کند.  

 قدم هایش آهسته و با طمانینه برداشته میشد.  

شادی متفکر به او چشم دوخته بود.تابان تا مقابل  

ه ی اتاق پیش رفت و روی پاشنه چرخید.چشم در  پنجر 

 چشم او ادامه داد:  

 _ عمر حضورشونم کوتاهه! تا میای دلت خوش کنی  

 دستهایش را از هم باز کرد  

_ بااامب...محو میشن.یه جوری که انگار از اول  

نبودن. بعد تو میمونی و یه درد خماری که مهار  

 کردنش خیلی هم راحت نیست.  

نش را بلعید. خوب که فکر میکرد مثال  شادی آب دها 

های تابان در مورد او و عاشقی کردنهایش پر بیراه  

 نبود.آهسته زمزمه کرد:  

_ تو این چیزارو از کجا میاری تابان؟ به دانیال میگی  

غذای داغ و به رهام ، همونی که االن حرفش زدم ،  

اسم نحسش رهام بود. به اون میگی حباب ! خوشم  

 ، چه ذهن فعالی داری.  میاد واقعا  

 تابان با لبخند پیش آمد و کنار میز او تکیه زد.  



_ کتاب زیاد میخونم.توصیه میکنم توام زیاد  

 بخونی.فکرت باز میشه.  

 شادی شانه ای باال داد و گفت:  

_ حوصله ندارم . امتحان کردمااا ! ولی تا کتاب  

 میگیرم دستم خوابم میگیره.  

او خودش را جا کرد و تنبلی  تابان خندید.لبه ی میز  

 زیر لب حواله اش کرد.  

شادی با لبخند همراهیش کرد و بیشتر از قبل خودش  

 را روی میز سر داد.  

_ خب ، تا اینجا دانیال غذای داغ بوده و رهام حباب ،  

 به نظرت نفر بعدی به چی تشبیه کنیم؟  

 تابان بازهم خنده ی ریزی کرد و پرسید:  

نشی دختر؟ یعنی بازم قرار عاشق  _ جاانممم ! خسته  

 شی؟  

 شادی بامزه گفت:  

_ اگه غذای خونگیم  سرد نشه مجبورم برم سراغ  

 فست فود.  

 این بار صدای خنده ی تابان بلند تر از قبل بود. 
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بامزه بود. هرچند نگران بود این سادگی بیش از حد  

 کار دستش بدهد.  

به پای او می  خنده اش که ته کشید رو به شادی که پا  

 خندید گفت:  

 _ البته اینم بگم که اون حباب عکسشم صدق میکنه.  

شادی کماکان لبخند داشت و نیشش تا بنا گوش باز  

 بود.  

 _ یعنی چی؟  

تابان تکانی لبه ی میز خورد و باز دستهایش را در هم  

قفل کرد. سرش را رو به سقف طراحی شده ی اتاق  

 گرفت و گفت:  

یام هستن که ظاهرشون صاف و  _ اوومم..خب بعض 

صیقلیه و باطنشون پاک و بی آالیش! ولی متاسفانه  

سبک بالن! اینقدر سبک که حضورشون حس نمیکنی.  

هنوز از بودنشون فیض نبردی که ناغافل تنهات  

 میزارن.  

لبهای شادی بهم جمع  شد.تابان از هپروت بیرون زد و  

 نگاهش را با او داد.  

ود.صاف وساده...سبکککک..مثل  _ پویا از اون دسته ب 

 پر!  

 حسرت در نگاهش بیداد میکرد.  



_ باور نمیکنی شادی! یه جوری رفت که هنوزم تو  

 نشده که دیگه نیست    شوک رفتنشم. هنوزم باورم 

 .حسرت داشت.درد داشت.  صدایش بغض داشت 

 شادی دست روی پای او گذاشت و به دلداری گفت:  

ت کنم .فقط..فقط  ناراحت _عزیزممم...نمیخواستم 

 میخواستم ازاون حال و هوا دربیای.  

 تابان با بغض لبخند زد.  

 _ میدونم.  

 شادی سرش را زیر برد و زمزمه کرد:  

_ حرف مامانمه ! همیشه وقتی ناراحتیم میگه خودتون  

 سرگرم کنید ناراحتی از تنتون میره بیرون!  

تابان که حس و حال او را درک میکرد دستش را روی  

 ت او سابید و با مهربانی گفت:  دس 

الحق شاگرد  _ مامانت راست میگه. دردم یادم رفت . 

 زرنگی هستی.  

_ قربونت برم مننن!! کی بشه بیام پیش تو یه دوره  

 ببینم!؟  

وسط حرف شادی در باز شد و دانیال با اخمی درهم  

 وارد شد.  

تابان به سرعت از روی میز پایین پرید و شادی هاج و  

 فرو بست.    واج لب 



دانیال پیش آمد.تابان دستی به لباسش کشید و با  

 سالمی زیر دندانی از میز شادی فاصله گرفت.  

جواب سالمش از جانب دانیال ، سالم بگیر نگیری بود  

که فقط "سین" اولش به گوش  رسید و مابقی اش در  

 حلق  دانیال جا ماند.  

اما    دانیال سعی میکرد خودش را بی تفاوت نشان دهد. 

همان سعی مذبوحانه اش هم به چشم می آمد. کنار میز  

شادی جا خشک کرد و پشت به میز تابان برگه ای را  

 روی میز شادی گذاشت.  

_ بی زحمت یا نگاه به این بندازین میخوام تحویل عمو  

 جون بدم!  

قلب شادی از هیجان به در و دیوار قفسه ی سینه اش  

 می کوبید.  

عد از این همه مدت او را هم به  خالصه دانیال مجد ب 

حساب آورده بود. هیجان صدایش را پشت تک سرفه  

 ای که کرد پنهان نگاه داشت  و گفت:  

 _ بله حتما ! فقط تا کی وقت دارم؟  

تابان در این فاصله پشت میزش نشسته و خودش را با  

 سیستم مقابلش مشغول کرد، 
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 ش بود  ولی تمام حواسش به رفتار دو جوان مقابل 

_ هرچی زودتر بهتر! فقط دقت کنید نکته ای از قلم  

 نیافته.  

شادی برگه را پیش کشید و هیجان زده به استقبال  

 اولین کار پیشنهادی دانیال رفت  

 _ بله بله حتما!  

دانیال مجد لبخند محوی تحویل دخترک هیجان زده  داد  

، سپس روی پاشنه چرخید و این بار تابان را مخاطب  

 داد.    قرار 

_ در ضمن شما؟؟؟عموجون گفتن آخر وقت برید  

 دفترشون برای عقد قرار داد.  

دنیا پیش چشم تابان روشن شد. کم کم چشمانش به  

 خنده نشست و لبهایش به نرمی از هم کشیده شد.  

عقد قرار داد یعنی کارمند رسمی مجله شدن و کارمند  

م  رسمی یعنی از حقوق و مزایا برخوردار بودن و تما 

اینها یعنی اینکه بعد از این بی جیره و مواجب کار نمی  

 کند.  

وای که چه خبر خوبی بود. دانیال مجد اگرچه هیچ  

استفاده ای برای او نداشت ولی در این مورد خوب  

 عمل کرده و روحش را جال داده بود.  



.جوری  تشکر کرد. نه خیلی آهسته و نه خیلی باال بلند 

اشد و هم اجازه ندهد مرد  که هم رعایت ادب کرده ب 

 جوان در سرش خیاالت بپروراند.  

گوشه ی لب دانیال از حرکت به جا و شایسته ی او باال  

رفت و سرش را تکان داد. او سمت خروجی قدم  

 برداشت و نگاه دو دختر جوان بهم خیره شد.  

همزمان با بسته شدن در صدای جیغ خفه ی دو  

 دختراتاق را پر کرد.  

در بسته لبخند پر از حسرتی زد و از در    دانیال پشت 

فاصله گرفت. شادی که از هیجان در پوست خودش  

نمی گنجید انگشتانش را روی هوا مشت کرد و  

 پیروزمندانه گفت:  

_ دیدی..دیدی؟ اینقدر کم محلش کردم که با پای  

 خودش اومد جلو...اینه تابان ! اینههه شادی معیری!!!  

ر! واقعا حرکت امروز دانیال  ساده بود. ساده و بی نظی 

 همان تفسیر شادی را داشت؟؟؟  

با این حال دلش نیامد حال خوب او را خراب کند و به  

 گفتن یه جمله اکتفا کرد.  

 _ آره..ولی من میگم هنوزم جا داره برای شناختن!   

شادی نفس عمیقی گرفت و این بار دست به سینه تکیه  

بود که در رویا  زد.حالت چهره اش دقیقا مانند کسی  



غرق شده است. لبش را زیر دندان گرفت و با نگاه به  

 نقطه ای در پشت سر تابان زمزمه کرد:  

_ آره..ولی اون قدم اوله از همه چی مهمتره! اولی  که  

برداری ها..دیگه مجبوری بعدی و بعدیم برداری و  

 بری تا آخر!  

ا  هیجان تابان اما از جای دیگری بود. عقد قرار داد ب 

هفته نامه ی فصل سبز یکی از بهترین خبرهایی بود  

که شبانه روز خوابش را می دید. با این حال در جواب  

 او گفت:  

_ خدانکنه به اجبار بیاد سمتت! دعا کن قلبا دوستت  

 داشته باشه . با اجبار بیاد با اختیار میره!  

لحظه ای سکوت برقرار شد. لبهای شادی بهم جمع شد  

 اش را به او داد.  و نگاه خیره  

 تابان جدی و مهربان تذکر داد:  

_ گفتی مجبوره قدمای بعدی برداره. حرف قشنگی  

نیست شادی! اگه خوب بشناستت قدمای بعدی رو با  

 رضایت برمیداره نه اجبار!   

شادی که تازه به عمق حرفی که زده  پی برده بود  

  متفکرانه لب پایینش را با زبان تر کرد. تابان ادامه 

 داد:  



_ اگرم با رضایت برداشت که دیگه هیچی نمیتونه  

 مجبورش کنه که پس بکشه!  

حرف حساب که جواب نداشت. تابان پلکی برایش زد و  

اینگونه به آرامش دعوتش کرد.شادی قفل دستهایش  

 را از هم باز کرد و رو به جلو متمایل شد.  

_ راست میگیااا...بیخودی شلوغش کردم .اگر بخواد  

نخواد که نمیشه به زور    ا اشتیاق میاد، اگرم که ب 

آوردش. که اگه بیاد باالخره یه روز ولت میکنه و  

 میره!  

 _ دقیقا!  

_ پس بهتره از هپروت بیام بیرون و فعال گندکاریاش  

 رفع و رجوع کنم که جلوی عموش شرمنده نشه!  

 تابان خندید و سرش را زیر برد.  

 _ کار خوبی میکنی!  

ا میان انگشتانش گرفت و با لب و لوچه  شادی برگه ر 

 ای آویزان گفت:  

_ چاره ی دیگه ای ندارم خواهر! در حال حاضر فقط  

 همین ازم برمیاد.  

بامزه گفت..اینقدر که تابان هم به قیافه اش خندید و هم  

 به لحن کودکانه و شیرینش! 

   



پندار نگاهی به ساعتش انداخت و با انگشت ضرب  

 فت.  ریزی روی فرمان گر 

کم کم سر کله ی تابان هم پیدا میشد و او باید خودش  

را برای عکس العمل های به حق و نه چندان دلچسب  

 او آماده میکرد. 

 

 #۱۵۰ 

نمیشد و پندار  بی گمان دخترک به این راحتی ها نرم 

 میدانست راه دشواری در پیش دارد.  

شب قبل بازهم خواب برادرش را دیده بود ، گذشته از  

هم قبل از خواب بازهم سفارش کرده بود و    آن رضا 

جمع هر دو شده بود حضور پندار مقابل دفتر مجله  

 هفته نامه سبز.  

   

تابان و شادی دوش به دوش هم از دفتر مجله بیرون  

 زدند و کنار خیابان توقف کوتاهی کردند.  

شادی کما فی السابق فک می جنباند و تابان با لبخند  

 فقط گوش میداد.  

همانطور که حرف میزد مچ دست تابان را گرفت    شادی 

 و نگاهی به سمت چپ خیابان انداخت.  



مسیر برای رفتن باز شده بود ولی تصویری آشنا پای  

 شادی را به زمین چسباند و زبانش از حرکت ایستاد.  

 ...تابااان..اینجارووو نیگا؟؟  _ اااا 

 تابان ابرو درهم کشید ورد نگاه شادی را زد.  

 متعجب زمزمه کرد:  شادی  

_ این آقاهه...وای تابان ، این همونه که چند وقت پیش  

 گفتم دیدمش. همون که شبیه نامزده.  

آه از نهاد تابان بلند شده بود. شادی حرفش را نیمه  

تمام گذاشت و در جواب نگاه خیره ی تابان آهسته و  

 متعجب پرسید:  

 _ میشناسیش؟  

 گرفت  تابان پلکی زد و نگاه از پندار  

 _ برادرشه!  

 لبهای شادی از هم فاصله گرفت.  

 _ نههه! جان من راست میگی؟  

 تابان پوفی کشید و سرش را به عالمت مثبت تکان داد.  

 _ دو قلون !  

خنگ بگو که فکر میکرم  _ ای داد بر  من...من 

همزادی چیزی داره.حاال اینجا چی کار میکنه؟ نکنه با  

 تو کار داره آره؟  

 حوصله دست شادی را فشرد و زمزمه کرد:    تابان بی 



 _ نمیدونم عزیزم..تا نرم که نمیفهمم.  

 _ یعنی میخوای بری؟  

نگاهشان در هم آمیخت. تابان به زور لبخندی تحویلش  

 داد و گفت:  

 _ ببخشید دیگه! فکر کنم امروزم باید تنها بری  

 _ تاباان؟  

 تابان در جواب اعتراض او گفت:  

 میدم از فردا باهم برگردیم.  _ شرمنده ! قول  

مرد که از قضا برادر    شادی ماند و یک دنیا سوال! این 

نامزد سابق تابان بود . چه کار داشت و چرا تابان از  

 دیدنش ناراحت شد؟  

 انگشتانش را باال بردو  برای شادی تکان داد  تابان 

او از شادی فاصله گرفت و شادی زمان را از دست  

 گفت:    نداد. از پشت سرش 

تعریف  _ باشه برو..ولی مدیونی هرچی شد فردا برام 

 نکنی. 

 

 #۱۵۱ 

تابان لبخندش را پشت نفس عمیقی که پس داد پنهان  

کرد. شادی از عرض خیابان رد شد و پندار در شاگرد  

 را برای تابان باز کرد.  



اگر میدان داشت ، همین جا جواب مرد جوان را میداد  

. ولی افسوس که دست  و به حال خودش رهایش میکرد 

و پایش بسته بود . درست مقابل محل کارش ایستاده  

 بود و باید فرمان او را اجرا میکرد.  

او با چهره ای درهم روی صندلی جا به جا شد و پندار  

 استارت زد.  

تابان با همان جدیت سالم داد و پندار سعی کرد بدخلقی  

  او را به پای نجابت و وقارش بگذارد و به روی 

خودش نیاورد. سالمش را به گرمی پاسخ داد و از  

 مقابل چشمان فضول شادی عبور کرد.  

 _ حالت خوبه؟  

جمله پندار میدان را برای تابان باز کرد.عصبی سمت  

 او برگشت و پرسید؟  

_ این چه کاریه آقای امیری؟ فکر آبروی خودتون  

نیستین فکر من باشید.اینجا محل کار منه میفهمید؟ هر  

داستان درست کنه! چرا    ت کوچیکی میتونه برام حرک 

 متوجه نیستین؟  

پندار سعی میکرد احساس او را درک کند و در مقابل  

 اعتراضش گارد بیخود نگیرد  

 نگاهش کرد.اما در نگاهش چیزی جز آرامش نبود.  

 _ حق داری. ولی جز اینجا جایی به نظرم نرسید.  



 _ برای چه منظور؟  

 ربتی آمد.  سوال تابان تند و ض 

 _ ببینمت.  

 _ که چی بشه؟  

پندار نگاهش را به مقابل داد.بازهم انگشتانش روی  

 فرمان رقصید و زمزمه کرد:  

_ نمیدونم. ولی یه حسی هر لحظه بهم میگه اگه نجنبم  

 دیر میشه.  

 _ آقای امیرییی؟  

نگاهش  عصبانیت دختر پندار را وادار کرد که باز هم 

اهش حسی غریب بود.حسی که  کند .این بار در عمق نگ 

 به سختی برای تابان معنی میشد.  

..خسته شدم از بس با  _ خودمم نمیدونم چرا ؟ کالفه ام 

خودم جنگیدم. فقط این میدونم که اون حس بهم میگه  

 فقط  کنار توآرووم میگیرم.  

تابان از نگاه خیره ی او گریزان بود. کال از نگاه های  

 منظور واهمه داشت.    خیره چه بی منظور و چه با 

آب دهانش را بلعید .سرجایش صاف شد و با انعطاف  

 بیشتری گفت:  

_ اشتباه گرفتین ، اونی که قلبتون آروم میکنه  

 نیستم قلب پویاست.  من 



 _ نه...اشتباه نمیکنم.  

 تابان برگشت و پندار ادامه داد:  

مثل تو فکر میکردم . ولی بعد فهمیدم    _ اولش منم 

 نیست.  علتش پویا  

زمان در لحظه متوقف شده بو.تابان آرزو کرد زودتر  

از این محیط خالصی یابد. پندار بی توجه به حال او  

 ادامه داد:  

_ بیا بهم فرصت بدیم. حداقل همون اندازه که به پویا  

 فرصت دادی.بزار اول من بشناسی بعد.  

قلب تابان بازی بازی میکرد .یک بازی سخت و طاقت  

را به جان خرید و انگشتش را روی    فرسا ! دردش 

 قفسه ی سینه اش فشرد  

 _ تمومش کنید لطفا! 

 

 #۱۵۲ 

 با درد نگاهش کرد و ادامه داد:  

_ خواهش میکنم. حرفای شما من آزار میده. من اونی  

نیستم که شما فکر کردید .من ! من بعد از پویا دیگه  

 نمی تونم به کسی فکر کنم.به هیچ کس!  

 نیستم.برادر پویام!    _ ولی من هیچ کس 



_ اتفاقا چون برادر پویا هستین کار برای من سخت تر  

 میکنید.  

 _ به مادرت گفتی؟  

 سوال بی مقدمه ی پندار تابان را برافروخت  

 _ آقای امیری ! من میگم نمی تونم بعد شما ...  

 وای ..وای چرا متوجه نمی شید من چی میگم.  

ه؟ یه جوری  _ تو چی میگی ؟ واضح بگو؟ بی حاشی 

بگو که متوجه شم. من این روزا حتی حرفای خودمم  

 حالیم نیست .چه برسه به فهم حرف دیگران!  

_ نمی تونم ، ساده تر از این ؟ من نمیتونم به شما فکر  

مورد با مادرم حرف بزنم .شما یه  کنم .نمی تونم در این 

لحظه خودت بزار جای من ! برم به مادرم چی بگم؟  

اگه بگم ، مادرم چه فکری در مورد من  فکر میکنید  

پویا نگذشته  میکنه ؟ نمیگه هنوز چند ماه از مرگ 

دخترم هوایی شده. اونم با کی ؟ غریبه نه با برادر پویا  

 خودش سرگرم کرده!  

 حرفش منطقی بود.به قدری که پندار آهسته پرسید:  

 چیه این وسط؟  _ پس تکلیف من 

سراغ  گه ام _ برید دنبال کارو زندگیتون! دی 

نیاید .خواهش میکنم. نه اینجا بیایید و نه برام پیام  من 

 بزارید.  



 پندار پلکهایش رابا درد بست .تابان آهسته تر گفت:  

_ من برای شما احترام زیادی قائلم! خواهش میکنم  

 اجازه ندید این حس خوب از بین بره.  

 لحظه ای سکوت برقرار شد و در نهایت پندار گفت:  

 ارش دیگه دست خودم نیست.  _ اختی 

 نگاهش را به تابان داد.  

میشم با مادرت حرف  _ اگه الزم باشه خودم  پیش قدم 

 میزنم .ولییی!!  

 تابان منتظر ادامه ی ولی بود.  

 _ بهترش اینه که اول خودت حرف بزنی.  

چرا کوتاه نمیامد؟ علت این همه اصرار و پافشاری در  

 چه بود؟  

حث کوتاه اما فرسایشی صاف  تابان خسته از این ب 

 نشست و کمرش را به پشتی صندلی چسباند.  

 پندار زمزمه کرد:  

_ من آدم بی منطقی نیستم .میتونم درک کنم برات  

چقدر سخته.برای همینم ازت میخوام بهم دیگه زمان  

بدیم به عالوه ی اینکه  زودتر مادرت در جریان  

 بهتره!  بزاری.زیر نظر دوتا بزرگتر پیش بریم خیلی  

 تابان تلخند زد و پر منظور گفت:  



_ دوتا بزرگتر؟؟ یعنی حاضرید خودتونم با مادرتون  

 صحبت کنید؟  

 پندار هیچ عکس العملی نشان نداد.  

 تابان صریح تر گفت:  

_ یادمه پویا هیچ وقت نتونست راضیشون کنه. یعنی  

 شما میتونید؟؟ 

 

 #۱۵۳ 

 _ از طرف تو خیالم راحت شه میتونم!  

طور؟ چطور که پویا نتونست ولی شما میتونید؟  _ چ 

 نمیدونم؟  چی این وسط عوض شده که من 

 پندار مصمم برگشت و گفت:  

_ اینبار پدرم پشتمه! چیزه کمی نیست.حمایتی که پویا  

 تا روز آخر نداشت. 

   

سر خیابان پیاده شد و تا دقایقی مسیر رفتن او را نگاه  

 کرد.  

ی سر از مسیر زندگی او  مرد واقعا کی بود؟ چطور این 

در آورده بود؟ گفته بود پایبند اصول است و بود. حتی  

بیشتر از پویا پایبند بود که برای بار دوم به او گوش  



زد کرده بود با مادرش در این مورد صحبت کند. بلکه  

 شجاع تر هم بود و البته منطقی تر!  

تمام حس های خوب بدش در هم آمیخت. حال خوبی  

 بدهم نبود.  نبود ولی  

تابان به قدم هایش فرمان رفتن داد و از پیچ کوچه  

 عبور کرد.  

   

 با دیدن او خبیثانه کنار گوش نریمان زمزمه کرد:    رهام 

 _ کارتو که درست انجام دادی؟؟  

 نریمان نیشخندی زد و گفت:  

 _ دقیییق! مو ال درزش نمیره.  

 رهام مجدد پرسید:  

 _ کسی که ندیدت؟  

ی خیال کردی. کوچه شون کوچه ی  _ نه بابا چ 

ارواحه! بایه نگاه پاکت از درز زیر در دادم تو و  

 الفرار!  

 _ آفرین...اون یکی پاکتم که؟؟  

 نریمان پیروزمندانه الیکی برایش فرستاد و گفت:  

_ اونم دادم تحویل صاحبش! اول زنگ در زدم . بعد  

 پاکت از الی نرده ها انداختم تو!  

 فقط باید منتظر بمونیم!    _ عالیه! پس حاال 



 _ آره..فقط یه چیزی؟  

 _ چی؟  

_ اگه نقشه هات درست از آب در نیاد چی؟ آنوقت  

 میخوای چی کار کنی؟  

رهام از داخل آینه نگاهی به خودش انداخت و پنجه  

 الی موهایش کشید. با همان لحن قبلی جواب داد:  

_ هیچی! یه دور دیگه از رو عکسا چاپ میکنم  

 محل کار جفتشون!    میفرستم 

 نریمان با لبخند گفت:  

 _ عجب آدم کثیفی هستی تو دیگه!  

 رهام ابرویی باال داد و در جوابش زمزمه کرد:  

_ حاال کجاش دیدی؟ یه حالی از جفتشون بگیرم که تا  

 عمر دارن یادشون نره.  

شمال و جنوب شهر را بهم دوخته بودند تا روی آبروی  

حال خوشی داشت اما ته دل  دو جوان سد بزنند. رهام  

نریمان خیلی هم از این بابت خرسند نبود. شده بود  

نوچه ی یک بچه پولداِر باال شهری و برای یک ارزن  

مواد مانند عروسک میان دستان او بازی داده  

میشد .شاید یک روز جواب این بچه پولدار را خیلی  

سفت و سخت میداد. روزش مشخص نبود ولی در پیش  

 ذهنش همچین روزی را نگه داشته بود. زمینه ی  
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 نرگس کنار دیوار سیمانی حیاط وار رفته بود.  

تابان کلید انداخت و با دیدن مادرش قلبش از جا کنده  

شد.اختیار گامهایش را از دست داد و سمت مادرش  

 دوید.  

همانجا! مقابل پای مادرش روی زمین زانو زد و  

 ترسیده صدایش زد.  

 نت برم چی شده مامان؟  _ الهی قربو 

نگاه نرگس پر از درد بود .پر از سرزنش! پر از  

 انتظار های نداشته!  

 چشمه ی اشکش مجدد جوشید و زمزمه کرد:  

 _ تو چی کار کردی دختر؟  

 تابان گیج شده بود.زمزمه وار ناله زد:  

 _ مامان؟  

انگشتانش باال گرفت و چانه اش  نرگس پاکت را میان 

 قوی تر و محکم تر ا  قبل فریاد کشید:  لرزید.این بار  

 _ باتوام؟ میگم چی کار کردی تو؟  

پاکت سفید مقابل چشمان تابان در هوا تکان تکان  

 میخورد و معنی حرف مادرش را نمی فهمید.  

 ترسیده لب زد:  



 چیه؟    _ چی شده مامان؟ این 

نرگس بی اختیار و حرص کرده پاکت را به قفسه ی  

 د.  سینه ی تابان کوبی 

درد تا نوک انگشتان تابان نفوذ کرد و آخ بلندی  

 گفت.نرگس که تقریبا بی اختیار شده بود فریاد زد:  

_ خجالت زده ام کردی تو دختر! پیش دوست و دشمن  

سرشکستم کردی . فکر میکردم بچه بزرگ کردم سپر  

 آبروم میشه نمیدونستم  غلط زیادی کردم.  

 ت .  تمام تن تابان از درد به عرق نشس 

نفس هایش به شماره افتاد و به سختی پاکت را از  

دست مادرش کشید.نرگس بی اهمیت به حال او ادامه  

 داد:  

_ من حاال جواب بابات چی بدم هان؟با این بی آبرویی  

 که به بار اومده چطور سرم جلوی بابات بلند کنم؟  

کف دست تابان روی زمین سر نشست و خودش را به  

 سختی کنترل کرد.  

رنگش رو به کبودی می رفت. درد بی امان می گرفت  

و رها میکرد. نهایتا روی زمین نشست و به سختی  

 نفسش را رها کرد.  



نرگس کماکان حق به جانب بود و حال و روز اورا نمی  

دید.تابان نفس نفس زنان دست داخل پاکت  کرد و  

 عکس ها را یکی یکی بیرون کشید.  

ز به یکباره سیاه شده  دنیا دور سرش چرخید.همه چی 

بود.نگاه متحیرش را از روی عکسها باال تاکشید و  

 زمزمه کرد:  

 _ مامان من...  

 ادامه ی حرفش با سیلی جانانه ای که خورد قطع شد.  

پوست صورتش گر گرفت. نفسش قطع شد و دهانش  

 نیمه باز ماند.  

نرگس از جا بلند شد و خروش کرده سمت ساختمان  

 رفت.  

یزارم .اجازه نمیدم یه اشتباه دوبار تکرار  _ دیگه نم 

شه. همین االن میرم بهشون میگم یا جلوی پسرشون  

 جمع میکنن یا خودم جلوش میگیرم! 
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تابان طاقت از کف داده بود. نرگس برای خودش می  

 تاخت و اجازه ی توضیح و توجیح را از او می گرفت.  

اد و  پاکت و آخرین دانه ی عکس روی زمین خیس افت 

 تابان میان گریه تلخند زد.  



عکس ها توسط کی و به چه منظور به دست  این 

مادرش رسیده بود بماند. در آن لحظه به این فکر  

میکرد که اگر زودتر به حرف پندار گوش میداد. اگر  

مادرش را در جریان ریز اتفاقات اخیر قرار داده بود  

سند    االن در جایگاه مجرم قرار نمی گرفت. مجرمی که 

 جرمش مقابلش بود و زبانش از هر توجیحی قاصر!  

 نرگس چادر به سر از در ساختمان بیرون زد و غرید:  

_ پاشو خودت جمع کن. یاال پاشو آدرس بده که این بار  

منم که شاکیم! میرم که مادرش  لشکرکشی نکنه باز  

 سرم هوار شه!  

انگار یادش رفته بود که قلب پسِر همان مادر تابانش  

را سرپا نگه داشته است .می رفت و از آبروی دخترش  

 دفاع میکرد ولی به چه قیمتش بماند!  

اشک گرم چکه چکه از گوشه ی چشم تابان می رفت و  

صورتش را درگیر میکرد. نرگس که تقریبا همه چیز را  

 از خاطر برده بود سمت در خانه رفت و گفت:  

 نکرده. خودم بلدم کجا برم!  _ الزم 

د. آدرس تقریبی منزل پویا را از قبل بلد بود.  بلد بو 

همان وقتی که نگران سرنوشت دخترش بود و پنهانی  

پسرک بازیگوش را تا مقابل خانه تعقیب کرده  

میدانست کنار آمدن با این خانواده    بود.همان وقت هم 



کار آسانی نیست. خانواده ی تابان کجا و خانواده ی  

شمگیر بود که از  پویا کجا؟؟تفاوتشان به قدری چ 

 انتخاب دخترش می ترسید.  

هرچند پویا جوان خوبی به نظر می آمد.اما از سنگ  

انداختن های مادرش مشخص بود داستان این عشق و  

 عاشقی سری دراز  دارد.  

نرگس در حیاط را بهم کوبید و صدای هق هق تابان  

. حتی به او اجازه نداد از خودش   حیاط را برداشت 

با مادرش بود یا او که خیلی بی گناه    دفاع کند.حق 

 مورد اتهام واقع شده بود؟ 

   

پندار مقابل مادرش نشسته و خسته از هرچی بحث و  

گفتگو سرش را بین دو دستش گرفته بود.ناهید اما  

بعداز ساعتی خود خوری کردن منتظر بود. منتظر  

نشسته بود تا جوانش بیاید و پاسخ دهد. مادر بود و  

واقعیت را در باره ی فرزندش    حق داشت تمام 

بداند .همه را ، بی کم و کاست بشنود و بعد قضاوتش  

کند. اما پندار آمده بود و هیچ یک از دالیلش نه تنها  

قانعش نکرده بود. بلکه دلخوری و آتش درونش را هم  

شعله ور تر کرده و به حال خودش و این همه اعتمادی  

 که با او داشت افسوس میخورد.  



 زنگ در خانه مادر و پسر را هوشیار کرد.  صدای  

پندار سرش را باال گرفت و ناهید بی حرف سمت آیفون  

 چرخید.  

 _ مهمون داریم؟  

 این سوالی بود که پندار پرسید.  

ناهید دلخور بود.اینقدر که برای اولین بار سوال  

 جوانش را بی پاسخ گذاشت و بلند شد.  

همه    تصویر نرگس میان آن چادر مشکی و آن 

اضطراب که در چهره اش موج میزد تلخندی به لب  

ناهید آورد. قبل از اینکه دکمه ی آیفون را فشار دهد با  

 کنایه اشاره زد.  

 _ بفرما..خودشونم تشریف آوردن.  

پندار ابرو در هم کشید. سر از کار مادرش در نمی  

آورد. دستهایش را روی مبل گذاشت و بلند شد. آهسته  

مادرش رفت و با دیدن چهره ی بی تاب    آهسته تا کنار 

نرگس آه از نهادش بلند شد.ناهید دست به سینه  

نگاهش کرد و پندار برای کنترل شرایط پنجه الی  

 موهایش کشید. 
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_ خواهش میکنم. به خاطر من نه به خاطر حاجی به  

 خودتون مسلط باشید.  

ناهید نیشخند معنی داری تحویل پسرش داد و بی آنکه  

 مه ی آیفون را بزند از کنار او گذشت.  دک 

_ به من چه اصال! مگه اون وقت که واسه خودت  

 میبردی و میدوختی من بودم که حاال بیافتم جلو؟  

 ایستاد. برگشت و با همان لحن سمت پسرش ادامه داد:  

_ طرف اومده با توپ پر! حاال شاکی کیه و متهم چی  

اال انداخت و  کاره اس ؟ در ادامه ی حرفش شانه ای ب 

 همان تلخند را تکرار کرد.  

 پندار نفسش را با صدا پس داد و ناهید اشاره زد.  

_ بزن دیگه! معطل چی هستی؟ مادر زنتون تشریف  

 آوردن . تعارفشون کن تو ! بده جلو در وایستادن!  

پندار واقعا درمانده شده بود.دکمه ی آیفون را زد و  

 منتظر جلوی در ایستاد.  

سان وارد شد و ابتدا نگاهی حق به جانب به  نرگس هرا 

سرتا پای مرد جوان انداخت و سپس بی تعارف سمت  

ناهید رفت. زنی که منتظر پا روی پا انداخته بود و فقط  

 زهر خند میزد.  

نرگس اما عزمش را جزم کرده بود.وسط سالن متوقف  

 شد و گفت:  



 _ من میخوام با مرد این خونه حرف بزنم.  

د زهر داشت.نمک داشت. مثل تیغ تنش را  چشمان ناهی 

 خراش میداد و زخمش را به آتش می کشید.  

نرگس سکوت کرد ، پندار دل دل میزد و با نگاه  

التماس میکرد که بلکه مادرش از موضع خشم کوتاه  

 بیاید.  

نگاه نرگس در این سکوت سنگین ، به نمونه ی همان  

پال    عکس هایی افتاد که روی میز وسط سالن پخش و 

بود.مشخص بود که قبل از آمدن او یک دادگاه حسابی  

 هم در این خانه برگزار شده است.  

 در این فاصله ناهید به پندار اشاره زد و به طعنه گفت:  

_ پس چرا وایستادی؟ راهنمایشون کن پسرم! اومدن با  

 مرد خونه حرف بزنن!  

 کمال بی رحمی در گفته های ناهید موج میزد.  

سف سری تکان داد و آهسته کنار گوش  پندار متا 

 نرگس زمزمه کرد:  

 _ حاجی حال خوشی ندارن. حرفی هست من در خدمتم!  

نرگس تند و ضربتی برگشت و انگشت اشاره اش را  

 رو به او گرفت.  

 _ تو....تو هیچی نگو که ....که...  



نگاه مرد جوان بی دلیل ساکتش کرد.به نظر مصمم می  

ایی که نیاز به زبان بدن ندارد و  آمد.از آن دست نگاه ه 

به تنهایی با آدم حرف میزند. مسیر حرفش را عوض  

 کرد و اینبار پرسید:  

 _ پدرت کجاست؟  

نرگس کوتاه بیا نبود. ناهید با ابرو اشاره ی ریزی زد  

و پندار که میان دو زن گیر کرده بود با دست سمت  

 اتاق رضا اشاره زد:  

 _ بفرمایید لطفا!  

ید و سعی کرد نگاه تند و نیش دار ناهید را  نرگس چرخ 

به روی خودش نیاورد. با هدایت پندار از کنار او  

 گذشت و قدم به اتاقی گذاشت که در انتهای سالن بود  

 پندار اشاره ای به تخت پدرش زد و گفت:  

 _ گفتم که بیمارن! 
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نرگس ابرو در هم کشید.آهسته و قدم زنان وارد اتاق  

 ت پیر مرد نزدیک شد.  شد و به تخ 

هرچه بیشتر نزدیک میشد ضربان قلبش باال تر  

میرفت.این پیر مرد تکیده چقدر برایش آشنا بود.  

ذهنش شروع به پردازش کرد.آشنا بود. یک آشنای  



قدیمی! یکی که سالها بود حتی از فکر کردن به اسمش  

 واهمه داشت.  

گویا او هم عطر حضور  همزمان رضا چشم باز کرد. 

 یک آشنا را حس کرده بود.  

اشک در چشمان نرگس حلقه بست و چادرش را مقابل  

دهانش گرفت. رضا بود. همان پسر خاله ی محجوبش  

که روزی در اوج بچگی ونا پختگی برای داشتنش همه  

 ی توان نداشته اش را خرج کرده بود.  

رمق از زانوهایش رفت.رضا به چه روزی افتاده بود.  

گوشه ی تخت خانه ای که در    یه پیکر آب رفته 

 جستجوی آبروی دخترش آمده بود.  

باالی سرش زانو زد. لبخند به نرمی روی لبهای رضا  

 نشست و با صدایی خفه صدایش کرد.  

پندار شاهد ماجرا بود.ناهید خودش را به اتاق رساند و  

ناباورانه به صحنه ی برخورد آن دو نگریست. پندار  

 کرد و گفت:  دستش را مقابل مادرش سد  

_ خواهش میکنم مامان! بریم بیرون من براتون  

 توضیح میدم!  

ناهید اما خیال رفتن نداشت.رضا نرگس را صدا زده  

 بود. این زن که بود؟؟؟  

 رضا با همان صدای خفه گفت:  



 _ میدونستم باالخره میای!  

قطره ای اشک از گوشه ی چشم نرگس چکید. رضا به  

 سختی ادامه داد:  

 سیدم دیر بشه و یه روزی بیای که دیگه نباشم.  _ میتر 

نرگس هق زد .پندار به زوِر حرف مادرش رابیرون  

 برد.  

 رضا ادامه داد:  

_ تو بیمارستان دیدمت. یادم افتاد که پویا گفت  

گرفتاری ، عذاب وجدان گرفتم. میشنوی نرگس خانم ؟  

 عذاب وجدان امونم برد.  

زار زد.رضا ادامه  نرگس صورتش را با چادر پوشاند و  

 داد:  

_ فکر کردم من؟ من چقدرهمه ی این سالها بی معرفت   

بودم. مردونگی حاج اسماعیل یادم اومد از خودم بیزار  

 شدم.  

نرگس زار میزد و سعی میکرد دستانش را از نگاه بی  

فروغ رضا پنهان دارد.دستانی که تمام شیارهایش پر  

 شده بود از رنگ سبزی و خاک و گل!  

وز هم غرور داشت و دلش نمی خواست درماندگیش   هن 

به چشم بیاید. اگر در توانش بود همه ی وجودش را بر  

میداشت و از این خانه فرار میکرد. اما نبود.آن اکسیر  



معجزه بخش را در این لحظه از زمان نداشت .رضا با  

بدنی تکیده بعد از سی سال روی تخت افتاده بود و  

تی های او وبی معرفتی های  خودش را به خاطر بدبخ 

 خودش سرزنش میکرد.  

.خیلی قبل تر از اینها اگر  ای کاش زودتر فهمیده بود 

میفهمید پویا پسر اوست هرگز اجازه نمیداد کارشان به  

 اینجا برسد.  

 رضا مجدد صدایش زد  

 _ نرگس خانم؟؟  

صدایش خنجر به دل زن کشید.صدایی که با عجز و  

 البه بیرون میزد.  

نرگس چادر از صورتش کشید و سعی کرد به چهره ی  

 او نگاه نکند.  

_ من خوشبختم آقا رضا! زندگیم خوبه! شوهرم خوبه!  

 بچه هامم خوبن! گرفتاریم مال همه اس!  

هنوزم هم مانند همان نرگس سی و اندی سال پیش  

 بود .همانقدر شجاع و پر غرور ! 
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 نرگس ادامه داد:  

 فقط یه دلیل داره اونم بچمه!    _ االنم که اینجام 



رضا به سختی لبخند زد.نرگس آب بینی اش را باال  

 کشید و گفت:  

 _ به پسرت بگو پاشو از زندگیه دخترم بکشه بیرون!  

سفت حرف میزد اما ته دلش برای روزگارسخت رضا  

 آشوب بود. رضا با همان لبخند پرسید:  

 _ دخترتو به پسر من میدی نرگس خانم؟  

برقرار شد .نگاه نرگس لحظه ای روی او  سکوت  

 متوقف شد.رضا با همان لبخند ادامه داد:  

_ به پسرم گفتم دختری که زیر دست نرگس خانم  

بزرگ شده زن زندگیه! یه روز گاری جوون بودم  ودل  

و جراتم نداشتم.االن پیر وناتوونم ولی جرات دارم.  

 جرات دارم که حرف دلم به زبون بیارم.  

ش را تکان تکان داد. رضا با همان سختی  نرگس سر 

 ادامه داد:  

_ میخوام عروس بگیرم نرگس خانم! اگه پسرم قبول  

 کنی یه عمر من زیر دین خودت بردی.  

االن داشت تابان را خواستگاری میکرد؟ برای پسرش؟  

 پسر بزرگش ، برادر پویا؟   

یک آن به خودش آمد .تابانش وسط حیاط افتاده بود ،  

ان وقتی که او عصبی و حق جویانه خانه را  درست هم 

 ترک کرده بود.  



چرخ گردون چه بازی ها که نمیکرد ؟ دنیا چرخیده و  

چرخیده بود و بعد از سی سال پسر رضا خواهان  

تابانش شده بود .عجب روزگاری بود واقعا! فکر و  

ذکر تابان باعث شد موقعیت فعلیش را فراموش کند.  

 بلند شد.  زیر لب زمزمه ای کرد و  

 رضا با چشم بلند شدنش را دنبال کرد.  

 نرگس هراسان سمت خروجی رفت و نالید:  

 _ یا جد سادات به دادم برس!  

 دربازشد و نرگس سینه به سینه ی ناهید درآمد.  

اینبار نگاه ناهید نمک نداشت.زهر نداشت.نیش و کنایه  

نمیزد. فقط روی صورت او دور میزد ، تر بود و  

 از آن گونه اش را مرطوب کرده بود.    خیسی حاصل 

پندار درست پشت مادرش ایستاده بود.ناهید بغضش را  

 فرو داد و زمزمه وار پرسید:  

 _ تو نرگسی؟؟؟  

نرگس برگشت.نگاهی به رضا و نگاهی به ناهید    

 انداخت و هول زده از کنار مادر و پسر عبور کرد.  

آورد    پندار سردرگم بود. رضا به سختی دستش را باال 

 و با انگشت به پنداراشاره زد:  

 _ برو دنبالش!  



ناهید بی وقفه میبارید. پندار دستی روی سرش  چشمان 

 کشید و درنهایت فرمان پدرش را اجرا کرد.  

قدم های ناهید داخل نمی رفت .پسرش جریان این  

نرگس را برای او گفته بود . ولی نمیدانست که ناهید  

 ناسد.  بهتر از هرکسی نرگس را میش 

بغضش را فرو داد و دستش را به درگاهی در گرفت.  

رضا سعی میکرد با نگاه ، آرامش کند ولی حال و روز  

نگاه آرام شود.رضا  ناهید خرابتر از آن بود که با یک 

برایش گفته بود ، همان روزهای اول زندگی ، برایش  

گفته که چیزی بینشان ناگفته نماند. گفته بود زمانی ،  

ی در زندگیش بوده است که دیگر نیست.  نرگس نام 

گفته بود یکبار غفلت کرده و دیگر نمی خواهد  

 اشتباهش را تکرار کند.  

 دستش را از درگاه در گرفت و قدمی داخل گذاشت.  

رضا گفته بود دوستش دارد .ناهید را ، همین زن  

مطلقه ی آسیب دیده را دوست دارد و اجازه نمیدهد آب  

   در دلش تکان بخورد. 

ولی نرگس!! با نرگس چه میکرد؟ با داستانی که سالها  

 پیش از رضای جوان شنیده بود؟  

زن بود با دنیایی از احساسات زنانه! رضایش را  

دوست داشت. باتمام وجود او را میخواست ، اما  



حضور بی موقع نرگس همه ی حس های خوب وبدش  

را باهم برانگیخته بود .حس حسادت مثل طناب دور  

 پیچیده بود و راه نفس را برایش بسته بود.   حلقش 
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آهسته آهسته پیش رفت.با التماس نگاه رضا و اجباری  

که به گام های خودش میداد تا کنار تخت رضا پیش  

 رفت و انگشتانش را درهم پیچید ، ناله زد:  

 _ نرگس بود؟ دختر حاج اسماعیل  که میگفتی؟  

   صدای رضا از اعماق وجودش بیرون زد. 

 _ ناهید خانم؟؟  

ناهید متاثر بود. هم برای خودش و هم برای رضا!  

 سرش را تکان ریزی داد و پرسید:  

 _ چه حالی شدی وقتی دیدیش آقا رضا؟  

 دست رضا به سختی باال آمد و دامان ناهید را گرفت.  

چانه ی ناهید لرزید .دست روی دست رضا گذاشت و  

 ناله زد:  

دونم که نکردی.که میدونم  _ نگو که یادش کردی که می 

نرگس دیگه اون نرگس سابق نیست. شوهر داره..بچه  

داره ..توام دیگه رضای سابق نیستی ..توام کلی تغییر  

کردی  آقا رضا..ولی فقط یه چیز بهم بگووخالصم کن.  



جون ناهید قسمت میدم که نگو به خاطر نرگس ودینی  

  که پدرش به گردنت داشت قلب بچه ام از سینه اش 

 بیرون کشیدی؟؟!!!  

 _ ناهیدخااانممم؟  

رضا سخت حرف میزد. در و دیوار برای حجم ضعیف  

صدایش به گریه می افتاد اما ناهید فقط خودش را می  

دید.فقط قلب ترک خورده وجای خالی پویایش را می  

 دید.  

 _ تو میدونستی تابان دختر نرگسه ، آره؟  

 :  اشک از گوشه ی چشم رضا چکید و زمزمه کرد 

 _ پویا دیگه برنمی گشت.  

_ تو میدونستی آقا رضا! تو نرگس تو بیمارستان دیده  

پنهونش کردی.میدونستی...میدونستی  بودی ولی از من 

اگه بفهمم تابان کیه هیچ وقت نمیزارم بچه امو تیکه  

 پاره کنن.  

دست رضا از دامن ناهید افتاد .راضی کردن ناهید در  

ید به او زمان میداد .باید  این شرایط کار سختی بود.با 

اجازه میداد با خودش کنار بیاید.االن هرچه میگفت مثل  

دست و پا زدن در باتالق بود .فقط فرو می رفت.هردو  

 فرو می رفتند و نابود میشدند.  

   



نرگس بی تاب بودو اشک چشمش خیال بند آمدن  

 نداشت.  

پندار نگران بود.نگران پدر ومادرش! نگران زنی که  

مان کنار دستش اشک می ریخت و البته نگران  بی ا 

 تابان!   

حدس میزد که درگیری سختی بین مادر و دختر در  

 گرفته است.  

نرگس گوشه ی روسریش را زیر چشمش کشید. پوست  

 نازک زیر پلکش میسوخت ولی بی اهمیت به آن نالید:  

_ زدمش! خدا من ببخشه زدم تخت سینه ی بچه ام! آخ  

د من ندیدم. مِن ظالم ندیدم و زدم  خدا رنگش کبود ش 

 توصورتش!  

 قفسه ی سینه ی مرد جوان پر از درد شد.  

همین چندساعت پیش تابان را دیده بود. حالش خوب  

بود ، فقط کمی عصبی بود که آن هم با آرامش حلش  

کرده بود .ولی از گفته های مادرش برداشت خوبی  

ی آمد  نمیکرد .دلش آشوب شد .اگر بالیی سر تابان م 

 چه کسی مقصر بود؟  

نرگس هول زده کلید به در انداخت .به قدری عجله  

 داشت که دستش میلرزید و حرصش باال آمده بود.  



پندار در ماشین را بهم کوبید و باعجله خودش را به او  

 رساند  

 _ بدین من باز کنم.  

نرگس اما  درحال خودش بود.اصال متوجه حضور او  

 صدایش!    نبود چه برسد به شنیدن 

 بالخره تالشش نتیجه داد و در حیاط باز شد .  

نرگس شتاب زده وارد شد و در با صدا به دیوار  

 سیمانی پشت برخورد کرد.  

هاج و واج میان حیاط ایستاد. نبود؟ خبری از تابان  

نبود.تنها اثری که از او مانده بود همان پاکت سفید و  

وی  همان عکس های کذایی بود که وسط حیاط ، ر 

 زمین خیس ، پخش و پال بودند.  

معطل نکرد و وارد ساختمان شد. کفش های تابان  

گوشه ای پرت    شرق و غرب را نشانه رفته و هرکدام 

شده بودند. نرگس از همان جلوی در چادر از سر  

 برداشت وتابان را صدا زد.  

پندار میان رفتن و نرفتن دو دل بود .میان در باز  

دید زیاد نظاره گر حیاط خیس و  ایستاده بود و با تر 

 ساختمان قدیمی خانه بود.  



در نهایت دل به دریا زد و وارد شد. بی اهمیت قدم  

روی عکسهای تکراری گذاشت و به خودش اجازه ی  

 ورود داد. 
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تابان وسط اتاق خواب دراز کشیده و چادر مشکی اش  

 را روی تن یخ زده اش کشیده بود.  

ر دستش بود و چشمانش  جعبه ی قرص هایش کنا 

 خمار خواب.  

نرگس کنار دست دخترش زانو زد.بغض راه گلویش را  

بسته بود. پشت دستش را روی گونه ی سرد و  

 ارغوانی او کشید و بغض کرده زمزمه کرد:  

 _ نرگس بمیره برات! حاللم کن سید خدا!  

رد انگشتانش روی گونه ی تابان مثل خنجر در قلبش  

 بغضش را بیشتر و بیشتر میکرد.  فرو می رفت و حجم  

زده بود. دست روی اوالد پیغمبر بلند کرده بود.امانت  

 علی رضا! جگر گوشه ی خودش!  

عجب حال بدی داشت ، فقط خدا میدانست در دل  

 مادرانه اش چه میگذرد.  



بلند شد و بی رمق سمت رختخوابهای کنار دیوار  

و از  رفت.دخترش از زور درد به قرص پناه برده بود  

 زور سرما زیر چادرش مچاله شده بود.  

با دست اشک زیر چشمش را گرفت و ملحفه ی روی  

رختخوابها را پس زد.پتوی تابان را از زیر کشید و  

 چرخید.  

پندار میان قاب در ایستاده بود.نرگس بغضش را فرو  

 داد.پندار دست به چهارچوب در گرفت و گفت:  

 کتر؟!  _ اگه الزمه بلندش کنید ببریمش د 

نرگس اما در حال خودش بود. نازدانه دخترش خوابیده  

بود.مثل کودکی بی پناه در گوشه ای از خانه ای سرد و  

 بی روح!  

پتو روی تن مچاله شده ی او کشید و در جواب مرد  

 جوان گفت:  

 نمیاد بیدارش کنم!    _ بچه ام خوابه! دلم 

  زانو زد.همانجا کنار دست دخترش زانو زد و خیره ی 

 چهره ی معصومش شد.  

_ بشکنه دستم الهی! نفهمیدم چی کار دارم میکنم. بچه  

ام میخواست حرف بزنه ها ، نذاشتم. باهمین دستام  

 زدم تو صورتش!  

 برگشت ، با التماس در چشمان مرد جوان پرسید:  



_ حتما خیلی دردش اومده نه؟ هوا سرده آخه!  

 !  صورتش یخ بود.نمیدونم چی شد..اصال ...اصال 

پندار حال مادرانه ی او را درک میکرد.قدمی از قاب  

 در فاصله گرفت و به تابان اشاره زد:  

_ نفساشو چک کنید بی زحمت! اگه الزمه زمان از  

 دست ندیدم زودتر بلندش کنید.  

 نرگس وسط حرف او رفت .  

میشناسم.وقتی اینجوری خوابیده  _ خوبه..من بچه ام 

 یعنی حالش خوبه.  

نشست و حین باز کردنشان به  ندار روی هم پلک های پ 

 جعبه ی قرص ها اشاره کرد:  

 _ روزی چندتا از اینا میخوره؟  

نگاه نرگس زیر رفت و جعبه ی قرص را میان پنجه  

 هایش گرفت.  

_ شبی یکی میخوره! دردش زیاد باشه تو روزم  

میخوره. بچه ی خودداریه! تا درد به استخونش نزنه  

 صداش در نمیاد.  

 پس دردش زیاد بوده!  _  

سر نرگس با هراس زیاد باال رفت و همان نگاه قبلی را  

 به مرد جوان تقدیم کرد  

 پندار برای آرامش او گفت:  



_ نگران نباشید .احتماال آروم شده که خوابش برده.منم  

 چند دقیقه دیگه میمونم اگه حالش خوب بود بعد میرم.  

ونه ی  نرگس چرخید. روی صورت دخترش خم شد و گ 

 ارغوانی رنگش را بوسید. 
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 پندار عقب گرد زد و مادر و دختر را باهم تنها گذاشت.  

خانه ی ساده اما ترو تمیزی داشتند.کنار بخاری ایستاد  

همراهش را از جیب    و ضمن گرم کردن خودش تلفن 

شلوارش بیرون کشید.دقایقی بعد صدای گرفته ی ناهید  

 صله پرسید:  در گوشش طنین انداز شد.بالفا 

 _ الو مامان ؟ خوبی؟ صدات چرا گرفته؟  

 ناهید بی نا و نفس گوشه ای از مبل خانه وا رفته بود.  

 _ خوبم.کجایی االن؟  

دلخوری در صدایش موج میزد.پندار کف دستش را  

 روی گرمای بخاری گرفت و جواب داد:  

_ مادر تابان رسوندم خونه! چند دقیقه دیگه راه  

 طوره؟  میافتم .حاجی چ 

 ناهید تلخند زد.سرش را به عقب برد و طعنه زد:  



_ خواستی بمونیم بمون .به هرحال اونجام خونه ی  

امیدته ، مادر زن آدمم هیچ فرقی با مادر آدم نداره  

 درست میگم؟؟  

 _ ناهید خانممم؟  

نتوانست ناهید را آرام    حتی صدای اعتراض پندار هم 

رش و هم از  کند.قلبش شکسته بود.هم از جانب پس 

جانب رضا و پنهان کاریش! یک جمله به طعنه گفت و  

 مکالمه را تمام کرد.  

_ باباتم حالش خوبه! تو حواست به نرگس خانم و  

دخترش باشه که خدایی نکرده چیزی کم و کسر نداشته  

 باشن!  

پندار نفس عمیقی پس داد. لب از لب باز کرد مادرش  

پشت هم زبانش  را آرام کند که صدای بوق های مکرر  

 را بند آورد.  

کالفه کف دستش را روی صورتش کشید و لعنتی  

حواله ی خودش کرد.در همین حین نرگس با شانه  

 هایی افتاده و نگاهی خسته وارد پذیرایی خانه شد.  

پندار گوشی را داخل جیبش سر داد و مقاوم تر  

ایستاد.نرگس درمانده بود. درد و خستگی از وجناتش  

ا این حال دستش را اطراف اتاق چرخاند وپر  میبارید. ب 

 منظور گفت:  



 _ ظاهر و باطن زندگیه ما همینه!  

 پندار اخم کرد.نرگس همانجا که ایستاده بود ادامه داد:  

 _ باباش زندانه! خودشم یه قلب مجروح داره.  

 دست پندار داخل جیب شلوارش مشت شد.  

 ت:  نرگس دستهایش را پایین تنش در هم پیچید و گف 

_ خوب نگاه کن پسر جان! ما هیچیمون بهم نمیخوره.  

اینارو قبال به پویا  گفتم االنم به تو میگم ، که اگه  

 پدرت فکری تو سرت انداخته منصرفت کنم.   

 سیبک گلوی پندار باال و پایین شد.  

_ اینایی که گفتین هیچ کدومش عیب و ایراد نیست. یه  

 شم!    دلیل محکمتر برام بیارید که قانع 

 نرگس عصبی تر غرید:  

_ محکم تر از مادرت! پسرجان مادرت دختر من نمی  

خواد ، حقم داره که نخواد .برای بچه هاش زحمت  

کشیده . مثل من ، مثل هر مادر دیگه ای! چرا شما  

دوتا برادر متوجه نیستین ؟ چرا هرچی میگم به خرج  

هیچ کدومتون نمیره که دختر من به درد شما نمی  

 .  خوره 

آخه مگه یه حرف چندبار باید تکرار کرد که جا بیافته  

 ؟ ها؟  



_ هزار بارم که بگید من قانع نمیشم. همونطور که پویا  

نشد.لطفا مادرم من بهونه نکنید چون من مادرم بهتر  

از هرکسی میشناسم .هرچی هست فقط به زبونشه  

 وگرنه دلش مثل آیینه صافه!  

 فت.  گوشه ی لب نرگس به تاسف باال ر 

_ میخوای با مادرت بجنگی ، آره؟ به نظرت دختر من  

 ارزش شکستن دل مادرت داره؟  

 پندار در جواب نرگس یک جمله پر قدرت گفت:  

 _ میخوام قانعش کنم.  

سپس دستش را از جیب شلوارش بیرون آورد و روی  

 سینه قفل کرد.  

_ به من فرصت بدید.من فقط یه کم زمان میخوام که  

 کنم!    همه چی درست 

نرگس قدمی به جلو برداشت. خواستگاری های  

دخترش در تاریخ نمونه نداشت.چه الکی الکی سر  

حرف باز شده بود. مثال قصد داشت منصرفش کند.  

پسر ارشد رضا را ! پیرمرد تکیده ی امروز و جوان  

 محجوب سی سال پیش را!  

 _ خودش چی؟ خودشم راضیه؟  

 پندار در جواب سوال نرگس گفت:  



فرصت برای  نه ! یعنی نمیدونم. چطور بگم ؟! من   _ 

همین میخوام.برای همین که بتونم خودم به تابان و  

 خانواده اش ثابت کنم! 

 

 #۱۶۲ 

عجیب بود! پس چرا فکر کرده بود نظر دخترش مثبت  

است ؟ زود قضاوت کرده بود، آن هم از روی چند  

 قطعه عکس بی زبان که هیچ چیزی را ثابت نمیکرد.  

 نبار با دقت بیشتری سرتا پای مرد جوان را کاویید.  ای   

جوان برازنده و الیقی به نظر می آمد. بعداز دمی  

 سکوت زمزمه کرد:  

 _ پس باید یه کفش آهنی و یه ذره فوالدی تنت کنی.  

 پندار به تایید سرش را تکان داد. نرگس ادامه داد:  

_ نظر من نظر تابانه ! ولی حتما میدونی که تابان  

دست من امانته!  اول یه سر میری پیش پدرش اگه  

 اجازه داد بعد میای رضایت خودشم جلب میکنی.  

 _ حتما! الزم باشه در اولین فرصت این کارم میکنه.  

_ الزمه که میگم. پدر بچه ها مرد سختگیریه! رو  

دختراش خیلی حساسه! نگاه نکن االن افتاده گوشه ی  

ولی تا بود اجازه  زندون و دست و پاش بسته اس .  

نمیداد کسی چپ به بچه هاش نگاه کنه. االنم که نیست  



همونه! خودش نیست ولی من جاش هستم. همونقدر  

 سخت گیر و همونقدر حساسم!  

 پندار لبخند محوی زد و سرش زیر برد.  

 _ میدونم.تابان یه چیزایی در موردتون گفته!  

 _ پس دیگه حرفی نمیمونه.  

د. به قدری سنگین و مصمم رفتار  پندار فقط نگاهش کر 

میکردکه نرگس نمی توانست ذره ای معترض شود  

 یاحتی گالیه کند. در ادامه ی سکوت مرد جوان گفت:  

 _ فقط یه چیزی؟  

 با این جمله نرگس، پندار دوباره گوش به فرمان شد.  

 _ شما میدونی جریان اون عکسا چیه؟  

 جواب داد:  پندار قدمی به جلو برداشت و با اطمینان  

_ نه ولی بهتون قول میدم که پیگیری کنم و ته و توش  

 دربیارم.  

نرگس به سختی لبخند زد. فعال که اختیار همه چیز از  

دستش خارج شده بود و  توانی برای مقابله با این  

 پیامدهای پشت سر هم در خودش نمی دید.  

   

ساعتی بعد تابان چشمهایش را باز کرد. گیج بود و  

دوتا قرصی که باال انداخت بود تمام تنش را  تاثیر  

دستخوش بی حسی و کرختی شیرینی کرده بود. به  



سختی بلند شد و سر جایش نشست. حس کرد چیزی  

درون سرش تکان خورد.کف دستش را روی  پیشانی  

اش گذاشت و آخ ضعیفی گفت. هنوز به موقعیتش  

مسلط نشده بود که نرگس وارد اتاق شد و با دیدن او  

 نده به لبش آمد.  خ 

نگاه تابان روی اندام مادرش باال رفت و به آنی ذهنش  

عقب گردی زد و خاطرات تلخ چند ساعت پیش را به  

یاد آورد. نرگس پیش آمد و تابان متعجب از چهره ی  

 خندان او لب زد:  

 _ شما کی برگشتین؟  

نرگس زانو زد.گیره ی شال تابان را باز کرد و مهربان  

 :  در جوابش گفت 

_ خواب دیگه بسه. پاشو برات سوپ بار گذاشتم تو  

 دلت گرم کنه.  

چشمان تابان به دنبال نگاه فراری نرگس از این سو به  

 آن سو میشد  

 _ مامان؟  

 _ جانم!  

 _ حالتون خوبه؟   

 _ خوبم!  



تابان نگران بود. مادرش به چشمان او نگاه نمیکرد و  

 بود.  به طرز عجیبی از نگاه کردن به او فراری  

 _ رفتین خونه ی پویا؟ 
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نرگس شال تابان را برداشت ،  میان دستانش تا کرد و  

 گیره اش روی آن گذاشت.  

 _ رفتم  

 _ خب؟  

_ خب که خب...رفتم ولی حس کردم رو آتیش  

نشستم .یاِد تو افتادم که افتادی وسط حیاط ، پاشدم زدم  

ه  گم کرده بودم. فقط خدا میدون   بیرون! دست و پام 

 چطوری رسیدم خونه!  

تابان که حس میکرد مادرش اصل مطلب را فاکتور  

میگیرد ، دست روی دست نرگس گذاشت و با احتیاط  

 پرسید:  

_ رفتین اونجا! با عجله ام رفتین. نگین که هیچی  

نگفتین..نگین هیچی نشد...چی کار کردی مامان ؟ رفتی  

 خونه ی پویا که چی بشه؟  

 رفت و مستقیم در چشمان  باالخره نگاه نرگس باال 

 دخترش  نشست. لبخند محزونی تحویلش داد و گفت:  



_ هیچی نشد. پشیمون شدم که رفتم. فکر کردم میرم  

طلبکار میشم ولی نشد. یه مشت از همین عکسا تو  

خونه ی اونام بود.حال و روزشونم بهتر از ما نبود.  

چند کلمه با پدرش حرف زدم و بعد به هوای تو زدم  

 ون!  بیر 

 _ همین!  

_ همین ! تو رو جا گذاشته بودم. گفتم که انگار رو  

 آتیش بودم.  

تابان فشاری به دست مادرش وارد کرد. هرچند هنوزم  

معتقد بود مادرش خالصه گویی میکند. ولی آهسته    هم 

 زمزمه کرد:  

 من کاری نکردم.  _ مامان 

نگاه نرگس پر از خجالت شد.تابان به دفاع از خودش  

   گفت: 

_ باور کنید من نمیدونم اون عکسا از کجا اومده. ولی  

ما فقط چندبار باهم مالقات کردیم که همه اش اتفاقی  

بوده. غیر این دوتا مورد آخر که اونم ! سکوت کرد.  

 سرش را زیر برد و با احتیاط بیشتر گفت:  

 _ پندار اصرا داشت شما رو در جریان بزارم.  

 _ چرا نذاشتی؟  



گس سبب شد تابان لبش را زیر دندان  این سوال نر 

 بگیرد و رها کند. خجالت زده در جواب مادرش گفت:  

_ چون نیازی نمی دیدم. چون هنوزم به پویا فکر  

 میکنم.  

 نگاهش کردو با التماس بیشتر گفت:  

مامان! هرچی تو اون عکسا  _ به خدا دروغ نمیگم 

 دیدید اتفاقی بوده.  

رش بیرون کشید و  نرگس دستش را از زیر دست دخت 

 روی آن گذاشت.  

 _ میدونم.امروز فهمیدم که پندارم بی تقصیر بوده.  

تابان متعجب ابرویی باال و داد و نرگس با لبخند ادامه  

 داد:  

_ رفتم خونه شون ، پدرش تو رو ازم خواستگاری  

کرد. اونجا بود که فهمیدم هرچیه زیر سر پدرشه! اون  

 جلو!  جوونم به خواست باباش اومده  

دهان تابان از تعجب نیمه باز بود. نرگس دستی به  

 صورت نیمه گرم دخترش کشید و گفت:  

 _ پاشو قشنگم! پاشو لباست عوض کن بیا شام بخور!  

 تابان همچنان گیج میزد.  

 _ مامان ؟  

 _ بله!  



_ شما االن چی گفتین ؟ بابای پویا ، واقعا بابای پویا  

 جواب شما رو اینجوری داد.  

ای نرگس از دو طرف کشیده و نوازش صورت او  لبه 

 را از سر گرفت.  

 _ هم باباش هم خودش! 

 

 #۱۶۲ 

 تابان ناباورانه فقط نگاه میکرد.  

 نرگس ادامه داد:  

_ من رسوند خونه! اگه نبود که تو دل تهرون  

میشدم با اون حال و روزم! بعدشم من حرفام بهش  گم 

نه بعد حرف تو  زدم .هرچی بود گفتم که با چشم باز ببی 

رو بزنه. ولی انگار جدی تر از این حرفا بود.گفتم  

اینه..زندگیم اینه..باباش  شرایط من اینه..دخترم 

 کجاست ..اونم گفت همه رو میدونه.  

 تابان آب دهانش را بلعید.نرگس با لبخند گفت:  

_ از تو چه پنهون ازش خوشم اومد. جنم داره. هرچی  

تم ردش کنم گفتم باید بری  میخواس گفتم نه نیاورد. من 

با پدرش حرف بزنی من فقط امانت دارم حتی اونم  

 قبول کرد.  

 _ مامااان؟؟  



انگشتان نرگس از حرکت ایستاد و در جواب دخترش  

 گفت:   

نبود .اونام  _ میدونم. عجله کردم ولی حالم دست خودم 

حال دیدم نگرانته! دیدم  اوضاع خوبی نداشتن.با این 

یستاده دلم بهش گرم شد. سر آخرم  پای همه چیت وا 

بهم قول داد که بگرده ببینه کی این وسط شیطنت کرده  

 و این عکسارو گرفته.  

تابان فقط سکوت کرد .هیچ حرفی برای گفتن نداشت.  

یعنی به طرزی باور نکردنی همه ی شرایط ، عکس  

تمایالتش پیش می رفت و اجازه نمیداد تصمیم درست  

 بگیرد.  

 لند شد .تابان صدایش زد:  نرگس از جا ب 

نرگس ایستاده سرش را تکان داد و تابان در جوابش  

 گفت:  

 _ من فقط یه بار بهتون دروغ گفتم.  

 اخم نرگس درهم شد و تابان سر به زیر گفت:  

_ اون روزایی که بهتون میگفتم میرم کتابفروشی  

 دروغ بود.  

نرگس منتظر بود و شال تابان را میان انگشتانش بازی  

 میداد. تابان به سختی ادامه داد:  



_ بساط کرده بودم.تو خیابون انقالب کتاب ریخته بودم  

برای فروش! یه سرویسم قبول کرده بودم .دوتا دختر  

 بچه رو میبردم آموزشگاه و برمیگردوندم.  

قفسه ی سینه ی نرگس به سختی پرو خالی شد. صدای  

و  نفسش در اتاق پیچید.تابان به خودش جرات داد  

 سرش را باال گرفت.  

_ به خدا فقط همین بود. دیگه هیچ دروغی بهتون  

 نگفتم.  

نگاه نرگس پر از سرزنش شد .ولی لب از لب باز  

نکرد. دخترش به حد کافی تنبیه شده بود. حرف زدن  

چه سودی داشت وقتی کار از کار گذشته بود.فقط  

 زمزمه کرد:  

 اس؟    _ دفتر مجله چی ؟ نکنه اونم یه دروغ دیگه 

 تابان هول زده جواب داد:  

 _ نه نه..اون دیگه راسته به خدا...فقط...فقط..  

 ناهید مقتدرانه زمزمه کرد:  

 _ فقط چی؟  

پندار برام پیدا کرد. گفت آشنا داره منم از    _ اونم 

 رانتش استفاده کردم که از این وضعیت راحت شم!  

نرگس پوف کالفه ای پس داد و تمام حرصش را سر  

 او خالی کرد.    شال 



_ خیلی خب..فعال پاشو بیا شام ، تا بعد ببینم چطور  

 میتونم جلوی این کله ی شق تو رو بگیرم 
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نرگس و تابان  وسط شام بود که زنگ خانه زده شد. 

نگاهی بهم کردند و در نهایت نرگس از سر سفره بلند  

 شد.  

ه  دقایقی بعد بوی برنج ایرانی و کباب کوبیده تمام خان 

 را برداشته بود.  

امکان نداشت رحمن دست خالی به خانه ی خواهرش  

برود. هربار عازم تهران بود نهار و شامش را به  

 همراه کلی از خریدهای ضروری دیگر میاورد.  

اما این بار حال و روز خانه ی خواهرش چیزی جز  

ذوق و شوق بود .رحمن عصبی  پاکت عکس ها را  

اتاق قدم رو می رفت .  کف دستش می کوبید و وسط  

نرگس مضطرب در پی تدارک چای بود و خودش را  

 بابت بی احتیاطیش نفرین میکرد.  

تابان هم سرخورده از این اتفاق نگران کننده گوشه ی  

بخاری کز کرده بود و هاجر چهار چشمی اوضاع را  

 می پایید.  



نرگس هول زده سینی چای را آماده کرد و وارد  

تالشش این بود که به نحوی اوضاع  پذیرایی شد .تمام  

را آرام کند. ولی فقط خدا از دل آشوب زده اش خبر  

 داشت.  

_ خب داداش جان! بیا بشین تعریف کن ببینم چه بی  

 خبر؟ قرار بود قبلش یه خبری بدی بعد راهی شی؟  

.رحمن وسط اتاق    سینی چای را مقابل هاجر گرفت 

 توقفی کرد و با صدایی گرفته جواب:  

_ یهویی برنامه ام جور شد . به هاجر خانم گفتم دست  

دست نکن ، تا وقت هست جمع و جور کن بریم یه سر  

 به این خواهرمون بزنیم و برگردیم.  

 نرگس کمر راست و به روی برادرش لبخند زد.  

_ خوب کاری کردی . هروقتم که میای شرمنده ام  

میکنی داداش! ای کاش خبر میدادی الاقل تدارک  

 یدیدم.  م 

رحمن به سختی نیشخندی زد و نگاه ریزش را به  

 دخترک کز کرده گوشه ی بخاری داد.  

_ همین دیگه! خبر میدادم به دست و پا میافتی. بی  

 خبر اومدم که اذیت نشی!  



_ اذیت چیه برادر من! بیا ، بیا بشین یه چایی بخور  

  خستگی راه از تنت در بیاد . تا منم اینا غذاها رو بریزم 

 تو ظرف بیارم وسط !  

تابان زیر نگاه سنگین و پر از حرف رحمن درحال له  

شدن بود .رحمن با مکث نگاهش را از او گرفت و  

 پرسید:  

 _ جریان این عکسا چیه آبجی؟  

 لبخند از روی لب نرگس پر کشید.  

هاجر نشسته بود و نرگس در حضور او معذب  

 بود.رحمن قدمی سمت خواهرش برداشت.  

پسره کیه ؟ عکسش وسط  ما بود آبجی خانم؟ این _ با ش 

 حیاط خونه تو چه میکنه هان؟  

نرگس تقریبا خودش را باخته بود. ای کاش رحمن  

 رحمی میکرد و حداقل جلوی هاجر خجالتش نمیداد.  

 سینی به دست سرش را زیر برد و زمزمه کرد:  

 _  میگه خواستگاره! 
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 _ غلط کرده!  

 سه زن را از جا کند.  صدای فریاد رحمن هر  



شانه های نرگس بهم جمع شد و اشک داخل چشمان  

 تابان گشت .هاجر با سیاست زمزمه کرد؟  

 _ آقا رحمن آرووم تر! باز به قلبت فشار میاد ها!   

رحمن اما گوشش بدهکار نبود. عکسها را مقابل  

 نرگس گرفت و غرید:  

_ آخه کدوم خواستگاری دست دختر مردم میگیره  

ه ددر دودور؟ من بچه ام آبجی ؟ بچه ام که سرم  میبر 

شیره میمالی! ِد ناسالمتی عروس و دوماد دارم. یه  

دختر دم بخت دارم !  کجا تو خانواده ی ما این چیزا  

 بوده وکه االن رسم شده؟  

تابان تحمل شرایط موجود را نداشت. حس میکرد  

قلبش الی گیره رفته و در حال مچاله شدن است. بلند  

و بغض کرده به اتاقش پناه برد.رحمن کالفه دستی    شد 

 روی سرش کشید و رو به خواهرش گفت:  

 _ اون سینی بزار زمین  یه لحظه بیا کارت دارم!  

نرگس حرف گوش کن و درمانده سینی را کف اتاق  

 گذاشت و نالید:  

 _ غذاها پس چی؟  

_ هاجر خانم هست. شما فعال بیا که کارم واجب تر از  

 شکمه!  



نرگس خجالت زده نگاهی به هاجر انداخت و دنبال  

 برادرش راه افتاد.  

هاجر ماند و یک سینی چای دست نخورده و البته کلی  

 خبر دست اول که نرسیده به تهران نصیبش شده بود.  

   

نرگس کنار دیوار ایستاده بود و رحمن  مقابلش قدم  

 میزد. راه می رفت و غر میزد..  

افتاد گوشه ی زندون گفتم بهت  _ اون وقت که علیرضا  

که جمع کن بیا پیش خودم! گفتم تو زنی ، تنهایی ،  

زورت به این جماعت نمی رسه ، جمع  کن بیا هم  

خاطر من جمع باشه هم یکی باشه که هوای خودت و  

 دخترت داشته باشه.  

 نرگس ریز ریز اشک می ریخت.  

ا  _ چی گفتی؟ گفتی نمیتونم. علیرضا اینجا و من اون ج 

دووم نمیارم. گفتی تابان درس و مشق داره. گفتی تارا  

بچه ام میاد بی سرو سامان میشه ، دیدم حق میگی  

کوتاه اومدم .ولی خدا میدونه همون وقتم میدونستم ول  

کردن شماها اشتباهه! آخه دوتا زن تنها تو یه شهر  

دراندشت چی کار دارن که بکنن ؟ نتیجه میشه همین  

 دیگه!  

 وی عکس ها زد و مقابل نرگس ایستاد.  ضربه ای ر 



_ بچه ی آدم جلوی چشمش خطا میره آبم از آب تکون  

 نمیخوره.  

 دلخوری تمام صورت نرگس را درگیر کرد.  

 _ تابان خطا نمیکنه داداش!  

 _ پس چی؟ اینا چی میگن هان؟  

 بازهم به عکس ها اشاره زد .نرگس بغض کرده گفت:  

من از نزدیک دیدمش    _ یه بار گفتم . خواستگارشه! 

 پسر بدی نیست.  

رحمن میان تاریک و روشن حیاط با دقت بیشتری به  

دوخت. نرگس گوشه ی شالش را روی    خواهرش چشم 

 چشمش کشید و ادامه داد: 
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گفت میگرده اونی که این عکسارو    _ همین امروز بهم   

 فرستاده پیدا میکنه.  

 _ پس دیدیش؟  

 داد:  نرگس سری جنباند و جواب  

 خانواده شو!  _ هم خودشو  و هم 

رحمن دقیق تر شد. نرگس چانه اش را باال کشید و با  

 قدرت بیشتر گفت:  

 _ پسر رضاست! رضاِی خاله زیور!  



