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 خالصه داستان:

 ظاهر تلخ، اما شیرینداستانی شاید به

 از دو مرد، دو مردِ موفق، ولی دردکشیده

 های چرخ روزگار کنارآمدهگیریتمام بهانهزیر و بَم زندگی را چشیده و با 

 جسور، مقتدر، باصالبت

شوند که نه راه پس دارند و نه راه پیش. شاید دلیل ورودشان به این راه فرق داشته ناگاه وارد مسیری میهر دو به

و دشوار  شان در این راِه بسی سخت ِها را نشانه رفته. زندگیباشد؛ اما راهشان یکسان است و سرنوشت آن

تنه جور عبورکردن از آن را بکشند، راهی که کردن در مسیر تاریک و بدون نوری است و باید یکهمانند طی

شوند. وارد آزمون تواند زندگیِ آنان را دگرگون سازد. هر دو آزمایش میتقدیرشان در گروِ آن است و می

داند. یکی باید در قبال گرفتن آرامش ن میشوند. پایان این آزمون سخت را تنها خدایشاپروردگارشان می

ای که اینک با عضوی مقدس عزیزش را فدا کند و دیگری باید سخت تالش کند، تالش برای نگهداری از گنجینه

نوعی تازه متولد گشته؛ اما این بار با دو روح پاک اش به حالت نرمال بازگشته و بهو کوچک، ضربان روتینِ زندگی

 در یک کالبد.

 

0 



3 
 

 

 

 سرآغاز داستان:

ات، به اینکه دیگر تمام شد، راهمان از هم خالی کردن جایِشدم! به نبودت، به حس و لمسکاش با تو امتحان نمی

 جدا گشت.

ات، آرزوهای بزرگ و زیبایت، لمس دستان کوچکت، نگاه های کودکانهگیریجانت، بهانههای از دل و صدای خنده

 هایت... .ت و پدرگفتناریا و معصومانهپاک و بی

 هایت... .آه! پدرگفتن

 شود بدون قسمتی از وجودت زندگی کنی؟ها چه کنم؟ مگر میبا این

کنم. از حال پدرانه فدایت میحال... باایناینها برایم چون ناقوس مرگ است؛ اما باسخت است. سکوت این شب

خاطر تقدیری که به این سبب قاب خاطر خودت. بهبه خاطر خودم،کنم؛ نه بهگذرم. به نبودت عادت میتو می

کوبیدم! کاش میخ قاب سرنوشتت را من با حماقتم نمیات شد و آسایش ابدی را به تو رساند؛ اما ایزندگی

 ام!کاش دُردانه ُمنجیگفتم. ایکردم و در همان حال دار فانی را وداع میکاش آرامشم را با تو کامل میای

 اهت همین چند ساعت واسه من بمونهبذار از نگ»

 با این چند ساعت چراغایِ این خونه روشن بمونه

 حاال که نمیشه تمامِ تو سهمِ من و زندگیم شه

 بذار چند ساعت، نگاهم این عشق رو با چشمات سهیم شه

 رو صبورم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو

 من نرواگه سنگ بارید، اگه سیل اومد، تو بی

 یلی سخته، اگه خیلی دوره، اگه حتی دیراگه خ

 خوشی رو تو از من نگیرهمین چند ساعت همین دل

 از این سرنوشتی که بهش دچارم مگه بدترم بود

 یه مُشت خوابِ بد شد همه رؤیاهایی که توی سرم بود

 وقت نکردمجوری کم همون آرزو بود که هیچتو رو این
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 راضی به دردم ببین ترِس دوریت با من کاری کرده که

 صبورم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رو

 من نرواگه سنگ بارید، اگه سیل اومد، تو بی

 اگه خیلی سخته، اگه خیلی دوره، اگه حتی دیر

 خوشی رو تو از من نگیرهمین چند ساعت همین دل

 صبورم که باشم نه طاقت ندارم نبینم تو رو

 «من نرواگه سنگ بارید، اگه سیل اومد، تو بی

 توضیح:

گرای ما نزدیک است و ذهنیِ نویسنده است؛ اما به دنیای واقع گرفتههای تخیلی و شکلاین داستان از شخصیت

مان روزی بتوانیم در این عمل خیر به آن شنیدیم و یا مشاهده کردیم. به امید اینکه همه بیش یا راجعومسلماً کم

 بزرگ شریک شویم.

*** 

 به نام خالق

 صل اولف

 وندعلی جلیل

ها را از هم گشود. کمی هایش به ارتعاش درآمدند و آرام میانِ آناش پلکبا حس برخورد جسمی نرم روی گونه

اش گل انداخت و روی لبانش جوانه زد. صدای کودکانه اش، مِهر پدرانهنشین دُردانهی دلپلک زد و با دیدن چهره

 شد. و زیبای دخترکش، بهترین نوای صبحش

 م سر رفت.خوابی بابایی؟ حوصلهچقدر می -

آرامی روی تختش نشست و جسم نحیف و ظریف دخترکش را روی پاهای خود نشاند. با قلبی ماالمال از عشقی به

رنگ او نشاند و با لبخند عریضی که هنوز هم روی لبانش ای بر خرمن موهای ابریشمی و خرمایی، بو*سهپدرانه

 رفتن نداشت، گفت:یا حاالحاالها قصد ازبینمحفوظ بود و گو

 سالم عزیزدل بابا! مگه ساعت چند بیدار شدی؟ -

 ریایش پاسخ داد:رنگش کشاند و با همان لحن کودکانه و بیایاش را روی چشمان درشت قهوهناز دخترانه
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ن. تو هم هنوز خواب بودی. ها بهم داده بیدارم تا االتلخ سالم. از اون موقعی که مادرجون از اون شکالت -

 م سر رفت. بعد مادرجون گفت بیدارت کنم.حوصله

 شکالت»کوباند و همچنان ثابت مانده بود، با شنیدن عبارت ناگاه لبخندی که قدرتش را به رخ فرمان عقلش میبه

عجیبی! آسانی رنگ باخت و جایش را به غم نهفته در چشمانش داد. عجب صفت از زبان دخترش به« تلخ

های دخترش آن هم از این سن کم خوردنشد؛ ولی شاهد حجم زیاد قرصکاش نیست میای« تلخ شکالت»

های مزخرف و به قول اش، بعد از خدا به این قرصوبازدم زندگیشد کرد؟ فعالً هر نفس دمشد؛ اما چه مینمی

 انگیز ذهنش دور کرد.سیل افکار تلخ و وهممند دخترکش او را از وابسته بود. صدای گله« تلخ شکالت»دخترش 

 بابایی! حواست کجاست؟ -

 اش کشاند و گفت:جویی، دست پرمهرش را روی موهای بلند دُردانهبه نشان دل

 جانم دختر قشنگم؟ -

ها دارم دیر میشه. زنگ اول دیکته داریم. معلممون گفته اگه دیر بیایم، دیگه از اون برچسب ستارهبابایی مدرسه -

 زنه.روی دفترمون نمی

که از اتاقش هایش کرد. دخترش را در آغـ*ـوش گرفت و درحالیی او باز لبخندی نثار لبلحن مظلوم و معصومانه

 شد، پرسید:خارج می

 دراز؟ت برسونه زبونتا حاال شده بابات تو رو دیر به مدرسه -

ی دخترکش بلند شد *تانهی مسو خندید. صدای خندهبینیِ کوچک او گذاشت  اش را روی نوکو سرانگشت اشاره

 داشت، از دهانش بیرون کشید و گفت:و زبانش را تا جایی که امکان 

 زبون من که دراز نیست بابا! -

 آمیز مادرش بلند شد.در همان حین، صدای اعتراض

 عه! مهسا؟ این چه حرکتی بود جلوی پدرت انجام دادی؟ زشته قربونت برم! -

 خند او را از آغـوش خود رها کرد. مهسا زبان شیرینش را به حرکت درآورد و رو به مادرجانش گفت:با لب

 آخه بابایی میگه من زبونم درازه. -

 اش پاشاند و پاسخ داد:مادرجانش لبخندی به روی نوه

 ی دیگه جلوی پدرت چنین کاری نکن.فرنگیِ من؛ ولی دفعهدر اون که شکی نیست توت -

 بهداشتیِ واقع در سالن گام برداشته بود چرخاند و گفت:طرف سرویسسمت پدرش که بهش را بهمهسا سر
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 مادرجون راست میگه بابا؟ -

شد با ت دلبندش چرخاند و لبخند محوی زد. مگر میسمزمان سرش را بهدستش را روی دستگیره قرار داد و هم

 ا، بذر لبخند روی لبانش رشد نکند؟هر بار دیدن رویِ زیبا و آن نگاه کودکانه و دلرب

ت رو پارهکس اون زبون کوچولوی آتیشدرسته عزیزم. این دفعه اشکالی نداره؛ ولی از دفعات بعد جلوی هیچ -

 درنیار.

 مهسا سری تکان داد و با لبخند ظریف و کوچک بر لبش مطیعانه پاسخ داد:

 چَشم. -

طور تفاوت نشان دهد و آنخواست خود را بیشد. چقدر دلش میهای دلبندش گوشتِ تنش میگفتن«چَشم»چقدر 

شده بر توانست. بازدم سنگینی خود لـذت ببرد؛ اما نمیخواهد از بودن او در مأمن امن و پدرانهکه دلش می

 ـینه عمیقاً خارج کرد و وارد شد. آبی به دست و صورتش زد و پس از زدن مسواک، بیرون آمد.اش را از سریه

ی خود را مادرش فاطمه و مهسایش پشت میز نشسته و گویا منتظر آمدن او بودند. انگشتان مردانه و کشیده

رنگش کشاند و از درگاه آشپزخانه گذر کرد. طبق عادت همیشگی، مهسا با ای از موهای مشکیالی طرهالبه

نزد و تنها  تین، بدون پدرش لب به صبحانهحاضر و آماده پشت میز نشسته بود. باز هم به مانند رو یونیفرم مدرسه

ای را در اندازد و بغض خفهبار است که ضعف را به دل او می دانست که این حرکات دخترش چندمینخدا می

شد. عاملش هم تنها خواست از ته اعماق وجودش شاد شود، ذوقش کور میانگیزاند. هر بار که میگلویش برمی

بانش را روی هم فشرد و پشت میز، روی صندلیِ کنار دلبندش جای گرفت و با لبخند اختیار لیک چیز بود. بی

 محوی به او خیره شد.

 باز تو منتظر من موندی وروجک؟ -

 مگه میشه بدون تو صبحونه بخورم باباجون؟ -

 گفت: کردیک تای ابروی خود را باال داد و حینی که از بحث با کودکش عشق می

 برای همین بیدارم کردی؟خوای بگی فقط می -

 م هم بود.خاطر مدرسهبه -

رفت. با عشقی وافر در مقابل نگاه همیشه مهربان مادرش ی او دلش ضعف میچقدر از لحن صادقانه و معصومانه

سمت دهان دخترش برد. ای از نان مالید و چند مغز گردو روی آن قرار داد و بهمقداری از پنیر را با کارد روی تکه

گونه کارهای روتین پدرش خو گرفته بود، با ذوقی کودکانه دهانش را باز کرد و گازی گُنده به آن سا که به اینمه

 لقمه از دستان پرمهر پدرش زد و با ولـ*ـع مشغول جَویدنش شد.
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وِرد خواند  بار به درگاه خداوندش ی ناب مقابلش بود و برای هزارمینگر صحنهفاطمه با لبخند و در سکوت، نظاره

خالیِ  گرفته مقابل نگاهش تا زمانی که جان بر تن دارد، به قوت خود پابرجا بماند. فقط جایی جانکه این صحنه

 گشت.اش کامل میشک شادیها حضور داشتند، بینهاد. اگر آندو نفر عجیب حسرت را بر دلش می

 ش را رنگ بخشید و لب باز کرد:پسرش سنگینیِ نگاه او را حس و غافلگیرش کرد. فاطمه لبخند

 خوای برات نیمرو درست کنم.علی جان اگه می -

 متقابالً لبخندی زد و در جوابش گفت:

 ی مهسا دیر میشه.نه مامان جان. بهتره هرچه زودتر آماده بشم، مدرسه -

 آخه چیزی هم که نخوردی پسرم. -

گرفت، بلند شد و لب ای برای خود میکه لقمهدرحالیلیوان چایش را باال برد و محتوایش را الجرعه سرکشید و 

 گشود:

هات رو بپوش، تا اون موقع من هم ای که خوردم کافیه. مهسا دخترم، چایت رو نوشیدی کفشهمین چند لقمه -

 اومدم.

 ی پدرش کرد و مطیعانه گفت:ی مردانهمهسا لبخند شیرینی نثار چهره

 چَشم بابایی. -

اش گشته بود که ی دُردانهقدر وابستهجواب بگذارد. آنکه تزریق وجود او کرده بود را بینتوانست لحن شیرینی 

ی خشکیده ُمهر، چشمهآن همان غمِ سربهکرد و حاال... . یکحتی روزی نبودِ او را مرگ حتمیِ خود تلقی می

بردن سیلِ ت. برای ازبینباخچشمانش را در برگرفت و آن را تحـریـ*ک به جوشش کرد. نه! نباید خود را می

 ای روی موهای لطیف و ابریشمیِ دخترکش نشاند و وارد اتاقش شد.هجومیِ افکار همیشه مزاحمش، بو*سه

ای خارج کرد و آن را با لباس راحتیِ خانه رنگ به همراه پیراهن سرمهی مشکیوشلوار سادههدف یک دست کتبی

داخل جعبه بیرون کشید و در حینی که آن را دور مُچ دست چپ خود اش را از تعویض کرد. ساعت بندِ چرم مشکی

 نگاهی گذرا به خود انداخت. بست، مقابل آینه ایستاد و به عادت همیشگیمی

کرد در این مدت اخیر به کشید؛ اما احساس میاش را به رُخ میبا وجود آنکه زندگی کماکان پایان روزگارِ جوانی

سالی گذاشته. اگرچه به ظاهر همان علیِ اش فاصله گرفته و پا به دنیای میانن جوانیها از دورای سالاندازه

ساله، زندگی با نامردیِ هشتوی سیرسید؛ اما تا به این دورهوند مقتدر، باصالبت و همیشه موفق به نظر میجلیل

انداختنش ناگاهی سعی بر زمیناقِ بههای محکم او گذاشته بود و هر بار با هر اتفتمام سنگینیِ جبرش را روی شانه

 ها بود که دیگر نگاهش آن رنگ سابق را نداشت، درست از شش سال پیش، سالی که...را داشت. سال
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اش هایش گشت. طبق روال، تمام روزش را این صدا همراهیچسب و آشنایی طنین گوشهای دلصدای خنده

های پرخاطره. شاید به همین برد به همان سالکرد و میحال دور میکرد و قلبش را به تپش و ذهنش را از زمان می

 اش بود.کردن زندگیبستگیِ وافری به دخترش داشت و تنها امید برای سپریدلیل دل

اش را ریش خود کشید و کیف چرمیزدن موهایش دستی به تهبیش از آن تعلل را جایز ندانست و پس از شانه

هایش را پوشید و رو به د. مهسا آماده در درگاه ایستاده و در انتظار پدرش بود. کفشبرداشت و اتاق را ترک کر

 ها را داشت، گفت:کردن آنمادرش که قصد بدرقه

 کنم.مامان جان برای خونه لوازمی الزم نداری؟ اگه چیزی الزمه لیستش رو برام پیامک کن، تهیه می -

خاطر ی پسرش معطوف کرد و با تمام وجود، بهرعنا و چهارشانهفاطمه نگاه مملو از تحسینش را به قدوقامت 

 اش بود به خود بالید. با مهربانی گفت:ی زندگیکردن چنین فرزندی که تنها ثمرهبزرگ

 کنم.نه پسرم الزم نیست. تو هم کار داری. اگه چیزی الزم باشه خودم تهیه می -

 لبخندی بر لب نشاند.

 خوام خسته بشی. مواظب خودت باش. خدانگهدار.ست. نمییفهاین چه حرفیه مامان؟! وظ -

 اش را به نشان وداع باال گرفت و گفت:دست پُرمهر مادری

 سالمت. خدا پشت و پناهتون باشه.طور. برید بهشما هم همین -

دست  در حینی که همان طرح انحنای زیبای بر لبانش را محفوظ داشته بود، دست پرقدرت و گرمش را در حصار

 ظریف و کوچک دخترکش نهاد و همراه با هم وارد اتاقک آسانسور شدند.

*** 

بزرگ مدرسه توقف کرد. مهسا کمربندش را باز شده شده مقابل درب آهنیِ صورتی رنگدقیقاً رأس ساعت تعیین

با همان انگشتان  رنگش بیرون زده بود،بنفش ی مقنعهدارش را که لجوجانه از گوشهای از موهای موجکرد و طره

 ی پدرش را بـ*ـوسید و با همان لحن شیرین و دلربایش گفت:کوچکش به داخل هدایت کرد و گونه

 تیپم.ممنون باباجونِ خوش -

 ای گفت:خندهاش را به مهسایش داد و با تکشده بر گونهمتقابالً جواب نگیِن کاشته

 موقع به مدرسه رسوند؟دیدی پدرت تو رو به -

 ست.ای من یه دونهباب -

 از اعماق وجودش خندید.
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 کردی؟کار میکم نمک بریز پدرسوخته! تو اگه این زبونت رو نداشتی، باید چی -

باخت، لب به ای از لبان کوچکش رنگ نمیسمت دستگیره برد و در همان حال که لبخند لحظهمهسا دستش را به

 سخن گشود:

 چرخه.زبونم خودش میوقتی بابایی مثل تو داشته باشم،  -

 چشمکی نثارش کرد.

 تونی زبون بریز. مواظب خودت باش عزیزم. یادت نره که...پاره! باشه مهسا خانوم تا میای آتیش -

 ی مشتاق و منتظر پدرش انداخت و گفت:پیاده شد و نگاهی به چهره

 دَوم.نمی ها مسابقه دو نمیدم و تو حیاط همباشه باباجون. دیگه تو مدرسه با بچه -

 سالمت.آفرین گل دختر. برو به -

و دستی برای او تکان داد. وقتی از ورود دخترش به داخل محوطه بزرگ مدرسه اطمینان حاصل یافت، با آنکه بازهم 

ها را موجی از نگرانی و افکاری منفی ذهنش را هدف قرار داده بودند، سعی کرد با آرامش و طی یک بازدم عمیق آن

دنده اتومات ماشین را تنظیم کرد و باالخره پایش رضایت گذاشتن بر روی پدال گاز را داد و آنجا را به قصد بزُداید. 

 رفتن به شرکتش ترک کرد.

کردن ماشینش در پارکینگ خصوصیِ کردن مسیر، وارد محوطه بزرگ شرکت شد و پس از پارکپس از دقایقی طی

ی پیراهنش کشید و راه منتهی به آسانسور را در پیش گرفت. به یقه شرکت، با طمأنینه پیاده شد و به عادت دستی

دادن دادند و او در پاسخ تنها به تکانتا زمان رسیدن به اتاق کارش تمامیِ کارکنان محترمانه به او سالم می

 کرد.سرش اکتفا می

رسیدگی به رسید  گشت، مشغولرضا، دوست قدیمی و صمیمیِ او که از قضا شریک کاریِ او هم محسوب می

 تر رفت و قبل از آنکه او وارد اتاقش شود، خطابش داد:تحویل بار بود که با دیدن دوستش پیش

 وند. خوش اومدید.سالم مهندس جلیل -

وآمد بودند، هر کس رخصت خطاب قراردادن نام طبق قرارشان در چنین محیطی که همه کارکنان و مدیران در رفت

محض شنیدن صدای رضا شد. بهو این مبنا تنها محدود به کارکنان معمولیِ شرکت نمیکوچکِ شخصی را نداشت 

 در را باز گذاشت و او را به داخل اتاق خود راهنمایی کرد.

 سالم. رسیدها رو تحویل گرفتی؟ -

 کنم. فعالً که مشکلی وجود نداره.آره، دارم چکشون می -
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دارش را عقب کشید و روی آن ُجلوس کرد ر داد و کمی صندلیِ چرخکُتش را در چوب لباسیِ مخصوص در اتاق قرا

سمت میز کارش جلو کشید و آرنج داد، آن را بهو در حینی که دستانش را روی هر دو دسته صندلی قرار می

 اش را در هم قفل و سپس تأکید کرد:دستانش را به میز تکیه زد و انگشتان کشیده

خوان بیارن، برام خیلی صحیح و سالم تحویل بدن. این نمونه کارهایی که میحواست باشه بارهای جدید رو  -

 مهمن که آسیبی بهشون وارد نشه.

 رضا به تبعیت، سری جنباند و گفت:

 ها باشه.دُنگ حواسشون به تابلوپور سپردم شیشخیالت راحت. به نعیمی و شایان -

 و ادامه داد: های تحویل را روی میزش گذاشتعالوه فرمو رسیدها به

 من برم که کلی کار رو سرم ریخته. -

 انداخت، گفت:ها را برداشت و حینی که نگاهی گذرا به آن مییکی از فرم

 ممنون رضا. -

 کنم.خواهش می -

های مربوط گفت و مشغول رسیدگی به پرونده« بسم اهلل»و اتاق را ترک کرد. به عادت همیشگیِ خود ابتدا زیر لب 

شد. چند ساعتی به همین منوال گذشت و نزدیک به تایم ناهار رسید که صدای موبایلش بلند شد. به امروزش 

امضای آخر را زیر برگه، کنار اسم خود نهاد و قلمش را روی برگه گذاشت و به پُشتیِ صندلی تکیه داد. از خستگیِ 

 برداشت و به گوشش نزدیک کرد. وقفه کارکردن چشمانش را ماساژ داد و موبایلش را از روی میزناشی از بی

 جانم مامان؟ -

 سالم پسرم. -

های عالم را به ی او را هوشیار کرد و زنگ خطری شد تا تمام ترسصدای کمی گرفته و نگران مادرش ذهن خسته

 اراده و بلندتر از حد معمول بگوید:باره به جانش سرایت بدهد و باعث بشود بییک

 مامان؟ چی شده؟ مهسا... -

 آروم باش علی! خدا لعنتم کنه که هر چقدر هم تالش کردم نتونستم لحن صدام رو کنترل کنم! -

ای که جبر روزگار با داد، همان واقعهانگیز میای وهمتوانست. حرف مادرش بوی خوبی نداشت و خبر از واقعهنمی

قرار از یسه دوخت و آن را رُبود. بیای که به دست آورده بود، کرحمیِ تمام بر آرامش و آسایش چندین سالهبی

 امان پرسید:اش دل کَند، ایستاد و بیصندلی
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 مامان جون به لبم کردی. چی شده؟ -

آلود فاطمه خنجری بر قلبش کشید و سوزشش را که همان حرف او بود، بر جای گذاشت و علی را مات صدای بغض

 و مبهوت کرد.

 وردنش بیمارستان. به من زنگ زدن...مهسا... حالش بد شد. با آمبوالنس آ -

نشنید. دیگر صدای مادرش را نشنید. چه بر سر او آمده بود؟ باز همان قلب لعنتی؟ لبش را گزید و به کتش چنگ 

های روی میزش کند و یا فکر قرارداد مهم ساعت آنکه توجهی به سیل برگهپوشید، بیکه آن را میزد و درحالی

رو  ی رنگ بهاز اتاقش خارج گشت که با رضا رودررو شد. رضا مات و مبهوت به چهرهبعدش با کامرانی باشد، 

 نداشته دوستش خیره شد و گفت:

 چی شده؟ -

 تنها حرفی که توانست به زبان آورد این بود:

 قرارداد امروز رو کنسل کن! -

 را ترک کرد. رنگش رساند و با سرعت نور شرکتهایی بلند خودش را به سانتافه مشکیو با گام

شنید. فقط شدند، نمیوخشِ روی شیشه ذهنش میهای ممتدی را که خططول مسیر را حس نکرد. صدای بوق

سمت بیمارستان پرواز کند و خودش را به دخترک بداقبالش برساند. رسیدها و خواست هرچه زودتر بهدلش می

کشیدن دلبندت باشی، به هیچ چیز غیر از آسایش دخورد؟ وقتی روزی هزاربار شاهد درچه دردش می قراردادها به

داد های نگهبانِ درب خروجیِ بیمارستان که مدام به او هشدار میو سالمتیِ او فکر نخواهی کرد. در برابر اعتراض

ها را دوتا یکی طی کرد زد، پلهای مملو از هراس و ترسی که به قلبش چنگ میمکان پارکش را عوض کند، با چهره

آور شد. نگهبان هم که گویا او را از قبل شناخته بود و از قضا متوجه حال ارد سالن عریض آن فضای خفقانو و

ها پیش گونه صحنهاش گشته بود، دست از اعتراض کشید و مشغول به کار خود گشت. بار اول نبود که اینآشفته

 داد.ها حق میشک به آنگرفت. بیچشمانش رنگ می

شناختند و هر بار حتی اگر آمد. همه کارکنان و پرستاران و دکترانِ مشغول به خدمت، دیگر او را مینفسش باال نمی

اراده برای شفای دختر بیمارش دعا بودند، بیخسته و رنجورش میی دلاز دور هم شاهد حال نزار و چهره

یکی از کارکنانِ بخش پذیرش سوز قلبش نفسش بند آمده بود، رو به که از زور درد جانکردند. درحالیمی

 بریده گفت:بریده

 وند...خانم... بیماری... به اسم مهسا جلیل -

وبیش از علت اش را به خاطر داشت و کممنشی که از قضا بارها حضور او را در بیمارستان دیده بود و چهره

 گونه حالت او در جریان قرار گرفته بود، بالفاصله با آرامش گفت:این
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وند! دخترتون رو همین نیم ساعت پیش بردن بخش اورژانس. آقای دکتر دارن رسیدگی م باشید آقای جلیلآرو -

 کنن.می

هایی بلند خودش را به بخش اورژانِس واقع در دست لرزانش را از روی کانتر از جنس چوب برداشت و با گام

اش روانه بیمارستان بود که دخترک دُردانه توانست آرام باشد؟ این چندمین بارانتهای سالن رساند. چگونه می

نوعی طور که نباید بشود؟ اگر... اگر... اگر... . این اگرها بهشد؟ اگر بالیی که نباید به سرش بیاید؟ اگر بشود آنمی

 ت.انداخریخت. این اگرها روزی او را از پا میهای پر از تردیدشان مرگ را به کام او میعزرائیلش بود و با سؤال

صدا روی صندلی جلوس کرده و اش را به مادرش دوخت که بینگرانیبه بخش مورد نظر رسید. نگاه مملو از دل

ی خونین چشمش ریخت. سنگینیِ حضور پسرش را حس کرد، ردِ نگاهش را گرفت. کاسهمانند ابر بهار اشک می

قدر تیزبینانه جنس بود، کرد. تا به کنون اینرا معطوف دو گویِ سیاهی که دیگر از آن ابهت و غرور مردانه خبری ن

 وبار... .برگنگاه پسرش را کنکاش نکرده بود. فرتوت بودند و بی

 هوا لب زد:بی

 علی جان! مهسا... -

ای را رفت و درب شیشه سمت اتاق پیشلرزش محسوسی جانش را در بر گرفت و او را به خود آورد. سراسیمه به

کرد. شده کشاند. دید آنچه که نباید رؤیت میپوش سرامیکهایش را روی کفو گامبا قدرت دستش کنار زد 

اش از سوت شدن صور قیامت نبود! اندام شنواییشباهت به دمیدههایش بیشده در گوشصدای منحوسِ انباشته

زیر دو پدال رحمانه ی کوچک و ظریفِ دلبندش چه بیـینهممتدِ قلبی که حال ضربانی نداشت سوت کشیدند. س

های لرزانش سنگین گشت و کرد. ته دلش خالی شد. پلکسمت باالوپایین حرکت میدستگاه شوک با شتاب به

روح گشته بود بی ی چشمش لغزید و تا استخوان فکش پیشروی کرد. بدنش به قدری سرد وقطره اشکی از گوشه

های پوست اش عجیب سلولس کرد. شوریای از دریای جهنم روی پوستش لمکه قطره اشکش را چون قطره

وزمان معلق و منتظر های منحوس، روح او هم میان زمینصورتش را به سوزش انداخته بود. گویا در این ثانیه

هایش را شدیدًا در هم کشید و به یکی از پرستارانِ خانم اش مانده بود. دکتر رستمی وقتی متوجه او شد، اخمنتیجه

شد؟ تنها شده و مستأصل او را از این اتاق دور کند؛ اما مگر گوشش بدهکار میجسم خشک با سر اشاره کرد تا

زد. پرستار که متوجه شد به همین آسودگی حرکتش را به مهسایش دوخته بود و پلک هم نمیچشمان سست و بی

خره با هر مشقتی که بود، او تواند حریف او شود، به دو تن از همکاران مردِ حاضر در اتاق سفارش کرد و باالهم نمی

 را از آن صحنه دلخراش دور کردند.

هایش را با درد بست. از خودش بیزار بود. چطور به حرف به ستون مجاور اتاق تکیه داد و پلکمحض خروج، بیبه

ل دادن بود و او درحابرگشته درحال جانخود لقب پدر را داده بود؟ تمام هست و نیستش داخل آن اتاِق بخت

بست شد به بنتماشایش! چگونه توانایی انجام کاری را در این زمینه نداشت؟ چرا از هر راهی که وارد می
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اش را بشکافد و قلبش را دودستی تقدیم ـینهگویند پدر؟ حاضر بود با دستانش همین حاال سخورد؟ به او هم میمی

 شد! ای کاش!اش میعزیزش کند تا دیگر او را در این حال و روز نبیند. ای ک

 جوری قول دادی خودت رو نبازی؟ایه به خودت گرفتی مرد؟ ایناین چه قیافه -

هایش را بگشاید و نگاهش را با تعجب به چهره شنیدن لحِن توبیخگرانه دکتر رستمی باعث شد سراسیمه پلک

 داد و به زور لب زد:چیز تمام شد؟ دخترش! آب دهانش را قورت اش بدوزد. نکند همهدرهم و کمی خسته

 مهسا... -

 لبخند خسته دکتر، کورسوی امیدش را نورانی کرد.

 برگشت. خداروشکر ضربان قلبش به حالت نرمال برگشت. -

ی فخارش خارج کرد که قلب مادرش و دکتر را به ـینهمحابسرش را باال گرفت و در دَم چنان آه پرسوزی از سبی

شود. وجود سفت و سخت بودن فرد مقابلش چه رنج سهمگینی را متحمل میدانست با درد وا داشت. دکتر می

 دستش را به شانه پهنِ او تکیه زد و گفت:

علی جان! اگه قرار باشه هر دفعه به چنین حال و روزی بیفتی شک ندارم یه بالیی سر خودت میاد؛ حتی بدتر از  -

 ی به همین منوال زندگیت رو پیش ببری؟خواکشه! ببین حال مادرت رو! میدردی که دخترت داره می

 ترین دوستان دوران دانشگاهش هم بود، لب گشود:با ناراحتی رو به دکتر که از قضا یکی از صمیمی

کنه و اون رو تا بیمارستان قراری میرحمیِ تموم بیم هر بار با بیکار کنم سپند؟ قلب کوچیک جگرگوشهچی -

گیره. دیگه خسته شدم سپند. تا کِی اون ضربان لعنتیش، زندگی رو از دخترم میشدن کشونه. هر دفعه با قطعمی

 باید صبر کنم؟

 سپند نفس عمیقی کشید و دستش را برداشت و گفت:

ها شرایط دختر تو رو داشتن و بهت حق میدم؛ ولی بازهم توکلت به خدا باشه. قبالً هم بهت گفته بودم خیلی -

 اما حاال با قلب سالم دارن به زندگیشون ادامه میدن.چندین بار قلبشون ایستاده؛ 

ای لب به سخن شدهی گلویش و تُن بمآوردن این حرف سخت بود؛ اما با صدای دورگه از بغض کهنهزبانبا آنکه به

 گشود:

 اگه سر موعد براش قلب پیدا نشه... اگه... -

ی اولش نبود. همسرش را هم به کشد؟ تجربهمی دانست او چه دردیامان از این اگرهای ناتمام! دوستش چه می

خواست روی خوش را نشانِ او دهد. هر بار به هر دلیلی کمر به همین شکل از دست داد. گویا زندگی دلش نمی
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دانست که تمام تالشش را متزلزل سازد؛ اما فقط خدا می بست و سعی داشت آناش میهای زندگینابودیِ دیواره

 ای از یاد خالقش دریغ نکند.خود را ثابت نگه دارد و حتی لحظه شده زندگیبنای استوارکرد تا را می

روز داره بدتر این اگرهای مزخرف رو از ذهنت بریز بیرون علی! اگه بخوام رُک باشم، آره. شرایط مهسا روزبه -

ی های ای.سی.جی و اکوها تو اولویت قرار گرفته. با بررسیخاطر همین هم تو لیست پیوندیمیشه و به

های انتهایی و شواهد تیترهای ویروسی و اختالل عملکردیِ اندام کاردیوگرافی و آزمایشگاهی، مِن جمله سنجش

که نشون میده، همه حاکی از شرایط بحرانیِ قلب مهساست؛ ولی بازهم تو امیدت رو به خدا از دست  بدخیم مخفی

مرخص بشه. با وجود هوای آلوده شهر هم اصالً صالح نیست تو محیط بیرون عنوان نباید هیچنده. درضمن مهسا به

قرار بگیره. من از آخرین باری که حال دخترت بد شد، بهت گفتم نباید مدرسه بره و صالح هم نیست ببریش 

نم با های مهسا دلت نیومد و بردیش خونه. حداقل با این اتفاق تونستم بهت ثابت کخاطر پافشاریخونه؛ اما به

وجود اینکه خیلی مراقبشید؛ اما بازهم نمیشه چنین ریسکی رو پذیرفت. علی، دخترت باید تو بیمارستان بستری 

تونیم به وضعیتش رسیدگی کنیم. مهسا به لطف داروهاست که تر میشه و بهتر میطوری کار ما هم راحتبشه. اون

 پیدا بشه، به استراحت و مراقبت شدید نیاز داره.که براش یه قلب سالم کشه. اون تا زمانیزیاد درد نمی

 دستی کرد:فاطمه پیش

کنه و ی زهرا شفا پیدا میشاءاهلل به حق خانوم فاطمهمه که انباشه سپند جان، مشکلی نداریم. مهم سالمتی نوه -

 کنم.و اداش میگیره به امید خدا نذرم می گرده. براش تو حرم آقا امام رضا نذر کردم.به آغوشمون برمی

 سپند لبخندی زد و با مزاح پاسخ داد:

باشم  تون رو ارشاد کنید، خیلی خوب میشه. بخوام رُکشقهطوره. فقط اگه کمی بتونید این پسرِ کلهحتماً همین -

 اصالً از لحاظ رفتاری به شما نرفته.

بود نگاهی انداخت. فاطمه  خیره گشته حرف به مادرش که با عشقی وافر به اوبه چهره خندان سپند خیره شد و بی

 دستش را دور شانه پهن و پرصالبت فرزندش حلـ*ـقه کرد و با عشق رو به سپند گفت:

 به پدر خدابیامرزش رفته. انگار یه سیبیه که از وسط به دو نیمه تقسیم شده. -

طبعی وارد دور کند، از درِ شوخداده در مقابل چشمانش سپند برای آنکه کمی حال دوستش را از فضایِ متشنِج رخ

 گشت و لب گشود:

دندگی وند؛ ولی همسرِ خدابیامرزتون توی یهخیر کنه! جسارت نشه خانم جلیلپس خدا آخر و عاقبتمون رو به -

 رَدخور نداشتن.

کردن ذهن او که نگاه تهدیدوار دوستش را دید، لبخندش رنگ گرفت؛ چرا که به هدفش برای منحرفهنگامی

زمان با آمدن پرستاری که دکتر را خطاب داده بود تا به وضعیت اورژانسیِ بیماری بدحال رسیدگی ده بود. همرسی

 کند، با عذرخواهیِ کوتاهی جمعشان را ترک کرد.
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 دستی به صورت خود کشید و نگاهی به مادرش انداخت.

دونم بگو بیارم. اگه چیزی الزمه و من نمیتا موقعی که مهسا خوابه من میرم یه سری وسایلی رو که براش الزمه  -

 تا بیارم.