ابروهای رحمن درجا باال رفت و مات و متحیر به  

 خواهرش چشم دوخت  

 _ رضای خاله زیور؟  

 نرگس در جواب برادرش گفت:  

 که قلبش به تابان من اهدا کردن.    _ آره! برادر همونی 

رحمن هر لحظه بیشتر از قبل ماتش میبرد .نرگس  

 ادامه داد:  

_ خودمم تا امروز نمیدونستم. امروز که این عکسا  

رسید دستم رفتم خونه شون عارض شم که دیدم رضا  

اونجاست. بعدشم ، بعدشم گفت که دخترتو بده به پسر  

ستان من دیده ولی  من! گفت بعد از سی سال تو بیمار 

 نخواسته خودش نشون بده.  

دستهای رحمن روی سرش نشست و آه عمیقی  

 کشید.نرگس مضطرب گفت:  

_ داداش به خدا من بچه نیستم .معلوم بود دوز و کلک  

تو کارشون نیست. از رضا که بگذریم پسرش خیلی  

 معلومه که دانا بیناست به خدا!  عاقله ، قشنگ 

 تو رو خدا!  _ بس کن آبجی ، بس کن  

 لبهای نرگس با این جمله ی برادرش از حرکت ایستاد.  

 رحمن دستانش را برداشت و زمزمه کرد:  



_ خودت بس نبودی که حاال دست گذاشته رو دخترت!  

کم کشیدی از دست همین آقا رضا که میگی. یادت رفته  

یه سال تموم چشم به راهی کشیدی. نشستی گوشه ی  

بلکه به خودش بیاد .چی شد  خونه ، همه رو رد کردی  

آخرش هان ؟ تو رو ول کرد به حال خودت یانه؟  

نرگس ! دختر حاج اسماعیل با اون همه برو بیا رو ول  

کرد به حال خودش ، یه سال بعد از رفتن توام  زرق و  

برق تهرون گرفتش. هرچی تو ، تو اون یه سال اشک  

ریختی بعدها اون پول درآورد. رضا به تو خیلی  

 کاره آبجی خانم! خیلییی!  بده 

 _ داداش؟  

 رحمن سریع جلوی اعتراض خواهرش گرفت.  

_ حرفشم نزن نرگس! علیرضا به امید من توی اون  

دخمه دووم آورده. حاال من دستی دستی بچه اش  

نخواه این کارو کنم    بدبخت کنم.امکان نداره. ازم 

کاره نیستم.من رو ناموسم غیرت  خواهر من! من این 

 ودتم این خوب میدونی.  دارم خ 

 گردن نرگس خم شد و اهسته زمزمه کرد:  

_ پسره ازم فرصت خواسته .رضا رسما تابان  

خواستگاری کرده .قلب پسرش داده که بچه ی من  

 نفس بکشه.  



 رحمن فقط نگاه میکرد.نرگس درمانده ادامه داد:  

_ آدم جواب خوبی رو با بدی نمیده داداش! گذشته ی  

بچه ها نداره. ما فقط وظیفه داریم    ما ربطی به این 

 نصیحتشون کنیم نه اینکه جاشون تصمیم بگیریم.  

رحمن انگشتش را وسط پیشانی اش کشید.سفت و  

محکم! گویا تحلیل حرف نرگس برایش خیلی سخت  

 بود.  

 بعد دمی زمزمه کرد:  

 _ شماره ای چیزی ازش داری؟  

 _ داداش؟  

پس؟    رسی _ د مگه نمیگی بچه خوبیه! از چی میت 

تحقیق! باید    شماره ای، آدرسی چیزی داری بده برم 

ببینم چند مرده حالجه! واقعا مرده یا داره ادای مرد  

 بودن در میاره؟  

 نرگس ملتمسانه گفت:  

_ داداش تو رو خدا! تکلیف تابان با دلش هنوز روشن  

 نیست. این کار اصال به صالح نیست.  

خند نرمی آمد و  لحظه ای سکوت برقرار شد. کم کم لب 

روی لب رحمن نشست. نگاه از نگاه نگران خواهرش  

 نگرفت تا اینکه لب زد:  

 _ ساده ای خواهر من! خیلی ساده ای! 
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 نرگس نگران بود. رحمن ادامه داد:  

_ نشستی تو خونه همه درا رو به روی خودت بستی  

نمیدونی اون بیرون چه خبره! نمیدونی اونی که امروز  

تو    برات فرستاده میتونه فردا همه ی اینارو اینا رو  

مجازی و اینترنت و کوفت و زهرمار پخش کنه و آبرو  

 برای خودت دخترت نزاره.  

 قلب نرگس درجا فرو ریخت..رحمن با قدرت پیش رفت.  

_ آره نرگس خانم! بعدِش که باید کاسه ی چه کنم  

 دستت بگیری و دو دستی بزنی تو سر خودت!  

 گس از اضطراب زیاد به خشکی نشست.  لب و دهان نر 

_  کافیه فقط یه آشنا ببینه و کار تمومه..اصال چرا راه  

دور بریم. همون داماد خودت! منتظره نشسته آتو بیاد  

 دستش که چوب کنه بزنه تو سر دخترت! یا همین !!  

 سرش را پایین تر برد و محرمانه گفت:  

خیس    من ! آدم بدی نیست ولی نخود تو دهنش _ زن 

نمیخوره. دختر خودش تو پستو قایم کرده ولی امان از  

وقتی آتو دستش بیاد. از فرداست که گوشی  بگیره   

 دستش و عالم و آدم خبر کنه.  

 رمق برای نرگس نمانده بود. درمانده زمزمه کرد:  



 _ داداش؟؟  

 رحمن کمر راست کرد ودر جوابش گفت:  

چون میخوام  _ آره آبجی خانم! وقتی میگم شماره بده  

تا اینجام جمعش کنم. جریان این عکسا بو داره ، بزار  

تا هستم خودم فیصله اش بدم که بعدا افسوس نخورم  

 که چرا سهل انگاری کردم.  

نرگس ترسیده بود. گیج و منگ در تاریک و روشن  

حیاط پلک میزد. رحمن با این سوال او را به خودش  

 آورد.  

 _ حالش چطور بود؟  

 به سرش داد.    نرگس تکانی 

 _ چی ، کی؟  

_ رضا رو میگم. بعد از سی سال دیدیش روبه راه بود  

 یا اونم مثل من ریش سفید کرده و زوارش در رفته!  

نرگس نفسی پس داد و ریشه ی شالش را به بازی  

 گرفت:  

_ شما که شاهی داداش ، سکته کرده بدخت .دیدمش  

شت به  حالم خراب شد. افتاده گوشه ی خونه یه سیر گو 

 تنش نمونده.  

 دل رحمن به درد آمد و پلک را روی هم گذاشت.  

 _ ال اله اال هللا...عجب زمونه ایه به خدا!  



_ آره...خیلی زمونه ی بدیه...این همه بدبختی بکش و  

خودت به درو دیوار بزن ، بعد بیافت گوشه ی خونه  

محتاج این و اون باش که یه لیوان آب دستت  

 ره به این روزگار واال!  شرف دا   بدن .مرگ 

_ ولش کن فعال! االن این مهم  نیست.مهم آبروی  

دخترته. برو تو بهش بگو داییت میگه  هرچی از  

 پسره داری بده که از فردا بیافتم دنبال کارش!  این 

   

نرگس دست زیر پلک پوف کرده ی تابان کشید و  

 نوازش گونه گفت:  

ادر! این  _ الهی دورت بگردم. داییت راست میگه م 

قضیه رو از همین جا قیچی نکنیم معلوم نیست سر از  

کجاها که در بیاره .بیا کمک کن جمعش کنیم دخترم!  

 بدقلقی نکنی داییت خودش میدونه چی کار کنه!  

 تابان تند شد.عصبی و معترض پرسید:  

_ مثال چی کار کنه مامان ها؟ غیر اینه که به هرطریقی  

 به باد داده؟!   بره سر وقت پسره  آبروی من 
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نرگس سکوت کرد. میان دختر و برادرش گیر کرده  

بود. هم به بردارش حق میداد و هم به دخترش ! وقتی  



هنوز خواستگاری در حد یک حرف بودچه حرف  

دیگری باقی می ماند ؟ در واقع حق با تابان بود .رفتن  

رحمن هیچ دردی را دوا نمیکرد .با این حال رو به  

 :  دخترش گفت 

_ حاال من میگم ضرر که نداره. تو شماره بده ، به قول  

داییت شاید پسره اونی نیست که خودش نشون میده ،  

که اگه نبود همون بهتر که رشته ی این کالف از  

 همینجا پاره شه!  

_ چه کالفی ؟ چه کشکی ؟ چه دوغی؟ حواست کجاست  

مادر من ؟ شما اصال به من فکر کردید. اصال نظر من  

ونید که نشستین با دایی فکراتون ریختین روهم که  مید 

 چه کنید و چه نکنید؟  

اعتراض تابان به جا بود. نرگس پشت دستش را روی  

گونه ی دخترش کشید .گونه ای که هنوزم هم ردی از  

 سیلی داشت و دل نرگس را آتش میزد.  

_ دورت بگردم. حد اقلش اینه که داییت و زنداییت  

منی بوده و حساب بد روت باز  میفهمن اون عکسا دش 

 نمی کنن!  

تابان تلخند زد. دستانش را بیش از پیش دور زانویش  

 پیچید و نگاهش را از مادرش گرفت.  



_ دایی ، زندایی..این ، اون..کی میشه یه نفس راحت  

 بکشیم فقط خدا میدونه؟؟  

 _ تابان؟؟  

 _ نگو مامان! نگو که دلم خیلی پره!  

 حبت زد .  چشمان نرگس برقی از م 

 _ دوست داری برات حرف دربیاد؟  

 تابان عصبی غرید:  

_ غلط کرده هرکی بخواد حرف بزنه. اصال تو اون  

عکسا چی معلومه که کسی بخواد حرفم دربیاره  

 واسمون؟؟  

_ کمه کمش اینه که از فردا کبری و صغری ، گوشی  

میگیرن دستشون و می پرسن ، نرگس خانم ؟ مبارکه  

 شوهر دادی؟   عزیزم دخترتو  

 تلخند تابان نمای بیشتری گرفت و به کنایه گفت:  

_ حتما همونا که نرگس و بچه هاشو از لیست فامیلی  

 حذف کردن دیگه! درسته؟  

_ همونا عزیزم! یکی از این عکسا بیاد جلو نظرشون  

، یادشون میاد نرگس کی بوده و چی کار کرده.بعد  

ه نرگس و  دیگه هرچی کار نکرده اس وصله میکنن ب 

دخترش و زندگی رو از اینم که هست براش سخت تر  

 میکنن!  



تابان زیر لب غرغر ریزی کرد .نرگس گردنی کج و  

 گفت:  

_ پاشو قربونت! پاشو اون شماره رو بده میخوام برم  

شام بکشم. طفلی داداشم از لحظه ای که رسیده وقت  

 نکرده گلوش تازه کنه.  

درش! هم از دست  از دست ما تابان دلخور بود. هم 

رحمن و اصرار بی جایش و هم از دست آن نامرِد بی  

معرفتی که معلوم نبود از سر کدام خصومت این کار  

 کثیف را انجام داده است.  

   

پندار دست دور شانه ی مادرش پیچید و اخمش را به  

جان خرید .ناهید دلخور بود و به صورتش نگاه  

مادرش وارد  نمیکرد .پندار فشار نرمی به شانه ی  

کرد.او را به خودش چسباند و کنار شقیقه اش را  

 بوسید.  

 _ قهر نکن دیگه ناهید خانم ، پندارت دلش میگیره!  

 بغض بازهم مهمان گلوی ناهید شد  

_ قهر نیستم .دلم شکسته بچه! هیچ وقتی مثل امروز  

احساس تنهایی نکردم تو این خونه! شما ، پدر و پسر  

ر کنم یه غریبه ام! یه آدم بی  کاری کردین که من فک 

ارزش که وظیفه اش فقط پختن و شستنه. اینقدر بی  



ارزش که موضوع به این مهمی رو ازش مخفی  

 کردین! 
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 پندار از نگاه ناهید مخفی ماند.  لبخند محزون 

_ پندار دورتون بگرده نکنید این کارو با خودتون ! کی  

رو به حساب    گفته شما غریبه اید؟ کی جرات کرده شما 

 نیاره  شما بگید تا من..  

نگاه ناهید تند و تیز روی چهره ی خسته اما مهربان  

 پسرش برگشت.  

_ مغلطه نکن بچه! همون وقتا که سرت با بابات تو هم  

نباید    بود و پچ پچ میکردین حالیم بود یه چیزیه که من 

گفتم اینا دارن یه چیزی از من پنهون  بفهمم. به خودم 

لی به روتون نیاوردم تا خودش دستتون رو  میکنن و 

 کنه.  

 _ خودش یعنی کی؟  

سوال پندار با خنده پرسیده شد .ناهید نگاهش را دزدید  

 و با همان لحن تند جواب داد:  

 _ خودش یعنی..یعنی خدا!  



صدای خنده ی بلند پندار اتاق را پر کرد. فشار بیشتری  

بی  به شانه ی مادرش وارد کرد و "ای جانم"دلچس 

 گفت.  

 ناهید به زور از او فاصله گفت و گفت:  

_ خوبه خوبه...خودت لوس نکن که اصال ازت راضی  

 نیستم.  

پندار هنوز با ته مانده ی خنده اش مبارزه میکرد.  

 ناهید گالیه مند ادامه داد:  

_ برداشته قلب بچه ی من تقدیم کرده به فک و  

نگفته    فامیلش! نگفته این مادر حق داره از بچه اش! 

جیگرش کباب میشه وقتی بفهمه. بعد پسر من جای  

اینکه طرف مادرش بگیره. دستش را مقابل دهانش  

 مشت کرد و عصبی ادامه داد:  

_ عععع...روزگار ..روزگار! یعنی آدم به سختی بچه  

 کنه نتیجه اش بشه این!!    بزرگ 

 پندار به دفاع از خودش آهسته جواب داد:  

ونستم مادِر تابان دختر خاله ی  _ باور کنید منم نمید 

پویا در جریان    حاجیه ! یعنی تا دوماه بعد از مرگ 

 نبودم تا حاجی برام گفت.  

 ناهید تند شد، عصبی برگشت و خروشید:  



_ نمیدونستی ، باشه قبول! پس چرا وقتی فهمیدی  

 حرفی نزدی؟  

پندار در جواب عصبانیت مادرش فقط لبخند زد. آرامش  

این معضل بود .با لحنی آرام و دل گرم    تنها داروی حل 

 کننده جواب داد:  

حالتون خوب نبود. چون هنوز داغ پویا تازه  _ چون 

بود قربونت برم. چون همونقدر که پسر شمام پسر  

 حاجیم هستم .  

_ آهان ، پس بابات گفته بود چیزی نگی. گفتم..  

موقعم حدس میزدم که دارین یه چیزی پنهون  همون 

 میکنین.  

 ندار گردنی کج کرد و در چشمان مادر لبخند زد:  پ 

_ میشه تمومش کنید. اصال من معذرت میخوام خوبه؟  

حاجی گفت مادرت حالش خوب نیست پیش شما حرفی  

میگم حق با شماست.من نوکرتون!    نزدیم ولی باز من 

من خاک کف پاتون ، بیاین تمومش کنید بره پی  

 کارش!  

رصی انگشتانش را  ناهید محکم سر جایش نشست و ح 

 پیچید.    در هم 

_ ِهه تمومش کنم.خیال کردی آقا پندار! تازه اولشه!  

براتون .هم تو ، هم بابات! باالخره گفتن کوه به  دارم 



کوه نمی رسه ولی آدم به آدم میرسه.حاال کارتون  

میافته بهم ، به وقتش حال جفتتون میگیرم ، صبر آقا  

 پندار!  

 _ دلتون میاد؟  

که دلم میاد. همونطور که شما دلتون    _ معلومه 

اومد.همونطور که شما دوتا بی انصاف بچه ام تیکه  

 تیکه کردین فرستادین زیرخاک! 
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کل کل کردن بی فایده بود. این ناهید زمان میخواست تا  

 ناهید سابق شود.همان مادر مهربان و با گذشت قبلی!  

ل  موبایلش باعث شد حلقه ی دستش را ش صدای زنگ 

کند. هنوز کلی حرف نگفته باقی مانده بود.یک دنیا  

سوال بی جواب داشت که دنبال فرصتی برای کشف  

 جوابشان میگشت.  

هنوز از واقعیت حضور نرگس در زندگیشان بی خبر  

بود .هنوز نمیدانست چرا مادرش به محض شنیدن نام  

 نرگس  مثل آهن گداخته شده و طغیان کرده است.  

میزد. ببخشید ریزی گفت    ش را برهم تلفن تمرکز   زنگ 

 و از کنار مادرش بلند شد.  



گوشی همراهش را از روی میز برداشت و از ناهید  

 فاصله گرفت.  

 _ جانم؟؟  

ناهید زیرکانه قد و باالیش را تماشا کرد. پسر  

مهربانش عجیب با پنهان کاری آزرده خاطرش کرده  

ا  بود. از جریان نرگس می گذشت ، دختِر  نرگس ر 

کجای دلش می گذاشت ؟ آن عکس های نکبتی را چه  

بی موقع تلفن همراه اجازه نداده بود    میکرد ؟ زنگ 

وگرنه حسابی باز خواستش میکرد تا بفهمد پسرش از  

 کی اینهمه سرخود شده  و تک روی میکند.  

پندار وسط سالِن خانه متوقف شد و ابرو در هم کشید.  

 اب مخاطبش گفت:  رو در روی مادرش ایستاد و در جو 

 _ خودم هستم...شما؟  

ناهید زیرکانه پسرش را زیر نظر گرفته بود. دمی بعد  

چهره ی پندار از هم باز شد ،  ابرویی باال انداخت و  

 دست روی سرش کشید   

_ بله بله..حالتون خوبه جناب ؟ هستم در خدمتتون  

 بفرمایید!  

به  اخم های ناهید در هم شد .پندار زیر چشمی نگاهی  

مادرش کرد و آهسته آهسته  و با احتیاط از کنارش  

گذشت. دل مادرانه ی ناهید گواهی بد میداد. پندار بی  



صدا وارد اتاقش شد و ناهید سرش را میان دستانش  

 گرفت.  

زندگیش آش شله قلمکاری شده بود .رضایش روی  

تخت افتاده بود  ، پسرش مسائل را از او پنهان میکرد  

حضور بی موقع دختر نرگس در  و از همه بدتر  

زندگیش بود. تابان ! که عجیب حس میکرد قاپ  

 پسرش را دزدیده است.  

کمر راست کرد. دلخوری و شاید حس حسادت اجازه  

نمیداد درست فکر کند. از دست خودش و همه ی  

سادگی هایش خسته بود. شاید اگر زودتر فهمیده بود  

یش تر از  تابان دختر نرگس است ؟ شاید اگر خیلی پ 

اینها نرگس را شناخته بود ، هرگز به خودش اجازه  

نمیداد قدم به خانه ی او بگذارد. و حتما جلوی پیش  

روی پویا را می گرفت که اکنون آتش این مادر و دختر  

نه تنها زندگی خودش بلکه زندگیه پندارش را درگیر  

 نکند.  

   

تابان زانوی غم بغل گرفته بودو تند و تند سر  

 ایش را بهم می کوبید.  زانوه 

هیچ وقت از آمدن رحمن اینقدر ناراحت نشده بود که  

این بار شده بود. دلش مثل سیر و سرکه میجوشید. این  



رفتار عوامانه ی رحمن مانند تیغه ی دو لبه عمل  

میکرد . هم دشمن را از ریشه میزد و هم ممکن بود  

عمر و جوانی و احساسات او را از ریشه بزند.کسی  

میدانست ؟ اگر به همین شکل پیش می رفت بعید    چه 

نبود که به زودی زود مجبور شود یاد و خاطره ی پویا  

 را ببوسد و کنار بگذارد. 
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نرگس سوپ تابان را  داخل سینی گذاشت و وارد  

 اتاقش شد.تابان مضطرب پرسید:  

 _ تلفن دایی تموم شد؟  

 اد.  نرگس مقابلش نشست و سینی را کنار دستش سر د 

_ هنوز داره حرف میزنه .غذات سرد شد .دوباره  

 گرمش کردم!  

تابان تمایلی به غذا خوردن نداشت .ترس و دلهره  

بدجور به دلش چنگ میزد و حالت تهوع تا بیخ گلویش  

پیچیده بود. سرش را چپ و راست کرد و لبش را به  

 دندان گزید . 

م  _ مامان به خدا دارید اشتباه میکنید. شما خودتون 

نمیدونید دارید چی کار میکنید .چندتا تیکه عکس  

گرفتین دستتون و افتادین دنبال آبروی من ؟ که چی  



مثال؟ هیچ فکر کردین اونا االن با خودشون چی فکر  

میکنن .نمیگن عجب آدما سواستفاده گری بودن.  

نمیگن منتظر فرصت بودن پای پسر مارو بکشن وسط  

 گود؟ واقعا نمیگن؟؟  

و روز دخترش را درک میکرد. کف دستش  نرگس حال  

 را سر زانوی او کشید و نگاه از نگاهش گرفت . 

_ داییت میگه دنیا بی درو پیکر شده. میگه اونی که  

عکس فرستاده میتونه تو مجازی و درد و بی درمون  

پخشش کنه .میگه کار از محکم کاری عیب  

 نمیکنه .جلوی ضرر از هرجا بگیریم منفعته  

مادر من ؟ مگه اتفاقی افتاده؟ هی ضرر    _ کدوم ضرر 

 ضرر!!  

نرگس در مقابل خروش به حق دخترش سکوت کرد.  

 دمی بعد اشاره ای به سینی غذا زد و گفت:  

 _ غذات بخور مادر!  

 _ نمیخورم .حالم بده ! 

 نگاه نگران نرگس باال رفت . 

_ به داییت اعتماد کن .دنیا دیده اس! عروس و دوماد  

روزگار دستشه.اگه کاری میکنه حتما    گرفته .چم و خم 

 به عاقبتش فکر کرده . 

 تابان به اعتراض رو گرفت و مجدد غرید:  



_ هه..عاقبت ! مادر من دایی فقط داره کار ازاینی که  

هست سخت تر میکنه.به خدا این راهش نیست. االن  

دوره زمونه فرق کرده .دیگه اینجوری نیست که  

ه بگه چشم! بگه بشین  خانواده بگه فالنی خوبه و بچ 

بشینه..بگه بتمرگ بتمرگه..االن همه ی بچه ها  

خودشون صاحب نظرن! حق انتخاب دارن. شما و دایی  

با این کارتون فقط حق انتخاب از من و اون فلک زده  

 می گیرید.  

 صدای رحمن سبب شد تابان درجا سکوت کند  

نرگس به پشت چرخید و تصویر رحمن در قاب در چشم  

را پر کرد .رحمن گوشی موبایلش را سمت تابان  تابان  

 گرفت و تذکر داد . 

 _ همه رو گفتی ، حاال اینم بشنو. 

تو مو می بینی و من پیچش مو..تو ابرو من اشارت  

 های ابرو! 

قدمهایش را داخل کشید .نرگس زمزمه ی ریزی کرد و  

تابان خجالت زده سرش را زیر برد.رحمن بی اهمیت  

 ادامه داد: 
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مادرت گفت ازت خواستگاری کرده.اگه مرد باشه که    _ 

فکر کنم هست ! اگه واقعا بخوادت ، پای همه چیت  

وایستاده . رسما پا پیش میزاره و جلوی همه ی حرف  

و حدیثا رو از همین جا میگیره. اگرم نباشه که بازم با  

چیزایی که االن ازش شنیدم بعید میدونم نباشه ، تکلیف  

سش جمع میکنه و برای همیشه از  روشنه! جول و پال 

سر راهت میکشه کنار! که اگه نکشه بعد از این با ما  

طرفه! با خانواده ات! فکر کردی میزاریم دستی دستی  

دخترمون بازی بده. همین عکسا رو میکنیم سند و  

 قانونی جلوش در میایم.  

تابان هاج و واج به رحمن نگاه میکرد. نیشخند رحمن  

اق وجودش را درید.. حرف از  مثل تیغ تا اعم 

خواستگاری رسمی زده بود .بدون اینکه نظر او را  

 بپرسد.ای خدا چه بالیی داشت برسرشان نازل میشد؟  

 درمانده ناله زد:  

 _ چی گفتین بهش دایی؟  

رحمن کنار پای مادر و دختر ایستاد و  با قدرت جواب  

 داد:  

م  _ فعال آدرس محل کارش گرفتم .قرار شده دو کلو 

حرف مردونه بزنیم ، بعد اگه صالح بود با عزت و  



احترام دست پدرو مادرش میگیره و با گل و شیرینی  

 میاد خواستگاری دخترمون!  

 _ دایی؟؟؟  

 ناله تابان به لبخند رحمن کارگر نیافتاد و ادامه داد:  

_ بعدش دیگه انتخاب باتوئه ! گفتم حرف ما حرف  

و سر ماست ، اگرم  دخترمونه! اگه گفت بله که جات ر 

 گفت نه که شمارو به خیر و ما رو به سالمت!  

 قلب تابان تیر کشید و تمام تنش یخ بست. 

تصاویر پویا مقابل چشمش میامد و می رفت.شوخی  

شوخی همه چی داشت رنگ واقعیت می گرفت و تابان  

 هیچ قدرتی برای مقابله با این اتفاق نداشت . 

 
ه بود که ناهید با همان  پندار متفکر وسط اتاقش ایستاد 

 لیوان شربت همیشگی وارد شد. 

لبخند زد .دقایقی بود که صحبتش با رحمن تمام شده  

بود و متفکر مانده بود چه کند.و درست در لحظه ای  

که  توقع نداشت ناهید بازهم به سراغش آمده  

بود.هرچند لبخند نداشت. هرچند از نگاه کردن به او  

د و دلش از جنس ابریشم  پرهیز میکرد ولی مادر بو 

خالص ! نرم و انعطاف پذیر بود. شاید گاهی نخ کش  



میشد ولی مادرانه هایش مرگ نداشت .همیشه بود .در  

 ! حتی زمانیکه به شدت دلخور بود . همه حال 

پندار لیوان را همراه با دستان مادرش میان پنجه های  

مردانه اش گرفت.قامت ریز مادرش از باال بیشتر به  

می آمد.ناهید ابرو در هم کشید و پندار پیشانی    چشم 

 مادرش را بوسه زد . 

ناهید خانم! دیگه داشتم  از اومدنت ناامید    _ دمت گرم 

 میشدم . 

دستان سرد ناهید میان پنجه های گرم پسرش گیر کرده  

 و حتی خنکی لیوان هم بر این گرما اثر نداشت.  

 _ با کی داشتی حرف میزدی؟  

 وری تمام به زبان آمد.  جمله اش با دلخ 

 _ پندار نفسی پس داد و قامت راست کرد. 

 _ دایِی تابان!  

برق از سر ناهید پرید. پندار فشار ریزی به دستان  

 مادرش وارد کرد و باآرامش گفت:  

...زود از کوره در نرو  _ قهر نکن ناهید خانم..تند نشو 

 گوش کن ببین چی میگم. 

پر کرد..پندار با رافت  ترس و نگرانی چهره ی ناهید را  

 بیشتر گفت: 

 



 #۱۷۲ 

ترس و نگرانی چهره ی ناهید را پر کرد.پندار با رافت  

 بیشتر گفت:  

_ یه کم ، فقط یه کم به اون دختر و خانواده اش حق  

بده ناهید خانم! یه کم دلتو بزار پیش دل اونا ببین االن  

 چی داره بهشون میگذره؟!  

داد ومضطرب    ناهید به سختی آب دهانش را فرو 

 پرسید:  

 _ چی گفت بهت؟  

 پندار مکثی کرد و جواب داد:  

_ حرف حق...هرچی که الزمه..الکی نیست پای آبروی  

 دخترشون وسطه!  

 _ کدوم آبرو ؟ از چی حرفی میزنی پندار؟  

ناله های ناهید دل مرد جوان را به درد آورد.با این حال  

 استقامت کرد و گفت:  

اون عکسا بدجور برای تابان    _نمیدونم ولی فکر کنم 

دردسر شده. عصری که مادرش بردم خونه حالش  

 خوب نبود.  

ناهید دستش را از میان پنجه های شل شده ی پسرش  

 بیرون کشید.پندار گفت:  



نامردی اون عکسا رو گرفته ولی    _ نمیدونم کدوم 

 دختر بیچاره بد گرفتار شده.  

دهان پسرش    ناهید منتظر بود. منتظر بود کلمه ای از 

کند. بی مهابا  خارج شود که دل آشوب زده ی او را آرام 

به لبهای او چشم دوخته بود. پندار اینبار دست روی  

 شانه های مادرش گذاشت و گفت:  

نمیشد کسی تو این سن از مادرش کتک    _ باورم 

بخوره.ولی همون نرگسی که نمیدونم به چه دلیل شما  

ه.به خاطر اون عکسا  ازش بیزاری تابان کتک زده بود 

زده بود تو صورت دخترش ، میشنوی حاج خانم ؟  

دختر مریضشو کتک زده بود ! هنوزم وجدانم  

ناراحته ! دختر بی گناه به خاطر بی فکری من ، امروز  

 تا مرز مردن رفته بود.  

ناهید سرش را تکان تکان می داد تا راه حرف زدن او  

   را ببندد .پندار اما مصمم بود 

ازت دارم ناهید خانم! تاج سرم اگه الزم باشه باید  _ نی 

باهام تا تهش بیای. خانواده ی تابان با همه ی اونایی  

که دیدی فرق دارن .اونا پای آبروی دخترشون ریسک  

نمیکنن. وقتی مادرش از جوِن دخترش میگذره. وقتی  

داییش اینجوری پاش وایستاده و سیم جیمم میکنه  



رفت. یعنی اگه جا بزنم حتی تو    یعنی دیگه باید ته تهش 

 کنی.    که مادرمی باید به مردونگیم شک 

 ناهید را پر کرد.  اشک حلقه ی چشم 

 _ پنداررر؟  

 دست پندار این بار روی گونه ی مادرش نشست  

 _ پشتم هستی دیگه آره؟  

حس بد ناهید قابل توصیف نبود .تنها سرمایه ی  

 زندگیش را چه راحت باخته بود.  

ید. دست روی دهانش گذاشت و اجازه داد  کنار کش 

اشک چشمش قطره قطره روی گونه اش راه بگیرد و  

 فرو بریزد.  

حس کسی را داشت که تحت عمل انجام شده قرار  

گرفته است .به نظرش نرگس و دخترش خیلی با  

سیاست پیش رفته بودند و تنها پسر او را با همین  

رده  سیاست کثیف از دستش درآورده و مال خود ک 

بودند. پسر عاقلش کور شده بود.کر شده بود.مثل بچه  

ها شده بود و نمیفهمید برایش دام پهن کردند. نمی  

فهمید شاید آن عکس ها ، آن دعوا های زرگری فقط  

 وفقط نقشه ی تور کردن او باشد و بس!  

_ گول خوردی پسر! داری دستی دستی خودت بدبخت  

بهتر؟حاال که    میکنی. هنوز داغی نمیدونی کی از تو 



پویا نیست کی میتونه قد پندار باارزش باشه. آخه تو  

چی کم داری پسر؟ هزارتا بهتر اون برات هست بعد  

 افتادی تو دام یکی که هیچیش به تو نمیخوره.  

مژه های پندار از سرو ته حرفهای مادرش روی  

 نشست. هم 
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_ دوز و کلکی در کار نیست. من رفتم سراغش نه  

من بودم که پیشنهاد دادم نه اون! من بودم که  ین اون! ا 

 خواستم بهم فرصت بده.من ! میشنوی ناهید خانم؟ من!  

ناهید احساس تهی بودن میکرد. عقب عقب رفت .ته  

دلش بدجور خالی بود. همین طور که به پسرش نگاه  

 میکرد ناله زد:  

_ حاال که تا اینجا رفتی بقیه اشم خودت برو! من نیستم  

ر! خودت و بابات نشستین دوتایی بریدن و  پندا 

دوختین. من میگم این قبا اندازه ی تن تو نیست ،  

خودت میگی هست پس تنهایی تنت کن. بدون مادرت!  

 بدون من!  

 _ ناهید خانم ؟؟  

التماس پندار بی ثمر بود.ناهید برگشت و پشت به او  

 ضجه زد:  



  _ من عزادار برادرتم! رو من حساب نکن. .هرکاری 

 داری به بابات بگو.  

 حرفش زد و بی معطلی از اتاق خارج شد.  

پندار ماند و یک اتاق خالی و یک لیوان شربت بهار  

نارنج که میان دستش درحال گرم شدن بود. عصبی  

لیوان شربت را روی میز کوبید و لعنت بلندی حواله ی  

 روزگار خودش کرد.  

   

قت شاسی  شادی مقابل دفتر مجله چشم ریز کرد و به د 

 بلند آن طرف خیابان را پایید.  

 رهام ترسیده دست پشت گردن نریمان گذاشت و غرید:  

_ اه..سرتو بدزد بابا..این دختره ی سیریشم که  

 اینجاست!  

 نریمان عصبی گردن خم کرده و پرسید:  

 _ کیو میگی ؟ دیونه ای تو ؟ گردنم شکستی!  

با  رهام که سرش زیر فرمان ماشین گیر کرده بود  

 صدایی گرفته گفت:  

_ همین دختره شادی ! هرجا میرم یه ردی ازش هست.  

اه ،لعنتی انگار بو میکشه که هرجا میرم سرو کله اش  

 پیدا میشه!  

 _ شادی دیگه کیه؟  



 رهام کالفه غرید:  

_ ای بابا..یه مزاحم ! یکی از همینا که دلشون خجسته  

 ون. اس فکر میکنن هرکی گفت سالم باید بره بگیرتش 
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نریمان که سر از حرفهای رهام در نمیاورد گردن کشی  

 کرد و گفت:  

_هنوز وایستاده،ببینم نکنه اینم مچل خودت کردی؟  

 هوم؟  

 رهام تشر  رفت:  

 _ سرتو بیار پایین بابا ،ببینتت فاتحه مون خونده اس. 

نریمان اما کوتاه نیامد و صاف سرجایش نشست  

 گفت:    ،دستی به جلوی لباسش کشید و 

_ ببینه،منو که نمیشناسه،توام اینقدر بمون اون زیر  

 که کپک بزنی. 

 رهام در حالت بدی برای نریمان خط و نشان کشید.  

شادی به چشمانش شک کرده بود،چند قدمی سمت  

 خیابان برداشت که صدای دانیال متوقفش کرد . 

 _ خانم معیری؟؟  



هوش و حواس از سرش پرید و به سرعت  

ال لبخند زد و در جواب عکس العمل  چرخید،دانی 

 عجوالنه ی او گفت:  

 _ سالم خانم،نیومده کجا؟! تشریف نمیارین داخل؟؟  

شادی به طور کل رهام را فراموش کرد،قلبش در سینه  

 ضربان گرفت و لبخند دانیال را با لبخند پاسخ داد  

_ سالم،سالم،چرا، اتفاقا داشتم میومدم تو که یه چیزی  

 رد. حواسمو پرت ک 

،شادی هیجان زده نزدیک شد و  _ دانیال کنار ایستاد 

 دانیال پرسید:  

 _ یه چیزی؟! مثال چی؟!  

سوال دانیال باعث شد شادی برگردد و عقب سرش را  

 نگاه کند. 

 دانیال رد نگاه او را زد و چیزی دستگیرش نشد. 

 شادی بی خیال شاسی بلند آن طرف خیابان شد و گفت:  

 ود. _ هیچی،چیزه مهمی نب 

دانیال لبهایش را باال کشید و به رفتار عجوالنه ی  

 دختر در دلش خندید. 

 نریمان رو به رهام گفت:  

 _ بیا باال به خیر گذشت.  



رهام کالفه خودش را باال کشید و نفس بلندی پس  

 داد،نریمان پرسید:  

 _ نگفتی ،از دسته ی مچل شدگان بود؟  

 رهام چشم غره ای رفت و در جوابش گفت:  

آره ،لنگه خودت بود،ازونا که منتظرن یه گوشه    _ 

 چشم نشون بدی تا سوار گردنت بشن. 

گوشه ی لب نریمان انحنا گرفت،رهام صاف نشست و  

 غرید:  

_ دنیای مدرن به بعضیا نیومده،اینا رو باید ول کرد تو  

 سادگی و پخمه گی خودشون دست و پا بزنن. 

هام  نگاهش میکرد،ر نریمان حرصی از گوشه ی چشم 

 دنباله حرفش را گرفت و گفت:  

روز سوم هوا برش    _ دو روز تلفنی باهاش حرف زدم 

میخوامش! دیدم خیلی سیریش شده گفتم زن    داشت 

 گرفتم که ولم کنه.  

 _ دنیای مدرن،دنیای مدرن!!  

غرغر نریمان نگاه متعجب رهام را در بر  

 داشت.نریمان با جدیت در چشمانش گفت:  

مدرن که میگی همونی نیست که تو    _ببینم این دنیای 

 رو نگران خواهرت کرده؟!  

 ابروهای رهام درهم شد.  



 _ خفه بابا،چی میگی تو واسه خودت!؟  

_ حرف نزن رهام، اگه خوبه پس چرا باید نگران  

خواهرت باشی هان ؟؟ مرگ خوبه واسه  

همسایه،دنیای مدرن خوبه که تو و امثال تو فقط  

نیستن؟؟از این دنیای مثال  آدم کیفشو ببرید؟!بقیه قاقن، 

 مدرن حق نمیبرن؟  

 _ نریماااان؟؟  

صدای اعتراض رهام به خرج نریمان نرفت و با همان  

 قاطعیت گفت:  

_ آره داداش من، درد داره حرفام ، میدونی چرا ؟  

چون خودم درد کشیدم،چون از هرچی دنیای مدرِن این  

ی  شکلیه بیزارم،چون همین دنیای مدرن پدرمو هوای 

کرد و مادرمو انداخت گوشه ی تیمارستان.چون همه  

ی عمر بی کس و کار بزرگ شدم.یه بزرگتر نبود باالی  

سرم که بگه چی خوبه چی بده.من بودم و همین دنیای  

مدرن که االن تا خرخره تو کثافت گیر کردم و برای یه  

ارزن مواد  برای یه بچه پول دار مثل تو دوال راست  

 میشم. 
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تقریبا وا داده بود،نریمان ضربه ای روی پایش    رهام 

 زد و گفت:  

_ پس اینقدر برای من دنیای مدرن، دنیای مدرن  

نکن.جفتمون تو گند و کثافت دست و پا میزنیم ،  

 خودمونم اینو از هرکسی بهتر میدونیم. 

 _ نه!! انگار تو حالت خوب نیست. 

اه  چهره اش به قرمزی میزد با اکراه نگ نریمان که رنگ 

 از او گرفت و به بیرون داد. 

_ خیلی وقته که حالم خوب نیست،صبح تا شب سگ دو  

میزنم آخرشم هیچی،بعد یه بی درِد پولداری مثل تو !  

 نگاهش را به رهام داد:  

میخوره میزنه تو سرم،حالم دیگه داره از این  _ جم 

 زندگی بهم میخوره،میفهمی؟ دارم باال میارم.  

و پایین شد،نریمان که ظرفیتش    سیبک گلوی رهام باال 

 برای امروز تکیمل بود دستگیره در را گرفت و گفت:  

_ اینم آخرین باری بود که پا به پات اومدم،االن دیگه  

فکر کنم عکسا دست به دست شده و کل مجموعه  

فهمیدن چه خبره.تو خوش حال باش،سر چی نمیدونم!  

 ولی قشنگ طرفو از ریشه زدی رفت.  

اهش میکرد،نریمان پیاده شد و اینبار  رهام فقط نگ 

 داخل ماشین خم شد و گفت:  



_ عجله کردی پسر، بهتر بود به همون خونه ختمش  

میکردی و کار به محل کارشون نمی کشید.حاال چیزیه  

که شده ولی امیدوارم این زیاده روی برات دردسر  

 نشه. فقط؛ 

 رهام چشم از نریمان عصبانی نمی گرفت  

 د؛  آهسته زمزمه کر 

 _ امروز از دنده ی چپ بلند شدی فکر کنم . 

 نریمان تلخندی تحویلش داد و گفت:  

_ تو اینطوری فکر کن.واسه ما فقیر بیچاره ها دنده که  

چپ و راست نداره،از هرطرف بلند شیم از در و دیوار  

 نکبت برامون میباره.  

در ضمن، پاکت اون طرفم دادم دست نگهبان شرکت،  

نیا.به قدر کافی    ی این کارا سراغم بعد از اینم برا 

پرونده ام سنگین هست، خوش ندارم دیگه هتک  

 حرمت و  تامین حیثیتم هم بهش اضافه شه.  

صدای کوبیدن در باعث شد رهام حرکت ریزی  

سرجایش بزند و کالفه نگاهش را سمت دفتر مجله  

 هدایت کند. 

،عجله کرده بود،همان دیشب  شاید حق با نریمان بود 

ه سرش زده بود که یک بار دیگر از روی عکسها  که ب 

 کپی بگیرد، باید نریمان جلوی کارش را می گرفت. 



 اه بلندی گفت و با مشت روی پایش کوبید.  

الکاتبین  کار از کار گذشته بود و جمع کردنش با کرام 

بود.دیگر راهی نداشت جز اینکه  فقط بنشیند و نتیجه  

و چهار ساعت  ی کینه ی شتری و شیطنت این بیست  

اخیرش را تماشا کند.فقط خداکند که به قول نریمان درد  

سر نشود که با این اوضاع و احوال خراب حوصله سر  

 سوزنی حرف و استرس را ندارد و نخواهد داشت. 

تابان با تنی خسته و روحیه ای آشفته وارد مجموعه  

شد،کمی دیر رسیده بود،علتش هم کم خوابی شب  

ل های کشنده ای بود که تا خود  گذشته و فکر و خیا 

صبح  آرام و قرارش را گرفته بود،ولی چیزی  که از  

بدو ورود خیلی جلب توجه میکرد پچ پچ همکاران به  

محض دیدن او بود. جواب سالمی میدادند و پچ پچ  

 کنان سرشان در هم گره میخورد. 

اگر مالحظه ای هم در کار بود نهایتا با اشاره چشم و    

ن را میزدند و درونشان را مملو از آتش  ابرو حرفشا 

 غیبت می کردند.. 
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تابان اما بی حوصله بود..آنقدر که بی اهمیت از کنار  

تمام عکس العمل ها گذشت و خودش را داخل اتاق  

 کارش انداخت..  

شادی خودش را روی صندلی پهن کرده بود و  

متفکرانه گوشه ی لبش را زیر دندان به بازی گرفته  

 .به محض دیدن تابان از روی صندلی جهید  بود. 

_ ا ، سالم اومدی ؟ چقدر دیر دختر؟ یه ساعت از تایم  

 شروع گذشته که!  

تابان چادر از سرش برداشت و سمت میز کارش  

رفت..درحالیکه چادرش  را روی دست تا میکرد جواب  

 داد:  

_ علیک سالم جانم ، دیر شد دیگه..مهمون داشتیم  

 م..  دیشب دیر خوابید 

 برگشت..تکیه به میزش زد و گفت:  

 _  و نهایتا دیرم بلند شدم!  

شادی در صورت تابان دنبال چیزی می گشت..چیزی  

 که باعث شد تابان بپرسد:  

 _ اتفاقی افتاده؟  

 _ نه...خوبم چطور مگه؟  

 تابان نفسی پس داد و برگشت و با کنایه جواب داد:  



،    _ چه میدونم..آخه امروز همه یه طورین 

خداخیرشون بده ، از دم در تا اینجا با چشم و ابرو  

 مشایعتم کردن !  

شادی لب زیرش را به دندان گرفت و رها کرد..گویا  

پنهان کاری بی فایده بود...دو دوتا چهارتایی کرد و در  

نهایت دو قطعه عکسی را که به زور از دست بچه ها  

 جمع کرده بود را از کشوی میزش بیرون کشید..  

بان پشت به او مشغول مرتب کردن میزش  تا 

بود...شادی از روی صندلی بلند شد و از پشت میزش  

 کنار آمد..قدم زنان پیش رفت و گفت:  

 _ میگممم؟؟  

تابان برگشت ،  نگاهی گذرا سمتش انداخت و باز  

 مشغول شد  

 _ عجب روزیه امروز...  

 _ خب!  

شادی پشت سر او ایستاد و قفسه ی سینه اش را از  

 هوای موجود پر کرد  

_ از وقتی اومدم اتفاق پشت اتفاق افتاده...حاال خوبه  

سر صبحی صدقه ام رد کردما ، وگرنه جنازه ای چیزی  

 رو دستمون میموند با این وضعیت!  



تابان برگشت..سینه به سینه ی او شد و یک لبخند بی  

رمق و نچسب تحویلش داد..دست به سینه شد و  

 پرسید:  

 ه ، برو سر اصل مطلب!   _ باز چی شد 

سر شادی زیر افتاد و با تردید زیاد عکسهای لوله شده  

 را مقابل او از هم باز کرد  

ابروهای تابان ابتدا در هم گره خورد..دقت نگاهش را  

 باال برد و در نتیجه آه از نهادش بلند شد  

 شادی مظلوم و سر به زیر گفت:  

کن خیلی  _ اومدم تو دست بچه ها می چرخید..باور  

سعی کردم جمعشون کنم ولی فقط همین دوتا رو  

تونستم بگیرم..اونم به زور وگرنه هنوزم داشتن دست  

 به دست میکردنشون!  

تابان مات و متحیر به عکس های درد سر ساز  

 تکراری نگاه میکرد..  

 شادی سرش را باال گرفت و پرسید:  

 _ یعنی کار کی میتونه باشه؟  

و گوشه یکی از  ا از هم باز کرد  تابان قفل دستهایش ر 

 عکسها را به انگشت گرفت  

 _ گفتی دست همه بود؟  

 شادی با سر حرفش را تایید کرد و تابان آه بلندی کشید 
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نیست چی میخواد که اینجوری داره با  لعنتی...معلوم 

 آبروم بازی میکنه  

 شادی سری کج و پرسید:  

 _ کی؟  

نه شب خوبی را پشت  تابان عصبی و کالفه بود..کال  

سر گذاشته بود و نه روز خوبی را شروع کرده بود..با  

 همان لحن جواب داد:  

_ نمیدونم..یه آشغاِل از خدا بی خبر که اصال نمیفهمم  

چه خصومتی با من داره..دیشبم عین همینارو فرستاده  

بود در خونه..لعنتی...زندگیمو جهنم کرده با این  

 کارش!  

اهش میکرد...لحظه ی بعد دستش  شادی متعجب فقط نگ 

 را باال برد و روی گونه ی تابان گذاشت  

_ صورتت چی شده ؟ بمیرم الهی چرا چشمات این قدر  

 پف داره؟  

 تابان کالفه نفسی پس داد و دست شادی را کنار زد  

_ ولم تو رو خدا شادی...تو این بلبشو چه چیزایی می  

 پرسی توام؟  



یش رساند و همانجا  گفت و حرصی خودش را به صندل 

 ولو شد  

شادی عکسها را روی میز رها کرد ، دستش را روی  

تنه اش را جلو کشید..با احتیاط  میز گذاشت و نیم 

 پرسید:  

_ این همون برادر نامزدت نیست ؟ همون که دیروزم  

اومده بود دنبالت؟؟ میشه به من بگی جریان چیه  

 تابان؟  

ت شصت  تابان بی حوصله و عصبی بود..با انگش 

گوشه ی لبش را زیر دندان داده بود و می جوید..از  

نگاهی عصبی به شادی انداخت  و    گوشه ی چشم 

 جواب داد:  

_ اینم دیگه پرسیدن داره؟ معلومه که خودشه..فقط  

موندم تو دیگه چرا شادی؟ یعنی باید به توام توضیح  

بدم...هللا اکبر..از دیشب کارم شده فقط حرف زدن و  

این و اون..یه جوری میگید جریان چیه    قانع کردن 

انگار آدم نمی شناسید..حاال خوبه همین االن گفتم  

نمیدونم اون لعنتی کیه، اصال نمیدونم چه خصومتی  

 داره که این کارو میکنه؟  

تنه اش را عقب کشید و صاف ایستاد ،  شادی نیم 

 مظلومانه در جواب او گفت:  



قت حالت خوب  _ باشه...حق با توئه.. من میرم هرو 

 شو با هم حرف میزنیم  

او عقب گرد زد و تابان خسته از این همه اتفاقات پی  

 دستانش گرفت    در پی سرش را بین 

شادی هر از گاهی ال به الی کار رفتار او را زیر نظر  

داشت..کار میکرد ولی استرس و نگرانی در لحظه به  

لحظه ی کارهایش موج میزد...ساعتی بعد تکیه زده و  

 پیشانی اش را بین دو انگشت فشرد  

انگار تمرکز الزم برای تنظیم برنامه های امروزش را  

 نداشت..  

شادی نگران بود حرفی بزند و حال او را وخیم تر از  

این کند...دمی بعد تابان تکیه زد و نگاه خیره اش را به  

 نقطه ای از گوشه ی اتاق سپرد  

متاثر نگاهش  شادی تاب نیاورد ..دست از کار کشید و  

 کرد  

_ نمی خوای حرفی بزنی؟ خسته شدم دختر خب یه  

 چیزی بگو؟!  

 تابان بی آنکه نگاه بگیرد زمزمه کرد:  

 _ منم خسته شدم از بس گفتم و کسی نشنید!  



، جفت    _ خب االن بگو...من قول میدم سکوت کنم 

گوشامو بزارم در اختیارت...ولی تو ساکت  

 م اذیت میشه!  نشین..سکوتت خیلی سنگینه آد 

نقطه خیره بود ولی در  تابان همچنان نگاهش به همان 

 جواب شادی گفت:  

_ سکوت آدم که سنگین میشه بدون  صدای فریادش  

کسی نشنیده...خسته شده شادی...دیگه به جایی رسیده  

 که خودش سپرده دست سرنوشت و رها کرده  

 شادی در جوابش پرسید:  

 _ یهو بگو کم آورده دیگه!  

 شاید..شایدم بهتره بگم کم آورده!  _  

_ خب حاال میشه بگی به چی خیره شدی..خسته ای  

سرتو بزار رو میز بخواب ولی اینجوری نشین جلوم  

 که حالم بد میشه  

تابان پلکی زد و نگاه از نقطه ی نامشخص پیش  

رویش گرفت..صندلیش را به عقب هل داد و در جواب  

 شادی گفت:  

خیره میشه از اونی که پلکش  _ یه وقتایی اونی که  

میبنده خسته تره...اینقدر خسته که حتی توان پلک  

زدنم نداره شادی..من االن اون آدمم..یه آدم خسته که  



نه کسی صداش شنیده و نه توان پلک زدن براش  

 مونده!  

شاعرانه ی دختر گل کرده بود و شادی از    بازهم رگ 

 بازی کلمات او لذت میبرد  

خسته گفتم..جفت گوشام در  این آدم   _ خب  منکه به 

اختیارت هرچی دلت میخواد بگو...تازه گفتم اگه خسته  

ای خودتو اذیت نکن..کی االن میاد تو اتاق ما ؟ نیم  

 ساعت چشمت ببند تا حالت جا بیاد! 
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 تابان ضربه ای به صفحه ی کیبوردش زد و گفت:  

ی من  _ نمیشه...درحال حاضر جفِت اینایی که گفتی برا 

 حرومه!  

 _ میشه بپرسم چرا؟  

 _ نه!  

"نه" قاطعانه ی تابان منجر به سکوت شادی  

 شد...شانه ای باال داد و زمزمه کرد:  

_ خب وقتی نمیشه چه اصراریه..تو به سکوتت ادامه  

 بده منم به کارم!  

تابان حرف دیگری نزد..در دلش آتشی روشن شده بود  

ر نبود...آتشی که  که جز خودش و خدا کسی از آن با خب 



هیزمش توسط یک ناشناس فراهم شده بود و رفتار  

عجوالنه و غیر منطقی رحمن شعله ورش کرده  

بود..منتظر نشسته بود..منتظر زمانی که رحمن را  

 ببیند و از نتیجه ی مذاکره ی او با پندار با خبر شود.  

تلفن داخل اتاق زن خورد و دقایقی بعد تابان به اتاق  

شد...رنگ از رخسارش پریده و دل نگران    مجد احضار 

و آشفته نشسته بود تا مجد زبان به توبیخ ویا سرزنش  

باز کند...اما مجد در سکوتی پر معنی پشت پنجره ی  

اتاقش ایستاده بود و متفکر به ترافیک روان خیابان  

چشم دوخته بود..دل در سینه ی تابان به تنگ آمده بود  

د...برای پایان این بازی  و از این همه سکوت خسته بو 

خسته کننده تکانی سر جایش خورد و صدایی صاف  

کرد..اول و آخر که باید این راه را می رفت ! پس هر  

 چه زودتر بهتر!  

 _ ببخشید آقای مجد ، فرمودین که کارم دارین؟  

مجد با طمانینه چرخید و لبخند گرمی به رویش  

جواب    پاشید..نفس تابان برای لحظه ای آزاد شد و 

لبخند گرم او را با لبخندی نرم و شایسته داد،مجد از  

پشت پنجره کنار آمد و قدم زنان تا پشت میزکارش  

پیش رفت..در همین حین زبان باز کرده وآنچه که تابان  

 انتظارش را نمی کشید را به زبان آورد  



_ سالها پیش درست همین جایی نشسته بودم که شما  

نگار جوان که همه ی  االن نشستی..یه روزنامه  

آرزوش این بود که سری تو سرا دربیاره و یه روزی  

 برای خودش کسی بشه!  

تابان همه ی بدنش گوش شد و تمامش را در اختیار او  

 گذاشت مجد کامل پشت میزش جاگیر شد و ادامه داد:  

_ آرزوم سر دبیری بود،اینکه یه روز بشینم پشت  

ن و فقط منتظر یه  همچین میزی و یه عده مثل خودم بیا 

 تایید من باشن.  

 لبخند زد و آه شیرینی کشید.  

_ یادش به خیر ...عجب روزایی بودن روزای  

گذشته...نه غمی ، نه فکر و خیالی..نه دغدغه  

 ای..همش کار بود و کار بود و کار.  

تابان مستمع خوبی بود و همین رفتار مودبانه ی او  

 مجد را به وجد میاورد  

الم بود که ازدواج کردم..یه ازدواج  _ بیست یک س 

فامیلی و کامال سنتی..مادر پسندید، پدر تایید کرد و منم  

 گفتم قبوله!  

طاهره ؟ خدا رحمت کنه همسرم میگم..دختر خوبی  

بود...سن و سالی نداشت ولی سرشار از انرژی بود..  



پرشور..پراحساس...بامحبت..ولی من تا دلت بخواد  

 خودخواه    مغرور بودم...مغرور و 

 به اینجای حرفش که رسید تک خندی زد و گفت:  

_ جونیه دیگه...آدم گاهی نمیدونه دقیقااز زندگیش چی  

میخواد...فکر میکنه همیشه قرار جوان بمونه و وقت  

 برای جبران کردن داره.  

سرت درد نیارم...گفتم برات که طاهره خیلی پر انرژی  

گوشم می    و با احساس بود...گاهی بعضی شبا کنار 

 پرسید :خسرو منو دوست داری؟  

منم که اینقدر خودم غرق کار و رسیدن به اهداف بلند  

مدتم کرده بودم یه جواب سرسری میدادم و از سر  

خودم بازش میکردم..همیشه جواب طاهره همین یه  

 جمله بود:  

_ اگه دوستش نداشتم باهات ازدواج نمیکردم...اینقدر  

لش رد میشدم که گاهی  سرد و سرسری از کنار سوا 

فقط نگاهم میکرد و یه لبخند محزون تحویلم  

میداد ..ولی من سطحی می گرفتم...فکر میکردم تا  

جوانم باید کار کنم..تا میتونم باید خودم بکشم باال..فکر  

میکردم وقت برای این حرفا زیاده...همیشه میشه گفت  

دوستت دارم ولی شاید همیشه نشه کار کرد..همیشه  

 شرایط رسیدن به هدفت فراهم کرد    نشه 



خالصه یه مدت گذشت....خدا بهمون یه دختر داد به  

اسم خجسته...طاهره خودش سرگرم خجسته کرد و من  

دیگه اون جمله ی معروف ازش نشنیدم...ساکت شده  

بود...یعنی همیشه ساکت بود ولی این ساکت که میگم  

کنار  یعنی دیگه اون شور و انرژی سابق نداشت..دیگه  

گوشم پچ پچ نمیکرد..دیگه نگاهش برق سابق  

نداشت ...منم همه رو گذاشتم به حساب بچه داری و  

مشغله و کار و زندگی و بازم مثل همیشه از کنار  

سکوتش گذشتم..مثل همون وقتایی که از کنار شور و  

اشتیاق راحت عبور میکردم و فکر میکردم هنوز  

 فرصت دارم...  

مشترکمون گذشت...خیلی سال    پانزده سال از زندگی 

کنار میامد..منم دیگه  بود که طاهره ساکت بود و با من 

به این وضعیت عادت کرده بودم...همه چی آرووم  

بود...همه چی سر جای خودش بود..دخترمون تقریبا  

شده بود و من تازه به جایگاهی که آرزوش  بزرگ 

داشتم رسیده بودم...یه شب که خیلی احساس آرامش  

ردم بهش گفتم پاشو بریم بیرون یه قدمی  میک 

بزنیم...خجسته درس و مشق داشت ..طاهره اولش یه  

کم من و من کرد و بعد راهی شد...اون شب برای اولین  

بار کنارش قدم زدم...خیابونا خلوت بود...ماشین کم  



..رفت و آمد در کمترین حالت ممکن بود...طاهره  بود 

یی که کنارم بود اما  ساکت بود..مثل همه ی این سالها 

انگار نبود..یه ذره اطرافم نگاه کردم ....هنوز غرور  

داشتم ولی تا دیدم اطرافمون خالیه گفتم طاهره دوستت  

 دارم 
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هیچ صدایی ازش در نیومد..اولش فکر کردم صدامو  

نشنیده یا حرفم جدی نگرفته...بهش گفتم ؛ شنیدی چی  

گفت االن احساس  گفتم ؟ لبخند زد..حتی نگاهم نکرد.. 

 سبکی میکنی؟  

خندیدم..گفت وزنش خیلی سنگین بود آره؟ گفتم  

آره...گفت پس االن چند کیلویی سبک شدی...یه کم  

دیگه قدم زدیم..پیاده روی خلوت یه حس خیلی خوب  

بهم داده بود که دلم میخواست همون جمله رو عینا از  

رام  دهن طاهره بشنوم...دیدم ساکته..انگار قرار نیست ب 

جبران کنه پرسیدم تو نمیخوای چیزی بگی ؟ گفت چرا  

ولی حسش ندارم...یه کم بهم برخورد...گفتم یعنی چی؟  

حاال اگه تو میگفتی و من نمی گفتم شاکی میشدی نوبت  

 من که شد عقب کشیدی؟  

 لبخند زد...سرش گرفت باال و گفت : خب  



دوستت دارم..سرد گفت...انگار فقط میخواست من از  

خودش باز کنه..دلم گرفت..همه ی انرژیم از دست  سر  

دادم...میخواستم بیشتر قدم بزنم ولی دیگه حوصله  

نداشتم..اون شب برگشتیم خونه..نه من حرفی زدم و نه  

طاهره چیزی گفتم...چند شب بعد تو کشوی میزش  

دارو پیدا کردم...به خجسته نشون دادم گفت مامان  

شدم..یعنی چی خیلی  خیلی وقته دارو میخوره...عصبی  

وقت بود دارو میخورد؟ تو خونه ی من بود..مریض  

بود..داروی اعصاب میخورد و من بی خبر بودم؟ از  

خودم بدم اومد..از این همه بی خبری و بی اعتنایی بدم  

اومد...طاهره تو خونه ی من مریض شده  

بود...انرژیش از دست داده بود...پژمرده بود..اینقدر  

بود که دیگه توانش از دست داده    انتظاری کشیده 

 بود...  

خواستم دیگه براش جبران کنم..حاال که همه چی ردیف  

بود میخواستم طاهره ام ردیف باشه ولی مرگ امونش  

نداد...یعنی درست زمانی که به خودم اومدم برای  

جبران دیر شده بود ...سرطان زده بود به مغز و  

ون تنها  استخونش و به سال نکشیده من و دخترم 

 گذاشت  



بغض راه گلوی تابان را بسته بود..چشمان مجد به  

 اشک نشسته بود با این حال لبخندی زد و گفت:  

_ طاهره که رفت تازه فهمیدم همیشه فرصت برای  

جبران کردن نیست...شاید اون روزایی که با اشتیاق  

ازم میپرسید دوستش دارم باید قدر لحظه ها را  

و خیلی وقت بود که از دست  میدونستم..من طاهره ر 

داده بودم..میخواستمش ولی همیشه اولویت زندگیم  

خودم بودم و اهدافم  ...االن..االن که بیست و چندسال  

از مرگش میگذره هر هفته میرم سر قبرش میشینم و  

میگم طاهره دوستت دارم...وزنش دیگه برام سنگین  

ه  نیست ..دیگه برام مهم نیست کسی صدام بشنوه یا ن 

 میدونی چرا؟  

 اشک از گوشه چشم تابان چکید..مجد ادامه داد:  

 _چون جای خالش سنگین تره  

 _ متاسفم  

این جمله ی تابان با بغض بیان شد..مجد با لبخندی  

محزون خودش را جلو کشید و از زیر میز یک تعداد  

 عکس مشخص را روی میز گذاشت و گفت:  

 کنن...  _ گفتم هرچی هست رو از دست بچه هاجمع  

 با فشار دست عکسها را به جلو هل داد  



_ مهندس زنگ زد گفت عین همینا تو شرکت رسیده  

 دستش ..گفت حواسم بهت باشه..منم گفتم چشم!  

 خندید..تابان خیره خیره به عکس ها زل زده بود..  

 مجد گفت:  

_ یه روز به دخترم گفتم چرا ازدواج نمی کنی ؟ شاید  

بود...میدونی چی در جوابم  ده یا دوازده سال پیش  

 گفت:  

تابان نگاهش را از روی عکسها تا روی صورت او  

 کشید  

 مجد در جواب نگاه او گفت:  

_ گفت نمیخوام به خاطر یه جمله دوستت دارم منت  

 کسی بکشم..  

تلخند زد...اونجا بود که فهمیدم طاهره با دخترمون  

دردل کرده...دیگه هیچ وقت بهش نگفتم ازدواج  

..هیچ وقت...چون از خودم و از الگوی بدی که  کن. 

 برای دخترم شده بودم خجالت میکشدم..  

ولی حاال به تو که جای دخترمی یه نصیحت پدرانه  

میکنم...فرصتارو از دست نده دخترم..اگه کسی توانایی  

اینو داره که محبت کنه بدون توانایی خیلی کارای دیگه  

 ام داره...  

 ته شد..مجد با اطمینان ادامه داد:  لبهای تابان باز و بس 



_ مهندس جوان الیقیه..تا حدی در جریان گذشته ی  

شما و برادر مرحومش هستم...روزی که رفتم شرکتش  

درمورد شما و دانیال حرف بزنم ، گفت اختیار شما با  

خودته ولی من از عمق حرف و نگاهش فهمیدم  

مکان  اشتباهی رفتم...نمیگم گذشته رو بریز دور چون ا 

پذیر نیست ولی یه جوری تو گذشته غرق نشو که آینده  

 تم از دست بدی...  

 تابان کماکان نگاهش میکرد  

پشیمونم دخترم..فرصتای قشنگی رو از دست  _ من 

دادم برای همینم به جوانهای اطرافم سفارش میکنم که  

قدر فرصتاشون بدونن...چیزی که از دست رفت دیگه  

 ی و حسرت  سودی نداره  رفت...بعدش دیگه پشیمون 

از اتاق مجد بیرون زد ، درحالیکه بی اهمیت ترین  

چیزها را میان دستهایش گرفته بود و ذهنش در پی  

 تحلیل حرفهای غمگین اما پر ازتامل مجد بود...  

نصیحتش کرده بود...پدرانه نشسته بود و یک دور  

گذشته ی کامال خصوصیش را برای او رو کرده بود تا  

ند...اینقدر صادقانه گفته بود که ذره ای  روشنش ک 

فکرش سمت جانب گیری و این حرفها نرفته  

بود...اصال جانب گیری برازنده ی شخصیت خسرو مجد  

 نبود...وارد اتاقش شد و به  پشت در بسته تکیه زده.. 
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 شادی مات زد پرسید:  

 _ چی شد؟ حرف بدی زد؟  

 گرفت و  تابان بی حرف عکس های لوله شده را باال 

 سرش را تکان داد  

سپس نفسی پس داد و ضمن فاصله گرفتن از در  

 زمزمه کرد:  

 _ زحمت کشیده بود و همه رو برام جمع کرده بود!  

شادی پر از تحسین سرش را تکان داد..تابان از در  

فاصله گرفت و پشت میزش نشست ، عکسها را داخل  

  کشوی میزش پرت کرد و مجدد ذهنش شروع به تجزیه 

 و تحلیل کرد . 

 
 

نرگس از غفلت هاجر که مشغول صحبت تلفنی با  

دخترش بود استفاده کرد و کنار گوش بردارش زمزمه  

 کرد:  

_ داداش میگم تابان از جریان رضا چیزی نمی دونه  

 ها!  



رحمن سر جایش تکانی خورد و تسبیحش را دور  

انگشتانش پیچید.منتظر بود چایش یخ کرده و گلویی تر  

 رش را به پشتی سنتی چسباند و گفت:  کند.کم 

 _ خب؟  

 نرگس این پا اون پا کرد و گفت:  

_ خب که خب دادش جان! یعنی اینکه نمیخوام چیزی  

 بفهمه!  

 _ باالخره که چی؟ میفهمه که فامیلیم یانه؟  

 نرگس محجوبانه گردنی کج کرد و گفت:  

_ حاال تابیاد بفهمه! بازم در اون صورت نمی خوام از  

نیست نظر  ه من چیزی بدونه . بعدشم اصال معلوم گذشت 

تابان رو این پسره مثبت باشه که بخوام هرچی تو  

گذشته بوده بزارم کف دستش! اصال صالح نمی بینم  

 این کارو کنم !  

مضطرب بود. همان نگاه نگران را به برادرش دوخت  

 و ادامه داد:  

  _ وای داداش تو دلم دارن رخت میشورن.نمیدونم اصال 

 کارمون درسته یانه؟  

رحمن مجدد تکانی سر جایش خورد و دستش را دور  

 زانویش پیچید . 



_ دلشوره چرا خواهر من؟؟ خب خونه ای که دختر  

داره باید منتظر خواستگارم باشه.. حاال پسر رضا نه  

 یکی دیگه! خالصه که میان سراغ دخترش یا نه؟  

و  نرگس مضطرب انگشتانش را روی پا در هم پیچید  

 گفت:  

 _ آره ولی  حرف من یه چیز دیگه اس!  

 _ چی؟ راحت باش آبجی خانم حرفت بزن!  

نرگس آب دهانش را بلعید و با همان اضطراب برادرش  

 را پایید . 

_ زِن رضا داداش! مادر پسره اصال راضی نیست. دلم  

آشوبه داداش! پسره میگه راضیش میکنه ولی من  

کر میکنم رضا یه  بعید میدونم. یه چیزیم هست که ف 

حرفایی بهش زده. دیروز که رفتم خونشون یه جوری  

 پرسید تو نرگسی انگار ..انگاررر...  

رحمن دستش را باال برد و او را به سکوت دعوت  

 کرد . 

 _ فهمیدم چی میخوای بگی!  

 نرگس نفس عمیقی پس داد و رحمن گفت:  

ت  _ اوال که هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده ، دوما...پسره گف 

مادرش راضی میکنه.حاال چه جوری نمیدونم ولی  

حرف که میزد خیلی مطمئن بود.در هرصورت من از  



شکل رفتارش خوشم اومد. از رضا و یه همچین پسر  

قدری بعید بود. بعدشم ما که نمی خوایم دخترمون به  

زور بفرستیم خونه ی بخت! ما فقط وظیفه داریم راه و  

 یگه با خودشه!  چاه نشونش بدیم ، تصمیم آخر د 

 نرگس با تردید پرسید:  

 _ حاال این پسره راِه یا چاه؟  

_ راِه خواهر من راه ! نمیدونی چطور با حرفاش من  

قانع کرد. کال نظرمو در مورد خودش و حتی پدرش که  

 رضا باشه عوض کرد. 

نرگس همچنان مضطرب بود.رحمن یک دور دانه های  

 تسبیح را رد و گفت:  

دلم میخواست همچین دامادی نصیبم    _ من همه ی عمر 

بشه. پسره مستقله میدونی ! به هیچ طرفی بند نیست.  

از اونا نیست که یه روز آویزون این طرف باشه یه  

روز اون طرف! منکه میگم با این پسر نون تابان تو  

روغنه! نگران مادرشم نباش. اینی که من دیدم راه دل  

 مادرش میدونه که میگه راضیش میکنم. 

نرگس پوف کالفه ای پس داد.انگار برادرش منظور و  

 نگرانی او را خوب درک نکرده بود.رضا ادامه داد:  



_ بعدشم تابانم اگه خواست باید یه جربزه ای از  

خودش نشون بده دیگه! الکی که نیست . میخواد  

 عروس شه باید قلق شوهر داری بلد باشه . 

 _ اگه نخواست چی؟  

 دی کرد و گفت: رحمن خنده ی نیمه بلن 
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ماست تا    _نخواستم که نخواست. جاش روی چشم 

 همتای خودش پیدا کنه!   

با وجود دلداری های رحمن باز هم نرگس دل نگران  

بود .رحمن پنجه هایش را دور استکان نیمه گرم گرفت  

و حرارتش را امتحان کرد.سپس استکان را باال برد و  

 متذکر شد:  

 بریم زندون! دوتایی باهم!     _ آها راستی؟ قرار شد 

نرگس با دقت بیشتری نگاهش کرد.رحمن جرعه ای از  

 چایش را نوشید و گفت:  

_ بهش گفتم رضایت پدرش شرطه گفت به َچشم! هر  

 وقت بگید من در خدمتم! 

پسر حتی  نرگس فقط و فقط نگاه میکرد. رفتارهای این 

ر  از پویا که قل کوچکترش بود برازنده تر و عاقالنه ت 



بود.به قدری ماهرانه و با دقت پیش می رفت که حتی  

 رحمن سختگیر را کیش و مات خودش کرده بود . 

 
تمام شب به حرفهای مجد فکر کرده بود.مدام پهلو به  

پهلو شده بود و جمله های پر از تامل مجد را برایش  

خودش تکرار و تکرار کرده بود.اما فقط مجد نبود.  

رس گذشته بود و باال و  رحمن هم یک ساعتی کالس د 

 پایین های زندگی را برایش دیکته کرده بود. 

واقعا این مرد که بود ؟ برادر پویا  بود یا ناجی حال و  

 آینده اش؟  

منکر حمایت های ریز و درشتش نبود ولی با دلش چه  

میکرد؟ با احساسی که با کوچکترین تلنگر ، طناِب  

ش را  وجدان دورش حلقه میشد و دردش روح وروان 

بهم می ریخت .با پویا چه میکرد ؟ با قول و  

قرارهایش! با تعهدی که روزی به مردی داده بود که  

 اکنون جز نام  چیزی از او باقی نمانده بود. 

بعد از نماز صبح دقایقی سر به سجاده گذاشت و با  

خدایش درد دل کرد. مگر انسان درمانده جز خدا پناه  

از هرکسی به بنده  دیگری هم دارد. فقط اوست که  

نزدیک تر است و صالحش رابهتر از هرکسی میداند.  

حتی از دایی رحمن و از خسرو مجد هم بیشتر به  



زندگی بندگانش اشراف دارد. حتی از مادرش نرگس و  

پدری  که مدتها بود اسیر میله های زندان شده و دلش  

 برای لحظه های با او بودن بال بال میزد. 

 
.مقنعه اش را مقابل آینه مرتب کرد و  آماده ی رفتن شد  

 دستی به روپوشش کشید. 

نرگس از بیرون صدایش زد.هنوز مردد بود و  بین  

عقل و احساسش جنگی نابرابر شکل گرفته و اجازه  

 نمیداد درست و منطقی فکر کند. 

از اتاق که بیرون زد رحمن و مادرش دور سفره  

فت  نشسته بودند. سالمی داد و جواب دلچسبی دریا 

کرد. نرگس از پای سفره بلند شد تا چایش را گرم کند  

 و رحمن اشاره زد:  

_ دایی جان ، بی زحمت زنداییت صدا کن بگو چاییت  

 سرد شد. 

 تابان خنده رو سری تکان داد و رحمن غرغر کرد:  

نیست چی  _ یه ساعته داره با دختره حرف میزنه.معلوم 

 ره!  میگن که صبح تا شبم  حرف بزنن تمومی ندا 

 نرگس از داخل آشپزخانه با رویی گشاده گفت:  



_ خودت میگی مادر و دختر..واال منم که گوشی  

میگیرم دستم یهو دیدی یه ساعته دارم با تارا حرف  

 میزنم و هنوزم ته حرفم در نیومده!  

تابان سمت خروجی رفت و رحمن در جواب خواهرش  

 گفت:  

نمم مارو  _ نه آخه عزیز کرده سفارش داده ، حاج خا 

به خط کرده امروز حتمی باید بریم بازار برا بچه ها  

سوغات بگیرم. آخ اگه این رسم بیخود سوغات نبود ما  

 مردا چه نفسی میکشیدیم؟؟  

تابان مقابل در خنده اش گرفت. درد دل رحمن مال  

تهران بود با دوتا  امروز و امسال نبود .هربار که عازم 

که امروز تا خود    چمدان اضافه برمیگشت. میدانست 

شب بازار تهران را متر میکند و آخرشب بی نا و نفس  

 با دنیایی از خرید برمیگردد.  

دستیگره را پایین داد و باد سرد زمستانی از الی در  

صورتش نوازش داد. لب باز کرد هاجر را صدا بزند که  

 بی اختیار گوش هایش تیز شد.  

استراحتم داره  _ ای بابا ، دلت خوشه مادر! مگه بابات  

 ؟ هرجا میره دردسرشم دنبالش میره!  

همانجا الی در خشکش زد. هاجر بعد از کمی سکوت  

 ادامه داد:  



_ آره دختر ، پس فکر کردی چی دارم میگم...از لحظه  

ای که رسیدیم افتاده دنبال گند کاری دختر عمه ات !  

دیگه دختری که بابا باالی سرش نباشه همینه دیگه!  

که یه تنه حرفیش نیست . افتاده با پسر مردم  عمه اتم  

 تو خیابونا نمیدونی چه عکسایی ازش دراومده! 
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درد بدی قفسه ی سینه اش را پر کرد...نفس عمیقی  

گرفت و همانجا میان استخوان های دیافراگم حبسش  

 کرد..  

قطعا هاجر یکی از همان صغری کبری هایی بود که  

مانه میزد..مگر خدا را  مادرش میگفت..ولی چه بی رح 

نمی شناخت که به همین راحتی دامن او را لکه دار  

 میکرد و زبان خودش را به گناه تهمت آلوده!  

نفسش را با صدای بلند پس فرستاد...تمام تنش گر  

گرفته بود و از مغز سرش حرارت بیرون میزد ...هاجر  

همچنان گوشه ی حیاط حرف میزد و متوجه ی حضور  

 در نبود...  او در الی  

تاب و توانش را از دست داد..هرچه بیشتر می ایستاد  

بیشتر حرف صد من یه غاز نصیبش میشد و عذاب  

 میکشید...  



سرش را از الی در خارج کرد و با نفرت زیاد هاجر را  

 صدا زد  

 _ زندایی؟؟  

آورد و سمت او برگشت  هاجر دستپاچه گوشی را پایین 

 ، تابان با دلخوری زیاد گفت:  

 _ دایی میگه زودتر...چاییتون سرد شد!  

هاجر که حسابی غافلگیر شده بود خنده ی گل و  

 گشادی تحویلش داد و گفت:  

 _ باشه عزیزم االن تمونش میکنم!  

تابان بالفاصله داخل کشید تا شاهد نمایش به راه  

 انداخته از سوی او نباشد..  

شاید حق با رحمن بود..یک خواستگاری رسمی  

ت دهان خیلی ها را ببندد..اولیش همین هاجر  میتوانس 

به ظاهر مومن و دلسوز بود...اول صبحی قلبش درد  

روی قفسه ی سینه اش  گرفته بود و چیزی مانند سنگ 

 سنگینی میکرد...  