 خواب صورتی و عروسک خرسش رو حتماً بیار. خیلی دوستشون داره.نه پسرم، فقط اون لباس -

 دستی به موهایش کشید و تأکیدوار گفت:

 حواست بهش باشه مامان! -

 در پسرش نفوذ کند، دهان گشود: توانستفاطمه آرام پلک روی هم گذاشت و با لحن مملو از آرامشی که می

 کم به فکر خودت باش.خدا رنگ به رو نداری. لطفاً یهباشه عزیزم. تو نگران نباش. به -

توانست. کرد، نمیحرف سری تکان داد و آنجا را ترک کرد. شاید حق با مادرش بود؛ اما حتی اگر هم اراده میبی

م پر کشید و فرد دیگری در شکل و شمایل او به جایش آمد. وند سابق هپس از فوت همسرش گویا علیِ جلیل

شاید همان صالبت و جدیت خود را حفظ کرده بود؛ ولی به قدری فوت ناگهانیِ همسرش او را از عرشِ خوشبختی 

اش مادر و دخترش بودند. به قدری که اگر خونی از بینیِ آنان خارج ضعف زندگیبه فرش کشانده بود که تنها نقطه

خود  ه با چنگ و دندان و پشتکار قویتوانست تصور کند مردی کلرزیدند. چه کسی میوپایش میشد، دستمی

ها صفات سبب همانهای بزرگی هم رسید و بهخواست ساخت و تا به کنون به موفقیتطور که میاش را آنزندگی

میرد و زنده اش میز دردکشیدن دُردانهمردی مقتدر و بانفوذ و منظم را از آنِ خویش کرد، اینک چطور بارها ا

 شود؟می

*** 

 فصل دوم

 شهریار افشار

شد از دنیای تاریکیِ داد و باعث میهایش را آزار میصداهای گنگی که از گوشه و کنار بلند شده بود، گوش

ته است. کرد که گویا وزنه سنگینی روی آن قرار گرفچشمانش رها و هوشیارتر شود. سرش به قدری سنگینی می

سوزی که به هوا دست راستش را بلند کرد تا کمی سرِ در مرز انفجارش را ماساژ دهد؛ ولی با دردِ جانبی

هایش، زمان با بازکردن هرچند سخت پلکهای دستش هم سرایت کرد، آه از نهادش بلند شد و هماستخوان

های آورده به چشمان او از بازتاب مهتابیباره هجومحرکت روی شیء نرمی افتاد. موج نورهای به یکدستش بی

هایش را کم کند. چندین ی پلکهای چشمانش منقبض شوند و دومرتبه فاصلهروی سقف، سبب شد کمی مویرگ

نفره اطرافش که های تکرمقش به سقف کامپوزیت سفیدرنگ و تختکه نگاه بیها را بازوبسته کرد. هنگامیبار آن

شده از دردی عجیب آرامی جسم سنگین و کوبیدهده بودند معطوف گشت، متعجب شد و بهها خوابیبیمارها روی آن
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سرش تکیه داد. مبهوت موقعیت اطرافش که تمام جانش را دربرگرفته بود، باال کشید و به تاج تخت آهنیِ پشت

چپش را روی باند بود که نگاهش روی دست راستش ثابت ماند. گره ابروان مردانه و پرپشتش کور گشت و دست 

 شده روی همان دست کشاند.گچی پیچیده

امان، این جسم شده، این سردرد بیآورد؟ دیگر به مرز کالفگی رسیده بود. این دست گچیچرا چیزی به خاطر نمی

داد. چقدر ها نوید خوبی را به او نمیشک ناشی از ضربات سنگینی بوده، تمام اینای که بیشدهرنجور و کوبیده

سخت بود در موقعیتی قرار داشته باشی و ندانی برای چه آنجا هستی. یکی از پرستارانِ بخش، مشغول رسیدگی 

سمت تختش به وضعیت بیماری بود که با دیدن او که تازه از خواب بیدار گشته بود و گنگ به او خیره شده بود، به

 گام برداشت و با لبخندی که همیشه بر لبانش بود گفت:

 وشکر بهوش اومدید. درد دارید؟خدار -

شک متعلق به پرستاران و پزشکان بود، خیره شد. آرام لبان حرف به زنِ روپوش سفید بر تن که بیبی

 ای پرسید:رفتهاش را با زبان تر کرد و با صدای تحلیلخشکیده

 چرا اینجام؟ -

که چسب فرو کرده بود، کَند و درحالیپرستار سوزن سرُم را همراه با چسبش از روی قسمتی که به رگ ساعدش 

 کرد، گفت:را روی پنبه قرارگرفته در جای سوزن محکم می

 یادتون نمیاد؟ تصادف کردید. -

آن باال رفت. در دل مکرر حرف آخر پرستار را تکرار کرد تا بتواند ذهنش را کمی هوشیار کند دو تای ابروهایش یک

شده در ذهنش شروع به های پیش رو گذاشته و ثبتواقعه و جویای علتش شود که درنهایت سیل عظیم

شنید و نه نگاهش پیِ فرد یا سازی کرد و مقابل دیدگانش ترسیم شد. دیگر نه صدایی از دنیای کنونیِ خود میفعال

 هایش پیچیده شد.رفت. صداها یکی پس از دیگری در گوششیء اطرافش می

 تر برو امیرعلی. میفتی پسرم.آروم -

 پرید و یک جا بند نبود، با لبخند عریضی که بر لب داشت رو به او گفت:یرعلی که با ذوق باالوپایین میام

 حال نباشم شهریارخان؟خوای خوشخوای من رو ببری باغ پرندگان، میها میبعد از مدت -

 سنج لب گشود:یک تای ابروانش را باال داد و نکته

 ی راه افتاده که حاال شدم شهریارخان! نه؟بازبینم که دوباره دوره خانمی -

چسب و شیرین که ته دل پدرش را به َغنج کشاند و تمام وجودش را مملو از امیرعلی خندید، از ته دل؛ به قدری دل

پایان کرد، عشقی از جنس پدر و فرزندی؛ نامی که خود با محبِت پیوندیِ بین خودشان از آنِ خویش عشقی بی
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ی پسرکش را وش گرفت و بلندش کرد و چندین بار دور خودش چرخاند و خندهرا در آغـ*ـ کرده بود. پسرش

ای که فقط او و پسرش در مملو از عطوفتی را دور خودشان کشیده بود! دایره بیش از پیش افزون کرد. عجب دایره

همه محو کند. زندگی با آنهایش ای از روی لبآن جای گرفته بودند. حتی خودش هم قصد نداشت لبخند را ثانیه

های از اعماق وجود امیرعلی را که خندهاندازهای پست و بلندش به او لبخند زده بود. درست زمانیها و دستدغدغه

کرد. امیرعلی که در آغـ*ـوش پدرش نهایت کرد، لبخند زندگی را هم احساس میشنید و لمسش میدید و میمی

 که پدرش راه انداخته بود پس بیفتد، گفت: در اثر حرکِت چرخشی برد و کم مانده بودلـذت را می

 بابا بسه. سرم گیج رفت. سر تو گیج نرفت؟ -

فرمش را کمی با انگشت اشاره و شَستش فشرد و از حرکت ایستاد و مرد کوچکش را روی زمین نهاد و بینیِ خوش

 چشمکی نثارش کرد.

 و نخندی! حاال هم زود باش سوار شو به ترافیک نخوریم.زبونی نکنی تا تو باشی جلوی پدرت شیرین -

 چَشم. هر چی شهریارخان بگن. -

و اشتیاق روی  سمت ماشین حرکت کرد و درب شاگرد را گشود و با ذوقو با لبخند زیبای بر لبش با سرعت به

دید. البته شوق میگونه شاد و سر گرفت وقتی پسرش را اینصندلی جای گرفت و درب را بست. چقدر انرژی می

طور شاد شود. درجه حجم رسیدگی به کارهای حق هم داشت برای رفتن به یک مکان تفریحیِ ساده این

ها گذاشت. حاال پس از مدتاش از عدد صد هم گذشته بود و زمانی را برای یک گردش پدر و پسری نمیروزمره

کردند، جلب اش سیر مین موجودات مورد عالقهامیرعلی توانست رضایت پدرش را آن هم برای مکانی که در آ

نثارش کرد و در صندلیِ راننده جای گرفت. کمی که از خانه دور شدند و به « پدر صلواتی»کنان زیر لب کند. خنده

 اتوبان رسیدند، امیرعلی گفت:

 بابا چرا تند نمیری؟ -

 نرمی پاسخ داد:نشین پسرش انداخت و بهی دلنگاهی نثار چهره

 طرناکه پسرم.خ -

 شما که رانندگیتون خوبه؛ پس خطری هم نداره. -

 که حواسش را معطوف راه مقابلش کرده بود، نگاهی دقیق نثارش کرد و لب گشود:درحینی

 کنه؟ببینم مگه تو همیارپلیس نیستی؟ کدوم همیاری از دستورات قانون سرپیچی می -

ای و موهای پرپشتی که به رنگ و پیراهن قهوهلوار کتان مشکینمایی به خود گرفت. با آن شامیرعلی چهره مظلوم

سمت باال شانه زده شده بودند، از او مردِ کوچک جذابی ساخته بود؛ درست به مانند دستان پدر، تمیز و مرتب به
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شد؛ به دوران ها قبل سوق داده میاراده ذهنش به سالدید، بیپدرش، مردی که هر وقت مرد کوچکش را می

 نوازش را به گوش پدر رساند:رنگش را کمی تنگ کرد و لحن بامزه و دلاش! چشمان طوسیکودکی

 ت کرد، بهش بگو کار من بوده. خوبه حاال؟کارتم همراهم نیست؛ پس یعنی فعالً همیار نیستم. اگه پلیس جریمه -

 گفت: آمده بینشان غرق لـذت گشته بود،زمان که از بحث پیشای کرد. همخندهتک

 کشی دیگه؟بعد زحمت پولش رو هم احیاناً خودت می -

 پذیرم.کنم. من فقط تذکرهای پلیس رو میزحمت اونش با باباجونم! ولی بزن به حساب بعداً جبران می -

 از باهوشیِ فرزندش خندید.

 ای پدر صلواتی! باشه مرد کوچک. از همین حاال یکی طلبم. -

 و گفت: امیرعلی بالفاصله استقبال کرد

 باشه. هرچی باشه قبوله. -

 از فرصت استفاده کرد و لبخند ژکوندی تحویل دُردانه باهوشش داد و زیرکانه لب به سخن گشود:

 این سری که خواستیم فوتبال بازی کنیم تیمت رو عوض کن. -

غیر. حال پدرش از توانست تیم پدرش را شکست دهد و والوواج ماند؛ چرا که تنها با همان تیم میامیرعلی هاج

ای را برگزیده بود. باالخره تصمیمش را ی او روش هوشمندانهفرصت نهایت بهره را بـرده و در قبال خواسته

 گرفت و دست کوچکش را پیش برد.

 قبول. -

گرمی آن را با دست چپ فرمان را در کنترل خود گرفت و دست راستش را حصار دست کوچک پسرکش کرد و به

 زمان پایش را روی پدال گاز فشرد.ای روی آن کاشت و همار بـ*ـوسـهقرفشرد و بی

 کمربندت رو بستی؟ حاال هم محکم بشین. -

 خیره گشته بود، گفت: نهایت به وجد آمده و به عقربه درحال پیشرویِ سرعتامیرعلی که بی

 مونه.یس میآره بابا شهریار. وای چقدر سرعت باال حال میده! درست مثل بازیِ دزد و پل -

 سرش انداخت.های پشتالینش را عوض کرد و از داخل آینه جلو نگاهی به ماشین

 وقت ما کدومشونیم؟اون -

 دزد! -
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 دونه!به! پس پدر و پسری سارق از آب دراومدیم. حاال اینکه چرا دزد شدیم رو فقط خدا میبه -

 ۱۷۰پدرش را هم برانگیخت. عقربه کیلومترشمار تا مرز ی ی امیرعلی بلند شد و خندههای مسـ*ـتانهصدای خنده

بود اصالً جایز نبود؛ بنابراین وقتی شهریار  ۱۲۰هم رسیده بود. این عدد برای اتوبانی که آخرین حد مجاز سرعتش 

کردن الینش به الین چپی، کمی روی پدال ترمز زمان با عوضالعاده باالی ماشین گشت، هممتوجه سرعت فوق

 ورد؛ اما کار نکرد. پدال ترمز زیر پایش شُل گشته و هیچ نیرویی نداشت.فشار آ

ناگاه رنگ از رخش پرید. سرعت ماشین باال بود و اتوبان هم چندین پیچ داشت. هرچند خطرناک نبود؛ اما با به

شد. ضربان قلبش به اوج خود وجود سرعت باالی ماشین و کارنکردن سیستم ترمز خطر بزرگی محسوب می

کرد، گویا پدالی پایش را روی پدال مهار سرعت فشرد؛ لیکن اصالً وجود پدال را حس نمیوقفه رسیده بود. بی

وجود نداشت! فرمان را محکم در دست گرفت و شش دانگ حواسش را به اطراف داد. شاید اگر اطرافش خلوت از 

ای کم کند؛ ولی اکنون چطور در چنین جاده هاتوانست سرعت ماشین را با وجود آنماشین و پر از درخت بود، می

 شتاب ماشین را مهار کند؟ باور نداشت! ترمز ماشین تا دیشب که پا به خانه گذاشته بود هم سالم بود.

 بابا مواظب باش! -

متریِ ماشینش ای به بدنش سرایت داد و بالفاصله متوجه فاصله نیمی امیرعلی رعشهزدهصدای جیغ بلند و وحشت

سمت راست چرخاند؛ اما چون به ناچار فرمان را بهباره سد راه آنان گشته بود، شد و بهکه به یک اشین جلوییبا م

اجبار ترمزدستی را باال کشید که ماشین به طرز وحشتناکی دور خود پیچ رسیده بود و کنترلی هم نداشت، به

ی اطراف برخوردی نداشته باشد و برای پسرش هاکرد ماشینش به ماشینوتاب خورد. آن لحظه تنها دعا میپیچ

زمان با برخورد محکم و شدید اتفاق بدی نیفتد؛ برای همین بدنش را حصار جسم کوچک پسرش کرد که هم

وتار گشت و های هوا، دنیا در مقابل چشمانش تیرهماشین با شیئی سفت و سخت و در همان حال بازشدن کیسه

 ی را نشنید.های امیرعلدیگر صدای باباگفتن

اش که به نقطه نامعلومی زدههایش از حد معمول بازتر شد و نگاه ماتی پلکرادارهای ذهنش به کار افتاد. فاصله

اش آنکه توجهی به پاهای بـرهـنهمعطوف کرده بود، رنگی از دلهره گرفت و سراسیمه از روی تخت بلند شد. بی

های قرارگرفته در بخش اورژانس را از نظر گذراند. تک به تک تختمحابا نام پسرش را خواند و داشته باشد، بی

افزود. قلبش شده بر دلش میباره انباشتهپسرش نبود و همین عامل، بیش از پیش بر میزان اضطراب به یک

ود. تر. بارها سرگردان دور خود چرخید و پسرکش را خطاب داد؛ ولی خبری از او نبکرد و او را پریشانقراری میبی

های کردنخطاب« امیرعلی»امان ای با تأسف به او خیره بودند. بیای از بیماران و همراهانشان با تعجب و عدهعده

گشت و تا از ی وجودش میای از پرستاران را برانگیخت؛ لیکن او تنها به دنبال نیمهاو، صدای توبیخگرانه عده

 گشت.شده ناشی از ترسش خاکستر نمیورشعله ای هم آتششد، لحظهاش نمینزدیک جویای سالمتی

 ها!آقای محترم چه خبرتونه؟ اینجا بیمارستانه -
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گر رساند و با حالی وضوح درحال ارتعاش بود. با یک گام بلند خود را به مرد پرستارِ سرزنشمردمک چشمانش به

 نزار گفت:

 پسرم... پسرم آقا! امیرعلی کجاست؟ -

 هایش را کمی از هم باز کرد و با لحن آرامی گفت:ی او را نظاره کرد، اخماره نداشتهمرد وقتی رنگ به رخس

 تر توضیح بدید تا بتونم کمکتون کنم. پسرتون رو گم کردید؟آروم باشید! لطفاً واضح -

 ای لب گشود:رفتهمستأصل دستی به صورتش کشید و با لحن تحلیل

 از وقتی که بهوش اومدم ندیدمش. تصادف کردم. پسرم کنارم تو ماشین بود. -

رد و حال آرام پلک روی هم گذاهای او شده و از قضا خبری هم از پسر او نداشت، بااینزدنبالمرد که متوجه بال

 کرد، گفت:سمت تختش هدایت میکه او را بهانگشتان دستش را روی بازوی عضالنیِ او حلـ*ـقه کرد و درحینی

کنیم. لطفاً کمی صبور باشید و برمتون بخش پذیرش و از مسئولش سؤال میید، بعد میهاتون رو بپوشاول کفش -

 بد به دلتون راه ندید.

اش وتابِ یافتن حالی از امیرعلیظاهر رنگ آرامش را به نگاهش سرایت داد؛ اما در دل چون کوره آتش در تببه

هایش بود. ترین طنینِ در گوشی او هنوز هم خوشستانهـ*های مداد. صدای خندهسوخت. دلش گواه بدی میمی

کردن مسیر از بازوی مرد پرستار استفاده ناچار برای طیبه سرگیجه دچار شد و به به علت ضعف افتاده بر معده

 خبر از فرزندش بماند.کرد تا مبادا نقش بر زمین شود و بی

ردن مطالبی به وسیله کیبورد مقابلش بود و کسمت پذیرش رفتند. مسئولِ بخش خانمی جوان درحال تایپبه

داد. با حضور آنان وقتی نگاهش پیِ همکار بخش گرفته شد، لبخندی زد و نگاهش را از صفحه مانیتور تغییر نمی

 دستی کرد:پیش

 خسته نباشید آقای حسینی. امری داشتید؟ -

 لب لبانش کرد و پاسخ داد:بندی را قالبخند نیم« آقای حسینی»مرد پرستار یا به قول زن مسئول 

خواد بدونه تازگی آوردنش اینجا. میممنون خانوم حیدری. راستش این بنده خدا مثل اینکه تصادف کرده و به -

 پسرش رو کدوم بخش بردن؟

 ی صورتش خیره شد. با مکث گفت:باختهچهره و کمی رنگخانم حیدری مسیر نگاهش را کج کرد و به مرد خوش

 رو لطف کنید.اسم پسرتون  -

 قرار لب زد:کالفه شده بود. بی
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 امیرعلی افشار. -

ی مانیتورش خیره شد و مشغول پیداکردن این نام در ی تأیید تکان داد و دومرتبه به صفحهزن سری به نشانه

 ای نکشید که گفت:لیست بیماران اخیر گشت. به دقیقه

 اضر پسرتون رو به اتاق عمل بردن.گویا پنج ساعت پیش آوردنتون بیمارستان. درحال ح -

هوا دست سالمش رحمانه مانند دودی در چشمانش فرورفت و رمق را از پاهای او گرفت. بیای از مهِ تاریک بیهاله

گونه ضعیف و رنجور ندیده حال خود را اینهایش را چندین بار بازوبسته کرد. تابهرا به ستون مجاور تکیه زد و پلک

 هایش پیچیده شد:نِ آقای حسینی در گوشبود. صدای نگرا

 آقا! حالتون خوبه؟ -

 شده در ذهنش را از زن بپرسد:سختی نیرویی به زبانش داد تا بتواند سؤال کوبیدهبه

 حالش... حالش چطوره؟ -

 محض اینکه آوردنتون اینجادونم بهدونم آقای افشار! هنوز از اتاق عمل خارجش نکردن. فقط این رو مینمی -

 بردنش اتاق عمل.

قدر وضعیت جسمیِ پسرش وخیم و اورژانسی بوده که او را مستقیم به اتاق عمل انتقال دادند؟ پس چرا او آن

اش است و اینک روی پاهای شکستهترین جراحتش همان دست استخوانسُرومُروگنده اینجا ایستاده؟ چرا عمیق

 کند؟!زیر تیغ جراحی است و او اینجا چه میاکنون خودش ایستاده؟ جسم نحیف و کوچک دلبندش هم

راحتی سر باز کرد و مانند پوششی زمُخت، تمام نواحیِ گلویش را در گیر و کهنه با یک تلنگر و بههمان بغض نفس

ای کرد؛ یادآور تجربهتر کرد. این بغض نوید خوشایندی را به او القا نمیبر گرفت و راه تنفس را برایش تنگ و تنگ

های هایش کشاند و دیوارهای به سلولگزنده بود و اکنون با اتفاقی که رخ داد، با حضورش در این مکان، لرزه تلخ و

 آرامشش را متزلزل ساخت. بزاق دهانش را با مشقت هدایت کرد و با صدای رو به تحلیلی نجواکنان گفت:

 اتاق عمل کجاست؟ -

 اشت و در همان حال پاسخ داد:زن همچنان سفیهانه تمام حرکات او را زیر نظر د

 طبقه باال، انتهای راهرو. -

شدن بود و هیبت ی تلخ پیش رو گذاشته درحال دفنهایی نامتوازن و جسمی که زیر خروارها تجربهحرف با گامبی

از این ای رساند. دلِ خوشی های شیشهها باال رفت و خودش را به پشتِ درببرد، از پلهاش را زیر سؤال میمردانه

شدت ای که سخاوتمندانه روی آن حَک شده بود، بهای نداشت. از برچسب قرمزرنگ و واژههای شیشهدرب

ای به خواست لحظهها از دست داد. دلش نمیها پیش عزیزش را داخل یکی از همین اتاقجویید. سالبیزاری می
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داد. مانند ختیار از کف داده و دلش گواه بدی میافکار منفیِ در ذهنش رخصت جوالن دهد؛ اما دست خودش نبود، ا

کرد تا حریم خود بودن، تمام تالشش را می سلطان قلمرو کردن وبودن، شاهیشیری گشته بود که با وجود شاه

شان حذف شوند؛ اما حاال زندگی با او چه کرده بود؟ تنها دارایی و اش از حصار مستحکم زندگیمبادا خانواده

 کشید.در این دنیا همین یک فرزند بود و مشخص نبود که چه سرنوشتی انتظار پسرکش را می ونیستشهست

کردن با مرگ بود، توان و وپنجه نرماش در آن فضای خوفناک درحال دسترمق ایستادن نداشت. وقتی امیرعلی

دادن این حادثه ناگوار خورد؟ وجود او به وجود پسرش بند شده و مسلماً با رخنیروی جسمانی به چه دردش می

 شد. مگر غیر از این حالت هم ممکن بود؟راحتی سُست و عاجز میبه

ی سالن انتظار نشست و سرش را کمی به پایین خم کرد و دست روحِ قرارگرفته در گوشهروی صندلی فلزی و بی

شد که کوبیده میسالمش را روی صورتش گذاشت. قلبش به قدری با قساوت تمام به دیواره سـینه فخارش 

 اختیار از دل و جان زمزمه کرد:بی

 اَال بِذکرِ اهللِ تَطمَئِِن القُلوب. -

خدایش را فراخواند و از او تمنا کرد تا فقط قدری، قدری آرامش را تزریق جسم و روانش کند و او را از سیل افکار 

را احاطه کرده بود و مدام خود را  مالیخولیاییِ ذهنش نجات دهد. عذابی سخت در قالب وجدان، تمام وجودش

را در دست بگیرد  توانست کنترل خودروافزود، میآوری نمیسرعتش را تا حد سرسام فرستاد؛ چرا که اگرلعنت می

شد اگر با کرد، متوجه میهای ذهنش را کنار هم منظم میو جان نفسِ زندگیش را به بازی نگیرد. البته هرچه پازل

موقع مهارکردن اتومبیل زیاد بود. گویا سیم ال بازهم پایش را روی ترمز گذاشته بود، احتمال بهوجود آن سرعت با

ای را از جانب آن دریافت ترمز بریده شده بود؛ چون هر چقدر پایش را روی پدال ترمز فشرد، هیچ نیروی بازدارنده

مردی نبود که از زیِر بار مسئولیت  شناخت،باره ماشین دچار نقص فنی گشت؟ خودش را مینکرد. چطور به یک

شدت شانه خالی کند و یا کار ناتمامی را به تعویق اندازد؛ آن هم مرد منظم و حساسی چون شهریار افشار که به

شد، در اسرع وقت شک اگر متوجه چنین نقص بزرگی میکردن اصول نظم و قاعده در زندگی بود. بیپایبند پیاده

 کرد.ر واگذار میآن را به دستان تعمیرکا

 این رو حتماً میل کنید، برای جلوگیری از افت فشار خوبه. -

اش را باال کشاند و به همان مرد پرستار معطوف شد. مرد وقتی حالت مستأصلِ او را جویا نگاه به آشوب نشسته

 پرتقال دستش را کمی باال برد و با چشم به آن اشاره کرد.شد، لیوان آب

 ندارم. ممنون آقا، میل -

کرد تا بیماران و آقای حسینی کنارش نشست و با آرامشِ در کالمش که حتم به یقین شغلش ایجاب می

 همراهانشان را به آسودگیِ خاطر دعوت کند، گفت:

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



23 
 

میوه رو میل کنید. با خواید تا اومدن دکتر از اتاق عمل سرِپا بمونید و قوت داشته باشید، باید این آباگه می -

 رسونید.اتفاق خاصی نمیفته، فقط به خودتون زیان می نخوردن

ای از طعم شیرین و خنکش را نوشید و ناچار لیوان را میان دستانش گرفت و جرعهکشید؛ اما بهبا آنکه میلش نمی

 سمت آقای حسینی گرفت.نخورده رها کرد و لیوان را بهگوارای تنِ ملتهبش کرد. نیمی از محتویاتش را دست

 خوام از کارتون عقب بمونید.تونم. شما به کارتون برسید، نمین. بیش از این نمیممنو -

آمد، لبخندی زد و با همان لحن مالیم و مملو از ساله میمردِ جوان که از دید شهریار از حیطه سن به مردان سی

 آرامشش متواضعانه گفت:

هم صحیح و سالم از این اتاق بیرون میاد و شما هم از شاءاهلل پسرتون ست آقای افشار. اناختیار دارید. وظیفه -

جوری با خیال کنید؛ اینمیوه رو تا تَه میل میواپسی درمیاید. پس من میرم، فقط باید مطمئن بشم این آبدل

تون کامالً مشهوده فشارتون افتاده. توقع نداشته باشید با وجود رسم. از رنگ پریده چهرهراحت به کارم می

 برم. راحتی بذارم وی که دارید، بهشرایط

 کنم.واقعاً میل ندارم؛ ولی اگه احساس کردم بهش نیاز دارم حتماً استفاده می -

آقای حسینی برخاست و دست راستش را در جیب روپوش سفیدرنگش فرو برد و با رویی گشاده و لحن نرم و 

 مهربانی لب گشود:

 زنم.. دوباره بهتون َسر میتونهر طور راحتید. پس فعالً با اجازه -

وقفه در ذهنش اش را وصِل درب اتاق سمت چپش کرد. بیقرار و خستهشهریار سری جنباند و آن دو گویِ بی

 «چرا خبری نمیشه و کسی از این درِ لعنتی خارج نمیشه تا انتظارم رو به پایان برسونه؟»شد تکرار می

دیده با دلی خسته و زخمای داخل همین سالن انتظار، پدری دلدانستند درست پشت همین درِب شیشهمگر نمی

ای جلوس کرده و زدهجان و یخگیری بود، روی جسم بینگران و قلبی که ماالمال از فراق دلبندش درحال بهانه

« پدر»کشیدن صفت یدکبخش از جانب آنان است؟ مردی که حتی در قبال بهمشتاق خبری امیدوارکننده و مسرت

ی زمینی شان را به آغـ*ـوش گرفت و اینک آن فرشته ِرش را از دست داد و درعوض فرشته کوچک زندگیهمس

 بود. بین زمین و زمان مانده

سال با حس بازشدن درب، سراسیمه حصار دستش را از روی صورت خود آزاد کرد و وقتی نگاهش روی مردِ میان

که از ایستاد و با دو گام بلند و مرتعش خود را به او رساند. درحالی قراربا فرم سبزی که به تن داشت ثابت شد، بی

ای آسوده زدن برای تمنای لحظهبالآمده درحال بالنفس افتاده بود و مانند ماهیِ از آب بیرونشدت نگرانی به نفس

 کشیدن، آن هم با پاسخی امیدوارکننده از جانب دکتر بود، گفت:نفس

 م خوبه؟چی شد دکتر؟ حال پسر -
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چهره را از نظر گذراند و زمانی که متوجه حال آشفته او ی دکتر یک دور سرتاپای مرد بلندقامت و خوشنگاه خسته

 گشت، با تردید لب به سخن گشود:

 شما پدر این بچه هستید؟ -

 قرارتر از قبل سؤالش را تکرار کرد:شهریار عاصی گشت و بی

 د! جون به لب شدم. پسرم خوبه؟کنم حرف بزنیبله دکتر. خواهش می -

 کشید، پاسخ داد:ی او پاشاند و حینی که دست خود را به پیشانی میای بر چهرهدکتر لبخند خسته

عمل خیلی دشواری بود. جراحات عمیقی به ناحیه شکم و پیشونیِ پسرتون وارد شده و ما مجبور شدیم زودتر از  -

آمیز بود؛ اما عالئم حیاتیِ پسرتون اق عمل ببریمش. شکر خدا موفقیتش داخل اتموعد و قبل از تکمیل پرونده

 ش وارد شده و باید تحت مراقبت شدید قرار بگیره.ی خطرناکی به استخوان جمجمهخیلی پایینه. متأسفانه ضربه

های آخر رفآمدن امیرعلی از آن اتاق و به دنبال آن آسودگیِ خاطرش بازهم حبا وجودِ جویاشدن از زنده بیرون

ای از اشک، دیدش را تار کرد. اش در قالب پردهتوانست هضم کند و همین حالت ناباورانهرقمه نمیدکتر را هیچ

جان پسرش دانست آن لحظه چقدر خود را به باد لعنت گرفت و از جراحات وارد بر بدن ضعیف و کمخدا می

 جگرش سوخت.

 خوب میشه؟ -

دیدش بدوبیراه گفت. این چه حرفی بود که او به زبان آورد؟ باید خوب شود! نقطه و در دل به لحن آمیخته به تر

 مقابلی هم ندارد و نباید غیر از آن باشد!

دکتر با آنکه شاهد بارها ایستادن ضربان قلب پسرک گشته بود؛ اما وقتی چهره سخت و نگاه رنجور شهریار را بینا 

و لبخندی بر لب نشاند. بازوی چپش را گرفت و به همین صورت او  شد، از بازگوکردن چنین موضوعی ممانعت کرد

 را وادار به نشستن کرد و خود هم کنارش جای گرفت.

نگران نباشید آقا! توکلتون به خدا باشه. مثل اینکه شما هم به علت تصادفتون حال چندان مساعدی ندارید،  -

 بهتره استراحت کنید.

هایش آور بود شخصی اشکگرفت. برای مرد سرسختی مانند او خیلی عذابهایش را سختی مقابل ریزش اشکبه

ها کشاند و با صدای بم گشته و کمی مرتعش، اما اش را پشت پلکرا ببیند؛ به همین سبب انگشت شست و اشاره

 همچنان گیرایی گفت:

ن بیاید بینید که سر از آن از خواب عمیقی بیدار بشید و تا به خودتوخودتون رو بذارید جای من. اگه یک -

کردنتون بشید و خبری هم از پسرتون نباشه، چه حالی بهتون بیمارستان در آوردید؛ بعدش هم متوجه تصادف

 دست میده؟ حاال هم که...

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



25 
 

 نرمی دستش را روی شانه پهن و مردانه شهریار تکیه زد و در جوابش گفت:دکتر به

ساعت یا نهایت چند روز  ۴۸تا ظرف ست. های ویژهراقبتبهتون حق میدم. االن پسرتون توی بخش م -

کنیم. اگه تا اون کنیم و مرتب عالئم هوشیاری و ضربان قلب و سایر عالئم ملزم رو چِک میوضعیتش رو کنترل می

موقع وضعیت مساعد و رو به بهبودی پیدا کرد، با یاری خدا پسرتون هم بهوش میاد و به زندگیِ نرمالش 

 بهتون قول میدم. گرده.برمی

 تونم ببینمش؟می -

 دکتر ایستاد و متقابالً او هم برخاست.

 خاطر وضعیت بیمار امکان مالقاتش نیست.کمی صبور باشید. فعالً به -

 های خاکستریِ چشمانش رنگی از التماس را به خود گرفت.رگه

 حداقل از پشت شیشه. لطفاً این رو دیگه از من دریغ نکنید! -

دانست که در پشت آن نگاه ملتمسانه چه چیزی پنهان بود؟ به که گوید به قدری وجودش به وجود میدکتر چه 

توانست دَم را به ریه بکشاند و بازدمش را به هوای هوایش گره خورده که حتی با هر لحظه دیدن او می امیرعلی

اقت محض، یعنی زندگیِ نباتی، کردن آن هم بدون امیرعلی یعنی حمبیرون فرستد! از دیدگاه منطقش زندگی

ها فاصله بگیرد و حتی به آن فکر هم ای. یک نگاه امیرعلی بس بود تا بتواند از تمام آنهیچ امید و باور و انگیزهبی

ارزید به بارها ی از ته دل پسرش میهای او پَر کشیده بود! یک خندهها و خندیدننکند. چقدر دلش برای لبخند

و جنون را؟ آری او مجنون بود،  همه وابستگیدانست دلیل اینسال چه میو این مرد میانجانش را فداکردن 

ناچار سری مجنونِ دلبند کوچکش، منتها با نوعی پدرانه! دکتر یارای گذرکردن از این نگاه را نداشت؛ بنابراین به

 تکان داد.

ای رو تونم چنین اجازهون مساعد نشه، نمیباشه! ولی شرط دارم. اگه چند ساعتی رو استراحت نکنید و حالت -

های پسرتون باز شدن و خاطر خودتون میگم. به این فکر کنید که وقتی چشمبهتون بدم. لطفاً درک کنید که تنها به

 شناخت.عنوان پدر اون رو میشما رو دید، همون مرد همیشه محکم و مقتدری رو ببینه که به

دِ مشکل من هم »خراشش را به کلِ اهالیِ بیمارستان بلند کند و بگوید وشخواست آن لحظه فریادِ گدلش می

هاش های زیبا و طوسیِ چشمبینم. با دیدن اون نگاههمینه. من با دیدن امیرعلیم رنگ استراحت رو به خودم می

ه. چطور بدون های ویژه خوابیدگیرم. آرامش و آسودگیِ خاطرم حاال تو بخشِ مراقبتموجی از آسایش و فراخ می

 «حضور اون در کنارم دل و قلب المُروتم رو به آرامش دعوت کنم؟

رها کرد. دکتر به خیال آنکه این بار تیر کالمش به  با اکراه سرش را جنباند و دومرتبه جسمش را روی آن شی فلزی

 هدف خورده، سری چرخاند و لب به دهان گشود:
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های الزم رو از مسئول بخش بگیرید تا ه بهبود پیدا کردید، حتماً فرممن میرم. کمی استراحت کنید و وقتی ک -

 مشکلی پیش نیاد. از اقوام، همسر و یا پدرومادرتون رو در جریان بذارید تا توی این لحظات تنها نباشید.

اید اگر شده دلش پاشاند. شسالن را ترک کرد، بدون اینکه بداند چه نمکی روی زخمِ کهنه« با اجازه»و با گفتن 

کرد وشروط ردیف نمیشک برایش شرطاش شخص سومی برایش نمانده، بیغیراز خالق و امیرعلیدانست بهمی

داده غرق بود که زمان و روزش را به کرد. به قدری در گیرودار اتفاق رخو خودش شهریار را نزد پسرکش روانه می

آن را نوپا  وقفههمان جایی که با صبر و تالشی بیباد فراموشی سپرده و حتی فکرش هم نزد کارکنان شرکتش، 

شده روی های اخیر تلنبارحال بین کارکنان شرکت شلوغی به پا کرده و سیل پروندهرفت. حتماً نبودِ او تابهکرد، نمی

 ای رشته افکارش را قطع کرد. مردانه ِکشند. صدای بم و جدیمیزش انتظار امضا و ُمهر او را می

 یار افشار؟جناب شهر -

 سرش را باال گرفت و خیره مرد جوان با آن یونیفرمِ مخصوص به نیروی انتظامی گشت.