بدنامی آن هم در عین بی گناهی بد ترین درد دنیا  

بود..وارد سالن شد و چشمش به مظلومیت چهره ی  

 مادرش افتاد...  

دش به کنار ، کوچکترین حرفی میتوانست او را  خو 

نابود کند..اویی که از مدتها پیش فقط راه نفس  



کشیدنش باز بود...نه خواب و خوراک داشت و نه آرام  

 و قرار..  

 از کنار سفره گذشت..نرگس متعجب پرسید:  

_ کجا تابان ؟ مگه نمیای پای سفره؟ چاییتو عوض  

 کردم!  

 ه کرد:  همانطور که می رفت زمزم 

 _ ممنون مامان...میل ندارم سر کار یه چیزی میخورم!  

نرگس زمزمه ای نامفهومی کرد...تابان وارد اتاقش  

 شد و هول زده وسایلش را برداشت..  

مطمئن نبود اگر با هاجر رو به رو شود میتواند جلوی  

 خودش را بگیرد یا نه.  

 مقابل آیینه ایستادو کش چادرش را روی سر منظم کرد  

پریده ی خودش  نگاهی به چهره ی پوف آلود و رنگ 

انداخت..دستی به صورتش کشید و آهش را در نطفه  

خفه کرد....طفلی پدرش! درد دوری و اسارت به حد  

نداشت که درد بدنامی    کافی برایش سنگین بود ، شک 

 دخترش در بند او را خواهد کشت...  

م  قفسه ی سینه اش تیر کشید...چشمهایش را روی ه 

گذاشت و انگشت شصتش را روی جناق سینه اش  

فشرد...روزی که با درد شروع میشد فقط خدا باید  

 آخرش را به خیر میکرد  



 خم شد و کیف دستی اش را از کنار دیوار برداشت...  

تنها خودش نبود..بدنامی او کل خانواده را نابود  

میکرد..به یاد تارا و رفتارهای غیر مسئوالنه ی  

 تاد و دسته های کیفش را میان پنجه فشرد...  مهرداد اف 

در این لحظات سخت به کمی از خود گذشتگی نیاز  

داشت...از خود گذشتگی در لحظه معنی میگیرد...یعنی  

در لحظه ای که باید ، از خیر منفعت خودت بگذری تا  

 دیگران از کنارت نفع ببرند...  

م   از اتاق خارج شد..نرگس چشم به راهش بود...کمی ه 

 چهره اش نگران و درهم میزد..  

هاجر هم بود...اما سیاستمدارانه سرش را پایین  

 انداخته بود و چایش را شیرین میکرد..  

نرگس نیم خیز شد و نایلون لقمه ای را که برایش  

 گرفته بود میان پنجه هایش گرفت  

تابان به روی هاجر تلخند زد...همه ی عمر سر به مهر  

چرخیدن چه سود اگر آبروی  گذاشتن و دور کعبه  

مومنی را به لجن بکشی...مگر آبروی مومن از آبروی  

خانه خدا باالتر نبود ؟ پس این زن چطور طواف خانه  

خدا کرده بود و ندانسته با آبروی بنده اش بازی  

 میکرد؟  



نرگس مقابلش ایستاد...نایلون را کف دستش گذاشت و  

 پرسید: 
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 _داروهاتو برداشتی؟  

ن کماکان نگاهش با هاجر بود..خیلی خوب بلد بود  تابا 

نقش بی گناهان را بازی کند..در جواب مادرش یک  

 کلمه گفت:  

 _ برداشتم!  

نرگس نگران بود..رنگ و روی دخترش با همیشه  

 فرق میکرد..حتی نوع نگاه و رفتارش!  

تابان از کنار مادرش عبور کرد و در یک تصمیم آنی  

 کنار سفره ایستاد  

 ایی؟؟  _ د 

 رحمن استکانش را سر کشید و جواب داد:  

 _ جان دایی؟؟  

سخت بود..درست مثل جان کندن برایش سخت  

بود ..ولی چشمهایش را بست و زبانش را به کار  

انداخت...الزم بود به موقع عمل کند..در حضور زنی که  

تا دقایقی پیش او را خطا کار نامیده بود...او تزویر  



داشت با تدبیر راه پیشروی اورا  میکرد و تابان سعی  

 بگیرد..  

 نفسی گرفت و گفت:  

 _  ببنید چی صالحه همون انجام بدید!  

...رحمن استکانش را داخل  نرگس کنار تابان ایستاد 

 نعلبکی گذاشت و سری تکان داد..  

 نرگس مات لبهای دخترش شد که تابان گفت:  

_ ریش و قیچی رو میدم دست خودتون..شما تاییدش  

 دین منم رو حرفتون حرف نمیارم ولی یه شرط دارم!  کر 

باالخره نگاه هاجر هم باال رفت و منتظر جمله ی بعدی  

 او شد..تابان نیشخند محوی به روی هاجر زد و گفت:  

_  مادرش حتما باید تو مراسم خواستگاری  

 باشه..بدون رضایتش من قدم از قدم بر نمیدارم!  

رخید ..نرگس درمانده  نگاه هاجر بین رحمن و تابان چ 

 اسم تابان را زمزمه کرد و رحمن پرسید:  

_ نمیخوای بیشتر فکر کنی دایی جون؟ عجله نداریم  

ها...حرف یه عمر زندگیه...میتونیم بگیم مثال چند روز  

میرم کارامو انجام میدم    دیگه ..یا چند هفته دیگه...منم 

 دوباره میام که باالی سرت باشم!  

نیست...مهم اینه  یا چند هفته اش مهم _ نه...چند روز  

که بیان خواستگاری..اونم نه تنها ..باپدر و مادرش  



بیاد..به قول خودتون با عزت و احترام بیاد و حرفش  

 بزنه ..  

 لحظه ای سکوت کرد و مجدد ادامه داد:  

 _ بعد من  میشینم فکر میکنم و جواب قطعی میدم!  

ت تابان به قدری  لقمه در دهان هاجر مانده بود...جمال 

کوبنده و با قدرت به زبان آمد که حس میکرد پشت هر  

کلمه اش کلی حرف و سرزنش خوابیده است...تردید به  

جانش افتاد..یعنی تابان پچ پچ های او را با دخترش  

شنیده بود؟ اگر شنیده بود که واقعا خاک عالم  

برسرش...گل کاشته بود عجب گلی! به قول رحمن این  

قفل و بند یک روز آخر و عاقبتش را به آتش  زبان بی  

 می کشید و خیالش خودش و بقیه را راحت میکرد 
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تابان یک خداحافظی دسته جمعی کرد و با تک تکشان  

دست داد..نوبت هاجر که رسید نیشخند تلخی زد و  

فشاری به انگشتان زن دایی دو چهره اش وارد  

و رنگ به  کرد...هاجر تا عمق نگاه دختر را خواند  

رنگ شد...تابان اما پر غرور نگاهش  

میکرد...حرفهایی را که به حرمت مهمان به زبان  



نمیاورد در پشت نگاهش ریخت و مانند سیلی به  

 صورت هاجر کوبید  

 تابان که رفت رحمن پشت سرش گفت:  

مالقات    _ فکر کنم آخر این هفته بیاید جور کنم بریم 

 علی رضا!  

ود...همه چیز به سرعت نور  نرگس دلشوره گرفته ب 

جلو می رفت و دل مادرانه ی او برای دختر جوانش  

می تپید...شاید عجله کرده بودند..شاید که نه ! حتما در  

 این مورد عجله کرده بودند...  

 هاجر در جواب سکوت نرگس پرسید:  

 _ تنهایی میری آقا رحمن؟  

 رحمن لقمه نانی داخل دهانش گذاشت و لب جنباند:  

نه...با این پسره شرط کردم اول بره زندون از پدرش  _  

 اجازه بگیره بعد بیاد دق الباب کنه واسه دختر مردم..  

_ کار خوبی کردی...اصال چه معنی داره ؟ ولِی دختر  

پدرشه ، تا پدر هست هیچ احدی حق نداره دست رو  

 دخترش بذاره!  

رحمن به تایید حرف هاجر سرش را تکان تکان  

رگس بی اهمیت به گفتگوی زن و شوهر با  داد..ولی ن 

دلشوره اش می جنگید...آیا به صالح بود دخترش  

عروس رضا شود؟ آن هم زمانی که شم زنانه اش  



هشدار میداد زِن رضا میونه ی خوبی با او  

ندارد..خودش که هیچ ، از ابتدا هم میونه ی خوبی با  

  تابان نداشت..االن که دیگر داستان شکل تازه تری هم 

 به خودش گرفته بود  

  ************************** 

   

تابان نگاه خیره اش را از شیشه ی مقابل به بیرون داد  

 و زمزمه کرد:  

 _ چه شد که به اینجا رسیدیم ؟   

پندار نگاهش کرد...نیم رخ سفت و سخت دختر خبر از  

حال درونش میداد...منعطف نبود و  تالشش میکرد  

 ابت نگاه دارد..آهسته پرسید:  مهره های گردنش را ث 

_ میخوای بریم یه جای خلوت...یه جایی که بشه راحت  

 تر حرف زد؟  

 تابان در همان حالت به سوال پندار جواب داد:  

 _ نه...همین جا خوبه !   

 یک تای ابروی پندار باال پرید و تابان ادامه داد:  

_ میخوام  همه ببینن تا بعد حرف و حدیث تازه از  

 درنیاد!  توش  

کنار خیابان ، مقابل دفتر مجله و حرف زدن در مورد  

یک عمر زندگی کار راحتی نبود...با این حال سعی کرد  



حال و روز او را درک کند...کاری که مدتها بود پیشه  

خودش کرده بود تا اطرافیانش را با خودش همراه  

کند...کمرش را به پشتی صندلی چسباند و مانند او  

بیرون داد ..انگشتانش را روی فرمان    نگاهش را به 

 ضرب گرفت و گفت:  

 _ پس اول من بگم ؟  

 تابان در جوابش فقط یک جمله گفت:  

 _ بی زحمت!  

 پندار نفسی پس داد و شروع کرد:  

_ راستش بخوای هنوز خودمم نمیدونم...بار اول که  

دیدمت فکر کردم ما دوتا خط موازیم که هرچی پیش  

.ولی کم کم یه چیزی..یه چیزی که  بریم بهم نمی رسیم. 

نمی تونم برای خودم حلش کنم مجبورم کرد    هنوزم 

 بیشتر بهت فکر کنم 
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 تابان با کنایه پرسید:  

 _ احیانا اون یه چیز اصرار پدرتون نبوده؟  

 پندار خنده ی کوتاهی کرد و جواب  داد:  

_ نه..حاجی که همون اول حرفش زد و تمام...اون که  

 حس بود...    میگم یه 



 دستش روی قفسه ی سینه اش گذاشت و گفت:  

 _ اینجا...  

 باالخره تابان نگاهش کرد..پندار با لبخند گفت:  

 _ اینجا بود که می تپید!  

_ پویا ! قلب پویا ...اون حس برادرانه ی سابق این  

 کشش ایجاد کرده!  

 این جمله ی تابان لبخند پندار را عمیق تر کرد  

گفتم ..منم اول مثل تو فکر میکردم ولی  _ نه..یه بارم 

بعد دیدم که پویا نیست..هیچ کدوم از این حرفا  

نیست...قلب خودم بود که می تپید... متوجه ای ؟ یه  

چیزی اینجا بود که میگفت شاید بشه دوتا خط موازی  

 رو بهم رسوند...  

 تابان نگاه سرد و بی روحش را از او گرفت..  

 گفت:    پندار در جواب رفتارش 

_ من ازت فرصت خواستم... به حرمت تو رفتم با  

پدرت صحبت کردم..اجازه ی بزرگترت گرفتم که االن  

بتونم اینجا بشینم دو کلمه باهات حرف بزنم..پس یه کم  

 اون اخماتو باز کن تا منم بتونم بگم چی میخوام..  

تابان برگشت و نگاهش کرد..پندار با نگاه تاییدی کرد  

 امه داد:  و آرامتر اد 



_ ببین ! همین قدر که برای تو سخته برای منم  

سخته... تو باید خودتو راضی کنی من باید هم تو رو  

راضی کنم هم مادرمو... یه کم باهام راه بیا..راه من از  

راهی که تو داری سخت تره تابان...نمی خوام کمکم  

کنی فقط تلخ نباش..حاال که بهم زمان دادی ، میدونم  

خودم ثابت کنم..چیز زیادی نمیخوام..همون  بده تا  

اندازه که به پویا فرصت دادی به منم بده..قول میدم  

خیلی کمتر ازاونی که فکرش کنی طول بکشه تا من  

 بشناسی!  

چهره ی تابان حالتی از نرمش گرفت...این مرد که نیاز  

به اثبات نداشت.. مرام و مردانگی اش اثبات شده بود..  

ز خودش بود..از قلبی که هنوز گیر  در واقع مشکل ا 

برادر او بود و به خودش قول داده بود تا ابد در قلبش  

 را به روی دیگری باز نکند  

کنیدبیاین خواستگاری..فقط یه  _ با خانواده هماهنگ 

 چیزی...  

 پندار تکانی به گردنش داد و تابان گفت:  

_ از من خیلی توقع نکنید..من...من بعد از پویا با  

م عهد کردم به کسی دل نبندم...سخته که بخوام  خود 

عهدم بشکنم...اینارو گفتم که بدونید راهتون خیلی  

 دشواره تر از اونیه که فکرش میکنید!  



 گوشه ی لب پندار انحنایی برداشت و زمزمه کرد:  

_ چه تفاهمی...چون منم همین قول به خودم داده  

 بودم...  

 پندار ادامه داد:    این بار ابروهای تابان باال رفت و 

_ فکر میکردم برای منم بعد از پویایی وجود نداره..  

فکر میکردم تا من هستم و دنیا هست تنها  

میمونم ...ولی انگار خدا تو رو گذاشت سر راهم که  

تابان ، ولو دشوار  پیدا کردم بگه وجود داره...من راهم 

ولی ثابت قدم پیش میرم..پس توام سعی کن راهتو پیدا  

ی ..ولو دشوار ولی پیش بری..اینجاست که فرق  کن 

 قوی و ضعیف شناخته میشه  

باید راهش پیدا میکرد..باید قوی می بود و در راهش  

ثابت قدم..پویا مرده بود درست ، ولی او حق نداشت  

درهای زندگی را به روی خودش ببندد...باید زندگی  

میکرد ولو زندگی مسیرش بسی سنگالخی و دشوار  

 بود...  

دقایقی بعد جای رحمن با تابان عوض شد...یک ساعت  

زمان داده بود تا به درخواست پندار دو جوان ساعتی  

باهم صحبت کنند...خودش هم به درخواست اکید علی  

رضا چهار چشمی مواظب خواهر زاده اش بود تا همه  

 چی طبق رسم و رسومات انجام گیرد..  



د و تابان دوشا  پندار آنها را سر خیابان اصلی پیاده کر 

 دوش رحمن راه افتاد  

_ بابات گفت حرفاتون بزنید..بیان خواستگاری اگه  

جواب تابان مساعد بود وقت محضر بگیرید و عقد  

 رسمی بخونید  

 تابان در سکوت فقط قدم میزد... 
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_گفت با صیغه موافق نیست...عقد که باشی پشتوانه  

یافته بعدش  داری ولی صیغه موقته ممکنه هر اتفاقی ب 

 طرف پس بکشه  

 تابان فقط سرش را ریز ریز تکان میداد  

_ بهش حق میدم..خودمم هاله روهمین جوری شوهر  

دادم..بعضیا میگن صیغه خوبه..یه مدت میرن و میان  

خوششون اومد که بسم هللا اگه نیومد اون به  اگه هم 

خیر و این به سالمت..اما من میگم فقط عقد...حداقل یه  

 ضری داری که اگه خواست بازی دربیاره..  سند مح 

تابان خسته از حرفهای تکراری که چندان هم مهم نبود  

 میان حرف رحمن رفت  

 _ بابا حالش خوب بود؟  



رحمن میان تاریک و روشن شب نگاهی به چهره ی  

 خواهر زاده اش انداخت و متعجب ابرویی باال انداخت  

دیدمش    _ آره شکر خدا...نسبت به دفعه ی قبل که 

جون گرفته بود...رو اومده بود ..روحیه اشم خیلی  

 بهتر بود..  

 تابان نفسش را پس داد..  

 رحمن پرسید:  

 _ تو حالت خوبه؟  

 _ خوبم  

_ گرفته ای ؟ حرف بزن دایی جون ..اگه فکر  

 میکنی ....  

 _ من هیچ فکری نمیکنم  

_ پس چی؟ چرا تو خودتی...تو ماشینم یه کلمه حرف  

 نکنه..  گم نزدی...می 

 _ خوبم دایی ... باور کنید هیچیم نیست...  

 رحمن سکوت معنی داری کرد و تابان ادامه داد:  

 _ فقط یه کم نگرانم... سرش را باال گرفت  

میکنم یا نه؟! آخه..آخه  _ نمیدونم دارم کار درستی دارم 

 سر چهارتا دونه عکس ...  

 _ آها...پس بگو ...مشکلت اینه.  



زیر برد و رحمن دستش را دور شانه    تابان سرش را 

 ی او حلقه کرد  

_ ببین دایی جون..اون چهارتا دونه عکس میتونه  

چهل تا بشه و با یه کالغ و چهل کالغ این و اون کارش  

دلخوری..میدونم فکر میکنی  بیخ پیدا کنه...میدونم ازم 

وسط و نذاشتم خودت تصمیم بگیری ولی ما که    افتادم 

یه چیزایی تو زندگی تجربه کردیم که    مو سفید کردیم 

شماها نکردید... من میگم بزار بیان جلو..حرفشون  

بزنن  و برن..بعد ما همون میکنیم سند و جلوی دهن  

خیلیا رو میگیریم..ولی بشینن کنار و فقط حرفشون  

وسط باشه گزک میافته دست خاله خان باجیای فامیل و  

 نمیزارن!    تو تن خودت و خانواده ات یه جای سالم 

خاله خان باجیای فامیل ، خنده دار بود !حتما که  

یکیشون بیخ گوش رحمن زندگی میکرد و نزدیک سی  

سال نقش خطیر خبر رسانی را ایفا کرده بود..اصال  

منظور رحمن هم از خاله خان باجی های فامیل همین  

شریک سی و چند ساله ی خودش بود...تردید نداشت  

بانی به هاجر اشاره میکند و  که رحمن با زبان بی ز 

 هشدار میدهد  

 _ قرار خواستگاری گذاشتین؟  



رحمن در جواب سوال بی مقدمه ی او فشاری به شانه  

 ظریف او وارد کرد:  

 _ هروقت شما بگی اونم میزاریم  

 باخنده گفت..تابان لبخندی زد و گفت:  

 _ گفتم بیان...  

..حاال ما  _ ای بابا..تنها تنها ؟ نداشتیما عروس خانم. 

 یه چیزی گفتیم ...یه مشورتی یه چیزی؟  

حرفهای رحمن با خنده و شوخی گفته شد...تابان اما  

...دلش پر بود...غم تا انتهای حلقش باال  فقط لبخند میزد 

 آمده بود و دلش هوای هوار کشیدن داشت..  

جایی ، در گوشه ای خلوت از این شهر بی در و پیکر  

شت و تا توان داشت  دست روی گوش هایش میگذا 

فریاد میکشید...آنقدر که همه ی غم و غصه هایش باال  

بیاد و با اکسیژن هوا ترکیب شود و ذره ذره در هوا گم  

 گردد  

   

پندار مقابل آیینه ایستاد و دستی به یقه ی پیراهن  

سفیدش کشید..همه چیز مرتب بود..شب قبل رضا را  

از یک    حمام برده و سروصورتش را صفا داده بود و 

ساعت قبل هم حاضر و آماده لباس هایش را تنش کرده  

 و فقط منتظر ناهید بود.  



اکنون دل نگران بود...همانجا مقابل آینه نگاهی به  

ساعت مچی اش انداخت و مضطرب لبش را زیر دندان  

 گرفت. 
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ناهید سر دنده ی لج افتاده بود و حتی یک کالم با او  

ربه های ساعت  حرف نمیزد.نگاهش را از عق 

گرفت.شاید بهتر بود یک بار دیگر شانسش را امتحان  

اخم و دلخوری مادرش    کند و با زبان نرم به جنگ 

 برود.  

سری به تاسف برای خودش تکان داد و کت مشکی  

 خوش دوختش را از روی تاج تخت برداشت.  

یک ساعت بیشتر به قرار خواستگاری فرصت نداشت  

؟ دو روز تمام    ش چه کند و هنوز نمیدانست با مادر 

قربان صدقه اش رفته بود و به هر زبان گویا و قابل  

فهمی تالش کرده بود بلکه دلش را به این مراسم نرم  

کند.ولی ناهید تمام مدت از او رو گرفته بود و با کم  

 محلی و قهر از کنار درخواستش رد شده بود  

کتش را به تن کرد ، سرشانه هایش را با یک حرکت  

ظم داد و  دستهایش را روی صورت مرتب شده اش  ن 



کشید...سرش را رو به سقف اتاق گرفت و در دلش  

 حرفی زد و از اتاق خارج شد.  

تیر آخر را در تاریکی رها میکرد...یا به هدف میخورد  

و مادرش با او راهی میشد ، یا به سنگ میخورد و  

مجبور بود همراه پدِر بیمارش  راهی شود و اولین  

 ط خواستگاری را زیر پا بگذارد.  شر 

پشت در اتاق پویا ایستاد و نفسی تازه کرد...این روزها  

ناهید بیشتر وقتش را در اتاق پویا سپری میکرد و  

کمترین زمان را در کنار پدر و پسر می گذراند...دستش  

باال رفت و بسم الهی زیر لب گفت...هنوز ضربه ی  

بود که در باز شد    انگشت روی بدنه ی در  فرود نیامده 

و دست پندار روی هوا ماند...اندام کوچک و ریزه  

میزه ی ناهید در قاب در نمایان شد و لبخند شیرینی  

 روی لبهای پندار نشست.  

اخم داشت...به پسرش نگاه نمیکرد ولی مرتب بود و  

آماده ی برگزاری یک مراسم رسمی.پندار هیجان زده  

اه برزخی ناهید باال  دستهایش را از هم باز کرد که نگ 

 رفت  

 _ وایستا عقب پندار ! هیچی نگو ، حتی یه کلمه!  

غرش ناهید دستهای پندار را وسط راه متوقف  

کرد...ولی لبخندش وسعت بیشتری گرفت و این بار  



دست روی سینه اش گذاشت ، مودبانه سرش را زیر  

 برد و زمزمه کرد:  

 امر بفرما!  _ من نوکر هرچی مادِر بامرامم هستم...شما  

ناهید با اشاره ی دست پندار را پس زد و از کنارش رد  

شد..پندار نفس آسوده ای پس داد و از پشت سر  

نگاهش کرد..لباس پلو خوری تنش کرده بود...مانتوی  

ساده مشکی با روسری سفید...حس میکرد بار  

سنگینی از روی قفسه ی سینه اش برداشته اند...واقعا  

نمیکرد چطور با خانواده ی تابان    اگر ناهید همراهیش 

ابتدا اعتبارش زیر سوال می  رو به رو میشد؟ از همین 

 رفت و دیگر حنایش نزد این خانواده رنگ نمی گرفت  

ناهید همانطور که تاوسط سالن پیش می رفت ضنجه  

 مویه کرد:  

 _ آدم هرچی باشه مادر نباشه!   

ه  برگشت..نگاه پر از سرزنشی به پسرش انداخت و ت 

دلش برای تمام برازندگی های پسرش غنج زد..ولی به  

 روی خودش نیاورد و ادامه داد:  

_ دلم نیومد پندار.. خاک برسرم کنن که مادرم...مجبور  

شدم رخت عزای برادرت دربیارم و به خاطر تو سفید  

تنم کنم وگرنه ولت میکردم تنها بری تا دستت بیاد یه  

 من ماست چقدر کره میده  



ا اشتیاق نگاهش میکرد..صورت گرد و با نمک  پندار ب 

مادرش در قاب سفید روسری چقدر زیباتر به نظر  

میامد..لبهای کتش را باال زد و یک دستش را به  

 کمرش گرفت و دست دیگرش را دور لبش کشید  

_ منکه از همون اول اعتراف کردم بدون شماها معنی  

.یکیتون  نمیشم..دیشبم گفتم که شما دوتا بال پروازمید. 

 نباشه با یه بال چطور اوج بگیرم؟  

 ناهید دلخور درجواب او پرسید:  

_ ولی من شکستم پندار..با بال شکسته میشه اوج  

 گرفت؟  

 لبخند از روی لب پندار محو شد  

 _ خدانکنه مادِر من !   

 درهمان حال به گام هایش فرمان رفتن داد و گفت:    

.یهو دیدی از  _ پندار کفن کردی دیگه این حرف نزن. 

 همین راهی که اومدم برگشتما!  

مقابل مادرش ایستاد..بغض تا پشت لب ناهید آمده و  

اشک حلقه  چشمش را پر کرده بود..برای پسران  

جوانش آرزوها داشت..خیاالت در سرش پرورانده بود  

ولی نفهمید کدام دست از غیر غافل آمد و همه  

خروارها    آرزوهایش را به باد هوا سپرد..پویا زیر 



خاک خوابید و پندار راه نیمه تمام پویا را در پیش  

 گرفت.  

پندار منتظر اجازه ی او نشد و با احتیاط زیاد سر  

 مادرش را در بغل گرفت.  

_ پندار اشکتو نبینه خب!؟ بهت قول میدم از کار  

اعتماد کن    امروزت پشیمون نشی..تو فقط به من 

 همین!  

 نم اشکش را گرفت:    ناهید انگشت زیر پلکش کشید و 

_ حاال که به حرف من نبودی باید قول بدی که  

 خوشبخت شی..خوشیتو نبینم میمرم بچه حالیته؟  

_ خدانکنه ! یعنی یه روز شما نباشی و من باشم ؟  

 اصال امکانش هست!  

از مادرش فاصله گرفت..خم شد و رخ به رخ مادرش  

 دم زد:  

تو این حال  _ پندار اگه پنداره که نمیزاره مادرش  

بمونه..خیلی زود همه چی درست میکنم صبر کن تا  

 ببینی! 
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 ناهید بغضش را فرو داد و دلخورگفت:  

 میام ولی حرف نمیزنم  _ من 



 پندار لبخند زد  

 _ شما فقط باش..ساکت باش ولی  

 باش!  

 ناهید دوباره دم زد:  

_ خودت میدونی و پدرت ..از من فقط یه عروسک  

 واست باشه؟  میبری پندار ح 

 پندار صورتش مادرش را قاب گرفت و گفت:  

_ حواسم هست که دارم  چه گوهری با خودم  

میبرم..ارزشت بیشتر از ایناست ناهید خانم خودت  

 خبری  نداری..یا اینکه داریوووو  

 نگاهش را میان چشمان مادرش رقصاند  

ناهیدضربه ای به قفسه اس سینه ی پسرش زد و  

 گفت:  

! برو سراغ  بابات ...االنه که صداش    _ بسه دیگه 

 دربیاد  

پندار مودبانه دست روی چشمش گذاشت و "ای به  

 چشم " دلنشینی تحویل مادرش داد  

این پسر دست پرورده ی خودش بود..تواضع و فروتنی  

و ادب را از خودش یاد گرفته بود..برای همین حیفش  

می آمد حاصل عمر و جوانیش را دو دستی تقدیم  

..آن هم تقدیم به دختری که حس میکرد با نقشه  کند. 



پیش آمده..اول قلب پویایش را تصاحب کرده واکنون  

 همه ی پندارش را..  

خانه درسکوتی سخت و سنگین فرو رفته بود..انگار  

همه با هم غریبه بودند..همه از هم فرار میکردند...سبد  

گل و شیرینی وسط اتاق جا خوش کرده بود..تابان در  

سفید گل دار ، کنار نرگس مچاله شده بود و    چادر 

نرگس به برادرش پناه برده بود...هاجر اما در  

آشپزخانه وول میخورد و هراز گاهی تلق و تلوقی  

میکرد و سکوت ایجاد شده را درهم می شکست..واما  

این وسط فقط رضا بود که لبخند داشت...دیدار دوست  

هرچند رحمن  و آشنای سابق روحش را تازه کرده بود.. 

با روی باز به استقبالش رفته بود..هرچند دسته ی  

ویلچرش را گرفته بود و باقی مانده ی راه را به کمک  

او آمده بود ، اما در عمق نگاهش یک گالیه سی ساله  

نشسته بود..گالیه از مردی که روزگاری نه چندان دور  

، مثل کبک سرش را زیر برف کرده  و اجازه داده بود  

ه خواهرش یک سال تمام پشت در بسته ی اتاق  یکدان 

 اشک بریزد و چشم انتظاری بکشد.  

ولی رضا با وجود همه ی اینها بازهم لبخند  

میزد...خرسند بود از این دیدار ، از این وصلت ، از  

 این برخورد به ظاهر اتفاقی اما شیرین!  



ناهید معذب بود..درست مثل نرگس که معذب سرش را  

و همه ی اختیارات را به برادرش واگذار  زیر برده بود  

 کرده بود...  

 نهایتا رحمن با این جمله رسما مراسم را شروع کرد  

_ الهی به امید تو...خب جوون از خودت بگو..از  

 موقعیتت..از سطح سواد و مدرکت..  

پندار که خیلی مودبانه روی دوزانو نشسته بود حرکت  

ان تکان  ریزی سر جایش زد...دل در سینه ی تاب 

خورد...تفاوت سطح طبقاتیشان بی اندازه به چشم می  

آمد...احساس بدی داشت از اینکه مجبور بود شرایطش  

 را با آنها مقایسه کند و الجرم با موقعیت کنار بیاید..  

 قبل از اینکه پندار لب باز کند رحمن گفت:  

_ البته اینم بگم که چیزی ناگفته نمونه..من قبال رفتم  

ا پندار و یه دور همه ی اینارو پرس و جو  خدمت آق 

کردم ..اگه سوالی می پرسم فقط محض اطالع آبجی  

خانم و بقیه اس..البته پدر دخترمون که در جریانید ؟  

فعال دست و پاشون بسته اس و وکالت تام االختیار به  

من دادن که چیزی رو از قلم نندازم..منم مامور و  

میکنه از حاال بگم که  معذروم..پس اگر تکرار خستتون  

 حاللم کنید!  

 پندار لبخندی زد و سرش را زیر برد  



_ اختیار دارید حاج دایی! البته که حق با شماست...در  

هرصورت من هم در معیت حاجی  و حاج خانم اومدم  

که شفاف سازی کنم..شما بپرسید من در حد توان در  

 خدمتم!  

یروزه  رحمن خنده ی کوتاهی کرد و یک دور تسبیح ف 

 ای دانه درشتش را میان انگشتانش حرکت داد  

_ خب پس! بسم هللا جوون...این گوی و این  

میدون...شما بگو ما بین حرفات چرتکه میندازیم تا به  

 نتیجه برسیم  

جواب های پندار البه الی چرتکه انداختن های رحمن  

یک ساعتی طول کشید..تمام مدت نه نرگس نگاهی  

ناهید کلمه ای به زبان    سمت ناهید برد و نه 

آورد..تابان هم که از همان ابتدا یک درگیری تازه پیدا  

 کرده بود...  

نسبت فامیلی دو خانواده به شدت فکر و ذکرش را  

مشغول کرده و آسایش خیال برایش نگذاشته  

بود..چطور ممکن بود موضوع به این مهمی از چشم  

که  او دور بماند..فقط منتظر یک فرصت طالیی بود  

مادرش را تنها در گوشه ای از خانه گیر بیاورد و  

 سوال پیچش کند...  



همه ی حرفها زده شد و در پیش چشمان خندان رضا  

قرار و مدارها گذاشته شد...درنهایت مهمانان همانطور  

که آمده بودند رفتند و تابان بی معطلی مادرش را به  

 اتاق فرا خواند..  

و اخم وتخم ناهید را  نرگس که تمام مدت معذب نشسته  

به جان خریده بود ، رفت که این بار پاسخ گوی سوالی  

باشد که ازقبل میدانست دیر یا زود سرباز کرده و ذهن  

 دخترش درگیر میکند 
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تشکر جانانه  پندار رضا را به تختش هدایت کرد و یک 

از مادر دلخورش به جا آورد..در فکر این بود که در  

ی بگیرد و بیشتر از اینها از  اولین فرصت هدیه ا 

خجالت مادرش دربیاید..اما فعال کار واجب تری  

داشت...قدم به اتاقش گذاشت و بالفاصله شماره ی  

 رفیق قدیمی اش را گرفت و منتظر ایستاد  

_ سالااممم ، به مهندس بی وفای خودمون! باز کجا  

 افتاده ساالر خان؟؟؟!  کارت گیر کردی که مسیرت به من 

خانش را کشیده و پر معنا تلفظ کرد..محمد دوست  ساالر 

قدیمی و سابق هردو برادر بود..وکیل پایه ی یک  



دادگستری بود و گاهی دوستانه کارهای قانونی شرکت  

 را با مشورت او پیش میبرد  

_ سالم و عرض معذرت..خوبی تو؟ سایه ات سنگین  

نزنم تو نباید یه حالی ازما  شده محمد؟ یعنی تا من زنگ 

 بپرسی ؟  

_ ای بابا..دیگ به دیگ میگه روت سیاه..مرد حسابی  

 تو آلزایمر گرفتی  مارو یادت رفته از من گالیه میکنی؟  

پندار خندید...انگشت شصتش را گوشه ی لبش کشید و  

 گفت:  

 _ خب بابا توخوبی ، میگم محمد؟  

 _ جونم؟  

_ جونت بی بال ، برادر وقت داری فردا یه نوک پا بیای  

 ؟  شرکت 

 _ کارم داری ؟  

 پندار با خنده گفت:  

_ نه فقط میخوام  ببوسمت...خب معلومه کارت دارم که  

 میگم!  

 محمد تاملی کرد و با شیطنت گفت:  

_ خب اگه کار داری که یه زحمت به قدم های مبارکت  

بده  خودت بیا...د آخه مردحسابی تو کار داری من بیام  

 پیشت؟ عقالنیه به نظرت؟  



 ده ی بلند تری کرد و گفت:  پندار خن 

_ حق داری ولی جون تو گرفتارم..حاال میای یا خودم  

 یه کاریش کنم؟!  

_ میام ، حاال کارت چی هست ؟ بازم گیر قانونی داری  

 یا میخوای سندی چیزی به نامم کنی؟  

_ خیلی ناکسی ، نه بابا هیچ کدوم...میخوام ببینم  

 بند دربیارم؟!  میتونم یه زندونی رو برای چند روز از  

_ یاعلی! کیو ؟ جرمش چیه ؟ برای چی میخوای درش  

بیاری؟! پندار جون محمد خطا مطا نرفته باشی که من  

 نیستم!  

پندار خنده اش را در پس آه عمیقش پنهان کرد و  

 جواب داد:  

_ هول نکن بابا...یه آشنای قدیمیه ! بدهی باال  

ون  آورده ..عقد دخترشه میخوام بیارمش بیرون ا 

 ساعت کنار دخترش باشه!  

..حاال اون دختر کی  _ بابا دمت گرم..خیر ببینی پسر  

 هست که داری واسش جانفشانی میکنی؟  

پندار سکوت کرد..هنوز برای گفتن خیلی چیزها زود  

 بود.برای همین در جواب محمد گفت:  

 _ حاالاا..تو فقط بگو کی میتونی بیای؟  

 ت:  محمد درجوابش نفسی پس داد و گف 



نیست...میتونی در  _ ببین خیلی ام نیاز به حضور من 

خواست مالقات بدی..بعد به زندونیت بگی یه الیحه تو  

زندان بنویسه و درخواست مرخصی بده...بعد طبق  

چیزی که قانون تعیین میکنه تو وثیقه میزاری و  

آزادش میکنی...مدتش دیگه بستگی به قانون و میزان  

وز رو حتما میتونه بیاد...در  جرمش داره ولی دو سه ر 

نباید خارج شه که اگه نیازش داشتن در  ضمن از شهرم 

دسترس باشه..اگرم غیبش بزنه سند تو توقیف میشه تا  

 گیرش بندازن..  

 _ اکی..پس اول باید خودش اقدام کنه ؟؟  

الیحه رو که گفتم بنویسه..بعدش  _ حتما..اول باید اون 

 انونیش انجام میدی  دیگه تو میافتی وسط و کارای ق 

_ ممنون داداش...میگم دم دست باش ، شاید  باز  

 کارت داشتم  

 محمد خندید...بچه پرویی حواله اش کرد و گفت:  

 _ مگه دستم بهت نرسه.. 
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یک هفته میان دلشوره و تردید دست و پا زد تا روز  

موعد فرا رسید...رحمن عجله داشت..کار و زندگیش را  

ده و به خاطر مراسم خیر خواهر زاده  در وطن رها کر 



اش اسیر تهران شده بود...دو روزی بود که تارا و  

مهرداد هم به جمعشان اضافه شده بودند...خانه شلوغ  

بود و رفت و آمدش بیشتر از هر زمان دیگری به چشم  

می آمد...هرچند تارا ابتدا کمی گالیه مند بود ولی  

وشیارش  نوازش های نرگس و نصیحت های رحمن ه 

کرد و اجازه نداد پیش روی کند و راه گالیه مندی را  

 برای شوهر پر توقع اش هم باز بگذارد.  

به زور و اصرار تارا ، نرگس بعد از مدتها یک روز از  

عمرش را در بازار گذراند و با مبلغی که رحمن پنهانی  

 در اختیارش گذاشته بود سرتا پایش را نو نوار کرد.  

ر  قرار گذاشت و تابان را به همراه  یک روز هم پندا 

تارا برای خرید حلقه و چادر عروس بیرون برد...حلقه  

ها ساده و زیبا انتخاب شد...پندار تمام تالشش را  

میکرد که سبک ترین و مناسی ترین حلقه را انتخاب  

کند..هرچند غم نهفته در چهره ی تابان و کم حرفیش  

کرده بود تا پایان  ته دل او را بی تاب میکرد ولی عهد  

این راه ایستادگی کند و میکرد...مطمئن بود آن روز  

موعود خواهد رسید..روزی که تابان به نیت صادقانه  

ی او پی خواهد برد و او را با جان و دل پذیرا خواهد  

 شد.  



ناهید اما تمام مدت در سکوت و انزوا به سر میبرد..نه  

هار نظری  تمایلی به این مراسم کوچک داشت و نه اظ 

می کرد..هرچقدر رضا اشتیاق داشت و روز شماری  

میکرد ، ناهید در گوشه ای خلوت میکرد و اشک می  

 ریخت  

   

چهره ی عروس و داماد در قاب آیینه تصویر زیبایی  

ایجاد کرده بود...تابان محجوبانه میان چادر سفید نگاه  

دزدیده بود و به سختی با دلشوره اش مبارزه  

تند تند تسبیح می چرخاند و ناهید کنار  میکرد..نرگس  

داوود و ویلچر رضا ایستاده بود و به زور اشک  

 چشمش را مراقبت میکرد..  

مراسم پسرش خیلی غریبانه و در عین سادگی برگزار  

 میشد.  

خانواده ی کوچک عروس در یک طرف و خانواده ی  

کوچک تر رضا یک طرف دیگر سالن را اشغال کرده  

 بودند.  

بدتر دیگر نمی شد...همه ی آرزوهایش در حد    از این 

آرزو مانده بود و مجبور بود مشتی خاک رویشان  

 بریزد و در پس ذهنش همه ی آنها را دفن کند.  



عزادار بودنشان بهانه ی خوبی برای این مراسم ساده  

و غریبانه نبود...دست و دلش به این مراسم نمی رفت  

این چنین ساده    وگرنه امکان نداشت مراسم پندارش را 

 برگزار کند.  

پندار از داخل آینه نگاهی به چهره ی مضطرب تابان  

انداخت و نیشخندش را با نگاه کردن به ساعت مچی  

 اش مخفی کرد.  

 عاقد پشت میزش جاگیرشد و پرسید:  

 _ خب ! اگه اجازه بدین  دیگه مراسم شروع کنیم؟  

 همه ی نگاه ها سمت پندار چرخید.  

به دست دست کردن های پندار نیشخند    اولین کسی که 

زد مهرداد بود...عجیب به برازندگی های این مرد  

حسادت میکرد و دلش می خواست به نحوی از همین  

ابتدا برتری خودش را ثابت کند..لعنتی از همه لحاظ  

 او را می بست  سر بود و سر بودنش راه جوالن دادن 

 د :   پندار در جواب عاقد لبخندی زد و اشاره کر 

 _ چند دقیقه دیگه صبوری کنید ممنون میشم!  

نرگس مضطرب وناهید غمگین بود.تارا باالی سر  

خواهرش ایستاده بود و به شلوغ کاری دخترهایش  

غرمیرد و این وسط فقط رضا لبخند میزد و مهرداد در  

 کنار رحمن در دلش جشن گرفته بود  



نوز  تازه داماد عجب مهمانان را اسیر خودش کرده و ه 

از گرد راه نرسیده یک امتیاز منفی برای خودش ثبت  

 کرده بود  

مهرداد مدام در حال مقایسه بود...هر لحظه داشته های  

پندار و نداشته های خودش را در کفه ی ترازو گذاشته  

و باال و پایین میکرد ، ودر نهایت کم میاورد و تن به  

 کینه میداد  

گان را هوشیار  ضربه ای که به در اتاق عقد خورد هم 

کرد..لحظه ای بعد علی رضا در کنار محمد وارد اتاق  

شد و حضورش همگی را شوکه کرد...تابان از جا کنده  

 شد و تارا بغض کرده سمت پدرش پرواز کرد...  

لحظه ای بعد دخترها در آغوش پدرشان فرو رفتند و  

 بعد از مدتها عطر تنش را به جان خریدند.  

بود و با اشتیاق زیاد فقط به صحنه  پندار سرپا ایستاده  

 ی ایجاده شده نگاه میکرد.  

بعد از دخترها نرگس پیش رفت...دستی به کت مشکی  

رنگ علی رضایش کشید و بغض کرده و پر از خجالت  

 زمزمه کرد :  

 _ خوش اومدی!  



نگاه علی رضا پر از حرفهای نگفته بود..نرگسش الغر  

ع شده بود و چین  و افتاده شده بود..شانه های بهم جم 

 و چروک زیر چشمش حاال دیگر به چشم می آمد.  

رحمن...هاجر..مهرداد و نوه ها یکی پس از دیگری به  

 استقبال رفتند.  

رضا در سکوت به پندار نگاه کرد..دست به دست محمد  

داده بود و دوستانه از او تشکر میکرد..لبخند  

ین  زد..پسرش کار درست بود ! چه کسی بود که منکر ا 

 همه درستی و راستی باشد؟  

تابان قدمی به عقب برداشت و با ولع پدرش را رصد  

کرد...اشک حلقه ی چشمش را پر کرده بود...دستی  

 زیر پلکش کشید و رو به رحمن زمزمه کرد:  

 _ ممنون دایی! 

 
 #۱۹۰ 

در این لحظه دیگر دلخور نبود...پدرش آمده بود و  

 ل کرده بود.  عطر حضورش بوی متعفن دلخوری را زائ 

رحمن نیشخندی زد و دست روی شانه ی خواهر زاده  

اش گذاشت..او را به پشت چرخاند و کنار گوش زمزمه  

 کرد:  



_ از من نه ! از آقا پندار و رفیقش تشکر کن که این  

 چند روز خیلی دوندگی کردن  

تابان حسابی غافل گیر شده بود...نگاهش کرد...پندار  

ه همراه پدرش وارد شده  دست در دست مرد جوانی ک 

بود درحال خوش و بش بود...سنگینی نگاه تابان ،  

پندار را به خودش آورد...نگاه از محمد گرفت و  

لبخندی دلنشین تحویل تابان داد..تابان به تشکر سری  

 داد و پندار به تایید پلک هایش را بست  

اولین قدم را محکم برداشته بود..گفته بود خودش را  

اما با این حرکت اثبات کرده بود که مرد    ثابت میکند 

 عمل است .  

اتاق عقد تقریبا بهم ریخته بود...بعد از همه پندار پیش  

رفت و صمیمانه با علی رضا دست داد و او را در  

آغوش کشید..ناهید حتی یک لحظه ام دست از مقایسه  

ی نمی کشید ودر ذهن آشفته اش صحنه ها را باال  

اد حرص میخورد و رضا فقط و  وپایین میکرد ..مهرد 

 فقط خرسند بود  

سوره ی نور ! قرآن را میانشان بازکردند و نگاه هر  

 دو جوان به خطوط قرآن نورانی شد  

گذاری این سوره به نام نور آیه  سوره ی نور؛ علت نام 

ی سی و پنج آن است که خداوند را نور آسمان ها و  



ه  سفارش  زمین معرفی میکند..از آنجا که در این سور 

های بسیار در مورد رعایت عفت و پاکدامنی صورت  

گرفته در روایات نسبت به فراگیری و قرائت این سوره  

 توسط زنان تاکید شده است..  

دلش تقریبا آرام گرفته بود..کالم خدا پیش رویش بود و  

پدرش باالی سرش..دیگر احدی نمی توانست جیک  

   بزند و پاکدامنی او را زیر سوال ببرد 

   

النکاح سنتی؛ صدای عاقد اندک ولوله ی داخل سالن  

را ساکت کرد..تابان اشکش را در پس نفس عمیقی که  

 گرفت پنهان کرد  

و همچنین در این سوره ی مبارک به احکام مجازات  

مردان و زنان زنا کار و کسانی که به زنان پاکدامن  

تهمت میزنند و حکم حجاب و رعایت پاکدامنی برای  

 ی از انحرافات دیگر پرداخته شده..  جلوگیر 

هر لحظه دلش بیشتر و بیشتر آرام می گرفت ...در  

پیشگاه خدا سرش باال بود و احساس رضایت  

میکرد..هیچ وقت از جوانی و موقعیت هایش  

سواستفاده نکرده بود..پاکدامن بود و آنهایی را که  

دامن  پاکش را به حرف و حدیث آلوده کرده بودند را  

 ا واگذار کرد...  به خد 



 عروس خانم وکیلم ؟؟؟  

 تارا کنار گوشش زمزمه کرد:  

 _ عزیزم نمیخوای جواب بدی؟  

انگشت زیر پلکش کشید و نم اشکش را پاک  

کرد..سرش باال رفت..مادر و پدرش چه صمیمانه  

نگاهش میکردند..به رویشان لبخند زد و با اجازه ی  

 بزرگترها بله داد..  

در سالن همهمه ایجاد    صدای صلوات و تبریک 

کرد...عاقد با یک صلوات دیگر جمع حاضر را دعوت  

 به سکوت کرد و خطبه ی بعدی را برای پندار خواند..  

جواب پندار محکم و بی معطلی آمد...ناهید با دستمال  

 مشتش اشکش را پاک کرد..    سفید میان 

تمام شد..پسرش از کفش رفت..ساده و غریبانه و در  

و بال را به جانش خرید...شاید هم این بال    خفا بله داد 

از آن دست بالهای شیرین بود...از آن بالیی که اکثر  

 مرها دعا میکنند خانه هایشان بی بال نماند...  

میان بغض و اندوه لبخند زد..تکه کالم رضا را به  

 خاطر آورد و لبش به لبخند کمرنگی مزین شد  

 بال نمونه    _ زن بالست ولی الهی هیچ خونه ای بی 

چقدر سر این جمله با رضا بحث کرده بود..چقدر او ناز  

 کرده بود و رضا نازش را خریده بود  



بازهم شلوغ کاری تارا و دخترهایش سالن را  

 برداشت..  

تارا جعبه ی حلقه ها را مقابلشان گرفت..پندار خوش  

رو تشکر کرد و حلقه را تابان را از گیره جعبه جدا  

 د..  کرد ومنتظر مان 

تابان باید اول با دلش کنار میامد و بعد دستش را در  

 دستان او می گذاشت  

دست پندار روی هوا مانده بود  و همه منتظر عکس  

العمل او بودند ...تابان در نهایت دستش را باال برد و  

 حلقه ی ازدواجش را تحویل گرفت..  

سرد بود..سر انگشتان دختر مانند یک تکه یخ سرِد  

ود و دل مردانه ی پندار را متالطم کرد..ولی  سرد و ب 

عهد کرده بود گرمش کند..نه تنها انگشتان سرد و یخ  

 زده ، بلکه تمامش را به خودش دلگرم کند.  

سر آخر حلقه ی پندار هم میان انگشت جا گرفت و  

 نگاه دو جوان در هم گره خورد..  

پندار به روی همسرش لبخند زد..از همین لحظه به بعد  

بان متعلق به خودش بود..دختری که به سختی  تا 

لبخندش را با لبخند پاسخ میداد و ترس و اضطراب  

 همچنان مهمان نگاهش بود.  



داوود ویلچر رضا را پیش برد..نرگس و علی رضا هم  

تا مقابل جایگاه پیش رفتند...ناهید اما به سختی قدم بر  

میداشت...جعبه ی جواهری که را از قبل آماده کرده  

بود در بر گرفته و با ترید زیاد قدم بر میداشت.. پندار  

ابتدا به پای پدرش ایستاد و مقابلش خم شد ، دست  

معلول رضا را باال گرفت و بوسید ، سپس  سرش را  

در بر گرفت و به پدر و مارش حس پشت گرمی  

داد..بعد از او نوبت مادرش شد...قدم اول را خودش  

رایش آغوش  سمت او برداشت و میان جمع ب 

گشود...دلش می خواست همه بدانند که مادر و پدرش  

 از اولویتهای زندگی او هستند.. 

 
 #۱۹۱ 

 
همه بدانند که پندار اگر پندار است از آغوش گرم مادر  

و دست نوازش گر پدر پندار شده است...همچنان که  

ناهید در آغوش پسرش فشرده میشد و اشک می  

و پدرش مامن گرفته    ریخت ، تابان هم در آغوش مادر 

 بود...  

کم کم نوبت به ناهید و تابان رسید...خواه ناخواه این  

دختر عروسش بود...خواسته یا ناخواسته باید رسم و  



رسومات را به جا میاورد و پسرش را سرافراز  

میکرد... به سردی جعبه ی مخمل سرمه ای رنگ را  

میان انگشتان عروسش جا داد و آغوش سردش را  

لحظه ای در اختیار تابان گذاشت..او "مبارک  برای  

باشه" ی ضعیفی گفت و به تبع تشکر ضعیفی هم  

 دریافت کرد  

مهرداد از سکوت ایجاد شده کمال  استفاده را برد و  

 کنار گوش رحمن پرسید:  

 _ شما سند گرو گذاشتین؟  

رحمن نیشخند زد..مرد بود و جنس خودش را خوب  

حسادت را در نگاه او    می شناخت..از همان ابتدا هم 

دیده و برایش تاسف خورده بود..سرش پایین برد و  

صدایش را پایین تر ، کنار گوش او اشاره ای به پندار  

 زد و گفت:  

 _ اون جوون میبینی؟  

 مهرداد چشم ریز کرد و رحمن با سیاست ادامه داد:  

_ خیییلییی مرده...هرچی گفتم تا حاال نه  

 نیاورده..میدونی چرا؟؟؟  

 مهرداد سرش را سمت او چرخاند و رحمن جواب داد:  



_ چون از خودش خیلی مطمئنه ، چون یاد گرفته که  

مردونگی به اهن و تولوپ نیست.. مردونگی به وقت  

 عمل ثابت میشه جوون..چی؟ به وقت عمل!  

نگاه مهراد از کنایه و تاکید اوپر از بهت و حیرت  

ن نیشخند  شد..رحمن کمر راست و در نگاه مرد جوا 

 زد.  

_ آره پسر جان ! یه کلمه گفت دخترتون میخوام پای  

 همه چیشم وایستاد..  

مهرداد خیره خیره فقط نگاهش میکرد..رحمن با همان  

 قدرت ادامه داد:  

_  وگرنه من سندم کجا بود تو غربت ؟ جواز محل کاِر  

خودش گذاشت ، چون رضایت تابان میخواست..چون  

ش نمی تونست عقد کنه...همین    دختر مردم بی اذن پدر 

 اول کاری خوشم اومد از جنم و جربزه اش...  

 ..رحمن متذکر شد:  مهرداد کال خلع سالح شده بود 

_  ایشاهللا یه روز بیاد که همین چیزارو در مورد تو  

بگم..دیر نیست پسر ! بجنب ، بجنب که اگه نجنبی  

 قافیه رو باختی!  

شد...هیچ کس به    سیبک گلوی مهرداد باال و پایین 

اندازه ی رحمن رک و بی پرده حرف نمیزد...تو این ده  



سال بیشتر از ده بار به خاطر تارا با او سرشاخ شده  

 بود و به قولی شاخش را شکسته بود  

آخر شب بود..بعد از مراسم شامی که همگی مهمان  

رحمن بودند هنگام خداحافظی دست سرد تابان را به   

ابان  بابت آزادی پدرش از او  گرمی فشرده بود ، ت 

تشکر کرده بود و او در جوابش با چشمکی شیرین  

گفته بود قابل شمارو نداشت..سپس از  او جدا شده و  

اجازه داده بود بعد از مدتها تابانش رنگ پدر به  

 خودش ببنید و از کنار او بودن لذت ببرد  

   

با این فکر لبه ی تخت نشست ، وارد صفحه ی  

 د و  این دو بیت شعر برایش تایپ کرد  خصوصی او ش 

   

 از قافله جا ماندم   

 تا هم قدمت باشم  

   

 تا در طبق تقسیم  

 راضی به کمت باشم  

   

 )علی رضا آذر(  



در آخر هم یک جمله برایش نوشت و دکمه ی ارسال  

 را زد  

   

"من به کمتم راضیم ، تمام من برای تو ، فقط کنار دلم  

 باش!"  

   

ه به زبان تابان تسلط داشت و حس  خیلی وقت بود ک 

میکرد تابان از هیچ زبانی به اندازه ی زبان شعر لذت  

   ۰نمیبرد 

تابان چندین و چند بار پیامش را خواند و با خودش  

خندید...انصافا شب خوبی را پشت سر گذاشته بودو  

این دو بیت شعر زیبا هم شده بود نوش آخر  

ابش  شبش..انگشتش روی کلمات لغزید و در جو 

 نوشت:  

 _ بازم بابت همه چی ممنون...شب خیلی خوبی بود.  

همینکه پیامش بی جواب نمانده بود یک دنیا ارزش  

 داشت...در جواب دختر نوشت:  

_ خیلی هم عالی ، هرکاری کردم وظیفه بود  فقط   

 مواظب خودت باش که حاال حاالها باهم کار داریم!  

الیک فرستاد و  تابان لبخند زد..در جوابش یک استکیر  

یک استیکر شب به خیر هم دریافت کرد...با ورود  



ناهید مکالمه ی کوتاهش به همین جا ختم شد ..ناهید  

گالیه مند وارد اتاق پسرش شد و تابان با فکر اینکه  

 امشب با پدرش زیر یک سقف می خوابد زیر پتو خزید  

پسرش داد و کنار  ناهید لیوان همیشگی را به دست 

خشک کرد..پندار دست دور شانه ی    دست او جا 

 مادرش انداخت و ناهید مویه کرد:  

_ همین می خواستی ؟ آره بچه؟ ! می خواستی جلوی  

 رو یخم کنی؟!    دوست و آشنا سنگ 

پندار  پلکهایش را روی هم گذاشت..ناهید پر از درد  

 ادامه داد: 

 
 #۱۹۲ 

پندار  پلکهایش را روی هم گذاشت..ناهید پر از درد  

 ه داد:  ادام 

_ امروز هزار بار از خدا مرگم خواستم...اگه بدونی  

چی به من گذشت ؟ هی به مراسمت نگاه کردم و هی  

خون دل خوردم..هی خون دل خوردم و هی با خودم  

گفتم االن این فامیل من پشت سرم چی میگن آخه؟  

نمیگن هنوز کفن اون یکی خشک نشده زنیکه خل و  

پسرش دختر عقد کنه ؟  چل پاشده رفته برا این یکی  

اصال نمیگن این دختر کجا بود که یهو سر کله اش پیدا  



شد؟ نمیگن این چه مراسمی بود که دوتا بزرگتر توش  

 جا نداشت ؟  

 _ حاج خانم؟؟  

 ناهید در جوابش اعتراض پسرش تشر زد:  

_ هیچی نگو پندار...تو که از دل من خبر نداری ...آخه  

.مگه میشه بچه ام مثل  خاک برسرم کنن مثال مادرم.. 

غریبه ها لباس دومادی تنش کنه و من به روی  

نیارم...ظلم کردی بچه ظلم ! هم در حق من هم   خودم 

 در حق خودت!  

همه ی حال خوبش به آنی خراب شد...لیوان سرد را  

میان پنجه هایش فشرد و به یاد انگشتان سرد تابان  

توانست  افتاد...تازه شروع مشکالتش بود...ای کاش می 

حرف دلش به زبان بیاورد..ای کاش مادرش دل به  

دلش میداد تا برایش بگوید چه بی صدا این دختر در  

وجودش تپیده است...آهسته و نرم نرمک وارد قلبش  

شده و همه ی آن را تصاحب کرده است...تابان او ظلم  

 نبود...نمونه ی بارز مظلومیت و محجوبیت بود..  

 میکنم که دارید اشتباه می کنید  _ باالخره بهتون ثابت  

ناهید برگشت..در چشمان خمار و غمگین پسرش  

 نگاهی انداخت و سرش را تکان داد..  



لبهای پندار به نرمی کشیده شد و ناهید از سر جایش  

 بلند شد  

_ امیدوارم پندار! فقط امیدوارم این راهی که رفتی به  

 ترکستان ختم نشه  

چشمانی نم برداشته از    پندار پوفی کشید و ناهید با 

 اتاق پسرش بیرون زد  

   

رها موهای بلندش را با سشوار خشک کرده بود و  

مقابل آینه در حال ور رفتن به جوش قرمز و کوچکی  

بود که رو نوک بینیش سبز کرده و اول صبحی حالش  

گرفته بود..نزدیک عروسی عالیه بود و اصال دلش  

   نمی خواست زشت و خالی خالی جلوه کند 

 صدای تلفن حواسش را پرت کرد..    

اه غلیظی گفت و دست از سر جوش ناخوانده  

برداشت..خوشبختانه خانه ، خانه ی ارواح بود و  

احدالناسی جز خودش پیدا نمیشد که جواب این تلفن  

 بینوا را بدهد  

عصبی گوشی را از روی پایه برداشت و بله ی غلیظی  

 گفت:  

 _ منزل خانم شیوا شادکام؟  

 بله..مادرم هستن ،شما؟  _  



زنی که ظرافت صدایش مثل خوره رو اعصاب بود با  

 همان لحن جواب داد:  

_ از باشگاه تماس میگیرم جانم..مادرتون از روی  

تردمیل سر خوردن پاشون آسیب دیده..بی زحمت  

اطالع بدین به خانواده که منتقلشون کردن بیمارستان !  

تما با خودشون  اگرم که ایشون دفترچه بیمه دارن ح 

 بیارن!  

 رها تقریبا شوکه شده بود  

_ ای وای من! االن حالش چطوره ؟کدوم بیمارستان  

 منتقلش کردن ؟اسمش بگین ؟  

زن جوان با طمانیه جواب دخترک هول زده را داد..رها  

بعد از قطع تماس با عجله شماره عادل را گرفت...بوق  

بار با  های مکرر و پشت سر هم کالفه اش کرد و این  

 خط رهام تماس گرفت و جریان را اطالع داد..  

رهام درحالی که پول مواد را با ساقی دست به دست  

 میکرد با عجله گفت:  

_ دفترچه بیمه اش که خونه نیست..تو گاو صندوق  

باباست..ببین رها ؟ تو آماده شو بیا مغازه منم دفترچه  

 رو برمیدارم باهم میرم بیمارستان..  

ولین بار گوش به حرف برادرش داد و با  رها برای ا 

 عجله لباس پوشید و از خانه بیرون زد..  



ساعتی بعد مقابل مغازه ایستاده و با در بسته مواجه  

شده بود ،  عصبی "بیشعوری "نثار برادرش کردو  

سپس بی معطلی  سمت مغازه ی سد حبیب  

رفت...همیشه سد حبیب یک کلید یدک  از مغازه را  

 کارش راحت میکرد..    داشت و همین 

عصبی و کالفه همه چیز برای سید توضیح داد و در  

نهایت برای برداشتن دفترچه بیمه ی مادرش کلید را از  

 سید گرفت..  

لعنتی رهام آدم بشو نبود..به قدری بی قید و باری به  

هرجهت  بار آمده بود که حتی در این شرایط هم ذره  

 ت..  ای احساس تعهد به خانواده اش نداش 

رها با عجله کلید انداخت و وارد مغازه شد..مستقیم راه  

طبقه ی باال را در پیش گرفت و یک راست سراغ گاو  

 صندوق پدرش رفت 

 
 #۱۹۳   

نریمان تمام حواسش به مغازه بود..یک ساعتی بود که  

منتظر رهام نشسته بود اما با دیدن رها شیطان به  

پدرش شده  جانش افتاد...دخترک تنها وارد مغازه ی  

بود و شاید دیگر همچین فرصتی نصیب او نمی  



شد...همه ی تردید ها را کنار زد و از ماشین پیاده  

 شد..  

رها سرش را تا کجا در گاو صندوق پدرش فرو برده  

بود و البه الی همه ی اسناد دنبال دفترچه بیمه ی  

 مادرش می گشت..  

  کالفه بود..به قدری که روسری از سرش کشید و پشت 

 پایش انداخت..  

 نریمان با احتیاط و بی صدا پله ها را باال رفت..  

عماد ساعتی بود که خیابان های تهران را یک به یک  

پشت سر گذاشته  و کارت عروسی خواهرش را برای  

 اقوام میبرد...  

مقابل مغازه ی داییش پارک کرد و نفس عمیقی پس  

نبال  داد..اینجا آخرین محل بود و بعد ازآن باید د 

فرمایشات ریز و درشت مادرش را می گرفت و یک به  

 یک انجامشان میداد  

 نگاهی به نوشته ی پشت کارت انداخت.  

"خان دایی با خانواده ی محترم"..لبخند زد..تمام  

کارتها را با خط قشنگ خودش نوشته بود و در آخر  

 مادرش آرزو کرده بود عروسی خودش را ببیند...  

و نگاهی به در نیمه باز مغازه ی    از ماشین پیاده شد 

 عادل انداخت  



نریمان پشت سر رها قرار گرفت و ترسیده آب دهانش  

را قورت داد..رها حضور یک نفر را پشت سرش حس  

 کرد و وحشت زده به عقب برگشت..  

_ تو اینجا چی کار میکنی ، برو بیرون....باتوام کی  

 گفته که بیای تو؟  

انگشتش را روی بینی  رها ترسیده بود...نریمان  

 گذاشت و آهسته گفت:  

 _ هیس! جنجال نکن اومدم دو کلمه باهات حرف بزنم..  

ترس رعشه به جان دختر جوان انداخته بود..با صدایی  

 بلند و خارج از کنترل فریاد زد:  

_ گفتم گم شو بیرون...وگرنه  داد میزنم عمو حبیب  و  

 بقیه رو صدا میکنم  

ازه شد و صدای فریاد رها  همزمان عماد وارد مغ 

کنجکاوش کرد..با عجله پله ها را باال رفت و قبل از  

اینکه دست نریمان به رها برسد از پشت سر غالفش  

 کرد...  

عماد یقه ی نریمان را گرفت و کمرش را به دیوار  

پشت سر چسباند..نریمان ترسیده بود...رها ترسیده  

ه بود  نفس نفس میزد و عماد که رگ غیرتش باال زد 

 عصبی تو صورت نریمان غرید:  



_ چی تو سرت بود هان؟ کثافت چی کار داشتی  

 میکردی ؟  

صحنه ی بدی بود..رگ غیرت عماد باال زده بود و تمام  

 صورتش به سرخی نشسته بود،  

نریمان دل دل میزد..دهان باز کرد حرف بزند که بوی  

 گند دهانش حال عماد را بهم ریخت  

 _ من ..من..  

 د ولش کن!  _ عما 

ناله ی رها حواس عماد را پرت کرد..نریمان از فرصت  

استفاده کرد و عماد را به عقب هل داد.. عماد قدمی  

عقب رفت و نریمان سمت پله ها خیز برداشت و از  

 مغازه بیرون زد  

 رها یک نفس راحت پس داد..  

بی رمق و خجالت زده روسریش را از کنار پایش  

د عصبی و دست به کمر  برداشت و بلند شد..عما 

ایستاده بود..هنوز نفسش جا نیامده بود و رگ غیرتش  

 کماکان میزد...رها صدایش زد  

 _ عماد؟  

عماد سمت صدا برگشت و رها جسته از خطر خودش  

را به او رساند..عماد دستهایش را از هم باز کرد  و  

چشمهایش از حرکت او گرد شد..رها یک قدم مانده به  



خجالت زده لبش را به دندان  او متوقف شدو  

 گرفت..سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:  

 _ ممنون که اومدی!  

عماد نگاهش را دزدید...دخترِک موبلند حجاب  

نداشت...زمانی دوستش داشت...آن روزهایی که  

مادربزرگش زنده بود و او را مثل یک خانم تربیت  

ی  کرده بود...هنوز هم ته دلش برای دخترک بی پروا 

این روزها حسی بود که می ترسید به لطف بی پروایی  

این روزهای او ، آن هم تبدیل به یک حس خنثی و فرو  

 خورده شود  

پنجه الی موهایش کشید و رها با مکث روسری به  

 سرش کشید.  

 _ اینجا چه خبره؟  

صدای غرش رهام هر دو جوان را به خود آورد..رهام  

م برد و یقه ی مرد  بی فکر و بی مهابا سمت عماد هجو 

 جوان را میان پنجه هایش گرفت..  

_ چی کارش داشتی مرتیکه ؟ عوضی فکر کردی شهر  

 هرته...میکشمت عماد ! میکشمت!  

رهام حرص داشت...رها هاج و واج نگاه میکرد..عماد  

 گاردش را رها کرد و آهسته گفت:  



_ آرومتر بابا چه خبرته ؟ اشتباه گرفتی داداش! مجرم  

بود که در رفت...یقه رو ول کن تا بگم با کیا  رفیقت  

 میپری؟  

میدونم پشت اون  _ خفه شو عماد ! خفه شو! فقط من 

 ظاهرگل زنکت چی میگذره!  

_ چی میگذره ؟ هان ؟ د حرف بزن لعنتی چرا الل  

 شدی؟  

این صدای فریاد عماد که بود به هوا رفت...رهام دندان  

 داد:    بهم سایید و عماد با همان صدا ادامه 

_ یه نگاه به خودت بنداز..تابلو شدی برادر ..ول کن  

 بابا  یقه رو!  

 رهام بی اهمیت به حرف او  غرید:  

 یا تو که تا چشمت به یه دختر افتاد...    تابلو شدم _ من 

 به آنی یقه ی رهام گیر پنجه ی عماد شد  

_ تو خفه شو باشه؟ خفه شو تا نزدم دندونات تو دهنت  

انه میگم رفیقت بود..هالو به خودت بیا  خرد شه...دیو 

 ببین کیارو دور خودت جمع کردی. 

 
 #۱۹۴ 

فک رهام تکان های ریز ریز میخورد..صحنه ای را  

دیده بود که اجازه نمیداد درست فکر کند..رها جایی  



عماد؟ و اما عماد که این روزها  ایستاده بود که نباید.. 

او    پسر خوب فامیل بود و یک خط سیاه روی اسم 

 کشیده بود..  

 رها دست روی دست برادرش گذاشت و آهسته گفت:  

_ دیر اومدی رهام...مثل همیشه! عماد راست میگه  

 نرسیده بود که اون نریمان آشغال..  

 بغض کرد و جمله اش را ناتمام گذاشت  

عماد یقه ی رهام را رها کرد ..رهام آهسته و غیر  

 منتظره غرید:  

 _ می خوایش؟  

 رشت کرد و رهام بلند تر پرسید:  رها چشم د 

 _ باتوام پرسیدم میخوایشششش؟  

 رها ناله زد:  

 _ رهام؟  

 _ تو هیچی نگو!  

رها خجالت می کشید..عماد نگاهی بین خواهر و بردار  

رد و بدل کرد.نگاه رها پر از خجالت و التماس  

بود..همین ماه پیش بود که به خانه آنها پناه برده  و  

رده بود که دوستش دارد...ترید به  در خفا اعتراف ک 

جانش افتاد...دوستش داشت ولی نه از روی  



دلسوزی..دوستش داشت ولی نه این رهای بی پروای  

 امروز را..دوستش داشت ولی...  

 رهام با صدای بلند میان افکارش رفت  

 _ جواب بده ! پرسیدم میخوایش؟  

 _ میخوامش!  

مد و گذر  رها ماتش برد...چیزی مانند نسیم خنک آ 

 کرد..پنجه ی رهام شل شد و عماد به حرف آمد  

_ میخوامش ولی نه اینطوری..نه به این شکل...االن  

میرم با خانواده میام..اینجا نه ..میام خونه و حرفش  

 میزنم...  

 دست رهام افتاد...  

_ حق نداری حرف درشت بزنی..بخوای اذیتش کنی یا  

 بگی باال چشمت ابرو با من طرفی!  

 اد نیشخند زد  عم 

_ نه انگار نفهمیدی..گفتم اینجا نه ..با این شرایط  

 نه...میرم برمیگردم!  

 _ حاال که داری میری ببرش...  

رها سر در گم شده بود..رهام اشاره ای به گاو صندوق  

 زد و گفت :  

 _ دفترچه ها تو پوشه ی آبیه...بردار با عماد برو...  

 _ خودت چی پس؟  



 ...نزدیک پله ها ایستاد و گفت :  رهام عقب عقب رفت 

کار دارم...یه سری خرده حساب دارم که باید  _ من 

 تسویه کنم  

 چرخید..رها از پشت سر گفت:  

_ رهام نری یه بالیی سر خودت بیاری..رهام خواهش  

 میکنم!  

 قدم های رها با اشاره دست عماد متوقف شد  

یه    _ جایی نمیره...اون آشغال از االن تا صدسال دیگه 

سوراخ موش به قیمت میخره ..تو بپر دفترچه ی  

 مادرت بردار بریم ببینم چی شده!!  

رها حرف گوش نگاهش را دزدید...اعتراف عماد  

 شیرین بود و وادارش میکرد گوش به فرمان باشد..  

 عماد تذکر داد:  

 _ اون موهاتم جمع کن تو..نمی تونی چادر سرت کن!  

عماد با غیرت بود و اگر  رها لبش را زیر دندان گرفت.. 

او را میخواست باید با دلش راه میامد..چشمی گفت و  

 برای برداشتن دفترچه سراغ گاو صندوق رفت 

 
 #۱۹۵ 



تابان وسط اتاق کارش قدم رو می رفت و شادی با ولع  

حلقه ی نامزدی او را مقابل چشمش گرفته بود و با  

 دقت تمام بررسی میکرد  

یه نگین دارش برداری...تو  _ میگم تابان حاال نمیشد  

که رفتی خرید ، این زحمت به پاهای مبارکت دادی ، از  

جیب طرفم که مایه گذاشتی ، یه هفته ام که از کار و  

زندگی خودت افتادی حداقل یه چیزی برمیداشتی که  

 بیارزه...  

تابان وسط اتاق متوقف شد...سمت شادی چرخید و  

 کالفه دست به سینه شد  

هللا....دو روزه داری اینو تکرار  _ الاله اال 

میکنی...خسته نشدی تو ؟ بابا رینگ دوست داشتم ،  

 چقدر بگم که دیگه تکرار نکنی؟  

شادی کماکان مانند یک زرگر حلقه را زیرو رو میکرد  

و بی توجه یه کالفگی او فقط نظر میداد...دو روز تمام  

فقط صرف دیدن عکس ها و خرید های او کرده بود و  

 ارضا نشده بود    هنوز 

 جای خالیم تو مراسمت بشه!    _  اینقدر بگو تا جبران 

تابان حرصی سمت میزش رفت و حلقه را از دستش  

 قاپید  



_ بده من اینو..اینقدر بازی بازی میدیش که آخرش گم  

 شه...  

شادی مات و متحیر نگاهش میکرد..تابان حلقه را در  

 د  انگشت چپش انداخت و دستهایش حایل میز کر 

_ یک ! حلقه ی رینگ دوسسست داارممم...دو ! یه  

بار گفتم اینم آخرین باره ، دیگه تکرار نمی  

کنم...مراسم عجله ای شد..نه ما دعوتی داشتیم نه  

 اونا!  

 شادی بامزه پلک هایش را بهم زد  

 _ سومی نداره؟  

 تابان خنده اش را قورت داد و گفت:  

متتون  _ سومیش نگهش داشتم بعد از عروسی خد 

 عرض کنم!  

لبهای شادی کم کم به لبخند باز شد و تابان سرش زیر  

افتاد...خنده ی ریز و بی صدای هردو فضا را تغییر  

 داد..شادی دست سینه گفت:  

 _ اعصاب نداریا...بیچاره شادوماد؟  

تابان سرش را باال گرفت و لبش  را گزید..هرچه می  

 کشید از دست همین شادوماد بود و بس...  

از شب قبل پیام داده بود که خودش را برای  

دونفره ی امشب آماده کند ..ولی تابان ناراضی  جشن 



بود..پدرش فردا می رفت و او دلش می خواست از  

 آخرین فرصتهایش در کنار او استفاده کند...  

دستهایش را از روی میز برداشت و سمت میزش  

 چرخید...شادی بامزه پرسید:  

 شادوماد اومد  خانم جا زد؟   _ چی شد پس ، اسم  

 تابان پشت به او لبخند زد...شادی با شیطنت گفت:  

_ ببینم نکنه زدین به تیپ و تاپ هم ؟ آره؟ هنوز هیچی  

نشده قهرین ؟ ای داد بیداد...یعنی عشقای ماست و  

 خیاری به شما میگن هاااا...  

شد و چادرش را از زیر میز برداشت..تای آن    تابان خم 

 کرد و رو به تابان جواب داد:    را باز 

_ محض اطالع دارم میریم بیرون...تنها نه ، دوتایی  

باهم...اینم گفتم که یه لحظه در اون ذهن بیمارت  

 بزاری  و به فکت استراحت بدی!  

 شادی نرم و بی صدا میخندید...  

 تابان حاضر و آماده کیفش را برداشت و گفت:  

 ی توام برسونیم!  _ پاشو..پاشو حاضر شو تا یه جای 

 شادی حرکتی سر جایش زد و آه کشید  

_ نه رفیق جان مزاحم نمیشم..شما برید صفا سیتی مام  

 میریم خونه که باال  نیاریم خیطی!  



گوشه ی لب تابان نقش ریزی افتاد..شادی خم  

 شد..دسته ی کیفش را گرفت و گفت: 
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فقط یادت باشه داری میری یه مشت برنج پشت سرت  

یز ، اسم هرچی دختر دم بخته بگو...منم بزار تو  بر 

الویت..به قول مادر بزرگم شاید دری به تخته خورد و  

 بخِت منه بخت برگشته ام باز شد.  

او از پشت میزش کنار آمد و تابان برای ناامیدی بیش  

 از حد او فقط سر تکان داد  

پندار دقایقی بود که ، بیرون دفتر مجله به بدنه ی  

 تکیه زده و منتظر تابان ایستاده بود.  ماشینش  

از  دفتر مجله بیرون  تابان و شادی دوش به دوش هم 

 زدند و از همانجا با هم دست دادند.  

پندار دستش را برای تابان بلند کرد و شادی ضمن  

 خداحافظی چشمکی برای تابان زد  

تابان نفسی پس داد و قدم هایش را سمت او  

را دوست نداشت....ولی  کشید...اصال دعوتی امشب  

انگار مجبور بود که گاهی هنم پا روی دلش بگذارد و  

 با دل او راه بیاید  

 به نزدیکی او که رسید سالم کرد..  



پندار تکیه اش را از بدنه ی ماشین گرفت و  

 جواب سالم گفت:  ضمن 

_ خسته نباشی...چقدر دیر بانو ؟ خیلی وقته منتظرت  

 وایستادم!  