 خودم هستم. -

ی آگاهی را از آنِ هایش نمایان بود که امتیاز سرگرد ادارهها و رنگ لباسهای روی سرشانهمردِ جوان که از نشان

 ای لب به سخن گشود:گونهخود کرده، کالهش را از روی سر برداشت و با لحن صالبت

 صبح توی اتوبانِ ]...[ تصادف کرده بودید، درسته؟ ۱۰:۳۰شما امروز ساعت  -

 اش را به زبان آورد:ایستاد و لحن به اندوه نشسته

 طوره.ظاهراً همین -

ش را های دستاش شد. با وجود درد شدیدی که هنوز هم تا مغز استخوانگرفتهروحش معطوف دست گچو نگاهِ بی

ظاهر خفیف هم سختی توانست خم به ابرو نیاورد و کَکَش هم نگزد. خود را مستحق این درد بهسوزاند، بهمی

جای قهرمانش او در آن اتاق مخوف نخفته؟ پسرش سزاوار آن خفتن دانست. تمام حسرتش آن بود که چرا بهنمی

 های او رفت.نبود، بود؟ با صدای محکم مرد حواسش پیِ حرف

های فنیِ اتومبیل هم دچار نقص شده. های کناری و سپرِ ماشینتون صدمات زیادی وارد شده و قسمتبه بدنه -

های سیستماتیک بوکسلش کردیم و فرستادیم اداره تا نیروهای بخش پیگیر علت اصلیِ حادثه بشن و بخش

ن سیم ترمز بود که ملزم شدماشین رو کنترل کنن. تنها مورد مشکوکی که همکارانمون جویاش شدن بریده

ای پیدا ی دیگهی موبایلتون شکسته و خاموش شده بود، نتونستیم شمارهدونستم در جریانتون بذارم. چون صفحه

اجبار منتظر موندیم و حاال که حالتون مساعد شده، اومدن شما از نزدیکانتون کمک بگیریم. بهکنیم و تا زمان بهوش

 خدمتتون رسیدیم.
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نشده بود و  که به یاد داشت، ماشینش دچار هیچ نقص فنی های سرگرد بود. تا آنجاییحیران از حرفسرگشته و 

کرد. به یاد نداشت چنین درنگ به دستِ تعمیرکار آن را اصالح میشد، بیمسلماً اگر هم دچار مشکل می

 انگاری را مرتکب شده باشد.احتیاطی و سهلبی

 رگی در اتومبیلتون نبودید؟شما در اطالع نقص به این بز -

نکردن سیستم حساس و نبود، حتی روحش هم خبر نداشت و حتی به خاطر دارد که عامل اصلی تصادفش عمل

دم جان گرفت و افکار او را بیش از پیش به مهمی چون ترمز بوده. آن صحنه کارنکردن پدال ترمز زیر پایش، یک

آور به پیچ خطرناک و تند اتوبان رسید و نتوانست سرعت سرساممحصوری سوق داد. از اقبال بدش با وجود آن 

 موقع مهار کند. متحیر و سرگردان جواب داد:ماشین را به

 کرد. ماشین هیچ ایرادی نداشت.ترمزم کار نمی -

 شدن سیم ترمز را کرده بود، متفکرانه گفت:عمد بریدهبینیِ بهسرگرد که از قبل پیش

 ای قدیمی دست به چنین کاری زده باشه؟از روی خصومت و یا کینهپس ممکنه فردی عمداً  -

رفت. یقیناً اطرافش را وحوش این سؤال میی جدی سرگرد خیره شد. فکرش مدام حولحرف به چهرهمات و بی

 زد و مسلماًدشمنان احاطه کرده بودند. در شرکتش با جمع زیادی از کارکنان و مسئوالن و رقیبان خود سروکله می

ها بود. هر فردی در زندگیِ خود با ها افرادی هم بودند که شاید روی دیدنِ او را نداشتند. این خصلت انسانبین آن

همه بازهم باور نداشت فردی به قول سرگرد از روی خصومت به خود حِق این گونه افراد برخورد داشت. با ایناین

عدالتی کند و او را تا رساندن به چنین جسارتی تحـریـ*ک یعمل وقیحانه را بدهد. به ذهن نداشت در حق فردی ب

 شد به هر کس و ناکسی بدبین باشد.کرده باشد و از طرفی نمی

 تونه دخل داشته باشه حتماً به عرض برسونید آقای افشار.اگه موضوعی هست که به این قضیه می -

سمت عقب سوق داد. به ها را بهک حرکت آنرنگش فرو برد و با یالی موهای مشکیکالفه انگشتانش را البه

ذهنش فشار آورد. افکارش را به اتفاقات اخیر و قابل توجه شرکتش دقیق کرد. هر روز با صدها شخص مختلف از 

های مختلف سروکار داشت مسئوالنِ بخش و کارکنان گوناگون و نگهبانان گرفته تا وکال و مدیران و رؤسای شرکت

اکنون به مشکلی بر نخورده بود؛ فقط دو هفته پیش حصارکی، یکی از کارکنان شرکت را و در ارتباطشان هم ت

شد چنین قضاوتی راحتی نمیشده... نه! امکان نداشت. بهنکردن بیجا از لیست بار داروهای فرستادهعلت نظارتبه

شد؛ اما بازهم اخراج میدانستند و باید کرد. حصارکی خطای بزرگی مرتکب شد و این را بقیه کارکنان هم می

ای با او داشت و رسماً از شرکت بیرونش کرد؛ فکرش را درگیر خود کرده بود. آن روز برخورد تند و سرسختانه

زد و او تنها آب پاکی را روی دستش ریخته بود. با اش میتقصیریرفت و دَم از بیهرچند حصارکی مدام طفره می

 حال گفت:وش سرگرد برساند، بااینتوانست ماجرا را به گوجودی که می

 ای داشته باشم.کنم. به خاطر ندارم با کسی خصومت دیرینهفکر نمی -
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 سرگرد سرش را حرکت داد و گفت:

 تونید شکایت تنظیم کنید.هرحال اگه به شخصی مظنون هستید میکنیم. بهحتماً پیگیری می -

 ممنون! -

 گشته گفت:داد، رو به شهریار حیرانسرباز ندای رفتن را می که بهکالهش را روی سر گذاشت و درحالی

 زودی بهبود پیدا کنه. اگه اتفاقی رخ داد و الزم بود در جریان باشیم، حتماً بگید.امیدوارم حال شما و فرزندتون به -

نه ها روی صندلی نشست و متفکراهایش را روی هم گذاشت و پس از رفتن آنهمراه با جنباندن سرش پلک

بست و حس عجیبی توأم با تردید به وقفه آن روز در ذهنش نقش میهایش قرار داد. بیدستش را پشت لب

 داد.جانش رخنه می

شدن از دلیل اصلی وقوع این شد دست روی دست بگذارد. مطلعاش سخت بود؛ اما بازهم نمیکندن از امیرعلیدل

حال دید. ظاهراً موبایلش نابود گشته و تابهرا از آنِ خود میدانست؛ گرچه بازهم کوتاهی حادثه را حق خود می

شد؛ ولی پیش از آن بهتر بود مسعود را در جریان اتفاقات کار میبهبودند. باید دست دوستانش با او تماس گرفته

وستانش را شده بگذارد تا با خیالی آسوده به کارش برسد. بلند شد و راهِ پذیرش را در پیش گرفت. باید دسپری

 وتاب یافتن نشانی از او بودند.حال در تبگذاشت، حتماً تابهدر جریان می

*** 

 فصل سوم

 وندعلی جلیل

تر هدایت کرد و روی هایش را مقتدرانه پیشدستگیره را پایین کشید و فشاری به در وارد کرد تا بسته شود. گام

ستمی جای گرفت. آرنجش را تکیه بر دسته آن شی نرم و رنگ اتاق، مقابل دکتر رایهای چرم سرمهیکی از مبل

 راحت کرد و دهان گشود:

 خوای باهام حرف بزنی.گفته بودی می -

جا کرد و دست راستش را به داری که روی آن جلوس کرده بود، خودش را به جلو جابه چرخ ِسپند همراه با صندلی

 ای مقابل خود گرفت و با تکیه بر آن گفت:میز شیشه

 به وضعیت دخترته. متأسفانه... درسته! راجع -

 های تکراری رو به خوردم بدی، تمایلی به شنیدنشون ندارم.نگو سپند! اگه قراره همون حرف -

شده عضالت پشت گردنش افتاد و پوفی کشید. دیگر های منقبضقرار با انگشتانش به جان رگو هراسان و بی

شد و های منحوسی که به مانند پُتکی بر سرش کوبیده میداشت، همان حرفهای مأیوسانه را نطاقت شنیدن حرف
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سوزاند. گویا قصد داشت هر بار با هر ای را که از آنِ خود کرده بود از بیخ میوریشه صفت پدرانهسخاوتمندانه رگ

هایش را با زبان َتر بای لبشری از این کره خاکی نیستش کند. سپند با چهره عبوس گشتهبهانه و از جانب هر بنی

 کرد و با تُن آرامی گفت:

ثانیه وضعیت فرزندش خونسردیِ بهعلی بهت حق میدم؛ ولی تنها کسی که باید حین در جریان قرارگرفتن ثانیه -

 خودش رو حفظ کنه تویی.

 کنان گفت:هایش را جمع کرد و شِکوهاخم

های لعنتی رو که مثل ناقوس مرگ من رو به ن ضربانچرا باید خونسرد باشم؟ به نظرت وقتی بارها توقف او -

کردن کنترلم کار معقولی به حساب میاد؟ اگه قراره چنین کاری شنوم، تواناییِ حفظکشونن میریاضت ابدی می

کنی سپند! پدر نیستی کنم؛ پس بهتره خودم رو صفت مقدس پدر محروم کنم و زیر سؤال نبرمش. درکم نمی

 گذره و چی میگم؟می بفهمی من تو دلم چی

 سپند آهی کشید و حالت شرمساری به خود گرفت.

حق با توئه! من تنها وظیفه دونستم تمام اطالعات الزم رو بهت برسونم و راهنماییت کنم. ببین، باید هرچه  -

ما این ـینه، های ای.سی.جی و رادیوگرافی از قفسه ستر برای مهسا یه قلب مناسب پیدا کنیم. طبق بررسیسریع

برداریِ امروز هم بررسی کردیم و به این نتیجه ها رو طی چند روز اخیر دریافت کردیم، با نمونه عکسنمونه

گیره و الشعاع قرار میشدن میره و تحتخاطر این عارضه رو به بدخیمرسیدیم که وضعیت جسمیِ مهسا داره به

بگیره؛ چون سن کمی داره و از طرفی مصرف این  های شدید قرارچندان خوشایند نیست و باید تحت مراقبت

خوایم. اگه دارم عنوان این رو نمیهیچتونه به دنبال داشته باشه و ما بهداروهای باالجبار بعدها صدمات جدی رو می

خوام بدونی وضعیت دختر کوچولوت در اون حدی نیست که بخوای مرخصش ها رو بهت میگم، فقط میاین حرف

حساب یه، شیوه مصرف دارو و کنترل رفتار و هیجانات فعالً تا زمان پیوند برای مهسا الزمه. بااینکنی. نوع تغذ

کامل متوجه منظورم شدی. شما باید تو این موقعیت بهش روحیه بدید و نذارید از جریانات درد قلبش متوجه 

تونید با رویی گشاده و حالتی تا می چیزی بشه و به دنبالش ناخودآگاه به ترس بیفته؛ چون اصالً براش خوب نیست.

ش رو بزنه کردن و درس و مدرسهکامالً متفاوت و روتین ازش استقبال کنید و جوری قانعش کنید که فعالً قید بازی

 های کودکیش رو هم داره. متوجه که هستی؟ای بهانهست و به نوبههرحال بچهو مدتی رو اینجا بگذرونه؛ به

وآتش زد تا قلبی حال بارها خودش را به آبمانده بود؟ حق با دوستش بود؛ ولی چه کند؟ تابه ای برایشمگر چاره

های مورد نیاز بین باشد، متأسفانه آمار قلبواقع مناسب برای دلبندش بیابد؛ اما تنها دخترش که نبود. اگر بخواهد

نها مهسایش را در اولویت ببیند. برخاست و شود تبه پیوند و لیست بیماران در انتظار به اوج خود رسیده و نمی

 گرفته لب به سخن گشود:

 من میرم پیش مهسا. مزاحم کارت نمیشم. -
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 دوستش پلک زد و با طمأنینه گفت:

وقت فراموش نکن علی. به دونم انجام بدم. خدای باال سرت رو هیچهرحال مسئولیتیه که وظیفه میمراحمی. به -

 گره این مشکل هم باز میشه. اهللشاءامید خودش ان

سمت اتاق هایش را متین و پرصالبت بهسرش بست. قدمکنان تشکری کرد و درب را گشود و پشتنجوا

راستی ها یافته، دلش برای او پر کشید. بهاش را پس از مدتای که جوجهاش کشاند. مانند پرندهدُردانه

است حکم یک مادر را هم در حق دخترش ادا کرد و فقط هکردنش هم ستودنی بود، همان پدری که سالپدری

وقفه او گشته بود تا مبادا مهسای کوچک جای خالیِ مادرش را احساس های بیخالقش جویای زحمات و تالش

 کند.

کرد. اش گشته بود و عاشقانه ستایشش میآه! مادرِ فرزندش! همسر مهربان و زیبایش، شخصی که معبود زمینی

بودنش برد. او از زمینیان نبود و به همین خاطر پر کشید و رهایشان کرد. به همان لی دیر پی به فرشتهبانویی که خی

فریبش را از های معصومانه و دلهمسر کمرش را شکست؛ مهسا، دختری که خصوصیات و رفتار اندازه که نبودِ

 مادر خود به یادگار گرفته بود، او را سرِپا نگه داشت و اینک...

روی صورتش کشید و  ریشمردانه با آن ته درگاه رسید. تعلل کرد و دستانش را به صورت حایل روی چهرهبه 

اش بود که شنیدن خواندن برای تنها نوهمکرر پلک بازوبسته کرد و با رویی گشاده وارد شد. فاطمه درحال قصه

را برداشت و به پهنای صورتِ کمی عینکش  های آشنایی را که متعلق به پسرش بود، جویا شد.صدای گام

قرار راستی زالل مهسا که گویا از دل کوهی از عشق در جریان بود، نگاه بینگاه زیبا و به اش لبخندی زد.افتادهچین

 ی خود از او استقبال کرد.پدرش را نشانه رفت و با عالقه وافر و شعف خاص و کودکانه

 سالم بابا جون. کجا بودی؟ -

ای از آن شی نرم جای گرفت و کودکش را در آغـ*ـوش پُرمهر و عطوفت خود سهیم کرد. عطرِ گوشه کنارش در

آرامی و اش کرد تا کمی، فقط کمی از میزان ناشدهپردرد و سنگین موهای مواجش را با عطـ*ـش وارد ریه

داد، بوی طراوت و تازگی میانگیز بوی تنها قلبش، بلکه تمام وجودش کاسته شود. این رایحه دلوتابِ نهتب

کشید؟ شد؛ پس چطور بدون آن نفس میبخش دنیای تاریک دنیایش میپاک و مُبّرا، گرما زندگی و همین رایحه

شد کرد؛ چنان آرامشی همنشین قلبش میحاضر بود سوگند یاد کند که وقتی هر بار مشامش را از این رایحه پر می

 بهترین احساس آرامش دنیا را سهیم گشته.کرد هیچ تردیدی اعتراف میکه بی

 قدر من رو دوست داری؟م کردی! یعنی اینبابا جون، خفه -

شود و ممکن است تر میمهسایش در حصار آغـ*ـوش او هر دَم فشرده متوجه نشد جسم نحیف و شکننده

 وجود صادقانه پاسخ داد: ای روی پیشانیِ کوتاه او کاشت و از اعماقدلبندش را اذیت کند. با لبخند بو*سه

 دختر رو دوست نداشت؟مگه میشه فرشته کوچولویی مثل تو گل -
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 هایش را برچید و با دلخوری گالیه کرد:مهسا لب

 من که اسمم فرشته نیست! من مهسام بابا. -

 لبخند علی رنگی از شیطنت گرفت. چشمکی نثارش زد و سفیهانه پرسید:

 نشدی فرشته کوچولو؟خوای بگی متوجه منظورم می -

هایش را دوست داشت. رفتارهایش با ترین نوای دنیا شد. چقدر شیطنتطنینصدای خنده دخترک برایش خوش

های گشت و ناز و ِکرشمه و شرارتوخوی سارا تفاوتی نداشت. ای کاش بود و از نزدیک شاهد این لحظات میخُلق

 نبود؛ ولی روحش هرگز از وجود آنان دور نخواهد شد.شد؛ اما نه، او نبود. جسمش دخترکش را بینا می

 سالم علی آقا. -

زمان با پردازش آن نوا هایش سرایت داد و همی گوشای لرزش خفیفی به پردهصدای آشنای ظریف و مالیم زنانه

 ای از گلویش رها کرد.سرفهاختیار تکوجور و بیدر مغزش بالفاصله کمی خودش را جمع

 ناپذیر فریاد زد:تر پی به حضور آن زن بـرده بود، با شوقی وصفمهسا که پیش

 خاله رضوانه! -

که اش، درحالیریا با همان شرم زیرپوستی و ستودنینگاهش را سمت او کشاند. مانند همیشه محجوب و بی

او رسانده بود، پایانی که مهسا به وجود بی های چادرش را میان دستان خود گرفته و لحن آمیخته به عالقهلبه

معطلی مهسا را در مأمن گرم و صمیمانه خود دعوت کرد. از نزدیکیِ او به رسم لبخند ماتی را بر لبش نشاند و بی

حال به یاد نداشت چنین حرکتی انجام دهد؛ اما در احترام از گوشه تخت کناره گرفت و گردن پایین کشاند. تابه

 گشت.اش اندکی معذب میاتیسرشت با آن حجب ذبرابر این دختر پاک

 دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود!وای خاله! نمی -

 نشین و معصومانه مهسا پاشاند و پاسخ داد:رضوانه لبخند نرمی به صورت دل

 طور عزیزدلم. ببین برات چی آوردم.من هم همین -

مزاج دخترک بود، به همراه بسته خوش هایشده را که در طعمتازه آبگیری میوههای آبو پالستیک محتوی بطری

سمت او گرفت. مهسا که دیدن این تنقالت او را به وجد آورده بود، با شعف اش بهعالقه های موردبیسکوییت

 ای کاشت و لبخند بر لبان او را رنگین کرد.گشته رضوانه بو*سهرنگ و کمی گلگونخاصی بر گونه سفید

 ت کشیدی؟دستت درد نکنه مادر. چرا زحم -

 رویی و نجابت قابل تحسینش در پاسخ به فاطمه گفت:به نشان ادب سرش را خم کرد و با خوش
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ها تازه گرفته شده و طبیعیه، از میوهجان؟ لیاقت مهسا جان بیش از این کارهاست. آب این چه حرفیه خاله -

 یل کنه.سوپرمارکت نگرفتم، هم خاصیتش بیشتره و هم مشکلی نیست مهسا ازشون م

تر کرد. زده در کالم او، نگاه مملو از تحسین را در چشمان فاطمه برانگیخت و لبخندش را عریضوقار و متانت موج

 مانند همیشه او را از دعای خیر خود محروم نکرد.

حرف وهوایی عوض کرده باشد و او هم احساس آسودگی کند، بیحال که خواهر دوستش آمده بود، برای آنکه حال

خورده مشامش را پر کرد و تاق را ترک کرد و جهت حیاط بزرگ بیمارستان را در پیش گرفت. بوی زمین بارانا

آمدن خودش هایی چون تهران، دو روز متوالی بارانور از آالیندهحس خوشایندی را به او هدیه داد. در شهر غوطه

های آهنین شده و با فاصله یک متر نیمکتنعمتی عظیم بود. قسمتی از محوطه درختان کاج و پرتقال کاشته 

 ها قرار داده بودند.سبزرنگی بین آن

شماری هم در آنجا نبودند و بیماران هم مسلماً اِذن خروج در این شرایط را با وجود سردیِ هوا افراد انگشت

های اُوِرکتش نهاد هایش را در جیبکردن با خود و خالقش بود. دستنخواهند داشت. بهانه خوبی برای تنها خلوت

ترددی قرار داشت، جلوس کرد و تکیه زد و به درختان نسبت دورتر و در مکان کمهایی که بهو روی یکی از نیمکت

اطرافش خیره گشت که چطور زیر قطرات ریزودرشت باران درحال استحمام بودند و با هر وزش باد سرد 

 بلعیدند.ا میخوردند و اکسیژن خالص هوا رهایشان تکان میشاخه

اش را مزین کرده بودند و این درحالی بود که درخت پرتقال ـخت و مشکیقطرات ریز باران چون شبنمی موهای لَ

های تنومندش را تا باالی سرش کشانیده بود و از ریزش مقدار زیادی از سرش به مانند چتری بزرگ شاخهپشت

ـینه فخارش خارج کرد. فته سوق داد و آهی عمیق و پردرد از سطرف آسمانِ گرکرد. سرش را بهها جلوگیری میآن

هایش به قدری کشیده و سنگین بود که پوست صورت خود را هم نـوازش کرد. کاش این کابوس هـرم نفس

دادن! سرنوشت معامله سنگینی با او کرده دوباره ازدست داشت! دیگر طاقت نداشت، طاقتِدست از سرش برمی

ی افراد باارزشش را از دست داده بود. از همان سن کمش که تنها پانزده سال داشت، تمام تالشش را بود. در زندگ

فروشی نکرد و کرد تا طبق گفته مادرش مرد بار بیاید و بماند؛ چرا که مردِ خانه گشته بود. چه روزهایی که دست

دلیل تنبیه نشد و به پایشان به التماس های بدخُلق، بیتوهین و تمسخر نشنید. چه روزهایی که زیر دست اوستا

آالیش با هایی که گرسنه سر به بالین نگذاشتند. چه روزهایی که حسرت یک فوتبال، هرچند بیننشست. چه شب

گفت و خودش را نباخت. مرد شد، مردی « یا علی»بر دلش نمانده بود. سختی کشید؛ اما  همان توپ پالستیکی

العبور با همان داران شهر پیچیده شد. عاشق شد، پدر شد؛ ولی در این راه صعبورسمماش میان اسمقتدر که آوازه

اش بود. بارها زمین خورد و شکست؛ ولی به اش فردی را از دست داد که قدیسه تمام هستیاوج حسِ خوشبختی

د. حال که پس از دادن سارا مغلوب نشد. آن سرطانِ لعنتی با قساوت تمام آسایشش را رُبومیزان غمِ ازدست

جرعه از وجود دخترکش بلعید و نبود همسرش را با بودن او در کنارش پر کرد، این ها رنگ آرامش را جرعهمدت

 اش را به قمـاری سهمگین سوق داد؛ به چه قیمت و چرا، خودش هم از دانستنش عاجز بود.ناگاه زندگیاتفاقات به
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شد، تنها او باید در دادگاه عدل الهی به گر بالیی بر سرش نازل میاین دخترک بازیگوش ثمره عشقشان بود و ا

گسست و باره از هم مییکشد، بند دلش بهداد. هر بار که این حرف در ذهنش تکرار میهمسرش جواب پَس می

 گرفت.لرز عجیبی تمام وجودش را در برمی

شان به کردن را در حق دُردانهند و بگوید پدریترسید از آن روزی که سارا به خوابش بیاید و از او شِکوه کمی

خراش حالش را آشفته و تنش را به خوبی مراقبت نکرده. تصور آن صحنه دلوکمال نرسانیده و از او بهتمام

اش غلتید و تا استخوان فَکش امتداد ای لجوجانه از گوشه چشم روی گونه مردانهالتـهاب رساند. ناغافل قطره

کردند آیا به چشمانشان اعتماد داشتند؟ مردی چون او به قدر را در این حال نزار نظاره می فیانش اویافت. اگر اطرا

طور پشتش نلرزد؛ ولی از زمان فوت کافی آموخته بود استوار زندگی کند تا در برابر نامالیمات چرخه روزگار این

 بود.آن تغییر کرده بود. حساس شده و دست خودش هم نچیز یکسارا همه

 خورید.هوا سرد شده. یه وقت سرما می -

بینیِ رضوانه باعث شد طوری که او متوجه نشود، سرش را کمی سمت مخالف سوق حضور ناگهانی و غیرقابل پیش

دارش را ای صدای خشسرفهنگاهی نثار او کرد و با تکدهد و با سرانگشت اشک گوشه چشمش را بزُداید. نیم

 شود:صاف کرد و لب به سخن گ

 ها رنگ بارون رو تو شهر دیدیم، حیفه ازش استفاده نکنیم.سرمایی نیستم. بعد از مدت -

 که تردید را در نگاه سبزرنگش یافت، خود را اندکی کنار کشید و با دست اشاره کرد. هنگامی

 ارزه.بار امتحانش می بفرمایید بشینید. به یه -

گرفت، آن را کمی باال کشید تا توسط زمین های چادرش را میوشهرنگی زد. طبق عادتی که همیشه گلبخند کم

 ای از نیمکت جای گرفت و سرش را زیر کشاند.دار خیس نشود. با فاصله کنارهنم

گونه قطرات طرف عقب حرکت داد و اینوار به خرمن موهایش فرو برد و با یک حرکت بهانگشتانش را شانه

 در همان حال گفت: ها زدود.وار را از روی آنشبنم

 رضا نیومده؟ -

 رضوانه نگاه زیبا و مخمورش را سمت او نشانه گرفت و پاسخ داد:

 شرکت موند. گویا به سفارش شما بوده. -

 خواید برگردید؟می -

 نشین و آمیخته به آرامشش لب زد:دختر جوان پلک زد و با همان لحن دل

 کنم.زحمت می بله. راستش مهسا خوابش برد، من هم دیگه رفع -
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 سری تکان داد و بم و گیرا گفت:

 رسونمتون.پس با این حساب یا با آژانس اومدید و یا با تاکسی و اتوبوس. می -

 بودن در نگاه و صورت سفیدش هویدا بود، سراسیمه تعارف زد:رضوانه که حالتی از شرمساری و معذب

 وند، مزاحم شما نمیشم، خودم میرم.نه آقای جلیل -

 داد.را نشان می ۱۶خود انداخت که  از جایش برخاست و نگاهی گذرا به ساعت مُچی

علت شرایط بحرانیِ هوا تو ترافیک بمونید. برسونمتون، مراحمید. تا یه ساعت دیگه هوا تاریک میشه و ممکن به -

 نگران نمیشه. خاطر دخترم زحمت کشیدید و تا اینجا اومدید. رضا همهرحال بهخاطر میشم. بهآسوده

که  لحن کالمش به قدر کافی صادقانه و باصراحت بود تا جای هیچ انکار و مخالفتی را برایش نگذارد. از آنجایی

ناچار تنها به تشکری اکتفا کامالً واقف بود مرد مقابلش اگر حرفی به میان آورد حتم به یقین عملی خواهد کرد، به

 رنگش را در پیش گرفت.کرد و همراه با او سمت سانتافه مشکی

بودن به رسم ادب درب کنار راننده را برایش گشود و رضوانه باز با تشکر زیر لبی حینی که کمی احساس معذب

حرف، استارت را زد و از کرد، روی صندلی جای گرفت. علی درب را بست و ماشین را دور زد و سوار شد. بیمی

 بیمارستان خارج گشت.

های میانبر دیگری استفاده کند؛ ولی جز این توانست از راهبه ترافیک سنگینی خورده بودند. میبینیِ او طبق پیش

اتوبان مسیر دیگری به منظور رسیدن به مقصد وجود نداشت. بیشتر شرایط بارندگی حاکم بر شهر در میزان 

ر نخورده بودند. از طرفی اگر راه حال در این اتوبان به این حجم سنگین ترافیک بَ ترافیک تأثیر گذاشته بود و تابه

بودند. هر دو همچنان در سکوت خود غرق بودند که گر میمیانبری هم وجود داشت، بازهم چنین وضعیتی را نظاره

 ناگاه گفت:رضوانه به

 خوب میشه! -

 آرامی پرسید:نقص او معطوف کرد و بهرخ بیچشمانش را به نیم

 چیزی گفتید؟ -

 تر از قبل جواب داد:تر و گیرارنگش کشید و مصممایسرمه رضوانه دستی به شال

 از این اذیت نکنید. دخترتون خوب میشه. دلم روشنه. براش نذر کردم. خودتون رو بیش -

 نگاهش مکث بیشتری یافت. رنگ گرفت، از همان جنس همیشگی، جنس امید؛ اما... .

سمت ساعته، فرمان را بهدن راه از شر ترافیکِ یکزمان با بازشانگشتانش را پشت گردنش حرکت داد و هم

 ای گفت:ای فرعی حرکت داد. در همان حال با لحن گرفتهجاده
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کردن و امیدوارشدن. من با هر بار به خودم تلقین کردم. از همون دوران نوجوونیم کارم شده بود تلقین -

 کردن راه امیدوارشدن رو یاد گرفتم، حاال هم روش!تلقین

پس حتماً جنبه این کارتون مثبت بوده که شما رو به موفقیت رسونده؛ چون با دید مثبت نگریستن به هر چیزی  -

 گیری به دنبال میاره. تجربه ثابت کرده.قطعاً امیدواری و درنهایت پیروزیِ چشم

کرد، ینه کنترل میسرش را از داخل آکه پشتبا راهنما زدن میدان را دور زد و وارد خیابان اصلی شد. درحالی

 پرسشگرانه دهان گشود:

 اگه آخرش امیدت به ناامیدی تبدیل بشه چی؟ -

شک را دوبه گرفت و اودر کفه دیگر ترازو هم قرار می ترساند، حرفی که در کنار حس امیدواریهمین حرف او را می

گاه بود و هراس داشت مبادا صالح شد از دو بُعد نگاه کرد. به صالح و حکمت خدا آکرد. به این موضوع نمیمی

لرزاند. لحن همیشه قاطع رضوانه گوشِ افکارش را خداوندش همانی باشد که دلش را هر دَم از خوف خود می

 شنواتر از هر زمان کرد.

اگه فردی به موضوعی به دید مثبت نگاه کنه و حتی در گرو همون دید در انتظار اجابتش دعا کنه و درنهایت به  -

نرسه و خالفش رو نشون بده، هیچ ارتباطی با ناامیدی نداره. قطعاً شما با واژه مصلحت و یا سرنوشت  اجابت

گرده به همین دو واژه. مگه نه اینکه خدا در یکی از آیاتش گفته ارتباط زیادی برقرار کردید. این موضوع هم برمی

بینید و از یست و یا کارهایی رو به ضرر خود میچه بسا کارهایی که تمنای اجابتش رو دارید؛ ولی به صالح شما ن

 مایه این آیه مقدس بحثی از ناامیدی زده نشده.بینید؟ در درونکه به نفع شماست. میکنید، درحالیاون دوری می

اختیار گرفت. بیاش را به سُخره میکوبید و اقتدار همیشگیمحابا میـینه بیکرد و قلبش در سقراری میدلش بی

هنمای راست را زد و حاشیه خیابان متوقف کرد. حینی که دستش را روی غربیلک فرمان نهاده بود، سرش را را

زد حرکت داد و های آبیِ نگاهش موج میسمت چهره ساده اما آراسته و معصومانه رضوانه که کمی تعجب در رگهبه

 امان پرسید:بی

نیفته. این حالتی که گهگاهی در اوج امید و باور مثل بختک به پس کاری کنید هرگز سایه نحِس ناامیدی تو ذهنم  -

کار کنم که به مقوله امیدواربودن ایمان خالص پیدا کنه. چیبره و آرامش رو ازم دریغ میجونم میفته، امانم رو می

 کنم؟

نداشتن یأس طلب نگریست و راهی برای ای درمانده به او میگونه ملتمسانه با چهرهشد مردی که اینباورش نمی

های زدِ شرکتخود، زبان های دیرینهوند مغرور و متعصبی باشد که به واسطه موقعیتکرد، همان علی جلیلمی

 بزرگ و معتبر گشته بود.

با آنکه کمی جا خورده بود و لبانش از شدت شرمساری قفل گشته بودند، گوشه لبش را نامحسوس گزید و با 

 صوت زیری گفت:
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تونید این مشکل حلی هم بهتون بگم تا شما نخواید نمییا علی بگید و راهش رو پیش ببرید. اگه من راه خودتون -

 رو حل کنید.

 حلش چیه رضوانه خانوم؟راه -

اش نگاهی به او انداخت و کمی معذب گشت. طبق عادت روتین گوشه چادر را میان انگشتان ظریف و کشیدهنیم

 اختیار پرسید:گرفت و بی

 خواید؟چرا راهکارش رو از من می -

 ها و نظراتتون ایمان دارم.چون به حرف -

های زیر پوست صورتش به جریان افتاد. ای به جانش انداخت و خون در رگصراحت و کوبندگی کالم او لرزه

که در حین ای را نداشت. زیر نگاه سنگین و منتظر او مانند شمعی روشن درنگ و قاطعانهانتظار چنین پاسخ بی

رخ او برهاند تا بتواند جوابش را همچون او سوختن درحال آب شدن است، بود. ای کاش بند نگاهش را از نیم

 پروا بدهد! گویا متوجه حالت او شد که چشم از او گرفت و به خیابان عریض مقابلش معطوف نمود.بی

بل دیدگانش جان گرفت. کاسه چشمانش ای نکشید که کتاب کوچک حجیمی با جلد چرم سبزرنگ، مقابه ثانیه

شده از آن عبارت شده ثابت ماند. جاذبه منعکسبا آن طرح زیبای طالکوب« قرآن مجید»چرخید و روی عبارت 

نواز مقدس کرده بود. در همان حال طنین زیبا و دل ذهنش را هم نشانه رفته و تمام حواسش را معطوف آن کتاب

 قرارش پیشکش کرد.ناپذیر را به قلب بید و حس عجیبی توأم با آرامشی وصفهایش را نوازش دارضوانه گوش

کردم تا وقتی وارد دوره اول متوسطه شدم محاسبات ریاضیم خیلی ضعیف شد، به حدی که هر چقدر تالش می -

تی معلم هام و حشاگردیکردم. همه همروز اُفت میشدم و روزبهمطالب رو سنجیده تو ذهنم بگنجونم موفق نمی

ریاضیم هم متوجه شدن و دیگه به این باور رسیده بودن که حکایت یادگیریم خودِ آب در هاون کوبیدنه و پیشرفت 

عنوان هیچهای تحصیلی ریاضی رو بهکرد از بین تمامی رشتهکنم. حتی معلمم چندین بار بهم گوشزد مینمی

خواست با تالش و سعی دم، به قدری که هر چقدر دلم میست. خیلی ناراحت بوبرندارم؛ وگرنه کالهم پسِ معرکه

های شدم و دست از کوششای نداشت. دیگه داشتم ناامید میبیشتر با دید مثبتی ادامه بدم و عقب نکشم، فایده

داشتم. عزیز متوجه ناراحتیم شد. باهاش درددل کردم و مثل همیشه با ظاهر بیهوده و تنها هدردادن وقت برمیبه

هام گوش داد. نصیحتم کرد و مدام تأکید کرد مبادا یأس روی افکارم سایه بندازه و موجبات ی به حرفصبور

ای ترین شرایط هم لحظهگناهان دیگه رو فراهم کنه. ازش راهکار خواستم. بهش گفتم کمکم کنه تا در سخت

ش این کتاب مقدس رو ندوقچهمأیوس نشم و بهش فکر هم نکنم. مکثی کرد و با همون لبخند زیباش از داخل ص

خوای به امیدواربودن ایمان راسخ پیدا کنی و اگه می»ای سبزرنگ خارج کرد و طرفم گرفت و گفت از داخل پارچه

حتی دلیل موثقی هم براش داشته باشی، این کتاب رو همراه با معنیش با دقت بخون و روی هر کلمه و عبارتش در 

تنها به این جوابت؛ بلکه به تمام مسائل هستی هم واقف و از درِ درستش مسلماً نه درجه اول تعلل و بعد تدبر کن!

از اون روز به بعد تا حاال این کتاب رو همیشه به همراه دارم و « بینی مادر.وارد میشی و دنیا رو یه طور دیگه می
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وقت به یأس بدل تم. امیدم رو هیچگرفتم گرفخونم. تأثیری رو که باید میروزی دو صفحه ازش همراه با معنی می

م به این درس هم بیشتر شد و حاال تنها پایه ریاضیم قوی شد؛ بلکه عالقهنکردم و به لطف خدا موفق هم شدم. نه

 طور که واقف هستید.های ریاضی مشغول به ادامه تحصیلم، هموندر یکی از رشته

های کرد، کتاب خدا بود و اندامکرد که تا چشم کار میکرد. انگار در عالمی ِسیر میدر این دنیا سپری نمی

شنید؛ سخنانی که درخور این شی سحرانگیز بود. شده رضوانه را میهای مدام تکراراش هم تنها حرفشنوایی

آسایی روانه زمین ای نکشید که باران سیلناگاه غرش سهمگینی فضای آسمان گرفته را در بر گرفت و به ثانیهبه

وقفه کوباند و او را از عالم امانش را سخاوتمندانه روی شیشه ماشین یکی پس از دیگری و بیو قطرات بی گشت

سمت رضوانه اش گرفت و با درنگ سرش را بهاش فاصله داد. کتاب را میان دستان مردانهفراتر از دنیای کنونی

 چرخاند.

 شدید؟تید؛ پس چطور موفق نمیشما قبل از داشتن این کتاب به امیدداشتن اعتقاد داش -

 رویش خیره شد.خورده روبهرضوانه مسیر نگاهش را از او گرفت و به شیشه باران

اعتقاد داشتم؛ ولی ایمان نداشتم. دقیقاً مثل فردی که با دین آباواجدادیش به دنیا میاد و با همون بزرگ میشه؛  -

و شناخت کاملی نیست ایمان الزم رو بهش نداره و گرچه کنه؛ ولی چون به دنبال دلیل پس بهش اعتقاد پیدا می

 کردن دینشون به همین دلیل برگرده. از آقاجون و عزیز وخودش هم مطلع نیست. شاید یکی از دالیل تعویض

ی موفقیته؛ ولی به دنبال علتش نبودم و متأسفانه قرآن رو منتهی به درس اطرافیانم شنیده بودم امیدواربودن الزمه

کردم. با نگاه باز و ی باال تالش میکردن و کسب نمرهتحصیلی فقط برای درست قرائت بودم و در دوران کرده

تری به معانیش توجه نداشتم. زمانی که با خوندن قرآن متوجه شدم بیمناکی افراطی از خدا همون ناامیدی از عمیق

شمار میاد، وقتی بارها تو آیات قرآن دیدم که های اخالقی به رحمتشه که آفت بزرگ خوف از خداست و از رذیلت

شود؟ نوشته بود ناامیدی از رحمت الهی گمراهیه و گفته بود چه کسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می

طور که در سوره یوسف بارها خوندم نومیدی از رحمت خداوند، تنها شایسته کافرانه و همون ۷۸و از طرفی تو آیه 

شود؛ از خودم دلگیر شدم که چرا ذهنم ته شده همانا جز گروه کافران، کسی از رحمت خدا ناامید نمیاین باب نوش

 رو به راه یأس کشونده بودم.

ها خود را از این گنجینه ای عجیب با هر حرف او به جانش رخنه و به دستانش هم سرایت کرد. از اینکه ساللرزه

ل گذر زندگی کتاب را در حالی به دست گرفت که فردی به نیکی از آن سا ۳۸ناب دریغ کرده بود و اینک پس از 

بستن کشاند. حال های او را به قندیلیاد کرد و تأثیرش را به طرز شگرفی در زندگیش دیده و چشیده، خون در رگ

 عجیبی داشت. در حین سرما و لرز، آرامشی وافر تزریق جسمش گشته و احساس خوشایندی به جریان انداخته

خواست هرچه زودتر خود را به مکانی مسکوت برساند و از متن کتاب نهایت کنجکاو شده بود. دلش میبود. بی

 اش گفت:فیض ببرد. نفسی رها کرد و کتاب را نزد او سوق داد و با مهربانی و نگاه قدرشناسانه
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طور که باید زش غافلیم؛ وگرنه اگه اونها از این هدیه باارازتون سپاسگزارم. گویا حق با شماست. انگار ما آدم -

 کردن.پارچه تنها یه آیین و یه خالق رو پرستش میشد و همه یککردیم، جهان چند دسته نمیبهش توجه می

 فرمش کرد و آرام گفت:رضوانه لبخند زیبایی نقش لبان خوش

طور که خودش آگاه میشه. کنه، همون گونه مسائل آگاهکنم. وظیفه هر مسلمونیه که دیگران رو به اینخواهش می -

 نیاز نیست کتاب رو برگردونید. حاال متعلق به شماست.

 متعجب گفت:

 کنم.در اصل متعلق به شماست. امانتیه که مادربزرگتون بهتون داده. حتماً تو خونه داریم. همون رو مطالعه می -

 مالیمت لب گشود: سمت پایین مایل کرد و بادستی به شالش کشید و سرش را کمی به

کنم. این کتاب از طرف مادرِ عزیز به دستش رسید، بعدش به من تعلق گرفت و حاال هم من به شما تقدیم می -

کردن این کتاب بتونید ست. شاید روزی فردی از شما در این زمینه سؤال بپرسه و شما با هدیهقرآن متعلق به همه

 حال اون رو هم خوب کنید.

ها هم به داد؟ آیا همه رضوانهالعملی نشان میهمه حُجب و حیا و فروتنیِ دختری چون او چه عکسدر مقابل این

کرد. اگر هر حرفی اش را تحسین میریا و ساده و لحن کوبنده، کالم بیمانند او هستند؟ در حین شرم زیرپوستی

رو نشده بود، حتی بارها با خود روبه ایآورد از روی بیهودگی نبود. تاکنون با چنین فرد بخشندهبه زبان می

 اش با آن پسر به هم خورده بود؟ افرادی به پاکی و خلوص نیتیِ او محدود هستند.اندیشید چگونه نامزدیمی

شدن نامزدی از زدهخواست قضاوت کند؛ اما مسلماً هر چه باشد مشکل از رضوانه نبود. البته رضا پس از برهمنمی

حد شروین یاد کرده بود. درواقع مردِ کنجکاویِ این مسائل نبود؛ پس حتم به یقین فردی چون  بندوباری زیاد ازبی

 لیاقت نخواهد بود.رضوانه وصله آن دسته مردهای بی

لبخندی زد و کتاب را به دست رضوانه سپرد و استارت ماشین را زد و حرکت کرد. شیشه ماشین را پایین کشاند و 

تنها مشامش را، بلکه تمام خورده، همان رحمت پروردگار پر کرد؛ نهبوی مطبوع باراناش را از آن حفرات بینی

 وجودش را.