اد..پندار در ماشین را برایش باز کرد و  تابان کنار ایست 

 تابان جواب داد:  

_ خیلی ام دیر نشد..فقط یه کم باشادی حرف زدم  

همین ...شاید شما تایم از دستتون در رفته زود  

 اومدید؟!!  

پندار اخم بانمکی کرد...تابان میان در باز قرار گرفت و  

 پندار گفت:  

همه  .دختر من _ حاال دیگه من تایم از دستم در رفته.. 

ی عمر سر و کارم با زمان و مکان بوده...شما اگه یه  

کوچولو جای چک و چونه زدن با دوستت به فکر  

شوهرت میبودی میدیدی که تایم از دست من در  

 نرفته..این شمایی که داری کم لطفی میکنی!  

حق با پندار بود...همیشه صحبتش با شادی به درازا  

ر می ر  فت..در مقابل  می کشید و زمان از دستش د 

حرف حق سکوت کرد..پندار نگاهی معنی دار سمتش  

انداخت و سپس چادر او را جمع کرد ودر ماشین را  

 بست  



 تابان منتظر بود او سوار شود تا سر حرف را باز کند  

 پندار کامل روی صندلی جاگیر شد و اشاره زد  

 _ کمر بندتو ببند بی زحمت..  

رد و ضمن بستن کمر بند  تابان فرمانش را اجرا ک 

 پرسید:  

 _ حاال کجا میرم؟  

 انگشتان پندار روی فرمان نشست و استارت زد  

 _ یه ساعت تحمل کنی خودت میفهمی؟  

حرکت روان ماشین و هوای گرم و مطبوع داخل آن  

حس خوبی به دختر داد...دمی بعد از سکوت پندار  

 استفاده کرد و گفت:  

 یه شب دیگه  _ فقط ای کاش میذاشتیم برا  

پندار نگاهش کرد..تابان لبهایش را بهم جمع کرد و و  

 مظلوم گفت:  

 _ آخه بابا فردا میره...  

انگشت اشاره پندار که باال گرفت لبهای تابان هم بهم  

 دوخته شد  

 پندار انگشتش را در هوا تکان داد و گفت:  

 _ اوع...اوع..دیگه نوبتیم باشه نوبت منه...  

 و پندار با قدرت ادامه داد:  تابان لب برچید  



_ دو روز اجازه دادم در اختیار خانه و خانواده باشی..  

فکر کنم نهایت فداکاری در حقت کرده باشم..منصف  

وساعت حق خودم هست  ۴۸باشی دوساعت از این  

 دیگه ؟ نیست؟؟؟  

تابان غصه دار نگاهش را گرفت و ساکت سرجایش  

نه ی او زد و  نشست...پندار لبخندی به رفتار کودکا 

 گفت:  

نکن ..قول میدم شب زود برگردی که بیشتر    _ حاال اخم 

 کنار پدرت باشی!  

 _ میخواستم شام آخری کنارش باشم!  

 پندار در جواب جمله ی غمگین او گفت:  

 _ یعنی دوست نداشتی اولین شامت کنار من بخوری؟  

تابان فلفور نگاهش کرد و پندار با همان لبخند به او  

 داد    آرامش 

میدونستم که دوست داری  _ آفرین دختر خوب..از اولم 

 با من باشی!  

و سیاست مداری بود..حتی از پویا هم    آدم زرنگ 

باهوش تر بود...اصال نمیدانست در این شرایط مقایسه  

ی او با پویا کار درستی ست یا نه..ولی خب افکار  

انسان که ترمز ندارد ..بی اختیار میاید و جوالن  

 د... میده 
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 پندار برای اینکه  دوباره سکوت برقرار نشود پرسید:  

 _ خواهرت کی برمیگرده ؟  

تابان نگاهش را به بیرون داد ..هنوز ذهنش آشفته  

 بود ..با این حال در جواب او گفت:  

_ فردا ، امشب همه دور همن..فردا صبحم همه با هم  

  میرن...خونه چه سوت و کوری بشه فردا..گفت و در 

 ادامه آه غلیظی کشید  

 پندار  با درک درستی که ازحس و حال او داشت گفت:  

_ نگران نباش  دوباره همه تون جمع میشن دور  

 هم...البته بگم که فردا منم با پدرت میرم...  

 تابان برگشت...پندار چشمکی تحویلش داد و گفت:  

 _ میرم که ثابت کنم داماد خوبی هستم دیگه!  

لبش را محکم زیر دندان گرفت تا  تابان گوشه ی  

لبخندش را مهار کند..پندار از این حرکت او انرژی  

 بیشتری گرفت و گفت:  

_ آها راستی یه چیزی ؟ گفتم داماد خوبه یاد روز  

 محضر افتادم...  

 به تابان نگاه کرد و با مزه پرسید:  

 _ این آقا مهردادتون خصومتی چیزی با من داره؟  



این همه پشت هم اندازی باال رفت و  ابروهای تابان از  

 پندار با همان لحن ادامه داد:  

_ به موت قسم که با دنیا عوضش نمیکنم ته نگاهش  

 میگفت من آخرش یه روز تو رو میکشم!  

 _آقا پندارررر؟  

اعتراض کرد و اعتراض قشنگش خنده ی بلند و  

دلنشین پندار را در برداشت...لحظه ای بعد پندار دست  

 کشید و به ته مانده خنده گفت:    دور لبش 

_ حاال از شوخی گذشته میگن پیاز میوه نمیشه باجناق  

 فامیل...  

 تابان همچنان مات و متحیر بود..پندار ادامه داد:  

_ تارا خیلی مهربونه ولی پیش خودمون بمونه این  

 باجناق برا ما فامیل بشو نیست  

رده  چرا هیچ وقت از این زاویه به این مرد نگاه نک 

بود...تصویری که او داشت ساالر بود..ساالری که پویا  

همیشه از آن دم زده بود...و او فکر میکرد ساالر ،  

یک مرد خشک و جدی و غیر قابل نفوذاست ..ولی  

مردی که اکنون کنار دستش نشسته بود با چیزی که در  

 ذهنش از او ساخته بود یک دنیا متفاوت بود  

ا به خودش درست تفهیم  شاید هم او ساالر بودن ر 

نکرده بود...ساالر بودن که به امرو نهی کردن و  



ابروهای در هم نیست.گاهی باید لبخند زد ، آن هم میان  

انبوهی از مشکالت و آن زمان است که ساالر  

 میشوی...  

   

هوای فرحزاد سرد بود...تابان چادرش را به خودش  

نار  پیچید و شانه هایش را بهم جمع کرد...پندار ک 

 دستش جا گرفت و دست دور شانه او پیچید  

_ داخل که بریم رستورانش سر پوشیده اس..غذاهاشم  

اعتماد کنی یه شامی بهت بدم که  حرف نداره... به من 

 تاعمر داری ازش یاد کنی  

به او اعتماد کرده بود..اعتماد کرده بود که اکنون به  

راحتی دست دور شانه اش می پیچید و هدایتش  

 د..  میکر 

وارد رستوران که شدند هوای گرم داخل عضالت جمع  

 شده ی تابان را از هم باز کرد...  

او نفس راحتی پس داد و پندار سمت میزی که از قبل  

 رزرو کرده بود هدایتش کرد...  

یک تخت سنتِی ترو تمیز و شیک...فقط کمی ارتفاعش  

 بلند بود که آن هم به لطف مندار حل شد..  

تخت کفش هایش را خارج کرد و پندار    تابان پایین 

 دست سرد او را گرفت و کمکش کرد باالبرود.  



بعد از او خودش را باال کشیدو تکیه اش را به پشتی  

 داد.. سنتی قرمز رنگ 
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صدای موسیقی سنتی ، حس و حال خوبی را ایجاد  

کرده بود...رستوران تقریبا خلوت بود و آزادی عمل  

د...پندار تصور کرد بازهم باید  آنها را بیشتر میکر 

شد..منوی  برای شکستن سکوت پیش قدم شود...خم 

 وسط تخت را برداشت و نگاهی داخلش انداخت  

تابان اما افکارش پیرامون زیبایی محیط در گردش  

بود..پدرش که بود چندین و چندبار به همراه تارا و  

دخترهایش مهمان چتدیت رستوران سنتی شده  

 ن یکی واقعا حال و هوای دیگری داشت...  بودند..اما ای 

 صدای پندار افکارش را پاره کرد  

_ خب بانو..بگو ببینم چی میخوری ؟ اکبر جوجه..کته  

 کبابی..جوجه کباب..شیشلیک..برگ..سلطانی  

 _ هرچی شما بخورید  

 پندار منو را پایین آورد و با دقت نگاهش کرد  

رپا شده پس  _ نه دیگه نشد..این جشن به افتخار تو ب 

انتخاب غذاشم پای خودته..حاال بگو...یکی یا همه  

 اش؟  



 _ همه اش؟؟  

 پندار خندید  

 _ شوخی کردم هول نکن....  

 سپس منو را مقابل او گرفت و گفت:  

 _ خدمت شما...اسم بزار تا صداش کنم!  

تابان گردنز کج کرد و منو را از دست او گرفت...ته  

کنار خانواده اش باشد  دلش مالش می رفت برای اینکه  

ولی چاره ای نداشت جز اینکه بی خیال دلش شود و  

 تمام حواسش را به اینجا و این موقعیت بدهد..  

 یک دور نگاهش را در منو چرخاند و زمزمه کرد  

 _ کته کباب بی زحمت  

 پندار به تایید سری تکان داد و پرسید:  

 _ پس کباب خورتم ملسه؟؟  

 بخند قشنگی زد و جواب داد:  تابان سرش زیر رفت...ل 

 _ ملسه  

_ دمت گرم ..چون خودمم دست به کباب خوردنم ملسه  

 همین سفارش میدم..  

تابان منو را وسط گذاشت و پندار دستش را برای پیش  

 خدمت بلند کرد  

مرد جوان و خوش لباسی آمد و پندار دستور دو  

 سرویس کته کباب با کلی مخلفات داد  



ا غذاها با نظم خاصی روی تخت  دقایقی طول کشید ت 

چیده شد...در این فاصله هم تلفن همراه پندار زنگ  

خورد و تماس به وقت داوود  پندار را برای  لحظاتی  

 از فکر کردن به دخترک ساکت و متفکر فارغ کرد...  

حرفش که تمام شد گوشی را کنار پایش رها کرد و با  

تابان  ولع تمام به چیدمان وسط تخت چشم دوخت...  

منتظر نشسته بود...بوی کباب و کته ی ایرانی مستش  

کرده بود اما منتظر بود او شروع کننده باشد..اول او  

دست پیش ببرد و شاید منتظر تعارف او نشسته  

بود...در هر صورت جنگ سختی میان روده بزرگ و  

 روده ی کوچک در گرفته بود...  

تش  را  پندار ولی مانند او فکر نمیکرد...کف دو دس 

 بهم مالید و با همان ولع گفت:  

_ میدونی چیه ، اینطوری نمیشه..بعضی غذاها رو  

حتما باید یه شصت و چهار باهاش بری وگرنه اصال  

 نمی چسبه  

 تابان ابرو در هم کشید و پرسید:  

 _شصت و چهار؟  

تکه نان از  پندار سری به تایید تکان داد وخم شد..یک 

 داخل سبد برداشت و گفت:  



_ شصت و چهار یعنی یه نون برمیداری...میگیری  

 انگشت شصت و چهارتا انگشت دیگه..بعد...  بین 

نگاهش میان چیدمان چرخی زد و چنگال استیل براق  

را برداشت ، یکی از کباب ها را تکه کرد و الی نان  

 گذاشت..ادامه داد :  

 _ بعدش یه لقمه اش میکنی و میدی تحویل بانووو!  

خیره نگاهش میکرد...عجب ترو فرز عمل  تابان خیره  

کرده بود...دست پندار روی هوا مانده بود و تابان فقط  

 نگاه میکرد  

 پندار اشاره زد:  

 _ بگیر دیگه دستم خسته شد  

اولین لقمه را از دست او گرفت..لقمه ای که چاشنی  

اش با خوش رویی و سیاست مردانه ی او تکمیل شده  

خورده شد ولی عجیب به    بود..لقمه ای که در سکوت 

 جانش چسبید 
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میان خواب و بیداری دست و پا میزد..تمام تنش به  

عرق نشسته بود و ضربان قلبش بیش از حد معمول  

 بود...  

 _ تو کشتیش..تو کشتیش..لعنتی کشتیشششش!  



با فریاد از جا پرید و هاج و واج اطرافش را پایید..هیچ  

تصادفی بود و نه مرد    خبری نبود ، نه خیابانی و نه  

جوانی که میان خون خودش دست و پا میزد..خودش و  

اتاقک کوچک باالی مغازه و لیوان آبی که سمتش دراز  

 شده بود..  

نگاهش را احتیاط باال رفت..چشمان عادل پراز درد  

 بود..پر از نگرانی..پر از التهاب..  

 سیبک گلوی رهام باال و پایین شد  

 ب ؟  _ چیزی گفتم تو خوا 

 عادل غصه دار سرش را تکان داد و گفت:  

 پنهون میکنی؟  _ کاش میتونستم بفهمم چی  داری ازم 

رهام آب گلویش را پایین داد...راه نفسش خشک  

خشک بود...لیوان آب را از دست پدرش گرفت و یک  

 کله سر کشید..  

عادل دست به سینه مقابلش ایستاد...کارش از نگرانی  

وقت آن بود که دو دستی بر سر  گذشته بود...دیگر  

 خودش بکوبد..  

رهام لیوان را پایین آورد و پشت دستش را روی لبش  

 کشید..  

 تشکری کرد و پرسید:  

 _ رفتی به مامان سر بزنی  



عادل با سر حرفش را تایید کرد..رهام لیوان را به او  

 داد  و از روی تخت پایین کشید..  

 باز گذاشت..  عادل کنار کشید و راه رفتن او را  

 _ صبح رفته بودم گمرک!  

 رهام همانطور که سمت یخچال می رفت پرسید:  

 _ خب؟  

_ خب که خب...سر شلوغ بود نتونستم جواب رها رو  

 بدم...  

رهام در یخچال باز کرد و پارچ شربت بیرون کشید ..  

 برگشت و گفت:  

 _ زنگ زد به من ..دنبال دفترچه بیمه ی مامان بود  

 سمت او برداشت    عادل قدمی 

 _ میدونم...خودش همه چی برام گفت!  

لحظه ای سکوت برقرار شد...گویا عادل منتظر واکنش  

رهام بود..رهام سعی کرد به خودش مسلط بماند..لیوان  

 مسی را از روی یخچال برداشت و گفت:  

_ منم فردا میرم مالقاتش، راستی نگفت کی مرخص  

 میشه  

یک شد..دستان رهام هنگام  عادل قدم به قدم به او نزد 

سرازیر کردن پارچ میلرزید...عادل قفل دستهایش را از  

 هم باز کرد و روی دست پسرش گذاشت...  



نگاه رهام به سرعت باال رفت و عادل آهسته زمزمه  

 کرد:  

 _ نریمان پیدا کردی؟  

مردمکهای ترسیده ی رهام دو دو میزد..عادل فشاری  

 :  به مچ دست او وارد کرد و گفت 

_ بَِکن پسر..بَِکن از این دوست و رفیقای در پیتی بزار  

 کمکت کنم...  

تکان ریزی خورد..عادل با التماس زیاد  لبهای رهام 

 گفت:  

_ تا دیروز خودت ، امروزم خواهرت..تا کجا باید پیش  

 بری که بفهمی این راهش نیست  

 _ نصیحت نکن عادل خان!  

نهال کاشته  ..این جمله ی رهام دل عادل را به درد آورد 

ی دست خودش بود..کج با آمده بود چون باغبان خوبی  

 نداشت  

 در جواب طعنه ی پسرش گفت:  

_ میخوام برات پدری کنم...میدونم خراب کردم ولی  

هنوز دیر نشده پسر...دست به دستم بدی میکشمت  

بیرون..هممون از این وضعیت میکشم بیرون ..دوباره  

 دم  از نو میسازم بهت قول می 

 رهام نیشخند زد..با دست عادل را پس زد و گفت:  



_ چی رو میسازی هان ؟ اصال کی میخوای بسازی اینو  

 بگو؟  

 لبه ی تخت نشست..عادل در جوابش گفت:  

_ بدقلقی نکن پسر...چرا باورم نداری...میگم میخوام  

 کمکت کنم...چرا پا نمیدی..چرا هی..  

 انگشت اشاره ی رهام باال رفت  

نه نه..صبر کن عادل خان..ترمز بگیر باهم  _ نه  

 بریم...  

عادل وسط اتاق وا رفت..رهام پارچ شربت را کنار  

 دستش گذاشت و گفت:  

_ یادت باشه یه روز بهت گفتم باورم کن..گفتی تو  

مردش نیستی ،گفتم هستم..گفتی تو از پسش بر نمیای  

  گفتم که میام... یادته؟ اون روز منم حس و حال االن تو 

رو داشتم...دوست داشتم باور کنی..کمکم کنی...دوست  

داشتم پشتم بگیری و دستم بزاری تو دست اونی که  

همه ی زندگیم بود ، ولی تو چی کار کردی؟ کشیدی  

کنار...من موندم و یه دل بیچاره و یک خانواده ای که  

 گفتن برو با بزرگترت بیا...  

 عادل آه کشید..  

 :  رهام با تلخند ادامه داد 



_ هه..بزرگتر...کدوم بزرگتر؟ بزرگتر من اون وقتا  

اینقدر خودش غرق کار کرده بود که هیچ کس  

نمیدید..که جلز و ولز کردنای پسرش نمی دید...االن  

میگه دست به دستم بده ولی یادش نیست چطور دستش  

از تو دستم کشید بیرون...بی پشت و پناه ولم کرد به  

 حال خودم..  

 و با انگشت عادل رو تشان داد   صداش باال برد 
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_همین بزرگتر ندید چطور یه شب  زیر  بارون تا خود  

صبح کنار دیواِر همون خونه اشک ریختم..عشقم از  

دستم رفت..اون لباس سفید تنش کرد و من از همون  

شب سیاه نشین شدم..یه هفته تب و لرز کردم و بعدش  

.زدم به طبل بی  دیگه وا دادم...بی خیال همه چی شدم .. 

 عاری میدونی چرا؟؟؟  

 عادل متاثر نگاهش کرد...رهام جواب داد:  

 _ چون کسی باورم نداشت  

زانوهای عادل از رمق رفته بود..تا کنار پایش پیش  

رفت و همانجا زانو زد..دست روی پای پسرش گذاشت  

 و گفت:  

 _ من اشتباه کردم..ولی تو بیا اشتباه من تکرار نکن  



د زد..دستهایش را رو به عقب برد و سرش  رهام تلخن 

 را باال گرفت  

 _ اعتراف شما سوگل بر نمی گردونه...  

 گردن عادل خم شد و رهام زمزمه کرد  

_ چند روز پیش دیدم دست دخترش گرفته ، باهاش  

حرف میزنه و سر به سرش میزاره...دلم آتیش  

 گرفت..شاید..شاید..  

 فش شد  فشار پنجه ی عادل مانع ادامه ی حر 

_ تو سنت خیلی کم بود ...قبول کن زود اقدام کرده  

 بودی  

 رهام در جواب پدرش گفت:  

_ بهونه ی خوبی نیست عادل خان...من سوگل خواستم  

چون فکر میکردم تو رو دارم..چون هم پشتت پر بود  

هم مشتت..چون میتونستی دستم بگیری و نزاری زمین  

 بخورم...ولی تووو..  

 ند تر گفت:  عادل اینبار بل 

 _ گفتم که اشتباه کردم!  

سکوت برقرار شد..نگاه هر دو مرد به جنگ هم  

رفت...کمی بعد رهام بلند شد ..عادل ترسید بازهم او را  

 از دست بدهد...بی مقدمه پرسید:  

 _ ماشین چی کار کردی ؟ فروختیش یانه؟  



 رهام باالی پله ها ایستاد و دستش را به نرده گرفت  

و بز خر بود...چهارتا چک سه ماه میداد  _ نه...یار 

 قبول نکردم..  

 گفت و از پله ها سرازیر شد..  

عادل همانجا روی زمین نشست..راستی با زندگیش چه  

کرده بود ؟ مادرش...پسرش..همسرش ..و حتی این  

اواخر دخترش هم اسیر ندانم کاری و جهالت  او شده  

 بودند  

   

شد... تابان لبخند    ماشین پندار مقابل در خانه متوقف 

داشت...هدیه ی کم یابی که امشب برای بار چندم  

 نصیب پندار شده بود..  

زمان زمان خداحافظی بود و تابان حس میکرد این  

خداحافظی بی تشکر یک چیز کم دارد..انصافا شب  

خوبی برایش بود و بعد از مدتها یک دل سیر تفریح  

رویس چای  کرده بود..شام و مخلفاتش به کنار ، آن س 

 بعد شام حسابی به جانش چسبیده بود...  

برگشت ..لبخندی گرم و دلنشین به روی پندار پاشید و  

 گفت:  

_ خیلی خوش گذشت ....واقعا ممنونم ازت که اصرار  

 کردی بیام!  



گوشه ی لب پندار انحنای قشنگی برداشت و بی معطلی  

 در جواب او گفت :  

 _ دستت بده ببینم!  

گاهش کرد و پندار انگشتانش را سمت  تابان متعجب ن 

او دراز کرد..تابان با تردید دستش را میان دست او  

گذاشت ... لبخند پندار نمای بیشتری گرفت ..دست  

تابان گرم بود و همین برای پندار کافی بود..فشار کمی  

 به انگشتان او وارد کرد و گفت:  

 _ نه انگار واقعا بهت خوش گذشته..  

بود..پندار بار دیگر دست او را فشرد و  تابان گیج شده  

 گفت:  

_ اگه بدونم اینجوری زودتر به نتیجه می رسم بیشتر  

 از این کارا میکنم  

تابان ابرو در هم کشید..هنوز متوجه ی منظور او  

نشده بود...پندار خنده ی نیمه بلندی کرد و دست او را  

 رها کرد  

 _ برو به سالمت! به بقیه سالم برسون!  

ن همچنان سردرگم بود...با این حال در ماشین باز  تابا 

 کرد و قبل از پیاده شدن گفت:  

 _ شمام به آقاجون و مادر جون سالم برسونید  

 قفسه ی سینه پندار پرو خالی شد..  



ای کاش مادرش اینجا بود و این جمله ی او را می  

شنید...وای که جمله ی بی ریا ی او چقدر به جان  

لبخند همسرش را بدرقه کرد..تابانش    پندار چسبید...با 

 را..همانی را که خیلی بی صدا در وجو او تپیده بود 
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پشت در بسته نفسی چاق کرد و گوش به زنگ  

ایستاد...ماشین پندار نرم و آهسته دور میشد و لبخند  

بی صدا تر از باد و نرم تر از حریر روی لب او نمایان  

 می شد...  

سرد و آهنی در چسباند و    کمرش را به دیواره ی 

سرش را رو به آسمان خدا گرفت...همان خدایی که در  

، نزدیک تر از رگ گردن ، نزدیک    همین نزدیکی است 

از من به من! همان خدا داشت معجزه میکرد و درهای  

سه قفله شده ی قلبش را به روی محرمترین محرمش  

باز میکرد...همان خدا ! همانی که وعده هایش حق  

ود..همانی که وعده داده بود پس از هر سختی  ب 

 آسانیست  

صدای شلوغ کاری دخترها از داخل ساختمان افکارش  

را گسیخت..کمرش از در سرد و یخی گرفت و قدم  

هایش را محکمتر از هر زمان دیگری برداشت...امشب  



شب آخر بود..شب آخر با پدر بودن ...فردا پدرش عازم  

مترین فرصتهای باهم بودن  بود و او تصمیم داشت از ک 

بیشترین استفاده را ببرد..به امید روزی که این فاصله  

ی تلخ اجباری به وصال همیشگی برسد...درهای بند  

به روی پدرش باز شود و طعم آزادی کام همگان  

 خصوصا مادرش را شیرین کند  

پندار سرحال تر از هر زمان دیگری وارد خانه  

و پاورچین و بی صدا  شد..نگاهی به ساعتش انداخت  

سمت اتاقش رفت..قطع به یقین پدرش خواب بود و  

مادرش هم یا برای خواب آماده میشد و یا در اتاق پویا  

 مشغول درد دل کردن بود..  

وسط سالن خانه صدای ریزی از سمت آشپزخانه توجه  

اش را جلب کرد...برگشت و این بار با گام هایی بلند  

ناهید در حال پاک کردن  خودش را به آنجا رساند... 

لیوان های بلوری بود...در قاب در ایستاد ،لبخندی زد  

 و نفسی پس داد:  

 _ سالم حاج خانم ، بیداری هنوز؟چه وقته کاره االن؟  

 ناهید سرباال و دلخور نگاهش کرد  

 _ علیک سالم...بیرون خوش گذشت؟  

 لحنش همچنان با طعنه و کنایه بود  

 بد نبود  _ ای...جای شما خالی .. 



ناهید آهش را با صدا پس داد..لیوان پاک شده را روی  

 میز گذاشت و لیوان بعدی را الی حوله گرفت  

_ جای منکه خالی نبوده..حتما یکی بهتر از مادرت  

 بوده که پرش کنه  

یعنی شادی برای پندار حرام بود..تا میامد آن را زیر  

 یشد  زبانش مزه مزه کند اتفاقی میافتاد و زهرمارش م 

از قاب در فاصله گرفت و کنار میز  رودر روی مادرش  

ناهید سعی میکرد بی توجه به او به کارش ادامه  ایستاد 

دهد...پندار دستهایش را لبه ی میز گذاشت و با  

 سماجت در صورت او پرسید:  

_ شما نمی خوای کوتاه بیای ، آخه من نمیفهمم این  

خانواده اش به    چه کینه ی بی دلیل که از این دختر و 

دل دارید..واال گناه داره ...اون اصال تو فاز این  

 حرفاست نیست...  

...پندار نفسی پس  گوشه ی چشم ناهید چین ریزی افتاد 

 داد ومتاسف گفت:  

_ همین االن بهتون سالم رسوند..هم به شما هم به  

 حاجی  

نیشخند ناهید پندار را آزرده کرد...مادرش خیال کوتاه  

شت..سرش را زیر برد و این بار نفسش را با  آمدن ندا 

 صدای بلند تری رها کرد...  



 _ ولش کنید...نگفتین االن چه وقت کاره؟  

 ناهید لیوان بعدی را برداشت و گفت:  

 _ مهمون دارم  

 _ مهمون ؟ کی ؟ به چه مناسبت؟  

ابروهای پندار حالتی از تعجب و پرسش داشت..ناهید  

 اشت و گفت:   آخرین لیوان را روی میز گذ 

_ گفتم آخر هفته همه رو دعوت کنم بلکه از دلشون در  

بیاد..تو که خبر نداری ...دو روزه دارم جواب پس میدم  

که این چه رسمشه ؟ عروس گرفتی اونم بی خبر ؟ حاال  

بماند که چه حرفای قلمبه سلمبه ای شنیدم و ریختم تو  

خودم ولی خب ..روزگاره دیگه...نه این طرف درکم  

میکنه و نه میتونم دردم به اون وری بگم..خالصه که  

گفتم همشون جمع کنم دور هم بلکه فرجی شه و از سر  

 کدورت بیان پایین!  

 گوشه ی لب مندار انحنا گرفت  

 _ هه..کدورت ؟ جالبه اختیار زندگی خودمونم نداریم  

_ کی گفته..پسر جان ما داریم با این مردم زندگی  

هرچیزی یه رسم و رسومی    میکنیم...همه میدونن 

داره..هر چیزی یه احترامی داره..حاال تو سنت  

شکستی ، از یه راه دیگه رفتی حرف مردم میشه  

 دخالت؟  



 پندار آهسته و با مالحظه جواب داد:  

_ من نگفتم دخالت..گفتم اختیار...بعدشم مادر من ما از  

اول قرار کردیم بعدا یه جشن کوچیک بگیریم همه رو  

نیم..االن شرایط هیچ کدوم جور نبود وگرنه  دعوت ک 

زودتر این کارو میکردیم که حرف و حدیث توش  

 نباشه...شما همین بهشون میگفتین تموم بود تا االن 
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_نبود..د پسر جان نبود..من این فامیل خوب  

میشناسم..من یه عمر باال و پایینشون کردم..اینا تا  

دت که هیچ ،  قیوم قیومت پشت سرت حرف میزنن..خو 

پشت سر نوه و نتیجه اتم حرف میزنن..اینقدر میگن که  

 به توبه کردن بیافتی حاال ببین چی گفتم!  

پندار از میز فاصله گرفت..قدم به قدم عقب رفت و با  

نگاه به چهره ی غم گرفته ی مادرش اندیشید که قبل  

از حرف دیگران شاید غم نشسته در چهره ی مادر او  

 رد  را از پا درآو 

عادل کنار تخت نورسته ایستاد..چشمان زن بسته بود  

 و نفس هایش آرام..  

هرچند لبخند زدن در این شرایط برایش سخت بود اما  

لبخند زد...نورسته را بعد از مدتها نو رسته می  



ساله ای که به چشمش زیباترین    ۱۵دید..همان دخترک  

  دختر روی زمین آمده بود..بی رنگ و ریا ، بی رنگ و 

لعاب..صورتش ساده بود و لبهایش به سفیدی  

 میزد..کمی هم تکیده و الغر شده بود اما زیبا بود..  

به نرمی صندلی را پیش کشید و کنار دست همسرش  

نشست..دلش میخواست یک دل سیر تماشایش کند..به  

اندازه ی همه ی سالهایی که از او غافل شده بود..همه  

او میداد و نداده    ی روزهایی که باید حواسش را به 

بود..به اندازه ی همه ی عمِر زندگی مشترکشان دلش  

خواست او را ببیند..راستی این همه فاصله بینشان از  

 کی ایجاد شده بود؟  

از چه زمانی؟ ده سال ، یا شاید پانزده سال پیش...نه !  

شاید از زمانی که عزیز با تمام برکتش از زندگیش  

نورسته خیلی قبل ترها از او    بیرون رفته بود...اما نه ! 

فاصله گرفته بود..شاید از زمانی که عادل خودش را  

غرق پول درآوردن کرده بود و کم کم فراموش کرده  

 بود زندگی ابعاد دیگری هم دارد...  

دستش باال آمد و روی دست ظریف نورسته اش  

نشست...خبری از حلقه ی نقره ای رنگ ازدواجشان  

که دیگری خبری از هیچ نقطه ی  نبود..خیلی وقت بود  

وصلی نبود..جفتشان گم شده بودند..غرق شده  



ایجاد کرده بود  بودند..مرده بودند...فاصله مرگ 

یادها..حاال دیگر نورسته   ِ خاطره ها..مرگ  ِ بینشان..مرگ 

شده بود شیوا و از آن چهره ی زیبای دخترانه فقط ته  

داده    مانده اش باقی مانده بود...درخت زندگیش ثمره 

 بود ولی میوه هایش یکی یکی درحال گندیدن بود...  

 چقدر حال و روز زندگیش تاسف خوردن داشت..  

نورسته تکانی سر جایش خورد...نوازش انگشت عادل  

پشت دستش را قلقلک میداد..سری چرخاند و چشم باز  

 کرد...  

 عادل به رویش لبخند زد..  

 _ بیدار شدی؟  

ی به زن داد...یک آن  لبخند عادل حس و حال عجیب 

حس کرد این صحنه را یکبار دیگر و شاید جایی دیگر  

تجربه کرده است...شنیده بود همه ی ما یک بار در  

عالم زر یک دیگر را مالقات کرده ایم...البته فقط شنیده  

بود ، و باز شنیده بود که این حاالت تکراری به تجربه  

پر از محبت     ی آن روزها برمیگردد..اما نه ! این لبخند 

لبخند متعلق به همین  متعلق به هیچ زمانی نبود..این 

زمان شاید کمی دور تر بود...مثال ده یا دوازده سال  

 قبل  



لبهایش از هم فاصله گرفت و صدای خسته اش را آزاد  

 کرد  

 _ کی اومدی؟  

 عادل با حفظ همان لبخند دم زد  

 _ علیک سالم بانو!  

رمان کشیده شدن  نورسته به سختی به لبهایش ف 

داد...مدتها بود که سالم و علیکشان در حد" سر تکان  

دادن "و" من رفتم "و" شب دیر میام منتظرم نباش"  

بود..و این علیک چه معنی میداد؟؟ حرکتی زد و  

 دستش را زیر سرش برد...در همین حین زمزمه کرد:  

 _ سالم!  

و    عادل نیم خیز شد..بالشت را زیر سر او جا به جا کرد 

 پرسید:  

_ بهتری؟ گفتم زودتر بیام تا شلوغ نشده ببینمت !  

نگهبانی جلوی در  نمیذاشت، دیگه اینقدر خواهش و  

 تمنا کردم تا گذاشته بیام تو!  

خواهش تمنا کرده بود ؟ برای دیدن او؟ عجیب بود !  

کال رفتار این مرد امروز عجیب میزد...آب خشک شده  

 ی دهانش را فرو داد و پرسید:  

_ تو خوبی عادل ؟ امروز عجیب شدی؟ سالم میدی ،  

 حالم میپرسی..با نگهبانی دهن به دهن میزاری؟؟  



عادل خجالت کشید...حق با نورسته بود..اینقدر کوتاهی  

کرده بود که رفتارهای به جا و منطقیش عجیب به نظر  

 می آمد...  

 _ حق با توئه..عجیب شدم نورسته!  

ته خوش نیامد..اخمی کرد  اعتراف عادل به مزاق نورس 

 و تذکر داد:  

 _ شیوا..خواهشا شیوا صدام کن!  

عادل لبخندش را نگه داشت...دست نورسته را میان  

 دستش گرفت و گرم و صمیمی گفت:  

_ بزار راحت باشم..جلوم نگیر بزار نورسته صدات  

 کنم.. 
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گرمای دستانش به عمق وجود زن هم سرایت  

ت و اجازه داد او راحت  کرد..لبهایش را فرو بس 

باشد..عادل نوازش گونه انگشت شصتش را روی  

 دستان او سر داد و گفت:  

_ امروز حس کردم خیلی دلم تنگ شده برات..میدونی   

تا چند وقت پیش فکر میکردم  همه مقصرن اال  

خودم..فکر میکردم وظیفه ی من فقط پول درآوردن و  



ی که داره  شکم شما رو سیر کردنه..فکر میکردم اون 

 کوتاهی میکنه تویی..اونی که کم کاری کرده تویی..  

نگاهش کرد..نورسته منتظر نگاهش میکرد..از عادل  

 ..  اعترافات جدیدی میدید 

 عادل محکم و استوار ادامه داد:  

_ ولی خوب که فکر کردم دیدم هردو کوتاهی  

 کردیم..ولی قدم اول من برداشتم پس سهم من بیشتره!  

گویی بار سنگینی از روی سینه اش    نورسته که 

 برداشته شده بود نفس راحتی کشید..  

 _ خب حاال که چی؟ اومدی اینجا که اینارو بگی؟  

عادل زاویه ای به گردنش داد و هرچه محبت داشت در  

 چشمانش ریخت  

شده  _ اومدم اینجا ببینمت...گفتم که دلم تنگ 

  بود..اومدم یه کم باهات درد دل کنم بلکه سبک 

شم...ندیدمت نورسته..سالهاست که ندیدیمت..جلوی  

چشمم بودی و ندیدمت...خودت به هر در و دیواری  

زدی و ندیدمت..حاال اومدم تالفی کنم..اومدم به عوض  

همه ی اون سالها ببینمت..اومدم دستت بگیرم بگم  

پاشو کمکم کن این زندگی جمع کنم..دست زیر بال و  

خودم وایستم..تا رهام از  پرم بگیر تا دوباره رو پای  



منجالب بکشم بیرون تا رها با سرافرازی بفرستم خونه  

 ی بخت!  

 نو رسته تلخند زد  

 _ یه کم دیر نیومدی آقا عادل!  

عادل فشاری به دست نورسته وارد کرد و غم در چهره  

 اش النه کرد  

_ ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه اس..هیچ وقت  

یر نیست...ما میتونیم بازم  برای درست زندگی کردن د 

شروع کنیم..مثل همون اوال..مثل روزایی که هیچی  

 نداشتیم ولی دلخوشی داشتیم  

 _ هه..دلخوشی..چه کلمه مزخرفی  

جمله ی تلخ نورسته دل مردانه ی عادل را مچاله  

 کرد..لبهایش را تو کشید و رها کرد  

_ مزخرف نیست نورسته...خوب نگاه کنی هنوزم  

 نیست..    ر و برمون  کم دلخوشی دو 

 نورسته تند شد..غرید:  

_ کو؟ نشونم بده !پس چرا من نمی بینم این کوفتی رو  

 ؟ پس چرا به هر راهی رفتم از من فراری بوده هان؟  

 عادل در مقابل خروش او فقط لبخند زد  

  _ شاید چون به هر راهی رفتی  ! دلخوشی همین 

خوب نگاه کنی    اطرافه نورسته ، همین نزدیکیا..یه کم 



می بینیش ..دلخوشی یعنی رها..یعنی دخترمون که  

بزرگ شده االن خواستگار داره..دلخوشی یعنی  

رهام...درسته سر به راه نیست ..درسته االن نمیشه  

محکم راجع بهش حرف زد ولی پشت به پشتم بده تا  

 ازونم یه دلخوشی دیگه بسازم!  

 انتخاب کرد  میان همه ی کلمات عادل نو رسته یکی را  

 _ رها خواستگار داره؟؟  

 _ عادل سرش را به خوشی تکان داد  

زد ..گفت انشاهلل  _ آره..خوبشم داره...دیروز زری زنگ 

بعد از عروسی عالیه برای عماد میان  

خواستگاری..رها راضیه..راستش بخوای منم  

راضیم....عماد بچه ی خوبیه برای همینه که حس  

 وصلت راضیه!    میکنم ته دل توام به این 

نورسته به فکر رفت...رها هجده سال بیشتر  

نداشت ...ناپخته و خام بود وشاید برای شروع یک  

زندگی هنوز خیلی چیزها را نمی دانست اما عماد به  

جایش همه جور کماالتی داشت...بی تعارف همیشه  

دوست داشت عماد دامادش شود..هرچند که حس مادر  

شت..در کل از هرچیزی که  زن بودن را اصال دوست ندا 

 به او حس پیری میداد بیزار بود  

 در هرحال زمزمه کرد:  



_ آره عماد بچه ی خوبیه...قبول دارم که زری خیلی  

 بیشتر از من رو تربیت بچه هاش کار کرده  

ته دل عادل حس و حال خوبی ایجاد شد...با دست  

موهای مزاحم همسرش را که از زیر روسری آبی  

ده و صورتش را بهم ریخته نشان میداد  رنگ بیرون ز 

 را داخل زد و گفت:  

_ خوش حالم که با من هم عقیده ای...حداقل میدونم  

رها جای بدی نمیره..هم عماد هست هم زری حواسش  

 به دخترمونه!  

 نورسته سرش را به تایید تکان داد..عادل گفت:  

_ برای رهامم یه فکرایی دارم...بزاره عروسی عالیه  

..میخوام سفت و محکم وایستم جلوش  رد شه 

نورسته..نمیزارم    بخوابونمش کمپ..میخوام ترکش بدم 

 تو این کثافت خودش خفه کنه ..بهت قول میدم!  

نورسته فقط و فقط به عادل جدید نگاه میکرد..عادل  

 پرسید:  

 _ تو نظری نداری؟  

 _ خوبه...همین جوری پیش بری شاید به نتیجه برسی! 
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ری نه..پیش بریم..دوتایی باهم پیش بریم...در  _ پیش ب 

کنار هم..پا به پای هم...من یه کم از وقت کارم بزنم ،  

توام از باشگاه و تفریحات بیرون از خونه..دلمون  

بزاریم پیش دل هم تا این بچه رو ردیف کنیم..سرپاش  

 کنیم برای یه زندگی تازه!  

ان  نورسته متفکر پوست خشکیده ی لبش را زیر دند 

کشید..آدم جدید..حرفهای جدید و شاید یک زندگی جدید  

می توانست او را از این افسردگی و اضطراب که  

حالتی دائمی به خودش گرفته بود نجات دهد...عادل  

دست روی صورت همسرش کشید..مانند پدری که  

دخترش را نوازش می دهد..ته دل زن لرزید..عادل  

 مهربان گفت:  

رها رو فرستادم با دختر عمه    _ امشب عروسیه...صبح 

هاش بره آرایشگاه..دیگه دیدم باید به اونا عادت  

کنه..با خلق و خوی اونا انس بگیره..فقط حیف که  

نیست..بزار مرخص  جای تو خیلی خالیه..ولی مهم 

شی..بزار یه کم بار مشکالتمون کم شه یه عروسی برا  

رها میگیرم که تالفی این نبودن جبران شه..قول  

دونه میدم مثل ملکه ها تو عروسی رها  مر 

 بدرخشی..حتی از دخترمونم زیباتر باشی باشه؟  



حجم زیادی از حس های خوب ته دل زن جاری  

شد..واقعا نمیدانست در مقابل این حجم از محبت چه  

 بگوید جز یک کلمه  

 _ باشه!  

باشه گفتنش درست مثل بله گفتن دخترکان خجالتی  

بیشتری گرفت...از روی  بود...خنده عادل غلظت  

 صندلی بلند شد و پیشانی همسرش را بوسید..  

_ برات کمپوت و آبمیوه گرفتم گذاشتم تو یخچال..به  

پرستارم سفارش کردم هرساعت بهت برسه..ببخش  

باید یه کم زود برم زری دست تنها مونده این بچه ها  

بابا که ندارن الاقل داییشون باال سرشون باشه...کمک  

اره وگرنه بیشتر میموندم تا بیشتر باهم حرف  الزم د 

 بزنیم  

ای کاش میشد جای بوسه ی مرد را روی پیشانی اش  

مومیایی کند که تا همیشه بماند...زندگی مگر چیست ؟  

جز محبت ورزیدن و محبت کردن..جز همین یک بوسه  

که قیمت ندارد..که قابل قیاس با هیچ جواهری  

ه کمیت ها! زندگی  نیست..زندگی جمع کیفیت هاست ن 

در همین لحظه اس..لحظه ای که دلها بهم نزدیک می  

شود ، لحظه ای که حس میکنی نفس کشیدنت فقط  

 برای زنده ماندن نیست بلکه برای زندگی کردن است  



تابان  نگاهی داخل کمدش انداخت و پیراهن شومیز  

بلندش را بیرون کشید...پیراهن سفید کراواتی باگل  

و کت مشکی که بسیار شیک و خوش  های رز صورتی  

دوخت بود..رگال لباس را باال گرفت و خوب براندازش  

کرد..زمانی شیک پوش بود...شاید ساعتها در بازار  

می چرخید تا لباس دل خواهش را پیدا کند..این پیراهن   

را هم دو سال پیش برای تولد مهسا خریداری کرده  

گیش..به  بود...آن هم به سلیقه ی بهترین مرد زند 

...افسوس که بعد از آن عمر  سلیقه ی پدر عزیزش 

خوشی هایشان کوتاه بود و چند ماه بعد پدرش گرفتار  

 شده بود...  

 نرگس وارد اتاق شد و او در حال برانداز لباسش دید  

 _ اینو میخوای بپوشی ؟  

 تابان لبخند ی زد و گفت:  

 از بقیه ی لباسا مناسب تره...    _ آره ، به نظرم 

نرگس نزدیک شد و پارچه ی لباس را بین دو انگشتش  

گرفت..در دلش حسرت خورد که چرا در باید در همچین  

موقعیتی دستش خالی باشد نتواند برای اولین دعوتی  

 دخترش یک دست لباس نو برای او بگیرد  

 _ خیلی خب مادر..به سالمتی انشاهلل  



ش  تابان اما بی خیال بود...لباس را روی ساعد دست 

 جمع کرد و پرسید:  

 _ شما مطمئنی دیگه...واقعا نمی خوای بیای؟  

نرگس نگاهش را روی لباس منحرف کرد تا تابان فرار  

 را در نگاه او نبیند  

_ نه مادرجان...حاال فرصت زیاد...انشاهلل بابات که  

آزاد شد رفت و آمد مام شروع میشه..االن تو این  

 برم  شرایط صالح نمی بینم تنهایی جایی  

تابان نفسش را پس داد..شاید حق با مادرش بود و باید  

او را بیشتر درک میکرد..برای همین اصرار نکرد و  

 "باشه" ای تحویل مادرش داد.  

 نرگس سری برایش تکان داد و گفت:  

_ فقط دیگه سفارش نکنم ...رفتی اونجا منتظر نباش  

مادرشوهرت غذا بزاره جلوت ..انگار کن خونه ی  

پاشو ، کمکش کن ..که هم به خودت  ...قشنگ خودته 

 خوش بگذره هم به اونا  

تابان واقعا خنده اش گرفته بود..هرچند نمی توانست  

منکر اضطرابی شود که این چند روز دامنش را گرفته  

 و ذهنش را مختل کرده است..  

 _ باااشه..چشمممم مامان خانم راضی شدی؟  



تابان و جوهره  نرگس خندید..راضی که بود..همیشه از  

اش راضی بود ولی خب مادر بود و مادرانه هایش  

 تمامی نداشت  

تابان رگال لباس را از دستگیره ی در آویخت و به  

دنبال شال مناسب سرش را داخل کمد فرو برد...لعنتی  

دلشوره امانش نمیداد..امشب خانه ی مادرش شوهرش  

دعوت بود..برای اولین بار قدم به خانه ی آنها می  

گذاشت و سخت تر از همه اینکه دورشان حسابی  

شلوغ بود..به هرحال همه می آمدند تا تازه عروس را  

 ببینند و او در مرکز توجه قرار می گرفت. 

 
 #۲۰۵   

پوف کالفه ای پس داد...کلمه ی عروس برایش  

نامانوس بود...شاید زمان بیشتری نیاز داشت تا باور  

امیری شده  کند همسر پندار و عروس خانواده ی  

است..شاید که نه..حتما برای هضم این جریان به مدت  

زمانی مناسب نیاز داشت...خصوصا وقتی که باد می  

 آمد و خاطره ها را با خودش میاورد...  

بعد از کمی گشت و گذار باالخره از ال به الی تمام  

شالهای اتو کشیده ، شال سفید با حاشیه ای مشکی  

 ال بیرون کشید..  طالیی را برگزید و از رگ 



امروز پندار کمی زودتر به دنبالش می آمد..گفته بود  

میخواهد قبل از همه ، تابان آنجا باشد..هرچند که تابان  

از سیاست های او باخبر بود...قصدش رو به رو کردن  

مادرشوهر و عروس بود...نیت کرده بود در تنهایی و  

وند و  به دور از شلوغی ، آنها با یکدیگر رو به رو ش 

البته امید زیادی هم به تابان و رفتار به جا و موجهش  

 داشت..  

با همان اضطراب روی صندلی نشست و کنار دست  

پندار جاگیر شد..فقط خدا میدانست این اضطراب لعنتی  

را چطور با خودش کشیده است...پندار مانند همیشه  

مرتب و آراسته بود..موهایش را سروسامان داده بود  

رش کابین ماشین را برداشته بود...دمی از  و بوی عط 

عطر مالیم او گرفت تا روحش را نوازش دهد..پندار  

 نگاهی سمت همسرش انداخت و خوش رو گفت:  

 _ ببینمت!  

تابان برگشت و با همان نگاه نگران به استقبال  

رخساره ی  خواسته ی او رفت...پندار نیشخند زد..رنگ 

دستش را پیش برد و  دختر خبر از حال درونش میداد... 

نوک بینی او را بین دو انگشت گرفت..اخم ریزی کردو  

 بامزه گفت:  



_ نبینم ناراحت باشیا..من هستم...مثل کوه پشتتم  اصال  

 نگران نباش  

تابان آب دهانش را بلعید...دلداری دادنش بی نظیر  

بود..درست مثل پذیرایی کردن و حمایتهای ریز و  

فتاد و تابان آهسته زمزمه  درشت دیگرش..دست پندار ا 

 کرد:  

 _ سعی میکنم  

 _ آفرین ! دقیقا باید همین کارو کنی!  

جمله ی پندار مثل آب روی آتش درونش ریخت ...او  

خودش را به آرامش دعوت کرد و پندار بسم اللهی زیر  

 لب گفت.  

روز سرنوشت سازی بود..نگران بود اما به روی  

میکرد در کشاکش  خودش نمیاورد..لبخند میزد و سعی  

دهر سنگ زیرین آسیاب باشد ...سنگ زیرین بودن را  

خودش انتخاب نکرده بود..روزگار به مرور یادش داده  

بود که آستانه ی تحملش را باال ببرد..صبرش را زیاد  

 کند تا به نتیجه برسد 

 
 #۲۰۶ 

استقبال ناهید از تابان همانطور بود که انتظارش می  

سخت و سنگین ، آغوشش    رفت ..سرد و بی روحیه ، 



بوی اکراه میداد..بوی سرد کدورت ، ولی رضا با روی  

باز عروسش را پاگشا کرد..پیرمرد ویلچر نشین دست  

سالمش را روی صورتش عروسش کشید و پیشانی  

 اش را بوسید..  

هیچ کس حال نرگس را نپرسید ، گویا هیچ کس در این  

و تابان  خانه چشم به راه نرگس نبود..کسی حرفی نزد  

هم توضیحی در این مورد نداد..مادرش گفته بود رضا  

پسر خاله  و دوست قدیمی رحمن بوده که بعد از سالها  

دوباره مسیرشان بهم افتاده است..مادرش توضیح  

اضافه نداده بود و تابان هم اصرار نکرده بود..خودش  

به حد کافی درگیری و مشغله ذهنی داشت..به اندازه  

ریز شده و مازاد افکارش در چهره اش  ای که ذهنش لب 

نمایان میشد..دیگر فضای خالی برای جا دادن این  

دوست و پسر خاله ی قدیمی نداشت که اگر داشت  

 افکار دیگری در الویت بودند...    بازهم 

بعد از احوالپرسی با رضا بالتکلیف مانده بود..ناهید با  

فاصله از همگی سرپا ایستاده بود و در سکوتی  

گین فقط تماشا میکرد...پندار همه تالشش را میکرد  سن 

که شرایط موجود را کنترل کند و تابان نمیدانست  

منتظر تعارف ناهید بماند یا اشاره ی پندار...رضا ناله  

ای کرد و گوشه ی چادر عروسش را گرفت ، اما پندار  



پیش دستی کرد و برای فرار از این وضعیت دستی به  

 فت:  شانه ی تابان زد و گ 

 _ اجازه بدین اول لباسش عوض کنه میاد خدمتتون  

چاره ی پندار در لحظه به فریادش رسید..ناهید بی  

حرف سمت آشپزخانه چرخید و پندار با دست تابان را  

 سمت اتاقش هدایت کرد  

در اتاق که به رویش باز شد جان دوباره ای  

 گرفت..پندار کنار کشید و با دست به داخل اشاره زد  

 ینم اتاق من..میتونی راحت لباسات عوض کنی..  _ ا 

تابان نگاه غمگینش را به پندار داد..حقیقتا برخورد  

سرد ناهید روی دلش سنگینی میکرد ..ولی خب مغرور  

تر از آن بود که به رو بیاورد...این انتخاب خودش  

بود..هرچند به اجبار بود..هرچند ناخواسته بود ولی  

گرفت فکر همه جا را کرده  زمانی که تصمیمش  را می  

بود..حتی برخورد سرد مادرشوهری که هرگز او را  

 نخواسته بود..  

پندار همان لبخند همیشگی را تحویلش داد..لبخندش  

ماثر بود ، خودش نمیدانست ولی لبخندش دلگرمی  

میداد...انگار در پشت آن لبخند و آن نگاه مردانه امید  

حرف میزد..درکش  به آینده نشسته بود..نگاهش با او  

میکرد و می گفت "همه چی درست میشه تو فقط  



نگران نباش" با این فکر لبخند مرد را با لبخند پاسخ  

 داد و قدمی به داخل برداشت   

اتاقش دلباز و بزرگ بود..مرتب و با صفا..سرویس  

چوبش همه یک دست بودند..تخت و کمد و میز  

های    کار ..پرده های یک دست حریر سفید با دکور 

طالیی و واالن هایی از جنس همان پرده..کف پوش  

اتاق پارکت بود و یک تکه فرش چهار متری به شکلی  

اریب وسط آن پهن شده بود..پندار کنار ایستاد و  

صدایش کرد..تابان محو بررسی اتاق بود که صدای  

 پندار توجه اش را جلب کرد  

 _ تابان؟؟؟؟  

پشت چرخید    برگشت...به صدای گرم و صمیمی او به 

و" بله" ی ریزی در جوابش گفت..پندار هنوز لبخند  

داشت و دستش به دستگیره ی در بود.." بله "گفتن  

 دختر عجیب به جانش نشست...با مالحظه پرسید:  

 _ حالت خوبه؟؟  

چه حس خوبی داشت این احوالپرسی...انگار همه ی  

وجودش گرم شد..لبهایش کشیده و پلکهایش را روی  

   هم گذاشت 

 _ خوبم!  

 پندار سری به تایید تکان داد و گفت:  



 _ خوبه..پس من میرم تا تو راحت باشی  

تابان وسط اتاق او ایستاده بود..مردی که مالحظه  

کاری هم به همه ی محسناتش اضافه شده بود..در که  

بسته شد نفسش را با تمام قدرت پس داد...تنهایی هم  

خنک می    نعمتی بود...هرچند دلش یک لیوان آب 

خواست تا حلق خشکیده اش را تر کرده و  نعمتش را  

 تکمیل کند..  

ایستادن جایز نبود..ساک دستی کوچکش را کنار تخت  

پندار گذاشت و مشغول شد..ابتدا چادرش را از چوب  

لباسی پشت در آویخت و سپس مشغول خودش  

شد..یک  ربعی زمان برد تا لباس های دم دستی را تا  

سپس اندک  سفیدش را به تن کند.. کرده و شومیز  

وسایلش را کنار  تخت پندار ، مرتب چید و آماده ی  

خروج شد...پشت در ایستاد...ابتدا نفس عمیقی گرفت  

و پلک هایش را بست...ضربه ای به در خورد و  

تمرکزش را بهم ریخت...کمی هم دست و پایش را گم  

کرده بود..در کل حس و حالش خیلی نرمال نبود..به  

 ناچار زمزمه ای با خدا کرد و دستگیره را پایین کشید.  

نگاه پندار پر از تحسین شد...در عین سادگی بسیار  

زیبا و موقر بود..سرش زیر بود  ،  پنجه هایش در هم  

قفل شده و نگاهش به زیر پایش بود ، به دمپایی های  



لژ دار سفیدی که فقط قسمت کمی از آن از زیر لباس  

د...هرگز فکر نمیکرد روزی برسد که  بلندش پیدا بو 

اینچنین به انتخاب خودش افتخار کند...این دختر با آن  

چهره ساده و آن قاب سفید دور صورتش بسیار  

برازنده بود...گویا او را در خواب و رویا می  

 دید ...یک تابان جدید با ویژگی های جدید!  

تابان کمی معذب شده بود...دلش میخواست پندار  

وب در را خالی کرده و راه خروج را برایش باز  چهارچ 

بگذارد..نگاهش را آهسته تا نگاه شیفته ی او باال  

 کشید و ببخشید آهسته ای گفت  

پندار به خودش آمد ، کمی نگاهش کرد...به قدری که  

 بتواند تصویر او 

 
را برای خودش تا ابد ثبت کند..سپس کنار کشید و  

 گفت:  

 .بریم تا سرد نشده!  _ حاج خانم چایی ریخته.. 

 _ دستشون درد نکنه ، زحمت افتادن! 

 
 #۲۰۷ 

 دستشون درد نکنه ، زحمت افتادن!  



با این جمله ی او پندار ابرویی باال انداخت و با دست  

 هدایتش کرد  

داخل سالن خبری از ناهید نبود..رضا ترو تمیز و  

مرتب گوشه ای از سالن روی ویلچر چرت میزد  و  

ننده ی ناهید کل ساختمان را  بوی غذای مست ک 

 برداشته بود  

پندار و تابان کنار هم نشستند..عجیب بود ولی تابان  

حس میکرد این غریبه را سالهاست که میشناسد...  

خیلی زود به او انس گرفته بود...نمی هراسید...واهمه  

نداشت...فقط کمی خجالت می کشید که آن هم طبیعی  

 بود..  

دور طالیی چایی را به دستش  پندار محترمانه فنجان  

داد و قندان را مقابلش گرفت..تابان با تشکر فنجان را  

گرفت و از میان قندهای یک دست و مکعبی تقریبا  

 کوچکترین قند را برداشت..  

نوع برخوردشان باهم منحصر به فرد بود..هم صمیمی  

بودند و هم مراعات میکردند..ته دل هردو جوان کنش  

میگرفت که هردو را دستخوش    و واکنش های صورت 

 احساساتی شیرین میکرد  

 استکان چایش را سر کشید و از جا بلند شد..  

 پندار متعجب نگاهش کرد و پرسید:  



 _ کجا؟  

خم شد ، استکان پندار را همراه استکان خودش داخل  

 سینی استیل تراش خورده گذاشت و جواب داد:  

 _ میرم به مادرجون کمک کنم  

ب و بیداری لبخند زد...پندار خرسند از  رضا بین خوا 

این همه اعتماد به نفس تاییدش کرد و تابان بدون  

راهنمایی راهی آشپزخانه شد...هرچند دلش تاالپ و  

تولوپ میکرد ، هرچند این تاالپ و تو لوپ ها برای  

قلب محروجش اسید بود ولی راه رفتنی را باید می  

هم نبود...پس  رفت...اهل میانبر زدن و جاخالی دادن  

می رفت ، یا تحویلش میگرفت و یا کم محلش  

 میکرد..به هرحال باالتر از سیاهی که رنگی نبود...  

پندار رفتنش را با چشم دنبال کرد...رفتارهای به موقع  

این دختر میتوانست کمک احوال خوبی برای این  

روزهایش باشد...تابان وارد آشپزخانه شد و او عازم  

و کیف کردن پدرش را ندید..رفت و  اتاقش شد..رفت  

نفهمید رضا چه ذوقی از دامادی او کرده است..از  

اینکه پسرش را سرو سامان داده و بار بزرگی را از  

 روی دوش خودش برداشته است  

 ناهید از حضور بی مقدمه ی او جا خورد..  



تابان سعی کرد لرزش دست و صدایش را تا حد ممکن  

زد و سینی به دست پای  مخفی نگاه دارد..لبخندی  

 سینک ایستاد  

 _ کاری هست بدین کمکتون کنم..  

لوازم ساالد روی میز گرد وسط آشپزخانه خود نمایی  

 میکرد و ناهید به وقفه مشغول بود..  

یک تنه همه ی کارهایش را کرده بود..غذاهایش را بار  

گذاشته و تمامی ظروفی را که برای شب الزم داشت  

ت چیده و ملحفه ی سفیدی  روی صفحه ی کابین 

 رویشان کشیده بود  

جرقه ای به ذهن تابان خورد...ابتدا استکان ها را  

شست و سپس از داخل آبچکان چاقو و دوتا بشقاب  

 برداشت..  

مادرش گفته بود انگار کن خونه خودت رفتی.. و او  

سعی داشت حرفهای مادرش را مدام برای خودش  

یاندازد...با همین افکار  تکرار کند تا چیزی را از قلم ن 

 صندلی مقابل ناهید را پس کشید..  

 ناهید معترض نگاهش کرد و گفت:  

_ چی کار میکنی دختر...کمک نمی خوام ، برو پیش  

 شوهرت االن لباسات کثیف میشه  



تابان بی آنکه نگاهش کند لبخند زد...خودش را روی  

صندلی جا به جا کرد و از میان خیارها ی شسته شده  

 ی را برداشت  یک 

 _ نگران نباشید... حواسم به خودم هست  

حرفش را زد و بی سرو صدا مشغول شد..دستان ناهید  

از کار افتاد و به تماشایش نشست...ماهرانه  پوست  

 خیار را میگرفت..یکی درمیان و با اندازه گیری دقیق..  

_ اینجا بوی غذا پیچیده تنت بوی غذا میگیره..نمی  

 .پاشو برو خودم انجامش میدم  خواد دختر جان. 

تابان اما دست بردار نبود..بعد خیارها نوبت گوجه  

شد..پوست یکی از گوجه ها را به شکل گل رز  

درآورد...تعدادی از هویج ها را رنده کرد و تعدادی را  

حلقه حلقه..کاهو و کلم قرمز را ریز و یک دست خرد  

داخل سبد    کرد..ناهید تقریبا بیکار نشسته بود...چاقو را 

گذاشته و منتظر بود ببیند که این دختر تا کجا پیش می  

 رود...  

البته که نحوی کار کردن و سرعت عملش واقعا قابل  

تحسین بود...معلوم بود آبدیده است و این کار را بارها  

 و بارها تکرار کرده است..  



بعد از اینکه کاهو و کلم را داخل ظرف ساالد پر کرد  

..ناهید تا آن لحظه ساکت بود..تابان  مشغول تزیین شد 

 اما بی وقفه و با سرعت کار میکرد  

 _ مادرت چرا نیومد؟  

با این جمله ی ناهید ، نهایتا تابان دست از کار کشید و  

سرش را باال گرفت..گوشه ی لب ناهید را لبخندی  

معنی دار پر کرده بود...تابان چاقو را روی میز نگه  

 داشت و نفسش را پس داد  

_ معذرت خواهی کردن..گفتن به ناهید خانم بگو بدون  

بابا جایی نمیرن..انشاهلل بابا که اومد یه روز همه باهم  

 مزاحم میشیم!  

عجب دلی داشت این دختر..گویا چیزی برای پنهان  

کردن نداشت که به راحتی حرف از پدرش میزد..پدری  

که به هرحال در بند بود و همین می توانست برای او  

قطعه ی ضعف باشد ولی انگار نبود..نبود که راحت از  ن 

 او سخن می گفت..  

ناهید حرکت ریزی سر جایش زد ، تاملی کردو در  

 جوابش گفت:  

 _ به هرحال براشون تدارک دیده بودم!  

 تابان لبخند محوی زد  



چه عجب که یکی سراغ مادر مظلومش را گرفته  

 بود...سرش را زیر برد و جواب داد:  

 ون...حاال فرصت زیاده...به وقتش میایم انشاهلل! _ ممن 
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نگاه خیره ی ناهید اذیتش میکرد...دوباره دست به کار  

شد..ناهید اما مثل یک بازپرس به مجرمش نگاه  

 میکرد..  

 _ رابطه ات با پندار چطوره؟  

تابان نگاهش را روی حرکت دستهایش متمرکز کرده  

 بود..  

ذشته ..با اون شروعیم  _ شکر! زمان زیادی ازش نگ 

 که ما داشتیم خب نظر قطعی که نمیشه داد  

 میان حرفش آه کشید  

_ ولی به قول مادرم این پسر شیر پاک خورده  

اس...سر سفره ی پدرو مادر بزرگ شده..پس میشه به  

 آینده  خوش بین بود!  

ابروهای ناهید پرش ریزی کرد..نرگس گفته بود؟؟  

رده اس؟؟ یعنی از او  گفته بود پندار شیر پاک خو 

تعریف کرده بود؟؟؟ باز هم خودش را روی صندلی جا  



به جا کرد..حس کنجکاویش بدجور تحریک شده بود و  

 نمی توانست خودش رل کنترل کند  

 _ خب ! تعریف کن ! مادرت دیگه چیا گفته؟  

تابان لحن سرد و پر غرور او را نادیده گرفته و لبخند  

 زد:  

خیلی خوش سلیقه اس...عجب    _هه ! میگه پسر خالم 

مادر شوهر بانمکی نصیبت شده تابان... میگه بچه  

هرچی داره از پر قنداش داره... پندارم پسر این  

 مادِر...اگه خوبه مادر خوبی داشته!  

تابان پشت سر هم ردیف میکرد و خبر از دل ناهید  

نداشت...با هرجمله ی تابان یک در به رویش باز میشد  

روشن تری به خودش می    و دنیایش رنگ 

گرفت...نرگس همه ی اینها را در وصف او گفته بود؟  

از اوتعریف کرده بود درحالیکه ناهید هر لحظه نسبت  

 به اوحس کینه وحسادت داشت..  

 آه بی صدایی کشید  

نرگس فقط نرگس بود..مادر این دختر، دختری که بی  

ریا سر میز کار نشسته بود و دست به چاقو شده بود  

 چه بی جهت از او کینه به دل گرفته بود...  و 

گرمش شده بود..به بهانه ی غذا بلند شد و پای اجاق  

نگاهش    گاز ایستاد...تابان از پشت سر قشنگ 



کرد..ریزه و میزه و بانمک بود..درست همان چیزی که  

نرگس در وصفش گفته بود...موهایش نه بلند بود و نه  

یرون زده بود و  کوتاه..ریشه های سفید و سیاهش ب 

ساقه هایش قهوه ای بود...احتماال هم تا سال پویا دست  

به موهایش نمیزد و اجازه میداد به همین شکل  

بماند...با لبخند سرش را زیر برد...ناهید نگاهی داخل  

قابلمه های غذا انداخت و تابان آخرین تزییناتش را  

 انجام داد..  

 _ مادر جون سلفون دارید؟  

ل خودش بود..با این سوال او برگشت و  ناهید در حا 

 متعجب پرسید؟  

 _ چیزی گفتی؟  

 تابان نیشخندی زد و گفت:  

_ سلفون؟ پرسیدم سلفون دارید ، بکشم رو این ساالدا  

 تا شب پالسیده نشه!  

ناهید هنوز گیج حرفهای او بود ...سری جنباند و  

 جواب داد:  

اگه نبود  _ آها..آره ، کشوی اول ، اون ته ته نگاه کن.. 

 بگم پندار بره بخره  

تابان از سرجایش بلند شد و بی ریا سراغ ردیف  

 کشوهایی که ناهید نشان داده بود رفت....  



پندار پشت دیوار آشپزخانه کمر چسباند و سرش را رو  

به آسمان گرفت...سینه اش سبک شده بود و احساس  

آرامش می کرد...این دختر نیاز به راهنما  

بلد بود راه ورود به قلب آدمها را پیدا  نداشت ..خودش  

کند..مستقل پیش می رفت و همین استقاللش به دلش  

 می نشست...  

ساعتی بعد مهمان ها یکی پس از دیگری آمدند..تابان  

تا لحظه ی آخر کمک دست ناهید ایستاده بود و کار  

میکرد..با آویشن و گل محمدی و نعنا روی ظرف  

و اطراف ظرف های جوجه  ماستها را تزیین کرده بود  

را با جعفری و لیمو طرح زده بود..ناهید خیره هنر  

دست او بود..خسته شده بود ولی دست از کار نمی  

کشید...در کل دختر ناز پروده و لوسی به نظر نمی  

آمد ...خوب بود دیگر...مگر جز این می خواست؟ حین  

کار کردن قشنگ براندازش کرده بود..ظریف بود ، قد  

ی نداشت ولی از ناهید بلند تر بود..ساده بود اما  بلند 

شیرین..سفید بود ولی بی روح نبود..آرایش نداشت  

ولی سیاهی چشمانش خدادای آرایش کرده نشانش  

میداد...قبال ویژگی های او به چشمش نمی آمد..در  

واقع هیچ وقت به چشم یک خواستگار نگاهش نکرده  



مروز اعتراف میکرد  بود تا کم و کیفش را ببیند...ولی ا 

 که پسرانش از خودش خوش سلیقه تر هستند..  

با ورود اولین مهمان ناهید دست او را گرفت و بعد از  

 ساعتی کار از پای میز بلندش کرد  

حرکتش عجیب بود...همین طور تغییری که در چهره  

اش صورت گرفته بود...منعطف تر و مهربان تر  

 و گفت:    میزد...حوله ی سفیدی به دستش داد 

_ پاشو دیگه بسه!..یه آبی به دست و صورتت بزن  

خستگیت در بیاد..مهمونا واسه من نمیان ، میان که  

 تازه عروس ببینن  !  

نگاهشان در هم آمیخت..مردمک چشمان ناهید می  

لغزید و گرمای محبتش از دستان کوچکش به تمام تن  

او سرایت کرد..لحظه ای بود ولی لحظه ها را باید  

یمت شمرد..به مرور لحظه ها بهم متصل میشوند و  غن 

از پیوندشان دقیقه ها..ساعتها..روزها وسالها شکل  

می گیرد و در نهایت گذر زمان میشوند  و زندگی  

 میسازند 
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ساعتی بعد جمع مهمانان تکمیل شد و تابان برای فرار  

از غربت نگاه بعضی به پندار پناه برد...در حالت عادی  



فاصله نشستن را بیشتر می پسندید ولی شرایط    شاید با 

اضطراری بود...از لبخند و تبریک صمیمی دایی و زن  

دایی و پسر دایی رد میشد ، ولی گذشتن از نگاه  

خصمانه ی نوشین و ویدا کار آسانی نبود...ویدا را از  

قبل می شناخت...تعریفش را از پویا زیاد شنیده بود  

ه بود که به لطف دعوتی  فقط چهره ی مبارکش را ندید 

امروز آن هم رویت کرد و مهر تاییدی به همه ی گفته  

 های پویا زد..  

پندار پا روی پا کشیده بود و با علی هم صحبت شده  

بود..گاهی هم برمی گشت و نگاهی سمت او می  

انداخت..ساکت و سر به زیر نشسته بود..تابان در جمع  

رد...لحظه ای از  تنها بود و تنهایش پندار را اذیت میک 

 علی اجازه گرفت و کنار گوش او گفت:  

_ میخوای اگه خسته ای برو تو اتاق من یه کم  

 استراحت کن!  

تابان نگاهش کرد..خسته نبود ولی تنش درد  

میکرد...خنجر نگاه بعضی بد جور تیز بود و به جسم و  

روحش فرود می آمد..نه اینکه پندار متوجه نشده باشد  

پایش بسته بود وگرنه جواب رفتار    نه! ولی دست و 

بعضی را جوری میداد که یکی از او بخورند یکی از  

 دیوار!  



 _ خوبم ، نیازی نیست!  

این خوبم یعنی خوب نیستم..یعنی دارم طاقت  

 میارم ..یعنی اگر مجال رفتن داشتم حتما می رفتم ...  

پندار نگران بود...کمی خودش را جلو کشید و سرش تا  

 ت او برد ..آهسته تر پرسید:  نزدیک صور 

 _ پس چرا ناراحتی؟ هان ؟ ببین هرچی هست ..  

رفتارشان زیر نظر ناهید و نوشین و ویدا بود..تابان  

 معذب وارد حرف پندار شد و زمزمه کرد:  

 _ نگامون میکنن..بعدا حرف میزنیم!  

ابروهای پندار پرش ریزی کرد..آهسته خودش را عقب  

جمعیتی سوق داد که حسابی  کشید و نگاهش را سمت  

 و ابرو روح همسرش را آزرده کرده بودند    با چشم 

چشم ریز کرد..به وقتش جواب رفتار زشت خاله و  

دختر خاله را میداد...حیف که مهمان بودند...حیف که  

حرمت خانه ی رضا واجب بود وگرنه لحظه ای  در  

 جواب دادن درنگ نمی کرد. 

۰ 
و  گشت...صدای آهنگ   عادل با چشم دنبال رهام می 

همهمه ی جوانان سالن را برداشته بود ولی اثری از  

رهام نبود که نبود..نگرانش بود..بی دلیل دلش شور  



میزد و یک جا بند نمیشد...از پشت میز چیده شده بلند  

 شد و کالفه به دنبال رهام از مجلس بیرون زد..  

عماد به همراه چند تن از جوانان مقابل در تاالر  

ستاده بودند و به مهمانان خوش آمد می گفتند...عادل  ای 

پیش رفت...عماد به احترامش از جوانان فاصله گرفت  

 و عادل نرسیده به او پرسید:  

 _ رهام ندیدی؟  

عماد متفکر نگاهی در اطرافش چرخاند و لبهایش را  

 باال کشید  

_ وهللا تا نیم ساعت پیش که همین اطراف  

 الن نیستش؟  بود...نمیدونم مگه تو س 

 عادل پوف کالفه ای پس داد و دست روی سرش کشید  

 _ نه...نمیدونم باز کجا ول کرده رفته  

 _ خب میخواین شما برین تو تا من برم دنبالش!  

عادل کالفه بود..کالفه تر از آنکه میان جمع و هیاهو  

 دوام بیاورد..سری تکان داد و در جواب عماد گفت:  

ستاد مهمونا میان راهنماییشون  _ نه دایی جان؟ تو وای 

 کن..خودم میگردم ببینم باز کجا غیبش زده !  

عماد به حال عادل تاسف خورد...عادل دستی به شانه  

ی عماد زد و از او فاصله گرفت..عمادی که در طی این  

چند سال جای خالی پدرش را خوب پر کرده بود..مرد  



م  خانه شده بود و سایه ی سر زری و دخترهایش ! ه 

کار کرده بود و هم درس خوانده بود..و االن در  

سکویی ایستاده بود که عادل حسرتش را  

میکشید...حسرت می کشید که چرا نمی تواند به  

پسرش اینگونه افتخار کند؟ به رهامش ؟ به پسری که  

 همه جور امکاناتی داشت و بازهم کج رفته بود..  

رکینگ  از پله های مقابل تاالر سرازیر شد و سمت پا 

 طبقاتی رفت.  

رهام به بدنه ی ماشین تکیه زده بود و سیگار پشت  

سیگار دود میکرد..زیر پایش پر از ته سیگار بود و  

اطرافش را بوی گند سیگار گرفته بود..عادل در  

چندقدمی او ایستاد و چهره در هم کشید..ای کاش که  

یک تار موی عماد در وجود او بود که حداقل به آدم  

 ک نکند. بودنش ش 
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پیش رفت..رهام صدای قدم های پدرش را شنید و تکیه  

اش را گرفت..صدای موزیک در پارکینگ تقریبا به  

صفر رسیده و سکوت و فضای نیمه تاریک ، ال به الی  

ماشین های مختلف فرصت خوبی را برای حرف زدن  

ایجاد کرده بود.عادل با اخم هایی گره خورده پیش  



بین پسر جوانش با جوان های    رفت..مگر چه فرقی 

دیگر بود؟ چرا شور و شوقی که در وجود همه بود در  

وجود پسرش نمی دید..چقدر باید تاسف میخورد تا  

 روزگار سیاهش سپری شود و روشنی روز را ببیند؟  

مقابلش ایستاد..دست داخل جیب شلوارش فرو برد و  

 پر اخم زبان به سرزنش بازکرد:  

نی؟ یه ساعته دارم دنبالت میگردم  _ اینجا چی کار میک 

، سالن ول کردی اومدی اینجا فرت و فرت سیگار  

 میکشی؟  

رهام سینه سپر کرد..تلخندی زد و آخرین ته سیگارش  

 را روی زمین انداخت ، با نوک کفش لهش کرد و گفت:  

 _ حوصله ی شلوغی نداشتم  

نگاه متنفر عادل از روی چهره ی او سر خورد و  

 یش زد.  چرخی زیر پا 

متاثر شد ، کف کفشش را روی ته مانده ی سیگار ها  

 کشید و غرید:  

_ تو نمی خوای به خودت بیای نه؟؟نمی خوای یه ذره  

 مثل آدم زندگی کنی..مثل بقیه؟؟ها؟  

رهام با حفظ همان تلخند سرش را زیر برد و به  

 تمسخر گفت:  

 _ بقیه؟؟  



 صدای عادل باال رفت  

ن ،آدم کیف میکنه به سرو  _ آره بقیه! برو نگاه ک 

 شکلشون نگاه کنه..بعد پسر من؟  

اینبار صدای رهام بود که بلند از عادل ال به الی ماشین  

 ها پیچید  

_ پسر تو چی ؟ هان؟؟  حیونه ؟؟آدم نیست ؟ خجالت  

میکشی بگی این پسرمه ؟ باشه حرفی نیست..منم  

اومدم اینجا که تو خجالت نکشی..اومدم که سرت باال  

ه..که مجبور نشی ریخت و قیافه ام تحمل کنی و  باش 

 مدام با بقیه مقایسه ام کنی  

 _ رهااام؟؟  

 صدای فریاد عادل در پارکینگ اکو شد.  