*** 

 فصل چهارم

 شهریار افشار

هایی را که محض بستن درب، کمی خودش را عقب کشید و با خستگی سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. پلکبه

شدن درب راننده ماشین تکان خفیفی خورد و به دنبال آن بسته ، فرو بست.ها وصل شدهای سنگین به آنگویا وزنه

 که خبر از نشستن دوستش را داد. دیری نپایید که صدایش را شنید.
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من مطمئنم کار خودِ ناکسشه. دیدی که مادرش هم میگه، گفته دو روز میرم مسافرت و حتی نگفته کجا! خب این  -

 کار کنی؟خوای چهه مادرش هم راست بگه! حاال میتونه داشته باشه؟ البته اگمی چه معنی

 ای گفت:در همان حال آرام و با تُن خسته

 گیرم.پِیِش رو نمی -

حالت خوبه شهریار؟ احیاناً موقع تصادف سرت آسیب ندیده؟ معلومه چی داری میگی؟ مرتیکه اومده با  تو -

بینم؛ بعد عمل کرده و وضعیت تو رو هم که دارم میرحمیِ تموم با زندگیت بازی کرده، پسرت رو روونه اتاق بی

 ش بگذری؟خوای خیلی راحت از کار ناجوانمردانهمی

اش راستی وضعیت کنونیدارش را معطوف آسمان تمام مشکی کرد. بهزمان نگاه تبهایش را گشود و همپلک

 دوستش رساند:های اش را به گوششده و گرفتهرنگ همان را به خود گرفته بود. صدای بم

 وقت االن من هم کنار پسرم روی تخت درازکش بودم.ای کاش ضربه به سرم خورده بود! اون -

 رخ او خیره شد و گفت:رفیقش کالفه پوفی کشید و دست راستش را روی فرمان نهاد. به نیم

 تو باید خدا رو شاکر باشی! حداقل پسرت سالم از اتاق عمل بیرون اومد. -

 وابه.اما هنوز خ -

کرد. دو روز تمام به حدی لرزش صدایش هویدا بود که دل دوستش را به درد آورد. درکش می

دید. این دو روز به اندازه دو سال شهریار را نابود کرد. وقتی در نداشتنِ دوستش را به چشم میوخوراکخواب

خواست به نیروهای پلیس می هایش را نداد، دلش گواه بدی داد.شرکت خبری از او نشد و حتی جواب تلفن

باخته و نگاهی به طوفان غم ای رنگگشته و چهرهگزارش دهد که سروکله خودش پیدا شد. با دستی ناقص

گشته در دل شب حرف ماشین را به حرکت درآورد و از خم کوچه باریکِ تاریکاراده آهی کشید و بینشسته! بی

 گذر کرد و وارد خیابان فرعی شد.

طور اش بود که آنهای بسته امیرعلیاو چشم آورد. تنها ناراحتیکشید؛ اما خم به ابرو نمید میشهریار در

داد. دلش ها نشان نمیهمه دستگاه به خواب رفته و در مقابل اصرارهایش رغبتی به بازکردن آنمعصومانه زیر آن

اش اش نبود. چقدر چهرههم بر لبان خشکیده های زیباهایش تنگ شده بود. دیگر رَدی از آن خندهگفتن«بابا»برای 

کرد تر شد. گاهی احساس میجا دید آشفتهها را یککشید. وقتی همه آن حالتتر از همیشه به رخ میمهتابی

های چون فانوس رمقش را به تیر چراغ برقتپید؟ نگاه بیضربان قلبش خیلی ضعیف و زیر شده. به چه امیدی می

 بود که آرام گفت:در اعماق شب دوخته 

 کجا میری؟ -

 همسرم شام حاضر کرده. بهش گفتم اتاق مهمان رو برات آماده کنه. باید استراحت کنی! -
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 برو بیمارستان! -

 دوستش دلخور شد.

وحسابی داری و نه خوراکی. به حمداهلل کم به فکر خودت باشی بد نیستا. پسر دو روزه نه خواب درستیه -

کنی مرد حسابی؟ تازه مگه مسعود ه کردی تا بلکَم کمی حالت خوب بشه! داری با کی لج میاعتصاب دارو هم ک

 جا نیست؟اون

 برو بیمارستان امیر! -

 امیر برآشفت و تشر زد:

 شهریار! -

 هایش ماندگاری نداشت گفت:های رفیقش، امیر، در گوشاما شهریار به نحوی که حرف

 تون. همسرت رو زیاد منتظر نذار.دش برو خونهم کن و بعجلوی بیمارستان پیاده -

گفت و با « استغفراهلل»امیر که هم نگران حال نداشته روحی و جسمی او بود و از طرفی دلگیر گشته بود، زیر لب 

 اخم شِکوه کرد:

ری، بعد رسی؟ با این کارات یه بالیی سر خودت میاتونی با خودت لج کن ببین به کجا میشق! تا میی کلهپسره -

 گیره. ببین کِی گفتم؟شاءاهلل بهوش اومد تو رو با پدرش اشتباه میوقتی امیرعلی ان

رفت و خود را به گفت؛ اما شهریار گوشش بدهکار نبود. باید میکردن او میها را تنها به هدف قانعاین حرف

اش مانند باغ پر کرد. زندگیمیگفتن با او حال نامساعدش را اندکی مساعد رساند. شاید کمی سخنفرزندش می

کس به آن سر نزده و به حال خودش رهانیده، گنجشک ها هیچوباری بود که سالبرگهای برافراشته بیاز درخت

داد؛ ولی دو روز سپری شد و صدای بخشید، نوید بهار میآن باغ امیرعلی بود و با حضورش به آن جال می

گشود، چنین دنیای بعدِ آن اتفاق منحوس هنگامی که دیدگانش را می دانستگنجشکش را شنوا نشد. کاش می

هایش به روی این دارِ فانی را نشان شک رغبتی به بازکردن چشموقت بیشد؛ آنگر میشده بر زندگی را نظارهآوار

 داد.نمی

این وصف کنترلی بر  گونه بسته نهاد تا صدای عجزش گوش فلک را کَر نکند. باشده در گلویش را همانبغض خفه

قرارش را به روی فضای تاریک سمت مخالف امیر حرکت داد و دیدگان بیباران چشمانش نداشت. صورتش را به

کرد و تا اش چون مروارید یکی پس از دیگری سر باز میشده روی گونهآور شب بست. قطرات سرازیرو خفقان

شده بر روی آن کرد و به سنگینیِ انبارنه ستبرش جلوس میوار روی سـیشد و طمأنینهاستخوان فکش کشانده می

 افزود.می
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ای خشمگین مان بود. به اندازهناچار مسیر بیمارستان را در پیش گرفت. بحث با شهریار تنها هدردادن زامیر به

دهد، یک جا کار را تحویل نیروهای انتظامی نگشته بود که با خودش اتمام حجت کرد تا آن حصارکیِ خـیـ*ـانت

نگریست و برخالف او اهمیت به موضوع میشود. ذهنش به سؤال مبهمی نشسته بود که چرا شهریار بیبند نمی

 کرد؟ با این وجود برزخ درون او را جویا بود، برزخی از جنس مرگ و یا حیات!خونسردانه عمل می

کرد و دودستی تحویل قانون م دستگیر میفرض آن مرد را هبرای شهریار تنها سالمتیِ پسرش مهم بود. اگر به

شد و راه کرد؟ شد آنچه که نباید میکشاند، چه دردی از او دوا میداد و حتی چند ماه هم او را به حبس میمی

 بازگشتی هم وجود نداشت.

*** 

مسعود های ویژه، برادرزنش، کشاند که در بخش مراقبتپوش بیمارستان میاش را روی کفشدههای سُستگام

 شده سمت او روانه شد و گفت:را دیدار کرد. مسعود به محض دیدنش مغموم

 چرا اومدی؟ مگه نگفتم استراحت کن؟ -

 ش رو نگیر. هنوز خبری نشده؟به حد کافی از امیر موعظه شنیدم، تو دیگه ادامه -

 ای پاسخ داد:مسعود سرش را زیر گرفت و با صدای دورگه

 نه هنوز. -

ث نفسی تازه کرد و خواست وارد اتاق شود تا از دکترِ بخش اذن مالقت بگیرد که مسعود مورد خطابش با اندکی مک

 قرار داد و او را از حرکت باز داشت.

 صبر کن! -

 آرامی سرش را چرخاند و به چهره دردمند او خیره شد.به

 دکتر گفت هر موقع اومدی، بهت بگم بری اتاقش. -

 امیرعلی رو دیدم بعد... -

 مصمم شد راهش را ادامه دهد که دومرتبه مسعود سدش شد.

 به وضعیت امیرعلیه. گفت خیلی مهمه! راجع -

کرد مسعود واقعیتی را جویاست؛ اما آن را لحن مرتعش برادرزنش چنگ بدی به دل آشوبش انداخت. احساس می

جزای صورتش را از نظر گذراند و طرف او برداشت و مقابلش ایستاد. اهایش را شمرده بهکرد. قدمکتمان می

 رفته لب گشود:تحلیل
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 دونی که به من نمیگی؟تو چیزی می -

سمت اتاق دکتر افخمی حرکت قراری راهش را کج کرد و بهتنها سکوت عایدش شد. تعلل را جایز ندانست و با بی

داخل شد. دکتر که گویا به انتظار او ای به درب زد و دستگیره را کشید و کرد و خود را به پشت درب او رساند. تقه

کرد، با اشاره .اسکن بررسی می.تیهای سیهای مغز بیماری را از نمونههای مختلف استخوانکه بخش بود، حینی

 دست او را به مبل کنار میزش بدرقه کرد.

 آنکه فرصتی به سخن گفتن او دهد، گفت:روی مبل جا گرفت و بی

 عیت پسرم قراره مطلبی رو عرض کنید.گفته بودید راجع به وض -

در میان بگذارد؟ اندکی  دانست چطور این موضوع را با او، از طرفی نمیدکتر افخمی پِی به حال آشفته او برد

 مستأصل گشت و درنهایت لب به سخن رهانید:

 طوره.بله، همین -

 شنوم. هر حرفی هست بگید.خب! می -

بود.  گونهترین حالت ممکن برایش این لحظات عذابود؛ اما بازهم سختبه چنین مردهایی زیاد برخورده ب

 انگشتانش را در هم قفل کرد و به میز تکیه زد و آرام و شمرده دهان باز کرد:

هایی که تو این چند روزه از وضعیت جسمی، برداری و آزمایشهای عکسهای الزم و نمونهراستش با بررسی -

دیده پسرتون انجام دادیم؛ اگه بخوام باهاتون کامالً صادق باشم باید بگم متأسفانه های آسیبخصوص قسمتبه

ترین عضو عنوان پیچیدهعنوان خوب نیست. ببینید، مغز بههیچوضع جسمیِ پسرتون اصالً تغییر نکرده و این به

تونه عوارض یب به اون میترین آسکوچک های آدمیه وبدن و جایگاه احساسات، غرایز، تفکر و بسیاری از واکنش

ناپذیری رو به همراه داشته باشه؛ پس با این حساب چون ضربه شدیدی به سر پسرتون وارد شده، جبران

تونه نوید خوبی برسونه. حتی با توجه به آخرین اوضاعی که ازشون دریافت تغییرنکردن وضعیت حیاتی نمی

ین اُفت داشته و متأسفانه باید بهتون بگم که احتمال هر حالتی کردیم، عالئم حیاتیِ فرزندتون چند درجه رو به پای

 رو بدید و خودتون رو آماده هر اتفاقی بکنید.

هایش را فرو بست. دلش چون سیروسرکه به اراده با دست سالمش بافت چرم مبل را در چنگ گرفت و پلکبی

خواست. حاضر بود هزار بار بمیرد و نیست نمیغلیان افتاده و قدرت هر گونه تمرکز را از او سلب کرده بود. نه! 

شد. ترس عجیبی در بار دلبندش را به عین بینا میمرد و وضعیت اسفها را نشنود. مگر که او میشود؛ اما این حرف

سختی قورت داد و تکلم را از او دریغ کرده بود. آب دهانش را به های بدنش نفوذ یافته بود و قدرتتمام سلول

 بریده گفت:بریده اش را به زبانش داد وماندهروی باقیتمام نی

 یعنی... چی؟ حرف آخرت رو بزن... دکتر! -
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 دکتر افخمی از پشت میز برخاست و مقابل او نشست، با لحن مالیمی پاسخ داد:

 تونم...رید من نمیطوری که شما پیش میلطفاً آروم باشید آقای افشار. این -

 نظورت چی بود؟طفره نرو دکتر! م -

خورد؟ همان لحظه باره او ادامه حرف را در دهان دکتر خشکاند. سکوت او دیگر به چه درد شهریار میفریاد به یک

ناچار ورترش کرد. بهکه رشته سخنش را باز کرد، با همان کلماتش خاکستر کهنه وجود او را به آتش کشاند و شعله

 تابی و خشم و نگاه منتظرش تیر خالص را زد.های از روی بیزدننفسدر مقابل نفس

العملی احتمال اینکه پسرتون دچار مرگ مغزی شده باشه زیاده؛ چون از بعد عمل عملکردهای مغزش هیچ عکس -

نشون نداد و به خواب رفت. درواقع بیش از نیمی از بخش مغز بیمار درحال حاضر غیرفعاله، احتمال اینکه 

 بر بگیره زیاده. شما باید توکلتون به خدا باشه تا... های دیگه رو هم درقسمت

چیز جلودارش نبود، به آنی طغیان کرد و خودش را به او رساند و با یک حرکت غیرقابل شهریار که دیگر هیچ

بینی دست راستش را دور گر*دن و روی گـ*ـلوی دکتر حلـ*ـقه کرد و همانند شیری غران جسم او را به پیش

 ش کشاند و سپس کوباند و با غیظ فریاد زد:سردیوار پشت

های چرندت رو برو به کسی بگو که باورش بشه. امیرعلیِ من سالمه. امکان نداره با مزخرفاتی که این حرف -

 کنی دچار این احتمال مسخره شده باشه. بگو که دروغ گفتی! بگو لعنتی!داری سر هم می

همه توان پسِ نیروی عصیان او بر بیاید. برایش جای سؤال بود این توانست ازاش دکتر نمیبا وجود دست شکسته

 سختی لب گشود:اش را به چشمان به خون نشسته او رساند و بهباره از کجا آورده؟ نگاه درماندهیکرا به

وام چیزی کنم. استغفراهلل خدا نیستم که بخم عمل میآروم باشید آقای افشار. من هم یه دکترم و تنها به وظیفه -

ها آرزومونه بیمارامون صحیح و سالم روانه رو به قطعیت بگم، ما هم بندگان خدا هستیم؛ مثل بیمارانمون! ما پزشک

شون بشن. من فقط از باب علمی که یاد گرفتم درخورِ وضعیت پسرتون صحبت کردم. لطفاً با این خونه

 تر نکنید!کاریتون، کار رو سختخشونت

رها کرد و گامی به عقب برداشت.  تحلیل رفت. به خود آمد و انگشتان لرزانش را از دور گر*دن اوآنی تمام قوایش 

 دکتر چه گناهی کرده بود؟ آن کسی که مستحق مجازات است، تنها خودش بود.

م؛ اما گیرهای خارج از کشور رو براش در نظر میبرم. اگه الزم باشه بهترین بیمارستاننه! پسرم رو از اینجا می -

 گیرم.پسرم رو سالم تحویل می

کرد، دستی به ریشش کشاند و یقه یونیفرمش را مرتب اش را مکرر رها میشدهدکتر افخمی حینی که نفس حبس

 بار گفت:کرد و تأسف
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کردم. شما فرزندتون رو هر جا هم که ببرید، وضعیت همونه و تغییر خاصی اگه نیاز بود، حتماً بهتون سفارش می -

 ورِ آب نداره. عمر دستِ خداست. ببینید، شما اجازه ندادید من حرفم رو کامل ادا کنم. تازه دورخ نمیده. اینجا و اون

های الزم شدن پسرتون گذشته. تا یه هفته کنترل تمام شرایط و عالئم حیاتی انجام میشه و آزمایشروز از بستری

قطع گفت دیده مغز شروع به ترمیم کنن هست؛ اما نمیشه بهآسیب هایگیریم. احتمال اینکه سلولرو از بیمار می

توکلتون به خدا باشه. خیلی از بیماران این وضعیت رو تجربه  خوام کمی صبور باشید وزیاده. برای همین ازتون می

 کردن؛ ولی تا سرِ یه هفته به زندگیشون برگشتن.

خود را به گوش دکتر افخمی  یین کشاند و صدای بم و دورگهاش را تار کرد. سرش را پاای از اشک دیدهپرده

 رساند.

 اگه تغییر نکرد چی؟ -

اش را هر شد و سنگینیجوابش سکوت بود. این سکوت همانند سوت ممتد توقف ضربان قلبش در سر نواخته می

های ویژه بخش مراقبت سمتدل اتاق را ترک کرد و بههایی افتاده و خستهحرف، با شانهکرد. بیدَم افزون می

دانست پاهایش را به کدام سمت یاری دهد. چه بر سر خوبی میرفت، گرچه توان حرکت نداشت، گویا مغزش به

شکسته و ناالن هیچ شباهتی به همان شهریار افشار پرآوازه و بااستقامت و صبور آمده بود؟ این مردِ رنجور و دل او

 نداشت.

بینی کرده بود شهریار به قصد دیدار پسرش اتاق او را قات، چون دکتر افخمی پیشبودن زمان مالبا وجود ممنوع

ترک کرده، با یکی از پرستاران آن بخش هماهنگ کرد تا سدِّ مقابل او نشوند و بگذارند دقایقی در کنار فرزند خود 

 باشد.

ترین مسئله پسرکش مهماش پوشیدن روپوش را سخت کرده بود؛ مگر اهمیتی داشت؟ تنها دیدار دست زخمی

اش بود. با هدایت پرستار گام پیش گذاشت و وارد اتاق امیرعلی شد، اتاق موقت او. اتاق پر از انواع زندگیِ برزخی

ها و سرویس خواب مجهز با آن امکانات لوکس و مدرنش کجا و این اتاق پر از دَم و دستگاه کجا! این بازیاسباب

هایش را نداشت. داشت که خیال بازکردن پلکاش هم دوست نمیویا امیرعلیچهاردیواری را دوست نداشت. گ

 جان او که بر روی تخت نهاده شده بود، ارتعاشی به پاهایش سرایت داد.بازهم دیدن جسم کوچک و بی

شنید، کمی های بسته پسرش وقتی هنوز هم صدای ضربان منظم قلب صغیر او را توسط دستگاه میبا وجود پلک

شده اتاق کشاند و روی پوش سرامیککرد. پاهایش را روی کفگرفت و او را به صبوری دعوت میآرام می قلبش

شده دلبندش ثابت کرد. چقدر قرارش را روی صورت زیبا و مهتابیصندلیِ کنار تخت پسرش نشست. نگاه بی

درحال  های بستهرش پشت همین پلکدانست پدهمه خواب جایز بود؟ نه! مگر نمیساکت و آرام خفته بود! آیا این

 اش را ندارد؟زدن برای یک نظر اوست و طاقت دوریبالبال

های لرزانش لبخند تلخی روی لبانش نشاند و دست چپش را جلو برد و دست کوچک و نرم کودکش را گرفت. لب

دورکردنِ آن از روی پوست  ای بر روی آن کاشت؛ اما سرش را بلند نکرد. تمایلی برایرا روی آن گذاشت و بو*سه
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اش همین پسر بود. مگر داروی سفید و لطیف او نداشت. این دست درمان کل دردهایش بود، تنها معجزه زندگی

هق به جانش بهتر از این هم برایش وجود داشت؟ آنی چشمانش هوای باریدن گرفتند و نوسانی به نشان هق

کرد؟ غیر از دعاخواندن باالخره کار دست خودش داد. چگونه جبران میانداختند. حماقت کرده بود. آن غرور لعنتی 

 آمد؟هم کاری از پسش برمی

دارش را روی پوست های تبای عقب برد و دهانش را باز کرد و حجم عظیمی از هرم نفسامان سرش را ذرهبی

ای نداشت. کند؛ ولی فایده کرد گرمی دستانش را به دستان سرد او تزریقشده او رهانید و مدام سعی میسرد

که روی این شی لعنتی خفته بود، آن حس بخش بودند. حاال از هنگامیدستان مرد کوچکش همیشه گرم و زندگی

 پاکردن در وجودش بَس بود.کرد و همین عامل برای بَلوا بهابدیت را دریافت نمی

ماهرانه  شده او را که به دستهای بلند و فرژههای او ثابت کرد. ردیف مدارش را باال گرفت و روی پلکنگاه تب

های کوچکِ اکنون خشکیده و خالق به طرح انحنای زیبایی کنار هم قرار گرفته بودند، با آن بینیِ کوچک و آن لب

 سختی نجوا کرد:ورویش، همه را با عشقی پدرانه از نظر گذراند و با لحن گرفته و آرامی بهرنگبی

گفتی از اینکه آلو نبودی؟ مگه همیشه نمیقدر خواببیدن داری بابا؟ آخه تا کی؟ تو که اینهنوز هم قصد خوا -

خوای دوباره بگم خرس قطبی تا شاید به این خرس قطبی صدات کنم بدت میاد؟ حاال از اون که بدتر شدی! می

عتاد اون نگاهتم؛ چرا دریغشون دونی که مهای زیبات رو به روم باز کنی؟ امیرعلی! خوبه میبهونه اون دریچه چشم

 کنی؟ دو روزه ندیدمشون خواب و خوراک ندارم. چطور دلت میاد؟ نکنه دارم تنبیه میشم قهرمانِ من؟می

 داد:کرد، به حدی که هردَم لحن پدرانه او را به انزوا سوق میبغض بدی روی گلویش سنگینی می

جوری زجرش بدی؟ آره؟ باشه! خوای اینتی کرده مینکنه تو هم ازم دلخوری؟ چون فهمیدی پدرت چه خری -

ت رو به روم باز نکن؛ ولی های پاک و معصومانهبدهف لبخندت رو ازم دریغ کن، لجبازی کن و اون چشم عذابم

کنم؛ خاطر تو هم که باشه صبوری میذاری. من چشم انتظارتم قهرمان کوچکِ زندگیم. بهقول بده زیاد منتظرم نمی

دونم بیدار های دکتر اهمیتی نمیدم؛ چون میدادن لجبازیت. تو باید بیدار بشی! من به حرفشرط خاتمهولی به 

کنه مثل پدرش محکمه و توان مقابله کَنه و به اطرافیانش ثابت میمیشی. پسرِ شهریار افشار از این تخت دل می

 هام رو همه زندگیم؟داره. شنیدی حرف

ها را بگیرد، روی دستش متوقف کرد که چطور سخاوتمندانه که جلوی ریزش آنآننگاه خیس از اشکش را بی

دستان کوچک امیرعلی را اسیر خویش کرده بود. فشار خفیفی به آن وارد کرد و دومرتبه کاسه چشمان پربارش را 

 به چهره او گرفت و با عجز نالید:

جا کنارت جون میرم، همینخدا میحان نکن! بهبه همون خدای باال سرمون قَسَمت میدم. من رو با نبودت امت -

 کردن ندارم!میدم؛ آخه امیدی برای زندگی
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زده در گلویش اجازه پیشروی داد. چه کسی شان گذاشت و به بغض چنبرهشدههای قفلسرش را روی انگشت

ضعف ستی که تنها نقطهراتاب شود؟ بهشد روزی او این چنین به وسیله پسرش تا این حد درمانده و بیباورش می

 او امیرعلی بود. به قدری درحال خودش مشغول بود که پی به حضور یکی از پرستاران بخش در درگاه نشد.

شد تا پرستار به او اخطار دهد. گذشت؛ اما هر بار حسی مانع میای از زمان اضافه مالقاتش میپانزده دقیقه

 دید خلوتش را بر هم زَند.ها و درمانده بود که دلش صالح نمیای تنشهریار طی این ایام از نظرش به اندازه

 چرا اینجا ایستادید خانوم باقری؟ -

سمت صدا برگشت. یکی از همکارانِ مرد، متعجب به او خیره گشته بود. کمی فاصله گرفت تا شهریار را پرستار به

 متوجه خودشان نکند. آرام لب زد:

 دلیل خاصی نداره. -

 مالقات تموم شده. چرا همراه بیمار رو خارج نکردید؟ظاهراً وقت  -

 پرستار سرش را زیر کشاند و غمگین پاسخ داد:

خدا خیلی تنهاست. انگار تو این دنیا فقط همین حواسم بود؛ ولی راستش دلم نیومد مزاحمشون بشم. بنده -

کنارشون باشن. فکر کنم یا  غیراز یه پسر جوون من کسی رو تو این دو روز ندیدم کهپسربچه رو داره. به

از دست داده یا از هم جدا شدن؛ آخه تا حاال ندیدمش. بذارید خودش رو خالی کنه بلکَم آروم بشه.  همسرش رو

 خودشون بیان بهتره.

 آهی کشید.

 خدا...ها دیگه برام عادی شده. امیدوارم حال پسرش خوب بشه. بندهجور صحنهاین -

 رمون برسیم.شاءاهلل! دیگه به کاان -

کنار دیگر همکاران خود رسیدگی  های ویژه درو هر دو سرِ پُستشان رفتند و به بیماران واقع در بخش مراقبت

کردند و خروج شهریار را حس نکردند. زمانی که از آن فضای سنگین و سرد خروج یافت، رخوت خاصی سرتاسِر 

آمدنش نه داروها را هنگام به تحلیل کشاند. از زمان بهوش آرامی روهای بدنش را در بر گرفت و قوایش را بهسلول

گشت و سرش رو به دَوران بود. به هایش هر لحظه سنگین میموعد مصرف کرده بود و نه خواب کافی داشت. پلک

ها را هرچند با مشقت شد، پلهرفتن و قلیلی هوای تازه وارد ریه کردن حالش مساعد میخیال اینکه شاید با بیرون

 ها سرازیر شد.در پیش گرفت و از پله

هوا ای از مه سیاه مقابل دیدگانش جان گرفت و سرش تیر کشید. بیتر باقی نمانده بود که هالهسه پله بیش

ی هر دستش را به نرده گرفت و مکث کرد. بازهم تسلیم نشد. چندین بار متوالی پلک زد و وقتی در میان سایه
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های پیشِ رو داشته را گذر کرد و راه فضای اطراف را شکار کرد، پله شمانش روشناییِشده پیش چترلحظه غلیظ

 سالن را در پیش گرفت.

کمی بعد، دیگر نیروی تحملش را از دست داد و همین که عزم کرد صندلی را بیابد تا روی آن جلوس کند، شانه 

ناگاه بر سرش طلب عفو کند، محیط اطراف به چپش محکم به شانه مردی بلندقامت برخورد کرد و تا خواست از او

هایش هایش افتاد و پلکای شدید وادارش کرد. در کسری از ثانیه پاهایش سست و شانهبه سرگیجه آوار شد و

ای جای گرفت. جز لحن متعجب گرم و سنگین گشت و کم مانده بود نقش بر زمین شود که در حصار گرم و مردانه

هایش فرستاده نشد و در تاریکیِ دیگر صوتی به گوش« چی شد آقا؟ حالتون خوبه؟»فت گو گیرای مرد که می

 مطلقی فرو رفت.

*** 

 فصل پنجم

 وندعلی جلیل

های گرم و آرام او، خبر از خواب عمیقش پتو را تا چانه دخترکش باال برد و دستی روی موهای مواجش کشید. نفس

های مهسایش انداخت که با معصومیت مختص به خود، همانند فرشتهداد. نگاه پرمهرش را به گردیِ سیمای می

اش را در آغـوش کوچک خود اش درحال سیرکردن بود. عروسک مورد عالقهکوچک در رؤیای شیرین کودکانه

ها در آغـوش کدام از این عروسکراستی که هیچجان چه مأمنی بهتر از آنجا؟ بهجای داده بود. برای آن شی بی

 ماندند!ها هرگز یتیم نمیتربچهپاک دخ

هایش را روی زانوانش قرار داد و با تکیه بر آن برخاست و ای بر پیشانیِ او زد. دستنفس عمیقی کشید و بو*سه

 های قرآنهای اتاق نشسته و مشغول به قرائت آیاتی از سورهاز تخت فاصله گرفت. مادرش روی یکی از مبل

 ش را زیر کشاند تا مبادا خواب دخترکش را بر هم زند:تر رفت و صدایمقدس بود. پیش

 خواید براتون بیارم؟خوردنی چیزی نمی -

هایش به نشان لبخند ماتی از فاطمه عینکش را برداشت و چشمانش را روی قامت رعنای پسرش ثابت کرد. لب

 هم فاصله گرفتند.

 پرتقال برام بیاری ممنون میشم علی جان.آب -

در صفحه « رضا»محض خودنمایی نام تاق را ترک کرد. در آن لحظه موبایلش به صدا در آمد. بهسری جنباند و ا

 لمسیِ گوشی، انگشتش را روی صفحه کشید و جواب داد:

 جانم رضا؟ -

 بال. بیمارستانی؟جانت بی -
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 آره. -

 احیاناً قصد رفتن به خونه هم نداری؟ -

 ای زد.لبخند خسته

 دونی چرا به زبون مبارکت میاری؟می آخه مرد مؤمن! تو که -

آخه با خودم گفتم شاید سرت به سنگی چیزی خورده باشه و عقلت سر جاش بیاد و کمی به فکر خودت بیفتی.  -

های جدیدمونه. به امضای تو نیاز داره. بگذریم! یه سری مدارک رو تنظیم کردم مربوط به توزیع تابلوفرش

 خواستم بیام پیشت.می

داد کرد. بامداد را نشان می ۲۴اش که با دست راستش موبایل را گرفته بود، نگاهی به ساعت مچیحینی که 

ی محکمی به شانه چپش خورد که در اثر این ای که عزم کرد دهانش را به هدف حرفی حرکت دهد، تنهلحظه

 اختیار به عقب کشیده شد.حرکت ناگهانی بی

هایش را بی هیچ روح و مخمورگشته، لباند. با رنگی پریده و چشمانی بینگاه متعجبش را به مرد جوانِ بانی رس

 کرد. حال ظاهریِ مرد چندان مساعد نبود.داد و گویا عذرخواهی میآوایی تکان می

زده و سراسیمه موبایل را از گوشش فاصله داد و تا خواست سخنی به میان آورد، زانوهای مرد خم شد. هول

شده مرد دقیق های گلگونگشته به چهره رنگ به رخساره نداشته و گونهاو نهاد و مات هایش را زیر کتفدست

 های خود گرفت و گفت:سختی جسم سنگین او را در حصار بازوشد. به

 چی شد آقا؟ حالتون خوبه؟ -

بودند. شد و چشمانش بسته پاسخی نگرفت. با دستش بارها به گونه راست مرد جوان ضربه زد؛ اما هوشیار نمی

هایش را تند کرد و به نگاهی به سالن انداخت تا از شخصی کمک بخواهد که آقای حسینی زودتر پی برد و قدم

 رنگی میان ابروهایش نشاند و با ناراحتی گفت:که چشمش به شهریار افتاد، اخم کمها رسید. همینآن

 طوری میشه. امان از شما آقای افشار!دونستم آخر اینمی -

 وواج مانده بود. با حرف پرستار نظر گنگی معطوف شهریار کرد و رو به آقای حسینی گفت:اجعلی ه

 آن به من برخورد کردن و بیهوش افتادن.کردم که یهداشتم عبور می -

 اومده. میشه کمک کنید تا بخش اورژانس ببریمش؟حتماً از پیش پسرش می -

 حتماً. -
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آرام او را گرفته شهریار قرار داد و او هم دست چپش را گرفت. آرامیر دست گچآقای حسینی با احتیاط دستش را ز

اش ماندن مکالمهتمامزمان با به صدا درآمدن موبایلش تازه جویای نیمهسمت بخش مورد نظر هدایت کردند. همبه

 کل حواسش را پرانده بود.با رضا شد. دیدن حال نداشته و بیمار مرد به

 ؟دیدپاسخ نمی -

 های خالی را در پیش گرفتند.سمت یکی از تخت

 خدا رو بذاریم روی تخت جواب میدم.این بنده -

محتاطانه جسم او را خواباندند و به منظور جلوگیری از ایجاد درد گردن، بالش زیر سرش را تنظیم کردند. در همان 

 بار آقای حسینی بلند شد:گرانه و شماتتحال لحن سرزنش

دادش برسه! معلومه وابستگی شدیدی به پسرش داره. امیدوارم هرچه زودتر بهوش بیاد؛ وگرنه  فقط خدا به -

 کنه.خدا خودش رو نابود میبنده

 اختیار با کنجکاوی لب گشود:تای ابرویش را باال داد و بی سؤالی نگاهش کرد و یک

 پسرش؟ -

 بار در جواب گفت:و اسف پرستار آهی سر داد و نگاهش را سمت او رساند. سری تکان داد

بینید استخوان دست راستشون طور که میعنوان بیماران تصادفی آوردنشون اینجا. همونبله. دو روز پیش به -

 شکسته و پسرش رو با حال وخیمی بالفاصله به اتاق عمل بردن. از اون موقع تا حاال بهوش نیومده طفلِ معصوم.

 های مرد پرستار را شنید.افتاده دوخت. در همان حال ادامه صحبترد نگاهش را به مرد بیهوشِ بر تخت 

خاطر پسرش بیمارستان رو روی سرش گذاشته بود و حاال هم که خودش رو به چنین وضعی انداخته. اوایل به -

. البته حال به این مورد َبر نخورده بودم. فکر کنم خیلی تنهاست؛ چون تا حاال فقط یه نفر رو دیدم که همراهشهتابه

 خدا نرفته. ازتون ممنونم بابت کمکتون.دونم کجا غیبش زده و حواسش به این بندهنمی

بود، شاید کرد. اگر خودش هم جای او میخواست به حال آن مردغریبه افسوس بخورد؛ چرا که او را درک مینمی

قلب دخترش نمرد و زنده نشد؟ از ترحم علت شرایط بحرانیِ حال بارها بهداد. مگر تابهبدتر از او واکنش نشان می

داد. تنها متأسف گشت. دیگران نسبت به خودش راضی نبود؛ پس نسبت به این مرد هم این حالت را نشان نمی

 دیده گفت:کرد. از این رو از اعماق وجود با دلی پدرانه و زخمفهمید و کامالً درکش میحال او را می

دونه، همون رو نصیبش کنه و سالمتیِ فرزندش از این قاعده مستثنی دگیش میامیدوارم هر چی که خدا صالح زن -

 نباشه! وظیفه بود.
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خوابی و خستگی مفرط از پا درش آورده. ازش تر دکتر رو خبر کنم. مسلماً کمآمین! بهتره من برم هرچه سریع -

حت کنه. واِال با اون حرکتی که من ازش رخصت بگیرم دارویی با دوز باال بهش تزریق کنم تا چند ساعتی رو استرا

جا بمونید؟ کنه. فقط تا موقع برگشتنم میشه همیندیدم، بهوش بیاد یه جا بند نمیشه و باز کار خودش رو می

 همکارانم االن شیفتن و خودم باید کنارشون باشم.

 انگشتان دست راستش را پشت گردن گرفت و با فروتنی گفت:

 مونم.حتماً! می -

گرد کرد. با رفتنش نگاه خود را حسینی قدرشناسانه لبخند محوی بر لب نشاند و دستی به شانه او زد و عقب آقای

ی شمایلش خیره شد؛ از ابروهای پرپشت گشتهچهره و رنگ مهتابیاز او گرفت و برای چندمین بار به مرد خوش

سایه انداخته بودند و آن بینیِ متوسط و های حجیمی که زیر چشمانش های بسته و مژهتا پلک مشکی مردانه

 اش.های برجسته خشکیدهلب

فقط خدا به دادش برسه! معلومه وابستگی »شد. رفت و تداعی میای از ذهنش نمیهای مرد پرستار لحظهحرف

زش حال و رو« کنه.خدا خودش رو نابود میشدیدی به پسرش داره. امیدوارم هرچه زودتر بهوش بیاد؛ وگرنه بنده

رمق و رنجور شباهت داشت. با توجه به سن تقریبی که از او سنجیده بود، حتماً فرزندش خیلی به حال این مرد بی

داد. هرچه بود، از خدا طلب شِفای هرچه زودتر پسرکش را سن خود نشان میچنانی هم نداشت. همسن آن

 خواستار شد.

های مرد تکانی خورد. کرد که احساس کرد لبنش را سپری میگونه در افکار خود غرق بود و در خلوت دل زماهمان

وضوح لرزید. های شهریار بههایش به باال سوق داد. پلکهای او براق کرد و در امتداد پلکچشمانش را روی لب

 قدمی جلو رفت و مستأصل گفت:

 شنوید؟آقا؟ صدای من رو می -

هوا ها خارج شد، اما قابل فهم و شنیدن نبود. بیاز میان آن هومدومرتبه لبان مرد به جنبش در آمدند. اصواتی نامف

 سرش را مجاور سر او قرار داد و سؤالش را تکرار کرد:

 شنوید؟صدای من رو می -

های او که چون ماهی از ناچار گوشش را نزدیک به لبآمده عایدش شد. بهوغریب بیرونو باز همان اصوات عجیب

اش هدف گوش او رفتهتحلیل جان وکرد، برد. این بار صدای کمآرامی بازوبسته میا بهگشته دهانش رآب بیرون

 قرار گرفت.

باز های نیمهرا مورد خطاب داده بود، سرش را عقب برد و به پلک« امیرعلی»گونه او که نام با شنیدن لحن هذیان

ود تا دهانش سوق داد. عاجز مانده بود چه های خاش را از روی گونهشهریار خیره شد. انگشت شست و اشاره

 بگوید که حضور دکتر و مرد پرستار را حس کرد.
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 گویا بهوش اومدن؛ ولی هذیون میگن! -

 هایش قرار داد و مشغول معالجه شد.گوش دکتر گوشی معاینه را روی

 ممنون که کنارشون موندید. -

 وظیفه بود. خسته نباشید! -

کرد که تازه یادش آمد با رضا تماس د و آنجا را ترک کرد. هنوز هم به آن مرد فکر میهر دو از او تشکری کردن

های اخیر روی نامش ضربه زد و گوشی را پاسخ رها کرده. بالفاصله در لیست تماسنگرفته و تماس او را هم بی

 به دو بوق نرسیده پاسخ را دریافت کرد. باال برد.

 بزنی.چه عجب! یادت اومد به من زنگ  -

 ها کمکش کردیم، بردیم اورژانس.خدایی حالش بد شد. همراه یکی از پرستاریه بنده -

گیری. خب! هاتون رو شنیدم حدس زدم؛ برای همین با خودم گفتم بعداً باهام تماس میای حرفآها! لحظه -

 کار کنم؟ بیام پیشت؟چی

 پرتقال داد.بهای منتهی به بوفه پایین رفت و سفارش دو لیوان آاز پله

 کنم.ای. فردا میام شرکت درستش میدیروقته، تو هم خسته -

خواستم یه سری هم بهتون بزنم؛ ولی دیروقته. عزیز و آقاجون بهم سفارش اکید کردن بهت باشه! راستش می -

 ار بیاید خونه ما.بگم فردا برای ناه

 ها گذر کرد.ز پلهمبلغش را تحویل صندوق داد و سینی را با دست چپش گرفت و ا

تونم بیام، مهسا تنها ازشون تشکر کن. چون نمیشه روشون رو زمین انداخت، مادرم رو میارم؛ ولی خودم نمی -

 میشه.

ور هم به مهسا مسکن میدن نه نشد. مگه خودت نگفتی ساعت دو تا چهار بعدازظهر وقت مالقات نیست و از اون -

 مایی! خوای بمونی؟ واال یادم نمیاد گفته باشم شام هم خونهگه چقدر میموقع میاید دیگه! مبخوابه؟ تا اون

 لبخندی زد و گفت:

 کنم.حاال یه کاریش می -

 تر و به حالت دستوری گفت:رضا مصمم

 خیر!حتماً میای! مزاحمت نمیشم. شب به -
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 خیر.شب تو هم به -

های فلزیِ مجاور اتاق دخترش وی یکی از صندلیهمراهش را پایین آورد و داخل جیب کتش قرار داد. مادرش ر

 ها را گشود.اش را روی هم گذارده بود که با حس حضور او با تعلل آنهای خستهنشسته و پلک

 ها را میان انگشتان دست مادرش جای داد.علی کنارش جای گرفت و یکی از لیوان

 ممنون پسرم. -

ای از آن مایع شیرین و هایش قرار داد و جرعهنی را میان لب سبب عطشی که بیخ گلویش را فرا گرفته بود،به

 خنک را گوارای وجود خویش کرد و جانی تازه گرفت. کمی بعد رو به پسرش کرد و پرسید:

 چقدر دیر کردی! -

محابا به دقایقی پیش پرت کرد، به یاد آن مرد غریبه سینی را کنارشان قرار داد. سؤال مادرش ذهن او را بی

 ال. دَمی عمیق وارد ریه کرد و در جواب گفت:بدح

 رضا زنگ زد، مشغول صحبت باهاش شدم. فردا هم عزیز و آقاجونش برای ناهار دعوتمون کردن. -

های لبش را با لبخندی به پهنا کشاند. با خرسندی که نسبت به آن دو بزرگوار در دلش رخنه بسته فاطمه گوشه

 بود، گفت:

م کردن. روم نمیشه رو حرفشون نه بیارم. وز هم که مالقات مهسا اومدن کلی شرمندهخدا خیرشون بده! دیر -

 بگذریم. کارهای نمایشگاهت خوب پیش میره؟

 «نه، خوب پیش نمیره.»هر دو آرنجش را تکیه بر زانوها کرد و دستی به صورت خود کشید. در دل نجوا کرد 

ای به ذهنش های تازهارش تمرکز کند و به مانند قبل ایدهتوانست روی کبا وجود وضعیت جسمانیِ فرزندش نمی

خود، رقیبان را  العاده ذهنیهای خارقگذاشتن طرحنمایشها و بهبرساند و مثل همیشه با برگزاری نمایشگاه

انگشت بر دهان کند. مادرش هنگامی که سکوت او را دریافت کرد، گویی حس مادرانه به او القا شد که موضوعی 

 آرامی صدایش زد:ش را کالفه و عبوس کرده. بهپسر

 جان؟ علی -

گفتن را نیاموخته آرامی گردنش را سمت مادرش حرکت داد. از ابتدا دروغپلک فرو بست. مستأصل آن را گشود و به

وخم کرد. نگاه نافذی که در پسِ پیچچیز را فاش میکرد، بازهم نگاهش همهبود. اگر هم لفظی کذب می

راحتی از رنگش آشوبی از جنس کالفگی، هراس، عجز، استیصال و... همراه بود و بهایهای مشکی و قهوههرنگدان

 های تیزبین مادرش دور نماند.نگاه
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کرد، دست گرم و پرحرارتش را روی گو*نه درستی سنجیده و آن را ادراک میفاطمه گویی که حال جوانش را به

ی علی با هجوم چشمان پسرش دقیق گشت. تضاد هوای سرمازده، پوست گونه راست او قرار داد و با عشق به

ای دلش گرم شود و از بغضی انگیزی که از جانب گرمای دست مادرش دریافت کرد، موجب شد لحظهحرارت دل

انش را هایش را با درد ببندد و آب دهکه بهانه کرده بود تا سفره دلش را مقابل نگاه مهربان مادرش باز کند، پلک

مهر او که مدام سعی داشت ها؟ چرا وقتی مادرش پی به راز سربهسختی فرو دهد. چه جادویی داشتند این دستبه

وند موفق، همان طراح برد همان علی جلیلکرد؟ از یاد میبرد، خودش را فراموش میآن را از دید او دریغ کند می

برومند شد و به  که در دامان پاک این زن رشد کرد و رفت؛ همان پسریمشهور است و در جلد علی کوچک می

آمد و گویی که بودن یخچالشان کنار میاینجا رسید، همان پسری که با وجود اندک سنش روزها با خالی

ها را با همان حال به صبح کشید و شبکرد، روزها گرسنگی میموقعیتشان و حال آشفته مادرش را درک می

 داد تا بتواند خود و مادرش را از این منجالبِ نداری رهایی دهد.رش را سامان میرساند و مکرر افکامی

 پرورده خودمی.دونی دستکه میخوای از مادرت مخفی کنی؟ درصورتیچی رو می -

 اش را نمایان کردند.ـینهنرمی از هم فاصله گرفتند و درد عمیق در سهایش بهدومرتبه چشمانش را بست. لب

 تم مامان.خوب نیس -

 وار بر روی مادرش گشود و حتی پلک هم نزد. فاطمه سکوت کرده بود. این دودارش را طمأنینهدریچه نگاه تب

ها زیاد داشت و حتم به یقین تنها به همین یک جمله کوتاه اما پرمعنا اکتفا گوی زیبای پرصالبت مقابلش حرف

شده در وجود پسرش شد. ه جان خریدن دردهای حبسگوش برای ب کرد. سکوت کرد و تمام جانش چشم ونمی

 ای گفت:شدهنگاهش را زیر کشید و با لحن بم

کردن و کنار اگه رضا و همکارهای دیگه شرکت در برابر بار مسئولیتی که به گردنشون افتاده شونه خالی می -

جور بکنم. ورد شرکتم رو جمعبتنه با وجود آزارهای روحی که من رو به مضیقه میتونستم یهکشیدن، نمیمی

 ذاره روی کارهام دقیق بشم مامان. اگه...فکروخیال یه لحظه نمی

فروغش را باال برد. صدای محض قرارگرفتن انگشت اشاره فاطمه روی لبش باقی حرفش را خورد و نگاه بیبه

 راغب و کوبنده مادرش را شنوا شد.

ای از سیاهیِ ناامیدی رو نن و هر بار با مورد هدف قراردادن مغزت، هالهنذار علی! نذار این اگرها تو رو وسوسه ک -

ای رو ازت بگیرن. مبادا مقابل مکر شیطان مثل پرده بندازن روی افکار و منطقت و اجازه هر فکر و تصمیم عاقالنه

تموم مشکالت  شدنسر خم کنی و شرمنده خالقت بشی. صبور باش. با خدا باش. به خودش پناه ببر که کلید حل

 هاست پسرم.گشای تموم راههاش تنها به دست اونه و راهبنده

ها تسلیم بشم، همون موقعی که نداری رو درک کردم و متوجه اوضاع دونم مامان. اگه قرار بود به همین راحتیمی -

زدم و رو میقمردرعقرب زندگیمون شدم و به حدی که به نون شب هم محتاج بودیم، همون موقع قید عقایدم 
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گذاشتن فکر کنم. ای به پاکجرفتم سمت کارهای ناخلف. تو من رو طوری بزرگ نکردی که حتی بخوام لحظهمی

بینم خواد با منطق پیش برم، بازهم میکنم و دلم میدست خودم نیست مامان. هر چقدر با خودم دودوتا چهارتا می

تا  اومده، زخم کهنه قلبم دوباره سر باز کرده و امونم رو بریده. خودم مغلوب حسم هستم. دلم آشوبه، قلبم به درد

 مهسا رو صحیح و سالمت به خونه برنگردونم، آروم نمیشم مامان. من از این قضایا خاطره خوشی ندارم.

آن لحظه عجیب دلش خواست به یاد گذشته فقط دقایقی در جلد علیِ کوچک فرو رود و سرش را روی پای 

ت و دَم سوخو غرق در آرامش شود. زندگی با او بد تا کرده بود. هنوز هم از دوریِ همسرش میمادرش گذارد 

دادن فرزندش، همان داالن مملو زد. آن اتفاق شوم دلش را مملو از هراسی سهمگین کرده بود. ترس ازدستنمی

 کرد.اش را هر لحظه با سخاوت روی وجود او سنگین میاز وحشتی بود که سایه

هدف به مادرش از گونه راست او رهانیده و روی پایش قرار گرفت. این بار فاطمه دیده پر از آهش را بی دست

 زده دهان گشود:شده سالن دوخت و آرام و غمپوش کاشیکف

ست و جاش بین یه مشت آدم دنیادوست نیست که دستش رو از این دونست عروسم یه فرشتهحتماً خدا هم می -

کشی دونم چی میرد. علی! اون سرطان بهونه بود. خدا تقدیر سارا رو به این صورت نوشته بود. میدنیا کوتاه ک

دیدم و روزی هزار بار خدا رو کردم. خوشبختیت رو به عین میپسرم. شاهد عشق بینتون بودم و بهتون افتخار می

ار همیشگیمون سفر کنیم، حاال چه زود و چه ی ما باید از این دنیا به دیشاکر بودم؛ ولی این رو بدون باالخره همه

نعوذباهلل ما خدا  م نسبت بدی.خاطر تجربه اون اتفاق فکرهای منفی رو به وضعیت نوهدیر. خدا رو خوش نمیاد به

دونه چه عاقبتی گیری کنیم. تنها خدای باال سرمون میبه سرنوشت و عاقبت مهسا تصمیم نیستیم که بخوایم راجع

مون نشسته و مهسا هم از این قاعده دور نیست. تو فقط دعا کن و ازش بخواه هر چی که صالحِ و در انتظار

 زنه نصیبش کنه.بختیِ دخترت رو رقم میخوش

ریشش به پایین سوق داد و هایش فشرد و تا تهبا حصار دستانش روی صورت خود، انگشتانش را پشت پلک

 کالفه گفت:

 ها هم باز نمیشه.آن به هم گره خورد و گویا به این سادگیهچی یدونم مامان. همهنمی -

خوام بدونی خیلی حکمت نیست. فقط میمن دلم روشنه پسرم. این قضیه رو به فال امتحان بگیر. هیچ اتفاقی بی -

ر بهت چی کنم تا بخوام خودمون رو آروم کنم. واقعاً دلم روشنه علی. یادته سارا روزهای آخامید دارم. بهونه نمی

 گفت؟

باره پرده گوشش را لرزاند و ذهنش را به یکنشین همسرش بهناگاه مات شد و کمر صاف کرد. صدای دلبه

ای که اصالً رغبت نداشت های گذشته مهمان کرد. قبل از بردنش به اتاق عمل، گرمی دستان بزرگ و مردانهسال

زده ای خسته و بریده سارا، نگاه بارانی و بغض چنبرههای ظریف و لطیف همسرش را رها کند، صدای دستلحظه

زد، وبازدم محرمش و درنهایت حرفی که به زبان آورد؛ حرفی که در آن تمنا موج می، ریتم نامنظمِ دمگلویش
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اش را به نوسان های بستهکرد و دریچهکه مو به تنش سیخ می ای بزرگ با مسئولیتی سنگین، سخنانیخواسته

 شت.داوامی

دونم آفتاب زندگیم داره به غروب حواست به دخترمون باشه. نذار کمبود مادر رو تو زندگیش حس کنه. علی! می -

 کشیده میشه، برای همین نگرانم، برای هر دوتون.

 مندانه رشته حرف او را قطع کرد:آلود مردش برانگیخته شد و گلهصدای دورگه و بغض

 دلم رو خالی نکن لعنتی! آتیشم نزن! م نکن! تو خوب میشی. با حرفت تهنهنگو سارا! نگو! با حرفت دیوو -

لبخند تلخی که به رویش پاشاند، آخرین تبسم دریافتی از او بود. فشار خفیفی به دستان علی وارد کرد و لبخند 

 رنگی بر لب نشاند و با همان لحن گیرا و زیبایش گفت:کم

واقعیِ پر از عشق پاک و خالصی رو بهم هدیه دادی. مردونگی رو در حقم ممنونم که تو این سه سال زندگی  -

تموم کردی علی. مبادا بعد من بدخُلق بشی و با مهسا بد تا کنی! دخترمون دست تو امانته. از فرشته کوچولومون 

زش خواد، ارخواد، ارزش میخوب مواظبت کن. خوشبخت زندگی کن و خوشبخت بمون. زندگی با تو لیاقت می

 خواد...خواد، ارزش میمی

 کنی پسرجان؟کار میموقع شب اینجا چی این -

جز چند تیر چراغ برقی که با فاصله اطراف اتاقک نگهبانی آلود پیرمرد، او را به خود آورد. بهلحن متعجب و خواب

رمان و میزانی نداشت. ودنصب شده بود، هیچ روشنایی وجود نداشت. نفهمید چطور سر از آنجا درآورد. حالِ درست

بار پیرمرد، باز او دانست. لحن شماتتچگونه از بیمارستان خارج گشت و سر از قبرستان درآورد، خودش هم نمی

 را از عالم سردرگمش رها کرد.

ذاره که تو دومیش موقع شب هیچ احدی پاش رو تا یه کیلومتری اینجا هم نمی این پسرجان بهتره برگردی. -

یت نداره، برگرد! فردا صبح بیا. از همین جا هم به نیت شادی روح اموات یه فاتحه بفرستی، خدا اجرت باشی. خوب

 خدا!هم میده. برو بنده

سال را او مصمم بود. وقتی دلش برای رسیدن به آرامش بهانه این مکان را کرد؛ پس تبعیت از حرف آن مرد کهن

قرارش مزار سارا کردن قلب شکسته و دل بیبهترین مأمن برای آرامهراسید؟ شد. از چه چیزی باید میپذیرا نمی

نمدی بر سر، بود. کمربندش را باز کرد و از ماشین پیاده شد. دست راستش را در جیب فرو برد و رو به پیرمرد کاله

 دهان گشود:

 تون میشم.مونم. لطفاً اصرار نکنید که برم؛ چون شرمندهزیاد نمی -

شده را گشود ناچار قفل درب آهنی حفاظراحت کالم و جدیت مردجوان و رشیدقامت را جویا شد، بهپیرمرد وقتی ص

 و همان حال گفت:
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 اهلل!االتونم بگم؟ الالهکنه بیاد اینجا! چی میچی بگم؟ واال این موقع شب گربه هم وحشت می -

اش وروز حالیدانست عشق شبگر نمیخورده داد، گرچه از نگاه او دور ماند. مزهرخندی تحویل مرد سال

دوزد تا به هدفش که همان معشوق است برسد. شاید آگاه بود و وزمان را به هم میشود؟ اگر بهانه کند، زمیننمی

 از یاد بـرده بود.

خالی آمده بود؛ اما با یک دنیا حرف ناگفته و تمنای حس و لمس زیر لب تشکری کرد و وارد شد. هرچند دست

 اش گشته بود.کوبید، رهسپار یگانه هستیی تسلی دل و قلبی که هنوز هم به یادش میالحظه

*** 

 فصل ششم

 شهریار افشار

ای که ذهنش در این فروغش را روی چشمان متعجب سرگرد فرو برد و با صراحت و به گونهنگاه سرمازده و بی

 زد، پاسخ داد:دنیا پرسه نمی

 مطمئنم! -

 اند و حینی که از خونسردیِ شهریار جا خورده بود، لب گشود:سرگرد به ریشش دست کش

 هر طور میلتونه! امیدوارم مشکلتون حل بشه! خدانگهدار. -

بست. حاالت او از ها را هم فرو نمیروح، به نقطه نامعلومی خیره بود و پلک چشمباخته و بیای رنگمانند مجسمه

ی سر به سرباز دریافت جواب را از جانب او نداشت و با اشارهدید سرگرد دور نماند، با این اوصاف انتظار 

 همراهش اشاره کرد تا آنجا را ترک کنند.

حرف شاهد مکالمه او با سرگرد صالحی گشته بود، وقتی جواب شهریار را شنید، مسعود که در تمامیِ لحظات بی

از آن جایز ندانست و لب به گالیه باز  رخ صامت او دقیق شد. سکوت را بیشهایش درهم فرو رفت و به نیماخم

 کرد:

خوای ها رو دَکشون کردی؟ با این کار غیرعقالنی میدست مریزاد مرد! آخه این چه کاری بود کردی؟ چرا پلیس -

 چی رو ثابت کنی؟ با توأم شهریار. جواب من رو بده!

رادرزنش به قدری غیرقابل فهم و درک بود های بآمد حرفشنید. سخنانش در حیطه شنواییِ او نبود. به نظر مینمی

کردن کرد تا زبانش را برای مطرحیافت و فرمانی از جانب مغزش دریافت نمیکه گنجایش کافی را در ذهن نمی

ناگاه برآشفت و ایستاد. مقابل او قد ای بچرخاند. همچنان در حاالت خود غرق بود که مسعود بهشدهحرف حساب

 نالید:حال علم کرد و آشفته
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وقت تو اینجا کنه؛ اونپنجه نرم میوکنه شهریار. امیرعلی داره اون تو با مرگ دستم میسکوتت داره دیوونه -

ذاشتی؟ حاال که به جرمش اعتراف بیکار نشستی که چی بشه؟ نباید حساب کار اون مرتیکه رو کف دستش می

 دست تو افتاده ازش استفاده نکردی؟ کرده و توی بازداشتگاهه، چرا وقتی حاال که میدون به

 گونه:هایش تکان خفیفی خوردند، آرام و رو به تحلیل و هذیانلب

 با شکایت کار به جایی بند نمیشه. -

تر شد و پوفی سر داد. انگشتانش را پشت گردنش قالب کرد و اندکی از او هرچند آرام؛ اما شنید، شنید و درمانده

بودن شهریار عاصی گشته بود. شهریار حق اعتراض داشت، حق گالیه و تفاوتی و آرامهمه بیفاصله گرفت. از این

کدام از این حاالت بخشید هم حق داشت؛ اما هیچپیمان از آن مرد رذل. حتی اگر نمیفریاد و نهایت شکایتی پرو

به استدالل کشاند و حتی  توانست درستاش را نمییافت و به همین خاطر آرامش ظاهریقابل انتظار را در او نمی

اش دور گشته بود. آن شور و نشاط و سرزندگی را ها از خود واقعیتوانست او را بفهمد. مرد مقابلش فرسنگنمی

ای که تخم شدت به خون آن مرد خطاکار تشنه بود و کینهدید. با وجود آنکه بهدیگر در نگاه بانفوذ و مقتدرش نمی

 ده بود، گفت:تازگی در دلش کاشته شآن به

کنم. تا حساب او عـ*ـوضـ*ـی رو کف دستش نذارم یه لحظه خواد سکوت کن. من ازش شکایت میتا دلت می -

جای اینکه فرار کنی وایستا و کمی گیرم. دیگه کاری به کارت ندارم شهریار. کجا داری میری؟ بههم آروم نمی

 فکرت رو به کار بنداز. با توام شهریار! شهریار؟

بست، دست چپش را به فرمان گرفت و سرش را روی آن جانش را روی صندلی نهاد و حینی که در را میکم جسم

آنکه کردند؛ بیخواستند برداشت مینهاد. برایش عجیب بود دیگران سکوت او را طبق منطق خود هرطور که می

امیر، پرستاران و حتی دکتر افخمی. پس  حتی دلیلش را از خود او خواستار شوند. همه از او توقع داشتند؛ مسعود،

شد؟ اگر شکایت هیچ منتی همراه میپای دلش بیکرد و پابهطور که باید، او را درک میبایست آنچه کسی می

شد؟ وقتی مسببش بود؟ دلش خنک میگشت؟ پسرکش کنارش میشد؟ زمان برمیکرد، چه دردی از او دوا میمی

نوشت؟ مجرم این حادثه خودش بود؛ دانست، چرا به پای آن مرد ناخلف میاش میرا تنها حماقت و غرور لعنتی

 شد؛ اما به روش خودش.خودش، شهریار افشار. دلیل آن اتفاق شوم، تنها او بود. باید مجازات می

د و دار دارد و نگه ـینه حبس کند و نگهخواست نفسش را در سبه قدری از خود بیزار گشته بود که هر دم می

سرانجام جان بر کف دهد و دار فانی را ترک کند. اصالً لیاقت جهنم را هم داشت؟ از اینکه صفت پدربودن را به 

کشید؟ یک آمد. شهریار الیق خوبی نبود؛ حتی الیق پدربودن هم نبود. چرا نفس مییدک کشیده بود، عارش می

حال چرا باید رساند و بااینودنش را به تأیید میروز درکمابهفته از آن صحنه نحس گذشته بود و پسرکش روزبه

 کرد؟تمنای حیات می
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رساند. حاِل این کرد و او را به تنگنا میبار و مأیوسانه دکتر افخمی چون مته مغزش را متالشی میسخنان تأسف

وروز او گر حالچشید و خبر نداشت! مشباهت به عذاب شب اول قبر نبود. شاید واقعاً عذاب قبر میهایش بیشب

 چه فرقی با یک مُرده داشت؟

آرامی سرش را از روی دستش برداشت. یکی از نگهبانان با ضربه انگشتی که به شیشه سمتش زده شد، به

خوردن استخوان ساعد راستش، اجبار باید تا هنگام جوشکردن، بهعلت قادرنبودن برای رانندگیاش بود. بهخانه

رفتن وضع دستش را بارها داده بود و به احتمال داد. گرچه دکتر نوید خوب پیشخرج مییک ماهی را بردباری به 

 سمت دستگیره برد و پیاده شد.آمد؛ اما برایش مهم نبود. دستش را بهزیاد زودتر از موعد بهبودی به استقبالش می

 حالتون خوبه آقا؟ -

آلود در چشمان مرد فرو رفت و نیروی بازگوکردن اش همانند تیری زهراراده زهرخندی تحویلش داد که گسیبی

اش را به زبان حرف دیگری را از او سلب و قدرت تکلمش را فلج کرد. همان تیر کافی بود تا دیگر سؤال ابلهانه

 حرف ماشین را دور زد و درب کنار راننده را گشود و روی صندلی نرم نشست. دیری نپاییدنیاورد و سکوت کند. بی

ر صندلی راننده جای گرفت و پس از بستن کمربندش به مانند همیشه آماده گرفتن امر از جانب رئیسش مرد هم د

 لب به سخن باز کرد:

 کجا برم آقا؟ -

 جوابش را آرام داد؛ اما هنوز هم مملو از تحکمی مردانه و باابهت بود.

 برو خونه. -

 ی راه را طی کرده بودند که رو به مرد گفت:آورد. نیمهگفت و بالفاصله ماشین را به حرکت در « چشم»تبعیت مرد به

 فردا صبح برو اداره آگاهی برای تحویل ماشین. -

 به روی چشم. فقط ببرم تعمیرگاه؟ -

های اداره گفتن دیگه قابل تعمیر و استفاده مجدد نیست. نه، ببر اوراقی. از نزدیک ندیدمش؛ ولی کارشناس -

 ش بدین. با سرگرد هماهنگ کردم، در جریانه.تر فیصلهابوالفضل هم با خودت ببر زود

که شهریار متوجه نشود، نامحسوس دستش را روی فرمان مشت و آهی پرسوز از  دومرتبه اطاعت امر کرد و طوری

های افتاده و تن خورد و وقتی شانهریه خارج کرد. برای رئیسش و وضعیتی که دچارش گشته بود، افسوس می

سوز آن هم آمد. چشیدن این درد جاندید، دلش به درد میدیده و آن نگاه فرتوت را میور و زخمخسته و جسم رنج

برای مرد باخدا و خیِّری چون شهریار افشار زیاد بود. با آنکه حکم رئیسش را داشت؛ اما مردانگی را در حق او و زن 

خانه چموششان فراغ را در زندگی ران و صاحبهای شبانه طلبکااش تمام کرده بود. چه روزها که از مزاحمتو بچه

ای عادالنه مشکلش را خود حس نکردند که همین مرد مقتدر با تواضع و صالبت ذاتِی مختص به خودش، به گونه
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عنوان یکی از محافظین عمارتش برگزید تا به کارهای مربوط به خانه و حل کرد و زیر پروبالش را گرفت. او را به

د و به این روال دِینش را ادا کرده باشد. خودش پدر بود و فرزند خردسال داشت و حال نزار شرکت رسیدگی کن

 کرد.شهریار را درک می

آمد. از صمیم قلبش از خدا خواست تا هرچه زودتر حال این روی او را رؤیت نکرده بود و به چشمش غریب میتابه

ود رود. دیدن حال و روز پریشان او حتی قلب محافظینش این درد را به پایان برساند و رئیسش در جلد پیشین خ

 را هم به درد کشانده بود. مرد محافظ ماشین را به داخل باغ بزرگ عمارت هدایت و مقابل ساختمان توقف کرد.

محض ورود او به نشان احترام شهریار دل از ماشین َکند و در پاسخِ نگهبانان و باغبانانی که به عادت همیشگی به

تر برنداشته بود های سنگین آنان وارد ساختمان شد. دو گام پیشدادند، سری تکان داد و زیر نگاهاو سالم میبه 

های دیرین خانه اسپندی را که مهیا کرده بود، به همراه اسپند دودکن سراسیمه دور سر او چرخاند که یکی از خدمه

نظر سوء داشته باشند و یا چشم  اش را چشم بزنند وزندگی و زیر لب وِردی خواند تا مبادا بخیالن و رقیبان، او و

 حریصشان دودمان رسم و روزگارش را به تاراج ببرد!

خندی را مهمان باش بود تا این عمل را تکرار کند، نیشاز زمان تصادفش تاکنون هر بار با وِردش که گویی آماده

بود پسرکش هیچ معنا و مفهومی نداشت. مگر چیزی هم زدن اسپند آن هم با وجود نکرد. آتشهای شهریار میلب

تون خدا سایه»اش مانده که چشمش زنند؟ بارها به زهرا خانم گوشزد کرده بود؛ اما او در جواب گفته بود از زندگی

رو باالی سرِ ما و زندگیتون نگه داشت. ماشاءاهلل شما چنان رسم و اسمی بین رقیباتون پیدا کردید که آخرش هم 

گرده کنار تونستن تحمل کنن و چشمتون زدن. به کوریِ چشم اون حسودها هم امیرعلی جان صحیح و سالم برمین

 «پدرش.

 سالم آقا شهریار. خوش اومدید. االن میگم الدن دمنوشتون رو بیاره. -

مگین داد. حجم سهجوش اسپند، سوهان روحش بود و اعصابش را خراش میوهای در جنبصدای جلزوولز دانه

اش، با وجود استنشاق دود غلیظ اسپند، راه تنفسش را دشوار و او را به سرفه وا داشت. اندوه و ماتم نشسته بر ریه

 ها یکی پس از دیگری آنهای ناموزونش روی پلهکه گامبا دست سیل عظیم ذرات غبارشان را پس زد و درحالی

 گذراندند، سنگین و بم گفت:شی سنگی را می

 خواد.نمی -

 شام خوردید آقا؟ بگم براتون بیارن؟ -

 های خدمتکار را به لرزش وا داشت.دارش بود که پرده گوشو باز لحن خسته و خش

 میل ندارم. -

به عادت این چند شب هنگامی که پا به عمارت گذاشت، مستقیم راهیِ اتاق پسرش شد و جسم ناتوانش را به آن 

 محکم تکیه داد. شی چوبی و

شده را از نظر گرداند. با تمام وجودش هوای اتاق را بلعید و به تمامیِ جای لوازم چیدهفروغش جایبینگاه 

گیرترین خالیِ امیرعلی، چشمها بخشاند؛ ولی افسوس که بازهم جایهای بدنش تزریق کرد و جانی به آنسلول
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نوز هم از تک به تک لوازم داخل اتاق ی این چهاردیواری بود. تنها صدایش! خودش نبود؛ اما صدایش هنقطه

 تر از سابق...حالرا پریشان شد و اوشنیده می

پوش پارکت کشاند، سنگین و ناتوان. تشنه بود، تشنه آن نگاه زیبا و اش را گرفت و پاهایش را روی کفتکیه

برداشتنش را نداشت. ریا که تنها فاصله بین نگاهشان یک دریچه بود و پسرش سخاوتمندانه قصد خالص و بی

 گریِ دلبندش.گشت، منتها فقط به اراده خدا و واسطهباید سیراب می

هایش گرفته تا وسایل خواب و میز تحریر و کتابخانه کوچک به دیوار نگاهش را چرخاند. از کمد چوبیِ لباس

چقدر امیرعلی برای  رنگی کهایهای روی دیوار و نهایت همان گیتار کوچک قهوهها و نقاشیشده، عکسنصب

های آن را کاوید و دلش لرزید. پسرش آمد، ها و نهایت کوکیاش ذوق داشت. از بدنه پهن آن تا ِفرِتیادگیری

 قدر پرشور و مملو از انرژی.همان

 گیرم گیتار بزنم؟بابا شهریار چه موقع من هم مثل تو یاد می -

 ستان کوچک پسرکش سپرد.ی بلندش گرفت و با لبخند به دگیتار را از دسته

 اگه اراده کنی و دست از تالش برنداری، من قول میدم بهترین گیتارزنِ دنیا بشی؛ حتی بهتر از من. -

 صبرانه گفت:زده شده و دل در دلش نبود، فشاری به دسته گیتار آورد و بیکه هیجان پسرک سرِ شوق آمد و حینی

 کنم.همین االن. از همین االن شروع می -

ناپذیر به خود های کوچک او حرکت داد و با عشقی وصفخنده مسـ*ـتانه پدرش را برانگیخت. دستش را دور شانه

 کنان گفت:اش را روی سر امیرعلی نهاد و خندهفشرد. چانه

اول غذات رو  تازه دو ساعت بیشتر نیست که به دستت رسیده. چقدر عجله داری قهرمان من؟ االن وقت شامه. -

 بعد هم تکالیفت رو که از زیرش در رفتی تموم کن. قول میدم فردا بهت یاد بدم. بخور،

 پسرک عقب کشید و انگشت کوچکش را مقابل نگاه شاد و پرعطوفت پدرش گرفت و زیرکانه گفت:

 زنی.قول دادی بابا شهریار؛ پس دیگه زیرش نمی -

تیب انگشتان هر دو قفل هم شد و گره عشق پدر و اش را نزدیک برد و به این ترخندید و انگشت بزرگ و مردانه

 تر کرد.پسری بینشان را هر لحظه محکم

 تا حاال شده بابا شهریارت بزنه زیر عهدش؟ -

اش کرد و با شوقی وافر و هایش را قفل گردن اسطوره زندگیگیتار را روی تختش رها کرد و با اشتیاق دست

 لب کوچک و رئوفش جای داده بود، بلند گفت:نهایتی که نسبت به او در قوابستگیِ بی

 بابا جون خودمی. خیلی دوستت دارم! -
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هیچ دغدغه افکاری های مرتب و سفیدرنگ شهریار نمایان شد. هر دو از اعماق وجود و بیردیف دندان

ای خود ساخته نگریستند و در دل این دنیای ویرانگر، دنیای کوچکی برخندیدند. تنها به آن لحظات نابشان میمی

رنگ و صاف آن را با گره هایش با مهر و عطوفت بینشان مستحکم شده و سقف آسمان آبیبودند؛ دنیایی که ستون

 حد و نصابشان استوار کرده بودند. بستگیِ بیدل

اراده لبخندی هرچند گس و زهرآگین به پهنای صورت بر لبش کاشته شد؛ گرچه آن هم ثباتی نداشت. این بی

تر شد. چشم چرخاند، هایش ناموزونوتار شده بود. پیش رفت. قدما آسمان دنیایشان عجیب گرفته و تیرهروزه

بارها و بارها گرداند، تا اینکه روی قاب عکس بزرگی ثابت گشت؛ عکسی از خانواده کوچکش که اینک تنها ماندن 

گرفت. کنار هم او را به سُخره میحال و خندانِ داخل عکس آن چهارچوب سهمش شد. حاال شهریار خوش در

ماهه باردار بود، ایستاده و با آن لبخند مردانه و جذاب خود از لحظات بودن با همسر باردارش که امیرعلی را هفت

ها بود. عشق، عالقه، خوشبختی، رضایت و آرامش؛ حتی رنگ برد. آن لبخند نوید خیلی حالتاش لـذت میدلداده

عکس را میان انگشتانش گرفت و  از آن تبسم بود. دست مرتعشش را پیش برد و قاب نگاه براقش هم تلفیقی

 اش را روی تخت پسرش قرار داد.جسم رنجورگشته

، برقی از عشق و خوشبختی را به ورزید. از آن نگاهی که در پسِ غرور ذاتیبه شهریار هشت سال پیش حسد می

کرد و آن دستی که دور کمیابش که تنها در کنار دلربایش محفوظ می کشید و آن لبخندای به رخ میروی هر بیننده

کلیدبودنِ قلب گرم و لطیف همسرش را نقص بهاره حلـ*ـقه شده بود و ادعای مالکیت و شاههای ظریف و بیشانه

 داد.شان را مینشدنیداشت و نوید به بار آمدن ثمره عشق تمام

ای که فریبانه بهاره کشاند. بارها به او گفته بود، از عالقهلبخند دلپشت انگشت مرتعش و سردش را روی طرح 

های بهاره را گفتن«شهریار»شد و احساس آرامشی که در کنار او به کمال رسانید. دلش هوای روز افزون میروزبه

را در « امیر»ه و بهار« علی»کرده بود، هوای آن روزهایی که بر سر انتخاب اسم پسرشان اختالف نظر داشتند. او 

ماند و برای کردن این دو نام به توافق رسیدند. کاش آن روزهای پرخاطره پایدار مینظر داشت و نهایت در ترکیب

کرد! سهم او از خوشبختی همین بود؟ مگر چه گناهی کرده بود؟ از زندگی چه او تنها حکم یادگاری را خلق نمی

 خواست؟ غرورش را گرفت، همسرش را از اواش مید؟ چه از جان نداشتهطور با او بد تا کرده بوخواست که اینمی

 دریغ کرد. بس نبود؟ در اوج جوانی کمرش را خم کرد، کافی نبود که اکنون...

راحتی گرمایش را از دست داد و ای از اشک روی طرح تبسم لبش چکید و تحت تأثیر سرمای شیشه بهقطره

شده اضت بس بود. سزاوار مردی چون شهریار نبود. مغزش از موج انباشتهری زارش را به جای گذاشت.شوره

شده بهاره و امیرعلی هیچ صوتی در های در هم آمیختهشدن بود. غیر از صدای خندهزدگی رو به متالشیغم

د کراش را بیداد میشد. آخرین نگاه همسرش که هنوز هم احساس ناب و خالصانهاش طنین نمیمحدوده شنوایی

نورش و از آن طرف آخرین نگاه امیرعلی که غیر از هراس رنگ دیگری در خود نگرفته بود، همه مقابل چشمان بی

 کرد.تر میگرفت و انبار باروتش را به مرز انفجار نزدیکهر لحظه جان می
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رنج را حق خود دانست چطور قلبش را آرام و جام دلش را لبریز کند. دریغا بازهم این تشنه محبت بود و نمی

های سر راهش کرد. به صخرهتر مسیر پیش رو را طی میدادن، باید محتاطدانست. با وجود تجربه تلخ ازدستمی

ها گیر کند و بلغزد. حواسش را معطوف نکرد و متأسفانه پایش گیر افتاد و برد تا مبادا پایش به یکی از آنپی می

 لغزید.

کرد. قاب عکس را ای سهمگین دنیا را بر سرش خراب میسِر شده و زلزلهکرد. تمام جسمش احساس رخوت می

ـینه فشرد و جسم رنجور خود را روی تشک نرم، سبک کرد. نور آباژور کنار تختی را که روشن کرده بود، به س

ونه گاش را در بالش نرم فرو برد و عطـشوار در شکم جمع کرده و چهرهخاموش کرد و سپس زانوانش را جنین

کرد و اگر غیراز تنگی را باید به هر قیمتی که شده رفع میآن پارچه عطرآگین بوی پسرش را نفس کشید. این دل

افتاد. با خود لج کرده و پکیج را روشن نکرده و به میزان زمستان درونش ماندش به شک میاین بود، در زنده

هایش را روی هم فشرد تا دیگر شاهد دَوَران و پلکهایش روی هم ساییده شد افزوده بود. از شدت سرما دندان

شد و قصد داشت جانش را بِستاند؛ گویا جان هر زمان نزدیکش میسقف باالی سرش نباشد. این دیوارهای بی

چشاند. چه به این مرد گذشته بود؟ دیدن حال و روزش دل کوه را هم مانند موم در فشار شب اول قبر را به او می

 رد.ککف دست می

*** 

 ـناه کبیره باشه.بودن گکردم از دید شما عاشقفکر نمی -

خوره و نه مورد پسند من ونسبش به خاندان ما میمون باز کنی که نه اصلخوای پای دختری رو به خونهوقتی می -

 ـناه بزرگیه!کردنش گو مادرته، آره. عاشقی

ترین افراد روی این کره خاکی تصور کند. لحنش گرفته و منطقباور نداشت روزی برسد که پدر و مادرش را بی

 غمگین بود.