 رهام عصبی تر ادامه داد:  

_ د بس کن هی رهام رهام..دست بکش از من عادل  

خان..من..من ..اونی نمیشم که تو میخوای..من دیگه  

 باشم...    نمی تونم پسر دلخواه تو 

بغض کرده بود..کم آورده بود...با کناره ی دست ضربه  

 ای زیر گلویش زد:  

_ من تا خرخره گیرم میفهمی ؟ رفتم تو لجن تا کجا!  

تورو به هرچی قبولش داری دست از سرم بردار بزار  

 تو حال خودم باشم  



عادل خیره خیره نگاهش میکرد...پسرش بغض  

میلرزید...قلب  داشت...چشمانش تر بود و صدایش  

عادل در حال ترکیدن بود...حال و روز رهامش خرابتر  

از آن بود که تصورش را میکرد..بغض مردانه تا بیخ  

گلویش باال آمد...قدمی سمت پسرش برداشت و سرش  

 را در آغوش کشید..  

..عذاب وجدان  دست رهام دور کمر پدرش پیچید. 

تر    داشت..درد روح داشت..درد روح گاهی طاقت فرسا 

از درد جسم میشود..گاهی هیچ مسکنی هم برایش پیدا  

نمیشود..درد وجدان بد دردیست..دردی که رهام با تمام  

وحود حس کرده بود..سرش را روی شانه ی پدرش   

گذاشت و صدای گریه اش را رها کرد..عادل به سختی  

بغضش را کنترل میکرد..دست پدرانه اش روی کمر او  

 تند سیگارش شد  سر داد و بی خیال بوی  

_ تو چی کار کردی پسر؟ چرا نمیگی خودتو خالص  

 کنی؟  

 رهام سرش را تکان تکان داد و نالید:  

_ دیگه خالصی در کار نیست...من دیگه روی خوش  

 زندگی رو نمی بینم عادل خان.. نابود شدم بابا..نابود!  

عادل از تک و تا افتاده بود..شانه هایش سنگین بود و  

 تر!    قلبش سنگین 



_ حرف بزن بابا..هرچی هست بگو شاید براش چاره  

 کردیم.. رهام کماکان سکوت اختیار کرده بود  

عادل از پسرش فاصله گرفت..صورت رهام را بین  

 دستهایش گرفت و جدی تر ادامه داد:  

_ قول میدم تاآخرش کنارت باشم..حرف بزن بابا..به  

 ؟  من بگو چی شده..بگو که چی داره عذاب میده ؟ 

 صورت رهام خیس خیس بود..لب باز کرد و پرسید:  

 باشه؟  _ حتی اگه تهش مرگ 

حال خودش را نباخت و    ته دل عادل فرو ریخت ، با این 

 جواب داد:  

 _ حتی اگه تهش مرگ باشه  

چانه رهام لرزید..قدمی به پشت برداشت ..قدم بعدی و  

 قدم بعدی..کمرش به ماشین رسید ناله زد  

 _ آدم کشتم 

 
 #۲۱۱ 

آه از نهاد عادل بلند شد و دو دستش را روی سرش  

گذاشت..رهام کف دستش را محکم روی کاپوت ماشین  

 کوبید و فریاد زد:  

_ من لعنتی با این آشغال زیر پام آدم کشتم..آره من..ای  

 خدا دارم خفه میشم ، چرا نمیکشی راحتم کنی!  



سر خورد..با همان ضجه روی زمین نشست و سرش    

 یین انداخت.  را پا 

صدای دزدگیر ماشین کل پارکینگ را برداشته  

بود..عادل رمق به زانو نداشت..یک قدم..دو قدم..سه  

 قدم و درست مقابل پای او زانو زد.  

پسرش نابود شده بود..جوانش مقابل چشمش آب میشد  

 و از او کاری ساخته نبود.  

دیر رسیده بود..زمانی که شاید کار از کار گذشته  

.اشک روی صورتش چکید..سر رهام را به سینه  بود. 

کشید و اجازه داد اشک های رهام پیراهن سفید  

 مجلسیش را خیس کند.  

روهام روی زمین خزید و به آغوش پدرش پناه  

 برد..عادل بغض کرده نوازشش کرد  

_ نترس بابا...من کنارتم...فقط بهم بگو کی؟ کجا؟ با  

 کی تصادف کردی؟  

 سال هق میزد..  رهام مثل کودک یک  

دست نریمان دور    _ له شد..یه ساعت ماشین دادم 

 دور ...همون روز!  

اول ، رفتیم عشق و حال تو خیابونای تهران که یهو  

 ..له شد!  پسره رفت زیر چرخای ماشین....له شد بابا . 



عادل دندان بهم فشرد تا بغضش را فرو دهد..با صدایی  

 خش دار و بی رمق پرسید:  

 ی؟؟ فرار کردی؟  _ بعدش چ 

 رهام ناله زد:  

_ ترسیده بودم..نریمانم ترسیده بود..نعشگی از سر  

گفتم برو اونم گازش گرفت  جفتمون پریده بود...من 

 رفت.  

هرچی رهام بیشتر حرف میزد حال عادل خرابتر  

 میشد...  

_ مطمئنی که مرده..تو که میگی فرار کردی از کجا  

 مطمئنی که مرده؟  

ش پاشید کف  _ دیدم که خون 

..نمیدونم..بعدش دیگه هرکاری کردم  زمین...نمیدونم. 

جرات نکردم برم ببینم چی شده...هرشب کابوسش  

 میبینم بابا ...هرشب! 

   

دقایقی بود که تابان به بهانه ی تلفن تارا به حیاط پناه  

آورده بود...حیاط سرد بود و هوا تاریک ، ولی سردی  

ی و تیرگی نگاه  و تاریکی حیاط شرف داشت به سرد 

بعضی ها...تارا کمی پشت تلفن ناله کرد و درد روی  

 دردش گذاشت..  



مهرداد بازهم سر ناسازگاری گذاشته بود و زندگیشان  

سر حرفها و نصیحت های رحمن به هم ریخته  

بود...عیب از رحمن نبود..عیب از مهرداد بود که  

خودش را همه چی تمام میدید و تاب حرف شنیدن  

 نداشت.  

حرفش که با تارا تمام شد گوشی را میان دستش گرفت  

 و روی قفسه ی سینه اش گذشت.  

قلبش می سوخت...روز پر فشاری را پشت سر گذاشته  

بود و قلب بیمارش تحمل این همه نگرانی و دلهره را  

نداشت...آه کشید..بخار از دهانش بیرون زد و سرش  

وگرنه با  را رو به آسمان گرفت...بازهم خدا یارش بود  

 این قلب بیمار االن باید کنار دست اجدادش می خوابید..  

 _ تنهایی بهت خوش میگذره!  

جا خورد...صدای غریب و زنانه وادارش کرد به پشت  

 بچرخد و رو در روی ویدا بایستد  

 گوشی را میان دستانش فشرد و آب دهانش را فرو داد  

 _ با من بودین؟  

به تمسخر گرفت..تابان  ویدا نیشخندی زد و سوالش را  

 دقیق شد و ویدا لب باز کرد  

_ از اولم معلوم بود مثل مار چنبره زدی رو دارو نداره  

 این خانواده...  



قلب تابان کوبش دردناکی کرد و گوشی موبایلش را  

میان انگشتانش بیشتر فشرد..ویدا پر از عقده حاشیه  

 ی طالیی رنگ شال او را لمس کرد و ادامه داد:  

رف عشق و عاشقی نبود..که اگه بود به همون  _ ح 

 پویا ختمش میکردی.  

 نگاهشان به جنگ هم رفت...ویدا با پرویی ادامه داد:  

_ دیدی یه سفره ای پهن  شده گفتی این نشد اون  

 یکی!  

مکث کرد...مردمک چشمان تابان در نی نی چشمان او  

 دو دو میزد..ویدا ادامه داد:  

قشنگ میبینم روزی رو که  _ ولی زهی خیال باطل... 

پندار به خودش میاد و مثل دستمال کاغذِی بی مصرف  

 پرتت میکنه بیرون!  

قفسه ی سینه ی تابان پر از درد شده بود..نفس های  

تک تک می کشید و میان انبوه کلمات دنبال جواب  

کوبنده ای برای این دخترک بی ادِب بی پروا می  

ر از غرور زمزمه  گشت...لب باز کرد..پر از نفرت و پ 

 کرد:  

_ اگه چیزی بهت نمیگم دلم برات میسوزه...خیلی  

حقیری دختر ، وگرنه باال سر قبری که مرده توش  

 نیست گریه نمیکردی.. 



 
 #۲۱۲ 

 ریز چشم ویدا نبض ریزی گرفت...  

پندار که از دقایقی پیش نگران تابان شده بود وارد  

 حیاط شد و به حضور آنها وسط حیاط شک کرد.  

 تابان را صدا زد و با گام های بلند نزدیکشان شد.  

هیچ کدام خیال کوتاه آمدن نداشتند...ویدا تلخند  

زد..قدمی به عقب برداشت تاقبل از رسیدن پندار محل  

را ترک کند..اما دیر شده بود..پندار رسید و از رنگ  

 پریده و نگاه خیره تابان تا ته خط را خواند .  

.پندار دست پشت کمر او  تابان خشکش زده بود.. 

 گذاشت و صدایش زد:  

 _ تابان ؟؟ باتوام حالت خوبه؟؟؟  

چشمان دختر پرشد...حرکتی به سرش داد و اشک گرم  

از گوشه ی چشمش چکید...اشک تابان تاب و توان  

مرد را برد...ساعتی بود که آستانه ی تحملش تمام  

شده بود و برای پایان این مجلس لحظه شماری  

دست از تابان کشید و خودش را به ویدا  میکرد... 

 رساند.  

 _ صبر کن!  



ویدا به دستور پندار سر جایش ایستاد و نفسش را رها  

کرد...پندار مقابلش قرار گرفت..تمام صورتش را خشم  

و عصبانیت پر کرده بود..انگشت اشاره اش را باال برد  

 و غرید:  

زنم  _ اولین و آخرین بارت باشه که تو خونه ی من به  

بی احترامی میکنی...احترامت دست خودت نگه دار  

دختر خاله...و یادت نره که آدما خودشون جایگاه  

خودشون تعیین میکنن..پس اگه میخوای عینک باشی  

جات تمام وقت روچشمم باشه حرمت نگه دار و پاتو از  

 زندگیم بکش بیرون  

برق از سر ویدا پرید..توقع چنین برخورد تند و بی  

ی را از پندار نداشت ...لبهایش بهم خورد و بی  پرده ا 

 نتیجه ساکت ماند..پندار لبخند محوی زد و گفت:  

_ حاال دیگه انتخاب با خودته دخترخاله...یا محترمانه  

میکشی کنار و همون آدم قبلی میمونی...یا مجبورم  

 میکنی نسخه تو برای همیشه ببپیچم بزارمت کنار!  

میکرد..تابان اما با فاصله  ویدا ناباورانه فقط نگاه  

ایستاده بود و به اشک هایش اجازه میداد مرهم دردش  

 باشند..  

چانه ی ویدا لرزید..در این فاصله ناهید که از نبودن  

 بچه ها دلشوره گرفته وارد حیاط شد و گفت:  



 _ شماها تو حیاط چی کار میکنید..بیاین تو هوا سرده!  

 به مادرش گفت:  پندار نیشخندی تحویل ویدا داد و  

_ میایم االن...یه سری نکات ریز بود که الزم دیدم به  

 دختر خاله  تذکر بدم  

ویدا گر گرفته بود..وسط حیاط سرد ، خشک شده و  

حرارت تنش باال رفته بود...ناهید کنجکاو شد..حال هر  

سه جوان به نظرش مساعد نمیامد...از در فاصله گرفت  

را وسط حیاط جا گذاشت    و سوی آنها رفت...پندار ویدا 

دختر می    و به کمک تابان رفت...قطره قطره اشک 

چکید و بغضش سبک نمیشد...پندار مهربان دست  

پشت کمرش کشید و نوازشش کرد..آهسته کنار گوشش  

 دم زد:  

_ بریم تو عزیزم...اشکاتو پاک کن تا به موقع جواب  

 رفتار تک تکشون برگردونم  

..دلش زار زدن می  تابان بغض کرده نگاهش کرد 

 خواست ولی شرایطش را نداشت...با همان لحن نالید:  

 _ بریم خونه!  

 پندار مهربان تکانی به سرش داد و گفت:  

 _ میریم...  

 سپس با هدایت دستش او را به رفتن ترغیب کرد  



ناهید عصبی کنار ویدا ایستاده و صحنه ی حیاط را  

غرور  تماشا میکرد ، ویدا ولی دست به سینه و م 

همانجا خشکیده بود...پندار نگاهی پر معنی سمت ویدا  

انداخت و از کنارشان رد شد ...ناهید نفسش را رها  

کرد...صدای بسته شدن در که آمد محکم بازوی خواهر  

زاده اش را گرفت.. درد بدی در ناحیه بازوی ویدا  

 پیچید و معترض پرسید:  

 _ چی کار میکنی خاله؟؟؟دردم گرفت!  

عصبی بود..پندارش رنجیده بود و او تحمل  ناهید  

رنجش پسرش را نداشت..عصبی در صورت ویدا  

 غرید:  

_ هیچی رو از مادرت به ارث نبرده باشی اون زبون  

 تند و تیزت خوب به ارث بردی...  

ویدا بازویش را میمالید و حرصی به خاله اش نگاه  

 میکرد...ناهید ادامه داد:  

د از این بشنوم به پندار و  _ حواست جمع کن ویدا ! بع 

 زنش درشتی کردی دیگه جات اینجا نیست...  

 _ من چیزی نگفتم!  

دفاع  تند و تیز ویدا از خودش بی ثمر بود..چهره ی  

برافروخته ی پندار و اشک تابان به حد کافی گویای  

 همه چیز بود..  



 ناهید در جوابش گفت:  

بچگیت ،  _ باشه ! این بار ندید میگیرم و میزارم پای  

ولی دیگه تکرار نشه ! االنم میری تو ، یه گوشه  

میشینی تا مهمونی تموم شه..نبینم رفتی کنار گوش  

مادرت نشستی به گالیه کردن که سخت ازت دلگیر  

میشم...حرمت خونه ی من نگه دار ..بعد که رفتی  

 خونه هرچی دلت خواست به مادرت چوغلی کن ! 

 
 #۲۱۳ 

.بغض ناخواسته اش را فرو  ویدا واقعا کم آورده بود. 

 داد و زمزمه کرد:  

 _ حال آیدا خوب نیست...دلم به خواهرم میسوزه خب!  

 ناهید نگاهش را گرفت و گفت:  

_ یادم نمیاد بچه های من به شما وعده داده  

باشن..هرچی بود زبونی بین من و مادرت بوده ...ما  

رو  اشتباه کردیم ولی توقع ندارم شماهم دنبال اشتباه ما  

 بگیرید..  

خیلی راحت و تر و تمیز ناهید آب پاکی را رو دست  

ویدا ریخت و جوابی را که باید از تابان می شنید از  

ناهید گرفت..ویدا پر از دلخوری خاله اش را وسط  

 حیاط تنها گذاشت و سمت ساختمان دوید..  



ناهید نفسش را با صدا پس داد..خسته شده  

دخترش یک طرف و  بود..رفتارهای امشب نوشین و  

عصبانیت و خشم پندار این لحظه ی آخر ، قشنگ  

لبریزش کرده بود..ای کاش این مهمانی را نمی  

گرفت..اصال از اول هم تصمیمش اشتباه بود..این فامیل  

همان آدمهای سی و پنج سال پیش بودند که با حرف و  

حدیث او را گوشه نشین کرده بودند ..که اگر معجزه  

به فریادش نمی رسید قطعا کارش به  نمی شد و رضا  

 تیمارستان کشیده بود  

تابان را روی تخت نشاند و خودش را کنار دست او جا  

داد...حال دختر خوب نبود..رنگش پریده بود و بغضش  

به چشم می آمد..کف دستش را نوازش وار پشت کمر  

 او سر داد و صدایش زد:  

 _ تابان؟  

 را زیر دندان گرفت  چانه تابان لرزید و لبهای کبودش  

_ چی گفت بهت ؟ حرف بزن دختر ، تو خودت نگه  

 ندار!  

اشکی که به زور مقابلش را گرفته بود جوشید..تحقیر  

شده بود...متهم شده بود و در نهایت غرورش له شده  

 بود...  

 پلکش را با درد بست و مژهایش را تر کرد..  



انداز    پندار دم عمیقی گرفت..نگران بود ، این دختر بی 

خود دار بود و درون ریزی میکرد و این خصلت  

 میتوانست آسیب جدی به قلب بیمارش بزند..  

لحظه ای بعد در اتاق باز شد  ، ناهید با شربت  

بهارنارنج به استقبالشان آمد و تنهایی دلگیرشان به  

 اتمام رسید  

بوی عطر بهار نارنج سینه ی سوخته ی تابان را جال  

 ند شربت را هم زد و دستور داد:  داد..ناهید تند ت 

 شالش باز کن یه ذره هوا بخوره!  _ اون 

تابان با نگاهی به نم نشسته خیره دستهای کوچک و  

 فرز ناهید بود...  

پندار با احتیاط فرمان مادرش را اجرا کرد...دست برد  

و گیره ی شال او را با انگشت کشید..تابان به خودش  

 ده نگاه دزدید..  آمد ، تکانی خورد و خجالت ز 

ناهید لیوان شربت را به دستش داد و غرغر کنان دست  

 برد و کامل شال تابان را برداشت  

_ اینجوری نمیشه...انگار به شما جوونا باید همه چی  

 از اول یاد داد..  

سیاهی موهای موج دارش خیره کننده بود..پندار در  

مقابل مادرش خود داری میکرد ولی عجیب حرکت  

به دلش نشسته بود...درواقع مادرش به موقع    ناهید 



عمل کرده و یکی از خواسته های مرد جوان عملی  

شده بود..حق داشت همسرش را از نزدیک  

ببیند...مدتی بود که محق شده بود و بنا به دالیلی با دل  

دختر راه می آمد...مالحظه میکرد تا روزی که روح و  

 جسم تابان را تماما مال خودش کند  

وان خنک شربت میان دست تابان فشرده شد..ناهید  لی 

 شال تابان را روی دست انداخت و گفت:  

_ اینجا کسی نیست که خجالت بکشی..همه  

محرمتن..اون شربتم تو دستت نگه ندار..بخور تا حالت  

 جا بیاد!  

اگرچه رفتارش ترکیبی از امرو نهی و غرور بود ولی  

 از سر دلسوزی بود و قابل درک!  

ر گرم و مردانه نگاه پر از محبتش را به مادرش  پندا 

 داد و لبخندی ضمیمه ی نگاهش کرد..  

 ناهید در جواب نگاهش گفت:  

_ حالش که جا اومد ، دست زنت میگیری میبری ! این  

جماعت درست بشو نیستن..همون بهتر جلوی  

 چشمشون نباشی  

صدای همهمه ی داخل سالن تمرکز ناهید را بهم  

 نگاهی سمت در انداخت و زمزمه کرد:    ریخت.برگشت ، 



_ انگار خاله ات اینا دارن میرن...اوف ، فکر کنم باز  

 این دختره شر درست کرد!  

برگشت...لیوان همچنان میان دستان تابان بازی  

 میکرد..اشاره ای زد و گفت:  

_ منتظری چی هستی..بخور دیگه ! بخور تا من برم  

 اینارو بدرقه کنم!  

ریزی به سرش داد..پندار نیم خیز شد و  تابان تکانی  

 ناهید تذکر داد:  

_ تو نه ! بمون پیش زنت...نمی خواد بیاد ، به حد  

 کافی احترامشون کردی امشب!  

 پندار بالتکلیف سر جایش برگشت و زمزمه کرد:  

 _ علی چی پس؟ دایی دلخور نشه حاال؟  

_ داییت اینا فعال هستن..تو بمون اینجا بیشتر بهت  

 زه!  نیا 

پندار نامطمئن شانه ای باال داد و دست زیر لیوان تابان  

 برد.. 
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ناهید از اتاق بیرون زد و پندار آهسته دست روی سر  

تابان کشید...موهای بافته شده و بلند او را نوازش داد  

 و مهربان پرسید:  



 _ قرصات همراته؟  

تابان مقداری از شربت را سر کشید و گلویش را تازه  

 .لیوان را روی پایش گذاشت و گفت:  کرد. 

 _ نه امشب نیاوردمشون  

پندار لبخند زد..خالصه نطق دختر باز شده و به حرف  

آمده بود..نوازش هایش را پشت سر هم تکرار کرد و  

 گفت:  

_ اشتباه کردی دیگه..حاال که گذشت ولی یادم باشه  

این بار که اومدم دنبالت نسخه تو بگیرم که دیگه هرجا  

 ی بی دارو نمونی..  رفت 

تابان نفسی تازه کرد...امیدوار بود بعد از این هیچ کجا  

دعوت نشود...تجربه ی سنگین امشب برایش کافی بود  

که بفهمد میان این جماعت جایی ندارد و باید خودش  

 را به تنها بودن در کنار آنها عادت دهد  

عادل کنار تن و بدن مچاله شده ی رهام روی تخت  

رش بین دو دست گرفت...به هر مصیبتی  نشست و س 

فکر کرده بود اال این یکی..قتل ؟ خدایا تا کجا قرار بود  

تقاص گناهی که در حق مادرش مرتکب شده بود پس  

 بدهد؟  

چرخشی به سرش داد و از الی دست چهره ی ناآرام و  

غرق کابوس رهام را رصد کرد...مقصر خودش  



ند اولین نفر باید  بود...اگر قرار بود کسی را سر زنش ک 

 خودش را سر زنش میکرد..  

 سرش را باال گرفت و آه کشید..  

عروسی امشب هم به عزا تبدیل شده بود..رها را به  

همراه دختر عمه هایش دنبال عروس راهی کرده بود و  

خودش همراه رهام آمده بود تامثال چاره ای برای این  

جرم  مصیبت بیاندیشد... اما چه چاره ای؟؟؟ رهام م 

بود .. از راهی که وارد میشد بازهم حکم قتل برای  

پسرش صادر میشد و ممکن بود سالها گوشه ی زندان  

 بپوسد  

تمام تنش از این فکر درد گرفت..قلبش تیر بدی کشید و  

صورتش بهم مچاله شد...روزگارش شده بود عاقبت  

یزید...به سیاهی شب تار میزد این روزهای جهنمی که  

 شت..  تمامی هم ندا 

پندار مقابل در خانه ترمز زد...تابان حتی یک کلمه هم  

حرف نزده بود و تمام مسیر را در سکوت سپری کرده  

 بود...  

نگاهی سمت چهره محزون دختر انداخت و به حرف  

 آمد  

 _ تابان؟؟؟  



سر تابان به صدای او باال رفت..پندار لبخند نیم بندی  

 تحویلش داد و گفت:  

 م!  _ دستتو بده ببین 

ابروهای تابان پرش ریزی کرد و با مکث زیاد دستش  

 را کف دست او گذاشت  

سرد بود..بازهم انگشتان ظریف و کشیده ی دختر سرد  

بود و با دل مردانه ی او نمی ساخت...لبخند پندار  

رنگی از تاسف گرفت..دست او را باال برد و بوسه ی  

 نرمی پشت دستش زد  

انگشتان او را میان دستش  تابان ماتش برده بود..پندار  

 نگه داشت و گفت:  

_ هیچی رو تو خودت نگه نداره باشه؟؟ هرچی هست  

به پندار بگو...همه ی غم و غصه هات مال پندار..تو  

 فقط لبخند بزن ...فقط شاد باش همین!  

تابان آب دهانش را بلعید...پندار که میگفت فقط یک  

قاوم در  مرد نبود..حتی ساالر هم نبود ...یک کوه م 

برابر همه ی مشکالت بود...تابان که درمقابل محبت او  

خلع سالح شده بود فقط و فقط سرش را تکان داد ، بی  

آنکه حرفی بزند...پندار با نگاه حرکتش را تایید و  

 گفت:  

 _ مواظب خودت باش!  



دست تابان آزاد شد ، ولی دلش در گرو مردی ماند که  

...مهربان و مقاوم و  محبت کردن را به درستی بلد بود 

کاردان بود و راه فرار و بهانه را برای او باز نمی  

گذاشت...در ماشین را باز کرد و قبل از اینکه از او جدا  

 شود نگاهش کرد و گفت:  

 _ خداحافظ ...تو هم مراقب خودت باش!  

اولین ضمیر مفرد و اولین جمله ی محبت آمیز او در  

..لبخندش عمق  اوج ناراحتی به جان پندار نشست 

بیشتری گرفت و برایش انگشت کنار پیشانی اش  

 کشید...  

تابان پیاده شد و پندار منتظر ماند تا او وارد خانه  

شود...المصب امشب هرچه رشته بود پنبه شده  

بود...همه ی تالش هایش با کینه توزی ویدا بی ثمر  

 شده و باید از نو شروع میکرد  

روحیه تر از همیشه  ناهید دست از کار کشید و بی  

وارد اتاق رضا شد...خانه خلوت بود و رضایش غرق  

خواب...مدتی بود که بی رضا مهمانی هایش را سر  

میکرد...رضا جاِن یک جا نشستن و تحمل شلوغی را  

نداشت...بیماری بی رمقش کرده بود و تنها چهارپاره  

 استخوان به تنش گذاشته بود.  



رضا زانو زد و    اشک داخل چشمش گشت...کنار تخت 

 دست بی جان او را میان انگشتانش گرفت  

_ دیدی آقا رضا...دیدی با خودت و با ما چه کردی؟  

 دیدی بیخود نمی گفتم...بیراه نمیزدم. 
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_ نمی خواستم بچه ام به سرنوشت من دچار شه...سی  

سال خودم کشیده بودم بس بود ، دیگه نمی خواستم  

ان تلخ سی سال  داستان من تکرار شه..داست 

 پیش..همون حرف و حدیثا ..همون نیش کنایه ها...  

 تلخند زد  

_ آدما که تغییر نمیکنن آقا رضا میکنن؟ اینا همون  

آدمان..همونا که با حرفاشون من زمین گیر کرده  

بودن..همونا که اگه تو به دادم نمی رسیدی از هستی  

ه  ساقطم میکردن..اینا همونان..حاال همونا افتادن ب 

 جون بچه ام..همونا دارن شیره جونش میمکن...  

 اشک قطره قطره از گوشه ی چشمش چکید  

_ میدونی؟ باور نمیکنی اگه بگم امشب دلم به حال اون  

دخترم سوخت...حاال کجاشو دیده..تازه اول  

راهه...منکه نمی تونم این قوم خویش دور بریزم  

هی    میتونم؟ هی به زبونم اومد بهش بگم تنت چرب کن 



شیطون لعنت کردم..با خودم گفتم تازه نفسه ..گناه داره  

ناامیدش کنم...ریختم تو خودم ولی نفسم برید بس که  

حرص خوردم....پندارم بهم ریخت من جون دادم آقا  

 رضا...  

 کمی سکوت کرد...نفسی گرفت و ادامه داد:  

_ آخ آقا رضا..آخ...صدامو میشنوی ؟ حاال فهمیدی  

دی سر چی مثل مثل اسپند رو آتیش  دردم چیه؟ فهمی 

بودم...سر همینا...سر همین باال و پایین شدنا..این  

دندون رو جیگر گذاشتنا...سر اینکه نمی خواستم اخم  

 به صورت بچه ام بیاد و اومد....  

حرکت انگشتان رضا سکوت ایجاد کرد..ناهید سرش  

 باال گرفت و متعجب تو صورت رضا پرسید:  

 ی؟  _ آقا رضا بیدار 

رضا پلکی زد و لبخند روی لبش نقش بست..آهسته و  

 بی رمق نجوا کرد:  

 _ درست میشه ناهید خانم!  

ناهید کمی خودش را باال کشید...مدتی بود که با رضا  

 سر سنگین بود و کمتر هم صحبتش میشد  

_ آب میخوای برات بریزم..چیزی میخوری برات  

 بیارم؟  



ی سر ناهید  رضا دست سالمش را حرکتی داد و رو 

 گذاشت  

 _ میخوام صداتو بشنوم...بازم برام حرف بزن  

ناهید میان بغض و اشک خندید..کف دستش را روی  

 صورتش کشید و گفت:  

_ سر پیری و معرکه گیری ؟خجالت آوره! اون وقت که  

جوون بودیم یادمون نبود باید چی کار کنیم ، حاال که  

مه یادش  دیگه سنی ازمون گذشته و آفتابمون لب بو 

 افتادیم!   

دست رضا بی وقفه روی سر او بازی میکرد..با حفظ  

 همان لبخند گفت:  

_ عشق که پیر و جوون نمیشناسه حاج خانم...آدما  

هرچی پیر تر میشن بهم وابسته تر میشن..عشقشونم  

عمیق تر میشه...بازم برام بگو...از گذشته ها...از  

ن...حرف  روزای اولی که پاتو گذاشتی تو خونه ی م 

 بزن برام صدات مثل الالیی مادرم آروومم میکنه! 
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ناهید به حرفای رضا لبخند میزد...دست بی جانش را  

فشار میداد و  خنده و گریه اش باهم قاطی شده  



بود...این بار او دستش روی پیشانی رضا کشید و  

 گفت:  

_ همیشه بلدی چطور از دل آدم دربیاری...میدونی  

با من ازدواج نمیکردی سیاست مداری  چیه؟ تو اگه  

 چیزی میشدی  

 رضا خندید  

 _ من اگه تو رو نمیدیدم هیچ کس نمی شدم  

زن و مرد هردو با هم می خندیدند...ناهید که گویا جان  

دوباره ای گرفته بود دوباره دستی زیر پلکش کشید و  

 ته مانده ی اشکش را گرفت:  

شین و  _ فهمیدی امشب چی شد آقا رضا؟ بازم نو 

دخترش با قهر رفتن....اصال همه اش تقصیر توئه!  

 تویی که همیشه شر به پا میکنی واسه من!  

 رضا کماکان می خندید..  

 _ میدونم...و تو همیشه باید تنهایی جور من بکشی!  

 _ دیگه نمی کشم!  

 _ میکشی حاج خانم..میکشی!  

_ بس که جورتو کشیدم لوس شدی آقا رضا..یه بار  

متحان کنم بلکه سر عقل بیای کمتر تصمیم سر  میخوام ا 

 خود بگیری!  



عاشق هیچ وقت  _ امتحان کن ولی جواب نمی ده..آدم 

 عاقل نمیشه حاج خانم..خودت خسته نکن!  

صدای بسته شدن در تُن خنده ی ناهید را کم  

 کرد...آهسته انگشت روی بینی کشید و گفت:  

گم بده  _ هیسسس! فکر کنم پندار برگشت..وای خدا مر 

 صدامون نشنیده باشه؟  

چشم و لب رضا می خندید...خیالش نبود که پندار  

صدای خنده ی آنها را شنیده باشد. ناهید خندیده بود و  

همین برایش بس بود..همین که قهر و دلخوری را کنار  

 گذاشته و عاشقانه کنار گوشش نجوا میکرد   

ش  پندار لبخندی به زمزمه ی عاشقانه ی  پدر و مادر 

زد و تَن خسته و روح خسته ترش را به ساعتی خواب  

دعوت کرد..فعال که مدار دنیا روی ریل ناسازگاری  

افتاده و روزگارش بر وفق مراد نمی چرخید...از دست  

 روزگار خسته بود و از دست آدم هایش خسته تر..  

 

نیمه های شب بود که به صدای ناله ی تابان از جا  

سیده دست روی پیشانی عرق  پرید...نیم خیز شد و تر 

 کرده ی دخترش کشید...تب داشت و هذیون می گفت..  

جلدی سرجایش نشست و پتوی روی تابان را پس  

زد...شب گذشته هم حالش خوب نبود...با رنگ پریده و  



لبهایی که تمایل به حرف زدن نداشت از مهمانی خانه  

ی شوهر برگشته بود.یک راست به اتاق خواب پناه  

 اکنون میان تب دست و پا میزد    برده و 

هللا اکبری گفت و از جایش بلند شد...تردید این وصلت  

هر لحظه در وجودش پررنگ تر می شد و تمام تنش از  

 این فکر گر می گرفت..  

با فکری پریشان وارد آشپزخانه شد و لگنی از آب  

ولرم درست کرد و پایین پای دخترش نشست...پاهای  

خل لگن گذاشت و آهسته آهسته و با  تب دار تابان را دا 

 دست ، آب ولرم را روی ساق پای او  سرازیر کرد...  

تب و لرز امان دختر را گرفته بود..آب ولرم با دمای  

اتاق ترکیب میشد و  دندان هایش بی وقفه بهم  

 میخورد..  

نرگس بی تاب شده بود... از طرفی پتو روی تنش  

اشویش میکرد...تا  میکشید و و از طرف دیگر تند تند پ 

نزدیک اذان صبح باالی سر تابان نشست و چندین و  

 چند بار آب لگن را عوض کرد...  

تا این که صدای اذان از بلند گوی مسجد محله طنین  

انداز شد و تن دختر کمی آرام گرفت.. نرگس نگاهی به  

پریده و لبهای سفید تابان کرد..تبش فروکش کرده  رنگ 



عتی جدال با تب و التهاب به  بود و تنش بعد از سا 

 آرامشی نسبی رسیده بود...  

بلند شد..لگن آب را از پایین پایش برداشت و  رفت که  

 خودش را برای نماز صبح آماده کند...  

تابان به سختی پلکهایش را باز کرد..نفس هایش تنظیم  

 شده و ضربان قلبش فرو کش کرده بود..  

 _ مامان؟  

ابان متوقفش کرد..نرگس  صدایش گرفته و خسته ی ت 

 لبخندی زد و لگن به دست کنار پایش نشست  

 _ جان مامان؟  

اشک در چشمان تابان حلقه بست...پتو را میان مشتش  

 گرفت و زمزمه کرد:  

 _ ببخشید! 
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دل مادرانه ی نرگس لرزید..لگن آب را کنار پایش  

 گذاشت و دست به پیشانی دخترش کشید  

ین چه حرفی..مگه چی کار کردی  _ خدا ببخشه مادر...ا 

 تو؟؟  

تابان دستش را از زیر پتو بیرون کشید ، دست نرگس  

 را میان دستش گرفت و روی لبهایش گذاشت..  



لبهای دختر همچنان داغ بود ولی حرارتش نسبت به  

 قبل کمتر شده بود...  

اشتباه کردم مامان...همه اش دارم با خودم  _ من...من 

این روزا میکشم نتیجه گناهیه که  فکر میکنم عذابی که  

 کردم  

قلب نرگس تحمل اشک و درد دخترش را  

نداشت...چهره ی خسته اش را در هم کشید و بغض  

 کرد گفت:  

گل پاکی از چی    _ کدوم گناه دختر من؟ تو مثل برگ 

 حرف میزنی آخه؟؟  

اشک گوشه ی چشم تابان را پر کرد...دستش را پشت  

 :  دست مادرش کشید و ناله زد 

_ با پویا بودن گناه بود مامان! خواستنشم گناه  

بود..من اشتباه کردم...خیال کردم وقتی شما و خانواده  

ی پویا در جریانید همه چی حله...هیچ گناهی وجود  

نداره ! ولی گناه داشت...من گناه کردم مامان ، نباید  

خودم گول میزدم..و حاال دارم تقاص اشتباهم پس  

 یدونم که سر چی دارم عذاب میشم  میدم..خودم خوب م 

بغض نرگس به شدت گلوگیر شده بود...اگر گناهی بود  

نرگس هم شریک جرم دخترش محسوب میشد..تابان از  



همان ابتدا نرگس را در جریان پیشنهاد پویا گذاشته  و  

 بدون اجازه ی او قدم از قدم برنداشته بود...  

 دستش را روی دست تابان گذاشت و فشرد  

ودتو اذیت نکن مادر... پویا تو رو می خواست ،  _ خ 

توام پویا رو خواستی...اگه رفت و آمدیم بود فقط برای  

آشنایی بیشتر بود.منم اگه حرفی زدم و رضایتی دادم  

چون صداقت تو چشم پویا دیدم...اگرم گناه بوده که منم  

شریکم..پس به دلت بد راه نده...جای این حرفا و اینکه  

خواهی کنی هم برای خودت استغفار کن    از من معذرت 

، هم برای اون خدابیامرز...منم وسط دعاهات فراموش  

نکن ... به قول آقا جونم در توبه همیشه به روی بندها  

بازه ...هزار تا راه برای رسیدن به خدا وجود داره  

 یکیشم راه توبه اس...  

تابان بغض کرده دست نرگس را بوسه زد...تب و  

ازکش کرده بود و وسواس گونه پی  التهاب دلن 

اشتباهات گذشته را می گرفت و خودش را سرزنش  

میکرد...نرگس پیشانی دخترش را بوسید و از کنارش  

بلند شد...نیاز داشت با خدا درد دل کند..یک قلمبه ی  

سنگی وسط سینه اش نشسته بود که هیچ کس جز خدا  

 قادر به شکافتنش نبود  

   



کشید و تلفن همراهش را روی    پندار دستی به موهایش 

 میز جا به جا کرد  

_ محمد جان فقط میخوام فرز باشی...ببین یه روزم  

 برای من یه روز دست بجنبون برادر!  

صدای محمد از اسپیکر گوشی طنین انداخت و در فضا  

 پیچید  

_ مگه پیست موتور سواری که فرز باشم...پندار  

رتا ماده تبصره  قانونه...میدونی یعنی چی؟؟؟ یعنی هزا 

و پیچ و خم داره که هر کدوم زمان خودش میبره...با  

این حال بازم به َچشم..اول بزار پیگیر شم ببینم پرونده  

اش تو کدوم شعبه بررسی شده بعد میبینم چی کار باید  

 بکنم!  

 _ ایول ...دومی نداری ..امری نیست؟  

 _ قربانت...یاعلی!  

زد و اُور مشکی    تماس را قطع کرد..دکمه ی اسپیکر 

بلندش را از داخل کمد برداشت و روی ساعدش  

 انداخت..  

آماده ی رفتن بود که تلفن همراهش میان انگشتانش  

زنگ خورد...نگاهی به صفحه انداخت و نام تابان این  

 وقت صبح گره به ابرویش انداخت..  

 بالفاصله تماس را برقرار کرد 
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 _ الو جانم؟؟  

نش صدای خسته و بغض کرده  جواب "جانم" گفت 

 نرگس بود  

 _ سالم پسرم..صبحت به خیر...خواب که نبودی؟؟  

پندار هم جا خورد و هم کمی خجالت کشید..دستی روی  

 سرش کشید و شرمنده جواب داد:  

_ شرمنده حاج خانم سالم عرض شد..نه بیدارم..عازم  

 محل کار بودم ،امر بفرمایید !؟  

بله میکرد..خیلی با  نرگس به سختی با بغضش مقا 

خودش کلنجار رفته بود که تماس نگیرد ولی تب و درد  

تابان هر لحظه اوج میگرفت و دلشوره اش صد برابر  

 میشد  

_ روم سیاه پسرم...میدونم بی موقع اس ولی دیگه راه  

 به جایی نبردم...مجبور شدم زنگ بزنم به خودت!  

میامد  پندار نگران شده بود..بغض نرگس کامال به چشم  

 و انکار نکردنی بود  

 _ چیزی شده حاج خانم؟ تابان حالش خوبه؟  

نرگس آه کشید...با پشت دست اشکش را پاک کرد و  

 نالید:  



_ نه ! بچه ام داره تو تب میسوزه...از دیشب تا االن  

یه ساعت آرووم نبوده! دستم به دامنت مادر بیا یه  

 کاری بکنیم...اینجوری بچه ام از بین میره!  

پندار شوکه شده بود..تابان بی دلیل تب کرده بود؟؟  

امکان نداشت تب بی موقع به سراغش  آمده  

 باشد..مگر آنکه؟؟؟  

سکوتش کمی طوالنی شد و لحظه ای بعد در جواب  

 نرگس گفت:  

_ من االن راه میافتم..شما نگران نباشید..فقط آماده  

 اش کنید که من رسیدم معطل نشیم!  

احافظی با نرگس به سرعت از اتاق  بعد از تشکر و خد 

بیرون زد..ناهید داخل آشپزخانه باقی مانده کارهای  

شب گذشته را  انجام میداد...پندار سمت خروجی پاتند  

 کرد و ناهید از داخل آشپزخانه سرک کشید  

 _ پندار ؟؟  

پندار عجوالنه کفش هایش را به پا کرد و اورکتش را  

 پوشید  

 خوری؟؟    _ کجا ؟ مگه صبحانه نمی 

پندار نگاهی عقب سرش انداخت و متاسف سرش را  

 تکان داد  



_ تابان تب کرده ..مادرش زنگ زد گفت حالش اصال  

 خوب نیست..برم ببینم چی کار باید بکنم!  

ناهید میان چهار چوب خشکش زد...پندار سمت  

مادرش برگشت..نگاهی به چشمان نگران مادرش  

عازم رفتن شد و  انداخت وپوف کالفه ای کشید...او  

 ناهید نگران زمزمه کرد:  

 _ پس من بی خبر نزار!  

پندار فقط برایش سر تکان داد..او رفت و ناهید به قاب  

 در تکیه زد..  

تصویر بی ریا و دوست داشتنی تابان را مقابل  

چشمانش مجسم کرد و سرش را به دیواره ی آهنی  

 چهارچوب چسباند..  

   

پندار جز به جز    نرگس باالی سر تابان نشست و 

صورت گلگون و پر از درد تابان را بررسی  

کرد...موهای مشکی و براقش روی پیشانی پریشان  

 شده و لبهایش به سفیدی گچ دیوار بود..  

خم شد و پتوی پایین پای دختر را برداشت ،  دور تنش  

پیچید و بلندش کرد...نرگس شال تابان را روی سرش  

 بال پندار راه افتاد...  نظم داد و نگران و محزون دن 



ساعتی بعد تابان زیر سرم بود و پندار دنبال نسخه ی  

او مقابل داروخانه ی بیمارستان ایستاده بود...تن دختر  

بعد از دریافت سرم و مسکن آرام گرفته بود و چشمان  

 خسته اش غرق خواب بود..  

نرگس دست دخترش را میان انگشتانش گرفت و  

ادر و دختر شب سختی را پشت  مادرانه نوازش داد..م 

گذاشته بودند..هردو جنگید و مقاومت کرده  

بودند..دکتر گفته تبش از سر بیماری و درد نیست..تب  

از سر ترس و اضطراب است..و ذهن نرگس بی اراده  

سمت و سوی دعوتی شب قبل کشیده می شد..حالت  

تابان بعد از اینکه از مراسم برگشته  بود گواه حال  

د و او میدانست حرفی یا حرکتی پیش آمده  خرابش بو 

 که دختر خود دارش را رنجیده خاطر کرده است...  

با ورود پندار افکار مخربش را کنار زد و به پای  

دامادش ایستاد..پندار با تعارف دست به صندلی اشاره  

زد و نرگس سعی کرد خوش رو جلوه کند..چادرش را  

 دور تنش جمع کرد و گفت:  

نکنه پسرم...من برم بیرون یه آبی به    _ دستت درد 

 صورتم بزنم ، شما هستی دیگه؟  

پندار نایلون داروها را روی میز گذاشت و حرف نرگس  

 را تایید کرد  



از نظر پندار ، نرگس زن دنیا دیده و با سیاستی  

 بود..رفتنش بهانه ای بود برای تنها شدن دو جوان.. 
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شغال کرد و روی  با خروج نرگس پندار جای او را ا 

صندلی نشست...صورت غرق خواب وآرام تابان دیدنی  

بود..حتی اگر تکیده بود و آثار درد هنوز هم در آن  

 مشهود بود..  

دستی کنار صورت او کشید و موهای مزاحمی را که از  

گوشه ی شالش بیرون زده بود را داخل داد...دمای  

بدنش طبیعی بود و نفس هایش منظم ...لبخند  

 .انگشتان او را میان دستش گرفت و زمزمه کرد:  زد. 

_ دمت گرم...عهد کردی هربار یه جوری دمار از  

روزگارم در بیاری دیگه...یه روز مریض میشی..یه  

روز حرف نمیزنی...یه روز برام طاقچه باال  

 میزاری...یه روزم میگی امیدوارت نمی کنم..  

ان  تابان از صدای زمزمه ی پندار هوشیار شد و تک 

 ریزی سر جایش خورد   

 پندار آهسته و با احتیاط صدایش زد  

 _ تابان ؟ بیداری؟؟  



تابان پلک زد..آهسته و بی رمق چشم هایش را باز  

کرد و از پس پرده ی مژهای بلندش پندار را  

دید...هنوز گیج و منگ بود و تسلط کاملی نسبت  

شرایط موجود نداشت...اما در پی مادرش میگشت و  

نگاه مادرانه ی او بود...لبهایش از هم فاصله  بی تاب  

 گرفت و ناله وار پرسید:  

 _ مامانم؟  

 گوشه ی لب پندار جهتی رو به باال گرفت و گفت:  

 _ میاد...رفته یه آبی به صورتش بزنه..  

تابان حرکتی به گردنش داد و نگاهش را از او  

گرفت...سرش سنگین بود و تنش مرده درد  

ه سفیدی سقف داد و کم کم ذهنش  داشت...نگاهش را ب 

 به کار افتاد.  

تمام خاطرات شب قبل یک به یک در ذهنش مرور شد  

وچیزی ته دلش تکان خورد..بی حرف دستش را از  

 میان انگشتان پندار بیرون کشید و زیر پتو برد..  

حرکتش اخم پندار را در هم کرد..با دقت و سیاست  

 نگاهش کرد و پرسید:  

 ه رو با یه چوب بزنی؟  _ عادت داری هم 

تابان آب دهانش را فرو داد و سعی کرد نگاهش را  

 کنترل کند  



 _ عادت ندارم امید واهی به کسی بدم  

پندار پلک روی هم گذاشت..هر دو جوان خوب  

میدانستند در چه مورد حرف میزنند..پندار نفسش را  

 آزاد کرد و گفت:  

  _ دکترت گفت فشار عصبی داشتی...حق میدم که 

ناراحت باشی ولی حق نمیدم که منم تو رده ی دشمن  

 ببینی...  

 چانه ی تابان لرز خفیفی کرد...پندار با قدرت ادامه داد:  

_ من شوهرتم تابان..چه بخوای چه نخوای باید این  

بپذیری..باید باور کنی که از من نزدیکتر بهت  

نیست...پس انصاف نیست که هرکی هرکاری کرد به  

 سی!  پای منم بنوی 

تابان لب پایینش را زیر دندان گرفت..پندار بی تقصیر  

بود...مقصر اصلی دل شکسته ی خودش بود که حس  

 او را نسبت به این وصلت خراب میکرد  

_ من از شما به دل نگرفتم...میدونم تقصیر  

ندارید..میدونم نمیشه همه چیز حالیه همه کس کرد...  

ه ی تالش  و میدونم که با این حال شما دارید هم 

 خودتون میکنید  

چرخشی به گردنش داد و این بار در نگاه منتظر او  

 ادامه داد:  



_ من فقط نمی خوام بی جهت وابستتون کنم..میخوام  

 اگه یه روز..  

اخم پندار به آنی در هم شد  ،" هیس" غلیظی گفت و  

نگاهش رنگی از خشم و دلخوری گرفت..تابان نگاه  

   دزدید و پندار عصبی گفت: 

 _ بار آخرت باشه خب ! دیگه نشنوم این حرف ازت!  

چهره ی دختر رنگی از حزن و نگرانی گرفت و  

نگاهش را منحرف کرد..پندار نفس عمیقی گرفت و  

سعی کرد مسلط تر رفتار کند..دمی بعد کنار گوش او  

 زمزمه کرد:  

_ ببین...پروانه میدونه آتیش بالش میسوزونه...ولی  

 یدونی چرا؟  بازم دورش میگرده م 

تابان با احتیاط نگاهش را باال کشید ، پندار لبخند  

 کمرنگی زد و گفت: 
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 _چون  گرمای آتیش جذبش میکنه..  

 تابان فقط و فقط نگاه میکرد...پندار ادامه داد:  

_ همه ی عمر پروانه با علم به این موضوع به کارش  

از  ادامه داده..ولو اینکه گاهی بالش سوخته و لذت پرو 



ازش گرفته ، ولی پروانه همیشه به آتیش وفادار  

 بوده..  

تابان در نگاه مرد دنبال مفهوم کلمات میگشت..پندار با  

 قدرت بیشتر ادامه داد:  

_ من اون پروانه ام تابان...حتی یه در صدم فکر نکن  

ازت دست میکشم ...چون ازت گرما میگیرم.چون به  

ه میدی..پس اگر  هر دلیلی که نمیدونم چیه بهم انگیز 

 دست ودلم بسوزه بازمدورت میگردم  

تابان مات ومتحیر فقط نگاه میکرد...پندار لبخند عمیق  

تری زد...با اجازه ی خودش دست تابان را گرفت  

 ودامه داد:  

_ بیا باهم مهربون تر از این باشیم.من آدم خشک  

ونفوذناپذیریم ولی قول میدم اگه توبخوای؛ اگه توبا دلم  

 یای ؛ازموم نرمتر باشم    راه ب 

صداقت در نگاه مرد جوان بیداد میکرد..همان متاع  

کمیابی که این روزها همه به دنبال آن هستند...همان  

چیزی که روزی در نگاه پویا دیده بود...همان چیزی  

که نرگس را وادار کرده بود به دیدار های چند دقیقه  

که طی    ای دو جوان  رضایت دهد...همان نگاه..همانی 

چند ساعت اخیر عذاب وجدان سختی را به جانش  

انداخته بود..همیشه ترس از گناه داشت و همیشه  



مراعات میکرد ولی پندار گناه نبود..ثواب محض بود و  

خوب که فکر میکرد گناهش در دوری کردن و راندن  

او بود نه نزدیکی شدن و دلدادگی! با ورود نرگس  

افت..پندار دست او را  جدال بین چشمهایشان خاتمه ی 

رها کرد و سرپا ایستاد...دستش گرم شده بود..نه اصال  

کل وجودش گرم شده بود..پندار نقطه ی مقابل خیلی از  

مردهای این روزگاربود...همانی که مجد تعریفش را  

کرده بود...مردی توانمندی که راه محبت کردن را به  

 خوبی میدانست...  

   

ذاشت و سرش را برای  عادل دست روی دست رهام گ 

 آرامش او تکان داد  

تمام هیکل رهام از ترس و نگرانی میلرزید..به اجبار  

عادل بعد از چند روز حاضر شده بود محل حادثه را به  

پدرش نشان دهد...وای که اگر پدرش با خبر ناگوار  

برمیگشت !!! دلش از این فکر زیر و رو شد و تمام  

 تنش به عرق سرد نشست..  

 سینه ای سبک کرد و دست از پسرش کشید..  عادل  

 او پیاده شد و رهام  سرش را روی فرمان گذاشت...  

درست مقابل حریر سرای صادقی ایستاده بودند..جایی  

که ماهها کابوس شبانه اش شده بود..خیابان خلوت ،  



صدای بلند سیستم صوتی..دیپس ..دیپس..دیپس...و در  

و پرواز مرد جوان  نهایت فاجعه ! رد خون روی شیشه  

 وسط خیابان..  

حالت تهوع داشت..فشارش پایین بود و سرش گیج می  

رفت...بی اراده در ماشین را باز کرد و خودش را  

بیرون انداخت ،  کنار جوی آب زانو زد و تمام  

 محتویان معده اش را باال آورد..  

عادل مقابل حریر سرا ایستاد...نگاهی به تابلوی سر  

 و با خوش بینی وارد شد..    در آن انداخت 

رهام از رمق افتاده بود..همانجا کنار جوی آب نشست  

 و زانوی غم بغل گرفت  

دقایقی بعد عادل همراه مرد میانسالی از حریر سرا  

بیرون زد..هردو مقابل در ایستادند و مرد با اشاره ی  

دست شروع کرد به توضیح دادن..رهام پلکهایش را  

ش را پر کرد...اشاره های  بست و اشک حلقه ی چشم 

مرد درست مثل خنجر به روح و روانش کشیده میشد و  

تصاویر آن روز وحشتناک را برایش مجسم  

میکرد..گردنش خم شد و صدای بلند گریه اش را رها  

کرد...دیگر نظر مردم و نگاه پر از ترحمشان بی  

اهمیت بود وقتی زندگیش شده بود راه رفتن میان  



بی وقت و تنها مجسمه ای از  کابوس های وقت و  

 پوست استخوان برایش باقی مانده بود  

گریه ی بلندش به اندازه ی برگشت عادل طول  

کشید..عادل خم شد و زیر بازوی پسرش را  

گرفت..رهام سرش را باال گرفت..پشت دستش را روی  

 صورتش کشید و نگاه پر از التماسش را به عادل داد  

مهرو موم شده ی    چهره ی رنگ برگشته و لبهای 

 عادل حامل خبرهای ناگوار بود  

سیبک گلوی رهام باال و پایین شد و به سختی از روی  

 زمین بلند شد..  

می ترسید و از شنیدن واقعیت هراس داشت ...می  

ترسید و چشم از پدرش نمی گرفت ..با دست پشت  

 لباسش را تکاند و ترسیده پرسید:  

 _ خب چی شد؟؟  

ن حقیقت قاصر بود..بازوی رهام را  زبان عادل از گفت 

 کشید و با صدایی گرفته زمزمه کرد:  

 _ بشین تو ماشین تا بریم!  

 صدای رهام بی اختیار باال رفت و خروش کرد  

_ ِد جواب بده عادل خان ! پرسیدم چی شد ؟ پسره  

..ِد بگو بدبخت  مرده آره؟  د ِ حرف بزن دیگه. 

 شدم..بگو بیچاره شدم رفت!  



 ت زده دو دستش را روی سرش گذاشت . رهام وحش 

عادل لبهایش را بهم فشرد ،  دستهایش را از هم باز  

 کرد و سر رهام را در آغوش کشید.. 

 

 #۲۲۱ 

رهام در شرایط خوبی نبود و بدون تکیه گاه حتما از  

 بین می رفت..عادل کنار گوش پسرش زمزمه کرد:  

_ درستش میکنیم...دوتایی باهم..شده باشه زندگیم  

 خرج کنم نمیزارم اتفاق بدی برات بیافته!  

 رهام ترسیده سرش را تکان تکان داد و نالید:  

_ چی رو درست میکنی؟ پسره مرده..من االن قاتلم  

 میفهمی ؟ حکمم اعدامه ..اعدام!  

عادل با دست ضربه ای به پشت او زد و سعی کرد  

 بغض روی صدایش تاثیر نگذارد  

که تو پشت فرمون    _ تو فقط ترسیدی پسر...اوال 

نبودی نریمان بوده..دوما قتل عمد که نبوده...حتما  

 قانون براش یه راه حلی داره!  

رهام از پدرش فاصله گرفت و آب بینی اش را باال  

 کشید  



_ ولی ماشین مال من بوده ...حال هیچ کدومم خوب  

نبوده...قانون اینارو بفهمه کمه کم  حکم ابد رو  

 شاخمه!  

صتش را روی گونه ی خیس پسرش  عادل انگشت ش 

 کشید و نیشخندی تحویلش داد:  

_ نیست..برات بهترین وکیل شهر میگیرم پسر..به  

پدرت اعتماد کن..من میارمت بیرون..بهت قول میدم تا  

 تهش کنارت وایستم!  

رهام لبش را زیر دندان کشید و اینبار بی اجازه خودش  

 را در آغوش پدرش رها کرد  

مرد ، پیر و جوان صحنه را تماشا  عابران ، زن و  

میکردند و متاسف رد می شدند..ولی فکر و ذکر عادل  

جای دیگری بود...جایی در روز حادثه ...به گفته ی  

صاحب حریر سرا جوانی که چند ماه قبل مقابل مغازه  

تصادف کرده بود ، ضربه مغزی شده و قلبش را به  

ودند...قلب  یکی از کارکنان همین حریر سرا اهدا کرده ب 

عادل از این فکر مچاله شد...جوانک عجب پایان  

شیرینی برای خودش رقم زده بود..رفته بود و قلبش را  

 به یادگار گذاشته بود  

پندار ضربه ای به در زد و وارد شد..داوود چرخشی به  

 صندلی داد و لبخند زد  



پندار نگاهش را یک دور در اتاق تاریک چرخاند و  

   ابرو در هم کشید 

 _ تو کور نمیشی صبح تا شب تو تاریکی میشینی؟  

داوود دسته های صندلی را گرفت و ضمن نیم خیز  

 شدن جواب داد  

_ تو تاریکی دقت تصویر میره باال...از این طرفا  

 داداش؟ یادی از ما کردی؟  

پندار لبخندی زد ، ابتدا در پشت سرش بست و سپس  

 به سمت تشکیالت داوود رفت  

عت اتاق و دم و دستگاهت قرض بده به  _ یکی دو سا 

 من خودتم برو هواخوری!  

یک تای ابروی داوود پر از شیطنت باال پرید و لبخند  

پندار شکل معنی دار تری گرفت..پندار دست به سینه  

 شد و داوود پرسید:  

_ خبریه؟؟سال به دوازده ماه این ورا پیدات  

 نمیشه...حاال یهو ...  

ای شیلک خنده ی داوود اتاق  پندار چشم ریز کرد..صد 

 را برداشت و دستهایش را به تسلیم باال گرفت  

 _ خیلی خوب بابا فهمیدم خصوصیه...  

پندار همچنان با اخم و خنده  نگاهش میکرد..داوود از  

 میز فاصله گرفت و گفت:  



_ در اختیار شما...فقط سیستم میستم بهم نریز که تازه  

 لی نداره  آپدیتش کردم..بقیه اش دیگه قاب 

پندار به شیطنت داوود سری تکان داد و روی صندلی  

جاگیر شد..داوود خم شد..فیلم موجود روی صفحه ی  

 مونتور را ذخیره کرد و گفت:  

 _ اینم از این..دیگه میتونی کار شروع کنی  

 تمام کلماتش پر از حرف و شیطنت بود...  

پندار با سیاست تالش میکرد رفتارش را نادیده  

...داوود قدمی به عقب برداشت و دست به سینه  بگیرد 

 شد..پندار سمت مونیتور چرخید و طعنه زد:  

 _ هوا خوری داداش!  

و این یعنی روت کم کن....داوود در مهار کردن صدای  

خنده اش خیلی تبحر نداشت...عقب عقب رفت و میان  

 خنده و شیطنت گفت:  

 _  خیلی خب تو بردی...من رفتم کاری نداری  

 به سالمت!  _  

داوود چرخید...کامل از اتاق خارج نشده بود که چیزی  

 به ذهنش رسید و برگشت  

 _ آها راستی؟؟  



پندار دسته ی صندلی را گرفت و سمت او  

برگشت..داوود چند قدمی سمت میزش برداشت و کارت  

 کوچک و سفید رنگی را روی میز گذاشت..  

   پندار سوالی نگاهش کرد و داوود شرمنده گفت: 

_ هنوز خامه ! پشت نویسیم نشده...دیگه حاج خانم  

گفت یا میری یا با چوب و چماق بیرونت میکنم..منم  

 دیدم تا عزت دارم برم بهتره! 
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 گفت و کمر راست کرد..  

پندار خوش رو انگشتی رو کارت عروسی رفیقش  

 کشید و سرش را تکان داد  

ین شب  _ مبارکا باشه ..چقدرم عالی..حاال کی هست ا 

 پادشاهی رفیقمون؟  

 داوود خجالت زده دستی پشت سرش کشید و گفت:  

هنوز که سالن ندیدیم...بزار همه چی ردیف شه روز و  

 موقعیتش با کل جزییات میگم بهت  

 پندار به تایید سری تکان داد و زمزمه کرد:  

 _ بسیار خوب...منتظریم رفیق!  

خروج    داوود به احترام دست روی سینه گذاشت و قصد 

کرد...پندار صدایش زد...داوود وسط راه ایستاد و  



پندار کارت عروسی او را با انگشت پیش کشید و  

 برداشت..دمی بعد سرش را باال گرفت و گفت:  

_ برای فیلم برداری مراسمت هزینه نکن...همه چی  

هست...هرچی الزمه از قبل رزرو کن  با چندتا از بچه  

 ها کار عروسیت راه بندازه!  

لبخندش هنگام حرف زدن به جان داوود  

 انگشتی به پیشانی کشید و گفت:  نشست.. 

 _ یعنی سوءاستفاده کنم؟  

_ یعنی وقتی همه چی هست کمال استفاده رو  

ببر...عیوضی کارش بد نیست ، همین طور  

بقیه ...میدونی که همه ی بچه ها یا دوره دیدن یا با  

راحتتری    سابقه قبلی مشغول شدن...ببین با کدوم 

باهاشون حرف بزن...دوربین و دم و دستگاهم که  

قابلت نداره..همه اش مال خودته..دستمزد بچه ها رو  

هم بزن به پای کادوی عروسیت ، من  آخر ماه اضافه  

 کار میزنم براشون!  

 داوود رسما در مقابل مرام و معرفت او  کم آورده بود  

..فکر کنم  _ واال چی بگم...از شما به ما زیاد رسیده 

قبال هم یه چک به عنوان کادو گرفتم این دیگه میشه  

 زیاده خواهی!  



پندار نگاهش را زیر کشید..آهسته آهسته کارت  

 عروسی را پشت دستش زد و گفت:  

_ این میشه جواب زحمتایی که برام کشیدی...ما حاال  

 باهم کار داریم ...یه روز تو کردی حاال نوبت منه!  

وود پر و خالی شد...استارت این  قفسه ی سینه ی دا 

کارو باهم زده بودند..سه تایی باهم...داوود و پندار و  

پویا، در کنار هم ،  برادرانه پیش رفته بودند تا به این  

 نقطه برسند..  

سهم پندار از همه بیشتر بود...هم سهم دوندگی ها و  

هم سهمی که از مشارکت داشت..داوود دانش آموخته  

ن بود..ابتدا با پویا و سپس با پندار  ی رشته ی تدوی 

آشنا شده بود و کم کم رفاقتشان به شروع یک کار  

مشترک انجامیده بود . صادقانه پیش رفته بودند تا این  

 پیش رفت به پیشرفت رسیده بود  

   

به محض تاریک شدن اتاق پندار مشغول شد..گوشی  

موبایلش را به سیستم متصل کرد و از البه الی تمام  

س های موجود در گالری یکی از  عکس های روز  عک 

 محضر را انتخاب کرد..  

عکاس روز محضر ، داوود بود که با مهارت زیاد چند  

عکس در حالت های متفاوت با گوشی پندار گرفته  



بود..و اکنون پندار نقشه داشت...یک نقشه ی شیک و  

 فانتزی!  

یکی از عکس های دو نفره را انتخاب کرد..تصویر  

 ان را روی صفحه بزرگ کرد و مشغول شد..  تاب 

بدون شک یک تصویر زیبا روی یک تخته شاسی  

نسبتا بزرگ میتوانست برای یک دختر جوان و  

 امروزی دلبری کند...  

به افکارش لبخند زد و مشغول کار روی عکس تابانش  

 شد..  

ساعتی بعد با رضایت کامل به تصویر دوست داشتنی  

 د خیره شده بود..  تابان در قاب چادر سفی 

تکیه زد...حلقه ی نامزدیش را روی انگشت به بازی  

 گرفت و زمزمه کرد:  

_ فقط ای کاش یه کم بیشتر میخندیدی ... ولی باالخره  

میخندی ! بهت قول میدم که پندار خنده ی قشنگتم  

 ببینه!  

دقایقی بود که تابان سر سجاده نشسته و تسبیح به  

 یره بود..  دست به گوشه ای از اتاق خ 

نرگس نگران از حال این روزهای دخترش پوفی کشید  

 و سرش را رو به آسمان گرفت.  



ذهن تابان درگیر بود..درگیر گذشته های نه چندان  

دور...چند روزی بود که مدام گذشته را در ذهنش باال  

 و پایین میکرد و اشتباهاتش را یک به یک میشمرد.. 
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ولو از روی خواستن  پویا و رفت و آمدهایی که  

بود..ولو نیتش پاک بود..ولو پویا صادقانه پیش آمده  

بود و هرچند مادرش در جریان بود..همه ی اینها شاید  

گناه بود...برای او که باورهایش قوی بود این ها غفلت  

محسوب میشد و اکنون عذابش میداد..ولی درد  

وجدانش به اینجا ختم نمی شد..بعد از پویا پای  

ش خواسته و ناخواسته به زندگیش باز شده  برادر 

بود...دیداِر با او سر قبر پویا و بحث و زیاده گویِی بعد  

از آن ، در حالی که میتوانست بیشتر مراعات کند و  

البته و دیدارهای بعدی و بعدی ولو اینکه به این مرد  

اعتماد داشت..ولو اینکه پشت همه ی دیدارهایش نیت  

وی و هوس نرفته بود ، به دنبال  خیر داشت... دنبال ه 

شغلی مناسب با شرایط سالم تری بود بلکه در این  

روزگار سخت کمک احوال مادرش باشد...و در آخر  

پنهان کاری ها در شرایطی که میدانست ماه هیچ گاه  



زیر ابر نمی ماند..در هر صورت مادرش میفهمد و  

 آبرو و اعتبارش به باد می رود...  

ش خیر بود ولی عملکردش اشتباه بود  در همه حال نیت 

و اکنون تاوان همان عمل کرد اشتباه رو پس  

میداد...تو سبک و سنگین ذهنش ، آن عکسهای  

دردسر ساز...حرفهای هاجر و طعنه و نیش زبان ویدا  

تاوان عملکرد اشتباهش بود..مسلمان باید زیرک باشد  

  و او زیرکانه رفتار نکرده بود...با نامحرم حرف زده 

بود ، بحث کرده بود و یادش رفته بود نفر سوم شیطان  

است...قصدش دلبری نبود...گاهی از ترس حالت دفاعی  

گرفته بود ولی شیطان کار خودش را کرده بود و اکنون  

 درد رسوایی و عذاب وجدان به جانش نشسته بود..  

بی حال شد...گاهی درد روح طاقت فرسا  

میشوی ولی به    میشود..طوریکه به جان دادن راضی 

 زندگی کردن نه.  

 سرش را به سجده گذاشت و افکارش را از نو گرفت  

نرگس نگران تر از قبل سری تکان داد و باالی سر  

دخترش نشست...سجده ی طوالنی جداره های قلبش را  

اذیت میکرد...نرگس مادرانه  دست پشت کنر دخترش  

 کشید و وادارش کرد سر بلند کرد  



لبخند محزونی جا خشک کرده  گوشه ی لب نرگس  

بود...تابان نگاه نم زده اش را گرفت و سرش را زیر  

 برد..نرگس با مالیمت پرسید:  

 _ حالت خوبه؟؟  

تابان تسبیح را میان انگشتان چرخاند و صادقانه جواب  

 داد:  

 _ نه!  

 _ چرا؟ میشه به مادرت بگی!؟  

تابان بغض داشت...قدرت تشخیصش را از دست داده  

 کالفگی قاتل جانش شده بود    بود و 

_ خسته ام مامان...بریدم..کم آوردم..وقتی فکر میکنم  

 چقدر بی فکری کردم..چه اشتباهاتی کردم..  

دست نرگس پشت کمر او در گردش بود..تابان سرش  

 را باال گرفت و بغض کرده گفت:  

_ مامان من نمی تونم خودم ببخشم...من نباید به پویا  

ر هزار سال دنبالم میومد...من نباید  دل میبستم حتی اگ 

پندار از شما پنهان میکرد..می ترسیدم بگم ولی ترس  

 دلیل خوبی برای  پنهان کاری نبود...مامان من...من..  

نرگس لبخند زد..کامل روی زمین نشست و دست به  

 بازوی دخترش کشید  



_ هیچ کس کامل نیست دخترجان...همه ی ما تو  

همه ی ما ! ولی یه وظیفه ام  زندگیمون خطا داریم.. 

داریم..اونم اینه که تا میتونیم شبیه خدا بشیم...از خطا  

 کم کنیم و به ثواب اضافه!  

 تابان میان بغض لبخند زد و پرسید:  

 _ خدا من می بخشه مامان!  

 نرگس تایید وار سرش تکان داد و گفت:  

_ حتما میبخشه دخترم...فقط یادت باشه که از بخشش  

 ستفاده نکنی  خدا سوا 

_ نمی کنم...دیگه نمی کنم..مامان به خودش قسم که  

تنبیه شدم..دیگه خودمو گول نمیزنم فقط از این عذاب  

 نجاتم بده  

 نرگس دم عمیقی گرفت..خیره در چشمان دخترش گفت:  

 _ میخوای خدا ببخشتت؟  

 تابان با التماس سر تکان داد..نرگس مادرانه گفت:  

خترم... من نمیگم..حضرت  _ به شوهرت محبت کن د 

تو خونه اس...اینکه وظایفش    رسول گفتن که جهاد زن 

 خوب انجام بده و زن خوبی برای شوهرش باشه !   

تابان متعجب و خیره به مادرش نگاه میکرد...نرگس  

 نگاهش را دزدید و گفت:  



_ اینجوری نگاه نکن...خودم بزرگت کردم...نگات که  

 ره؟  میکنم میفهمم تو دلت چه خب 

 تابان ناله وار لبهایش را بهم زد  

 _ مامااان؟؟  

 نرگس جدی تر در چشمانش نگاه کرد و گفت:  

  _ حواست جمع کن که این بار از این طرف بوم 

نیافتی...پندار شوهرته دخترم ! محبت کردن بهش نه  

گناهه ، نه بی فکری و نه اشتباه! ولی اگه خدایی  

سر جای  نکردا دلسردش کنی دوباره میشینی  

 اولت..یعنی همین جایی که االن نشستی..  

 تابان فقط و فقط نگاه میکرد...نرگس ادامه داد:  

_ تو که معتقدی باید بیشتر دقت کنی بعدا عذاب  

 بیشتری نکشی میفهمی دخترم؟  

تابان لب پایینش با زبان تر کرد..نرگس دست روی  

 دست دخترش کشید و گفت:   

 باهام رو راست باشی؟   _ یه چیزی می پرسم می خوام 
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تابان که واقعا فکر نمیکرد مادرش با این همه  

گرفتاری تا اینجا پیش رفته باشد متحیر سرش تکان  

 داد..نرگس فشاری به دست او وارد کرد و پرسید:  



 _ پندار دوست داری؟  

تابان خشکش زده بود..نرگس لبخند زد، فشار  

 مضاعفی به دست او وارد کرد و گفت:  

 خجالت نکش...حرف دلتو بزن    _ 

تابان آب دهانش را فرو برد...در نهایت سرش را زیر  

 برد و زمزمه کرد  

_ اینقدر همه ی اتفاقا پشت هم افتاد که مجال درست  

 فکر کردن از من گرفت..ولی...ولییی  

 _ ولی چی؟؟  

 تابان سرش را باال گرفت و در چشمان مادرش گفت:  

نکر مردونگیش بشم...نمی  _ جووِن خوبیه..نمیتونم م 

تونم منکر کارای خوبی بشم که در حقم کرده...می تونم  

بگم درست مثل پویاست  بلکه بهتر...در مورد سطح  

اعتقادیمونم نمی تونم هیچی بگم..یه خوبیایی اون  

داره..یه چیزاییم برای من مهمه..ولی من ...اوف  

 مامان من نمیدونم چه مرگمه که دلم قرار نداره..  

نرگس قشنگ به حرفهای دخترش گوش داد و در  

 نهایت گفت:  

_ اگه میگی خوبه که جای نگرانی نیست...منم روز  

اول نگران بودم که فرمون زندگی خودم و تو رو دادم  

دست رحمن ، ولی بعدش دیدم که میارزید...ببین  



دخترم..زن و مرد کنارهم  کامل میشن...یه کم تو شبیه  

شبیه تو بشه..زرنگ باشید خلق و  اون شو یه کم پندار  

خوی خوب هم دیگرو یاد میگیرید ..بعد کم کم زندگی  

رنگ و بوی زندگی میگیری..اولش برای همه سخته  

ولی اگه هردو خوب باشید خیلی زود راه دل همدیگرو  

یاد میگیرید..خیلی زود همه چی یه شکل دیگه  

 میشه...همون شکلی هر دوتایی دوستش دارین  

گس مثل آب روی آتش دلش ریخته شد...بعد  حرفای نر 

از این بیشتر مراعات می کرد..کمتر جبهه می گرفت و  

قبل از حرف زدن و گارد گرفتن بیشتر فکر میکرد.. به  

خودش قول میداد با افراد بیماری مثل رهام و حتی  

مهرداد بحث نکند.. سر صحبت نشود مگر در شرایط  

 لزوم....  

   

نشست...پندار گوشی تلفن را    محمد رو در روی پندار 

 برداشت و دوتا چای سفارش داد..  

محمد اهل قهوه نبود و به شدت عاشق چای و شیرینی  

 تر بود..  

پندار بعد از سفارش چای ، خرسند از تالشی پر ثمری  

که کرده بود گوشی همراهش را کنار دستش گذاشت و  

 انگشتانش را درهم قفل کرد..  



س تابان را در بهترین آتلیه  حتما در اولین فرصت عک 

 ی شهر روی شاسی چاپ میکرد..  

هوا تاریک شده بود..محمد پا روی پا انداخت و با نگاه  

 به هوای نیمه تاریک بیرون گفت:  

_ شما همیشه تا دیر وقت کار میکنین؟ داوودم که  

 هنوز تو اتاقشه! بسه بابا چقدر پول دوستین شماها!  

 ندید و در جوابش گفت:  پندار به شوخی کالم محمد خ 

_ دیگه شما به بزرگی خودت ببخش..بزار عیال وار  

 شی بعد بهت میگم .  

_ محمد نیشخند زد...دسته های صندلی را گرفت و  

 تکانی سر جایش خورد  

_ ای بابا..ما رو چه به این حرفا...من همون چهارتا  

 پرونده ی رو میزم حل کنم هنر کردم  

 _ پنج تا؟؟  

مد به جمله ی پندار باال رفت ..پندار  دقت نگاه مح 

 انگشت دور لبش کشید و گفت:  

 _ فراموش که نکردی منم بهشون اضافه شدم!  

 محمد ابرو باال داد و به تایید سرش را تکان داد  

 _ اکی گرفتم..پنج تا !اتفاقا برای همین مزاحم شدم..  

 پندار چشم ریز کرد و محمد ادامه داد:  



یزی هست که حتما باید بهت  _ راستش پندار یه چ 

 بگم...  

 دقت نگاه پندار باال رفت..محمد گفت:  

_ خیلی فکر کردم ولی تهش دیدم تو حتما باید در  

 جریان باشی  

پندار که تقریبا کالفه شده بود لبهایش را بهم جمع کرد  

 و معترض شد:  

 _ محمد جان اصل حرفت بزن  

رد..با این  محمد هنوز هم با تردید دست و پنجه نرم میک 

 حال عزمش را جزم کرد و گفت:  

 _ در مورده سیده ، سید علیرضا!  

 _ خب؟  

 محند نفسی پس داد و گفت:  

_ خب که ...ببین اصل جریان اینه...من یه بارم زمان  

پویا این آقا سید مالقات کرده بودم..خیلی کوتاه ولی  

 خب صالح دیدم االن بهت بگم 
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..کمی مکث کرد..محمد منتظر  اخم های پندار در هم شد. 

واکنش او بود...پندار حرکتی ریزی به سرش داد و  

 پرسید:  



 _ تو چی گفتی؟  

 محمد پلکهایش را بست و گفت:  

_ پویا ازم خواست ..ببین ؟ به هرحال ما که دستمون  

تو قانون و این حرفاست ممکنه بتونیم هرجا یه چندتا  

م گفت میخواد  آشنا و شناس پیدا کنیم...پویا اومد پیش 

ازدواج کنه...یه  کم برام حرف زد آخر حرفاش ازم  

خواست یه وقت مالقات حضوری با پدر دختر براش  

جور کنم..بعدشم ازم خواست این حرف بین خودمون  

دوتا بمونه..این شد که منم یه رایزنی کردم..یه قاضی  

شناس داشتم خالصه با کلی حرف و التماس یه ساعت  

 جور کردم    وقت مالقات براش 

 پندار تمام مدت پلک بسته بود...محمد آهسته تر گفت:  

گالیه مند نشی...و  _ گفتم که بعدا اگر فهمیدی ازم 

 اینکهههه..  