گزه. من با بهاره ـناهکارش باشم و ککم هم نمیخوام تا آخر عمرم گبستن به بهاره گـناه بزرگیه میاگه دل -

 کنم و شما باید قبول کنید.ازدواج می

چیز مانند سابق نخواهد شد. ب زد که اکنون هیچوقتی سیلی را برای اولین بار از جانب پدرش خورد، عقلش نهی

داغیِ دستان پدری که جانش به جان پسرش بسته بود، به اندازه سوختن قلبش نبود. این رنگ نگاه، این لحن 

 اش غریبانه بود.فراتر از حد تصورات ذهنی

 بینی و نه مادرت رو.یدیم بعد از عقد دیگه نه روی من رو مباشه شهریار؛ ولی این رو بدون بهت قول می -

 و تنها نگاه بارانیِ مادرش که با دلخوری خیره آن دو شده بود.

زیاد من رو منتظر نذاری خانمم! وقتی همراه امیرعلیمون از اتاق خارج شدی، براتون یه سورپرایز دارم که حتماً  -

 نشونتون میدم.
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 صبرانه و مشتاقانه گفت:بی

 نمیشه االن بگی؟ -

شت درب اتاق عمل توقف کردند و لب به اخطار گشودند. با لبخند محوی دستی را که قفل دست گرم پرستاران پ

 ای روی آن زد و گفت:همسرش شده بود باال گرفت و بو*سه

 نه جانم، اون موقع جذابیت و هیجانش بیشتره. -

گاه مه غلیظی از سیاهی بینشان نانگاهشان در هم گره خورده و در دلشان غوغایی بود و خودشان مطلع بودند که به

 نشسته امیرعلی فضای گوشش را پر کرد.خوفها فاصله ایجاد کرد و در آن بحبوحه صدای فریاد بهفرسنگ

 بابا مواظب باش! -

باره تا آخرین حد از هم فاصله گرفت و با شتاب کمرش را راست کرد و دست چپش را یکهای لرزانش بهپلک

اش همنشینی کرده و با درشت عرق سرد روی تیره کمر و پیشانیهای ریزوذاشت. دانهقرار خود گروی قلب بی

پوش پایین تخت گذاشت و برخاست و خود را به پنجره رساند جسم ملتهبش در تناقض بود. پاهایش را روی کف

باد سرد محض گشودن درب پنجره و به دنبال آن ومیش صبحگاهی اکسیژن طلب کند. بهتا کمی از هوای گرگ

هایش را با درد بست، فکش را سفت پاییزی که در پوستش نفوذ یافت، تنش را به واکنشی خفیف واداشت. پلک

کرد و به خود لعنت فرستاد که حتی خواب آرام و دور از افکار زجرآور هم با او بیگانه شده. همان لحظه فکری به 

 سرش زد. خشمگین آنجا را به قصد اتاق خود ترک کرد.

سمت میز کنار تختش خود سرِ ناسازگاری گذاشته و به تنها چیزی که تمرکز نداشت، حال نامساعدش بود. به با

خورده! با حرصی آکنده از غضب پیپ را جا بود، بکر و خاکسمت خود کشید. هنوز همانرفت و کشوی پایین را به

رنگ داخل همان یش قرار داد. فندک طالییورورنگخورده و بیهای ترکبرداشت و انتهای باریکش را میان لب

رنگش آبی کشو را برداشت و انگشت شستش را روی درب فندک گذاشت و مکرر کشید تا اینکه شعله

 نیم تقسیم شد.اش فوران و خودنمایی کرد و به دونشستهخونکنان مقابل آینه چشمان بهرقـ*ـص

اندازشدن حرف بهاره، ته دلش به طوفان نشست بود که با طنینفاصله زیادی برای سوختن توتون داخل آن نمانده 

 و فندک از میان انگشتانش رها و نقش بر پارکت شد.

همسرش بارها به او توصیه کرده بود تحت هیچ شرایطی سمت دود و تعلقات آن نرود و او عهد بسته بود، همان 

را بدهد، همان پیمانی که پسرکش به آن  ترین شرایط هم حاضر نبود رخصت شکستن سدشعهدی که در بحرانی

تر ای با آن کند؟ حماقت؟ اگر قرار بر تسلی بود که پیشخواست چه معاملهحال میداد و اعتماد داشت. بااینبها می

ناگاه غرش زنان سرش را میان دستانش فشرد. بهپوش کوباند و نفسگذاشت. کالفه پیپ را روی کفپا در آن می

 کرد:

 زندگیه واسه خودت درست کردی مرد؟ لعنت به تو شهریار! نفرین به تو المُـروت! این چه -
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اجازه او ای به در اتاق زده شد و شخصی بیزمان تقهدر آن بَلوایی که میان خود و وجدانش به پا شده بود، هم

 دستگیره را کشید و هراسان وارد شد.

 شهریار! حالت خوبه؟ -

نجیره افکارش در هم وصل گشته بود که حتی حضور ناگهانیِ امیر، آن هم در این صبح حال و زبه قدری آشفته

دید. البته گمان چنین نابسامان و پرخاشگر می سحرخیز او را به تعجب وادار نکرد. اولین بار بود شهریار را این

پاکننده را در بر شمان بهظاهر خونسرد و آرام، طوفانی به پاست که تنها غبارش چکرد در پسِ آن نگاه بهمی

آن محبوس شود و راه گریزی هم نداشته باشد. گیرد؛ مانند فردی که گورش را با دستان خود کنده باشد و یکمی

زنان سمت او رفت و کنارش گوشه تخت نشست. شهریار حضورش نگرانش بود، بیش از حد تصور شهریار. قدم

 حال تغییر موضع نداد.نرا با فرورفتن تشک در کنارش حس کرد و باای

 کنی مرد؟ به نظرت راهش درسته؟چرا داری با خودت این کار رو می -

 کرد.جواب ماندن سؤالش که او را لحظه به لحظه عاصی میو بازهم بی

خلوت خودت آتیش به پا کنی و آخرش فرد قربانیِ اون  قدر خودخوری کنی و توجای اینکه اینبا توأم شهریار! به -

کار  کم عقالنی فکر کن و تقاص این اتفاق رو از بانیِ اصلیش بگیر؛ نه خودت. نکن شهریار! ایندثه تو باشی، یهحا

 کنم!رو با خودت نکن دوستِ من! خواهش می

 آنکه جنبشی به خود دهد، گفت:سرانجام سکوت بر تکلم مغلوب شد. آرام و گرفته بی

 ایستادن ظلمه؛ پس تمومش کن!شتِ ناحقمجرم شناخته شده، عدالت هم برپا شد. پ -

 گر نگاهش کرد.کشید تا آرامشش را حفظ کند، شِکوهامیر آنی برآشفت و حینی که خشمگین به صورتش دست می

خری دونی و سختیش رو به جون میمسبب این اتفاق لعنتی می که خودت روکنی؟ ایناز چه عدالتی صحبت می -

اساسه و خودت ُعرفش کردی و مسلماً هیچ منافاتی با عرف و شرع جامعه نداره. دِ آخه عدالته؟ این منطقیه که بی

شد زنی و مدافعشی؟ حصارکی گنـاهکار بود، باید اخراج میطلبیه که ازش دَم میمرد مؤمن این چه عدالت

ش خبر نداشتیم چه خورد و ما هم تا همین چند روز پیشهریار. درسته از جناح اون مرتیـکه رذل، یوسفی، آب می

ای که توطئه ها وکاریها درست؛ اما اون مرد قبول کرده بود با ندونمی اینآستین پرورش دادیم. همه ماری رو تو

دونی کار دور از انسانیت حصارکی باددادن دودمان شرکت رو داشته. خودت هم خوب میساخت، چشم طمِع به

دونی! بعدش هم خودِ ناپذیری وارد کنه. نگو که نمیجبران رکت لطمهساله شتونست به آبرو و آینده چندینمی

بسته دستش رو نگرفتی تحویل مأمورین انتظامی بدی، طلبکارانه زده سیم جای اینکه تشکر کنه کَتنامردش به

ایت کنی، جای اینکه از اون خائن شککار کردی؟ بهوقت تو چیترمزت رو بریده و زندگیت رو به جهنم کشونده. اون

عین مرده متحرک میای شرکت و بقیه روزت هم تو بیمارستانی و خونه هم که میای همین بساطته. از اون نگاهت 

مشخصه داری چی به روز خودت میاری. شهریار! بیا از خر شیطون بگذر و شکایت کن. حصارکی رو با کلی دردسر 
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تی اگه تو شکایت نکنی بازهم قانون براش حبس کشوندمش اداره آگاهی. خودش اعتراف کرده مقصر بوده، ح

 ذاره؛ اما زمانش کمه.می

ای که زهرش را خوب به هدف چشاند، آن هم درست در نگاه منتظر و سرگشته پوزخندی زد، به تلخیِ قهوه

 دوستش. نگاهش گزنده بود، لحنش هم سردتر و تیزتر از دیدگانش.

 شه.با بریدن حبس برای اون مرد چیزی عوض نمی -

 نمیشه؟ -

 ای از پارکت زیر پایش خیره شد.سرش را به طرفین تکان داد. مسیر چشمان فرتوتش را گرفت و به نقطه

 گرده و نه جبران میشه.نه. گذشته نه برمی -

 به عدالت ایمان داری؟ -

کرد؛ کاتش کالفه مییافت، ترجیح داد. امیر را با حرناخواه تأثیرش بر جو حاکم نفوذ میبازهم سکوتش را که خواه

تر سمت هدفش جلب کند. برد تا توجه شهریار را بیشولی او همچنان مصمم بود، نهایتِ اهتمامش را به کار می

 خاموشی را مبنی بر رضایت گرفت و گفت:

ب ای آروم بگیری و تو دلت مثل غده تلنبار نشه که چرا تو عذاوجدان ذرهشدن اون بیپس بذار حداقل با محکوم -

 چرخه و هیچ قانونی هم وجود نداره جلوش رو بگیره!راست میکشی و اون داره راستمی

پرخاش  برگشت و سمت اوایستاد. عصبی الی موهایش پنجه کشاند و آن را تا پشت گردن امتداد داد و کامل به

 زد:

های ها و خریت، تمامش حماقتصاحب تلنبار شدهای که تو این دل بیوقت چنین اتفاقی نمیفته! اون عقدههیچ -

نشوند! شاید هم این موقع سرِ جام میدیدم؛ اما ای کاش خدا بهخودمه. من باختم! یه زمان خودم رو تو اوج می

ور بودم متوجه نشدم. امیر! گنـاهکار این حادثه منم، من! حصارکی کار رو کرده؛ ولی چون تو افکار بلندباالم غوطه

کردن جای فروکشکار کردم؟ بهخواست پته باال دستش رو بریزه رو آب؛ بعد من چیمیمعلوم بود پشیمونه و 

هایی که نثارش کردم، کم بود زنده به گورش کنم! هام و با کتکهمه پرسنل و کارکن با حرفعصبانیتم مقابل اون

نگاهش  گه. شرمساری توچیز رو بخواست همهقسمم داد، به جان پدر و مادر و خدایی که پیشش شرمنده بود. می

ها رو آنالیز کنه. هر دو مقصر بودیم. درستی اونتونست بههای حریص و خشمگین من نمیکرد؛ اما چشمبیداد می

ش اون مرد خاطر همون چوبیه که خدا به سرم زد؛ چون سزاوار بودم، فقط واسطهبینی اینه وضعم، بهاگه االن می

فایده پافشاری سروته و بیقدر برای یه شکایت بیفهمی. اگه متوجه بودی، اینفهمی چی میگم؟ نه، نمیبود. می

 کردی.نمی

 ها گذاشت و تا تیغه فکش حرکت داد.گونه روی پیشانی و چشم امیر برخاست و کف هر دو دستش را حایل
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 خبر نداری. گیر خودت کردی وش یه مُشت افکار مالیخولیاییه که دامنها همهکنم. ایندرکت نمی -

 من چند سالمه؟ -

کرد، این پرسش هم مکث کرد. در بحث بینشان از میان اندک سؤاالتی که از جانب شهریار به ذهنش خطور نمی

 ها بود.یکی از آن

 منظور؟ -

 لحنش جدی بود.

 سؤال رو با سؤال جواب نده! -

 امیر نچی کرد و با غیظ در پاسخ لب گشود:

 سال! ۳۶ن هاگیروواگیر؟ آمار سنت رو گم کردی؟ آخه این هم سؤاله تو ای -

 نیشخندی تحویلش داد و تمسخرآمیزانه گفت:

 ات ادامه میدی.کردندونی و بازهم به مؤاخذه و پافشاریخوبه می -

 آوار کند: وارش را روی سر اوحال رفیقش بود که لحن کنایه

ش به ها! همه ی رنگ باختن واسه خوشگلیِ بنده نبودهبینمنطقی! این نیمچه تار موهایی که میاز بس غُد و بی -

 آلت سپری شد!پای سوختن و ساختن با اخالق ایده

 گذر کرد. تفاوت از کنار اوبی

 اینجا تلف نکنی و بری شرکت. میرم دوش بگیرم. تو هم بهتره وقتت رو -

 الم او را شنوا شد.تر تا درب حمام باقی نمانده بود که صدای مردانه و جدیت کدو گام بیش

 مسعود از حصارکی شکایت کرده. -

درنگ کرد. امیر که این حالتش را به خیال خود به نفع دانست و یا به گمان اینکه توانسته فکر او را درگیر کند، تیر 

 خالص را زد:

 خداروشکر حداقل یکی عاقالنه تصمیم گرفت. -

 اما پاسخ شهریار آنی نبود که بر وفق مرادش باشد.

 رسه.به حرفم می -
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امیر با خشونتی مشهود برگشت و قبل از آنکه شهریار درب حمام را ببندد، دستش را روی شانه قطور او قرار داد و 

 گونه او را از حرکت بازداشت.این

خوای دوش شقی! خدا بهم صبر ایوب بده! حداقل بذار کمکت کنم. با این دست ناقص چطوری میخیلی کله -

 بگیری؟

 رخش در تیررس نگاه دلخور دوستش گره خورد.سرش را به شانه چپ مایل کرد و نیم

 نیازی نیست. -

 کنان گفت:اش غرششدههای قفلای کرد و مشتش را گره زد. از میان دندانقروچهامیر دندان

 کنه!شیطون غلط کرده که همچنان داره رو مُخ توی مرغ یه پا کار می -

جان را روی لبانش برانگیخت. افسوس که تاریخ انقضایش همان لبخندی هرچند کملحن عصبی و پرحرصش 

 گرفت، خشک و جدی گفت:شرتش را میثانیه گذرا بود و ثباتی نداشت. داخل شد و حینی که پایین تی

 به شرطی که اینجا هم یه بند رو مغز و روانم راه نری! -

 کرد، گفت:کمک می ی معنادار نثار او کرد و حینی که به اونگاهبا اخم غلیظی وارد شد و از گوشه چشم نیم

کاری عیب نکنه! خونم، واسه ثوابش یه منبر هم پیش تو میرم تا کار از محکمنه که دارم واسه خودم روضه می -

 رسی؟خواد انجام بده ببینم به کجا میجاده دراز آقا شهریار. هر کاری دلت می اصالً راه باز و

ای شد با وجود پسرک بدحال و مریضی که هفتهکمی روحیه شهریار را از پسرش دور کند؛ ولی مگر میخواست می

شود، به روی زندگی و دنیای تاریک است در بیمارستان درازکش گشته و هیچ عالئم رو به بهبودی در او یافت نمی

 خوبی واقف بود.و خوفناکش لبخند زند؟ و امیر هم به

*** 

 فصل هفتم

 وندجلیلعلی 

ای که بهتون دادم آل و خاصی باشه. روی نمونهخوام طرح ایدهطور که قبالً بهتون یادآوری کرده بودم، میهمون -

رسه روی برگه پیاده کنید تا بررسی کنم. فقط دو روز مهلت دارید تمرکز کنید و اگه ایده بهتری به ذهنتون می

 های پیشنهادیتون رو تحویل بدید.نمونه

های مقابل خود را در پوشه رئیسشان، برگه« خسته نباشید»ان به نشان تأیید سری جنباندند و با گفتن طراح

ها را در اتاق کنفرانس را ترک کردند. رضا برخاست و حینی که نمونه« با اجازه»مرتب کرده و با گفتن  کارشان

 کرد، رو به او گفت:پرونده جمع می
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 ه ذهنشون برسه. اون طرحی که من دیدم، هیچ نقصی نداشت.کنم ایده بهتری بفکر نمی -

 نظری به ساعتش انداخت و میز را دور زد.

 نقص نیستن.عیب و بیظاهر بیطور به نظر میاد؛ اما نمیشه به قطع گفت. همیشه کارها بهظاهراً این -

آبروش نبود، تو نمایشگاه  ن عزت وصبرانه منتظر شاهکارته. اگه پای اودلش نیست و بی حتماً کامرانی دل تو -

 چسبید. کامالً مشخصه خیلی استقبال کرده.دیروز فکش به زمین می

 نگاه معناداری نثار رضا کرد و با همان لحن گفت:

 دیگه اغراق نکن! -

 بالفاصله دهان گشود: رضا تیزبینانه نگاهش را شکار کرد و

دونی کامرانی دنبالِ چیه و به مزاجش چی خوشه . خودت هم میوندکاری نفرمایید جناب جلیلاغراقِ چی؟ چوب -

کردنش تو بافیکه قبول کردی شریکت بشه. به من که دیگه نگو! اینجاست که باید دست خاله رو ببـوسی که قالی

 رو به این سِمَت رسوند.

ا به مادرش مدیون بود؛ هلبخند محوی زد. چهره مهربان و زیبای مادرش در ناخودآگاهش جوانه زد. بیش از این

بافی، استفاده و شیفتگیِ این حرفه خود، قالی شان از تنها مهارت ذاتیخصوص از آن زمانی که برای دَخل زندگیبه

اش را میان ایموفق یافت. یقه کت سرمه را در دل او زنده کرد و تا به خود آمد، خود را در میان طراحان معروف و

 کرد، گفت:ن را تنظیم میکه آدست گرفت و درحالی

 من دیگه برم. به نعیمی بگو اجناس رو تا وارد انبار نکرده کار رو تعطیل نکنه. -

 سرش را خاراند و گفت: از اتاق خارج شدند. رضا با انگشت اشاره

 کنم. ای وای!باشه. خودم هم کلی کار رو سرم ریخته. حاالحاالها اینجام، کمک می -

بینی او هایش را فشرد. علی که شاهد حرکات غیرقابل پیشتی آرام به پیشانی کوباند و لباز حرکت ایستاد و مش

 بود، متعجب پرسید:

 چی شده؟ -

 هایش را محکم روی هم گذاشت و گفت:پلک

کنم؟ اصالً حواسم نبود. آخ آخ! به رضوانه گفتم میرم دنبالش. با وجود کارهایی که رو سرم ریخته، مگه وقت می -

 مونه برای آدم!کاره گفتم جلوی درِ دانشگاه منتظرتم. ای بابا! حواس که نمیاست بیاد پیش مهسا، من هم یهخومی
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ای در انتهای سالن رنگش را معطوف نقطهو اخمی کرد و انگشت شستش را گوشه لب کشید و چشمان مشکی

 آرامی سمت خود کشید و گفت:کرد. علی آرنج دستش را به

 مون کرد.باری هم که اومد، شرمنده شده. نیازی نیست بیمارستان بیاد. همون یهحتماً خسته  -

 رضا لبخند زنان لب به سخن گشود:

گیره، امکان نداره تغییرش شناسی! وقتی تصمیمی میست رفیق! بعدش هم تو که خواهر گرامِ ما رو نمیوظیفه -

 حال میشه.بده. حتماً کوچولوی نازت هم خوش

 اش شد.رنگی به روی او پاشاند و قدرشناسانه خیرهلبخند کم

درسته، مهسا به رضوانه خانوم خیلی ارادت داره. ازتون ممنونم که تو این شرایط من و دخترم و مادرم رو تنها  -

 ذارید.نمی

 رضا دستی به بازوی علی زد و با فروتنی گفت:

 هراً باید بهش زنگ بزنم منتظر من نباشه.کار کنم. ظاست. حاال موندم چیاین چه حرفیه؟ وظیفه -

 رسونم.خوام برم بیمارستان، سرِ مسیرم خواهرت رو هم مینیازی نیست! می -

 بالفاصله ممانعت کرد:

 خوری به ترافیک. مسیرش کمی دوره.خواد. مزاحمت نمیشم. مینه، نمی -

 چینی مابین ابروانش نشست. جدی گفت:

 کن در قبال تشکر از زحماتتون، تو این کار هرچند کوچیک سهیم شدم. خودت که از من بدتری! فکر -

 شد، سری تکان داد.رضا که چندان مخالف نبود و از طرفی خیالش از اینکه خواهرش تنها نیست آسوده می

 دونی؟گیرم و خبر میدم. فقط آدرس دانشگاهش رو میباشه. پس من باهاش تماس می -

 کن. برام پیامک -

 باشه.آها،  -

 نظری به ساعتش انداخت و رشته کالم را به دست گرفت:

 ش رو برای فردا بذار. خسته شدی.چک کنی کافیه، بقیه های اولیه روتا یه ساعت بیشتر نمون. همون فرم -

 ای گفت:طبعانهگذارد و با لحن شوخ رضا پلک روی هم

 چشم قربان. هر چی شما امر بفرمایید. -
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سمت زمان با بلندکردن دستش به نشان خداحافظی، کیفش را از داخل اتاق کارش برداشت و بهملبخندی زد و ه

 پارکینگ شرکت رفت.

*** 

پس از چهل دقیقه ماندن در ترافیک، با توجه به آدرسی که رضا برایش ارسال کرده بود، مقابل درب ورودیِ 

طرف انبوه دانشجویانِ درحال تردد حرکت ا بهشده متوقف کرد و سرش رکشیدانشگاه در حاشیه خیابان جدول

شدند. جمعی هم به ای هم وارد میها خارج و عدهای از دربداد. هر کدام مشغول به انجام کاری بودند. عده

 وگو بودند.ای ایستاده و مشغول گفتصورت گروهی گوشه

فته بود خواهرش را در جریان آمدنِ او گذاشته و تمام دخترانِ چادربرسر را از نظر گذراند تا رَدی از او بیابد. رضا گ

قرار بر این شد رأس ساعت پنج عصر مقابل دربِ خروجی خواهران باشد؛ اما خبری از رضوانه نبود. دقایقی به 

تر توانست چهره او را طرفداد، کمی آنطور که نگاهش را به اطراف سوق میهمین منوال گذشت و همین

های او بوده و کار واجبی دارد، بت با مردی جوان بود. به گمان آنکه شاید از همکالسیشناسایی کند. مشغول صح

شان نشست؛ ولی وقتی چهره عبوس رضوانه، آن هم زمانی که درنگ کرد و از همین فاصله به انتظار پایان مکالمه

یبه را بینا شد، شدن گوشه چادرش توسط آن مرد غرپشت به آن مرد کرده و قصد رفتن داشت و سپس کشیده

شده خیابان قرار داد و آسفالت معطلی درب را گشود و پای چپش را روی کفاختیار گره ابروانش کور گشت. بیبی

 جهت آنان گام برداشت.در را بست و به

 شد صورت رضوانه را ببیند. البته واکنش آن مرد به منظور ممانعت از رفتنگردانی سمت آن مرد، نمیسبب رویبه

وجدل بینشان بود. سرانجام توانست صدایشان اش نمایانگر بحثنشستهخونگشته و آن نگاه بهاو و چهره درهم

 را بشنود؛ گرچه هر دو جویای نگاه سنگین او نبودند.

 کنی؟خوام باهات حرف بزنم؛ چرا مقاومت میقبالً لجباز نبودی. میگم می -

دانشجویان آمیخته شد و توجه  همهمه ها وها و ماشیناتوبوس قصدای لرزان و آشفته رضوانه میان صدای بو

 ای را جلب خود کرد.عده

چی تموم شد و دیگه حرفی هم نمونده. لطفاً از اینجا برید. من با شما حرفی ندارم آقا. چهار سال پیش همه -

 خوام در چنین مکانی شخصی من رو با شما ببینه.نمی

 انداخت و نیشخندی زد.نگاهی به اطراف مردد نیم

 قدر عوض شدی؟قبالً که برات یه چیز دیگه بودم. چی شده این -

 خوام...کردم. لطفاً برید. نمیکردم به پشتوانه محکمی تکیه کردم؛ اما اشتباه میقبالً فکر می -
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ماعت خوف داری؟ باشه. با تو ببینه آبروت بره؟ از نگاه معنادار این ج ترسی کسی من روخوای چی؟ هان؟ مینمی -

 بیا نیستم.صورت کوتاهشنو قبول کن حرف بزنیم؛ درغیراینپس به حرفم گوش کن و عین یه دختر حرف

 لطفاً مزاحم نشید! کنم! من با شما حرفی ندارم.خواهش می -

رد و مقابلشان مانده را طی کهای باقیمند و ملتمسانه رضوانه تعصبش را برانگیخت و درنگ نکرد و گاملحن گله

ظاهر خونسرد و آرامش را تنها روی دو گویِ لرزان و شفاف سمتش کشیده شد. چشمان بهایستاد. نگاهِ هر دو به

انگیزی را ساخته و اینک سونامیِ سهمگینی آن جزیره را در بر های میانش جزایر دلدریایی که گویا با آن سبزینه

 گرفته، معطوف گشته بود.

تردید توقع دیدار با او، آن هم در این شده نگاهش کرد. بیدخترک پرید و با چشمانی گرد از رخِباره رنگ یکبه

 موقعیت را نداشت.

 امری داشتید؟ -

تفاوتش را از چشمان مملو از او جمع کند و نگاه خنثی و بی بوی تمسخر لحن مرد جوان باعث شد حواسش را پیِ

اش حرکت داد و شده تا چشمان براقِ عسلیریش آنکارداز نظر گذراند، از تههراس رضوانه بگیرد. سرتاپای مرد را 

 با همان لحن گفت:

 کنید حضور شما اون هم در چنین مکان پرترددی باعث آزار سرکار علیه شده؟فکر نمی -

 ساند:مرد گردنش را به شانه راست خم کرد و نگاه منفوری به او انداخت و لحن ناخوشایندش را به گوش او ر

 شما؟ -

 ی خدا.یه بنده -

 رو کرد و گفت:نگاهی اجمالی به افراد حاکم در پیاده

کنن و سرشون تو کار خودشونه. حرِف حسابت دیگران فضولی نمی ی خدان؛ منتها تو کار شخصیِها هم بندهاین -

 چیه َاخوی؟

 محکم و به همان اندازه با جدیت پاسخ داد: با اراده

 د و بیش از این دنبال دردسر نگردید.از اینجا بری -

پوزخندی صدادار به رویش پرتاب و سرش را به چپ مایل کرد و دومرتبه با نگاهی گزنده و بُران به او دقیق شد. 

 قدمی پیش گذاشت و سروگردن بلند کرد و گستاخانه گفت:

 .خوای چه غلطی کنی؟ برو ردِ کارت تا اون روی سگم باال نیومدهاگه نرم می -
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به نشان پاسخ به سخنان بیهوده او خواست دهان باز کند که صدای متحیر و مضطرب رضوانه، مُهر سکوت را روی 

 لبانش چسباند.

 علی آقا... -

 کرد. با لبخند مضحکی گفت: پشتِ مرد باال پرید و نگاه مبهوتش را معطوف هر دودر کسری از ثانیه ابروهای کم

السرِ شماست؟ همون پشتوانه محکمی که یه زمانی از آنِ من بود و ازش حرف جالب شد! پس ایشون آقابا -

 زدی؟می

شرمانه خاطر یافتن هویت مرد مجهولِ طرف حسابش و رضوانه از صفتی که وقیحانه و بیهر دو یکه خوردند، او به

 مش را رها نکرد:به نامِ قضاوت به آنان نسبت داده بود. از سکوت آن دو نهایت بهره را برد و طناب کال

 گشتی که پَسَم زدی، نه؟معلومه دست رو خوب آدمی گذاشتی! پس دنبال از ما بهترون می -

های نامزد سابقش در مرز انفجار بود، آنی حرمتیها و بیکشیدن ادعادوشرضوانه که از تحمل فشار صبوری و به

دست علی، مزه تلخ کالم در دهانش ماند و با شرم شکنی کرد که با باالآمدنِ برآشفت و عزم پاسِخ راسخ و دندان

 چندان دوستانه او را شنوا شد.جای آن، سخن جدی و نهسرش را زیر گرفت. به

کردن نیستم. بهتره با زبون خوش ُدمت رو بذاری روی کولت و هرچه زودتر از اینجا دور گردیاهل دعوا و دندون -

 شی. به نفع هر دومونه.

 مچنان جسور بود:پروا و هلحنش بی

ذارم رضوانه برداره. یه زمانی نامزدش بودم و این دارم و نه میتر برمیورتا با رضوانه حرف نزنم نه یه قدم اون -

 حقِ منه که بخوام دو کلمه باهاش صحبت کنم.

 دست در جیب فرو برد و زیرکانه لب گشود:

داشتی؛ ولی االن ازت سلب شده. ایشون هم تمایلی خودت جوابت رو دادی. یه مدتی حق ادعای مالکیت عاطفی  -

دادن حیثیت ایشونه و ختم کالم جرم محسوب میشه. هات بازیکردنزدن با تو نداره و این پافشاریبه حرف

 سالمت!حساب دلیلی برای موندن وجود نداره. بهبااین

 ای مجذوب خودش کرد.چطوری رامِت کرد، ها؟ من رو که به شیوه دیگه -

را بشنود و پشت  های اوگوییرا جمع کرد. اصالً خوش نداشت رضوانه یاوه های اوشرمانه و منفورش اخمسخن بی

باز از سادگی و معصومیت حقیقیِ رضوانه بندش از شدت شرمساری سرش را نتواند باال بگیرد. این مرد دَغَل

د. دخترک مات و متحیر خیره آن مرد رذل بود که کرد تا به هدف شوم و از نظر علی عجیبش برسسوءاستفاده می

 تحکم علی را سمع شد.پر تُن رسا و
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 شما برو تو ماشین. -

 خوری!ای رو میخوام بدونی داری گولِ چه عفـریتهخوای بفرستیش دنبال نخود سیاه؟ بذار بشنوه. میمی -

رد. رضوانه به حدی سرگشته و غمگین و معذب  کرد و تاب تحمل بردباری علی را از سَرروی میدیگر داشت زیاده

گشته بود که آن لحظه هزاران بار از خدا طلب کرد زمیِن زیر پایش شکاف بخورد و او را در خود ببلعد تا بیش از آن 

 آبرویی نباشد. دلِ ماندن نداشت.شاهد این بی

او گرفت و دومرتبه تذکر داد. با بغضی  رخش را سمتآنکه نگاهی نثارش کند، نیمعلی وقتی استیصال او را دید بی

 گرفته قدمی پیش گذاشت که باز نُطق دور از ادب شروین ته دلش را خالی کرد.

 کنی؟ مگه نگفتم تا زمانی که از اینجا نرفتم تو حق نداری بری؟ صبر کن!کجا فرار می -

جای تعجب بود که این دختر با  وجه صورت خوشی نداشت. برایشهیچشد و بهتر میها هر لحظه بیشجلب دیده

اش هدف آن بین و وقیـحی نامزد بوده است! لحن آمرانهوحیایش با چنین مرد دهانمتانت و حُجب همه وقار وآن

 دو قرار گرفت.

 تمومش کن! مگه به شما نگفتم برو داخل ماشین؟ -

پرده و اِفتراهای شروین، لحن بیهای خیره دانشجویان و آن با حالی که داشت، بهترین راه بود. زیر نگاه

آنکه تأمل را جایز شد؛ برای همان بیسوخت و آب میآورد و چون شمعی میآوردن بسی دشوار بود و دوام نمیدوام

 محض رفتن او، جدی و مصمم گفت:هایی بلند خود را به سانتافه علی رساند. علی بهبداند، اطاعت امر کرد و با گام

 ت میگم. از اینجا برو!برای بار آخر به -

 برم که از حقیقتی که مثل روز روشنه غافل بمونی؟ -

کنه هاش گـناه بزرگی از آنِ خودش میحرمتیهیچ رازی وجود نداره که بخواد فاش بشه. اونی که فعالً با بی -

 جاش هم بهت زیاد فرصت دادم. برو!شمایی. آنچه عیان است چه حاجت به بیان؟ تا همین

داشتی صدایش را هیچ چشمجای آنکه سخنان زشت و ناپسندش را جمع کند، بیت. گردن باال برد و بهبرافروخ

 پشت گوش فرستاد و بلندتر از دقایق قبل گفت:

صفت آزاد اصرار داری برم؟ باشه؛ منتها یه نصیحت برات دارم. برو دعا کن هرچه زودتر از چنگ این شیطان -

ر دار و اون چهره معصومانه و چادهای سگزنی داره. نگاه به اون چشمهمبهحال ف ودونی چه باطنِ کثـیبشی. نمی

 هایی مثل این دختر توسرش نکن. دیدی میگن هرچی عشقیه زیر چادر مشکیه؟ این هم از همون قماشه. آدم

تو رو  ی مثل من وذارن تا یکهاشون سرپوش میزنیورسم همون حجاب روی دلـبری و مُخجامعه فراوونن. به اسم

کنن. فکر کردی چطور گیرت میتونی از این قشر فاصله بگیری؛ وگرنه نمکگول بزنن و دلمون بلرزه. باید تا می
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عین کبک  رو هاش سرمگریها و عشـ*ـوهطنازی تونستم محرمش بشم؟ دقیقاً با همین ترفند، با ظاهر فریبنده و

 تو برف کرد.

دنش به تب حیا او بود که از شرم تمام بجای آن مرد بیبه کبودی گرایش یافته بود. بهاش از فرط خشم چهره

اطرافیان تیز گشته و  اش مشغول خودخوری بودند. حتم به یقین گوشِشدهنشسته و عرق کرده بود. دستان مشت

ناموسان مملکتش توهین کنند، داد این افراد گستاخ به اش اجازه نمیکار بیخ پیدا کرده بود. غیرت و تعصب مردانه

حرمتی به مقدس خود دانسته و برایش ارزش قائلند. بی خصوص اگر از قشری باشند که چادر را وسیله امنیت وبه

رحمانه پاگذاشتن روی مقدسات اسالم و ارزش واالی زنان این قشر بود. افسار چنین پوشش کاملی، نهایتِ بی

نگشتانش محبوس ساخت و بست تا مبادا کار دست خود و این مرد گرش را محکم در میان اخشم طغیان

 صفت دهد.ابلیس

 پس بگیر! -

 منظور؟ -

هات ها و رجزخونیگوییهایی که با یاوهی این نگاهحاال مقابل همه هات رو پس بگیر و همینهات، حرفحرف -

 معذرت بخواه. جلب کردی، مقابل همون خانومی که به عقایدش توهین کردی، زانو بزن و

 پشت کرد و روانه ماشین شد که رجز خواند: ساختن حرفش به اوشده به قصد محققو با همان عصیان کنترل

 وقته که تن به این ذلت میدم. دخترهای ناپاکی مثل رضوانه الیق هم...مگر بمیرم! اون -

قابل گنجایشش باز داشت. مرد که توقع با مُشت محکمی که بر دهان آن ظالم کوباند، او را از ادامه سخنان غیر

 نداشت، سَکَندری خورد و جسم نحیفش نقش بر زمین شد.

آنکه مجالی به تر از قبل گشت و مُشت دوم را آماده کرد و بیکه مشتاق پیچید؛ به قدریاز شدت خشم به خود می

زمان دندان سایید و را بلند کرد. همباز بدهد، کنج لبش فرود آورد و ناله خفیف شروین گرها و آن مرد دغلمانع

اش را میان دستان خود به چنگ گرفت و باال کشاند. چندین مرد جوان بازوهای تنومند او را اسیر کردند و سعی یقه

های شروین گرفته بود، بر مهار افسارِ گسیخته او داشتند؛ اگرچه با وجود قدرتی که از فرط عصیان و از میان حرف

 ف او شدن امکان نداشت.آسودگی حریبه

توزانه شروین در گردش بود. هر بار که آن اراجیف پلید و اش تنها در چشمان حریص و کینهنشستهخوننگاه به

 کرد.تر میخورد و تیغه فکش را سفتاش شکاف عمیقی میزد، چین پیشانیکثـیف در ذهنش زنگ می

 ولش کن آقا. -

 هتره بیش از این بیخ پیدا نکنه.این کارها از شما بعیده برادر. ب -
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کردن و افتراهایش را مقابل ان نطقتر از دهکرد؛ اما نه تا هنگامی که خودش اراده کند. باید حق گندهرهایش می

شان رخنه بسته بود! آرام ولی سرشت بدهد. چه زود خوی درندگی و ازپادرآوردن حریف در نگاه آشفتهآن دختر پاک

 شده از غضبش نجوا کرد:های قفلبین دندان کوبنده از جدی و

گریش رو مقابلم منطقی جلوه بده و به ناحق گفته بودم اهل عداوت و جنگ و دعوا نیستم؛ اِال کسی که بخواد حیله -

نهایت مردونگی بدونه.  به دختری که فرقی با ناموسم نداره، اَنگ هرجـ*ـایی بزنه و رسواکردنش رو افتخار و

ست. مطمئن باش اگه رضا متوجه گندی که باال آوردی ه رحم و مروت حالیم نمیشه و فاتحه طرف خوندهوقته کاون

گلی رو که به آب دادی به خوای دستهکرد و خونت حالل بود. اگه میشد، مثل من به دوتا مُشت اکتفا نمیمی

اقشون کردی، جلوی رضوانه خانوم زانو هات برهایی که با رجزخونیگوشش نرسونم، همین حاال و مقابل همین نگاه

 صورت پای عواقبش هم باشی بد نیست. یاال!کردن میفتی؛ درغیراینزنی و به غلطمی

اش را رها کرد. دستش را از حصار افرادی که پادرمیانی کرده بودند، جدا کرد و کمی عقب رفت و الی خصمانه یقه

 ها پشت کرد.رنگش چنگ زد و به آنموهای مشکی

اش کشید. مایعی گرم و شدهور خیره شد و انگشت شست خود را به گوشه لب پارهگوی شعله با نفرت به آن دو

غلیظ که از آن نقطه جوش آمد، پوزخندی عصبی زد و حجم زیادی از آن را با بزاق دهانش مکید و به بیرون پرتاب 

 کنان ایستاد.کرد و غیظ

ان خجول و دستپاچه رضوانه گره خورد که نگران به او چشم دوخته بود. در آن حین، نگاهِ در تالطمش روی چشم

تفاوتی را بر چهره نهادینه کند و توانست بیش از آن ماسک بیگفته بود از ماشین پیاده نشود؛ اما گویا رضوانه نمی

عنادار و دقیق اطرافیان های مبین نگاهتر شد. زیر ذرهاش عمیقتنیدههمچنان سماق در دهان بِمکَد. ابروهای درهم

ترین رفیقش ناموس او هم که قصد تعـرض به حریم او را داشتند، تعصبش را برانگیخته کرد. ناموس صمیمی

باره برگشت و به مرد گرفت. یکشد و ذات خونسردی آن هم از این حیطه منطقش را در بر نمیمحسوب می

ای از حالت شرمساری در نگاه پَسـتش آشکار آورد و یا ذره آنکه خم به ابروخورده خیره شد. ایستاده و بیکتک

 ها گرفته بود.شود، نیشخندزنان نگاهش را در امتداد آن

با همان اخمِ پیوندخورده ابروانش، رو به او به حالت آمرانه سرش را جهت رضوانه حرکت داد تا شروین را مطیع 

راحتی دُم به تله دهد. او گستاخ و چموش و هاست که بهرفبازتر از آن حامرش کند؛ ولی غافل که این مرد حقه

رفت و سخنانش زدن حریف را داشت؛ اما نه با گالویزشدن. با سیاست پیش میبینی بود. قصد زمینغیرقابل پیش

کرد. متقابالً پشت دستش را گوشه لب کبودش برد و زد و اختیار عقل او را سلب میرا بر مغز شخص نوک می

 نه دهان باز کرد:ناپسندا

خر رو پس چی تموم شد؟ زاده نشده کسی که بخواد حرف منِ کلهفکر کردی دوتا مُشت نوشِ جونم کردی همه -

 بگیره، تو که عددی نیستی. هه! بخشش!
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شده رضوانه انداخت گلگون در کمال وقـاحـت، سایه نگاهش را از باالی شانه راست علی به گردی صورت پریده و

 ر ادامه داد:و منزج

 ای رامت کنه. مگر بمیرم به پای چنین بشری به عجزوالبه بیفتم.خیلی چموشه؛ ولی تونست حرفه -

کنان سمتش داد. طاقت از کف داد و غرشکشیدن روان علی شدت میگونه به سوهانگویا از جانش گذشته که این

هایش را ساز شد و عزمش را مغلوب او کرد. پلکموقع کارخیز برداشت که صدای مرتعش و زیر و گرفته رضوانه به

 وار پایین آورد. بوی تهدید و تنفر، مشامش را انباشته کرد.اش را خشونتخشمگین بست و مشت باالآمده

ای رو که کردی پس میدم. ازت استقبال خوبی کشیزودی جواب گردناین قضیه اینجا تموم نمیشه جناب. به -

 رمنده لطفی که در حقم کردی بشی.کنم که تا عمر داری شمی

اش از شدت کرد ریهگرد کرد و دور شد. ماندن برایش سَم بود. احساس میبا همان پوزخند روی لبانش عقب

های معلق در هوا هم میان موجی از ؛ چرا که اکسیژنتواند نیازش را تأمین کندکمبود اکسیژن سنگین شده و نمی

های مسخ و خیره داد. اصالً مگر زیر انبوه نگاهاش را نمیهای شُشیف سلولشده اطرافش کفاغبارهای احاطه

 شود نفس کشید؟می

کالفه دستی به صورتش کشید و حینی که اهتمام بر حفظ خونسردی داشت، راهش را سمت ماشین کج کرد و در 

ا باز کرد و روی صندلی جای نگاهی به رضوانه کرد که درب شاگرد ررا گشود، میان در ایستاد و تأمل کرد. نیم

حاکم کشید و نشست و در  سبب قرارداشتن در وضع آزاردهندهای بهمحض بستن درب، نفس آشفتهگرفت. به

 آور دور شد.کسری از ثانیه از آن محیط خفقان

 هایش منظم شود. خاموشیِشیشه را پایین آورد و هوا را بلعید تا قدری آتش خشمش فروکش کند و ریتم نفس

شده رضوانه توجهش را جلب و سردرگمش کرد. شاید در هق در گلو خفهفرما بود که صدای هقعمیقی حکم

دلیل و ناعادالنه در مأل عام مورد شرایط مذکور خاموشی بر سخن اولویت داشت؛ اما نه برای فردی که بی

جودش مانند چشمه جوشانِ از دل کوه، آالیشی چون او که ودل و بیبازخواست قرار گرفته بود؛ نه برای دختر ساده

سادگی با سنگ حقارتشان آینه دل کنند و بهدالنی زیست نمیزالل و شفاف بود. در این دنیای زودگذر چه سنگ

 شکنند.افرادی چون رضوانه را نمی

و از باالی سکوت را جایز ندانست و در یک تصمیم آنی راهنمای راست را زد و حاشیه خیابان توقف کرد. پیاده شد 

ترین سوپرمارکت آن محل رساند. کمی بعد، بطری آب معدنی به دست برگشت و جدول گذشت و خود را به نزدیک

سمت او گرفت. چرا گشته از گریه او خیره و سوار شد. اخمی کرد و بطری را بهزیر و سرخهمان حال به چهره سربه

 ای زبان را در دهان چرخاند:سرفهو با تکقدرت تکلمش را از دست داده بود؟ بازهم عقب نکشید 

 کنه.حالتون رو بهتر می -
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های لجوجانه گوشه چشمانش شیطنت کرده و تا تیغه فکش غلتیدند. هایش لرزیدند و بر اثر این نوسان، قطرهپلک

ی کرد و گوی نگران کرد، حس عجیبی ته دلش را خال اش را معطوف آن دونشستهسونامیمحض آنکه نگاه بهبه

 باعث شد سراسیمه از او چشم بدزدد و به مقابلش خیره شود.

زده خواهر دوستش را نداشت. وقتی سخنان وجه تحمل دیدن روی گریان و شرمهیچکرد. بهباید اعتراف می

کشید. گذشت، از مردبودنِ خود خجالت میصدمن یک غاز آن رذل که از قضا زمانی محرم رضوانه بود از ذهنش می

 اش را در فضای بسته ماشین رها کرد.هوا ابرو در هم تنید و نفس عصبیسم مردی و مردانگی این نبود. بیر

آنکه باز کند، میان دستانش به بازی گرفت. دلش مثل سیروسرکه به غلیان افتاده بود. برایش رضوانه بطری را بی

شدن آرامش بر قلبش چندان کارساز زهم حاکمآمده اشاره کند؛ ولی باای هم به اتفاق پیشسخت بود حتی گوشه

 زیر گفت:انداخت، آرام و سربهامانش فاصله میهای بیهقای که میان هقرگهنبود. با صدای دو

 دونم چی بگم. متأسفم!نمی -

 نگاهش کرد، عمیق و راسخ.

 م کنید؟خواید بیش از این شرمندهبا حرفتون می -

 سارش را به گوش علی رساند:نگاهش را باال گرفت و لحن شرم

 کردم.کردید! خودم یه طوری حلش میکاش مداخله نمی -

 و لحن پرغیظش گفت: های درهمرگ غیرتش غُل زد و با اخم

 وجود؟با پذیرفتن درخواست اون بی -

شده بود که رضوانه جویایش شود و چشمان زیبای غمگینش را به نقطه لحنش به قدر کافی محکم و حساب

 علومی از داشبورد بدوزد.نام

کردن آن مرد وجدل بینشان حس خرسندی را برای او بَرمال کرد؛ البته نه به قیمت بازیموقع او میان بحثحضور به

بودند.  ونمک هم را خوردهها باهم در ارتباط بوده و ناننفهم با حیثیت او و دوست برادرش، دوستی که سالزبان

 «شود.در دعوا حلوا خیرات نمی»اند کسی نداشت و متأسفانه رخ داده بود. از قدیم گفتهتمایلی به رسیدن آسیب به 

اش پذیرفت؟ این مرد با خوی عنوان شریک ابدی زندگیرا به خورد که چطور شروینروزی هزار بار افسوس می

ها اوقاتش را کنار او هبردنش ماشد. هرچند متوجه شد؛ ولی کاش برای پیشیطانی و خصلت تاریکش، وصله او نمی

 داد!هدر نمی

 بازهم مزاحمتون شده؟ -

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



78 
 

عادت ای که ناخودآگاه از لحن جدیِ علی به دلش نشسته بود، بهسبب دلهرهجور کرد. بهوخودش را قدری جمع

 گوشه چادرش را میان کف دست فشرد و مُشت کرد. گفت:

های مختلف سرِ داد. وقتی دید جوابش رو نمیدم، به بهانهزد و پیامک میای میشه. اوایل بهم زنگ میدو هفته -

دونم و از طرفی هم بین ما حرفی نمونده بود راهم سبز شد و مدام اصرار داشت باهام حرف بزنه؛ اما دلیلش رو نمی

دونست و بازهم به که بخواد ادامه پیدا کنه. از همون چهار سال پیش که از هم جدا شدیم، خودش هم می

های کنجکاو هاش ادامه داد تا اینکه جلوی در دانشگاه دیدمش؛ به این بهونه که شاید نگاهکردنریپافشا

 ش رو قبول کنم.دانشجوها معذبم کنه و مجبور بشم خواسته

 رضا در جریانه؟ -

ش آمد. ترسید به سرگوشه لبش را هرچند مخفیانه به دندان گرفت و از نگاه تیز علی هم دور نماند. از آنچه می

 های او رساند:اش را به گوششدهلحن ضعیف

 نه. -

 وفصلش کرد.سادگی بشه حلاشتباه کردید. این هر موضوعی نیست که به -

 کج کرد و با ناراحتی گفت: مسیر نگاهش را به چشمان دلخور او

 ازش رَد نشدم علی آقا! از واکنش رضا هراس داشتم. شما که در جریان اخالقش هستید. -

 ستش را به فرمان گرفت.د

 شدید.حداقل از شر اون کلّاش خالص می -

گشته سرش را پایین انداخت و با همان بغض خفه زده گلویش امان نداد و تمسک جویید. خجولباز بغض چنبره

 سختی لب زد:گلویش به

 باال بگیرم. تونم سرم روها رفت. دیگه نمیآبروم بین بچه -

های مش را کشیده رها کرد و بازهم این رضوانه بود که سخنانش را پیوسته هدف گوشعلی چشم فروبست و بازد

 داد.او قرار می

 درخواست انتقالی میدم. -

 زنه.هاشون میپراکنیاین کار تنها مُهر تأییدی به شایعه -

 آوره.هاشون هنوز هم برام عذابنیازی به شایعه نیست. سنگینیِ نگاه -
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به خودشون اجازه هر گونه قضاوتی رو برای زندگیِ این و اون بدن، پس  همه به واسطه ظاهربینیاگه قرار باشه  -

هاشون بشینی و تسلیمشون بشی. یادتون باشه این شما هستید که در ایجاد و تغییر همون بهتر که به دل حرف

از دانشگاه انتقالی هم بگیرید؛ یعنی  های اطرافیانتون نقش دارید. اگه شما بالفاصله بعد از اتفاق امروزالعملعکس

وده اون مرتیکه نسبت به شما صحت داشته و شما هم به این های بیهها رسوندید که حرفبه گوش همون بیننده

رید و اجازه گذاشتن هر گونه قضاوت خاطر خودتون رو از دیدشون دور کردید. تصمیم با خودتونه، یا از اونجا می

ها و چینیمونید و با همین عمل ارزشمندتون، مقابل سخندید و یا اینکه میهاتون میشونهبیجای ذهنشون رو روی 

خاک حریمتون فرو  ذارید هر کس هر طور دلش بخواد چوب قضاوتش رو توکنید و نمیهاشون قد عَلَم میحرّافی

 ببره.

دانست، با عقلش کنار را ارجع می گیرش که رفتنبود. سخت بود؛ اما باید در حضور حس آنیِ تصمیم حق با او

کرد و دلِ در آمد. این مرد با حضورش در آنجا، با سخنانش، موجی از آرامش را به دریای نگاه او تزریق میمی

شد، اکنون اش نمیآمد و حامیکرد. حتم به یقین اگر او نمیوتابش را کمی رو به ساحل مسکوت هدایت میآب

گشت. تنها تمایل داشت حضور مردی را که سعی داشت لهانه نامزد سابقش میمجبور به پذیرش درخواست اب

سایه تاریک و نحسش را با وجود آن بُرهه زمانیِ اندک روی او بیندازد، از زندگی خود محو کند. قدرشناسانه 

 کرد.نگاهش می

 ازتون ممنونم و همچنین شرمنده. -

 سری جنباند و جدی لب گشود:

 م دست نمیده.واضع هستید، در حضور من نباشید؛ احساس خوشایندی بهمقابل هر شخصی مت -

 گذرا رصدش کرد.

 خوام.منظور بدی نداشتم. پوزش می -

 نگاهی معنادار نثارش کرد و با لبخند کجی که بر لب نشانده بود، استارت را زد و از محدوده پارک خارج شد.نیم

 م، نه؟به نظر الزم شد درخواستم رو مجدد اعالم کن -

 آرامی گفت:های لطیف و پرطراوتش همانند سیب سرخ بهاری گلگون شد و بهشده زیر پوست، گونهاز شرم دویده

 دست خودم نیست و همچنین از محدوده منطقم خارجه. -

، یک تای ابروانش باال جهید. بخواهد صادق باشد، از اینکه همچنان از منطق ذاتیِ خود دفاع و او را خلع سالح کرد

 خوشش آمد.

 اگه بگم درخواستم یه نوع دستوره چی؟ -
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 های رضوانه کرد. نگاهش را به جانب او چرخاند و با تردید گفت:لحن هوشمندانه علی طرح لبخندی روانه لب

 گید؟به رضا که چیزی نمی -

 ای به خود گرفت و ابرو در هم کشاند.چهره سرسختانه

 که بهش در این باره حرفی نگفتید، سخت دلخور میشه.زنم؛ اما اگه متوجه بشه حرف نمی -

 ترسم کار دست خودش و شروین بده.خوام اتفاق بدی بیفته. رضا اگه بفهمه، میدونم؛ اما نمیمی -

هایش را سمت زمان با قرمزشدن چراغ راهنما سرعتش را کُند کرد و پشت خطوط عابر پیاده ایستاد و رَد چشمهم

 رضوانه گرفت.

 مونه؛ اما تنها به یه شرط!قضیه بین من و شما محفوظ می این -

 اش مکث کرد.روی دو گوی مشکی و نافذ و درنهایت لبان برجسته

 ای هم درنگ نکنید و در جریانم بذارید.کردن تو سرش جوالن داد، ثانیهاگه اون یارو دوباره حس غلطِ اضافه -

اش را عمیق کرد فوری فهمید و چین پیشانی مانعت داشت که علیچرخاند و قصد م« اما»زبانش را به نشانِ گفتن 

 وار ادامه داد:و تحکم

ها اصالً درست کاریزنم؛ گرچه باور دارم این پنهانکردن قضیه به رضا رو میصورت قید مطرحفقط دراین -

 نیست.

 کرد.با انگشتش بازی می

 زبون شروین خزعبالت شنیدید. خوام براتون دردسر بشه. امروز به حد کافی ازنمی -

 چشم از او سلب کرد و تمام حرصش را روی فرمان تخلیه کرد و واکنش نشان داد.

فراتر از گلیمش دراز کنه و یه مشت چَرند به خوردتون بده. مطمئن باشید اگه  بهتر از اینه که مقابل شما پاش رو -

داره. اون تر دُم درمیاره و دیگه دست از سرتون برنمیاون مرتیـکه متوجه بشه برادرتون رو مطلع نکردید، بیش

 کشه.بشری که من دیدم، حاالحاالها عقب نمی

هراسید و علی چه آسوده پی به ذات نشده شروین میهای بعدی و از پیش تعییناو هم واهمه داشت، از واکنش

رتش را با سیلیِ افتخار سرخ نگه ها صونمای او بـرده بود. او همان دختری بود که سالپلید و چهره انسان

کردن رنگ افتخار حریمش را داشت. سخت بود. مقابله گو قصد پاکبالید و اینک این مرد یاوهداشت و به آن میمی

به مثل آن هم با این رنگ جماعت برای دختری چون او خودِ ریاضت بود. علی هم جویای آن شده و احتماالً به 

حال لب زیرینش او ماندن بود. برای پرسیدن سؤالش دو به شک مانده بود؛ ولی بااینهمین خاطر مصممِ پشتوانه 

 را تَر کرد و آن را به زبان آورد:
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 کنه؟یعنی پیش پلیس شکایت می -

سرش را دید با سبزشدن چراغ، راهنمای راست را زد و فرمان را چرخاند و حینی که از داخل آینه کناری پشت

 زد، گفت:می

کنه پاش رو تا یه میدونی که راه انداخته بود، جرأت نمیبازی و چالهکنه. پای خودش هم گیره. با اون دودَرهنمی -

 ای رو که ممکنه ازش بکنید به ذهنش بماله.کیلومتری اداره آگاهی هم بکشونه. باید پیِ شکایت احتمالی

 چرا راه بیمارستان رو دور کردید؟ -

 اید و بهتره خونه استراحت کنید.ون. حتماً خستهقرار نیست اونجا برسونمت -

م کنید، لطفاً برگردید! بخوام رُک باشم، دلم برای مهسا و خاله فاطمه خیلی تنگ شده. اگه مقابل خونه پیاده -

 رسونم.شک با آژانس یا تاکسی خودم رو میبی

 شوخی بودنش نمایان بود، گفت: رفته کاسته شد. با لحنی که نه جدی و نههایش رفتهغلظت ما بین ابرو

 پس رسماً تهدید شدم! -

 زده شد. سراسیمه لب به دهان باز کرد:رضوانه تندی نگاهش کرد و هول

 گفتم بیاد دنبالم.نمینه اصالً! جسارت نکردم. باور کنید اگه خسته بودم به رضا  -

 لبخند محوی زد.

 کار میشه کرد؟ح بود. دیگه چیزنید. قصدم مزااز بزرگیتونه که به مهسا سَر می -

مردی که این مرد در حقش زیر گشت و زیر لبی تشکری کرد. هرچند لطف و بزرگگلِ لبخند لبش شکفت و سربه

رخ کشانیده بود، برای رضوانه به قدری به کمال رسانیده و آن مردانگی که مقابل شروین بدسرشت به

ای حک کرد و به وند آن را گوشهو به دست جوانمردی علی جلیلبرانگیز و نایاب بود که با قلم ذهنش تحسین

 یادگار گذاشت.

*** 

ساعت یک بامداد را نشانه رفته و چشمانش همچنان بیگانه خواب بودند. ساعاتی پیش، پس از آنکه دخترش به 

ر این برهه زمانیِ آور پلک فرو بست، رضا به دنبال خواهرش آمد و او ماند و مادرش. گرچه دواسطه داروهای خواب

پذیرفت ای هم نداشت. نه فاطمه میداد؛ اما ظاهراً چارهسرگذاشته دلش بنای پذیرش ماندن مادرش را نمیپشت

 کرد.و نه مهسا دوری از مادرجانش را تحمل می

ان زمدکتر رستمی تقاضای دیدار با او را داشت. پشت درب اتاق که رسید، پاهایش از حرکت باز ایستادند. هم

 هایش شد.ای مهمان گوشدستش را باال آورد که صدای ظریف زنانه
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 وند؟آقای جلیل -

 آرامی برگشت. یکی از پرستاران بخش بود.دستی که در هوا معلق مانده بود را رها کرد و به

 خودم هستم. -

تظر باشید تا بیان. های ویژه مندکتر رستمی نیستن. به عرض رسوندن خدمتتون بگم طبقه باال بخش مراقبت -

 ظاهراً برای یکی از بیماران همون بخش مشکلی پیش اومده که احضارشون کردن.

سری به نشان تفهیم جنباند و با تشکری زیر لبی همان مسیر را در پیش گرفت. مانند همیشه سردرد سراغش را 

هدف قرار داده، همان مردی  دانست صاحبی کهگرفت و دردش را تا مرز نابودی مغز سرش سوق داد. اگرچه نمی

فهمد و نه لمسش گونه برابر محنتش را میهای نسیمهاست نه خوابی دارد و نه خوراکی؛ نه این دردبود که ماه

 کند. برای او جایی برای ادراک این دردهای گاه العالج وجود نداشت.می

شد و در آن سکوت حاکم تان کوبیده میروح بیمارسپوش سرد و بیهایش متین و استوار بر روی کفهمچنان گام

شد. جز چندین پرستار که مشغول کرد و قدرتش را بر خاموشیِ جو سالن مدعی میبر فضا عجیب رجزخوانی می

هیکل و بلندقامتی که پشت به او کردند و مردی قویهرازگاهی مسیر اتاقشان را عوض می خدمت به وظیفه بودند و

کرد، هیچ شخصی در سالن ها تکیه زده و حرکتی هم نمیشکل یکی از اتاقطیلیسرش را به شیشه پنجره مست

 نبود.

 رخ مردانه او درنگ کرد و فاصلهگرفت، با دیدن نیممی از کنارش عبور کرد و حینی که نگاه گذرایش را از او

شد؛ ر ذهنش تطبیق داده میشده دای از تصویر ثبتنهایت برایش آشنا بود و با هالهپاهایش کم شد. چهره مرد بی

کرد و این بار با دقت بیشتری آنالیزش کرد. چشمانش را  مرتبه سرش را معطوف اوآورد. دواما او را به خاطر نمی

ماندن نگاهش روی ساعد ای برسد، با ثابتآورد تا بتواند به نتیجهکه به مغزش فشار میتنگ کرد و درحالی

 باال پرید.شده او، ابروهایش بندیآتل

از گچِ روی دستش نبود و با آتل احاطه گشته بود. حال را به خاطر نیاورد؟ خبری تر مرد جوان مریضچرا پیش

ها سالم و دانست چرا؟ اما وقتی جویای نبودِ آن شی سنگین و مزاحم روی ساعدش شد و پس از مدتنمی

را سمت او کج کرد. طرِف  نکه تعلل کند، راهشآتندرست دیدارش کرد، نگاهش برق رضایت و شادمانی گرفت. بی

فروغش را بدون پلک دیگر پنجره ایستاد و همچنان خیره مردِ مجهولی شد که سخاوتمندانه نگاه صامت و بی

 هم نشده. ای از اتاق رسانیده بود و شک نداشت حتی متوجه سنگینیِ حضور اوزدن، سمت نقطهبرهم

ی از تردید در خطوط تیره و روشن چشمانش نقش بست و مجاب شد دیدگانش رنگی از تعجب در پسِ مه پررنگ

های مجاور بر ودستگاههمه دَمای که زیر آنوار روی پسربچهگونه چرخشرا در امتداد مسیر نگاه او گره بزند. همان

فقط خدا به »های مرد پرستار هایش پر شد از حرفتخت خفته بود، ثابت و خشک ماند. نگاهش آنجا ولی گوش

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



83 
 

دادش برسه! معلومِ وابستگیِ شدیدی به پسرش داره. امیدوارم هر چه زودتر بهوش بیاد؛ وگرنه بنده خدا خودش 

 «کنه.رو نابود می

باره سمتش هجوم آورد و ناخودآگاه پلک بست. درد بر دل نشسته مرد را خوب درک یکموجی از حاالت غم به

زده فهمید، پدری که با آن نگاه یخخوانی داشت و حال پدرش را میایش همکرد. سن پسربچه تقریبا با مهسمی

کننده از جانب پسرکش بود. عزم داشت آنجا را ترک کند و با محابا مشتاق واکنش امیدواراما منتظرش بی

دل خواست خاموش بماند. برای مردی که داغ دلش به مانند وجود نمیحضورش خلوت او را بر هم نزند، بااین

واری هدایتش ا بود شریک ریاضتش شود و به بردباری و امیددردی روقرار او رو به گداختگی بود، به نشان همبی

وار کنان اکتفا کرد و افسوسنجوا هرچند آرام و« شاءاهلل هر چه زودتر شِفا پیدا کنه.ان»کند؛ ولی تنها به گفتن 

چون بادی روح و یخبندان، همسوخته را بیه صدای مردِ دلسرش را پایین سوق داد. روی پاشنه کفش چرخید ک

 سرد از جانب قطِب نگاهش شنوا شد.

 باور ندارم! -

ای از آن شی سرد سُر آرام روی ناحیهپس متوجه او شده بود. دستش را به شیشه گرفته و انگشتانش را آرام

دید؛ اما حضورش را بود. گویا او را نمی کشاند. نگاهش هنوز هم سرکش روی پسرشداد و دومرتبه باال میمی

حال متکلمش بود. باز لبانش جنبیدند و اصوات خوابیده پشتشان را شنید و بااینکرد. صدایش را نمیاستشمام می

 گفت:دادند. گویی هذیان میبا هر حرکتی آرام خروج می

ها تظاهره. این پسره منه. افشار کردنشونکشه؟ اگه هم هستن، پس پدریراحتی پا پَس میکدوم پدری به -

قدر زود دونستن، ایندونن که اگه میوقت تسلیم نمیشن، پسر من هم تسلیم نمیشه. دکترها این رو نمیهیچ

 کردن!گیری نمیتصمیم

برگشته افزون یافت، بر روی آن شی بختاش خارج میای که از میان اندام گویاییهایش با هر کلمهفشار انگشت

رفت و رساندنش را به گوش مخاطب مشکل انداخت. لحن کالمش هر لحظه تحلیل میت و روی آن خط میگشمی

 کرد.می

تکلیف کنن؛ نه تا ها حق ندارن براش تعیینزنه. قول داده. قول میدم! اونکنه، لبخند میخوب میشه، نگاهم می -

 سه.نویوقتی که اون باال خدایی هست. رسِم زمونه رو فقط اون می

 طوره.حتماً همین -

نرساند. این  حرکت ماند. صدای جدی و َرسای مرد، ذهنش را تا همین حد جلب کرد. نظرش را سوی اودستش بی

 شد.بار او بود که سخنان مرد را مستمع می

بر قراره دونه تو این دنیای پر از جَکس از یه دقیقه بعدش هم خبر نداره، چه برسه به فرداش. تنها خدا میهیچ -

 چی به روزمون بیاد، فقط اون...
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 ای گوشه لبش کشیده شد. از نگاه تیز و هوشیار علی دور نماند.رد محوی از نیشخند گزنده

 کنه.کس درکم نمیکنید. هیچدرک نمی -

متهم به  خبر بوده و دیگری راشان را جالب تلقی کرد. درد مشترکی که هر دو از آن بیلبخند تلخی زد. تفاهم ذهنی

شده در نمایان QRSهدف خطوط موج دانستند. دستانش را در جیب فرو برد و حینی که بیعدم ادراک آن می

 کرد، گفت:دستگاه الکتروکاردیوگراف را با نگاه دنبال می

ر تونه شرایطم رو بهتکس غیر از خودم نمیعقیده بودم. گمان داشتم تو این دنیا هیچمدتی من هم با شما هم -

فهمم افرادی هم گفتم؛ اما حاال میم رو براتون میدیدم، درد و شاید گالیهشما رو می موقعبفهمه. شاید اگه اون

هستن که دردشون با دردت عجینه، از یه حس و یه رنگه. هر کسی زخم عمیق قلب یه پدر و مادر رو تو وجودش 

که راه مرگ دش رو روی تخت بیمارستان، اون هم درحالیکه پدر نباشه و فرزن تونه لمس کنه؛ نه تا زمانینمی

 روز براش هموارتر میشه نبینه.روزبه

بیراه نبود تأثیر کالم پرمعنای علی در ذهن شهریار نفوذ کند. شاید چون حاال هر دو از یک زخم خورده بودند، یک 

شدند. مسیر نگاهش درد را متحمل می کشیدند. یکـینه بیرون میآهِ مشترک آن هم از خوف دوریِ فرزندشان از س

ای از مه استفهام. سکوت کرده بود. سخنان رخ او عوض کرد، عمیق و راسخ و با تیرهطرف نیمرا به آرامی به

 آمده از دهانش شود.گونه مصمم بماند و شنونده ادامه کلمات بیرونی او ایجابش کرد تا همانونیمهنصفه

های حال دارم که حاال روی یکی از تختم یه پدرم، چون یه دختر کوچولوی مریضکنم؛ چون من هدرکتون می -

همین بیمارستان خوابیده و منتظر سرنوشتشه و من هم در انتظار دیدن جسم سالم و تندرستش، چون من هم مثل 

ه دامان خالق شدن ای برام نمونده جز دست بقرار همه وجودمه، چون مثل شما چارهوتابه و قلبم بیشما دلم در آب

 کردن. با این اوصاف...و بازهم انتظارکشیدن و صبوری

روی کلماتش تأمل کرد و آهی پرسوزانه از ریه بیرون فرستاد و نظرش را به جانب شهریار رساند. حال نگاه هر دو 

 جویا بودند برخورد مُهری شد که تنها خطش برای آنان خوانا بود. احتماالًدر هم گره خورد و نمایانگرِ رازهای سربه

ای هم پهن کنند و سرّ شان حکم الهی بود تا به این بهانه قدری سفره دل دردمندشان را برنشدهاز پیش تعیین

گشته درونشان را فاش؛ گرچه نه نیاز به اندام گویایی و نه شنوایی است، نه متکلم و نه شنونده. تنها همان دو کهنه

 کرد.گو کفایت میگوی سخن

 ا این اوصاف توکلم به خودشه. هر چی اون بخواد.ب -

 شهریار سرش را نامحسوس حرکت داد و معطوف پسرکش شد.

 ذارن.ناامید نیستم؛ ولی دکترها نمی -

قطع کنن و بهن و ما هم در جریانیم. تنها به وظیفه پزشکیشون و علمی که یاد گرفتن اتکا میها فقط وسیلهاون -

 بینی کنن.ا پایان زندگیِ انسانی رو که از جنس خودشونه پیشتونن ادامه یهم نمی
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ای از شناخت خالق را به رویش گشاده بود. شاید دادن قرآن درب تازهبه یاد آن روز بارانی افتاد که رضوانه با نشان

ه روی منطقش حاال وقتش بود شهریار را به دنیای توسل به کتاب مقدس پروردگار وارد کند؛ مانند عملی که رضوان

 پیاده کرد.

کنه. از تون میزدهمدتیه صالح و مصلحت خدا رو وارد بُعد افکارم کردم. شما هم این کار رو انجام بدید، شگفت -

کنه؛ چون دیگه حنای ترین وضعیت هم تمایلی به نفوذ در منطق و نفسم نمیاون زمان دیگه سایه یأس در بحرانی

 و استقامت عجین شده، هیچ رنگ و خاصیت ثمربخشی نداره.پلیدش برای روانی که با توکل 

 دخترتون چه مشکلی داره؟ -

شده شهریار های خشکیده و چِفتای که طعم تلخش را به لبزهرخندی عجیب به جان علی نشست، به گونه

 سرایت داد.

رمقم فرو بره و ه و بیای که سَمش رو به خنجر آغشته کرده تا با هر بار ایستش به قلب خستقلبش. درد خفه -

 ریسمان امانم رو پاره کنه.

های شهریار به لرزه آمدند، نه به نشان خشم و نه به نشان سخن؛ بلکه از بغض گلویش که مرز را هر لحظه لب

سوز قلبش سخن گوید. گویا نتوانست. علی هم یارای جویید تا او هم از درد خانمانشکافت و تمسک میمی

جو بودند. هر دو سعی بر خودداری بوده و کردن با همان بغض آشنای ستیزه. هر دو درحال مقابلهدادن نداشتادامه

 کردند. حالشان سردرگم و غیرقابل وصف بود.دادند و همدیگر را به سکوت دعوت میبروز نمی

بود؟ یادش نفهمید چطور طلب صبر و شِفای پسرکش را کرد و آن فضا را ترک نمود. دلیل آمدنش به آنجا چه 

خلوت میهمان کند و دلِ  تر خود را به آن مکان مقدس وتا هرچه سریع زنان راهیِ نمازخانه شدآمد، فقط قدمنمی

رو به آشوبش را به قرائت چند خط از کالم حق تعالی پذیرایی دهد؛ بلکم آرامشی هرچند نسبی نصیبش شو؛ اما 

 را چشیده و آموخته بود.ای کاش توانایی برگرداندنِ واژه نسبی به مطلق 

متوجه نشد. تنها هنگامی به خود واقف شد که دیگر خبری از آن مردِ آمده در خلوتش نبود. گویا تاکنون خواب دیده 

و حضور فیزیکی او را حس نکرده بود. آری، آن مرد جوان کارش را کرده بود. چه در خیال و چه در واقعیت، 

قرارش قدری به ساحل آسایش روانه گشت. نسیم بهاری و رفته بود. دلِ بیسخنانش را در روان شهریار گنجانده 

بخشاند. بیش از حد تصورش نیاز داشت، هرچند گذرا، اما بر آتش درونش چیره شده و زخمش را اندکی التیام می

د. هایش شواش را بازگو کند، شخصی که شنوای حرفبه فردی که برخالف باور او پیدا شود و محنِت کشیده

 راستی خواب دیده بود؟به

دیده بدانند تقدیرشان به پای دیدار آنکه دو پدر مشقتشده به اتمام رسید، بیهای گذراندهآن شب هم مانند شب

انگیز نوشته شد. تصمیمی که اگر آن اتفاق را به خود ندیده بود، قطع به یقین به ذهن هیچ در همان شبِ خاطره

 ماند.شد و به یادگار میقلم دیگری در کتاب سرنوشتشان نگاشته می کرد و با خط ویک خطور نمی
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*** 

 فصل هشتم

 شهریار افشار

تر از حد انتظار بود و از طرفی هم نه توانی مانده بود و نه تمرکزی. شده سنگینهای اخیر انباشتهفشار برنامه

وچند آوردند، دودمان چندیندیگر دوستان و کارکنان همکاری به عمل نمیهای نبودنش امیر و شک اگر در تایمبی

الناس  ُپیوست. به تدبیر از آن هم گذشته بود. اگر بحث حقشد و به باد فنا میاش چون پنبه در آتش پودر میساله

یر از امضا و ای نداشت غکرد؛ چون ماندنش زیاد هم فایدهها پایش را به شرکت باز نمینبود، به این زودی

 هاست.مُهرهایی که تنها سند تأیید پای برگه

اش تکیه زد. دار مهندسیها انداخت و به پشتیِ صندلیِ چرخآخر هم تاب نیاورد و قلمش را روی یکی از کاغذ

وزمان چون موجودی معلق متصور ها بود خود را میان زمیناحساس رخوت بندبندِ جانش را احاطه کرده و مدت

چیز عایدش نشده. هفته سوم با فراغت گذشت و فکری به وخاشاک هیچزاری مانده که جز خسدر شوره شد.می

تر زمانی که در شد پیشنصیب ماند. چه میهای پسرش همچنان بسته و او بیحال آشفتگی او نکرد. دریچه پلک

ه چنین روزی نرسد؟ او شهریار چشید تا هرگز بکرد ستم روزگار را میخیال خودش ِسیر میدوران تجرد و بی

سابق نبود؛ به مثل اقیانوس کبیری بود که فقط رود کوچکی از آن مانده و در دل برهوت اطرافش درحال خشکیدن 

 است.

هایش فاصله داد و گرفته اجازه دخول داد. دیری نپایید ای به در زده شد. بازدم عمیقی بیرون فرستاد و به پلکتقه

شان، در درگاه نمایان شد و با همان چهره شاداب و همیشه سرحالی سالهجوان و منضبط پنجخانم سلمانی، منشی 

 که به خود گرفته بود، متواضع رئیسش را خطاب داد:

 خوان شما رو ببینن. بهشون گفتم کار دارید و صبر کنن؛ اما خیلی اصرار کردن.آقای افشار! دو نفر اومدن می -

 و سرد و راسخ گفت:خودش را اندکی جلو کشاند 

 از همکارهای شُرکان؟ -

 حصارکی معرفی کردن. خیر! خانم و آقای مُسنی هستن. خودشون رو -

حرکت ماند. نگاهش روی نقطه نامعینی ثابت قلمی که به دست داشت تا آخرین امضا را روی برگه پیاده کند، بی

داد؟ هرچه بود، مملو از خشونت و آمیخته ز میشد. اگر هر شخص دیگری بود، با شنیدن این سخن چه واکنشی برو

 کن نبود. با وجود تعجبی که از حضورشان داشت، رخصت ورودشان را صادر کرد:به کینه غیرقابل ریشه

 راهنماییشون کن. -
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گرد کرد. به نشان تسلط بر خویش، آب دهانش را قورت داد و با نفس خانم سلمانی سری جنباند و مطیعانه عقب

کرد، نوک جوهریِ خودکار را روی محل مورد نظر کشید و شده دلش بیرون میالی توده انباشتهی که از البهاکشیده

دست نبود، از پسِ اش اگر چپدانست! با وجود ساعد راست شکستهجا رهایش کرد. اسمش اقبال بود نمیهمان

 آمد.زحمت برآمده و یا هرگز برنمیامورات خود به

شان سوق داد. سن گذاشتهبه گوش رسید. نظرش را جهت قامت کمی خمیده و چهره پابههایشان صدای گام

شان بود و لب از لب باز هدف خیرهطور آرام و بیکرد. همانرانی میای بر فضای اتاق حکمخاموشیِ سنگین و خفه

راستی که تحلیلی ندارد. به زده که گویی وارد زندگی نباتی شده و قوه هیچ ادراک وکرد، به نحوی خنثی و یخنمی

 گونه نداشت.اش فرقی با یک زندگی نباتگشته زندگیجهنم تحمیل

 سالم پسرم! -

ها از او فاصله کم جای خود را یافت و رنگ بست. این صفت، این حس مالکیت فرسنگآمیزی کمپوزخند کنایه

 ومش نداشت.شده که گاهی تفکری روی معنا و مفهرنگای کمگرفته و به اندازه

بنده پسرِ هیچ پدری نیستم. بناست به دلیل نوع خطابتون که به من تعلق نداره پاسختون رو ندم؛ ولی چون  -

 دارم. سالم!سالم کردید حرمت نگه می

قصد و غرض و کامالً َرسا و روشن، منطقش را توزانه بود، بیداد و نه چشمانش کینهلحن کالمش نه بوی تهدید می

تر از قبل سرش را زیر که مرد متعجب طور دیگری معنا کرد، برای همان شرمندهمرد انداخت؛ درصورتیجلوی پای 

 کشاند و خواست ناامیدانه اتاق را ترک کند که لحن پرسشگر شهریار را شنید.