 پندار پلک باز کرد و محمد با احتیاط گفت:  

_ فکر نکنم حدسش خیلی سخته باشه که انتخاب تو  

 همون انتخاب پویا بوده  

د..ابروهایش را تا جای  پندار حسابی غافل گیر شده بو 

ممکن باال داد و تکیه زد..دستهایش را روی شکم در  

 هم قفل کرد و گفت:  



_ هیچ وقت در این مورد به من چیزی نگفت..نه  

 خودش حرفی زد نه سید!  

 محمد حرفش با اشاره ی سر تایید کرد  

_ حدس میزدم در جریان نیستی...علتش نمیدونم ولی  

..میتونست تو مالقاتی که  درمورد سید خیلی متعجبم. 

باتو داشت جریان پویا رو هم مطرح کنه..حاال چرا  

 نگفته هللا اعلم!  

پندار متفکر فقط نگاه میکرد...رفتار پویا قابل هضم  

بود..قصد ازدواج داشت و باید جور هندوستان می  

کشید ..اما سید؟؟؟ عجیب سیاست این مرد ذهنش را  

 مشغول کرده بود..  

الم از این بابت راحت شد بزار یه چیز  _ حاال که خی 

 دیگه ام بگم  

پندار با این جمله ی محمد به خودش آمد..محمد  

 لبخندی زد و گفت:  

_ درمورد بحثی که باهم داشتیم..ببین پندار..ما میتونیم  

سه تاکار کنیم...اول بریم سراغ تک تک طلبکارا  و تا  

  جایی که میشه ازشون رضایت بگیریم...دوم اینکه 

تاجایی که میتونیم بدهیش سبک کنیم...یعنی تا یه حدی  

که اگه آزادی مشروط گرفت بتونه تضمین کنه مابقی  

 رو خودش میده!   



 پندار بالفاصله پرسید:  

 _ و راه سوم؟؟  

 محمد نیشخندی زد و گفت:  

_ بشینیم تا جناب کاله بردار بیاد خودش تسلیم قانون  

 کنه  

خند زد...نفسی پس داد و  پندار به راه حل محال او لب 

 گفت:  

_ بازم ممنون که گفتی..ولی تو فکر باش محمد...این  

 پرونده نزار زمین که عاقبتش خیلی برام مهمه!  

تمام حرکتهای محمد بوی  امید میداد..باهمان حالت  

 چهره پرسید:  

 _ نگفتی پندار..این دختر همون دختره؟؟  

ر بودن یکی از  پندار لبخند زد...محمد وکیل بود و پیگی 

خصلت های شغلی او بود...در جوابش لبی تر کرد و  

 گفت:  

 _ خودشه  

فرصتی  برای کالم بعدی نشد...داوود ضربه ای به در  

 اتاق زد و از الی در سرک کشید 
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سر هردو مرد سمت او چرخید.داوود دستی برای  

 جفتشان بلند کرد و گفت:  

ط اینکه پندار ؟!  _ چاکرم..خیلی وقتتون نمی گیرم ..فق 

این پسره ول کن نیست...فی داده شصت موتور میخواد  

 میگی چی کار کنم؟  

پندار به شدت ذهنش درگیر بود..پوفی کشید و سمت  

 جلو متمایل شد  

نگاه محمد بین دو مرد چرخید...پندار کف دستش را  

 روی میز گذاشت و پرسید:  

_ گفتی خودش صد ده خریده..موتور سرحاله  

 .شصت خیلی کمه!  داوود. 

_ گفتم برادر من..میگه خودم بچلونم شصت میتونم  

جور کنم...ولی مصرف کننده اس..حاال چی میگی؟  

 شمارتو بدم خودت باهاش حرف بزنی؟  

 پندار تاملی کرد و جواب داد:  

_ بده..ولی بگو ده شب به بعد زنگ بزنه..االن وقت  

 ندارم!  

و مرد باالبرد و  داوود لبخند زد..مجدد دستش را برای د 

 سرش را از الی در بیرون کشید  

 به محض رفتن او محمد پرسید:  

 _ جریان چی بود؟  



 پندار آه کشید...ضرب ریزی روی میز گرفت و گفت:  

_ موتور گذاشتم واسه فروش...چندتایی مشتری داشته  

 ولی این یکی از همه پاجفت تر وایستاده!  

س پیست و  _ میخوای ردش کنی ؟ بی خیال بابا..پ 

پیست  ویراژ دادن و کرکری تعطیل؟؟ نگو پندار..اون 

 بدون تو صفا نداره دیگه!  

پندار لبخند زد...خسته از افکار درهم و برهم تخم  

 چشمش را بین دو انگشت فشرد و گفت:  

_ موتور پویا هست...بعدشم من نباشم ده تا بهتر از  

من هست...توام اهل پیست و موتور سواری نیستی که  

 اگه بودی میدونستی من اهل کری خوندن نیستم!  

 محمد خندید  

 _ اا...راستی میگیااا..پس کی بود کرکری میخوند هان؟  

_ خدا رحمتش کنه...از وقتی رفته کری خونای پیستم  

 از نفس افتادن!  

جمله ی محزون پندار رنگی از غم در چهره ی محمد  

 د:  نشاند..نگاهش را زیر کشید و زیر لب زمزمه کر 

 _ خدا رحمتش کنه!!  

ناهید باالی سر رضا ایستاد و آهسته دستی به سر  

شوهرش کشید..چهره ی رضا غرق خواب و آرامش  

بود...مدتی بود که بعد از فیزیو تراپی خسته میشد و  



حداقل سه و چهار ساعتی خواب راحت داشت...دکتر  

گفته بود باید واکر دست بگیرد و سرپا بایستد...ناهید  

 د محزونی و زد و لبهایش را بهم جمع کرد  لبخن 

رضایش تنبل بود..امروز چند قدم بیشتر با واکر نرفته  

 بود و در عوض چندساعت غرزده بود...  

پنجه هایش را درهم قالب کرد و باالی سر همسرش  

 زمزمه کرد:  

_ من نبودم کی میخواست غرغرای تو رو تحمل کنه  

م غرغروئه..باز پنبه  آقا رضا؟ ها؟؟ بازم بگو ناهید خان 

ی ناهید بیچاره رو  بزن حاجی! ولی عیب نداره... االن  

همین غرغرو پا رو دلش گذاشته و داره میره که کارو  

یه سره کنه...دیگه طاقتش طاق شده آقا رضا..دیگه  

میخواد خودش از بند رها کنه...براش دعا کن فقط  

باشه ؟ بیدار نشی هااا...همین جوری تخت بگیر  

 اب تا برگردم ، خب؟؟  بخو 

حرفش زد..بازم دست روی سر رضا کشید و از اتاق  

 خارج شد  

نرگس لگن قرمز رنگ را وسط حیاط دمر کرد و  

دستهای خیسش را با کنارهای بافت طوسی رنگش  

 خشک کرد...  



صدای زنگ در حواسش را جمع کرد..لگن را با کناره  

ی پا گوشه ی دیوار هل داد و متعجب دستی به  

 سری نخی مشکی اش کشید... رو 
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این وقت روز و این زنگ بی موقع کنجکاوش  

کرد ...همانطور که پشت و روی دستش را به کناره  

 های بافت میمالید تاپشت در رفت:  

 _ کیه؟  

سوالش بی جواب ماند...قفل در را با احتیاط کشید و  

 سرش را الی در بیرون برد..  

.قدمی به جلو برداشت  نفس در سینه ناهید گره خورد.. 

 و آهسته سالم داد  

نرگس ماند و هجومی از احساسات ضد و  

نقیض...ترس و اضطراب و خجالت و رودروایسی و  

کلی حس عجیب و غریب دیگر ، که همگی باهم دست  

به دست دادند و جواب سالم نرگس را در نطفه خفه  

 کردند..  

توجه  نگاه هر دو زن در هم آمیخته شده بود..ناهید با  

به درکی که از حال نرگس داشت لبخند محوی زد و  

 پرسید:  



 _ مهمون نمی خوای نرگس خانم ؟   

برق از سر نرگس پرید..به سرعت خودش را جمع و  

 جور کرد و کنار رفت  

_ ای وای..ببخشد تو رو خدا...بفرمایید خواهش  

 میکنم...بفرمایید تو!  

از و یک  نرگس کنار رفته بود و ناهید مقابل یک در ب 

ساختمان قدیمی مانده بود..ابتدا کمی مقابل در تامل  

 کرد و سپس قدم داخل خانه  گذاشت...  

بوی خاک باران خورده می آمد و حال خرابش را  

تسکین میداد...بار قبل که قدم به این خانه ی قدیمی  

گذاشته بود باری از شکوه و گالیه روی دلش سنگین  

رق داشت..این بار آمده  ی میکرد..اما این بار قضیه ف 

بود که تکلیف دل خودش را روشن کند...تکلیف نرگس  

نامی را روشن کند که پاکی و سادگیش عیان بود و  

محرز! تکلیف این غرور زیادی راکه حتما باید یک جا  

 مقابلش می ایستاد و افسارش را می کشید...  

نرگس نگران و مضطرب بود..دلش پیش تابان بود و  

ش..می ترسید پریشانی این روزهای تابان  حال پریشان 

عامل حضور ناهیدشده و راهی برای شکوه ای دوباره  

 باز کرده باشد..  



با تعارف و اشاره ی نرگس ناهید برای بار دوم قدم به  

 خانه ی نرگس گذاشت...  

درست مثل قبل ، یک زندگی جمع و جور و تر و تمیز  

ده او را   مقابل چشمش به تصویر در آمد..نرگس هول ز 

 باالی نشیمن تعارف کرد و خودش وارد آشپزخانه شد..  

ناهید با احتیاط رفتار میکرد...سعی میکرد لبخند بزند  

 اما گارد همیشگیش را هم حفظ کند..  

کنار بخاری ، درست جاییکه نرگس اشاره زده بود به  

 پشتی های سنتی قرمز رنگ تکیه زد و نشست  

ق و تولوق داخل  نرگس دستپاچه بود و صدای تل 

 آشپزخانه نشانه ی حال خرابش بود..  

ناهید کیفش را کنار دستش گذاشت و برای رهایی او  

 صدا بلند کرد  

_ زحمت نکش نرگس خانم...خیلی وقتت نمیگیرم...بیا  

 بشین چند کلمه حرف دارم..بزنم و زحمت کم کنم!  

قلب نرگس در حال بال بال زدن بود..با این حال زیر  

 روشن کرد و گفت:    کتری را 

_ دیگه یه چایی که مارو قابل میدونید...زیر کتری  

 روشن کنم االن میام خدمتتون!  

ناهید دست سردش را با بدنه ی بخاری نزدیک کرد و  

 برای اینکه رشته ی کالم قطع نشود پرسید:  



 _ تابان کجاست؟ نمی بینمش؟  

_ سر کاره ناهید خانم..یکی دوساعت دیگه پیداش  

   میشه! 

 ناهید سری به تایید تکان داد  

 _ کار کردن اذیتش نمیکنه...بهش فشار نمیاد؟  

نرگس نفس پس داد..چای خشک را داخل قوری ریخت  

 و جواب داد:  

_ واال چی بگم... هرچی گفتم به خرج نرفت ناهید  

خانم...دیگه خودتون میدونید که خدا این دختر دوباره  

درد براش معنا    به من بخشیده..ولی انگار خستگی و 

نداره..میگم بشین تو خونه کار دستم نده..میگه بشینم  

 تو خونه بیشتر کار دستت میدم..  

ناهید با دقت به حرفهای نرگس گوش میداد..نرگس  

 آهسته وارد نشیمن شد..  

_ خب ؟ خوبین شما ؟ آقا رضا خوبن؟ دیگه باید  

ببخشید اون شب دعوتی نتونستم خدمت برسم ، به  

فتم به ناهید خانم بگو حاال سر فرصت همگی  تابان گ 

 باهم مزاحم میشیم!  

ناهید با دقت تمام نرگس و تمام کردارش را زیر نظر  

گرفته بود...ساده و مظلوم و بی رنگ و ریا به نظر می  

آمد..البته کمی هم ترسیده بود و رنگ به رو  



نداشت...لبخندش رنگ و بوی جدی تری به خودش  

 ه ای به فرش زد  گرفت و با دست ضرب 

_ بیا بشین نرگس خانم...به قولی از تعارف کم کنیم و  

 به اصل اضافه کنیم  

نرگس آب دهانش را بلعید..ذهنش بی امان در حال باال  

و پایین کردن بود و سر از حرفهای ناهید در  

...با همان حالت نگرانی فرمان ناهید را اجرا  نمیاورد 

 کرد...  

ار مودبانه ی او باال  گوشه ی لب ناهید از رفت 

 رفت..نرگس نگاهش را باال کشید و مظلوم گفت:  

 _ درخدمتم!  

نیش ناهید بیش از پیش باز شد...دستهایش را روی پا  

 در هم قفل کرد و آه بلندی پس داد 
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 _ حاال از گذشته ها برام بگو!  

نگاه سردرگم نرگس که باال رفت ناهید لبخند دیگری زد  

 و گفت:  

نرگس خانم..نیومدم دعوا..حتی مثل بار قبل    _ نترس 

نیومدم گله گزاری...فقط اومدم یه کم از خودت و پسر  



خاله ات برام بگی...اینقدری که آقا رضا برام  

 گفته..همونقدرم بگی برام کافیه..  

 حرف در دهان نرگس ماسیده بود..  

مات و متحیر به ناهید نگاه میکرد و لب نمیزد..یعنی  

کرده بود و از گذشته های خیلی دور   رضا سادگی  

برای ناهید گفته بود ؟ وای که این پسر خاله بعد از  

 سی سال هنوز همان آدم ساده و محجوب قبلی بود..  

ناهید منتظر بود..نرگس کمی بعد خجالت را کنار  

گذاشت و نگاهش را زیر کشید..انگشتانش را روی پا  

 با بازی گرفت و زمزمه کرد:  

 نم پسر خاله  بهتون چی گفته!  _ من نمیدو 

 ناهید نفس صدا داری پس داد و گفت:  

_ قضیه مال االن نیست..مال سی و اندی سال  

پیشه...همون روزای اول..درست همون وقتی که پا  

گذاشتم تو خونه اش برام تعریف کرد...میدونی چیه  

نرگس خانم ؟ من و آقا رضا یه اساسی داریم تو  

م اینه که هیچی از هم پنهون نمی  زندگیمون داریم ، اون 

 کنیم ، اینو گفتم که بدونی تقریبا همه چی میدونم!  

نرگس سر به زیر فقط گوش میداد...پس رضا باز  

سادگی کرده بود..آهسته نگاهش را باال کشید و با  

 لبخندی محزون تعارف را کنار گذاشت:  



_ بچه بودیم و بی تجربه...منکه چشم باز کرده بودم و  

ن یه پسر خاله رو دیده بودم...بعد ها که پا گذاشتم  همی 

تو زندگی علیرضا فهمیدم چقدر ناپخته بودم..چقدر بچه  

بودم...چقدر دنیا بزرگ بوده و من کوچیک بودم ...فقط  

خدا میدونه اون روزا چقدر به خودم و بچگیم  

خندیدم...میدونی ناهید خانم ؟ همه ی ما تو یه دوره از  

تباهاتی کردیم ولی خب قربون خدا برم  زندگیمون یه اش 

که هیچ وقت پشت بنده اش خالی نمیکنه...من شوهرم  

دوست دارم ناهید خانم...نگاه نکن االن گرفتار بند شده  

کنار  ، ولی مثل علیرضای خودم هیچ کجا ندیدم...من 

علیرضا رشد کردم و بزرگ شدم...سایه ی سرمه..پدر  

قیه همه اش بازی  بچه هامه و عشق روزای جوانی...ب 

بوده..هرچی آقا رضا از روی صداقت برات گفته  

حقه ...ولی تهش اینه که برازنده تر از ناهید خانم  

 برای پسر خاله ی من هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه...  

ناهید به ادب ونزاکت نرگس احسنت گفت..همین طور  

 به عزت نفس و وقار این زن..  

 داد    نرگس نگاه مهربانش را به ناهید 

_ حالت درک میکنم ناهید خانم...میدونم از سر  

خواستن پا شدی اومدی اینجا..میدونم همه ی دنیا یه  



طرف و آقا رضا برات یه طرفه..ولی از جانب من و  

 احساسم..منی که همه ی زندگیم شوهر و بچه هامه... 
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 ناهید به سرعت وارد حرفش شد و گفت:  

زندگی من تهدید  _ میدونم از جانب شما خطری  

نمیکنه...حتی فکر کردن به این حرفم گناهه نرگس  

 خانم!  

نرگس خیره ماند...ناهید دستش را روی دست نرگس  

 گذاشت و گفت:  

_ ما دیگه سنی ازمون گذشته دختر خاله ! این حرفا  

برامون زیادی درشته...اولشم گفتم که نیومدم گله  

.این بار با  گزاری..فقط اومدم نرگس از نزدیک ببینم.. 

 چشم باز ببینمش بعد قضاوتش کنم!  

دست گرم ناهید حال خوبی را به نرگس القا  

میکرد...اشک در چشم نرگس چرخید..ناهید دستش را  

 پس کشید و گفت:  

_ من شرمنده ام نرگس خانم...بابت همه ی حرفایی که  

بار قبل زدم..بابت همه ی بداخمی کردنا و همه لحظه  

 میزدم و سکوت کردم    هایی که باید حرف 



گوشه ی چشم نرگس تر شد...واقعا این حرفا از سن  

جفتشون گذشته بود...ناهید لبخند زد..فقط آمده بود سر  

حرف را باز کند...این حرفها همه اش بهانه بود..آمده  

بود دو کلمه با نرگس حرف بزند و دلش را سبک  

یت  کند...آمده بود ارتباط بگیرد ، نزدیک شود و در نها 

 روحش را آرام کند..  

هردو زن روزهای سختی را پشت سر گذاشته  

بودند..هردو آسیب دیده بودند و هر دو نیاز به یک  

 گوش شنوا برای شنیدن داشتند  

نرگس لبخند محزونی زد..پشت دستش را گوشه ی  

 چشمش کشید و گفت:  

_ شما من حالل کن...بعد از اون خدابیامرز خیلی با  

.وظیفه ام بود که بیام و تشکر کنم ،  خودم جنگیدم .. 

ولی یه ماه اول که تابان دربست تو جا خوابیده بود و  

گیر تابان بودم..وقتی ام که تابان ِلک ِلک کرد  من زمین 

 نشد که بیام..    و پاشد دیگه نشدکه بیام..یعنی روم 

 سرش باال گرفت و تو نگاه منتظر ناهید ادامه داد:  

بودم به خدا..هروقت رفتم سر  _ ولی همیشه دعاگوتون  

نماز هم برای اون خدابیامرز فاتحه دادم هم شما رو یاد  

 کرد..  



گوشه ی لب ناهید کشیده شد..آهی سوزناکی کشید و  

 چشمهایش را بست..  

 نرگس سر به زیر شد:  

_ راستش این روزا حال تابان تعریفی نداره..نه حرف  

عذاب    میزنه نه درست حسابی چیزی میخوره..بچه ام 

وجدان گرفته و مدام احساس گناه میکنه..نمیدونم ناهید  

خانم ! وقتی تابان حرف میزنه منم احساس گناه  

میکنم...فکر میکنم اون بچه اختیارش داد دست  

من..من اجازه دادم که با اون خدابیامرز سرصحبت  

بشه..اگه من نمیذاشتم که اون هیچ وقت نمی  

کردم دوتا جوون    رفت...ولی خب...ولی خب منم فکر 

همدیگرو میخوان..چه میدونم ، فکر کردم سخت بگیرم  

، محدودشون کنم ممکنه هزارتا عیب و علت دیگه پیدا  

کنن..ولی االن پشیمونم..بچه ام تو عذابه منم دارم  

عذاب میکشم...هه...خودم بزرگش کردم ولی االن فکر  

میکنم عقل و ایمانش از من خیلی بیشتره! در  

زم شما من حالل کن..اولش شما گفتی  هرصورت با 

 جلوشون بگیرم ولی من کوتاهی کردم!  

ناهید نفس عمیقی گرفت...لبش را زیر دندان کشید و  

 رها کرد:  



_ منم کوتاهی کردم دختر خاله...بعضی وقتا ما بزرگترا  

یادمون میره که خودمون یه روزی جوون  

کلی    بودیم..یادمون میره که اینا دیگه بچه نیستن..عقل 

شدن واسه خودشون..همیشه میخوایم حرف اول و آخر  

خودمون بزنیم.. فراموش کردیم اونام حق انتخاب  

دارن ..اونام مثل ما دل دارن...شاید اگه منم  سخت  

نمیگرفتم..شاید اگر یه کم با دل پویا کنار میومدم االن  

 بچه ام زیر یه خروار خاک نخوابیده بود..  

د..اینبار نرگس به دلداری  چشم هردو زن تر شده بو 

 دست روی دست ناهید گذاشت و گفت:  

_ ما کاخ نشین نبودیم ولی کوخ نشینم نبودیم..اگه االن  

 اوضاعمون اینه یا از حکمت خداست یا از بد روزگار!  

 وسط حرفش لبخند زد...مکثی کوتاهی  کرد و گفت:  

_ اینارو گفتم که از جانب تابان خیالتون راحت  

باِن من ، هم روی خوش زندگی رو دیده هم  باشه...تا 

روی ناخوشش رو...حاال که پویا رحمت خدا رفته  

نگران پندار نباشید..اگه تاباِن که بلده پسرتون  

 خوشبخت کنه  

ناهید شک نداشت که دختر نرگس پندارش را  

خوشبخت میکند.. یعنی از همان روزی که پای تابان به  

ی شک و تردید    چهارچوب زندگیش باز شده بود همه 



ها رو کنار زده بود ..ولی االن ،این نرگس ، با این  

همه محسنات میگفت که من مادر اون دخترم و اگر یه  

تار موی من تو تن دخترم باشد برای خوشبختی پسرت  

 کافیست  

   

تابان ناله وار دست روی قفسه ی سینه اش گذاشت و  

آخ ضعیفی گفت..از صبح درد و سوزش به  جانش  

اده و ساعت به ساعت بیشتر شده بود..لبش را زیر  افت 

 دندان گرفت و رها کرد..  

شادی این روزها عجیب درگیر دانیال و پیشنهادش  

شده بود و لحظه به لحظه پای گوشی آمار میداد و آمار  

می گرفت...با این فکر از پشت میزش بلند شد و با  

   صورتی مچاله شده قدم زنان تا وسط اتاق پیش رفت... 

هنوز مصاحبه ی امروز روی میز کارش بود و درد  

مجال نمیداد تمرکز بگیرد و برای چاپ شماره ی بعد  

 مجله ، مصاحبه را تنظیم کند  

قدم زنان تا پشت پنجره پیش رفت ..گوشه ی پرده را  

کنار زد و نگاهی به خیابان خیس باران خورده  

انداخت...ترافیک روان بود و آدمها گریزان از  

ن...بعضی چتر گرفته بودند  و بعضی نایلون به سر  بارا 



داشتند..بعضی هم نم باران را به جان می خریدند و با  

 شانه های جمع شده زیر باران می دویدند.. 
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لبخند پر از دردی زد..پرده را انداخت و سمت شادی  

 چرخید  

هنوز بست پای گوشی نشسته بود و با دانیال مجد  

 رد..  تبادل اطالعات میک 

متاسف برای رفتار هول زده ی او سری تکان داد و  

سمت میز کارش برگشت...دل بستن به شادی کار  

بیهوده ای بود..این روزها در هپروت سیر میکرد و به  

 شدت فارغ از عالم اطرافش بود..  

همزمان تلفن همراهش زنگ خورد و بی اراده لبخندی  

رد و  روی لبش نشست...حقیقتا احساس تنهایی میک 

 دلش یک هم صحبت پروپاقرص می خواست..  

نام پندار روی صفحه تمام حواسش را پرت کرد...از  

 فکر شادی بیرون زد و جواب پندار را داد  

 _ الو سالم!  

 _ سالم به روی ماهت...آماده شو که دارم میام دنبالت!  

اخم کرد..نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و جواب  

 داد:  



 هنوز یه ساعت مونده تا آف شم  ها!!!    _ زود نیست ؟ 

پندار خندید...صدای خنده اش در گوشی طنین انداخت  

و برای لحظه ای درد و سوزش را فراموش  

کرد..انصافا این مرد انرژی مثبت بود و اعتراف میکرد  

میان همه ی تردیدهایش به حضور همچین تکیه گاهی  

 محتاج است  

 پندار بامزه در جوابش گفت:  

ف شی ؟؟ نه بابا االن چه وقت آف شدنه..فعال آن  _ آ 

 باش که سورپرایز دارم برات!  

 متعجب شد..خط اخمش غلظت بیشتری گرفت و پرسید:  

 _ سورپرایز؟ سورپرایز چی؟  

_ میخو ایم بریم یه جای خوب...حاضرشو که چند  

 دقیقه دیگه پایین منتظرتم  

 _ جای خوب؟؟ کجا مثال؟؟ببین من امروز اصال..  

 پندار میان حرفش دوید و گفت:  

_ عذر و بهانه نداریم تابان...عروسی داووِد  میخوام  

تو جمع یه دونه باشی..جلدی حاضر باش که خیلی به  

تاریکی نخوریم..میخوام تا هوا روشنه لباس تو  تنت  

 ببینم  

"باشه" ی خفیفی گفت و فکر کرد برای این یک  

 ساعت ، مرخصی ساعتی رد کند..  



 پر انرژی در جوابش گفت:     پندار 

 _ آ باریک هللا دختر خوب ، فعال!  

بعد از خداحافظی و قطع تماس چند لحظه ای سر  

جایش ایستاد...سورپرایز نمی خواست...عروسی  

داوود و خرید لباس برایش بی اهمیت بود وقتی توان  

انتخاب کردن نداشت..انتخاب ، حال و حوصله می  

 و بی انگیزه بود    خواست و او به شدت بی حال 

به ناچار خودش را مشغول کرد..برگه های روی میزش  

 را دسته کرد و نظمی به اوضاع آشفته ی آن داد..  

شادی بعد از ساعتی فک زدن به تماسش  خاتمه داد ،  

پنجه هایش را درهم قفل کرد و کش و قوس جانانه ای  

 به تنش داد..  

 گوشش هو هو میکرد و دهانش کف کرده بود.  

نگاهی به رفتار بی صدا اما پر از درد تابان انداخت و  

 متعجب پرسید:  

_ جمع میکنی چرا؟؟ حواست هست ؟ هنوز یه ساعت  

 وقت داریما؟؟  

تابان نیم نگاهی عقب  سرش انداخت و لبخند نیمه  

 نصفه ای تحویلش داد  

زد گفت میاد دنبالم...تو حرفات تموم    _ پندار زنگ 

 شد؟؟  



ستهایش را لبه ی میز گذاشت و  شادی خندید...د 

 گردنش را ورزش داد  

_ آخ  آره ! باور کن به عمرم اینقدر حرف نزده  

بودم...یعنی عجب حالی داره این دانیال..یه کله ردیف  

 میکنه بدون اینکه یه ذره احساس خستگی کنه!  

تابان چرخید..تلفن همراه و دسته ای از برگه ها را  

 :  میان پنجه هایش گرفت و گفت 

_ البته توام که بدت نمیاد..اون میگه توام دنبالش  

 میگیری!  

_ خب میگی چی کار کنم..بگم قطع کن کار دارم یا زیاد  

 داری حرف میزنی نمیگه چقدر بی ادبه؟  

درد بدی قفسه ی سینه ی تابان را پر کرد..دندان هایش  

 را بهم فشرد و چشمهایش را بست  

 شادی ترسیده پرسید:  

 ؟ چرا قیافتو همچین میکنی پس؟  _ خوبی تو  

 تابان نفسش را با ضرب بیرون داد و نالید:  

_ درد میکنه ، لعنتی از صبح کالفه ام کرده..هی  

 میگیره  ول میکنه..هی میگیره  ول میکنه!  

_ قرصاتو خوردی؟ خب تو که درد داشتی چرا موندی  

اصال؟ زودتر میرفتی خونه استراحت میکردی ..مجدم  

 و میدونه ، خودت میدونی که سخت نمیگیره که شرایطت 
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تابان نفس های آهسته و پشت سر هم می کشید تا به  

 دردش غلبه کند  

_ فکر کردم خوب میشه که موندم ، ولی هی بدتر  

شد...بی خیال االن دیگه پندار داره میاد..تو نگران  

 نباش!  

_ بمیرم الهی..منم که اینقدر درگیر بودم نشد یه ذره  

 اتو داشته باشم  هو 

تابان چرخید..قدم زنان پشت میزش رفت و به کنایه  

 گفت:  

_ تو نمی خواد نگران من باشی اول هوای خودت  

 داشته باش که بد جور داری بی ترمز جلو میری  

 _ واقعااا...  

تابان زیپ کیفش را باز کرد و مجدد او را مخاطب  

 گرفت:  

نی دارم تو  _ من نمیدونم شادی... دوست ندارم فکر ک 

زندگیت دخالت میکنم ولی حسم میگه داره زیادی روی  

 میکنی...  

تلفن همراهش را داخل کیفش گذاشت و چادرش را از  

 داخل کشو برداشت..ادامه داد:  



_ اینکه برادرت یه ساله با برادر زنش مشکل داره  

ربطی به دانیال نداره...یا اینکه چرا خواهرت هنوز بعد  

چرا دامادتون تو این چند سال    چندسال مستاجره و 

دلش بچه نخواسته..اینا چیزی نیست که به درد  

آیندتون بخوره..اینا فقط حرف اضافه اس گذشته از  

اینکه مسائل شخصی یکی دیگه اس و تو داری علنیش  

 میکنی!  

وای که چقدر قلبش بی تاب بود..کمر راست کرد و  

 چادرش تو مشتش گرفت..  

 انگشت زیر چانه کشید    شادی متفکر تکیه زد و 

_ خب باید یه جوری باهم آشنا شیم دیگه...شناخت که  

هللا بختکی  نمیشه.. از یه جایی باید سر حرف باز شه  

 تا به یه جایی ختم شه !  

_ درسته..شناخت آدما الکی نیست ولی خودت داری  

میگی حرف...خوب فکر کن ببین تو این مدت چقدر  

بوده چقدرش فقط  حرف زدید..چقدرش حرف مفید  

 بهونه بوده برای کشش دادن مطلب!  

 شادی متفکر فقط به یک نقطه نگاه میکرد.  

_ با این حساب بگو هیچی بهم نگیم دیگه ، چون  

هرچی بگیم یا حرف اضافه اس یا مسائل شخصی یکی  

 دیگه!  



تابان آهسته میزش را دور زد و چادرش از هم باز  

 رفت و گفت:  کرد...قدم زنان تا مقابل میز او  

_ من فقط اینو میدونم..جز راست نباید گفت ، هر  

 راست نشاید گفت!  

شادی نگاهش را باال کشید..تابان لبخند پر از دردی زد  

 و ادامه داد:  

_ یه چیزایی رو بگو و بپرس که به دردت آینده ی  

جفتتون بخوره...دروغ نگو ولی دلیلی نداره هرچیزیم  

رور آشکار  بگی..بعضی چیزا خودش به م 

میشه..بخوای نخوای ، فردا که دانیال بیاد تو خونه ی  

شما میفهمه چرا باجناقش بچه نمی خواد یا چرا  

برادرت با برادر زنش مشکل داره..اینا اصل زندگی تو  

نیست شادی..فرعه ! بچسب به اصل زندگیت..به چیزی  

اگه االن بهش پرداخته نشه فردا گره میشه و تو  

 نه  زندگیت خلل میک 

شادی تک تک کلمات تابان را می بلعید..همانطور که  

 متفکر انگشت زیر چانه می کشید پرسید:  

 _ درسته ! فقط خودت به اینایی که میگی عمل میکنی؟  

تابان بند کیفش را روی شانه انداخت وکش چادرش  

روی سر جا به جا کرد.لبه های چادرش بهم نزدیک  

 کرد و یک کلمه جواب داد:  



 ونم!  _ نمید 

یک تای ابروی شادی باال رفت ..گوشه ی لب تابان  

 انحنای ریزی برداشت و گفت:  

  _ هیچ آدمی بی نقص نیست شادی...بهت حق میدم 

 حرفام قبول نکنی چون خودم پر از ایرادم  

صدای ویبره ی همراهش اتصال نگاهشان را قطع  

 کرد... لبهای سفید و بی رنگش رو کشید و گفت:  

 من دیگه برم!  _ پنداره... 

 شادی سری برایش تکان داد و بدرقه اش کرد  

تابان داخل آسانسور نگاهی به چهره ی رنگ پریده و  

پر از دردش انداخت..نه نگاهش فروغ داشت و نه  

 لبهایش رنگ زندگی..  

دستی زیر چشمهای به گودی نشسته اش کشید و تلخند  

زد...چرا شادی را نصیحت میکرد وقتی هنوز نمی  

نست با تردید های خودش مبارزه کند ؟ انسان  توا 

موفقی بود یا افق های پیش رویش را روشن میدید؟  

در هرصورت این روزها از همه ی عملکردهایش  

ناراضی بود و این یکی را هم باید به مابقی اضافه  

 میکرد..  

   



پندار خوش رو دستش را از شیشه ی بغل  بیرون داده  

بان لبخند زروکی زد و  و برایش عالمت فرستاد . تا 

عرض خیابان را رد کرد..باران شدت بیشتری گرفته  

بود و همین باعث میشد به گام هایش سرعت بیشتری  

 بدهد..  

پندار خم شد و در ماشین را برایش باز کرد..تابان تن  

بی جانش را روی صندلی رها کرد و سالم بی رمقی  

 تحویل مرد جوان داد 
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دار خشکید..اخم هایش درهم شد و  لبخند روی لبهای پن 

 با دقت بیشتری روی صورت او متمرکز شد  

 _ ببینمت؟  

تابان حرکتی سر جایش زد و کیفش را مقابل پایش  

گذاشت..پندار که حس میکرد تابان چیزی را مخفی  

میکند ، نگران دست زیر چانه ی او برد و با احتیاط  

 صورت او را سمت خودش چرخاند  

و رنگ پریده ی تابان اخمش را بیشتر    نگاه درد کشیده 

 کرد...نگاهش را ریز کرد و زمزمه وار پرسید:  

 _ خوب نیستی نه؟؟  



تابان آب دهانش را بلعید..پندار قفسه ی سینه اش را  

 خالی کرد و متاسف دستش را انداخت  

تابان نگاهش را زیر کشید ..پندار دستی به صورتش  

 کشید و گفت:  

جاهای باریک بکشه تا دست از    _ حتما باید کارت به 

 لجبازی برداری دیگه؟؟  

 تابان به دفاع از خود وارد حرفش شد و گفت:  

 _ من ؟؟  

انگشت اشاره ی پندار باال رفت و حرف را در دهان  

تابان قلع و قمع کرد..عصبی شده بود و تاب هیچ عذر  

 و بهانه ای را نداشت...محکم و مصمم در غرید:  

.. خودتم خوب میدونی که هرچی  _ هیچی نگو تابان. 

 بگی عذر بدتر از گناهه...  

تابان بغض کرده لبش را به دندان گرفت...پندار با  

 همان لحن ادامه داد:  

_ تو با این کارت هم داری به خودت ظلم میکنی هم به  

بقیه..ببینم اصال یه درصد به اطرافیانت فکر میکنی ؟  

یشه اونا چه  هیچ با خودت فکر کردی وقتی حالت بد م 

عذابی میکشن...اصال میخوام بدونم غیر از خودت به  

 کسی فکر میکنی یانه ؟  



چانه ی تابان لرز خفیفی کرد...درد به حد کافی  

ضعیفش کرده بود ...دیگر طاقت نصیحت و سرزنش را  

 نداشت..  

پندار عصبی و نگران نگاهش را گرفت ، دلخور  

 زمزمه کرد:  

کار کردنت موافقم یانه ؟    _ شد یه بار ازم بپرسی با 

اصال تو میدونی من اگه نخوام خیلی راحت میتونم  

 جلوی کار کردنت بگیرم؟  

تابان به زور با ریزش اشکش مبارزه میکرد..پندار  

 سمت او چرخید و بدون در نظر گرفتن بغض او گفت:  

نگران  _ دوست ندارم کار کنی تابان...نمیخوام مدام 

خوشت میاد یا نه ! نمیدونم  سالمتیت باشم...حاال یا  

ولی اصال خوشم نمیاد جایی کار کنی که امثال رهام و  

 دانیال حضور دارن!  

اسم رهام میان همه ی کلمات مرد توجه تابان را جلب  

کرد..پندار گفته بود رهام ؟ ولی رهام را از کجا می  

 شناخت؟ دستی روی چشمش کشید و ناله وار پرسید:  

 _ رهام ؟  

ش کرد...اخم و دقت تابان وادارش کرد یک  پندار نگاه 

دور جمالتش را مرور کند و به یک فاجعه  



برسد...سکوت کرد ..تابان لبهای سفیدش را حرکت داد  

 و مجدد پرسید:  

 _ تو االن گفتی رهام درسته؟   

پنداره نفس خسته ای پس داد و برای رفع و رجوع  

 اشتباهش گفت:  

 _ ببین من !  

 را تکان تکان داد...  تابان درمانده سرش  

_ تو...تو رهام از کجا میشناسی  ؟ هان؟ من هیچ وقت  

 حتی اسمشم نیاوردم ولی تو.....  

 وای خدای من..  

پندار پلکهایش را بست...خالصه اشک سمج آمد و  

مهمان چشمهای دختر شد...بغضش ترک  

برداشت...پندار خودش را به خاطر این بی احتیاطی  

رمانده لبش را زیر دندان  سرزنش کرد...تابان د 

گرفت..اینقدر باهوش بود که میان آن همه درد تلمبار  

شده در قفسه ی سینه اش بفهمد این جریان از کجا آب  

میخورد...خم شد..کیفش را از پایین پایش برداشت و با  

 احتیاط گوشی موبایلش را بیرون کشید..  

پندار عصبی و کالفه نگاهش را به جهت مخالف داده  

د..تابان با وسواس شماره ی پویا را گرفت...تمام  بو 

مدتی که انگشتش روی شماره ها می لغزید دعا میکرد  



حدسش اشتباه باشد...لحظاتی بعد صدای آشنایی فضای  

کابین را پر کرد..پندار هوشیار شد...گوشی پویا را از  

جیب شلوارش خارج کرد و با دیدن نام تابان به  

شد...دست تابان از کنار    چشمهای متحیر دختر خیره 

گوشش سر خورد و پایین افتاد.سیبک گلوی پندار باال  

و پایین شد..لبهایش از هم فاصله گرفت ولی بی صدا  

ماند..تابان بغض کرده سرش را تکان داد و زمزمه  

 کرد:  

 _ تو حق نداشتی..تو..تو   

بغض امانش را برید...قبل از اینکه پندار حرفی بزند  

ایین کشید و با وجود درد کشنده ای که  دستگیره را پ 

 هر لحظه بیشتر میشد پای فرار در پیش گرفت 
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زیر باران قدم تند کرده و اشکهایش با قطرات باران  

یکی شده بود..تند و تند گوشه ی چادرش را زیر  

چشمش می کشید و بغضش را پس میداد...تاکی باید  

ی باید خون  تاوان اشتباهات گذشته را پس میداد ؟ تا ک 

بابت  دل میخورد و برای یک یکشان مغفرت میطلبید. 

تک تک پیامهایی که در عالم غم و تنهایی ارسال کرده  

بود..بابت همه ی حرف زدنها و عقده گشایی ها، بابت  



تمام لحظاتی که غم به سر حد نهایت رسیده بود و  

راهی جز درد دل با یک همدم مجازی و یک سفر کرده  

 اشت..  ی بی صدا ند 

شدت باران هر لحظه بیشتر و بیشتر میشد..عجب  

مسابقه ای بین باران و سیل اشکهای او راه افتاده  

 بود...هرقطره ی بیشتر امتیاز بیشتر!   

اما آسمان کجا و چشم های بی فروغ او کجا ؟ قیاس  

 مع الفارق بودند این دوتا!  

کنار جوی آب می رفت..جوی آبی که باران حجم آبش    

 و برابر کرده بود و فاصله ای تا طغیان نداشت..  را د 

درست مانند دل غم دیده اش که هر لحظه قابلیت طغیان  

 داشت...  

به شدت از خودش متنفر میشد وقتی معمای فریدون و  

کرایه های پس داده شده و رهام و نگاه ها ی پر از  

کینه ی روزهای آخرش را در ذهن آشفته اش حل  

درد دل کرده بود و پندار با سیاست    میکرد...او با پویا 

تمام مو به مو درد دل هایش را دنبال کرده بود..وای  

 که چقدر احساس حماقت میکرد  

میانه ی راه ناغافل بازویش کشیده شد..قدم هایش از  

 حرکت ایستاد و بی اراده به عقب برگشت  



اخم تمام چهره ی مرد جوان را پر کرده بود..صورتش  

آسمان بود و موهای پر پشتش روی  خیس از اشکهای  

پیشانی اش پریشان شده و قطرات آب از نوک آن چکه  

 میکرد..  

تابان بغضش را فرو داد..پندار عصبی دندان بهم سایید  

 و انگشت اشاره اش را برای بار دوم باال برد..  

_ بارت آخرت باشه تابان...من همینقدر که میتونم  

باشم...این دفعه رو  خوب باشم ، همینقدرم میتونم بد  

ندید میگیرم ولی حواست جمع کن یه بارت دو بار  

نشه...که اگه بار دوم راهتو بگیری بری دیگه باید اون  

 روی خوشگل منم ببینی   

تابان آب دهانش را به سختی فرو داد..بغض کالفه اش  

کرده و راه حرف زدنش را بسته بود..پندار بازویش را  

 ماشین اشاره زد    کشید و با همان انگشت به 

_ میری میشینی تو ماشین تا ببینم چطور میشه دو  

 کلمه منطقی باتو حرف زد  

تابان نگاه نم زده اش را زیر برد و بغض کرده زمزمه    

 کرد  

 _ میخوام برم خونه  

 _ خونه ام میری ولی قبلش باید حرف بزنیم!  



تابان تمام تالشش را میکرد که به چشمان او نگاه  

ان تمام هیکل هر دو جوان را خیس کرده  نکند..بار 

 بود..تابان سر به زیر گفت:  

_ حالم خوب نیست... بریم خونه ، اگه عمرم کفاف  

داد ..اگه غرورم گذاشت بعد از این نفس بکشم ، حتما  

 حرفم میزنیم!  

حرف از غرور زد..غروری که بی شک لطمه خورده  

بود..احساسی که صد در صد خدشه دار شده  

حرف از ناامیدی زد...دردی که به جانش افتاده  بود... 

بود و ممکن بود نفسش را بگیرد..قفسه ی سینه ی  

پندار پر از درد شد..فشار کمی به بازوی او وارد کرد  

 و تقریبا او را دنبال خودش کشید..  

در ماشین را برایش باز کرد و کمک کرد روی صندلی  

پر از درد  بنشیند..تابان خسته بود..قفسه ی سینه اش  

 بود و سرش روی تنش سنگینی میکرد..  

پندار نفسی پس داد و کمی در ماشین را باز گذاشت تا  

 هوای آزاد راه نفس دختر را باز کند  

دست به سینه شد...زیر باران به بدنه ی ماشین تکیه  

 زد و زمزمه وار شروع کرد  

پویا برام خیلی گرون تموم شد...اینقدر که تا  _ مرگ 

سراغ اتاق و وسایلش نرفتم..دلخور بودم ، هم  دوماه  



از پویا و هم از روزگار..چند وقت بعد حاجی صدام  

کرد ..یه چیزایی گفت و یه حرفایی زد که خیلی سرو  

تهش نفهمیدم ولی ته تهش ازم خواست راه پویا رو  

 ادامه بدم..  

 نفسش را در هوای سرد بیرون داد و زمزمه کرد:  

بازم چرای کارش نفهمیدم ،  _ منظورش تو بودی... 

ولی انگار همون شد یه تلنگر که پام به اتاق پویا باز  

رفتم دیدم که مادرم تو این مدت همه ی وسایل  شه.. 

پویا رو زنده نگه داشته..منم گوشیش برداشتم که حس  

پویا هنوز کنارمه...اولین باری که گوشیش باز  کنم 

جم  کردم دیدم حجم تماس های بی پاسخ تو با ح 

تماسایی که خودم گرفته بودم برابره . خنده ام  

گرفت ..انگار حجم دلتنگیمون یکی بود ..من و تو..تو  

یه راستا داشتیم فقط به پویا فکر میکردیم..نمیدونم  

مادرم از کی گوشی رو شارژ کرده بود ولی چیزی که  

کم  معلوم بود این بود که متوجه ی هیچ کدوم نشده .. 

خصی پویا شدم..اولین پیام از  کم وارد صفحه ی ش 

تابان و بعد دومی و بعد سومی ! همه ی حرفات یه  

جورایی حرف دل خودم بود..با این تفاوت که تو بلد  

بود به زبون بیاری  و من نبودم...همونا شد  

مقدمه..شد  قدم اول..و من قدم به قدم بهت نزدیک  



شدم..در کنار همه ی قدمهایی که بر میداشتم  تذکر  

 جیم بود و همین ثبات قدمام شد...ببین تابان؟؟  حا 

سرش چرخید و نگاهی به چهره ی خیس و پر از درد  

او انداخت..حرف در دهانش ماند..تابان پر از درد  

 انگشت روی قفسه ی سینه اش فشرد و نالید:  

_  بعد از هرپیامی بالفاصله صفحه رو پاکش  

ونه  میکردم...میترسیدم یکی ببینه و فکر کنه دیو 

ام..هیچ وقت نفهمیدم که یکی دیگه ام هست که بی  

 اجازه به خلوتم سرک میکشه وگر 

 

 نه هیچ وقت..  

پندار نگران بود..نگران رنگی که کم کم داشت به  

کبودی میزد...خم شد و با نگرانی در چهره ی  

 اوپرسید:  

_ خیلی خب فهمیدم...من اشتباه کردم االن فقط آروم  

 باش باشه؟  

 سماجت ادامه داد:   تابان با 
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 پیش مادرم!    _ بریم خونه...میخوام برم 



پندار هول شده بود..تند و تند حرفش را  تایید کرد و  

در ماشین بست...جلدی از طرف دیگر سوار شد و  

 نگران در چهره ی مچاله ی شده او خیره شد  

 _ اول میریم دکتر بعد خونه!  

 تابان پر از درد گفت:  

 نه..دارو بخورم بخوابم خوب میشم!  _ نه! فقط خو 

 _ لج نکن تابان حالت خوب نیست بیچاره ام میکنی!!!  

یعنی اگر اتفاقی برای او می افتاد این مرد بیچاره می  

 شد؟؟  

درد و سوزش توان تحلیل کردن را از او گرفته  

 بود...لبش را به دندان گرفت و رها کرد  

 _ ببرم خونه لطفا!  

 پس داد و پرسید:    پندار پوف کالفه ای 

_ تو خونه دارو داری ؟ تابان لج نکن بریم دکتر  

 مطمئن تره!  

 تابان نفس عمیقی گرفت و جواب داد:  

_ بار اولم نیست..گاهی این شکلی میشم ولی مامان  

 نگیر ...آخ ..  بلده آرومم کنه ..خواهش میکنم حرف ازم 

  همان کلمه ی آخر باعث شد پندار تعلل را کنار بگذارد 

 و پایش را روی پدال گاز فشار دهد  



تابان پر از درد وارد خانه شد و نگاه متعجب نرگس را  

 دنبال خودش کشید..  

پندار ماشین را کنار دیوار جا به جا کرد و پشت بند او  

 قدم داخل حیاط گذاشت  

نرگس نگران شده بود ، پندار سوئیچ ماشین را کف  

دستی    دستش فشرد و در جواب نگاه نگران نرگس 

روی موهای خیس و بهم ریخته اش کشید..نرگس با  

 احتیاط در را حیاط را بست و نگران پرسید:  

_ چیزی شده...تابان چش بود ؟ چرا جفتتون بهم  

 ریختین؟  

 پندار پلکهایش را باز و بسته کرد و نگاهش را دزدید  

_ حالش خوب نیست...پافشاری کرد بیاد خونه وگرنه  

 میبردمش بیمارستان!  به من بود یه راست  

نرگس نگرانتر از قبل "هللا اکبر"ی گفت و سمت  

 ساختمان راه افتاد  

تابان با عجله خشاب قرص را باز کرد و با دستی  

 لرزان لیوان آب را سرکشید  

 نرگس ترسیده وارد اتاق شد و پرسید:  

_ خب چرا با شوهرت نرفتی ؟ دختر تو که حالت اینه  

 کی به تو گفته..    چرا مراعات نمیکنی..آخه 

 تابان پر از درد وارد حرف نرگس شد و گفت:  



_ مامان خواهش میکنم..االن وقتش نیست..بزار برا یه  

 وقت دیگه  

پندار پشت نرگس در قاب در ظاهر شد..دستش را به  

بدنه ی چهار چوب گرفت و متاسف  به تماشا  

ایستاد...قلب تابان می کوبید و کوبش بی امانش قلب  

ان را هم تحت تاثیر قرار داده بود..نرگس  مرد جو 

درمانده به پتدار نگاه کرد..تابان چادر خیسش را از  

 گوشه ی اتاق برداشت و بی توجه به آنها گفت:  

 _ می خوام لباس عوض کنم...  

 و این یعنی هیچ کس تو اتاق نباشه  

نرگس دستهایش را در هم پیچید و درمانده قدمی به  

با اشاره ی چشم آرامش کرد و  عقب برداشت...پندار  

 گفت:  

 _ بی زحمت شما بفرمایید ..من هستم!  

نگاه تند و تیز تابان از نگاه پندار دور نماند...نرگس از  

اتاق خارج شد و پندار با احتیاط خودش را به او  

 نزدیک کرد..  

تابان نفس نفس میزد..اگر درد به همین شدت پیش می  

 بیمارستان می کشید...    رفت قطعا یا میمرد یا کارش به 



پندار مقابلش ایستاد...تابان دنبال راه فرار بود..پندار  

لبخند محوی زد و با مالحظه شانه های او را بین پنجه  

 هایش گرفت  

تابان دلخور تکانی به تنش داد تا از گیر دستان او  

خالصی یابد..پندار با سماجت فشار انگشتانش را  

 بیشتر کرد و گفت:  

 من نگاه؟؟  _ تابان  

تابان بغض داشت..درد داشت..چیزی درون سینه اش  

بود که از گفتنش می هراسید...چیزی که هر لحظه  

بغضش را حجیم تر میکرد..دلخور نگاهش را زیر  

کشیده بود و نافرمانی میکرد...پندار سرش را در  

 صورت او خم کرد و گفت:  

  _ هرکاری کردم فقط به خاطر خودم بوده...میفهمی چی 

 میگم؟ 
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 به قلبش اشاره زد:  

_ یه چیزی اینجا هست که هرچی بهت نزدیکتر میشم  

آرومتر میشه..اینو گفتم که بدونی منتی سرت  

ندارم...تو به من زندگی دادی تابان..اگر منتیم باشه از  

 جانب توئه نه من!  



 اشک گرم روی صورت تابان چکید..بغض کرده گفت:  

رو پندار...برو بزار با خودم  _ یه مدت سراغم نگیر...ب 

 کنار بیام!  

قلب پندار مچاله شد..مگر میتوانست بی خیال او باشد؟  

با انگشت شصت اشک روی گونه ی او را پاک کرد ،  

با نگاهش وجب به وجب صورت او را درنوردید و با  

 مالیمت گفت:  

 _ نمی تونم!  

 د:  تابان نگاه دلخور و پر از التماسش را باال برد و نالی 

 _ خواهش میکنم!  

درد در صورت مرد جوان دوید..فشار دستش روی  

شانه ی او کم شد..قدمی فاصله گرفت و پر از تردید و  

 پرسید:  

 _ تا کی؟  

 _ نمیدونم!  

پندار نفسش را پس داد..قدم دیگری به عقب برداشت و  

 انگشتش را باال برد  

_ باشه میرم...ولی برمیگردم تابان..خیلی زود  

ردم..پس توام سعی کن خیلی زود با خودت کنار  برمیگ 

 بیای  



لحظه ی آخر گره عمیقی بین نگاه جفشتان افتاد..تابان  

لبش را زیر دندان گرفت و هق هق ناتمامش را در  

سینه خفه کرد..پندار خیال دل کندن نداشت..نگاهش  

نگران و دلخور بود ولی مراعات میکرد..مراعات حال  

ز خودش و بی احتیاطیش نشات  خرابی که شاید بیشتر ا 

 می گرفت  

تابان هق هق کنان دست روی پلکش کشید..پندار پوفی  

کشید و در نهایت از اتاق خارج شد...رفت و نفهمید  

چطور تکه ای از قلب تابان جدا شد...رفت و ندید که  

تابان قدمی به جلو برداشت تا جلوی رفتنش را  

 بگیرد..رفت و پشیمانی دختر را ندید..  

تابان وسط اتاق پشت در بسته زانو زد...چادر خیسش  

را روی پا گذاشت و هق زنان به اشکهای بی پایانش  

 اجازه ی باریدن داد  

پندار وارد نشیمن شد...نرگس سینی چای را از قبل  

روی اپن آشپزخانه آماده گذاشته بود..با ورود پندار  

نگرانی اش را پشت لبخند زورکی اش پنهان کرد و  

 را به دست گرفت    سینی 

پندار سوئیچ را  کف دستش فشرد و او را مخاطب قرار  

 داد:  

 _ زحمت نکشید..همین جا میخورم!  



 نرگس متعجب نگاهش کرد..  

_ چرا مادر ؟ تازه از راه اومدی ، خب بشین کنار  

 بخاری یه چایی بدم تو دلت گرم شه الاقل!  

گوشه ی لب پندار انحنایی برداشت و تا پشت اپن  

آشپزخانه پیش رفت...چای خوش آب و رنگ نرگس  

برای جسم و روح خسته اش دلبری میکرد..دستش را  

 به لبه ی سینی گرفت و گفت:  

 _ غریبه که نیستم ..تعارفم نداریم باهم...االن فقط...  

مکث کرد...آرنجش را روی اپن گذاشت و دستی به  

 صورت آشفته اش کشید  

و بود ودر صورتش  نرگس منتظر ادامه ی جمله ای ا 

 چشم می چرخاند..پندار سری تکان داد و گفت:  

_ نگران تابانم! بدجور دور خودش پیله کشیده...اصال  

راه نمیده کمکش کنم..هرچیم که میگم برداشت خودش  

 داره...  

 نرگس متاثر دستی به بدنه ی قندان زد و زمزمه کرد:  

ب  _ حق داری ، منم نگرانشم...چند روزه که حالش خو 

نیست..حرف دیروز و امروزم نیست ..از شبی که تب  

 کرده اوضاع و احوالش بهم ریخته تر از قبل شده...  



قفسه ی سینه ی مرد جوان سنگین شد..علت اصلی  

این بهم ریختگی را خوب میدانست و  عاملش را لعنت  

 میکرد..  

 نرگس اشاره ای به استکان چای زد و گفت:  

 و بخور سرد شد!  _   فراموش کن پسرم چاییت 

پنجه های پندار دور استکان پیچید..نرگس چرخید و  

 زمزمه کرد:  

_ بعد از عمل دکترش بهم گفت ممکنه یه دوره  

افسردگی بگیره...چه میدونم انگار این حالت عادیه...  

االن که گاهی بی تاب میشه سر به سرش  

نمیزارم...میگم بلکه این دوره ردشه دوباره مثل سابق  

 یره بچه ام!  جون بگ 

پندار آرنجش را بلند کرد و و همزمان استکان چایی را  

 به دست گرفت  

_ البته کار کردنم براش خیلی ضرر داره...بهش فشار  

 میاد ..ای کاش میشد یه جوری جلوش بگیریم!  

نرگس پای سینک ایستاد...یه تیکه ظرفی که از قبل  

 مانده بود زیر شیر گرفت و گفت:  

، بلکه تو شوهرشی زورت بچربه به    _ منکه نتونستم 

 این دختر...خدامیدونه خیلی گفتم و به خرجش نرفت!  



پندار استکانش را سر کشید...چقدر این زن بی ریا و  

دلنشین جلوه میکرد...چای گرم حسابی به جانش  

 چسبید..استکان را داخل سینی گذاشت و گفت: 
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بعید میدونم تو این شرایط به حرف منم گوش  

بده...یعنی گفتم و گوش نکرده..االن نمی خوام باحرف  

اذیتش کنم  ولی اگه حس کنم داره با جونش بازی  

 میکنه مجبور میشم محکم جلوش دربیام  

نرگس نفس عمیقی گرفت و "چی بگمی" زیر لب  

زمزمه کرد...بار دلش سنگین بود و حرف برای گفتن  

بسیار داشت..به قدری که با سیاست تمام حضور  

اگهانِی امروز ناهید را فاکتور گرفت...اگر الزم بود  ن 

ناهید به پسرش می گفت و نیازی به لب و دهان او  

 نداشت..  

تابان بی رمق از جا بلند شد..صدای زمزمه های داخل  

نشیمن قطع شده بود و در عوض صدای شلپ شلپ آب  

 از داخل حیاط می آمد.  

ط خدا  پندار رفته بود ، با چه حالی رفته بود فق 

میدانست ..از دست خودش ناراحت بود..دل مرد جوان  

را بی جهت آزرده بود...او را از خودش رانده بود و  



حس یک انسان بی خاصیِت از خود راضی را پیدا کرده  

 بود..  

سالنه سالنه کنار کشوی لباسش ایستاد و لباس های  

خانگی را خارج کرد..دردجسمش کمی فروکش کرده  

مچنان درد میکرد و به مغز  بود ولی روحش ه 

 استخوانش میزد..  

بعد از تعویض لباس پتو و بالشتی را از زیر  

رختخوابها بیرون کشید و وسط اتاق به پهلو دراز کش  

شد..دستش را زیر سرش گذاشت و بازهم به چشمه ی  

اشکی که دقایقی پیش خشک شده بود اجازه ی  

 جوشیدن داد  

   

وارد خانه شد..مثال  پندار خسته از یک روز بی ثمر  

رفته بود با نامزدش دوری بزند و مهیای عروسی  

داوود شود...با چه ذوقی برای سورپرایز کردن او  

برنامه ریزی کرده بود..یک گردش دونفره در بهترین  

پاساژهای شهر و یک شام شیرین در یکی از الکچری  

ترین سفره خانه های تهران...همه اش رویا بود..حس  

روزها مدام در خواب راه می رود و فقط  اینکه این  

 رویا می سازد حالش را خراب می کرد..  



او وارد اتاقش شد و ناهید از پشت سر خودش را به او  

 رساند  

پندار  روی یقه ی پلیورش ماند...ناهید میان    دست 

 چهار چوب در ایستاد و پندار به رویش لبخند زد  

 _ سالم حاج خانم!  

ر صورت غمگین پسرش زد و  ناهید نگران دوری د 

 جواب سالمش را داد  

_ علیک سالم..چه بی صدا ؟ یه ساعت پیش منتظرت  

بودم ، نیومدی گفتم شاید با تابان  قرار داری...االنم که  

اومدی بی سر وصدا پیچیدی تو اتاقت...انگار نه انگار  

تو این خونه مادری هست..پدری چشم به راهه..همین  

 طور واسه خودت..  

 ان حرفش آه کشید  می 

_  ولش کن ...دیگه فکر کنم کم کم باید خودم واسه  

 کمرنگ شدنت آماده کنم..  

گوشه ی لب پندار به دلخوری مادرش باال رفت..چند  

قدم به جلو برداشت و مثل همیشه او را در آغوش  

 کشید ..  

ناهید فقط منتظر همین یک حرکت بود..رضا و  

ودند که به تلنگری  پسرهایش عجیب او را لوس کرده ب 

 قلبش میلرزید و بغض میکرد  



پندار  نوازش وار  پشت او را دست کشید و با شناخت  

 قبلی گفت:  

_ باز حاجی بی تابی کرده آره ؟ خسته شدی  

میزدی    میدونم..پندار دورت بگرده خب زنگ 

میومدم..خودت میدونی که آب دستم باشه میزارم زمین  

 ، چرا کوتاهی میکنی پس؟؟  

س پندار درست بود..رضا بی تابی کرده بود..از  حد 

خواب بلند شده بود ، بی موقع هم بلند شده بود..درست  

زمانی که ناهید با نرگس درد دل میکرد رضا بیدار شده  

و کلی دردسر درست کرده بود..به زور خودش را از  

تخت پایین کشیده و بی رمق کف اتاق افتاده بود..ناهید  

ینه ی پسرش فرو برد و بغضش  سرش را در پهنای س 

 را فرو داد  

_ دوساعت..دوساعت پام از خونه گذاشتم بیرون  

نمیدونی چه بازار شامی درست کرده بود..اومدم دیدم  

از تخت افتاده داره ناله میکنه ..نتونسته بود خودش  

بکشه باال ، هرچی پتو و رو تختی و بالشت بود پرت  

با چه وضعی جمع  کرده بود وسط اتاق..دیگه نمیدونی  

و جورش  کردم پندار...حاال باهام قهر کرده حرف  

نمیزنه..چرا ؟ چون بهش گفتم یه ساعت نباشم خونه  



رو میزاری رو سرت! بغ کرده نه داروهاشو میخوره  

 نه لب به غذا میزنه!  

پندار میان آن همه نگرانی لبخند زد..چانه اش را روی  

 سر ناهید گذاشت و زمزمه کرد:  

  گفتی یا توپیدی ؟  _ حاال 

ناهید تکان های ریز ریز خورد..مادر و پسر هر دو  بدن 

به خنده افتادند..ناهید میان خنده ای که به زور با آن  

 مقابله میکرد گفت:  

_ خب چی کارش کنم...عین بچه ها شده بابات..صبح  

نمیدونی چی کار میکرد..دو قدم با واکر راه رفت  

گه نگم برات...پدرم  دوساعت غر زد...ظهرم که دی 

دراومد تا دوباره جا به جاش کردم رو تخت..حاال حرفم  

 میزنم قهر میکنه..آخه اینم باباست تو داری؟؟؟  

پندار از ناهید فاصله گرفت...لبخند روی لب هر دو  

شکوفه زده بود..پندار قد خم کرد و در نگاه شرمنده ی  

 ناهید گفت:  

ه دلش میگیره  _ همین بابا اگه نباشه اولین کسی ک 

 ناهید خانمه!  

 لبخند ناهید غلظت بیشتری گرفت  

 _ ولی خیلی غرغروئه!  

 پندار دستی دور لبش کشید و بامزه گفت:  



 _ در عوض جونش واسه ناهید خانمش میده!  

ناهید خجالت زده نگاهش را زیر کشید..پندار سینه ای  

 سبک کرد و از او جدا شد  

 ناهید زمزمه کرد:  

 وابه،بیدار شد برو تو اتاقش کارت داره  _ االن که خ 

پندار متعجب ابروهایش را باال کشید..ناهید در جوابش  

 شانه ای باال انداخت و گفت:  

_ چه میدونم ، با من که حرف نمیزنه..فقط دستور داد  

 اومدی راهیت کنم تو اتاقش!  

 پندار متفکر از این 

 

ویا  دستور ناگهانی نگاهش را منحرف کرد..ناهید که گ 

تازه متوجه ی غم پنهان شده در نگاه او شده بود  

 پرسید:  

_ خودت خوبی ؟ گرفته ای به نظرم ، چیزی شده ،  

 تابان حالش خوبه؟  

پندار به خودش آمد و لبخند زد...مادرش خیلی کم حال  

تابان را می پرسید..شاید اولین بار بعد از شبی که  

ار دومش  تابان تب کرده بود حالش را پرسیده بود و ب 

را اینجا و در این زمان تکرار کرده بود..عجیب بود که  



ناهید یادی از تابان میکرد...با این حال سری خم کرد و  

 گفت:  

 _ بد نیست...سالم می رسونه  

بد بود ؟ حال تابان خوب نبود ولی اگر راستش را می  

 گفت فرقی به حال ناهید میکرد؟ قطعا نمی کرد!   

ی متفکر پندار را زیر نظر  ناهید زیرکانه چهره  

گرفت..گمان کرد شاید بین پندار و تابان بگو و مگوی  

لفظی رخ داده و پندار بی حوصله است...حرفی نزد  

ولی آه خفیفی کشید..پندار همه کس او بود و تابان  

همه کس پندار ! و نمیشد که دلش برای همه کِس همه  

ان را  کسش نگیرد..امروز به قدر تمام روزهایی که تاب 

 پس زده بود مشتاقش بود...  

صدای ناله ی رضا جفتشان را از هپروت خیال خارج  

 کرد...ناهید هول زده سمت در برگشت و گفت:  

 _ یاعلی..بیدار شد غرغرو! 

 

 #۲۳۷ 

 پندار خندید ...از کنار مادرش رد شد و گفت:  

_ من میرم ببینم چی کارم داره این حاجی بزاِز  

 غرغرو!  



ا از بینی پس داد و وسط اتاق پندار  ناهید نفسش ر 

 ماسید..  

شاید تند رفته بود..رضا بیمار بود و به هرحال حق  

داشت بی حوصله و بی تاب شود ..ولی ناهید حق  

 نداشت مثل یک کودک شش ساله او با برخورد  کند.  

   

پندار کنار تخت رضا زانو زد و دستش پدرش را  

 گرفت..رضا نیشخندی زد و پرسید:  

 اهید خانم؟؟  _ ن 

پندار سرش را زیر برد..انگشت شصتش را کنار لبش  

 کشید ولبخندش را مهار کرد  

 _ حسابی از دستت شکاره حاجی ؟ چی کارش کردی؟  

لبخند رضا وسعت بیشتری گرفت..خودش به رفتار  

 کودکانه اش کامال واقف بود..  

 _ رفته بود پیش نرگس!!  

جب در چشمان  ناله رضا پندار را هوشیار کرد و متع 

خندان پدرش خیره شد..رضا با همان آرامشی که در  

 نگاهش بود ادامه داد:  

_ قبل از رفتن بهم گفت...به خیالش خوابم ولی  

شنیدم... بعدش دیگه خوابم نبرد ...خسته شدم...گفتم  



یه کمکی به خودم بدم بلند شم ، نشد..مثل پتو پهن شدم  

 وسط اتاق...  

رضا خنده ی ریزی کرد و ادامه  پندار فقط گوش میداد.. 

 داد:  

_ پیر شدم دیگه...خودم کشیدم روتخت..صدبار کشیدم  

و هربار افتادم..آخرش عصبانی شدم هرچی رو تخت  

 بود پرت کردم پایین ..ناهید خانمم اومد دعوام کرد.  

پندار هنوز تو شوک جمله ی اول رضا بود...صورتش  

 مات و نگاهش پر از سوال بود  

 مامان رفته بود خونه ی نرگس؟؟  _ گفتین  

 رضا با لبخند سرش را تکان داد..پندار پرسید:  

 _ چرا آخه؟؟ به شما چیزی نگفت؟  

رضا نگاهش را به سقف اتاق داد و نفس آسوده ای  

 گرفت  

_ نه ..ولی وقتی برگشت رنگ و روش باز شده  

بود..فکر کنم کدورت گذاشته کنار و رفته که خودش یه  

 دله کنه!  

 بک گلوی پندار باال و پایین شد..  سی 

نرگس حرفی از حضور ناهید نزده بود..اصال این  

روزها هیچ کس حرفی نمیزد..همه سیاست میکردند ،  

چرا ؟ هللا اعلم! نه سید از مالقاتش با پویا می گفت و  



نه نرگس حرفی از حضور ناهید میزد...ذهنش حسابی  

تابان به حال    آشفته بود و در این آشفته بازار بی حالی 

 خرابش بیشتر دامن میزد  

 زمزمه ی دوباره ی رضا پندار را هوشیار کرد  

 _ چیزی گفتین حاجی؟  

رضا که متوجه ی بی حواسی او بود لبخند دیگری زد  

 و گفت:  

 _ سرکیف نیستی بابا؟ چیزی شده؟  

پندار نفسش را پس داد و محض رد گم کنی لبخندی زد  

 و گفت:  

؟ فقط یه کم خسته ام ...شما االن یه  _ نه بابا مثال چی 

 چیزی گفتین؟  

رضا مکث کوتاهی کرد و برای لحظه ای به او اجازه  

داد هوش و حواسش را جمع کند..سپس به آرامی  

 زمزمه کرد:  

 _ گفتم یه زنگ به حاج قناعتی بزن!  

پندار متعجب ابرویی باال انداخت و در جواب رضا  

 پرسید :  

ده  ؟ هنوز خیلی تا سر ماه  _ حاج قناعتی ؟ چیزی ش 

 مونده ها؟؟  



رضا لبخند اطمینان بخشی زد و دست سالمش را روی  

 دست پندار گذاشت  

_ نگران نشو بابا..میخوام بگی بیاد که در مورد یه  

 چیز مهم باهاش مشورت کنم!  

پندار هر لحظه کنجکاو تر میشد...چشمی ریز کرد و  

 پرسید:  

 _ مهم ؟ میشه منم بدونم؟  

ه جز الینفک چهره ی رضا شده بود...فشار دستش  خند 

 را روی دست او بیشتر کرد و گفت:  

_ گفتم که نگران نباش..خیره بابا..میخوام با چندتا از  

 خیّرای بازار حرف بزنه... 
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پندار با دقت نگاهش میکرد..رضا با مکث کوتاهی  

 ادامه داد:  

 _ میخوام گلریزون بگیرم !  

 ار باال پرید..رضا ادامه داد:  یک تای ابروی پند 

_ گلریزون کنم برای یه زندونی..اگه خدا بخواد میخوام  

 تا قبل عید پدر تابان بیاد بیرون!  

پندار تقربیا شوکه شده بود..لبهایش تکان ریزی خورد  

 و با تردید زیاد گفت:  



_ گلریزون واسه سید ؟؟ حاجی مطمئنی ؟ بدهیش  

 سنگین ها؟؟  

 د جواب داد:  رضا با همان لبخن 

_ میدونم..منم هستم.. رو توام حساب باز  

کردم...آپارتمان پویام هست ، زیر قیمت بده که زود  

ردش کنی...فکر کنم اینجوری بشه تا حد زیادی بدهیش  

 سبک کنیم!  

 پندار واقعا خشکش زده بود...ناله وار زمزمه کرد:  

 _ حاجی ؟؟  

 رضا پلکی زد و گفت:  

فکر کردم تا وقتی اون توئه کاری  _ راحت باش بابا ... 

ازش برنمیاد ، ولی بیاد بیرون حتما بهتر میتونه  

 مشکالتش حل کنه..  

پندار هم متوجه بود و هم نگران...میان تردید و دو  

 دلی پرسید:  

 _ ولی آخه آپارتمان پویا؟؟  

 رضا بامزه و با اطمینان گفت:  

_ نترس پسر...دامادش تو چنگمه... هروقت نتونست  

 بدهیش پس بده میام یقه ی خودت میچسبم!  

 گفت و لبخند زنان مژهایش را روی هم گذاشت..  

 پندار لبش را زیر دندان گرفت و رها کرد...  



چرا همه چیز به شکل  عجیب و غریبی بهم پیچیده  

بود...درست روزی که تابان او را از خود رانده بود ،  

قصد    ناهید سر از خانه ی نرگس در میاورد و رضا 

 میکرد برای آزادی علیرضا گلریزون بگیرد  

رضا از غفلت و بی حواسی پندار استفاده کرد..ضربه  

 ای روی دست او زد و نالید:  

 _ رفتی بیرون بگو ناهید خانم بیاد  

پندار نگاهش را به پدرش داد...زندگی یعنی این ،  

عشق یعنی نهایت خواستن حتی وقتی دلخوری ، بازهم  

 بی تابی..  

بخندی گوشه ی لبش جا خوش کرد..عشق بین رضا و  ل 

الگوی بی نقص برای  ناهید همه ی آرزویش بود..یک 

 ادامه ی راه زندگی خودش  

نورسته دستمال سفید پنبه ای را زیر پلکش کشید و نم  

اشکش را گرفت...دیگر نگران چین و چروک زیر  

پلکهایش نبود..خط خنده و افتادگی گونه هایش را به  

خرید ولی درقبالش رهایی رهام را از خدا می    جان می 

 خواست.  

عادل کنار تختش نشست و دستش را دور شانه های  

استخوانی او پیچید..نورسته بغض کرد سر به شانه ی  

 او گذاشت و زمزمه کرد:  



_ حاال باید حتما این کارو بکنی...عادل به خدا بچه ام  

 طاقت نداره..اگه..اگه!!  

ورد و فشار به بازوی همسرش  عادل آهش را فرو خ 

 وارد کرد  

_ بهترین راه همینه ..فکر نکن واسه منم آسونه که  

میخوام دو دستی بچه ام ببرم تحویل قانون بدم..نه  

اصال آسون نیست ، ولی خوب که فکر میکنم می بینم  

 این بهترین کاریه که میشه براش کرد..  

 نورسته سرش را باال گرفت و بغض کرده پرسید:  

 _ اگر حکم اعدام براش بریدن چی؟  

عادل میان درد و نگرانی لبخند زد..مدتها بود که  

حسرت این صورت ساده ، این لبهای سفید بی رنگ و  

نگاه راِم پف کرده را می کشید..انگار نورسته اش    این 

،  از نو رسته بود...دوباره ، از نو ، و باز هم فقط  

 برای او رسیده بود..  

را به تماشای او دعوت کرد و سپس    لحظاتی خودش 

 زمزمه کرد:  

_ مملکت قانون داره عزیزم...حکم اعدام مال قتل  

عمده...رهام نه پشت فرمون بوده و نه از روی عمد  

 کسی زیر گرفته!  

 نو رسته بغض  کرده نالید:  



_ ولی..ولی خودش میگه ماشین مال منه..حالم خوش  

 گین میکنه !  نبوده اون لحظه..اینا همه ، جرمش سن 

عادل سعی میکرد لبخند کمرنگش را حفظ کند..پیشانی  

به پیشانی همسرش چسباند...کاری که سالها پیش  

فراموش کرده بود..عطر حضور نورسته را به جانش  

 خرید و گفت:  

_ چند سالی میره اون تو..اگه بتونه خودی نشون بده  

بهش عفو میخوره و از مجازاتش کم میشه...شایدم  

خواست و قسمتی از حبسش خریدم.. میدونم به  خدا  

زبون راحت میاد و در عمل خیلی سخته ، ولی به این  

تو ترک    فکر کن که در عوض پاک میشه..میره اون 

میکنه یه رهام دیگه میاد بیرون... یه آدم سالم که  

 دیگه نه روحش مریضه نه جسمش.. 
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 فاصله گرفت و صورت به صورت او ادامه داد:  

بیرون بمونه ، یا تو گند و کثافت از بین میره یا    _ 

عذاب وجدان از پا درش میاره! حاال ازنظر تو کدوم  

 بهتره ؟ بمونه و بمیره یا بره و دوباره زنده شه؟  



نورسته از توان رفته بود...قطره قطره اشک روی  

گونه اش چکید..سرش را در سینه ی عادل فرو برد و  

 ضجه زد:  

عقد رها ببرش...بزار خواهرش تو لباس    _ الاقل بعد از 

 عقد ببینه بعد بره عادل!!!  

 عادل چانه اش را روی سر همسرش گذاشت و گفت:  

_ حتما ! به زری گفتم ، همین روزا میان واسه  

خواستگاری..یه جوری برنامه ریزی میکنم که سر  

 عقد رها ، رهام حتما حتما باشه!  

بود که گوشه    پای نورسته داخل گچ بود..چند روزی 

خانه افتاده بود و بادرد دست و پنجه نرم میکرد..اما  

درد و شکستگی چه اهمیتی داشت وقتی جگر گوشه  

اش این گونه مبتال شده بود..این روزها حتی به مراسم  

رها و ملکه بودن خودش هم فکر نمیکرد..فقط رهام  

بود که هر لحظه مقابل چشمش مجسم میشد و مهر  

 نه اش را بر می انگیخت  وعاطفه ی مادرا 

نریمان به سختی خودش را گوشه ی دیوار کشید و آخ  

بلندی گفت..استخوانهایش در حال پودر شدن بودند و  

درد امانش را گرفته بود..آستینش را باال زد..پر از درد  

، پر از حس های خراب...سرش را به دیوار اتاق  

ز  کوچک و تاریکش چسباند..خسته بود ، از دنیا و ا 



تمام ناکامی هایش خسته بود..نفس هایش تک تک باال  

می آمد و آب دهانش به سختی فرو می رفت..تلخند  

زد..به یاد چهره ی مادرش و چهره ی خاکستری  

پدرش خندید...روز گار با او بد تا کرده بود یا خودش  

مقصر بود؟؟ خیلی سخت بود که هیچ کس غمش را  

یش کند و از نیمه  نمی خورد..هیچ کس نبود که راهنما 

راه به فریادش برسد...هرچه بیشتر دست و پا زده بود  

 بیشتر فرو رفته بود و در نهایت غرق شده بود...  

نفس پری گرفت...سرش را از دیوار پشت سر بلند کرد  

و چند ضربه ای به مویرگ های باریک روی دستش  

زد...سرنگ آماده را از کنار پایش برداشت...آخرین  

به سرنگ میان دستش زد و آخرین تزریق    تلخند را 

 عمرش را انجام داد..  

در نهایت سرش را به دیوار چسباند و آخرین خندهای  

 عمرش به اتاق تنگ و تاریکش هدیه کرد  

کم کم درد فروکش کرد..ضربانش پایین آمد ..خنده اش  

 بی رمق شد و دنیا در تاریک محض فرو رفت  

رر و پشت سر  دیگر صدای فریاد و ضربه های مک 

همی که به در آپارتمانش می خورد را نشنید...حتی  

صدای طلبکار رهام ، که این روز ها به شدت پیگیرش  

 بود  را به ابدیت فرستاد.   



چند تن از همسایه ها از سرو صدای رهام بیرون  

ریختند...یکی از مردها پیش آمد و دست روی شانه ی  

 رهام گذاشت..  

 میانسال تذکر داد    رهام عصبی برگشت..مرد 

_ تو این ساختمون زن و بچه هست..صداتو بیار پایین  

 به جاش دستت بزار رو زنگ!  

رهام عرق ریزه گرفته بود..عصبی بود و کنترل  

 رفتارش را نداشت...با صدای بلند فریاد زد:  

_ باز نمیکنه..لعنتی خودش میدونه چه غلطی کرده که  

 میترسه با من چشم تو چشم بشه!  

 پس لگد محکمی به در زد و فریاد کشید:  س 

_ د باز کن بی وجود..باز کن تا حالیت کنم یه من  

 ماست چقدر کره میده!  

زن ها پچ پچ میکردند..مردها دست به کمر و متفکر  

 ایستاده بودند..مرد میانسال فکری کرد و گفت:  

_ یه ربع پیش اومد خونه..حالش خوب نبود.از چشمی  

 انداخت رفت تو..میگم شاید...  در دیدم که کلید  

رهام نفس زنان نگاهش کرد...مرد میانسال با ترید  

 پرسید:  

 _ اعتیاد داره؟  



رهام دندان بهم فشرد و سکوت کرد..مرد میانسال  

 نگاهش را زیر کشید و گفت:  

_ چند وقته زیر نظر دارمش..معلومه معتاده..ولی چند  

آه و ناله  روزه حالش خیلی خرابه...خیلی وقتا صدای  

 اش میشنوم..یکی دوبارم خانمم براش غذا برده...  

حرفهای مرد ترس به جان رهام انداخت..سمت در  

 برگشت و ترسیده گفت:  

 _ قفل این در چطوری باز میشه؟  

 یکی از مردها گفت:  

 _ من جعبه ابزار دارم...االن میارم!  

دمی بعد رهام به کمک اهالی ساختمان ، در آپارتمان  

 از کرد و بی امان سمت نریمان هجوم برد..  را ب 

جواِن بیچاره کنار دیوار روی زمین افتاده بود..رهام  

شانه هایش را گرفت و با فریاد صدایش زد...مرد و زن  

به حال جوانکی که مشخص بود اوور دوز کرده تاسف  

 می خوردند  

همان مرد میانسال که بیشتر از بقیه  کنترل اوضاع را  

شماره اورژانش را گرفت و به ساعت    در دست داشت 

 نکشیده جسم بی جان نریمان به بیمارستان منتقل شد 
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نرگس داخل اتاق سرک کشید و با چشم احواالت تابان  

 را دنبال کرد...چشمش باز بود و بدنش بی حرکت..  

 متاسف هیکلش را داخل کشید و پرسید:  

 _ نمی خوای پاشی؟  

بود و جنگ سختی در  تابان کماکان خیره ی سقف  

درونش به پا شده بود..نرگس پیش رفت و باالی سرش  

 ایستاد..تابان بی آنکه به مادرش نگاه کند پرسید:  

 نه؟    _ کار بدی کردم 

 نرگس نفسش را پس داد و گفت:  

_ چی بگم..واقعا حیفم میاد از این پسر ، خیلی طاقتش  

زیاده ، هرکی جاش بود می رفت دیگه پشت سرشم  

 ه نمی کرد  نگا 

تابان بغض چندین و چندساعته اش را فرو داد..حاال که  

دردش فرو کش کرده بود تازه مغزش کار افتاده  

بود..مادرش راست میگفت..واقعا حیف از از پندار و  

همه ی جوانمردی هایش که به پای دختر گوشت تلخی  

 مثل او تباه میشد  

گرفت و  نرگس کنار بالین او زانو زد..تابان نگاهش را  

 در چشمان مادرش پرسید:  

_ چرا حالم خوب نیست مامان ؟ تو راست میگی ،  

حیف از پندار..حیف از این همه خوبی...ولی چرا من  



نمی تونم درک کنم..چرا نمی تونم با خودم کنار بیام ؟  

 هان ؟ پس چرا اینقدر حالم خرابه مامان؟  

نرگس سعی کرد با لبخند آرومش کند..دست روی  

 شید و گفت:  سرش ک 

_ طبیعیه مادر...یه عمل سنگین داشتی با اون همه  

اتفاق بدی که پست سر گذاشتی..یعنی هممون پشت سر  

گذاشتیم ...حتما پندارم اینو درک میکنه که باهات کنار  

 میاد!  

 تابان بغضش را فرو داد و نالید:  

_ اون من درک میکنه ولی من نمی تونم درکش  

میترسم آخرش نتونم یه ارتباط  کنم...می ترسم مامان.. 

درست و یه آینده ی خوب کنارش داشته  

باشم...تصویرم از آینده مبهمه...این همه خوبی داره  

 ولی باز من میترسم!  

 نرگس نوازش های مادرانه اش را تکرار کرد  

_ ترس و نگرانی با آدمی زاییده شده دخترم..تا یه  

دم بگیره  حدیش خوبه...تا جایی که جلوی اشتباهات آ 

 ولی اگه از حدش بگذره خودش میشه اشتباه بزرگتر..  

 _ و مال من از حدش گذشته !  

ناله ی تابان آه نرگس را در پی داشت...لبش را زیر  

 دندان کشید و گفت:  



_ دختر من هیچ وقت عقب نشینی نمیکنه...من تو رو  

 بزرگت کردم ..میدونم سختی میکشی ولی عقب نمیری!  

؟ وقتی اینقدر حالم بده ! وقتی نمیتونم  _ چطوری آخه  

.وقتی  حتی یه قدم از اینی که هست بهش نزدیکتر شم 

 هنوز احساس گناه میکنم که...!  

 دستش را از زیر پتو بیرون آورد و روی پلکش کشید..  

نرگس بادرک درستی که از حال او داشت ، دست او را  

 میان دستش گرفت و گفت:  

.االن دیگه فقط باید به  کن.. _ پویا رو دیگه فراموش  

پندار فکر کنی..پندار شوهرته تابان ، این به خودت  

 حالی کن که اگه غیر پندار به هرکسی فکر کنی گناهه!  

تابان درمانده شده بود..بین احساس گناه و خود  گناه  

گیر کرده بود...نرگس فشاری به دستش وارد کرد و  

 گفت:  

خودت کمک کنی تا از    _ خودتو جمع کن تابان..باید به 

این وضع در بیای..اگه خودت نخوای هیچ کس نمیتونه  

 کمکت کنه   

 تابان ناله زد:  

 _ چطوری آخه؟  

 نرگس تایید وار سرش را تکان داد و گفت:  



_ به حرف شوهرت گوش بده..میگه نرو سرکار بگو  

چشم... میگه بزار کنارت باشم خب بزار  

از خودت دورش  باشه..شوهرته ، غریبه که نیست.. 

نکن..بزار بهت محبت کنه تا حالیت شه فقط و فقط باید  

 به پندار فکر کنی ولو غیر!  

 قفسه ی سینه ی تابان پر شد...  

 نرگس ادامه داد:  

_ کار کردن برات سمه تابان..تو االن بدنت  

ضعیفه..داری به خودت تحمیل میکنی که رو پای  

م حاال اگه  خودت وایستی...به خدا که منم راضی نیست 

شوهرتم نخواد که حکمش یه چیز دیگه اس...تو االن  

فقط داری گناه رو گناهت میزاری دخترم..هم به خودت  

ظلم میکنی ، هم به اطرافیانت و هم اینکه از شوهرت  

تمکین نمیکنی...و اونم اگه چیزی میگه به خاطر  

 خودت میگه نه به خاطر خودش! 
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ا از مادرش نمی  تابان نگاه خیس و خیره اش ر 

گرفت...چقدر ترید و دو دلی بد بود..چقدر سخت بود که  

پا روی دلت بگذاری تا دل دیگری آرام گیرد...و اما  

نتیجه ی این کار مطلوب بود؟؟ چون نتیجه نامعلوم بود  



بیشتر عذاب میکشید..ریسک کردن میخواست و  

 ریسکش نامشخص میزد..  

 ی به زانو زد  نرگس نوازش آخر را انجام داد و دست 

_ پاشو..خواب دیگه بسه ..برات کباب تابه ای گذاشتم  

جون بگیری...پاشو یه آبی به دست و صورتت بزن تا  

 منم اینارو جمع کنم  

تابان بی رمق بود...ای کاش مادرش اصرار نمیکرد تا  

او ساعتها زیر پتو بخوابد و فقط و فقط فکر کند..اما  

ی سر او ایستاده بود  نرگس مثل یک معلم با تجربه باال 

و بازخورد تعلیماتش را در رفتار او طلب میکرد...به  

 سختی سر جایش نیم خیز شد و نشست  

 _ پا میشم..شما برید خودم اینارو جمع میکنم!  

 نرگس خم شد..پتو را از روی تن او کنار زد و گفت:  

_ نمی خواد حاال...تازه یه کم رنگ و روت باز  

رنگت سفید بود..واال خوف    شده..اومدی عین میت  

کردم دیدمت...االنم پاشو یه چیزی بخور ، یه زنگم به  

شوهرت بزن از نگرانی دربیاد..می رفت خیلی نگرانت  

بود...واال بچه ی خوبیه ، خدا حفظش کنه ...تحمل آدم  

 لجباز صبر ایوب میخواد واقعا!  

تابان سرش را زیر برد و میان نگرانی و التهاب لبخند  

طعنه ی نرگس با آن بیان شیرین بی اراده لبخند به  زد.. 



لبش آورده بود و برای لحظه ای نسیمی شده بود میان  

 جهنم درونش  

نرگس فکر کرد تکرار مکررات الزم است...تابان باید  

پندار را با تمام وجود بپذیرد و وظیفه ی مادرانه ی  

نرگس ایجاب میکند که این مطلب را مدام برایش  

..به شیوه های مختلف بگوید تا برای تابان  تکرار کند 

 جا بیافتاد  

عادل سر رهام را به آغوش کشید و اجازه داد برای بار  

 چندم سینه اش مامن اشکهای او شود...  

نریمان ، تک و تنها گوشه ی تخت بیمارستان افتاده  

بود و عادل بی نهایت نگران بود..شانه های رهام هق  

لب عادل را تکه پاره  هق کنان تکان میخورد و ق 

میکرد..دیگر از دست نریمان ناراحت نبود..دیگر به  

دنبال انتقام و کینه توزی نبود...نریمان هم یکی بود  

مثل رهام..حتی تنها تر..حتی بیچاره تر از رهام خودش  

 بود..  

رهام هق زنان سرش را از سینه ی پدرش بیرون کشید  

 و ناله زد:  

بابا تو رو خدا حرف  _ بابا نریمان چی میشه ؟  

 بزن..اگه به هوش نیاد..اگه..اگه..  



عادل پنجه هایش را روی شانه استخوانی او فشرد و  

 زمزمه کرد  

_ به هوش میاد...دکترش گفت به موقع رسیده ..امکان  

 بهوش اومدنش زیاده  

 رهام بغض کرده پرسید:  

 _ ولی پرستارش که گفت تو کماست؟  

 زد و گفت:    عادل مهر تاییدی به حرف او 

_ تو کماست ولی هرکمایی که به مردن ختم  

 نمیشه...ممکنه دیر بهوش بیاد ولی میاد!  

رهام برگشت...از پشت شیشه نگاهی به نریمان انداخت  

 و آب دهانش را فرو داد  

 _ خسته شدم بابا..دیگه نمی خوام ادامه بدم!  

 عادل متعجب اسمش را صدا زد  

 _ رهام ؟  

 رش انداخت و گفت:  رهام نگاهی به پد 

_ ببر تحویلم بده..فردا یا چه میدونم همین االن..ولی  

ببرم..به خودم باشه جراتش ندارم ولی تو باشی حتما  

 میام...کمکم کن بابا..بیا و از این وضع نجاتم بده!  

عادل گیج شده بود...نگاهش میان چشمان نگران و  

 خیس او چرخشی زد و زمزمه کرد:  



ی میشه ؟ به مادرت قول دادم تو  _ ولی آخه رها چ 

 مراسم رها حتما باشی!  

رهام خجالت زده سرش را زیر برد..انگشت زیر بینی  

 اش کشید و گفت:  

_ یه برادر معتاد و مجرم فقط مایه ی خجالت خواهرش  

میشه...ببر تحویلم بده..اگه زنده موندم..اگه آدم شدم ،  

 قول میدم تو عروسیش کوالک کنم!  

رد گرفته بود...بی تاب شد..بی محابا  قلب عادل د 

پسرش را در آغوش کشید و تن و بدن استخوانیش را  

 به خودش فشرد  

[ تابان بعد از دو روز کشمکش و درگیری عجیبی که  

با خودش داشت چادرش را به سر کشید و از خانه  

 بیرون زد  

 نرگس پشت سرش پرسید:  

که  _ کجا پس؟ دو روزه خودتو زندونی کردی حاالم  

 راه افتادی یه کلمه نمیگی کجا؟  

برگشت...نگاهش پر از خواهش و حرفهای نگفته  

 بود..انحنایی به لبش داد و زمزمه کرد:  

 _ زود برمیگردم... 
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 اخم نرگس در هم شد..دست از کار کشید و پیش رفت  

_ یعنی چی زود برمیگردم..دختر تو امانتی ...نمیشه  

ت بری..الاقل بگو کجا  که همین جور هرجا دلت خواس 

 زد حرف داشته باشم جوابش بدم!  که اگه شوهرت زنگ 

غم عالم یکباره روی دل تابان جاگیر شد و قفسه ی  

 سینه اش سنگینی کرد..  

_ میرم پیش سد حبیب...غریبه نیست..احتماال پندارم  

 بشناستش!  

سد حبیب برای نرگس نام آشنا نبود و همین بیشتر  

از اینکه دهان باز کند ، تابان از    نگرانش میکرد..قبل 

 در بیرون زد و سوال بعدی نرگس در نطفه خفه شد  

کالفه بود..در و دیوار خانه برایش تنگی میکرد و  

احساس خفگی هر لحظه بیشتر و بیشتر بر او غالب  

میشد..می رفت پیش سد حبیب بلکه آرام گیرد..می  

ببیند  رفت بلکه چهره ی نورانی و پر از آرامش او را  

و روح و جسمش از تالطم مذبوحانه بیافتد..دو روز  

بود که در دنیا را به روی خودش بسته بود..نه دفتر  

مجله رفته بود و نه پاسخ تلفن های شادی را داده  

بود...پندار هم خیلی حرف گوش کن به همان رفتن ،  

رفته بود که رفته بود..نه زنگی و نه سراغی ..سر و  



تا پیام کوتاه بود که آن هم به  ته حرف زدنشان دو 

 احوالپرسی ختم شده بود..  

رسما دلش گرفته بود..بیشتر از همه از دست خودش  

دلگیر بود..مسبب این همه فاصله و سردی خودش بود  

 و بی وقفه خودش را سرزنش میکرد  

سر به زیر و کم حرف مقابل سد حبیب نشسته  

که  بود.بغض داشت ولی نمی توانست و نمی خواست  

 عزت نفسش را زیر پا بگذارد..  

سید بی ریا و مهربان سینی را پیش کشید و فالکس  

 چای را داخل فنجان سرازیر کرد  

_ خب بابا..تعریف کن ببینم چه حال ؟ چه خبر؟ رفتی  

 دیگه سراغی از این عموی پیرتم نگرفتی ؟  

 تابان سرش را باال گرفت و لبخند محوی زد  

ید پیدا کردم ..یه مدت که  _ شرمنده عمو... کار جد 

حسابی چسبیده بودم به کار تا جا بیافتم و رسمی شم  

بعدشم دیگه گرفتاری افتاد وسط نشد..ولی خدا میدونه  

همیشه بیادتون بودم...دلم براتون تنگ میشد ولی  

 فرصت نمی شد که بیام  

سید با همان حالت مهربان همیشگی نگاهش  

 کرد..سینی را هل داد و گفت:  

 ه سالمتی ، پس رفتی سرکار؟ حاال چه کاری هست؟  _ ب 



_ ممنون عمو..تو دفتر مجله مشغول شدم...یه آشنا  

داشتم  گفت سفارشت میکنم منم دیدم چی  از این  

 بهتر..به قولی کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا!  

سید لبخند زنان سرش را تکان داد و پنجه هایش را  

 روی میز در هم قفل کرد..  

خب از خودت بگو...از کارت راضی هستی؟ دقیقا    _ 

 چی کار میکنی ؟  

تابان نفس گرفت..دهانش را پر کرد جواب سید را بدهد  

که در مغازه باز شد و قامت بلند پندار میان در ظاهر  

 شد  

تابان حیرت زده و با دهانی نیمه باز خیره ی حضور  

ناگهانی مرد جوان شد...سید از حرکت دختر اخمی در  

 هم کشید و پندار سالم ریز به هر دو داد  

پندار نگاهی پر معنی سمت تابان انداخت و سپس قدم  

 هایش را سمت میز سید تنظیم کرد  

 تابان کمی ترسیده بود ولی جیک نمیزد..  

پندار تا مقابل میز سید پیش رفت..لبخند گرمی به روی  

 سید زد و پرسید:  

 _ سد حبیب دیگه ؟ درسته ؟  

به تایید حرف او تکان داد و پندار در  سید سری  

 جوابش گفت:  



_ خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینمتون...خوشبختم  

سید ، منم پندارم..پندار امیری ! سپس دستش را پیش  

برد و سید که همچنان متعجب بود به رسم ادب با مرد  

 جوان دست داد  

تابان دل تو دلش نبود و نمیدانست چه برداشتی از این  

تار ناگهانی پندار داشته باشد..میان التهاب و نگرانی  رف 

 دختر ، پندار به گرمی دست سید را فشرد و گفت:  

 _ میشه ازتون یه خواهشی کنم سید؟   

 سید چشم ریز کرد...  

 پندار دستش را پس کشید و گفت:  

_ به این دخترتون بگید بی اطالع جایی نره..بگید پندار  

رو پنهان کرده فقط و فقط  اگه کاری کرده..اگه چیزی  

به خاطر خودش بوده ..نه دروغ گفته نه قصدش از این  

 پنهان کاری اذیتش کردنش بوده!  

نگاه سید هر لحظه دقیق تر میشد...آهسته و پر ابهت  

 زمزمه کرد:  

 _ تو کِی این دختر میشی؟  

 پندار نگاهش را زیر کشید..لبخندی زد و گفت:  

 _ چرا از خودش نمی پرسید؟  

نگاه سید از روی پندار روی تابان لغزید..تابان خجالت  

زده سرش را زیر برد و حلقه ی نامزدیش را روی  



انگشت به بازی گرفت..سید نگاهی به مرد جوان  

 انداخت و پندار در جوابش گفت:  

_ شوهرشم سید...لطفا بهش بگید شوهرت دوست  

نداره هرجایی بری...اونم جایی که کسی مثل رهام  

داره..حتی اگه اونجا یه مرد مومن و اهل دلی  وجود  

مثل سیدم باشه بازم رفتنش صالح نیست! بگید قهر و  

آشتی مال بچه هاست..پندار بیشتر از اینا ازش توقع  

داره..اگه دلش گرفته یا حرفی داره بهتره بیاد پیش  

خودم بگه...لطفا بهش یادآوری کنید شوهر آدم از  

 هرکسی بهش نزدیکتره! 

 

 #۲۴۳ 

 

سد حبیب با دقت هرچه تمام تر وجنات مرد جوان را  

 زیر نظر گرفت..به نظر دروغ نمی  

گفت و بسیار موجه و با کماالت می آمد ...آهسته و بی    

 غرض پرسید:  

 _ مگه چی کارش کردی؟  

 پندار لبخند دیگری به سید هدیه کرد و گفت:  

_ به خودشم گفتم... من اگه کاری کردم به خاطر خودم  

ه واگه چیزی رو پنهان کردم به خاطر خودش  بود 



بوده..بهش بگید پندار زندگیش دوست داره..قرار بود  

بهش فرصت بدی ولی االن  رسما داری میزنی زیر  

 قرارت!  

حلقه ی چشم تابان نم برداشته بود...سید تکیه زد و  

این بار هر دو جوان را باهم برانداز کرد ، کمی بعد رو  

 :  به تابان زمزمه کرد 

 _ پاشو با شوهرت برو!  

سر تابان درجا باال رفت..پندار لبخند واضح تری زد و  

 سید ادامه داد:  

_ زن و مرد باید یاد بگیرن مشکالتشون تو خودشون  

حل کنن..بیرون درز کنه ، جمع کردنش با کرام  

الکاتبینه..پاشو دخترم.. پاشو به حرف شوهرت گوش  

حبیب و خاله و عمو  بده... ببین بابا ؟ االن نقل سد  

نیست..االن نقل یه عمر زندگی و همون خشت اوله..که  

اگه از اول کج بنا شه بنای زندگیت تا آخر کج باال میره  

 بابا...  

تابان بغضش را به سختی فرو داد..سید لبخند پدرانه  

 ای زد و گفت:  

_ برید باهم بسازید...خوب و بد همدیگرو بزارید تو  

بنید کدومش سنگین تره بعد طبق  کفه ی ترازو..اول ب 

 همون قضاوت کنید..  



تابان از روی سد حبیب خجالت میکشید..وقتی داشت  

نصیحتش میکرد تمام مدت سرش زیر بود و لبش را  

 می جوید..  

 سید با روی باز هر دو جوان را بدرقه کرد...  

تابان نگران و مردد کنار پندار قدم برمیداشت و دعا  

ار آرامش قبل از طوفان  میکرد این حال پند 

نباشد...پندار طبق معمول در ماشین برای همسر  

یکدنده و البته مغرورش باز کرد و کنار ایستاد . تابان  

 بی حرف سوار شد و اجازه داد پندار در را ببندد..  

لحظاتی بعد پندار هم کنارش جاگیر شد و با بدرقه ی  

 نگاه سد حبیب راه افتادند  

شت..نه حرفی بود و نه  دقایقی در سکوت گذ 

طوفانی..به نظر وضعیت سفید بود و همین قلب متالطم  

 دختر را آرام میکرد..  

نیم نگاهی به چهره آرام ولیکن جذاب پندار  

انداخت...امروز بیشتر از روزهای قبل برایش دلبری  

میکرد...امروز که کامال ساکت بود و حتی گالیه نمی  

ت او چرخید و  کرد...به خودش جرات داد..کمی سم 

 آهسته پرسید:  

 _ مامان گفت اومدم اینجا؟  

 پندار با نگاه گریزی سمتش زد و گوشه ی لبش خندید  



_ بله...از قرار تلفن همراهتون رو تو خونه جا  

گذاشتین..زنگ زدم بگم تفریح تمومه..دو روز دوری  

برای هردومون کفایت میکنه که دیدم بععله...طبق  

تلفن تنها و بوق که پشت سر    معمول تلفن همراه شده 

هم ردیف میکنه...دیگه امیدم قطع شد..زنگ زدم خونه  

، حاج خانم گفت یه ساعت پیش از خونه زدی بیرون و  

 رفتی پیش سد حبیب.. 

 

 #۲۴۴ 

 

پندار سکوت کرد..تابان در ادامه ی جمله ی او زمزمه  

 کرد:  

 _ وسد حبیبم که از قبل میشناختی؟  

 تری گرفت و سری کج کرد  لبخند پندار نمای بیش 

_ ای...به لطف اصرار حاج رضا و درد دل شما بود که  

 با سد حبیبم آشنا شدم..  

تابان  نفس عمیقی گرفت و صاف نشست..پندار از  

 گوشه ی چشم نگاهش کرد و گفت:  

 _ امروز پایه ای بریم خرید؟  

نه انگار واقعا طوفانی در راه نبود..بی آنکه نگاهش  

 :  کند جواب داد 



 _ این روزا خیلی حال و حوصله ندارم  

 پندار کف دستش را روی فرمان زد و گفت:  

_ بیای بیرون حال و حوصلتم میاد سرجاش..به من  

اعتماد کن تابان...من کاری نمیکنم که بعدش پیشمون  

 شی  

تابان آب دهانش را فرو داد ، لبهایش را بهم جمع کرد  

 و پر معنی در جواب او زمزمه کرد:  

به قول سد حبیب نقل شما نیست ، به خودم اعتماد    _ 

 ندارم!  

 _ پس باید برای ادامه به یکی اعتماد کنی دیگه!  

تابان به سرعت سرش را باال گرفت...پندار نگاه  

 اطمینان بخشی زد و ادامه داد:  

_ هفت فروردین عروسی داووِد..گفتم که میخوام یه  

نار هم  دونه باشی...بریم خرید...بعدشم نهار ک 

میخوریم ..یکی دوساعت با من بد بگذرون بعدش  

 میبینی که ضرر نکردی!  

لبهای تابان تکان بی ثمری خورد..پندار گرم و مردانه  

پلکهایش را روی هم فشرد..رفتارش واقعا دختر جوان  

 را تحت تاثیر قرار میداد و وادارش میکرد مطیع باشد..  

نهایت  پندار از سکوت او که بوی رضایت میداد  

 استفاده را برد و نگاهش را به مقابل داد  



_ شنیدم دو روزه نرفتی دفتر مجله ؟ کال نمی خوای  

 بری یا موقتی نشستی تو خونه؟  

تابان دوباره نگاهش را پایان برد ، انگشتانش را به  

 بازی گرفت و گفت:  

 _ شما گفتی راضی نیستی!  

قفسه ی سینه ی مرد جوان لبریز از یک حس خوب  

 د  ش 

 _ و تو به خواست من اهمیت دادی؟  

 تابان به تایید سرش را تکان داد...  

 پندار احساس قدرت بیشتری کرد و گفت:  

_ خوبه...اگه نظر من میخوای جای کار کردن بیافت  

دنبال درس و دانشگاه...چند وقته الی کتاب و دفتر باز  

 نکردی ؟ هوم؟  

ه نگاه  نگاهشان در هم گره خورد...تابان ناباوران 

 میکرد..پندار با اطمینان گفت:  

_ هزینه هاش با من...درست ادامه بده تابان..وقت  

برای کار زیاده..نگران مجدم نباش خودم بهش توضیح  

 میدم  

تابان حرفی برای گفتن نداشت..این مرد یک در به  

رویش بسته بود و در دیگری گشوده بود...درس و  

د...همه ی  دانشگاه خوب بود..نه اصال عالی بو 



آرزویش یک روز همین بود..همینکه درسش را در  

این زمینه ادامه بدهد و به آرزوهایش جامه ی عمل  

 بپوشاند... 

 

 #۲۴۵ 

همه ی ذهنش مشغول ایده ی تازه ی پندار  

شد..طوریکه آرنجش را به شیشه تکیه زد و متفکر در  

 رویا فرو رفت.  

س  پندار خوشحال از این استقبال بی سر و صدا نف 

 آسوده ای پس داد و او را با خودش راحت گذاشت  

لباس تمام حریر هندی عجیب به دخترک خجالت زده  

می آمد..پندار با اشتیاق تمام لباس حریر با گلدوزی  

 های زیبا را تماشا کرد.  

زمینه ی مشکی و گلهای طالیی رنگ ابهت خاصی به  

لباس داده بود..یک پیراهن حریر  بلند با حاشیه های  

 طالیی و شلواری از جنس ساتن...  

پوشیده و برازنده بود..به قدری که از تابان یک  

 شاهزاده ی بی نقص ساخته بود..  

 تابان خجالت زده وسط اتاق پرو ایستاده بود..  

 پندار دستی به بازوی او کشید و گفت:  

 _ یه چرخ بزن ببینم!  



  تابان میترسید نگاهش باال ببرد...مطیعانه حرکتی کرد 

و حریر گلدوزی شده دور پایش به چرخش در آمد و  

 دل مرد جوان را ربود..  

 پندار تای شال هندی باز کرد و این بار دستور داد:  

 _ بیا جلو!   

تابان یک قدم به جلو برداشت..پندار عاشقانه شال را  

روی سر او انداخت و با همان اشتیاق چهره ی ساده و  

کرد...سفیدی پوست  دوست داشتنی همسرش را برانداز  

تابان میان زمینه ی مشکی و لبه های طالیی جلوه ی  

زیبایی ایجاد  کرده بود و آن سرخِی گونه اش بدجور   

 چشم نوازی میکرد  

 پندار دستش را روی گونه ی گرم او گذاشت و پرسید:  

 _ اگه دوستش داری همین برداریم؟  

  تابان سخت نفس میکشید..پندار محبت میکرد و تابان 

هنوز ظرفیت  پذیرش آن را نداشت..گونه هایش هر  

 لحظه بیشتر گر می گرفت و ضربان قلبش باال می رفت  

میان احواالت ضدو نقیضی که گرفتارش شده بود لب  

 زد:  

 _ همین برداریم!  

 پندار لبخندی زد و دستش را پس کشید  



_ مبارکه..پس تا تو عوضش کنی من برم پای  

 صندوق!  

 ه به او حرفش را تایید کرد..  تابان بدون نگا 

پندار که از اتاق خارج شد تابان با دقت بیشتر خودش  

را در آینه برانداز کرد..ابتدا دستی به گونه ی گلگونش  

 کشید و سپس لبش را گزید.  

رفتارش کامال ناشیانه بود و نگران برداشت مرد جوان  

بود..در نهایت نفسش را رو به آینه فوت کرد و  

حواله ی عکس خودش ،  داخل آینه  "ضایع"ای  

کرد..اما از حق نگذشته عجب لباس زیبایی بود...دستی  

به یقه ی بلند و گلدوزی شدی لباس کشید و کم کم  

لبهایش کشیده شد..سلیقه ی پندار احسنت داشت و به  

 شکل ناباورانه ای با سلیقه ی خودش جور در می آمد  

ه فروشگاه  نهار و بعد از آن گردش در شهر و رفتن ب 

زنجیره ای و کلی خرید دیگر ، تغییر و تحول  

چشمگیری در احواالت تابان ایجاد کرده بود..اعتماد  

کرده بود و نتیجه ی اعتمادش شده بود نفسی که به  

راحتی باال و پایین میشد و ذهن سبکی که آینده را  

روشن تر از قبل می دید..پندار به زبان نمی گفت ولی  

ه بود...سکوت کرده بود تا تابان  در دلش جشن گرفت 



خودش با زبان خودش  به نتیجه ی اعتماد به جایش  

 اقرار کند. 

 

 #۲۴۶ 

بعد یک گردش نسبتا طوالنی پندار تابان را مقابل خانه  

پیاده کرد..تابان که رنگ و روی بهتری نسبت به صبح  

 داشت با نگاهی براق و لبهایی خندان پرسید:  

 _ تو نمیای پایین؟  

 ار لبهایش را بهم جمع کرد و اشاره زد:  پند 

_ چرا اتفاقا میخواستم بیام نسخه ی دارهاتو بگیرم..به  

 این بهونه یه سریم به حاج خانم میزنم!  

تابان حرفش را تایید کرد..پندار در ادامه به صندلی  

 عقب اشاره زد و گفت:  

_ فقط اینارو یادت نره...تا تو بری منم ماشین یه  

 ردم اومدم!  گوشه پارک ک 

نگاه تابان روی صندلی عقب چرخید..کلی خرید کرده  

بود..از لباس و کیف و کفش بگیر تا میوه و گوشت و  

 مرغ و ماهی و خیلی از مخلفات دیگر..  

هرچقدر تابان اصرار کرده بود باز پندار ترتیب اثر  

نداده بود...یک جورهایی جای رحمن را گرفته  



اجازه نمیداد کسی در    بود..احساس مسئولیت میکرد و 

 کارش دخالت کند  

نرگس مات و مبهوت به نایلون های وسط اتاق خیره  

 شده بود..تابان شانه ای باال انداخت و گفت:  

_ من بی تقصیرم مامان...گفت بریم خرید منم بی خبر  

از همه جا دنبالش راه افتادم بعدش که فهمیدم داره چی  

 !  کار میکنه معترض شدم ولی گوش نداد 

نرگس لبش را زیر دندان به بازی گرفت..رفتار پندار او  

را یاد پدرش می انداخت..یاد مردی که هیچ وقت دست  

خالی به خانه نمی آمد..همیشه مشتش پر بود...نه تنها  

برای خانواده ی خودش بلکه برای غریبه ها پر تر می  

نمود...حاج اسماعیل نمونه بود.نمونه ای که بعد از آن  

ا ندیده بود تا امروز...امروز که پندار و  تایش ر 

 مردانگی هایش را می دید و مدام یاد پدرش میکرد..  

تابان ساک خرید های خودش را برداشت و از کنار  

 وسایل رد شد  

_ من میرم لباس عوض کنم ..پندارم االن میاد تو ،  

 چاییت به راهه مامانی؟؟  

د و  روحیه ی تابانش عوض شده بود..صدایش رسا بو 

 کلماتش بوی امید میداد.  



نرگس به پشت چرخید و رفتن تابان را تماشا  

کرد..حضور پندار در کنار دخترش الزم بود..این مرد  

خودش یک مسکن قوی بود که به سرعت در رگ و  

 پی تابانش نفوذ میکرد و حال خرابش را تسکین میداد  

تابان وارد اتاقش شد و نرگس از همانجا برایش زمزمه  

 د:  کر 

 _ به راهه نگران نباش..  

تابان وارد اتاق شد...ته دلش حس عجیبی از هول  

زدگی بود..به سرعت لباس هایش را عوض کرد و با  

 ولع زیاد تمام خرید هایش را بیرون گذاشت..  

یک به یک همه را دور خودش چید و خرسند از  

 انتخاب های مناسبی که داشت لبخند زد..  

کفش لژ دار مناسب همان  پیراهن هندی...کیف و  

لباس..یک دست لباس خانگی سبک و البته به اصرار  

پندار چند قلم لوازم آرایشی که شاید بعد از این زیاد به  

 کارش می آمد..  

 نفس عمیقی گرفت و دستهایش را روی پا جمع کرد...  

کدوم عقل سلیمی از همچین گوهری فرار میکرد؟؟ این  

د..پندار واقعا گوهر  سوال در ذهنش پیچ و تاب خور 

بود...همانطور که پویا با افتخار از بردارش می  

گفت..پندار واقعا ساالر بود ولی چرا قلب او هنوز در  



پذیرفتن این ساالر ریتم میزد..آن هم زمانی که خودش  

 به گوهر بودن این ساالر اعتراف میکرد...  

نفس مجددی گرفت...شاید زمانش رسیده بود که روی  

شتر کار کند..باید روی گذشته و تمام سختی  خودش بی 

ها و تلخی هایش درپوش می گذاشت و این بار در  

 قلبش را به روی ساالر زندگیش باز میکرد  

ضربه ای به در خورد و بعد از دقایقی نسبتا کوتاه  

پندار سر حرف را با نرگس کوتاه کرد و با اجازه تابان  

 وارد اتاق شد  

سته بود و این برای پندار  تابان میان خریدهایش نش 

 مانند یک جایزه ی بزرگ جهانی ارزش داشت..  

تابان با روی باز به استقبالش رفت..دستی به زانو زد  

 و نیم خیز شد..سپس اشاره ای به وسایلش زد و گفت:  

 _ همشون قشنگن دستت درد نکنه!  

پندار نزدیک شد..اینکه تابان بی شال و روسری و با  

 بلش ایستاده بود چه معنایی میداد؟ لباس خانگی مقا 
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یعنی یک قدم برای نزدیک شدن به او برداشته بود و  

 پندار باید قدمهایش را طال می گرفت..  



مقابلش ایستاد...با نگاه مشتاقش یک دور صورت  

محجوب و دلنشین او را رصد کرد و سپس با انگشت  

   موهای پریشان شده ی روی پیشانی دختر را پس زد 

 تابان سرش را زیر برد و پندار زمزمه کرد:  

 _ برو نسخه تو بردار بیار!  

تابان از خدا خواسته سمت طاقچه ی کوچک خانه  

چرخید و کتابی را که شبها مطالعه میکرد و را از  

گوشه ی طاقچه برداشت..الی صفحاتش را باز کرد و  

ناغافل چند گلبرگ خشک شده از الی صفحات کتاب  

 د  روی زمین سری 

نگاه هر دو جوان ریزش برگها را تماشا کرد..پندار خم  

شد...یکی از برگهای شکننده را با مالحظه ی زیاد  

 برداشت و نگاهش را به دختر داد  

تابان لبش را با زبان تر کرد و سرش را زیر  

 برد...پندار لبخندی زد و پرسید:  

 گلها همونایی نیست که ؟؟  _ این 

 ن داد و گفت:  تابان به تایید سری تکا 

_ هموناست..اون روز قرار شد که ببرمشون برای پویا  

 اما ...  

 نگاهش را باال برد و نفسش را رها کرد  



_ بعد ازون دیگه هیچ وقت فرصتش پیش نیومد..انگار  

دیگه دعوتم نکرد..یا دیگه نمی خواست برم سر  

خاکش! راستش خودمم دیگه هیچ وقت نخواستم که  

 برم!  

هایش را روی هم گذاشت ..آهسته کتاب را  پندار پلکش  

 از دست تابان بیرون کشید و زمزمه کرد:  

_ پویا رو دیگه بزار واسه من...تو فقط به من فکر  

 کن..به پندار باشه؟؟!  

 تابان آب دهانش را فرو برد و  مصمم جواب داد:  

_ من خیلی وقته که دیگه بهش فکر نمی کنم...از وقتی  

سعی کردم دیگه هیچ وقت بهش  که بله دادم همه ی  

فکر نکنم .. میدونستم که فکر کردن بهش ممکنه که  

 گناه باشه ..فقط..فقط...  

 پندار تایید وار زمزمه کرد:  

_ میدونم ، فقط داری با خودت میجنگی که من  

بپذیری! شایدم طبیعیه که با فکر کردن به منم احساس  

 نم!  گناه کنی...ولی من باهمه ی اینا کنارت میمو 

لب و نگاه تابان حرفهای پندار را تایید میکرد..پندار  

 لبخند واضحتری زد و گفت:  

_ عاشق همین حیا و نجابتتم...بهت حق میدم درگیر  

باشی تابان..اینقدر همه چی یهویی و با عجله شد که  



مجال فکر کردن رو از همه گرفت...قبول کن که هنوز  

کنار تو وایستادم ،    نمیشه که االن اینجام و   خودم باورم 

ولی خب همینکه داری  سعی میکنی با من و با خودت  

کنار بیای یک دنیا میارزه..تو تالش کن ، منم قول میدم  

همه ی سعیم بکنم که یه روز هردومون طعم آرامش با  

 تمام وجود بچشیم  

صدای نرگس فاصله بینشان ایجاد کرد..تابان لبخند  

کنار لبش را نوازش داد    دلنشینی زد ،  پندار با انگشت 

 و گفت:  

_ میگم چای حاج خانمم خوردن دارها...همچین لب  

 سوز و لب دوزه !  

تابان سر به زیر سعی میکرد لبخندش را مهار  

 کند ..پندار با مزه ادامه داد:  

_ فقط حیف که بی موقع دم میکشه...یعنی دو دقیقه  

 تنهاییم به ما نیومده!  

لند شد...پندار دمی از هوای  صدای خنده ی ریز تابان ب 

مطلوب و عاشقانه ی بینشان گرفت و به حرمت حرف  

 نرگس سمت در پا تند کرد  

نرگس نگران بود و کم حرف ..بعد از بدرقه ی پندار  

 تابان تعارف را کنار گذاشت و سراغ مادرش رفت  



نرگس زمزمه کنان با خودش حرف میزد و مرغ و  

یزر جا به جا  گوشت بسته بندی شده را داخل فر 

 میکرد...تابان مقابل ورودی ایستاد و دست به سینه شد  

_ چیزی شده مامان؟ از وقتی اومدم تو خودتی ، از  

لحظه ایم که پندار رفته  یه ریز داری با خودت حرف  

 میزنی! اتفاقی افتاده؟  

نرگس دست از کار کشید..سرش را باال گرفت و نگاه  

 درمانده اش را راهی تابان کرد  

تابان نگران میزد...قفل دستهایش را باز کرد و   کنار  

 دست مادرش نشست..  

نرگس غمش را در یک جمله پنهان کرد و سر به زیر  

 گفت: 
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_کاش جلوش گرفته بودی! شرمنده شدم  وقتی گفتی  

اینارو پندار گرفته..آخه مگه من واسه این پسر چی   

 کار کردم که اینجوری خجالتم میده!؟؟  

بان به راحتی میتوانست نگاه گریزان مادرش را  تا 

 ترجمه کند...دستی به بازوی او کشید و گفت:  

_ اصل حرفتو بزن مامان؟ این که قبال بهت توضیح  

 دادم..من خواستم جلوش بگیرم گوش نداد!  



نرگس آه عمیقی کشید..آهی که بیشتر شبیه آخ گفتن  

 ه زد:  بود...سری به تاسف تکان داد و پر از درد نال 

_ نمی دونم واال ..موندم دیگه چی بگم.. هرکاری بگی  

کردم..اگه نصیحت بوده که کردم...اگه کاری چیزی از  

دستم برمیومده که دریغ نکردم .دیگه نمیدونم اینا از  

 زندگی چی میخوان که ....  

کالفه بود..حرفش را برید...اه بلندی گفت و کف  

 آشپزخانه نشست  

ر صورت مادرش زد و صدایش  تابان نگران چرخی د 

 کرد  

 _ مامان؟  

نرگس سرش را باال گرفت...لبهای خشکش را به کار  

 انداخت و دوباره نالید:  

_ تو که رفتی تارا زنگ زد..نمیدونی چه گریه ای  

میکرد..فقط باید بودی و میدی! آخ..آخ که دلم داره  

آتیش میگیره..نمیدونم چه گناهی کردم که آرامش ازم  

 دونده!  رو برگر 

تابان که تا ته داستان را خوانده بود بازوی مادرش را  

 نوازشی داد و پرسید:  

 _ باز دعواشون شده؟  



نرگس سرش را تکان داد...بسته ی گوشت را کنار  

 دستش گذاشت و گفت:  

_ مال االن نیست ...از عقد تو به این ور بینشون  

شکرآبه..هی بچه ام زنگ میزنه عجز و البه میکنه هی  

من نصیحتش میکنم..هی بهش میگم دوتا دختر داری ،  

بشین سر زندگیت..کمتر وسواس بریز..کمتر دهن به  

دهن شوهرت بزار ولی خودم میدونم که همه اش  

تقصیر تارا نیست..آخه اون مهرداده....اوففف... ال اله  

 الی هللا.آدم میترسه یه چیزی بگه بعد پشیمون بشه...  

 .نرگس ادامه داد:  تابان پوف بلندی کشید. 

_ نه آخه تو یه چیزی بگو...حاال گیرم رحمن یه چیزی  

 گفته ، تو باید بیای تالفیش سر زن حامله در بیاری...  

تابان درجا چشم درشت کرد..نرگس بی توجه ادامه  

 داد:  

_ بچه ام میگه از دیشب یه دل دردی گرفتم که  

م  نگو...میگه از درد نمی تونم ازجام پاشم...چی بگ 

من...آخه بی انصاف تو که میدونی زنت شرایطش اینه  

 باید دست روش بلند کنی؟ آخه به توام میگن مرد؟!  

تابان تقریبا شوکه شده بود...لبهایش چندین بار تکان  

بی ثمر خورد ..اشک از گوشه ی چشم نرگس سرازیر   

 شد..تابان با سینه ای سنگین شده ناباورانه پرسید:  



   _ تارا حامله اس؟ 

 نرگس بغضش را بلعید ..تابان دوباره پرسید:  

 _ اونوقت مهرداد کتکش زده؟  

بغض نرگس ترکید وصدای گریه اش آشپزخانه را  

 ..  برداشت 

غم عالم روی دل تابان سنگینی کرد...نرگس دستش را  

 جلوی صورتش گرفت و میان های های گریه گفت:  

پسره    _ آره بچه ام! میگه خودشم تازه فهمیده ولی این 

براش روزگار نذاشته..از روزی که از تهران رفتن هی  

حرفای رحمن مثل چماق کوبیده تو سرش...میگه حالم  

خوش نیست..ویار دارم نمی تونم جم بخورم ..بهش  

میگم به من چه دایی رحمن چی گفته... میتونی برو  

اینارو به خودش بگو ، عصبی میشه در و دیوار رو   

اب میکنه...دیشبم که کال زده  رو سر من و بچه ها خر 

به سرش یکی تارا گفته یکی اون ، آخرسرم زد تو  

گوش بچه ام ، گفته اگه تو زن بودی هر ننه قمری به  

 خودش جرات نمیداد برام بزرگی کنه  

فکر تابان به شدت درگیر شده بود...به خودش قول  

داده بود که دهن به دهن هیچ نامحرمی نشود ، ولی  

 واقعا پاشو از گلیمش درازتر کرده بود...    انگار مهرداد 



البته حاملگی  تابان هم میان این بلبشو حرفی  

بود..احتماال این بارداری برمیگشت به زمانی که تارا  

تهران بود و با مهرداد قهر کرده بود...یعنی به قدری  

گرفتاری هایشان زیاد بود که هیچ کدام متوجه بارداری  

ن حساب تارا چندماهه باردار  تارا نشده بودند..با ای 

بود؟؟شاید هم این بارداری بد موقع ، ال به الی همه ی  

جنگ و جدال ها اتفاق افتاده بود..کسی چه میدانست ؟  

 در واقع هیچ کس نبود که از حکمت خدا سر در بیاورد  

تابان با خودش درگیر بود که نرگس با حرف میان  

 افکارش دوید  

 مدان..  _ میگم یه سر پاشم برم ه 

 تابان به خودش آمد...نرگس مصلحت جویانه ادامه داد:  

_ چطوره هان؟ اون بچه که با این وضعش نمیتونه  

بیاد...خودم پاشم برم ببینم اینا چشون شده باز..یکی  

دو روزم پیشش بمونم بلکه حالش رو به راه  

شه...میدونم دیگه ، این بچه بد ویاره ...دعواشونم که  

 از خودش بریده لب به هیچی نمیزنه! شده دیگه حتما  
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تابان فقط نگاهش میکرد بی آنکه نظری بدهد..نرگس  

 ادامه داد:  



_ تو چی میگی ؟ یعنی برم ؟ از صبح با خودم میگم  

برم بلکه این پسره ببینه تارا بی کس و کار نیست  

 خودش جمع کنه!  

 تابان لحظه ای چشمهایش را بست و تمرکز گرفت..  

 نم...اگه فکر میکنید تارا تنهاست خب برید!  _ نمیدو 

_ تو رو چی کار کنم میگی؟ از این طرفم نگران توام؟  

اوضاع زندگیه تارا هم که رو به راه نیست بگم تو رو  

 هم با خودم میبرم!؟؟  

 تابان لبخند محوی زد و به مادرش دلداری داد:  

میتونم یه چند  _ نگران من نباشید..بچه که نیستم.. 

ی دوریتون تحمل کنم! شما با خیال راحت برید  روز 

 کنار تارا باشید!  

 نرگس بالفاصله گفت:  

_ آره خب پندارم هست..میگم یه چند روز بیاد پیشت تا  

 برگردم هوم؟  

تابان در جواب نرگس سکوت کرد...حقیقتا هیچ  

تصوری از این پیشنهاد نداشت..نرگس سکوت تابان را  

 پای خجالتش گذاشت و گفت:  

_ آخ پاشم..پاشم که با نشستن من نه حال و روز این  

بچه رو میاد و نه فرشته ها  برام نازل میشن  که  

 کارامو انجام بدن..  



 نرگس نیم خیز شد و تابان دو زانو روی زمین خشکید  

داستان زندگی تارا با سه تا بچه قراره بود به کجا ختم  

بود  شود ؟ داستانی که با یک عشق آتشین شروع شده  

و روند دلنشینی نداشت ! وای که چقدر نگران تارا و  

بچه هایش بود...ای کاش که تارا از اول چشم و  

گوشش را باز کرده بود..ای کاش که همان وقت به  

حرف پدرش گوش میداد و بی گدار به آب  

نمیزد...عشق مهرداد از همان روزهای اول دانشکده  

را خوب باز  به جانش افتاد و اجازه نداد چشم عقلش  

کند..که ای کاش خوب باز میکرد و خوب  

میدید ...مهرداد و تارا هر دو یک من بودند و گاهی  

نیاز است برای دوام زندگی نیم من باشی ، تا شعله  

های خشم فرو کش کند و حرف حقت به کرسی  

بنشیند..ولی تارا و مهرداد به یک اندازه لجوج و خود  

وضع خود کوتاه نمی  بزرگ بین بودند...هیچ یک از م 

آمد تا دیگری را به زانو در آورد و نتیجه اش شده بود  

یک زندگی با دوتا آدم اعصاب خورد کن و دوتا بچه ی  

 بی گناه با الگوی نامناسب..  

پندار تو راه برگشت بود که تلفن همراهش زنگ  

خورد..شماره ی ناشناس خط ریزی بین دو ابروی مرد  

 رد..  جوان انداخت و چشم ریز ک 



لحظاتی بعد تماس را برقرار کرد و جواب مخاطبش را  

 داد..  

دقایقی کنار اتوبان به ماشین تکیه زد و  دست به سینه  

به ماهها قبل برگشت..نزدیک عید بود...بوی بهار در  

هوا پیچیده بود و حال و روز او اما ابری میزد...یاد و  

ه  خاطره ی پویا بازهم برایش تداعی شده بود..آن هم 

خنده و انرژی..آن همه شادابی و شور زندگی و در  

نهایت تخت بیمارستان و بعد آروزهایی که بی ثمر  

 مانده و زیر خاک رفته بود..  

قلبش درد میکرد...بعد از چند ماه عامل آن تصادف  

خودش را معرفی کرده بود و پندار نمی دانست توان  

وزهایی  روبه رویی با قاتل برادرش را دارد یا نه؟ چه ر 

که پشت سر نگذاشته بود ؟ چه حال خرابی که از  

سرش نگذشته بود ! چه اتفاق های غیر قابل پیش  

بینی که رخ نداده بود...پویا رفته بود و عقب سرش  

 کلی اتفاق رقم خورده بود...  

دستی به صورتش کشید..پرونده ی پویا هنوزهم روی  

ی خودش  میز کالنتری باز بود و گویا قاتل فراری با پا 

 رفته بود و به قتل اعتراف کرده بود..  



بازهم حس و حالش شبیه روزهایی شده بود که تازه  

پویا را از دست داده بود..مانند همان وقتها دلش گرفته  

 بود وچیزی روحش را آزار میداد..  

تکیه اش را گرفت...در ماشین را باز کرد و موبایلش  

این لحظه هایش  را برداشت..داوود بهترین گزینه برای  

بود..مانند همه ی روزهای قبل..همه ی ماه های گذشته  

، و همه ی ساعتهایی که تنهایش نگذاشته  

بود..میدانست هیچ وقت از طرف او دست رد به سینه  

اش نمی خورد ، پس با اطمینان شماره ی داوود را  

 گرفت و جریان را برایش توضیح داد  

   

بل رهام نشسته بود .  ساعتی بعد پندار کنار داوود مقا 

بی حرف و متحیر از بازی روزگار ! رهام از ترس  

نگاه به چهره ی مرد جوان سرش را باال نمی  

گرفت..پندار اما بی وقفه خیره اش شده بود...این پسر  

را خوب میشناخت...همان پسرک مزاحمی که به خاطر  

تابان با او دست به یقه شده بود..یعنی ممکن بود همان  

 تل برادر عزیزش باشد؟  پسر قا 

رهام اما در عذاب دست و پا میزد..دو به شک بود  

پرده از راز دیگری بردارد یا نه؟ گفتنش در این شرایط  



ممکن بود پرونده اش را سنگین کند ولی نگفتنش هم  

 عذابی دیگر بود.. 
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داوود که از سکوت ایجاد شده خسته بود دستی به  

کنار گوشش کرد...پندار    زانوی پندار زد و زمزمه ای 

به خودش آمد...حرکتی به بدنش داد و دستهایش را  

 مقابل دهانش بهم چسباند..  

 عادل از حرکت پندار استفاده ای کرد و درمانده گفت:  

 _ من میتونم چند لحظه خصوصی با شما حرف  بزنم؟  

پندار حال و حوصله ی حرف زدن نداشت...یک بار با  

کالم شده بود و همان یکبار    او مقابل مغازه اش هم 

برای تمام عمرش کافی بود ولی نگاه پر از خواهش  

عادل اجازه نمیداد پا روی مردانگیش بگذارد...بلند  

 شد..لبه ی کتش را باال زد و دست به کمر ایستاد  

عادل با چشم بلند شدن او را دنبال کرد...پندار بی  

عادل  حرف اشاره ای به در زد و لبخند محوی روی لب  

 نشست...  

خروج پندار و عادل راه نفس کشیدن را برای رهام باز  

کرد و بعد از دقایقی طوالنی سرش را باال گرفت..اما  

 نگاه داوود هم کم از نگاه حق به جانب پندار نداشت...  



داوود لبهایش را زیر دندان کشید و خصمانه او را زیر  

یک  نظر گرفت...المصب با یک بی احتیاطی فاتحه ی  

عمر دوستی و رفاقت را خوانده بود...هنوزهم گاهی  

خواب پویا و آن تصادف لعنتی را میدید..پویا میان  

 آغوشش جان میداد و او عرق ریزان از خواب می پرید  

رهام به خودش جرات داد...نگاهی به افسر پرونده  

 انداخت و اجازه گرفت:  

 _ میتونم یه چیزی به این آقا بگم  

این همه پررویی منقبض شد..افسر  فک داوود از  

پرونده با دست اشاره ای زد و رهام سینه اش را جلو  

 داد  

 _ شما؟؟؟  

چشمان داوود باریک تر از قبل شد..رهام بر ترسش  

 غلبه کرد و ادامه داد:  

 _ شما دوست اون مرحوم هستین؟  

داوود سکوت کرد..ابتدا اجازه داد رهام کمی خجالت  

کنار لبش را به بازی گرفت و  بکشد..سپس با انگشت  

 یک کلمه جوابش را داد:  

 _ چطور مگه؟  

_ اووممم..میخوام بدونم با برادرشونم همونقدر  

صمیمی هستین ؟ ببینید این مسئله خیلی حیاتیه..اگه   



واقعا با جفتشون رفاقت دارین میخوام یه چیز مهمی  

 رو بهتون بگم  

خم    داوود سینه ای صاف کرد و این بار سر جایش 

 شد...انگشتانش را در هم قفل کرد و جواب داد:  

_ جفتشون برام مثل برادرن..چه اون مرحوم ، چه  

 برادرش که االن اینجاست..برام فرقی ندارن  

 رهام تلخندی زد و نگاهش را دزدید  

_ خوبه که آدم تو این دنیا یه دوست خوب مثل برادر  

 داشته باشه نه؟  

...مردک چه حرفهایی  داوود پر از تنفر نگاهش کرد 

میزد...چند خانواده را عزادار کرده بود و حرف از  

 دوستی و برادری میزد  

عادل با کمری خمیده روی یکی از صندلی های راهرو  

 نشست و سرش را بین دو دستش گرفت  

پندار اما سر پا ایستاده بود..عادل نیشخند تلخی به  

 رفتار او زد و گفت:  

 ؟  _ میشه خواهش کنم بشینی 

پندار با اکراه قدمی برداشت و روی صندلی کناری  

 جاگیر شد..  

هوای محیط برای نفس کشیدن عادل سنگین بود..با  

 این حال لب باز کرد  



_ اون روز که تو خیابون دست گذاشتی رو شونه ام و  

بهم گفتی یادش ندادی بین مجرم و محرم فقط یه نقطه  

ر رو یادش  فاصله اس حرفت گرفتم..آره من خیلی چیزا 

نداده بودم..نه فقط اون ، من کال زندگی کردن یادش  

 ندادم...  

 نیم چرخی به سرش داد و پندار را نگاه کرد  

_ کوتاهی کردم جوون ، خودم میدونم...خیلی وقته که  

 فهمیدم اشتباه کردم  و میخوام جبران کنم ولی....  

 نگاهش کرد و لب زد:  پندار از گوشه ی چشم 

 دیر شده!  _ ولی دیگه  

 سینه ی عادل سنگینی کرد..کمر راست کرد و گفت:  

_ شاید ..ولی میخوام بگم اگه رهام مجرمه منم  

شریکشم...ماشین من براش خریدم ..من  این مدل  

زندگی کردن یادش دادم..من ولش کردم سر خودش که  

 این شد...  

 کمی مکث کرد..پندار منتظر بود..عادل ادامه داد:  

یخوام جبران کنم...میدونم یه کم دیره ولی  _ ولی حاال م 

ناامید نیستم ، برای همینم با دستای خودم بچه ام  

 آوردم تحویل دادم! 
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نگاه درمانده اش با نگاه مرد جوان گره خورد..پندار  

 بی اهمیت پرسید:  

_ حاال چرا اینارو به من میگید؟ چه کاری از دست من  

 برمیاد؟  

 و گفت:    عادل نیشخند محزونی زد 

_ میدونم شکایت و پیگیری حق شماست ..میدونم  

پسرم مقصره..ولی عمدی نبوده..حتما از حال و  

روزشم متوجه شدی که درگیر زهرماری شده و باید  

 زودتر کمکش کرد که ترک کنه..  

 زیر چشم پندار نبض ریزی گرفت..عادل ادامه داد:  

دوران  _ اگه..اگه رضایت بدین...اگه یه کاری کنین که  

حبسش کوتاه شه میتونم کمکش کنم...میخوام ترکش  

بدم و از نو بسازمش...میدونم خود خواهیه ولی حتما  

افسر پرونده بهتون گفته که عمدی در کار نبوده و  

حتی رهام اون روز پشت فرمون نبوده..این یعنی  

حکمش هرچی باشه اعدام نیست ..و مابقی حبسش  

 داره    بستگی به کرم شما و خانوادتون 

پندار سرش را رو به سقف بلند راهرو گرفت و تلخند  

 صدا داری زد..  

عادل متاثر سرش را زیر برد..پندار دست به سینه شد  

 و شمرده شمرده  گفت:  



_ کرم و بخشش ! انگار شما متوجه نیستین چی کار  

کردین ؟ کوتاهی شما در حق پسرتون شد یه فاجعه که  

 خانواده ی من داغون کرد...  

از گوشه ی چشم نگاهی به چهره ی تکیده مرد  

 انداخت..ادامه داد:  

پیر    _ پدرم سکته کرد افتاد گوشه ی خونه...مادرم 

شد..خودمم که دیگه گفتن نداره...فقط نفس  

میکشیدم..راه می رفتم و هرلحظه سراغ برادرم از  

 خودم میگرفتم...  

 مکث کرد..دوباره ادامه داد:  

اهی از جانب یه نفر میتونه یه  _ می بینید ؟ یه کوت 

جامعه رو به فنا بده..حاال شما خیلی راحت از بخشش  

حرف می زنید..میفهمم ، قلبتون برای پسرتون می تپه  

؟ اما یه لحظه خودتون جای ماگذاشتین؟ هیچ فکر  

کردین تو این چند ماه ما چی کشیدیم ؟ یعنی قلب ما  

میخواید    قلب نبود..دل ما از سنگ بود که خیلی راحت 

 که بگذریم؟  

عادل کمر راست کرد...تکیه اش را به پشتی صندلی  

داد و نگاهش را به مقابل..دستهایش را روی زانو  

 گذاشت و گفت:  



_ گذاشتم..خدا میدونه از روزی که رهام اعتراف کرده  

لحظه ای نیست که خودم جای پدر و مادرتون  

ری  نذارم...متاسفم جوون..دستم بسته اس برای هرکا 

 وگرنه حاضر بودم عمرم بدم تا برادرتون برگرده!  

لبخند معنی داری گوشه ی لب پندار جا خوش کرد..  

 مکثی کرد و گفت:  

_ پس بزاریم قانون کار خودش بکنه...حاال که کاری  

 از کسی بر نمیاد قانون بهترین راهه!  

 عادل نگاه خیره ای به او انداخت و سپس زمزمه کرد:  

م قلب برادرتون اهدا کردین ، این یعنی  _ ولی من شنید 

برادرتون هنوز زنده اس.. یعنی اینکه من نباید  

ناامیدشم..وقتی شما و خانوادتون اینقدر بخشنده اید که  

با اهدا عضو برادرتون به یه نفر زندگی میبخشید ،  

قطعا دلتون نمیاد با زندگی یه جووِن گناه کار، اما  

 پشیمون بازی کنید!  

کتی به گردنش داد و نگاهش را منحرف  پندار حر 

کرد...خالف جهت عادل به انتهای راهروی باریک  

 کالنتری چشم دوخت و زمزمه کرد:  

_ یه کبریت یه جنگل نابود میکنه..یه حرف یه طایفه  

رو از هم میپاشه و یه غفلت نفس یه آدم  

میگیره...روزگار خوبی نیست...همه چی بی ارزش  



خودشون به سینه میزنن ،    سنگ شده ، انگار همه فقط  

انگار ته دنیا شده که همه فقط دنبال منفعت  

خودشونن..حاال این وسط هرکی سوخت که  

 سوخت ...بقا مال کسیه که اول کبریت کشیده..  

عادل نفس پر دردی پس داد...فحوی جمالت پندار را  

درک میکرد ، ولی پدر بود و چاره ای جز التماس  

را به عادل داد..سیبک گلوی  نداشت..پندار نگاهش  

 عادل تکان ریزی خورد..پندار مصمم و قاطع ادامه داد:  

_ در هر صورت من تصمیم گیرنده نیستم...در این  

 مورد بخصوص باید با پدر و مادر صحبت کنید!  

همه ی در ماندگی های عالم به جان عادل سرازیر شد  

 و یک جا در چشمانش نمود کرد  

صمیم گیری نهایی تاثیر گذار  _ ولی بدون شک تو ت 

 هستین! 
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پندار لحظه ای درچشمان عادل سکوت کرد و سپس  

 پرسید:  

 _ شما از من چی میخواید؟  

 عادل با احتیاط زمزمه کرد:  



_ با خانواده تون صحبت کنید...من دیه ی برادرتون  

هرچی باشه می پردازم ولی کمک کنید پسرم از این  

ن موندن رهام ، برادر شما  وضع نجات بدم...تو زندا 

رو برنمی گردونه ولی آدم کردنش ...نجات دادنش از  

شر این کوفتی میشه همون حرفی که خودت گفتی...یه  

 خانواده ، بلکه یه جامعه رو نجات میده!  

چند لحظه ای سکوت برقرار شد ...پندار پلکی زد و بی  

حرف سر پا ایستاد...عادل عاجزانه نگاهش  

 ر دمی بعد زمزمه کرد:  میکرد...پندا 

 _ من با پدرم حرف میزنم ولی هیچ قولی بهتون نمیدم!  

عادل باالخره لبخند زد .. حتما فردا اول وقت سرخاک  

مادرش حاضر میشد وبه تالفی همه ی بی وفایی هایش  

مقابل قبرش زانومیزد والتماس میکرد او را ببخشد  

تم  وبرای عاقبت به خیری او وفرزندانش دعا کند..ح 

داشت مادرش بخشنده است وبه همین اطمینان همپیش  

می رفت ....همزمان داوود از اتاق بیرون آمد و متفکر  

سمت دو مرد قدم برداشت...عادل از روی صندلی بلند  

شد و رهام دست بسته ، همراه با سربازی جوان از  

 اتاق خارج شد.  

 داوود کنار پندار ایستاد و عادل سمت پسرش رفت  



از همانجا خیره ی رهام شد...باالخره قاتل    پندار  

پویایش به چنگ قانون افتاده بود..قاتل پویا که نه ، در  

واقع قاتل خودش ! پویا نیمی از خودش بود که چند  

ماِه پیش با دستان خودش زیر خاک سرد دفنش کرده  

 بود...  

رهام از دور سنگینی نگاه پندار را حس میکرد و  

ت...فقط ای کاش رفیقش معرفت   سرش را باال نمی گرف 

به خرج دهد و جریان آن عکس ها را اینجا و در این  

لحظه مطرح نکند که دیگر رهام می ماند و یک دنیا  

شرمندگی..آن هم نه از روی مرد جوان که این بار از  

 روی پدرش هم شرمنده میشد  

   

داوود متوجه ی حال دگرگون پندار بود...دستی به  

با سیاست تمام نگاه او را منحرف    بازوی او کشید و 

 کرد  

 _ بریم بیرون یه کم حال و هوات عوض شه!  

مردمک چشمان پندار حرکتی کرد و روی چهره ی  

مهربان داوود نشست..لبهایش تکان ریزی خورد و  

 زمزمه کرد:  

 _ بریم!  



داوود با لبخند گرمش حمایتش کرد و شانه به شانه ی  

   هم از کالنتری بیرون زدند... 

پندار پنجه هایش را دور فرمون پیچید و سرش را به  

عقب برد...امروز روز بسیار عجیبی بود..روزی که  

شاید بعد از چندماه فشار و درگیری پی در پی یک به  

یک گره های کور زندگیش باز میشد و راه نفس  

 کشیدنش را بیشتر از قبل باز میکرد...  

هره ی خفته و  داوود اما کمی نگران بود...نگاهی به چ 

 ساکت او انداخت و صدایش زد  

 _ حالت خوبه پندار؟  

پندار با چشمانی بسته لبخند زد..داوود با حفظ  همان  

 حالت پرسید:  

 _ شنیدی که چی گفتم؟  

پندار ریز ریز سرش را تکان داد...لبخندش همچنان پا  

برجا بود و به بازی عجیب روزگار می خندید..لحظه  

را بلعید و در جواب داوود زمزمه  ای دیگر آب دهانش  

 کرد:  

 _ شنیدم...گفتی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!  

داوود هنوز نگران بود و خیره ی چهره ی به ظاهر  

آرام او شده بود..پندار لبخند به لب سری چرخاند و  

 ادامه داد:  



_ نمیدونم چرا ، ولی انگار از دست این پسره خیلی ام  

هرچقدرم که از روی دشمنی و    شاکی نیستم...کارش 

انتقام بوده بازم به نفع من تموم شد...سخت بود ولی  

 ضرر نکردم داوود..  

داوود حرفش را تایید کرد..پندار آه عمیقی کشید..خیره  

 ی مقابل شد و گفت:  

_ راضی کردن تابان تو اون شرایط کار راحتی  

نبود..شاید اگه اون عکسا پخش نمیشد..اگه دایی تابان  

نمی رسید و عکسا رو نمی دید هیچ وقت نمیشد تابان  

راضی کرد...درسته رهام در حق ما خیلی ظلم کرده ،  

 ولی در این یه مورد ازش شکایتی ندارم!  

باشنیدن حرفهای پندار ، داوود با خیالت راحت تری  

سر جایش تنظیم شد و خدا رو شکر کرد..از لحظه ای  

ه بود نگران حال و  که اعتراف و التماس رهام را شنید 

روز پندار بود..ولی خب گویا ، پندار عاقل تر از این  

حرفها بود و البته عاشق تر..به قدری عاشق که اگر  

 ممکن بود بابت آن عکس ها از رهام تشکر هم میکرد 
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ناهید اشک گوشه ی چشمش را گرفت و از پای تخت  

ش  رضا بلند شد...رضا به پندار اشاره زد دنبال مادر 



برود...سخت بود ، حرفهای پندار و پیداشدن قاتل رهام  

داغ دل مادرانه اش را تازه کرده بود و اختیار  

 اشکهایش را گرفته بود..  

یکراست وارد اتاق پویا شد و بوی عطرش را با تمام  

 وجود به ریه هایش کشید..  

پسرش هنوز هم زنده بود...هنوز هم اتاقش پا برجا  

ک و بزرگش روی در و دیوار  بود و پوسترهای کوچ 

 لبخند میزد...  

پیش رفت..دستش را به نرمی روی یکی از پوسترها  

 کشید و زمزمه وار قربون صدقه اش رفت  

_ مادر دورت بگرده ، فدای اون خندهات شم  که  

چندماهه خونه رو سوت و کور کردی و رفتی ! میدونی  

چی شده ؟ شنیدی برادرت چی گفت ؟ راست میگن  

..درست گفتن که خدا جای حق نشسته...الحق که  پویا  

خوب کسیم جای حق نشسته...ما از همه جا بی خبر تو  

خونه نشستیم ، بعد یهو زنگ میزنن میگن قاتل  

پسرتون پیدا شده...همه اش کار خداست...یعنی اون  

باالیی خودش میدونه چی کار کنه ، فقط ما بنده ها  

بسپاریم به    عجولیم..طاقتمون کمه وگرنه همه چی 

همون خدا به وقتش میزنه پس کله ی هرکی که خطا  

 کرده..  



پندار به چهار چوب آهنی در تکیه زده و بی صدا به  

 درد دلهای مادرش گوش میداد  

ناهید برگشت..اشک و لبخندش با هم یکی شده  

 بود...چانه اش لرزش خفیفی کرد و سرش را تکان داد  

ه پیر شده...زوال  _ میبینی تو رو خدا...مادرت دیگ 

عقل گرفته که روزی ده دفعه میاد با این عکسا حرف  

 میزنه!  

پندار تنه اش را گرفت و کامل وارد اتاق شد..آهسته در  

را پشت سرش بست و به گرمی شانه های مادرش را  

 چسبید  

_ کی گفته ؟ مادر من هیچ وقت پیر نمیشه..هیچ وقتم  

اسطوره    زوال عقل نگرفته و نمی گیره..مادر من 

 اس...یه زن نمونه که هیچ کجا لنگه اش پیدا نمیشه..  

ناهید ریز ریز هق میزد...آب دهانش را فرو داد و  

 گردنش را خم کرد  

_ از ازدواج اولم هیچی دستم نگرفت..خیلی بچه  

بودم ..خیلییی! ندیده و نشناخته من دادن به یکی که  

یکل تو  می گرفتم باال...دوتای ه برای دیدنش باید سرم 

هیکلش بود ولی یه ذره جربزه نداشت...هشت ماه از  

زندگیم که گذشت خواهراش افتادن به جونم که چرا  



بچه دار نمیشی..منم ساده و بی سرو زبون بودم اون  

 موقعها...  

 سرش را باال گرفت و با لبخند محوی ادامه داد:  

_ نگاه نکن االن یه کم زبر و زرنگ شدم..اون موقع  

 در نمیومد    م میزدی صدام ها تو سر 

 پندار صبورانه به مادرش گوش جان سپرده بود  

 ناهید اشاره ای به لبه ی تخت پویا زدو گفت:  

 _ بیا بشین میخوام یه کم برات درد دل کنم.  

کمی بعد مادر و پسر کنار هم نشستند..ناهید با نگاه به  

 عکس پویا ادامه داد:  

نستم از خودم دفاع  _ خالصه که جونم برات بگه ،  نتو 

کنم..اونام زدن تو سرم گفتن اجاقت کوره . برادرشونم  

باور کرد که خواهراش راست میگن..یه روز رفتن  

خونه ی پدرم نشستن و تا تونستن عیب رو من  

گذاشتن..گفتن دخترتون ریزه میزه اس هرجا رفتیم  

گفتن نمی تونه بچه دار شه..دروغ گفتن ..دریغ از یه  

که رفته باشم..پدرمم از من ساده تر    دکتر معمولی 

اونا گفتن برادر ما چراغ خونه اش خاموشه بچه  بود. 

میخواد ، پدرمم سرش انداخت زیر گفت حاال که دخترم  

معیوبه پسش بدید..اونام از خدا خواسته طالقم دادن و  

 راهی خونه بابام شدم...  



آه عمیقی کشید...دلش یاد گذشته های دور کرده بود و  

 گینی میکرد  سن 

_ آخ..آخ که نگم برات از خونه نشینی...من رفتم  

گوشه حیات خلوت خونه ی پدرم نشستم و اونام رفتن  

دختر همسایه رو برای برادرشون نشون کردن..جلوی  

چشم من..جلوی چشمایی که یکیش اشک بود و یکیش  

 خون!  

همه سرکوفت میزدن..نوشین خواستگار داشت به  

جواب بده..داییت میخواست  خاطر من نمی تونست  

نامزد کنه شرمش میومد بگه خواهرم طالق گرفته  

گوشه ی خونه ی بابام نشسته...خالصه هرکی از کنارم  

رد میشد یه متلکی مینداخت و یه گوشه چشمی برام  

میومد...شده بودم سر بار خونه ی بابا..مثل االن که  

ده  نبود ، طالق اون موقع ها معنی بدی میداد تو خانوا 

ها...خالصه که بد روزایی بود..تا اینکه یه روز اکرم  

خانم زن همسایه گفت تو که بیکاری ، یه روز بیا بریم  

بازار کار بیاریم...از این گلهای مصنوعی که مردم  

گوشه ی طاقچه شون میزارن..ازاونا میاریم سرهم  

میکنیم ، هر گلی پنج تومن دستمزدشه..پنج تا تک  

 تومنی منظورش بود  



منم از خدا خواسته قبول کردم..گفتم هم دستم میره تو  

جیب خودم هم سرم گرم میشم کمتر حرص متلک  

 نوشین و داییت میخورم..  

یه مدت با اکرم خانم رفتیم و اومدیم تا اینکه یه روز  

اکرم خانم بهم گفت دیگه نمیخواد بیای..گفت خودم کار  

همیدم  میارم سهم تو رو هم تو خونه تحویل میدم..نف 

چی شد..اصال نفهمیدم از کجا به کجا شد ..نشستم تو  

خونه منتظر شدم برام کار بیاره...اکرم خانمم چند نوبت  

برام کار آورد ولی یه روز همراه کار خودشم اومد تو  

خونه و خبر آورد که یه جوونی تو بازار ناهید دیده و  

 خواهانش شده..  

ض کردم رفتم  من میگی ؟ دوتا پا داشتم دوتا دیگه قر 

همون گوشه ی حیات خلوت کز کردم..اسم ازدواج که  

میومد همه ی تنم رعشه می گرفت..ترس پس زده  

شدن...کوچیک شدن...بچه دار نشدن..سرزنش شنیدن  

 به جونم میافتاد و دل 

 

 م آشوب می شد..خیلی حال بدی بود... خیلی...  

ش  مادرم به اکرم خانم گفت ما هیچ کاره ایم  باید بابا 

اجازه بده...بابامم به اکرم خانم گفت به اون پسره بگو  



بیاد ،  اول باید حرفام بشنوه بعد اگه خواست و قبول  

 کرد از دخترم خواستگاری کنه!  

بازم خودشون بریدن و دوختن...بازم هیچ کس ازمن  

 نظر نپرسید..هیچ نگفت تو چی کاره ای این وسط..  

در خونمون اومد    تا اینکه یه روز جمعه یه جوونی از 

تو...سرو ساده بود..یه جوون الغر با صورت آفتاب  

 سوخته..  

من ترسیده بودم ..رفتم تو اتاق عقبی زدم زیر  

گریه...بعدش نوشین اومد دستم گرفت گفت جای گریه  

بیا گوش وایستا ببین چی میگن...از اولم نوشین از من  

  زرنگ تر بود... سر زبون دار تر بود...خالصه اشکم 

پاک کردم و به زور نوشین رفتم پشت در چوبی اتاق  

 وایستادم...  

بابام گفت دخترم یه بار ازدواج کرده ..اون جوون گفت  

میدونم...بابام گفت میگن بچه دار نمیشه اینم میدونی ؟  

گفت میدونم ، خانم شفیعی برام گفته من همین جوری  

  قبولش دارم..بابام گفت بعدا دبه درنمیاری ، اذیتش 

نمیکنی بگی بچه میخوام ، اون جوون گفت اهل این  

حرفا نیستم..گفت خدا بزرگه ، میبرمش پیش بهترین  

دکترا ، بهترین داروها رو براش میگیرم ..گفت من از  

خدا هیچ وقت ناامید نمیشم...این حرفش خیلی به دلم  



نشست..نوشین که کال ذوق کرده بود نمی دونست چی  

ش بابام گفت به پسر حاجی دختر  کار کنه...تا اینکه آخر 

نمیدم..گفت ما وضعمون اینه که میبینی ، نمیتونیم  

پای حاجی بازاری بپریم..اون جوونم خندید و گفت  هم 

حاجی بازاری نیست..پدرش کشاورز بوده ، خودشم  

 سختی کشیده اس...  

سرت درد نیارم...بابام هرچی گفت اون جوون نه  

داد یه جلسه باهم حرف  نیاورد تا اینکه بابام رضایت  

 بزنیم...  

نبود ولی چون من می ترسیدم بابات ..اون وقتا  رسم 

حاجی نبود ، رضا صداش میکردن ، از بابام اجازه  

 گرفته بود که چند کلمه با من حرف بزنه..  

با ترس و لرز نشستم جلوش...خودم تو چادر پیچیده  

  بودم و سرم باال نمیاوردم...تا اینکه رضا خودش سر 

حرف باز کرد..از گذشته ی خودش و سختیایی که  

کشیده بود گفت...از اوضاع و احوال خانواده اش گفت  

و البه الش از یه مردی گفت ناجی زندگی خودش و  

خانواده اش بوده..اسمش حاج اسماعیل بود...پدر  

 نرگس ، مادر زنت!  

 پندار  ابرویی باال داد و ناهید با لبخند گفت:  



نرگس از    تانش طوالنیه...خالصه که من _ بگذریم..داس 

همونجا شناختم...بعدش بابات گفت میشم همه کس و  

کارت...گفت بعد از این نمیزارم آب تو دلت تکون  

بخوره..نمیزارم احدی بهت چپ نگاه کنه..اون گفت و  

 من دلم باز شد ..آرووم گرفتم و بله دادم..  

اینجای حرفش نفس گرفت..دست روی دست پندار  

 ذاشت و گفت:  گ 

_ چندماه بعد باردار شدم...بی هیچ دوا درمونی..بی  

هیچ رفت و آمدی ! همه دهنشون باز مونده بود..همه  

یه جورایی کنجکاو بودن که چطوری میشه آخه؟؟ ولی  

من و بابات از خوشحالی نمیدونستیم چی کار  

کنیم..خاله نوشینت دوماه بعد از من رفته بود ولی  

 بود   هنوز چشم به راه 
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شما که به دنیا اومدید کال رنگ زندگیم عوض  

شد...شما شدید معجزه زندگی من و منم بعد از اون  

همه خفت سرم تو جمع گرفتم باال...دوتا پسر تپل مپل  

خوشگل ! هرجا می رفتم همه عاشقتون میشدن و من  

غرور میکردم...دیگه شماها شدین همه زندگی ناهید !  

اول و آخر زندگیم بود...من عاشق  شما و رضا که مرد  



معجزه ی خدا بودم...شما رو به دندون کشیدم و بزرگ  

کردم ..شما برام خود زندگی بودید و من زندگیم به پای  

شما ریختم تا بزرگ شدید...تا اینکه یه روز پویا اومد  

گفت که عاشق شده...وقتی گفت اون دختر کیه و چه  

م چون یاد گذشته ی  شرایطی داره ترسیدم..مخالفت کرد 

خودم افتادم..پویا گفت تابان مریضه منم نمی خواستم  

اون روزا دوباره تکرار شه...تابان بچه دار نشه و یه  

دختر دیگه ام به سرنوشت من دچار شه..خالصه اگه  

نه آوردم..اگه تلخی کردم اون روزا فقط به خاطر بچه  

 ی خودم نبود..به خاطر تابان و شرایطش بود...  

کوت کرد...نگاهش پر از حسرت روی لبخند روی  س 

 پوستر سرید و زمزمه کرد:  

_ نمیدونم..شایدم زیادی سخت گرفتم..امروز که گفتی  

قاتلش پیدا شده دلم یه جوری شد...بچه ام از زندگیش  

خیر ندید..همه جوونیش برداشت و دل کند از ما...دلم  

 خوِن واسه جوونی و ناکامیش!  

ش به اشک نشست..پندار برای  بازهم گوشه ی چشم 

منحرف کردن ذهنش انگشتی زیر چانه ی مادرش  

 کشید و پرسید:  

_ برام بگید اون چی شد ؟ همون بی جربزه ای که  

 طالقتون داد و رفت پی زندگیش؟؟  



 ناهید انگشت زیر چشمش کشید و خجالت زده گفت:  

_ چی بگم...هیچ وقت بچه دار نشد...خبرش داشتم که  

ند وقت پیشم تو همون کوچه زندگی  تا همین چ 

میکرد..زن دومشم طالق داد ولی باسومی زندگی  

کرد ..رفتن از یه روستایی براش زن گرفتن ..یه دختر  

ساده که نتونه عیب برادرشون به روش بیاره...بعدش  

دیگه درگیر مرگ پویا شدم و یادم رفت همچین کسیم  

 تو زندگیم بوده  

ش باخبر بود.بارها نام  پندار همیشه از زندگی مادر 

مردی جز نام پدرش را در شناسنامه ی ناهید دیده بود  

و لب فرو بسته بود...هیچ وقت به خودش اجازه نداده  

بود باعث خجالت مادرش شود تا اینکه امروز ناهید  

 زبان باز کرده و تمام گذشته اش را رو کرده بود  

 کبودی گوشه ی لب تارا بد جور اذیتش میکرد..  

لحظه از کوره در رفته بود و ساعتها عذاب کشیده    یک 

بود...بی حوصله بود و ماموریت خارج از شهر امروز  

هم به بی حوصلگیش دامن میزد..مدام تصویر تارا  

 مقابل چشمش بود و اجازه نمیداد تمرکز بگیرد...  

کنار خیابان توقف کرد..با این حال و روز رانندگی  

وشی همراهش را  کردن اصال به صالحش نبود..گ 



برداشت ، برای بار صدم شماره ی تارا را گرفت و هر  

 بوق ممتدی را این جمله پشت سر گذاشت  

_ بردار...د بهت میگم بردار ، چرا تو اینقدر لجبازی  

 آخه!  

تارا بغض کرده نگاهی به شماره مهرداد انداخت و پتو  

 را روی سینه اش باال کشید...  

ا از کنار رختخواب او  نرگس خسته و کوفته ساکش ر 

 برداشت و گفت:  

_ چی بگم واال..به خودتون که رحم نمی کنید الاقل با  

این دوتا بچه رحم کنید..طفلیا من دیدن پر  

درآوردن..نکه خونه ی خودشون همیشه میدون  

جنگه ..بچه ها دلخوشی ندارن که ، مجبورن به این و  

 اون پناه ببرن.  

هق هق هایش را زیر  تارا پتو را روی سرش کشید و  

 پتو رها کرد  

نرگس به همراه نوه هایش وارد اتاق کناری شد و تارا  

 زیر پتو در خودش چنبره زد...  

تماس مهرداد قطع شده بود و زن جوان منتظر تماس  

های بعدی بود..تماس هایی که بوی خواهش میداد و  

 قطعا بی جواب می ماند.  



پرت کرد و    مهرداد کالفه گوشی را روی صندلی بغل 

 ضربه ی محکمی روی فرمون کوبید..  

لعنت به دستی که هرز رفته بود..لعنت به این همه  

غرور و خود بینی...از خودش و از غرور بی جایش به  

شدت متنفر بود..لعنتی به خاطر هیچ و پوچ دست روی  

تارایش بلند کرده بود..مرد نبود ، وگرنه هیچ مردی  

 کند..    دست روی زن حامله بلند نمی 

ضربه های پی در پیش این بار سنگین تر از قبل روی  

فرمان نشست و دردش تا سرشانه هایش نفوذ  

کرد...بی طاقت شده بود...راهنما زد و یکراست مسیر  

خانه را در پیش گرفت..تا نمی رفت و حال و روز تارا  

 را با چشم نمی دید  آرام نمی گرفت  

اهیچه رسیدگی  نرگس پای گاز ایستاده  و به سوپ م 

میکرد ..از لحظه ای که رسیده بود یک ریز راه رفته  

 بود ، کار کرده و با بچه ها سرو کله زده بود..  

تارا سالنه سالنه وارد آشپزخانه شد..بوی غذای نرگس  

اشتهایش را تحریک کرده و زن جوان را از زیر پتو  

 بیرون کشیده بود.  

خیلی خونسرد    نرگس با دیدن او صندلی را کنار کشید و 

 گفت:  



_ ااا .. چه خوب که پاشدی از جات ؟! میدونی ؟ زیاد  

خوابیدنم برا زن حامله خوب نیست ، زایمانش سخت  

میکنه..سعی کن روزا چند قدم تو خونه راه بری که ماه  

 آخر سنگین نشی هزار جور گرفتاری دیگه پیدا کنی  

 تارا بی حرف و دست به کمر پشت صندلی نشست.  

کمرش درد میکرد و تمام عضله هایش خرد و  گودی  

 خاکشیر بود. 
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 نرگس سر گاز برگشت و گفت:  

_ چند دقیقه تحمل کنی اینم آماده شده ...میکشم برات  

بخور یه ذره رو بیای....خودت که خبر نداری ..قیافه  

 ات عین این بخت برگشته های قحطی زده شده  

 تارا لبخند محوی زد و سرش را خم کرد  

نرگس از همه چیز و همه جا پرسیده بود اال کبودی  

 گوشه ی لب او.  

 نرگس بی توجه به حال او مالقه راتابی داد و گفت:  

_ بچه ها رو خوابوندم ..طفلیا روحشون باز شد دیدن  

یکی فکر آب و غذاشونه..نهارشون خوردن غش  

کردن..حاال از این سوپم براشون نگه میدارم بیدار  

 اسه میدم بخورن به جونشون بچسبه  شدن یکی یه ک 



تارا سرش را باال گرفت و از پشت به شانه های ظریف  

 امام مقاوم مادرش را نگاه کرد  

راستی چرا نرگس هیچ وقت از هیچ چیز گالیه نمی  

کرد..چرا همیشه صبوری میکرد و در مقابل مشکالت  

خم به ابرو نمیاورد ..مگر کم مشکل داشت ؟ مگر کم  

بود؟ پس چطور میتوانست طوری    سختی کشیده 

برخورد کند که انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است؟ پس  

چرا تارا صبور نبود ؟ چرا با کوچکترین حرفی عصبی  

میشد و جبهه می گرفت..حتی تابان هم به اندازه ی  

نرگس صبور نبود..با وجودیکه در لحظه بهتر از تارا  

ی  عمل میکرد اما او هم گاهی تند میشد و تند 

میکرد..انگار نرگس فقط یه دونه بود..یک زن مقاوم و  

باسیاست که خداوند او را برای تحمل روزهای سخت  

 آفریده بود.  

 _ از تابان چه خبر؟  

صدای گرفته ی زن جوان بعد از این سکوت سنگین  

نرگس را ذوق زده کرد..برگشت و به روی دخترش  

 لبخند پاشید  

من نیستم هوای  _ اونم خوبه...کلی سفارش کردم  

خودش داشته باشه..به شوهرشم زنگ زدم این چند  

 روز بیاد پیشش که تنها نباشه  



 _ خوبه؟ شوهرش میگم ؟ ازش راضی هستین؟  

نرگس پیش آمد..دستش را لبه ی صندلی گذاشت و  

 گفت:  

_ شکر..جوون سر به راهه و عاقلیه..حاال نمیدونم از  

مه سختی  حکمت خداست یا هرچی ولی بعد از اون ه 

 انگار خدا به تابان نظر کرده  

 تارا آه پر از حسرتی کشید و زمزمه کرد  

 _ تابان لیاقتش داره  

لحظه ای سکوت برقرار شد.. دمی بعد نرگس خیره به  

 صورت دخترش گفت:  

_ توام لیاقت خوب زندگی کردن داری..خوب فکر کنی  

می بینی مهرداد اونقدرام که به نظر میاد بد نیست..  

ام بد نیستی ولی یه مشکلی که دارین اینه که هر  تو 

کدوم حرف خودتون میزنید...یه بار نشده تو این چند  

سال یکیتون کوتاه بیاد اجازه بده اون یکی آتیشش  

بخوابه..هر دوتا میشین گلوله ی آتیش و میرین به  

جنگ هم، همین میشه که زندگیتون همیشه میدون  

 جنگه! 
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 نگاهش را منحرف کرد  تارا تلخندی زد و  



_ به گمونم بدهکارم شدم...به مادرش نگاه کرد و  

 انگشت گوشه ی لبش کشید:  

_ نمی بینید با دخترتون چه کرده..واقعا نمی بینید یا  

 نمی خواید ببنید؟  

 نرگس متاثر لبهایش را بهم جمع کرد و آه کشید  

_ دیدم...کور نیستم دختر،فقط یه چیز میخوام بدونم ،  

 اولین بارشه یا همیشه دست درازی میکنه؟  این  

تارا خیره ی چهره ی مصمم مادرش شد..چند لحظه  

 بعد آهسته جواب داد:  

_ تا حاال این کارو نکرده بود..واسه خودمم عجیب بود  

 که یهو.  

چهره ی نرگس از هم باز شد و صندلی را عقب    رنگ 

کشید...روی صندلی جاگیر شد ،دست روی دست  

 ت و آهسته آهسته شروع کرد  دخترش گذاش 

_  ببین دخترجان..زندگی باال و پایین داره..کم و زیاد  

داره..خوب و بد داره.. زندگی که میگن یعنی همین ،  

یعنی فراز و نشیب ، ولی همیشه سرباالییش بیشتر از  

سرپایینی شه..االن من نمیگم فقط تو مقصری ، نمیگم   

دعوا رو  زن همیشه باید آب روی آتیش باشه و  

خاموش کنه ولی میگم هیچ جدلی یه طرفه نیست...اگه  

مهرداد عیب و ایراد داره حتما توام داری..اگه اون  



سفت و سخته حتما توام سفت و سختی ! ببین مادر !  

سرباالیی زندگی هرکسی یه شکلیه ، مال توام این  

شکلیه..اگه تونستی بعد از چند سال زندگی این  

تو سرپایینی ها لذتش میبری ولی  سرباالیی رد کنی که  

اگه کم بیاری و جا بزنی  فقط افسوس میخوری ...دیگه  

از من گفتن بود از تو نشستن و فکر کردن...ببین اگر  

شوهرت ارزش جنگیدن داره پس براش بجنگ..جنگ  

که میگم نه این آشوبی که االن هست..گاهی جنگیدن  

تیش  یعنی نرمش به خرج دادن..یعنی سکوت کردن و آ 

خوابوندن...ولی اگه ارزش نداره که خب اون بحثش  

جداس..دیگه باید دید بعد از چندسال زندگی چطور  

 میشه سر و ته این داستان هم آورد  

 تارا نگاه از صورت مادرش گرفت..  

نرگس به نرمی ضربه ای پشت دست دخترش زد و  

 پرسید:  

 _ مهرداد ارزشش داره ؟  

 لبخند ادامه داد:  چشمان تارا گردشد..نرگس با  

 _ حتما داره که از صبح صد دفعه زنگ زده نه؟؟  

تارا آب دهانش را فرو داد..نرگس در جواب نگاه  

 دخترش پرسید:  

 _ دوستش داری؟  



ابروهای تارا باال رفت.. نرگس لبخند واضح تری زد و  

 گفت:  

 _ پس دوستش داری!!  

 تارا نفسش را پس داد  

کنم مِن احمق  که  _ آدم نیست مامان ، ولی چه  

دوستش دارم...هربار که یه اتفاقی تو  زندگیم میافته با  

خودم میگم اگه مهرداد نبود هیچ مردی تو دلم جا نمی  

گرفت...دوستش دارم مامان ولی نمی تونم خود خواهی  

 و زور گویش تحمل کنم  

در همین حین صدای باز شدن در هوش و حواس هر  

ده نگاهی به ورودی  دو زن را پرت کرد..تارا ترسی 

 آشپزخانه انداخت و زمزمه کرد:  

 _ یعنی میگی مهرداِد؟؟ ولی چه زود برگشته؟  

 ته دل نرگس از رفتار به جای مهرداد گرم شد..  

تارا متعجب سرپا ایستاد و مهرداد بی خبر از حضور  

 مادر زنش با دسته گل وارد  آشپزخانه شد..  

بی توجه به    تارا مات و متحیر مانده بود..مهرداد 

حضور نرگس ،  بی طاقت تارا را در آغوش کشید و  

 روی سرش را بوسه زد  

نرگس خوشحال و راضی به صحنه نگاه میکرد..عطر  

گل رز ال به الی بوی غذای نرگس پیچید و حال زن  



جوان را دگرگون کرد..با این حال تاب آورد...سرش را  

 به آغوش مرد جوان سپرد و بغضش را رها کرد  

سه ی سینه ی مهرداد پذیرای اشکهای به حق او شد  قف 

و اجازه داد هر دو برای لحظه ای آرام گیرند...نرگس  

بی ریا پیش قدم شد و دست گل را از دست مهرداد  

 گرفت..  

لحظه ای دیگر مهرداد از تارا جدا شد و خجالت زده  

 گفت:  

_ شرمنده مادر خیلی خوش آمدین...ببخشید دیگه از  

خودم نبودم ...تارام که جوابم نمیداد دیگه  صبح تو حال  

 داشتم دیوونه می شدم!  

 تارا ریز ریز هق میزد  

 نرگس بی منظور لبخندی زد و گفت:  

 _ دشمنت شرمنده...بشین تا برات چایی بریزم!  

مهرداد از روی نرگس و بزرگواریش شرمنده  

بود..میدانست اشتباه کرده و این رفتار نرگس از صد  

برای او بدتر بود...دست روی شانه ی تارا  مدل تنبیه  

 گذاشت و انگشت روی کبودی لبش کشید  

 چشمان براق و عسلی تارا لرزید.مهرداد زمزمه کرد:  



_ بشکنه دستی که بخواد رو تو بلند شه...خریت کردم  

تارا ببخش ! خودم میدونم چه غلطی کردم که هر لحظه  

 دارم تاوانش پس میدم!  

پارچ آب گذاشت..هق هق تارا    نرگس گلها را داخل 

بازهم اوج گرفت و نرگس بی خیال چای شد و از  

 آشپزخانه خارج شد  

نیاز بود که زن و مرد جوان را تنها بگذارد..شاید در  

 تنهایی عقد گشایی کنند و دل جفتشان آرام گیرد  

هردو تقصیر کار بودند..هر دو به یک اندازه در به  

د و نرگس سعی  وجودن آمدن مشکالت سهم داشتن 

میکرد دلخوری و احساسات مادرانه را کنار بزند و  

عادالنه رفتار کند...در واقع خوشبختی تارا در جانب  

داری او خالصه نمیشد..خوشبختی تارا در قضاوت  

عادالنه ی او و راهنمایی های درستی بود که به سهم  

 خودش در اختیار او قرار میداد 
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سپیکر گذاشت و ادکلنش را از  پندار تلفن همراهش رو ا 

 داخل کشو برداشت..  

 _ گوش میکنم حاج خانم  ، شما بفرمایید!  

 ناهید از پشت خط صدا بلند کرد  



 _ میگم زنت ترسوئه ؟   

پندار نیشخند زد...دو پاف از ادکلن را زیر گردنش  

 خالی کرد و جواب داد:  

_ به ظاهرش نگاه نکنین ، خیلی دل نازکه ..بعدشم  

که بهتون ، مادرش سفارش کرده تنهاش    گفتم 

نزارم...گفت یکی دو روزه برمیگرده ولی اونم که نمی  

 گفت من نمی تونستم تابان تنها بزارم!  

_ خب برو بیارش خونه ی خودمون...چه کاریه تو  

 بری اونجا..بیارش اینجا همه دور هم باشیم!  

پندار ادکلن را داخل کشو گذاشت ، سمت چوب لباسی  

 و اور بلندش را برداشت  رفت  

_ نمیدونم...باید اول باهاش حرف بزنم..بعدشم خسته  

میشی ناهید خانم...خودت به قد کافی زحمت داری تو  

 خونه!  

_ چیه ، نکنه فکر کردی مادرت پیر شده برا یه  

 مهمون در میمونه که میگی ؟  

پندار اُورش را تن کرد و گوشی را از اسپیکر خارج  

 کرد  

حرفیه مادر من ! من که همیشه گفتم شما  _ این چه  

تکی ، ولی اینم در نظر بگیرید که تا وقتی به چشم  



مهمون بهش نگاه کنید نمی تونم بیارمش..یعنی  

 خودش معذب میشه ، منم نمی خوام اذیتش کنم!  

ناهید مکث کوتاهی کرد..حق با پندار بود پس در جواب  

 پسرش گفت:  

بیارش میخوام ببرمش    _ خیلی خب  حق با توئه ، اصال 

خرید...عیِد پسر! باید براش عیدی ببریم...بیارش که  

به سلیقه ی خودش خرید کنم..اینجوری کار توام راحت  

 میشه...ما دوتایی میریم بازار توام به کارات برس!  

 پندار گوشی به دست از اتاق بیرون زد  

 _ بعد کی از حاجی نگه داری کنه؟  

 ناهید در جوابش گفت:  

یکی دوساعت  رو میتونه  تنهایی سر کنه...فکر    _ 

 نکنم تابانم بیشتر از دوساعت بتونه تو بازار راه بره!  

 پندار با سر جواب خداحافظی شفق را داد  

 داوود از داخل اتاقش سرک کشید و نجوا کرد  

_ از آتلیه ی ماه نو زنگ زدن ؟ عکس دادی بزنن رو  

 شاسی؟  

اوود داد و با اشاره ی سر  پندار لبخند کمرنگی تحویل د 

 حرفش را تایید کرد..  

 سپس در جواب مادرش گفت:  



_ باشه حاج خانم ..فعال بزار برم ببینم جو چه  

جوریه ..اگه حالش خوب بود و حرفم خرید میارمش  

 خونه!  

_ باشه پس اگه قرار شد که بیاریش زنگ بزن که  

 آماده باشم!  

 _ حتما..امر دیگه ای نیست؟  

 ر...برو به کارت برس!  _ نه ماد 

بعد از قطع تماس گوشی همراهش را سمت داوود  

 گرفت و پرسید:  

 _ گفتی از ماه نو زنگ زدن؟  

داوود سرش را به تایید تکان داد..پندار لبخند واضح  

 تری زد و گفت:  

_ چه زود ؟ بعیده با این همه کاری که رو سرشون  

 ریخته!  

ش حرف میزد  داوود مشکوک شده بود...پندار با خود 

 و کارهای یواشکی میکرد...   

 پندار از فکر بیرون زد و گفت:  

 _ خب ..من دارم میرم تو کاری نداری؟  

 داوود با همان حالت چهره پرسید:  

 _ عکس رو شاسی؟؟؟ میشه بگی کار مال کیه؟  



پندار خنده ی نیمه بلندی کرد...دستش را برای داوود  

 پیش برد و گفت:  

 پیکر قفل کنی و بری!    _ یادت نره در و 

و این یعنی سوال اضافه نپرس..داوود چشمی برایش  

ریز کرد و با او دست داد.پندار معنی نگاه داوود را  

 فهمید و دستش را محکمتر فشرد.  

 پندار و پنهان کاری؟؟ از عجایب روزگار بود!    

پندار به فکر استقبال تابان بود..حقیقتا نوع برخورد  

د خاص برایش غیر قابل پیش بینی  تابان در این مور 

بود..اولین شبی که قرار بود کنار او سپری کند؟ برای  

خودش که شیرین بود اما برای تابان؟؟ با آنهمه  

اضطراب و نگرانی ممکن بود خیلی هم خوشایند  

 نباشد..  

کنار خیابان ایستاد..تلفن همراهش زنگ خورد و  

حتما بازهم  بالفاصله قطع شد..بی خیال  شد..هرکه بود  

 تماس می گرفت..  

ابتدا باید سری به آتلیه میزد و شاسی تابان را تحویل  

می گرفت..قطعا دست پر می رفت ارزش بیشتری  

داشت..آن هم یک رهاورد زیباِی اینچنینی ؟؟ کدام زنی  

 بود که خواهان چنین پیش کشی نباشد..  



هوا بهاری بود و اُور کت به تنش سنگینی میکرد..باید  

اس های بهاری را بیرون می کشید و با زمستان  لب 

خداحافظی میکرد...لبخند زنان و با افکاری شلوغ پلوغ  

عرض خیابان را رد کرد...داوود با عجله از دفتر  

مرکزی بیرون زد و بلند صدایش زد..پندار وسط  

خیابان ایستاد و درجا سمت داوود چرخید ... صدای  

رسیده برگشت و   جیغ الستیک ها در گوشش پیچید.. ت 

چشم درشت کرد..تاریخ مقابل چشم داوود تکرار شد..  

هراسان سمت پندار دوید و پندار تصویر آخرین لحظه  

 ی پویا را مقابل چشمانش تجسم کرد 
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تابان دلشوره ی بدی گرفته بود..هوا تاریک شده بود و  

پندار جواب تلفنش را نمیداد..قلبش در سینه بی تابی  

ی به دست داخل نشمین را وجب  کرده و گوش 

میکرد...صدای قل قل کتری و بوی خورش قورمه  

سبزی حرصش را باال آورد..سمت آشپزخانه قدم تند  

 کرد و عصبی پیلوت گاز را چرخاند..  

عجب حس بدی بود..لعنتی تاب و توانش را گرفته  

 بود..  



برای بار آخر کنار سنگ اپن ایستاد و شماره ی پندار  

 را گرفت..  

ضربان قلبش هر لحظه بیشتر اوج میگرفت و انتظار  

 دیوانه کننده به سر نمی رسید...  

بوق اول ..بوق دوم و بوق سوم! لب پاینش را به شدت  

زیر دندان گرفت و گزید..هم زمان صدای بوق  آزاد  

قطع شد و صدای گرفته ی مردی در گوشش طنین  

 انداخت  

 د  تابان دستپاچه صاف ایستاد و به حرف آم 

 _ الو...الو آقای امیری؟؟  

 داوود با صدایی گرفته و لحنی خسته جواب داد:  

_ سالم خانم ، داوود هستم...پندار االن نمی تونه  

 جوابتون بده!  

نفس در سینه ی تابان بند رفت...بعد از شنیدن این  

جمله و بعد این همه نگرانی و انتظار کشنده سرش تیر  

 اش را پر کرد..    کشید و درد بدی قفسه ی سینه 

 دستش را روی سینه اش گذاشت و نالید:  

_ اتفاقی افتاده آقا داوود ؟ گوشی پندار دست شما چی  

 کار میکنه ؟   

داوود دم پر و بی صدایی گرفت ، تخم  چشمش را بین  

 دو انگشت فشرد و با تردید زیاد زمزمه کرد:  



 _ چیزی نیست خانم...فقط شاید..  

با صدای داوود در آمیخت و     صدای پیجر بیمارستان 

رمق از پاهای تابان برد..زانو هایش تا خورد و میان  

 حرف داوود نالید:  

 _ راستش بگید به من..پندار حالش خوبه ؟  

داوود سرش را رو به سقف بیمارستان گرفت و گوشه  

ی لبش را به دندان گرفت...ای کاش که بی موقع پندار  

وشتش اینگونه بود؟  را نخوانده بود...اصال چرا سرن 

هربار باید حامل خبر بد میشد و شاهد صحنه های  

 پریشان کننده..  

سکوت داوود اشک های بی اراده ی تابان را در پی  

 داشت...بغض کرده زمزمه کرد:  

 _ کدوم بیمارستان؟  

داوود از حال و روز تابان باخبر بود...میدانست ماندن  

با این حال  و انتظار کشیدن بیشتر عذابش میدهد ،  

 جواب داد:  

_ گفتم که چیزی نیست خانم...ولی اگه واقعا نمی تونید  

تو خونه دوام بیارید بیایید،  فقط... فقط جان هرکی که  

 دوستش دارید مواظب خودتون باشید..  

 تابان بی رمق زانو زد و پرسید:  



_ چی شده آقا داوود؟ پندارتصادف کرده ؟ آره؟ تو رو  

 که زنده اس ...  خدا فقط بهم بگین  

_ خانم امیری...چندبار بگم چیزی نیست که باورتون  

شه...فقط چون میدونم تو خونه طاقت ندارین آدرس  

 بهتون میدم!  

تابان آدرس بیمارستان را از داوود گرفت..نه حال  

جسمش خوب بود و نه از لحاظ روحی حال مناسبی  

داشت..در پیش زمینه ی ذهنش یک صحنه ی دلخراش  

ه شده بود که تا ابد فراموش نمی کرد و امروز با  ذخیر 

این دلشوره و بعد از آن این تماس نگران کننده آن  

صحنه دوباره و دوباره برایش تجسم شده و همان حال  

 چند ماه پیش را پیدا کرده بود..  

آماده شد...سوئیچ ماشین پدرش را برداشت و  

ر  بیمارستان شد..ماشین قراضه ای که همیشه د عازم 

 لحظات حساس بازی در میاورد و روشن نمی شد..  

چقدر عذاب کشید تا باالخره استارت خورد و کارش را  

 راه انداخت..  

تمام طول مسیر را اشک ریخت و با پشت دست  

صورتش را پاک کرد..تازه میفهمید پندار را دوست  

دارد...حتی خیلی بیشتر از چیزی که تصورش را  

او افتاده باشد؟ اگر روزگار    میکرد...اگر اتفاقی برای 



این بار هم خط قرمز جدایی روی سرنوشتش بکشد  

دیگر دلیلی برای بودن و نفس کشیدن نخواهد  

داشت...حال می فهمید..اکنون که پندار به هر دلیلی که  

نمیدانست راهی بیمارستان شده بود و او از حالش بی  

خبر بود..اکنون می فهمید که نفس و حضور این مرد  

 ر زندگیش چقدر الزم و انکار نکردنیست  د 

   

وارد اورژانس شد و سراسیمه در محیط شلوغ و پر از  

 رفت و آمد محیط چشم چرخاند..  

داوود ناغافل نگاهی انداخت و دخترک سرگردان را  

 دید..تکیه اش را از دیوار گرفت و دستش را بلند کرد.  

  تابان با دیدن داوود اختیار گام هایش را از دست 

 داد..سمت او دوید و ترسیده پرسید:  

 _ کجاست ؟ چه اتفاقی براش افتاده؟  

 داوود دستهایش را برای آرام کردن او باال برد و گفت:  

 _ اجازه بدید یه لحظه ..  

تابان بی قرار بود...چشمانش ترسیده و جسمش طاقت  

 یک جا ایستادن نداشت..  

رش  داوود متوجه ی حال خراب او شد و دستی روی س 

 کشید  



_ خیلی خب ! همین اتاق رو به رو..ولی دکترش هنوز  

 تو اتاقه!  

 تابان بی تامل چرخید و بی اجازه وارد اتاق شد.. 
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 دکتر بی توجه به حضور او رو به مرد جوان گفت:  

_ چند هفته ای باید باهاش بکامی...دارو  

نوشتم ...مسکنش حتما هر شش ساعت یه بار مصرف  

 د اذیتت نکنه!  میکنی که در 

پندار لبه ی تخت نشسته بود و دستش از گردن آویزان  

بود...میان اشک ، لبخند روی لب دختر جوان  

نشست..دکتر متعجب نگاهی به پشت انداخت و تابان  

بی اختیار سمت پندار قدم تند کرد...دیگر زمان  

رودروایسی و خجالت نبود...پندار همچنان مات و  

ی  او  بود که تابان خودش را  متحیر از حضور ناگهان 

تقریبا به آغوش او رساند و دستانش را دور کمرش  

 حلقه کرد  

پزشک جوان با دیدن این صحنه لبخند به لب سری  

تکان داد از اتاق خارج شد...پندار حسابی غافل گیر  

شده بود..آهسته دست سالمش را روی سر او کشید و  

 زمزمه کرد:  



اصال کی بهت گفت که  _تو اینجا چی کار میکنی ؟  

 بیای؟   

تابان  سرش را از روی شانه ی او برداشت و فاصله  

 گرفت..چشم در چشم مرد جوان جواب داد:  

_ نگران شدم..داشتم میمردم از بی خبری که آقا داوود  

 گفت اینجایی!  

قلب مرد جوان از هیجان به تالطم افتاده بود..رفتار  

ن درد زیاد  لبخند  تابان چیزی ورای  تصور او بود..میا 

قشنگی تحویل همسرش داد و با انگشت اشک زیر  

 چشم او را پاک کرد..  

 _ و تو تا اینجا گریه کردی؟  

 تابان نگاهش را زیر کشید و آهسته جواب داد:  

_ ترسیدم..مکث کوتاهی کرد و این بار بانگاهی که زیر  

 پایش را می پایید ادامه داد:  

 !    _ ترسیدم از دست داده باشمت 

پندار پلکهایش را روی هم گذاشت و حال خوب این  

لحظه اش را به جان خرید..ترسیده بود و ترسش چقدر  

شیرین بود...گریه کرده بود ! برای او گریه کرده بود و  

قطرات اشکش به قیمت مرواردیدهای دریا خریدنی  

 بود.  



نوازش انگشتش را روی گونه ی او بارها و بارها  

   تکرار کرد و گفت: 

_ نترس..بهت قول میدم تا دنیا دنیاست مثل این دست  

 وبالت باشم  

تابان  خنده ی ریزی کرد و اشاره ای به دست او  

 انداخت  

 _ یادم بنداز سر فرصت یه یادگاری روش بنویسم!  

 چقدر حال جفتشان خوب بود..پندار به شوخی گفت:  

 _ مثال یه بیت شعر؟؟  

 تابان سری تکان داد و گفت:  

 بیت شعر !    _ یه 

 پندار آهسته دست به بازوی او کشید و دوباره پرسید:  

 _ میشه بگی منم بدونم ؟  

تابان لبهایش را جمع کرد و خیره به گچ دست او  

 زمزمه کرد:  

 _ به خودم آمدم انگار تویی در من بود...  

 پندار بالفاصله ادامه اش را زمزمه کرد:  

 ود!  _ این کمی بیشتر از دل به کسی بستن ب 

 تابان متعجب نگاهش کرد..پندار لبخندی زد و گفت:  



_ علی رضا آذر ...ذخیره اش کردم..هرچی عکس  

پروفایل داری االن تو گالری گوشیم داره خوش رقصی  

 میکنه!  

 لبهای تابان نرم و آهسته از هم کشیده شد  

 پندار به سختی دست شکسته اش را حرکت داد و گفت:  

ت دم عیدی وبال گردنم  _ به گمونم فقط میخواس 

نیست ...این وبال من و من وبال  بشه...ولی مهم 

 تو...عادالنه اس دیگه نه؟؟  

 تابان پشت دستش را زیر چشمش کشید و جواب داد  

 _ عادالنه اس !  

در همین حین داوود ضربه ای به در زد و وارد  

شد...تابان فاصله را زیاد کرد و داوود با احتیاط  

 نزدیک کرد..    خودش را به آنها 

 اُور پندار روی ساعدش بود و نگاهش نگران..  

 با فاصله ی چند قدمی از او ایستاد و پرسید:  

 _ بهتری؟  

 پندار نگاهی به دستش انداخت و با مزه جواب داد:  

 _ ای ، فعال که به زور مسکن آرومم! 
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داوود که شوک بزرگی را پشت سر گذاشته بود متاسف  

 ت:  نگاهی کرد و گف 

_ بازم خدارو شکر که سرعتش کم بود..با اون چیزی  

 که من دیدم یه لحظه باخودم گفتم ..  

 سکوت کرد و ادامه ی حرفش را فاکتور گرفت  

 پندار گرم و دوستانه در جوابش گفت:  

_ ای بابا..شما دوتا که حلوام پختین رفت پی  

کارش...بابا من خوبم ببنید؟؟ سپس به دست شکسته  

 زد  اش اشاره  

داوود سعی کرد لبخند بزند...سرش را باال گرفت و با  

 یه جمله مسیر بحث را تغییر داد:  

_ واال ترسیدم حقیقت نگم ،خانومت طاقت  

 نیاره...وگرنه حرف نمیزدم تا کارت تموم شه!  

 _ کار خوبی کردی!  

جواب پندار مایه ی آرامش داوود شد...پر انرژی تر  

 گفت:  

 میری خونه یا...؟؟  _ حاال چی کاره ای ؟  

تابان که تا آن لحظه سکوت کرده بود بالفاصله به  

 حرف  آمد:  

_ نه!  نه..میریم خونه ی ما ، برات قورمه سبزی  

 درست کردم!  



داوود به سختی لبخندش را مهار کرد ولی پندار هیچ  

تمایلی به پنهان کردن حال خوبش نداشت...برایش شام  

زندگی! یعنی خواستن    درست کرده بود و این یعنی خود 

 و دل به او دادن...  

 تابان بالفاصله به خودش آمد..خجالت زده زمزمه کرد:   

_ امشب بیاید خونه ی ما..میخوام خودم حواسم بهتون  

 باشه!  

پندار غرق خوشبختی بود..نگاه مشتاقش را از تابان  

 گرفت و به داوود داد  

..بانو  _ تو بگو چی کار کنم ؟ حاج گفته بریم اونجا. 

میگه برم اینجا..کمک کن داوود جان..تو تجربه داری ؟  

آدم اینجوری وقتا بین زنش و مادرش  کدوم باید  

 انتخاب کنه؟  

داوود خندان سرش را زیر برد..باانگشت پشت گردنش  

 را خاراند و بامزه گفت:  

_ واال از نظر من نری خونه خیلی بهتره..حاج خانم با  

 وکه میشه!  این حال و وضع ببینتت ش 

 پندار تایید وار سرش را تکان داد و رو به تابان گفت:  

_ پس دیگه مهمون خودتم...منم که عاشق قورمه  

 سبزی..چه شود؟  



تابان با نجابت نگاهش را دزدید..پندار رو به داوود  

 گفت:  

_ حاال که گفتی باید زحمتشم بکشی..من و تابان بزار  

گو از طرف امیری  درخونه..فردام یه سر برو ماه نو ب 

 اومدم بابت همون سفارش..  

اینو بگی کافیه...بعدشم یه سر بیا دنبالم که فکر نکنم  

 با این دست بتونم پشت فرمون بشینم!  

داوود اُور او را روی دستش جا به جا کرد و بامزه  

 پرسید:  

 _ امر دیگه ای نیست؟  

پندار درد دستش را پشت خنده ی کوتاهش پنهان کرد  

   و گفت: 

_ نه دیگه... فقط میمونه یه محمد که اونم خودم بهش  

زنگ میزنم..حاال دارم براش..تماس بی وقتش نبود من  

 االن اینجا نبودم  

حال و روز هر سه تا خوب بود...خسته بودند و  

خوشحال... ولی این وسط  حال و روز تابان و پندار  

چیز دیگری بود ، واقعا خواستنی و پر از شور عشق  

.حالشان مانند کسی بود که به قله صعود کرده  بود. 

است..هم خسته بودند و هم فاتح و فاتح بودن چه حس  

 خوبی بود..  



   

سپیده ی صبح از پنجره ی اتاق نفوذ کرده و تا قسمتی  

 از نشیمن را روشن کرده بود..  

پندار سر جایش نشست ..درد تا سرشانه هایش پیچیده  

 یکرد..  بود و خواب با چشمانش غریبی م 

نگاهی به چهره ی غرق خواب تابان انداخت ولبخند  

زد . پتو را روی او منظم کرد و فکر کرد چه شب  

خوبی را در کنار او سپری کرده است..تا نیمه های  

شب  باهم گفتگو کرده بودند..آزادانه و بدون هیچ  

ممانعتی کنار هم نشسته بودند و یک دل سیر بعد از  

 م وقت گذاشته بودند..  این مدت برای شناخت ه 

دستش را به نرمی روی سر تابانش کشید..انگار که  

این دختر خواب راحت نداشت...چند ساعت بعد پندار را  

بیدار کرده  و داروهایش را داده بود...سجاده و چادر  

نماز سفیدش که دیگر گفتن نداشت...میان آن چادر  

سفید ، در نوای زیبای اذان به قدری روحانی و  

استنی شده بود که دل مردانه ای او را برای همیشه  خو 

به بند کشیده بود..اسیر شده بود و خودش میدانست  

این اسارت بی درد ، شیرین ترین اسارت دنیاست.به  

قدری شیرین است که حالوتش تلخی این درد ظالم را  

 از بین میبرد..  



دخترک چقدر معصوم و بی آزار خوابیده بود..خوابش  

هایش سبک تر بود..دستی به ادامه ی    سبک و نفس 

موهای بافته شده اش کشید و یادی از دخترکان کوچک  

، ظریف و دلربایی کرد که هر کالمشان خستگی از تن  

آدم به در میکند...دلش یک دختر می خواست..یک  

دختر شیرین زبان از جنس تابانش..یک دختر که به  

 باشد   همان اندازه که شیرین است ، مقاوم و مغرور 

 

 #۲۶۱ 

ناهید یک نگاه به دست پندار و یک نگاه به چهره ی  

 سر به زیر و آرام تابان انداخت.  

پندار دست پشت کمر تابان گذاشت وتقریبا سمت ناهید  

 هلش داد ، سپس رو به ناهید گفت:  

_ الوعده وفا حاج خانم..اینم عروستون..فقط اینو بگم  

رید مریدی  که دیشب تا صبح باال سر من  بوده ..خ 

چیزی  دارید بزارید واسه بعد که میدونم امروز خیلی  

 خسته اس!  

دسته های کوچک ساک بین انگشتان تابان فشرده  

شد..ناهید که حسابی جگرش برای پندار کباب بود ،  

لبهای بهم دوخته شده اش را از هم باز کرد و با گفتن  

"خوش اومدی عزیزم" تابان را در آغوش  



را روی شانه ی او گذاشت و به    کشید ..سپس سرش 

دور ازچشم تابان برای پندار و پنهان کاریش چشم غره  

 رفت.  

پندار لبخندی زد و خجالت زده انگشت به پیشانی  

 کشید..ناهید از تابان جدا شد و رو به پندار غر زد:  

_ تو نباید یه زنگ به مادرت میزدی می گفتی که چی  

؟دستت درد نکنه آقا  شده؟ یعنی من اینقدر غریبه بودم  

 پندار! همیشه من آخرین نفریم که باید باخبرشه!  

بغض کرده بود..مادر بود وتحمل نداشت خار به دست  

فرزندش برود چه رسد به اینکه دستش شکسته ، وبال  

 گردنش باشد و رنگ و رویش را از درد پریده ببیند.  

 تابان آهسته صدایش زد:  

 _ مادرجووون؟  

د..پندار با مالحظه پیش آمد و از آنجایی  ناهید کنار کشی 

که قلق مادرش را می دانست طبق معمول او را میان  

 آغوشش جا داد.  

تابان مات حرکت دلبرانه ی او شد.حرکتی که ریز و با  

پندار پشت آن چهره    این مهارت زیاد صورت گرفته بود. 

ی جدی و مصمم یک دنیا مهر و عاطفه پنهان داشت  

نا به شرایطی خاص یکی از آنها را رو  که هر روز و ب 



میکرد.تابان غرق افکارش بود که پندار کنار گوش  

 مادرش زمزمه کرد:  

_ مثال زنگ میزدم خبر میدادم چی شده ، چه از کاری  

 از دست شما برمیومد جز نگرانی هان؟  

 ناهید بغض کرده جواب داد:  

_ هیچی..حداقل حالم مثل االن نبود..خدا منو بکشه  

نی شب تا صبح چی کشیدی تو؟ چرا نیومدی خب  یع 

 خبر مرگم خودم پرستاریت  کنم  ؟  

 پندار آهسته فشاری به بازوی مادرش وارد کرد وگفت:  

_ هیسس! خدانکنه مادر من....بعدشم گفتم که شما  

پرستار خوبیه  نبودی ، عوضش تابان بود..باور کنید هم 

 !  هم سر وقت داروهام داده که درد اذیتم نکنه 

ناهید نگاهی به چهره ی گلگون تابان انداخت و  

 لبخندی برایش زد  

_ دستش درد نکنه... خسته نباشی دخترم..االنم برو تو  

اتاق لباست عوض کن تا منم یه ریزه گوش این پسر  

 تاب بدم که دیگه هوس نکنه چیزی ازم مخفی کنه!   

 صدای آخ آخ ریز پندار باعث خنده ی تابان شد...  

شمی" گفت و از مادر و پسر فاصله  سپس "چ 

گرفت..ناهید رفتنش را با چشم دنبال کرد و آهسته  

 پرسید :  



_ نق و نوق نکرد...نگفت دوست ندارم بیام و از این  

 حرفا؟  

پندار با دست مادرش را سمت آشپزخانه هدایت کرد و  

 جواب داد:  

_ شما اول یه چاییی یه شربتی ، یه چیزی به این  

سته بده ، بعد بشین سر میز محاکمه  مفلوک دست شک 

 و سوال پیچش کن؟  

ناهید با اصرار پندار و هم گام با او وارد آشپزخانه  

 ..او سر یخچال رفت و پندار در جوابش گفت:  شد 

 _ گفت من مشکلی ندارم!  

ناهید شیشه ی بهار نارنج را بیرون کشید و متعجب  

 نگاهش کرد  

نوازش داد و با مزه  پندار با انگشت کنار شقیقه اش را  

 گفت:  

_ تابان میگم..گفتم حاج خانم گفته یکی دو روز بریم  

 اونجا گفت من مشکلی ندارم!  

 ناهید به معنی فهمیدن ابرویی باال داد و زمزمه کرد:  

 _ خب خدارو شکر که با ما مشکل نداره!  

 پندار خندید ، صندلی را کنار کشید و دوباره گفت:  

یشب فهمیدم دستپختشم حرف  _ و یه چیز دیگه...د 

نداره..یه قورمه سبزی گذاشته بود خدایی خوردن  



داشت.. فکر کنم با این وسواس من ، اینم جای شکرش  

 باقیه!  

 ناهید دوتا لیوان برداشت و باز گفت "الهی شکر".  

پندار پشت میز نشست ..ناهید شیشه را ته لیوان ها  

 خالی کرد و گفت:  

ی خالی بود ، اصال جفتمون  _ دیشب جات تو خونه خیل 

پکر بودیم..بابات دید خیلی حالم گرفته اس گفت باید  

جمع و جور کنیم این دوتا رو زودتر بفرستیم سر خونه  

 زندگیشون! 

 

 #۲۶۲ 

نگاهی انداخت  پندار متعجب چشم درشت کرد ..ناهید نیم 

 و گفت:  

_ اونجوری نگام نکن..بهش گفتم حاجی بزار سال پویا  

 حرف عروسی بزن..چی بگه خوبه ؟  دربیاد بعد  

پندار منتظر ادامه ی حرف مادرش نشسته بود..ناهید    

 پوفی کشید و گفت:  

_ میگه ول کن این حرفا رو..بزار تا چشمم بازه  

عروسی بچه ام ببینم..میگم حاجی باز شروع کردی ؟  

یه شب پندار نیست بازم  وهم برت داشته ؟  

و دوتا بزرگتر    میخنده..میگه یه جشن ساده میگیرم 



دعوت میکنیم...هیچ کس از فردای خودش خبر  

نداره ...یه مسئولیت دیگه رو دوشمه ، اونم اینه که  

پندار سرو سامون بدم..سخت نگیری اینم انجامش دادم  

 و دیگه خیالم راحته!  

 ناهید سمت یخچال چرخید..پندار آهسته پرسید:  

 _ شما چی گفتین؟  

 و با اخم گفت:    ناهید چرخشی به گردنش داد 

 _ چیه..نکنه توام با بابات هم عقیده ای؟  

پندار تکیه زد..ضرب ریزی روی میز گرفت ونیشخند  

 زد..ناهید پارچ آب را بیرون کشید و گفت:  

_ هم عقیده ام که باشی دیگه با این دست شکسته باید  

 عقیدُت بزاری در کوزه آبش بخوری!  

زخانه  پندار خندید و صدای خنده اش در آشپ 

 پیچید..ناهید غرغر ریزی کرد و گفت:  

 _ واال...پدر و پسر  

لنگه ی همن..همه ی کاراشون هول هولکی ، همه اش  

با عجله..انگار نه انگار منم حق دارم...مثال االن تو با  

 این دست میتونی کت شلوار دو مادی بپوشی؟  

لیوان ها از آب خنک پارچ پر شد..پندار به شوخی  

 گفت:  



ارش که قطعا میتونم بپوشم ، میمونه یه آستین  _ شلو 

 کت که اونم خالصه براش یه راهکار پیدا میکنیم  

ناهید دست از  کار کشیدو حرصی برای پندار چشم ریز  

کرد..پندار خنده ی بلند دیگری  کرد و ورود تابان  

 باعث شد ناهید جمله ی بعدی اش را غالف کند  

رو پسر باخبر بود  هرچند که از سابقه ی خراب این پد 

و خوب میدانست اگر تصمیمی بگیرند حتما عملی  

میکنند..بی سرو صدا و بی جنگ و جدال پیش میبرند  

 و او را تحت عمل انجام شده قرار میدهند..  

حضور تابان اگرچه راه حرفش را بست ولی رفتار  

دوستانه و نگاه پر مهر دو جوان نسیم خوشی شد و  

کرد..به نظرش روابط دو  قلبش را به آرامش دعوت  

جوان حسنه می آمد به قول پندار و همین هم جای  

شکر داشت..بازهم در دلش خدا رو شکر کرد و دو  

لیوان بهار نارنج دلچسب را تقدیم زن و مرد جوان  

 کرد..  

تابان بسیار مرتب و موقر ظاهر شده بود..لباس های  

تر و تمیز و مناسبش نشان دهنده ی شخصیت پخته و  

 کار پاکش بود..  اف 

ناهید این بار به چشم خریدار نگاهش کرد..صورت  

ظریف و دلنشینی داشت..ساده بود ولی دوست داشتنی  



میزد..موقر بود و وقار از تمام حرکاتش میبارید..لبخند  

میزد اما ملیح و بی سر و صدا..نگاه میکرد اما خیره  

نمی شد...همین ها کافی بود..به عالوه ی اینکه  

در نگاه پندارش بیداد میکرد..ناهید عاشق    رضایت 

پندارش بود و پندار عاشق تابان بود..و نمی شد که  

 مادر عاشق عشق فرزندش نباشد 

 

 #۲۶۳ 

نرگس تنها رفته بود و با تارا برگشته بود..البته این  

بار با دفعات قبل فرق میکرد..این بار تارا با اجازه ی  

روزی کنار مادرش  مهرداد آمده بود..آمده بود که چند  

باشد تا نرگس در این دوره ی سخت کمی از او  

 پرستاری کند.  

چند روزی بیشتر به عید نمانده بود..ناهید کارگر گرفته  

بود و نرگس باید خودش یاعلی می گفت و کمر همت را  

می بست...گویا عادت کرده بود که تمام کارهایش را  

د..هم  باهم پیش ببرد..هم کار کند ، هم مادر باش 

 پرستار!  

این وسط دخترهای تارا و شیطنت کردن هایشان هم که  

گفتن نداشت..ولی خب نرگس صبور بود...که اگر  



صبوری نمی کرد این روزها ی سخت هرگز سپری نمی  

 شد..سیاه و سنگین میشد و نابودش میکرد .  

تابان هم البته کم َکَمک ُکمکش میکرد..گاهی گوشه ای  

و میان دست و پای نرگس لول  از کار را می گرفت  

 میخورد..  

خوشحال و سرحال بود و خنده از روی لبش کنار نمی  

رفت...گاهی با اشتیاق تمام کنار تارا می نشست و ریز  

به ریز از خریدها و انتخابهایش می گفت..لوازمی را  

که به خواست ناهید خودش کادو پیچ کرده بود که روز  

.گاهی هم تارا یواشکی  اول عید برایش عیدی بیاورند . 

و خواهرانه کنار گوشش پچ پچی میکرد و با شیطنت  

زیاد خواهرش را خجالت میداد..در هر صورت چند  

روز خانه ی مادر شوهر بودن حرفهای زیادی برای  

گفتن به جا گذاشته بود و همین طور نصیحتهای  

فراوانی که حتما باید آویزه ی گوشش میکرد...او از  

ر مادرشوهرش صبح کرده بود می گفت  شبهایی که کنا 

و تارا از تجربه های تلخ و شیرین خودش در این  

دوران...شاید زندگی تارا خیلی هم قابل تحسین نبود  

ولی میشد از تجربه هایش درس گرفت و به موقع از  

 آنها استفاده کرد  



نرگس از تغییر روحیه ی تابان انرژی می گرفت..گویا  

ندار برایش الزم بود تا تغییر  دو سه روز تنهایی با پ 

 روحیه بدهد و به زندگی برگردد  

   

صدای زنگ در اهالی خانه را متعجب کرد..خانه ی    

ساده ای که به شدت رنگ و بوی عید گرفته بود و  

طراوت از درو دیوار قدیمی اش میبارید..مهرداد روز  

سوم فروردین به جمعشان اضافه شده بود و رحمن هم  

از سیزده ، سری بزند و برگردد..جمع    قرار بود قبل 

حاضر پای برنامه های تلویزیون عیدشان را جشن  

گرفته بودند..تارا و مهرداد کنار دست هم خوش و بش  

میکردند و نرگس کما فی السابق داخل آشپزخانه با  

غذای ظهرش سرو کله میزد..تابان اما این روزها به  

گوشی  شدت شلوغ پلوغ بود..بیشتر وقتش را پای  

نجوای عاشقانه میکرد و ریز به ریز آمار میداد و آمار  

می گرفت.. اما این زنگ بی موقع همگی را کنجکاو  

کرد..نرگس از داخل آشپزخانه سرک کشید و مهرداد  

که تقریبا وسط اتاق دراز کش شده بود بالشت را از  

 زیر دستش کشید و بلند شد..  

د..تابان  دخترها خانه را روی سرشان گذاشته بودن 

باشنیدن صدای زنگ  تماسش را با پندار قطع کرد و  



وارد نشیمن شد..تارا و نرگس ساکت و منتظر  

بودند..تابان گوشی به دست وارد سکوتشان شد و  

 پرسید:  

 _ زنگ زدن؟  

تارا سرش را به تایید تکان داد و نرگس متعجب  

 لبهایش را باال کشید..  

فرو رفت..حضور    لحظاتی بعد خانه در بهت و ناباوری 

غافل گیر کننده ی علیرضا آن هم روز پنجم عید  

دخترها را به وجد آورد..مهرداد خوشحال از این اتفاق  

شانه به شانه ی علیرضا وسط نشیمن ایستاد...نرگس  

بغض کرده به زمین آشپزخانه چسبیده و دعا کرد که  

این صحنه خواب و رویا نباشد..دخترها اما بی تاب پدر  

..علیرضا ساک زندان را روی زمین گذاشت و  بودند. 

در عوض دخترهایش را در آغوش گرفت..حس و حال  

عجیبی بود و بغضی شیرین همه ی اهل خانه حتی  

مهرداد را در برگرفته بود...تقریبا همه ساکت بودند  

حتی مهسا و درسا که تا آن لحظه یک بند سرو صدا  

مادر و  میکردند ، آرام شده و شوک زده به اشکهای  

خاله تابانشان نگاه میکردند..بعد از دخترها علیرضا  

نوه هایش را بوسید ...درسا به آغوش کشید و سمت  

 نرگس رفت..  



نرگس با ولع زیاد قدو باالی علیرضایش را تماشا کرد  

و اشک در چشمانش پیچ و تاب خورد..بغضش را فرو  

 داد و آهسته لبهایش را بهم زد:  

 _  خوش اومدی!  

ضا پای اپن ایستاد..لبخند قشنگی تحویل نرگسش  علیر 

 داد و با اشتیاق زیاد زمزمه کرد:  

 _ سالم!  

نرگس پلکهایش را بست..خواب نبود ، بیدار بود و  

 دوباره صدای علیرضا را از نزدیک میشنید..  

علیرضا درسا را روی اپن آشپزخانه نشاند و سرش را  

 نزدیکتر برد  

که بوی غذات غوغا کرده  _ نرگس خانم چطوره ؟ بازم  

خانم ؟ میدونستی مهمون داری یا به باز به دلت افتاده  

 بود که آش بار بزاری؟  

اشک از گوشه ی چشم نرگس سر خورد..تک خند  

 قشنگی زد و با پشت دست اشک چشمش را گرفت. 
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اشک از گوشه ی چشم نرگس سر خورد..تک خند  

 ت.  قشنگی زد و با پشت دست اشک چشمش را گرف 



_ به دلم افتاده بود این روزا یه خبر خوبی بهم  

میرسه..میدونستم سایه ی سرم قراره بیاد آش چیه؟  

 گوسفند قربونی میکردم به پات!  

علیرضا کمر صاف کرد..نرگس همه ی کس و کارش  

بود...زنی که مردانه پشت او ایستاده بود و از خانه و  

 خانواده ی او یک تنه حفاظت کرده بود..  

 رگس اشاره ای به داخل نشیمن زد و گفت:  ن 

 _ بفرما علی آقا...بشین تا برات چایی بریزم!  

علیرضا دل از نرگسش نمی گرفت ولی حضور بچه ها  

مانع زیاده روی او میشد...عقب گرد زد و با تعارف  

مهرداد کنار بخاری نشست..تارا ساک پدرش را از  

پدرش به    وسط اتاق برداشت و تابان برای پذیرایی از 

کمک نرگس شتافت..پدری که هنوز معلوم نبود  

 مرخصی آمده یا آزاد شده است.  

ساعتی بعد همگی دور علیرضا را گرفته و ناباورانه به  

جریان آزادی او گوش سپرده بودند..علیرضا که  

خودش هم هنوز در شوک آزادیش بود از خیّر بی نام و  

مهر آزادی  نشانی گفت که بدهی او را پرداخت کرده و  

زیر برگه ی زندان او زده است..علیرضا حرف میزد و  

ذهن فعال تابان سمت و سویی آشنا می رفت..یعنی  

ممکن بود آن خیّر آشنایی که پدرش می گفت ، همین  



نزدیکی ها ، در همین حوالی...کنار گوش خودش ،  

همدم و همراه خودش ، پندار خودش باشد؟ از پندار  

دست به چنین کاری زده    بعید نبود که در خفا 

باشد..مگر نه اینکه بارها و بارها پنهانی از او و  

 خانواده اش حمایت کرده بود؟  

با این افکار از جا بلند شد و همه ی نگاه ها را دنبال  

خودش کشید..باید تا شب نشده  این معما را حل میکرد  

وگرنه خواب و خوراک روزش میشد فکر کردن به  

 و از حضور پدرش لذت نمی برد!    همان خیّر ناشناس 

این روزها به قدری حال دلش خوب بود که  

میترسید..میترسید یکهو از خواب بپرد و بفهمد همه ی  

 اینها خواب و خیالی بیش نبوده است..  

زیبایی رابطه ی خودش با پندار..آرامش قلب بیمارش  

بعد از این همه تالطم..بهبودی رابطه ی مهرداد و تارا  

ه عروسی داوود و نامزدی شادی با دانیال مجد و  و البت 

این آخری که دیگر نور علی نور بود ، آزادی پدرش  

که همیشه برایش مثل یک رویا دست نیافتنی می آمد  

 شده بود سرمایه ی حال خوب این روزهایش.  

با دستی لرزان شماره پندار را گرفت..هم هیجان داشت  

وضیحات او بی  و هم ته دلش برای شنیدن حرفها و ت 

 تابی میکرد..  



پندار پای گوشی نشسته بود تا خبر آزادی علیرضا را  

از دهان محمد بشنود و خیالش راحت شود...بعد از  

 پیام را برای داوود ارسال کرد  گفتگو با محمد این 

_  شادوماد سالم...بی زحمت به اون آقا مجیدتون بگو  

االن محمد  کمتر آیه یاس بخونه..سید آزاد شد ..همین  

 خبرش داد.  

دکمه ی ارسال را زد و درجا تماس تابان را برقرار  

 کرد  

شنیدن خبر آزادی سیّد از زبان تابان حال و هوی  

دیگری داشت..هرچند که دختر خیلی هم وارد نبود زیر  

زبان او را بکشد...هرچند که بسیار زیاد تالش کرده  

  بود که از ال به الی همه ی حرفهایش به پندار 

برسد..به همان خیّری که آزادی پدرش را ، اول سال  

نو برایشان به ارمغان آورده است ، ولی پندار هم بی  

سیاست نبود..خیلی نرم و زیرکانه دختر را پیچانده  

بود...تابان از هر دری رفته بود پندار راه را بر افکار  

او بسته و زیر بار این امر مهم نرفته بود..در نهایت  

ود" اگه دوست داری فکری کنم کار من بوده  هم گفته ب 

نمیاد قهرمان داستانت  باشم     خب فکر کن...منکه بدم 

ولی آخرش  اینم میگم که پیش خودمون دوتا  

 نبوده..هرکی بوده خدا خیرش بده"  بمونه ..کار من 



و با این دو جمله آب پاکی را روی دست تابان  ریخته  

ود..هرچند که به این  بود ..هرچند که تابان قانع نشده ب 

موضوع مشکوک بود ولی پافشاری پندار روی کلمه ی  

"نه" اجازه نمیداد بیشتر از این افکارش را به او  

 تحمیل کند...  

پندار آن سوی تماس میخندید و تابان گیج و مشکوک  

این سو با خودش کلنجار می رفت..در نهایت پندار با  

دعوت به  یک دعوتنامه بحث را جمع کرده بود..یک  

شام برای تابان و خانواده ی خواهرش..علیرضا و  

نرگس را البته فاکتور گرفته بود..علتش هم کامال  

مشخص بود...زن و مرد بعد از مدتها نیاز به یک  

خلوت دونفره داشتند..حتما حرفهای زیادی برای گفتن  

داشتند و البته شاید عاشقانه هایی که در هر سن و  

را دارد و قطعا روح انسان     سالی مفهوم خاص خودش 

 بدون آنها میمیرد  

   

نرگس دستی به سرو رویش کشید..سرمه ای داخل  

چشمانش کشید و موهایش را به همان شکلی که  

علیرضا می پسندید شانه زد و دور شانه هایش  

ریخت..لباسی مناسب پوشید و سر آخر کنار دست  

علیرضا نشست...خانه خلوت بود و سکوت ایجاد شده  



قدرت عکس العمل زن و مرد را باال برده بود..علیرضا  

نفس پری از هوای گرم و مطلوب اتاق گرفت...دلش  

..تنگ  برای تنهایی با نرگس خانمش تنگ شده بود 

شدن مال یک لحظه اش بود ، دلش برای نرگسش پر  

میزد..برای نجواهای عاشقانه و گونه های گل انداخته  

د که زیر گوش نرگس  اش..دلش برای روزهایی پر میز 

یک بیت شعر عاشقانه زمزمه میکرد و نرگس نجیبانه  

 لب می گزید و در خودش جمع میشد..  

عطر گل محمدی نرگس را با تمام وجود بلعید و دستش  

 را دور شانه ی او حلقه کرد..همان 

 

طور که او را به خودش نزدیکتر میکرد کنار گوشش  

 نجوا کرد:  

 ات تنگ شده بود؟  _ میدونی دل علی چقدر بر 

نرگس خجالت زده سرش را زیر برد..علیرضا سرش  

 را پایین آورد و آهسته تر گفت:  

_ خجالت نکش نرگس خانم..خجالت بزار واسه  

علی..تو فقط حرف بزن که علی دلش واسه حرفات یه  

 ذره شده! 
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نرگس آب دهانش را فرو داد..خیلی وقت بود که طعم  

پاک را نچشیده بود..خیلی    شیرین این عاشقانه های 

وقت بود که لحظه هایش پر از انتظار و نگرانی شده  

بود و کال خودش را از یاد برده بود..سرش باال گرفته  

 و با چشمانی لرزان زمزمه کرد:  

 _ علی جان!  

انگشتان علی روی صورت نرگس نشست و موهای   

 پریشان و مزاحمش را کنار زد  

...هرچی دلت میخواد  _ جان علی! حرف بزن نرگسم 

بگو...از هرجا دلت میخواد بگو..اصال بیا و علی  

سرزنش کن ..بگو ببین با زندگیم چه کردی ؟ قرار بود  

خوشبختم کنی ولی ببین به چه روزی انداختیم ؟ بگو  

نرگسم ، بگو بزار دل علی آرووم بگیره..وقتی ساکتی  

علی عذاب وجدان میگیره که برات هیچی نداشته جز  

 ب!  عذا 

چانه ی نرگس لرزید..واقعا قصد شکوه وگالیه  

نداشت..اصال به این حرفها فکر نکرده بود..همانطور  

که در چشمان علیرضا نگاه میکرد لبهایش را تکان  

 داد:  



_ خوشحالم که  بازم کنارمی...سخت بود علی جان ،  

ولی من همه ی تالشم کردم که در نبودت از خانواده  

 !  ات خوب نگه داری کنم 

علیرضا با لبخند سری تکان داد و انگشتش را روی  

 گونه ی او کشید  

_ میدونم نرگسم..میدونم که در نبود من ، هم برای  

 بچه ها پدر بودی هم مادر!  

 نرگس لبخند محزونی زد...علیرضا ادامه داد:  

_ ازت ممنونم...مردونگی کردی و تا آخر عمر بدهکار  

 این مردونگیت میمونم!  

 اهش را زیر کشید...  نرگس نگ 

_ نگو علی جان..هرکاری کردم واسه خاطر زندگیم  

بوده..به خاطر تو و بچه ها حاضر بودم سخت تر از  

 اینم تحمل کنم!  

علیرضا از باال به چهره ی تکیده و محزون نرگس  

نگاه کرد..لعنت به مسبب این همه مصیبت که نرگس  

داد و  زیبایش از بین برده بود...اگر عمرش کفاف می 

روزی دستش به آن نامرد می رسید تقاص هیچ کس را  

نمی گرفت ، تقاص عذابی را که نرگس کشیده بود را  

 حتما می گرفت...  



نرگس انگشتان شصتش را دور هم به بازی گرفته  

 بود..علیرضا با این سوال بحث را ادامه داد:  

_ از بچه ها بگو ؟ تارا زندگیش خوبه ؟ تابان از  

 ؟  شوهرش راضیه 

 این سوال او باعث شد نرگس مجددا نگاهش کند  

_ شکر...تارا رو که میدونی ، فعال بارداره و دارن  

سعی میکنن باهم کنار بیان...ولی تابان هزار هللا اکبر  

شوهر خوبی داره..اصال قابل مقایسه با هیچ کس  

نیست..بس که این پسر عاقل و موجهه ..بس که  

..بعضی وقتا فکر  فهمیده اس و تابان درک میکنه 

 میکنم حضورش تو زندگی تابان معجزه اس!  

 علیرضا نفس عمیقی گرفت و بی مقدمه  گفت:  

 _ زندان که بودم پویا اومد دیدنم!  

چشمان نرگس درشت شد...علیرضا لبخندی زد و همان  

 انگشت را روی صورت نرگس کشید  

_ اونم جوونه خوبی بود...وقتی محمد ، همون وکیلی  

ی مرخصیم برای عقد تابان انجام داد ،گفت که  که کارا 

چه اتفاقی براش افتادا خیلی ناراحت شدم...واقعا حیف  

 شد، اون جوون حاال حاالها فرصت زندگی داشت!  

نرگس همچنان در بهت و ناباوری مانده بود..واقعا  

نمیدانست منظور علیرضا از مطرح کردن این حرف  



میاورد یا فقط قصد    چیست؟ آیا پنهان کاری او را به رو 

حرف زدن داشت و بی منظور اسم پویا را به زبان  

آورده بود...خجالت زده لبش را با زبان تر کرد و  

 دستش را به پیراهن سفید همسرش  کشید  

_ راستش ..راستش چی بگم ..من...من نمیدونستم اون  

خدابیامرز اومده دیدنت..اگه ..اگه اون روزا بهت چیزی  

می خواستم تو اون شرایط نگرانت کنم  نگفتم ، فقط ن 

 همین!  

علیرضا لبخند واضح تری زد..دست نرگس را میان  

 دستش گرفت و گفت:  

_ میدونم نرگسم..الزم نیست خودت ناراحت کنی...منم  

از دستت ناراحت نیستم چون به تشخصیت اعتماد  

دارم..عالوه براینکه این دوتا برادر هردوشون  

جای نگرانی یه کم بیشتر    جوونای الیقی بودن..پس 

برای علی حرف بزن که تشنه ی حرف زدنتم نرگس  

 خانم  

حرفهای علیرضا التهاب درون نرگس را کم  

کرد..علیرضا او را به خودش چسباند و اجازه داد بعد  

 از مدتهای زیاد هردو در کنار هم به آرامش برسند..  

ه  نه او دیگر حرفی از آزادی غافل گیر کننده اش زد و ن 

نرگس سوالی پرسید...فعال تنها چیزی که مهم بود  



استفاده از اندک زمانهای موجود بود..استفاده از این  

تنهایی لذت بخش و تا جای ممکن از حضور هم لذت  

 بردن..  

   

 "دوسال بعد"  

تابان دستی به پهلویش گرفت و این درد شیرین را به  

جانش خرید..عجیب کودکش ورجه  وورجه  میکرد و  

 مرکزش را می گرفت.. ت 
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لبش را به دندان گرفت و میان تاریک و روشن اتاق  

نگاهش را به تابلوی بزرگ روی دیوار داد..لبخند  

زد...این تابلو قشنگ ترین هدیه ی زندگیش بود..مگر  

میشد پیشکشی پندار را دوست نداشته باشد..آن هم  

تابلویی که در روزهای سخت با عشق زیاد روی  

 رار گرفته بود..  شاسی ق 

همه ی عکس های ریز و درشت عروسی اش که  

اطراف تخته شاسی را گرفته بودند به کنار و این  

 تابلوی زیبا با آن لبخند کمرنگ به کنار..  

 لگد بعدی آخ  ضعیفش را در پی داشت..  



کودکش عجیب شیطون بود و برای به دنیا آمدن عجله  

 داشت..  

داشت..نه گله میکرد و  تمام ماه درد هایش را دوست  

نه اعتراض ! این کودک ثمره ی مدتها دوا و درمان و  

 مراقبت های لحظه به لحظه ی پندار بود..  

 دستی به شکمش کشید و زیر لب زمزمه کرد:  

_ خودمونیم خیلی شیطونی ، موندم بعد از این چطور  

 میخوام بزرگت کنم؟  

دادگاه  پندار داخل سالن با موبایلش حرف میزد..آخرین  

علیرضا دو روز دیگر برگزار میشد ، محمد طی این  

دوسال خوب از پس کارهای وکالت او برآمده بود و  

تابان امیدوار بود بعد از این دادگاه تمام اموال از دست  

رفته ی پدرش بازگردد و زندگی همان روال خوش  

 گذشته اش را رو کند..  

روی    با این فکر نفس دیگری گرفت و آخرین جمله را 

 آخرین صفحه ی کتاب تایپ کرد  

   

 "تپش های بی صدا"  

   

تکیه زد..دست به پهلویش گرفت و لبخند زنان  گذشته  

 ی پر از دغدغه اش خیلی گذرا مرور کرد  



"تپش های بی صدا "قشنگ ترین عنوان برای کتابی  

بود که خسرو مجد قول داده بود برای چاپ این کتاب  

پر شده بود از خاطرات  کمکش کند..کتابی که سراسر  

 تلخ و شیرین او..  

صدای پندار قطع شد..لحظه ای بعد در اتاق باز شد و  

 پندار با یک لیوان شربت خنک وارد شد  

نور داخل سالن چشم تابان را زد و چشمهایش را بهم  

جمع کرد..پندار نزدیک شد و مهربان او را خطاب قرار  

 داد  

گفت فقط دارز  _ تو که هنوز نشستی ؟ مگه دکترت ن 

 کش ، فقط استراحت مطلق تا این فسقلی به دنیا بیاد!  

تابان لبخند زنان خودش را پیش کشید و باز درد  

شیرین در تمام جانش پیچید...آخ خفیفی گفت و در  

 جواب پندار زمزمه کرد:  

_ دیگه تموم شد..از فردا دیگه میرم واسه استراحت  

 مطلق!  

ز گذاشت و ابروهایش را  پندار لیوان شربت  را روی می 

 باال داد..  

تابان بی توجه به نگرانی بحق او ، سیستم را سمت او  

 چرخاند و پرسید:  

 _ ببین اینو ، عنوانش قشنگه به نظرت؟؟  



پندار  با تعلل دستش را پیش برد و لب تاب را کامل  

سمت خودش چرخاند...کمی بعد چشم ریز کرد و گوشه  

سپس نگاهش را کم کم باال  ی لبش را به دندان گرفت ،  

 کشید و زمزمه کرد:  

 _ قرار بود تقلب نکنی؟  

تابان خندید و خنده اش لگد بعدی را در بر داشت..میان  

 درد و خنده گفت:  

_ هرچی فکر کردم دیدم هیچی قشنگتر از این  

نیست..دیگه باید ببخشید ولی از ال به الی حرفات برا  

 اسمش وام گرفتم!  

بهم جمع کرد..انگشتانش را روی    پندار لبهایش را 

کیبورد لغزاند و نوشته های تابان را ذخیره کرد..سپس  

 لب تاب را بست و گفت:  

_ جا داره حاال که خیلی راحت بهت وام میدم توقعم  

 داشته باشم!  

تابان ابروهایش را باال داد و پندار به لیوان شربت  

 اشاره زد  

 _ شربتت بخور ، پاشو که وقته خوابه!  

تابان خودش را برای روزهای بخور و بخواب آماده  

میکرد..دو هفته تا زایمانش باقی بود و نمیدانست  

میتواند تمام این روزها را بیکار بماند و روز و شبش  



را در استراحت سپری کند یا نه ؟ در هر صورت پندار  

نه ماه تمام به پایش زحمت کشیده بود و او نمی  

ی ، تمام زحمات او را به باد  توانست با یک بی احتیاط 

دهد..پندار منتظر پویای کوچکش روز شماری میکرد  

و تابان به خاطر پندار به خودش قول داده بود حرف  

گوش کن باشد و موجبات ناراحتی او را فراهم نکند.به  

دستور پندار شربتش را سر کشید و لیوانش را روی  

 میز گذاشت..  

دست دراز کرد و    سپس پندار از آن طرف میز برایش 

دستش را گرفت..تابان دست به کمر از روی صندلی  

بلند شد و سالنه سالنه و با حمایت پندار از اتاق کارش  

خارج شد..اتاقی که لحظه به لحظه ی روزهای تلخ و  

شیرینش را در آن ثبت کرده بود و میدانست بعد از به  

  دنیا آمدن پویا ، بازهم در همین اتاق مامن میگیرد و 

این بار عاشقانه های بیشتری از زندگی خودش در  

کنار پندار و همچنین عاشقانه های پدر و پسری را  

 ثبت خواهد کرد..  

یک دست روی شانه ی پندار گذاشته بود و بی صدا  

قربان صدقه ی  تکان های پسرک شیطانش می  

رفت..پسرکی که میدانست خیلی ها چشم انتظارش  

ج رضا که برای بازگشت  هستند...خصوصا ناهید و حا 



دوباره ی پویا روز شماری میکردند...پویای کوچکی  

که با صدای تپش های پویای ناکام رشد کرده بود  

وقرار بود پا به عرصه ی زندگی بگذارد وشاید جای  

 خالی آن جوانمرد را برای خانواده اش پر کند    

تابان در کنار پندار رفت تا برای آمدن پویای بازیگوش  

ده لحظه شماری کند..لحظه هایی که با انتظاری  آین 

 شیرین وبه پایانی شیرین ختم میشد   

   

 یا علی  

 درپناه حق 

 