 چرا خواستید من رو ببینید؟ -

 سرش را باال گرفت و شرمسار لب به سخن گشود:

عادت کردم، قصد بدی نداشتم. سوگند به خودش که بیناترین و  گفتن«پسرم»ه روم سیاه آقای افشار. ب -_

شد. حتی بارها حال ده دفعه خواستم باهاتون صحبت کنم؛ اما شرمندگی سنگِ زیر پام میست، تابهشنواترینِ همه

 دمت رسیدیم.خوام باهاتون رودررو بشم. آخرش هم با حاج خانوم خخودم رو مجازات کردم که با چه رویی می

 کالم با دست به مبل دونفره چرم نزدیک به میزش تعارف زد. پس از جلوسشان پرسید:بی

 اگه چای یا قهوه میل دارید، بگم براتون بیارن. -

 اش سفت گرفت و غمگین شد.های سبزرنگ تسبیح را میان انگشتان چروکیدهمرد مُسن دانه

 شدن!نهایت گستاخیه؛ چه برسه به پذیراییهمین که با پای خودمون تا اینجا اومدیم  -

گفتن داشت. سخنو بازهم سکوت دریافتی از او سهمش شد. این حکم خاموشی پیرمرد را به تردید سختی وامی

گذاشتند. هرحال که چه؟ تا آنجا آمده بودند و باید حرفشان را به میان میرا برایش دشوار کرده بود؛ ولی به

 زد و شروع کرد: سرانجام دل را به دریا
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خانواده باآبرویی  کنم. این پسر توبخشمش. گنـاهی رو که مرتکب شد ابداً تأیید نمیبه کریم گفتم هرگز نمی -

برومند و بالغ شد. به شرفم قسم توی این هفتاد سال عمری که از اوستا کریم گرفتم، نه من و نه حاج خانوم اَنگ 

 م بد کرد، با خودش، با شما. آبرومون رو به بازی گرفت و شیوه تربیتیِ پدر ورسوایی به پیشونیمون نچسبیده. کری

 قدر عصبانی بودم که آخر عاقش کردم.مادرش رو زیر سؤال برد. این

داد. همسرش حینی که با ـینه حبس شده و یاری نمیهایش در نوسان بودند. نفس در سچشمانش سرخ و لب

 داری رشته کالم را گرفت:رد، با صدای زیر و خشکهایش را پاک میگوشه چادر اشک

پریده و اضطرابی که این اواخر حالش خوب نبود. بهمون نگفت اخراج شده. فقط یه شب با حال آشفته و رنگ -

های دَمِ دستش رو جمع کرد و گفت برای مدتی میره خارج از شهر. آقا کردنش داشت، وسیلهسعی در مخفی

دیم عصبانی ا از اتفاقی که بینتون افتاد، روحمون هم خبر نداشت. ما به شما حق میشهریار به جان عزیزت م

تره. مسلمون نیستیم اگه لب به گالیه باز بشید، شکایت کنید، سرمون هوار بکشید. بازهم گردن ما از مو باریک

تونیم نگاه مون هم نمیی عالم کرد. کاری کرد که حتی به خدای باال سرکنیم. پسرم من و حاج آقا رو سرشکسته

 که مقابل بزرگی و عظمتش تو دادگاه عدلش باید جواب پس بدیم. ترسیم از اون روزیکنیم. می

 آقا دستی به محاسن خود کشید و بند تسبیح را مابین انگشت وسط و مچ دستش حلـقه کرد و با بغض گفت: حاج

رفتنم حساب نبود اگه مقابلش نه؛ وگرنه مکهخوگفت شیطان رجیم چه وِردی تو سرش میکاش بهمون می -

کرد تا به جایی نرسه که خودش رو پشت اومد و به عواقب کارش فکر میایستادم. کاش زودتر به خودش مینمی

ها رو نگفتیم از پسرمون حمایت کنیم و یا کارش رو های زندان ببینه و عذابش رو بکشه. آقای افشار! اینمیله

موقع شما نتونست دزدی کنه؛ اما وقتی از سارقِ واقعی خبر داشت و دَم نزد پسرم با توجه به توجیه کنیم. درسته

ای بود به همین هم قانع خودش از صد بار دزدی هم بدتره. شما حق داشتی اخراجش کنی. مسلماً هر کس دیگه

د و شکایت نکردید. کاری شد؛ ولی شما با وجود خطای بزرگی که مرتکب شد، مردونگیتون رو نشونمون دادینمی

کنیم. این رو بدونید دعای خیر پدر و مادری و روسیاهشیم و فراموش نمی که تا عمرمون کفاف میده شرمنده

، داره بینید رومون شد بیایم، تنها به یه دلیل بود. کریم توبه کردوپناهتونه. اگه میدل همیشه همراه و پشتشوره

وقرار نداره. تا حاال ای هم آرومبینم و لحظهش نمیده. میگه هر روز کابوس میوجدان امونکشه. عذابعذاب می

 شناسم. ندامت رو توچندین بار به خودش آسیب رسوند و خدا به زندگی برش گردوند. پسرم رو خوب می

لش خونم. هرچند باید مجازاتش رو بکشه. تنها از شما دو درخواست دارم. بهم سفارش کرد حالهاش میچشم

ای که روز ترسم، از شکنجهکنید. شما که جوونمردی به بزرگیِ خودت ازش بگذر. واهلل از پایان این اتفاق می

گیر خودم و پسرم میشه خوف دارم. بخشیدمش، شما هم ببخش. به حول قوه الهی حال پسرتون قیامت گریبان

ع به شکایتیه که برادرِ همسرتون تنظیم کرده. دید. خواسته بعدیم هم راجهم خوب میشه و به زندگیتون ادامه می

دونم اگه باهاش صحبت کنید و به نحوی قانعش کنید. به خدا اگه اصرار دارم، به پشیمونیِ کریم واقفم و چون می

کنه. خدا از زمین محوم کنه اگه قصد سوءاستفاده داشته باشم و همچنان محکوم می از بند هم رها شه، خودش رو

 بگم. بخوام کِذب
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زمان دستگیره درب شتابان پایین کشیده شد و اراده کرد به نشانِ پاسخی قاطع ختم کالمشان را اعالم کند که هم

زنان و با نگاهی پرسشگرانه و پر از غضب به پدر حصارکی و همسرِ دیری نپایید قامت رشید امیر حینی که نفس

 وواجش چشم دوخته بود، در درگاه دیده شد.هاج

مندانه به جانب شهریار اش به پوزخندی روی لب بدل شد و نگاهش را گلهکشیدهآشوبنپایید که نگاه به دیری

گونه رو به انفجار و درگیر ندیده بود. مسلماً قانون قدم شد. تاکنون امیر را اینآرامی بست و پیشگرفت. درب را به

د قوانین را پشت گوش انداخته و گستاخانه عمل تواننهر شرکتی آن بود که بدون رخصت رئیس، کارکنان نمی

کرد و از طرفی هم اش توبیخ میتردید او را بابت عمل جسورانهکنند. رسمش نبود و صورت خوشی هم نداشت. بی

توانست باشد. نگاه هر سه روی او زوم شده و همچنان چشمان شکنیِ او چه چیز میدانست سبب این قانونمی

 سمت آن دو پیرمرد و پیرزن بود. باالخره دردش را به زبان رسانید: براق و بُران امیر

 همه جسارت رو از کجا آوردید؟ با چه رویی پاتون رو شرکت گذاشتید؟فهمم اینفهمم! واقعاً نمینمی -

ها خواری و شرمزدگی داره لِه میشه، شما دیگه اضافه نکن! حرفی بود که طور سرم زیر خروارپسر جان همین -

 گفتم.می باید به شهریار خان

 زهرخندی زد و با حرص به موهایش پنجه کشاند و تندخویی کرد:

بینم با خورِ قهاریه، دیگه نیاز نمیلوحه و گولپس حرف هم زدید؟ معلومه دیگه! وقتی من هم بفهمم طرفم ساده -

ست، چی بهتر از اینکه ون هم آمادهبینی تنور گرمه و نزبونی مار رو از تو سوراخ بیرون بکشم. وقتی میچرب

 خودش میاد سمتت و میگه بیا رو مغزم کار کن.

 گرِ شهریار را برانگیخت:لحن شِکوه

 امیر! -

 کس هم جلودارش نبود، من جمله شهریار.عصبی بود. فکر طغیان به سرش زده و هیچ

تونید پسرتون شکایت نکرده، شما هم می نگزیده ازمگه غیر از اینه؟ با خودتون فکر کردید چون این آقای کَک -

راحتی کفگیرتون رو بذارید ته دیگ؟ به خدا قسم اگه تا حاال بهتون حرفی نزدم و سرم رو عین کبک تو برف به

 کردم، رعایت سنتون بود؛ اما شماها دیگه دارید شورش رو درمیارید!

 کرده خطابش داد:زن سالخورده چهره رنجوری به خود گرفت و بغ

ذاریم. دلیل ش واقفیم و سنِگ انکار هم جلوی پاتون نمیتا دیروز هم از خطای پسرمون نگذشتیم. به گـناه کرده -

وجدانی که آفِت روح و جسمش کشه از عذابخان هم گفتیم، توبه! پسرم داره عذاب می اومدنمون رو به شهریار

 شده. خودش سفارش کرد مای روسیاه بیایم اینجا.

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



90 
 

وار گونه تیز و کنایهنه سرش را سمت راست چرخاند و سپس به حالت اولیه خود برگشت. لحنش را همانناباورا

 روی سرِ آنان خالی کرد:

 توبه گرگ مرگه، شده حکایت پسر شما! -

کرد، نشانه رفت و حرف و کالفه و درهم نگاهش میبا غیظ انگشتش را جهت جایی که شهریار نشسته بود و بی

 فوران کرد:

ای رو هم به خوردش دادید تا تیرتون به هدف، درست وسط پیشونی شهریار بخوره نه؟ اگه های کلیشهاین حرف -

رسیده همین فالکتکنه؟ زندگیِ بهفرض پشیمون شده باشه، دردی رو دوا میکنم؟ اصالً بهاین باور کنه من هم می

تونید من رو هم مگه نیومدید تا قانعش کنید؟ ببینم می دید؟گردونه؟ چرا جواب نمیبینوا رو به روال سابق برمی

ریایی دوستم سوءاستفاده کنید. همین روزها شهریار ذارم، بهتون اجازه نمیدم از خونسردی و بیقانع کنید؟ نمی

هم شکایتش رو تو پرونده به جریان میندازه. عمراً بذارم پسرتون قِسِر در بره. مسعود و شهریار از شکایتشون 

 نصرف نمیشن.م

 اش کشید و کالفه ایستاد.افتاده و چروکیدهپدر حصارکی دستی به چهره خط

هامون رو زدیم و حاال بهت حق میدم عصبانی باشی؛ اما بذار آقای افشار خودشون تصمیم بگیرن. ما تمام حرف -

به مالمون اگه بخوایم پذیریم. آتیش بزنن شیم پسر جان. هر تصمیمی بگیرن، به دیده منت میمنتظر نتیجه

 مخالفت کنیم.

وریشه تونه باشه؟ پسرِ نامردتون تیشه به رگدونید چی میانتظار چه واکنش و تصمیمی ازش دارید وقتی می -

خدت داده و شما منتظر تصمیم امیدوارانه هستید؟ جرعه عذاب و محنتش رو به خورد این بندهزندگیش زده و جرعه

کرده بعد از زده و نقشش رو عملی میرحم شما به حماقتش پوزخند میای که پسر بیهدونید اون لحظاصالً می

ای برای اوقات فراغت به روی پدر و پسری که تو این دنیا جز هم کسی رو دغدغهها چه روز روشن و بیمدت

به روشون باز کرد؟  جاش درِ جهنم رودلی و نهایِت نامردی ازشون گرفت و بهنداشتن باز شده بود و اون با سنگ

وضوح دونستید اون روز جای تفریح و گردش زیرِ تیغ جراحی رفتن و عمل سختی داشتن و خودتون هم بهمی

ست اون طفلِ معصوم روی تخت دونستید سه هفتهزنید؟ میبینید و بازهم خودتون رو به ندیدن میآثارش رو می

انتظارش گذاشته و دکترها قطع امید ش رو به روی پدر چشمهابازکردن پلک بیمارستان بیهوش افتاده و داغِ

 کردن؟ می...

 بسه دیگه تمومش کن امیر! -

شده، شکاف زده و سرخش را به نگاه غرق در آشوب و آن ابروهای درهم تنیدهزبان به کام گرفت و چشمان نم

قبل طغیان صبوری شهریار روی  هایاش کشاند که ثانیهشدهگشته و نهایت مُشت گرهباریک پیشانی، فک سفت
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امان زن گریان تنها نوای سوزناک خاموشیِ سنگین آن هق بیآن اثر گذاشته و روی میز خالی شده. صدای هق

 انگیز.مکان بود؛ به مانند شیون زنی ناتوان در دل کویری مسکوت و وهم

کب عملی شود که ندامت بعدش پشیزی هم کرد مبادا مرتنفس افتاده بود. به مشقت افسارش را کنترل میبه نفس

ای از آن جان شد و برای بلعیدن ذرهاش پرشتاب از کمبود جریان اکسیژن باال و پایین میـینهارزش نداشت. س

 کنان گفت:حال کرد و جدی و عصبی غرشای پلکش را پرده ضخیمِ آن دیده آشفتهداد. لحظهمی

 برو بیرون! -

کردن روزگار سیاهی که به دنیایش باز شده در مقابل اش شد. شاید شهریار از فاشویرگویا تازه جویای زیاده

فکری کرده؛ ولی کاری بود که شد و گرفت. کوتهعنوان آرام نمیهیچآمد؛ اما با کالم آخِر او بهافراد غریبه کوتاه می

 توان جمعش کرد. مستأصل گفت:نمی

 شهریار... -

 نشنیدی چی گفتم؟ بیرون! -

شده پدر حصارکی انداخت و با ناراحتی و آن نگاهی به چهره شکسته و درمانده و ماتای کرد و نیمقروچهدندان

ای به جان آن پیرمرد و اش اتاق کار را ترک کرد و در را محکم به هم کوباند، به حدی که رعشهسابقهخشم بی

 های خیسشان روی هم قرار گرفت.پیرزن افتاد و پلک

آورد. انه سرش را به جانب او گرفت، به اویی که َسنُبلی از زخم عمیق و متورمی بود و بازهم به رویش نمیناباور

فکرش که اکنون موجی از سخت بود. پس از شنیدن واقعیت تلخ زندگی شهریار افشار آن هم به دست پسر کوته

ه، قدرت هرگونه خواهش و التماس در تکلم را پشیمانی و پریشانی احوالش را در بر گرفته و اینک کار بیخ پیدا کرد

 از او سلب کرده بود.

خوام. راجع به درخواستتون هم بهتره خودتون رضایت مسعود رو جلب کنید. احترامیِ دوستم پوزش میبابت بی -

 شدن عدم درخواست شکایتم بازهم تصمیم خودش رو گرفت.بهترین راه همینه؛ چون با وجود متوجه

گفت. نفسش بند آمده و حالش نزار و رو به بحرانی سهمگین بود. پدر حصارکی ایستاد. در ن میبا فالکت سخ

 برابر تواضع و بخشندگیِ مرد جوان به ستوه آمده بود.

خوای مِن گنـاهکار رو نابود کنی؟ به واَلی علی اصالً به ذهنم نرسیده بود که حالِ پسرت تا هات میبا این حرف -

خوام برادرزنت شکایتش رو دا من رو نبخشه که با این اوصاف پام رو به اینجا باز کردم و ازت میاین حد خرابه. خ

 مون شد؟گیر همهای بود گریبانمون صبر ایوب بده. لعنت بر شیطان! آخه این چه دَخمهپس بگیره. خدا به همه

 کرد:یت میبه تحلیل بود و صالبت کالمش را هر لحظه به انزوا هدا لحنش بم و رو
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تونه کس نمیپسرم... بهوش میاد آقای حصارکی. دوستم فقط حرف دکترها رو تکرار کرد. غیراز خدا... هیچ -

 فردای ما رو... تعیین کنه.

اراده دستش را سمت یقه برد و دو دکمه باالییِ پیراهنش را باز کرد و دَم عمیقی کشید و برای به تقال افتاد. بی

داشتند؟ پیرمرد که متوجه رفتند؟ چرا دست از سرش برنمیلَه زد. چرا نمیه و پر از اکسیژن لَهای هوای تازذره

 حالی شهریار شده بود، با نگرانی گامی پیش رفت و صوت مرتعشش را از پشت دندانپریدگی و پریشانرنگ

 های او رساند:خارج و به گوش

 پسرم حالت خوبه؟ -

طور سفت نگه داشت و صندلی را کمی عقب اش را روی ران پای چپش همانکردههایش را بست. مُشت گرهچشم

 سختی گفت:کشید و به

 کنم!لطفاً تشریف ببرید. خواهش می -

داشت؟ حتی اش چه میزان بود که او را به التماس وامیخواهش! تمنا! چه واژه غریبی! مگر حد استهالک زندگی

القلب او را به حال خویش رهانیدند و راهیِ دیار غربت گشتند هم به گرد که والدینش خودسرانه و قسی هنگامی

 پای خواهش نگاه نکرد؛ اما حاال...

برای پیرمرد آسان نبود دیدن این وضعیت و از خیرش گذشتن. هر دو دودل بودند. سرانجام ناچاراً با سرهایی 

شدن در توسط آنان، رادارهای مغزش فعال شد. محض بستهبار اتاق را ترک کردند. بهزیرافتاده و چشمانی اشک

های همه آالیندهدرنگ برخاست و دستگیره پنجره را کشید و هوای هرچند آلوده شهر را بلعید. حداقل از میان آنبی

اش درآید؛ گرچه اش دهد و از محنت کنونیهای ریهتوانست اکسیژن را هم به خورد سلولخطرناک و مزمن، می

 کرد.قراری میلرزید و قلبش بیخس افتاد. تمام بدنش میبود و بدتر به خسگویا کافی ن

آه امیرعلی! آه! کجایی که ببینی به سِر پدرت چه آمده؟ به شهریاری که توانایی طاقتش ته کشید و نهایت چنان 

 جان اتاقش را هم به درد آورد.غرشی َسرداد که حتی دل اشیای بی

کشید و اتاق دور سرش رو به دَوَران رحمانه میان انگشتانش میالفگی موهایش را بیحینی که از سرِ آشفتگی و ک

ها به انضمام لوازم قلم و سایرینِ روی میز بزرگش کشاند و ها و پوشهبود، دستش را پیش برد و روی تمامیِ برگه

پیچید و به خود میهمه را پخش زمین کرد که صدای بد و متوحشی در فضای اتاق پیچیده شد. از شدت خشم 

را داشت. آری! این نفس تا به نفس  رفت. آرامش نزد پسرکش جا مانده و دلش هوای اوجا بند نبود. باید مییک

 رسید.خورد، به جریان نرمالش نمیپسرش گره نمی

دن خورخورد. وقتی دکتر خبر جوششده ثابت شد. به دردش نمیبندیاش روی دست آتلنشستهخونچشمان به

معطلی آن گچ سنگین مزاحم را برداشت و به اصرار دکتر از این وسیله استفاده کرد؛ ولی استخوانش را داد، بی

پوش شده کفخورد. با حرصی آشکار بندش را از شانه برداشت و آن را روی لوازم ریختههمین هم به دردش نمی
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سختی ترین مسئله آن لحظه بود. کتش را بهزشارپرتاب کرد. درد خفیفی استخوانش را فراگرفت، گرچه بی

 پوشید و پس از برداشتن سوئیچ و موبایلش، راهیِ درب اتاق شد.

پدر حصارکی همچنان نگران به در خیره بود که فریاد مَهیب شهریار دلش را لرزاند و نگاه کارکنان اطراف سمت 

 آنجا روانه شد.

 م.خدا مرگم بده مرد! عجب خریتی کردیم اومدی -

توانست خونسرد که نمی کرد این کار را نکند. از آنجاییپیرمرد هراسان عزم کرد وارد شود؛ اما عقل ایجاب می

 ناچار رو به منشی که مات و سرگردان خیره درب اتاق رئیسش بود، گفت:باشد، به

 ی سرِ آقای افشار بیاد.ترسم خدای ناکرده بالیبرسونه؟ می تر خودش رومیشه به امیر آقا بگید هرچه سریع -

 خودشون تشریف آوردن! -

 چه خبره خانوم سلمانی؟ چرا همه اینجا ایستادین؟ -

شدن درب اتاق شهریار نیز همان. همه دستپاچه و به زبان آمدن این سخن از جانب امیر همان و شتابان گشوده

ها طی کرد. د، سالن را به قصد پلهکه نظرش اطراف را جلب کنمتعجب سرشان را سمت او حرکت دادند. بدون آن

ای سایه دیده او خبری نبود، لحظهکه از باند دست آسیب خصوص زمانیوروزی دید؛ بهامیر وقتی او را در چنین حال

 سرش حرکت کرد.هایل روی افکارش نهاده شد و با سرعت پشت

 کجا میری شهریار؟ صبر کن! صبر کن بهت میگم. -

آورد؛ چرا که از تمام ماجرا جا بلند شده بود و هر کس حرفی به میان میمسئوالن از همه پچ کارکنان وصدای پچ

 آگاه نبودند و این طوفان بعد از آرامشِ رئیسشان برایشان تازگی و جای ابهام و پرسش داشت.

ریار رسید، قفل را زد و درب راننده را باز کرد که محافظش متوجه او شد و وقتی نگاهش به دست بدون باند شه

 تعجب کرد و با همان لحن گفت:

 رسونمتون آقا. بهتره با این وضع دستتون...می -

 همین جا باش. -

 اما... -

 شهریار! -

نظر محافظ سمت امیر مجذوب شد و تا به خودشان بیایند، شهریار با سرعت پارکینگ را ترک کرد. دست راستش 

حس گشته بودند و کشید و انگشتانش بیستخوانش تیر میبا وجود شکستگی عادت به کار کشیدن نداشت. ا

برقرار بود. با انگشت شست و سبابه چشمان پرسوزش را فشار داد  رفتههای خوابسختی بین رگجریان خون به
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اش را حفظ کند. پس از دقایقی در پارکینگ بیمارستان توقف کرد و سراسیمه پیاده شد و و سعی داشت هوشیاری

 به سالن رساند.خودش را 

ربود. سعی کرد متی را میوروانش به جسم نیز سرایت کرده و توان هر استقاشده بر روحخراش عمیق کشیده

فشرد، پاهایش را موزون بردارد؛ اما بازهم از شدت دردِ قلب و وجدان و روانی که هر دَم سرش را از دو سمت می

جان شده بودند همراه بزاقش پایین داد. پاهایش چون چوبی بیدستش را به دیوار گرفت و ایستاد. گردنش را به 

رفتن قُوا و تجدید قُوا، ناگهان صدای غریب و در عین حال جایی نداشتند. در آن جدال بین تحلیلو توانی برای جابه

 هایش دچار تردید.آشنایی را شنید که سبب شد وجودش متزلزل شود و گوش

 شهریار بابا! -

آمد. این واژه، این صفت و این لحن بیش از اندازه از او دور بود. همان حال تر از سابق به نظر میشکسته و پخته

حرکت ماند. روح سالن رو به پایین سُر خورد و کنارش بیکه گردن باال کشاند، دستش از روی دیوار سرد و بی

ایی که سالیان دراز کنارش زندگی هرویش خیره شد؛ همانپوش روبهسال شیکصاف و صامت به مرد و زن میان

کردنشان را به بودنشان، پدرومادریالقلبدر دامان خود بزرگ کردند و سرانجام قسی کردند، او را پروریده و

های مقدس و ُمبرا را از آنان گرفت. همان شبی که شهریار در نگاهش عجز رسوایی کشاند و در یک شب، آن لقب

تفاوتی ان شد؛ اما آنان تصمیم خود را گرفته و باروبندیلشان را بسته بودند و با بیرا به رویشان پاشید و مانعش

 سوی دیار غربت شتافتند.به

بودیم و نبودیم. اومدیم هایی که باید میدونم حق داری؛ ولی ما برای جبران اینجاییم پسرم. جبرانِ همه سالمی -

 کنارت باشیم.

 سمت نگاه مشتاقشان پرتاب کرد.بهمشتش را گره زد و تیر نیشخندش را 

 جایی که اومدید برگردید. من پدر و مادر ندارم آقای محترم. شما هم بهتره از همون -

 مادرش گامی دیگر برداشت و نالید:

 اما پسرم... -

 من پسر شما نیستم خانوم. -

پراند. دلش شکسته بود.  هاگشته او چون رعدی از وجود آن دو گذشت و رنگ از رخساره آنغرش لرزان و بم

ها بـرده بود و آنان حتی تماشاگر هم نبودند. چرا صادق نباشد؟ دوستشان تنهایی دیده و کشیده بود. چه رنج

بَر و پرسوزوگداز. شان بود. وابستگی خوب است؛ اما دردش جانداشت، با تمام خوب و بدشان، به حد مرگ وابسته

ها سرپوش گذارد و ببخشاید؟ از توانایی سال دار کرده، رویِ تمامیِ فراق اینشد در شرایطی که آنان را دیمگر می

 سختی نجوا کرد:خارج بود. به او
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 از اینجا برید. -

شان کرده بودند. وقتی تأمل آنان را فهمید، غمگین و محسور فقط نگاهشان را معطوف پسر برومند کمرشکسته

علت لرزید و حالش از دقایق قبل بهکه وجودش میچرخاند و درحالینگاه سرخ از خشم و دلخورش را در کاسه 

اش که چون کویر لوت خوردههای فرتوت و ترکرفت، زهرخندی بر لبشوک واردشده رو به تحلیل و فنا می

 وار گفت:گرد کرد و زمزمههای عمیق و سطحی خورده، نشاند. عقبشکاف

 پس من میرم. -

ره اشکش چکیده شد. هر چه اصرار کردند، صدایش زدند، ملتمسانه نوای ماندن سَر قرار برگشت و اولین قطبی

کشید، روی صندلی راننده دادند افاقه نکرد و بیرون گشت و حینی که ساعدش را روی چشمان قرمز و نمدارش می

 جای گرفت و آنجا را ترک کرد.

تر بود و افسوس که هر ای تلخ*اب ممنوعهرجرعه طعم گِس هیجان و مشقت از هر شکشید. نوشیدن جرعهنمی

پایان امیر، های بیهای مسعود، شماتتخواستند؟ آن از لجاجتشد. چه از جانش میدَم به جانش خورانده می

مادر حصارکی و اینک دیدار پدر و مادری که پس از اَندی سال، تازه در اوج فالکت و تنهایی یاد دُردانه آمدن پدر و 

اجبار پوشید و دند که چه بگویند؟ مگر حرفی هم مانده؟ خودشان بریدند و دوختند و او هم بهپسرشان کر

آالیش تنگدستی باختن به دختر ساده و بیها چه خواسته بود؟ گناهش تنها دلاش را تجربه کرد. مگر از آنسختی

ن و منزلت خاندان افشار نیستند کرد این قشر در شأبود که آسوده ترکش کردند، آن هم چون منطقشان قاضی می

پای او سوخت و داشتنی پابهرسد. نبودند و ندیدند همان دخترک زیبا و دوستو دستشان به گرد دهان آنان هم نمی

خورده مردش را با او شد و غرور ترک به روی خود نیاورد و به جایش خودخوری کرد و تسلی دل شکسته

 آورتر از رنجش او بود.تر و رنجها تحمل کرد، حتی سختد. زجری که آن سالکردن ترمیم داد و زنانه مانعاشقی

شد، چرا تر میشان بزرگ و بزرگکه نوهآن هنگامی که آرامشش را برای همیشه از دست داد کجا بودند؟ زمانی 

ان پسرشان؟ شان را پر نکردند؟ چه دلیل موجهی برای حضورشان داشتند؟ دیدن بدبختی و نفاق عزیزجای خالی

 تنهایی شدنش را؟ دیدن دوباره آواره کوچه

دادن نداشت. راهنما زد و حاشیه خیابان پیچید و ترمز کرد. دستانش گردیِ فرمان را در خود مچاله توانایی ادامه

ام و گونه آردَرید؛ همانمَکید و امانش را میقرار نداشتند. بغض خفه گلو چون زالو خونش را میکردند و آرام و 

 بر.زمان

ها بیش از پیش بر غرور مردانه او چیره گشتند و آن را به بازی نخواست و افسوس نشد مانع شود. این گریه

هق بسته گلویش را چه درمانده و دلسوزانه رها کرد و سرش را روی فرمان قرار داد. دلش گرفته بود؛ گرفتند. هق

ثباتش، از همه و حتی از امیرعلی از خودش، از زندگیِ بی کران. از قساوت جهان مادی،به وسعت دریایی بی

خواهد؛ آن هم در حالتی که بینایش باشی و از ته دل به حال پدر راستی دیدنِ این صحنه دلِ شیر میپسرش. به

 دل و ناتوان مقابلت خون گریه کنی.خسته
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*** 

 صدای مسعود مانع شد: هایش افزود تا به دنبال پسرش رود کهصدایش زد و بر میزان قدم

 بذارید تنها باشه. -

بار و پا به سن گر حاالت بینشان بود، لبخند تلخی بر چهره غمسمتش برگشتند. مسعود که از ابتدا نظارههر دو به

 گذاشته اما همچنان شادابشان پاشاند و ادامه حرفش را گرفت:

 شرایطی. بهش زمان بدید.توقع نداشته باشید آسوده قبولتون کنه، اون هم در چنین  -

 اگه قبول نکرد چی؟ -

 برای همین ازتون خواستم بیاید. -

 کنان روی شی فلزیِ کنار دیوار نشست و گرفته و مادرانه نالید:مادر شهریار گریه

م شده پوست و استخوون. دیدی؟ دیدی کیومرث چه گلی به سرمون شد؟ تنهایی با الهی بمیرم براش! بچه -

ش رو چی؟ از کار کرده؟ سفیدیِ موی کنار شقیقه پسرمون رو دیدی؟ خط روی پیشونی و رنگ پریدهشهریارم چی

کار کردیم کیومرث؟ چند اون برق نگاهش جز سایه غم چیزی رو هم دیدی؟ مگه چقدر سن داره؟ با این بچه چی

رو مادر گذاشتم! خدا نفرینم دفعه بهت گفتم از خر شیطون پیاده شو و رضایت بده؟ خدا لعنتم کنه که اسم خودم 

 پات سکوت کردم و دنبالت اومدم! جای من از همون اول هم پیش پسرم بود، نه تو.کنه پابه

خلقیات شهریار از او  های همسرش بود. اخالق وحرف، شنوای کنایه و گالیه و طعنهزیر و بیپدر شهریار تنها سربه

وجدان کرد. در دلش کوهی از حسرت و عذابای درونش را فاش نمیآسانی بلوبه ارث رسیده بود و مانند او به

العبوری را باید طی کنند که تنها با دانستند راه صعبپذیر نبود. میکردن آن امکانکنانباشته شده که ریشه

 بردباری میسر و شاید قابل حل است.

 ممنونم ما رو در جریان گذاشتی. -

زده نداشت و هنوز هم یادآوریِ خاطرات گذشته و سخنان تحقیرانه آنان او را دلمسعود که هیچ دلِ خوشی از آنان 

 کرده بود، گفت:

 خاطر شهریار بود؛ وگرنه اگه بخوام صادقانه بگم ازتون دلگیرم.فقط به -

 کنان گفت:فینمادر شهریار فین

 نه نوه کوچولومون. ن بودیم وبگو مسعود جان. هرچی تو دلت تلنبار شده بگو، به مایی که نه الیق عروسمو -

 گر لب به سخن باز کرد:مسعود خنده تلخی زد و شِکوه
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قدر دیر؟ چرا حاال که خواهرم بین ما نیست؟ چرا حاال که شهریار به خاک سیاه نشسته؟ چرا حاال که چرا این -

 دکترها...

انوانش زد و حینی که انگشتانش را به لب فرو بست و دردمند به کفِ سالن خیره شد. آرنج دستانش را تکیه بر ز

همه فشرد، کمرش را اندکی به جلو خم کرد. کاسه چشمانش لبریز از اشک شد. دلش به درد آمده بود از اینهم می

شان به بهزیستی و پس از آن دادن پدر و مادرش در آن سانحه هوایی و رفتن اجباریمصیبت، از هنگام ازدست

 هاره.هنگام خواهرش بمرگ نابه

فقط پونزده سالم بود که پدر و مادرم عزم رفتن به کربال کردن و تو حمالت تروریستی شهید شدن. کسی رو و از  -

سرپرست یه های بیم رو گرفتم و ناچاراً تو مکان بچهسالهطرفی سنی هم نداشتیم؛ برای همین دست خواهر ده

رو رو به اونه باشی وقتی ببینی یه اتفاق زندگیت رو از اینسرپناه واسه خودمون پیدا کردیم. هر چقدر هم تو رفا

دادن عزیزترین افراد زندگیت باشه، تا آخر عمرت به یادش میفتی و تو خصوص اگه اون اتفاق ازدستکنه؛ بهمی

شنوه. رنجی بود که به من و کس هم صدات رو نمیریزی و هیچصدا فقط اشک میتنهایی خودت خفه میشی و بی

سر گذاشتیم. به سن قانونی رسیدم. دانشگاه قبول شدم و با همون ها پشتره تحمیل شده بود و سالبها

چندرغازی که از دوره کاریِ نوجوونیم و بعد دوره دانشگاه به دستم رسید، آزادانه تصمیم گرفتم و راهم رو جدا 

چنانی ی شروع کردیم. پدرم سرمایه آنکردم و دست خواهرم رو گرفتم و با کلی بدبختی، زندگی دوباره و از نوی

ش به من و خواهرم رسید و یه جورایی کمک موندههاش صرف شد و تهکردنِ بدهیش به پای صافنداشت و همه

شد پی به راز دلش راحتی از ظاهر و حالت نگاهش میحرف و توداری بود؛ اما بهشد. بهاره دختر کمخرجمون می

الم تا کام حرفی نزدم. از طرفی هم رگِ غیرتم قُلنبه شده بود و حتی یه روز به سرم زد  برد. فهمیدم عاشقه و باز

حال صبر کردم. به یه هفته نرسید پسر جوون و چی برام روشن شه؛ بااینتا مسیر دانشگاه تعقیبش کنم که همه

حین بروز احساسات چهارشونه سراغم اومد. از احساسش گفت. تو اولین دیدارمون از سرسختی و تعصبش که 

دیدم به عین شناختم. اون حس حمایتی رو که باید میهام رو بهتر میجنسمحفوظ نگه داشته بود خوشم اومد. هم

ش بیاد منزلمون. بهاره بودن این حس بودم، ظرف چند روز قبول کردم با خانوادهدیدم و چون متوجه دوطرفه

داد. قرار بود کرد و مقابلم بروز نمیش پنهون میزیر شرمِ دخترانه وقرار نداشت و از طرفیحال بود و آرومخوش

کرد دیدمش و نه جواب خبر بده؛ اما پیداش نشد. یه ماه گذشت و نه تو دانشگاهی که با خواهرم تحصیل می

تاقش شد و به بهانه درس از اروز الغرتر میداد. احساس کردم غرور خواهرم شکست. مقابلم روزبهتلفنش رو می

اومد. اون زمان به ذهنم خطور کرد تصوراتم راجع به شهریار باد هوا بوده و من مقصرم؛ برای همین بیرون نمی

بارها خودم رو شماتت کردم که چرا گول اعتراف خالی و بیخودش شدم. آدرسی هم نداشتم؛ اما بدجور دلم 

ذاشتم. بهاره دل خواهرم رو کف دستش می دادنِهـ*ـوسِ گرفتن حالی اساسی ازش رو داشت. باید حساب بازی

داد. روزی به سرم زد برم کرد و بروز هم نمیذره خودش رو به نابودی نزدیک میظاهر آروم بود؛ ولی ذرهبه

ش پیدا شد، با ظاهری ژولیده و جسمی ش بردارم که یهو سروکلهش رو از داخل پروندهدانشگاه و آدرس خونه

اونکه تغییر ناگهانی ظاهرش اون هم بعدِ غ و عصبی. اون لحظه هیچی جلودارم نبود و بیفرونحیف و نگاهی بی

همه مدت برام جای ابهام ایجاد کنه، باهاش گالویز شدم. خواستم مُشت اولم رو روی صورتش بکوبم که این
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ست، از لق به قشر مرفه جامعهمنطقیِ پدر و مادرش، از وضعیت مالی که متعچی رو برمَال کرد. از بیدهان باز و همه

های پدر و مادرش. یه لحظه دلم به حال خودم و خودش سوخت. عصبانی شدم. از کردنها و عاقها و تهدیدنفرین

فرهنگی بزنه و به مسخرگی یاد کنه خونم به جوش های یتیم برچسب بیعنوان بچهاینکه کسی بخواد به ما به

پناهیِ من و خواهرم کنه. با در نظر بخواد هر حرف رکیک و دور از شأنی رو بار بی اومد. بیزار بودم از اینکه کسی

 ها ردش کردم و گفتم بره پیِ زندگیش. نرفت و پای عشقش مرد و مردونه ایستاد. گفت قید پدر وگرفتن همه این

که م. آره. اون زمانیزنم؛ اما از عشقی که تو قلبم جا خوش کرده نه. دعواش کردم، سرزنشش کردمادرم رو می

راحتی راجع به من و خواهرم دادید و بهخاطر روی مبل نشسته بودید و به افکار باطلتون اجازه جوالن میشما آسوده

ثروتمون دوخته،  ها پسرمون رو از راه به دَر کردن و چشم حریصشون کیسه به پول وکردید که اونقضاوت می

کرد شهریار رو از خودش دور کنه. ربطی سعی میهمون بهاره به هر بهانه بی ای فکر نکردید که چقدرحتی ثانیه

کار کردید؟ هر چی از های شما شکست و باز به روی من و شهریار نیاورد. حاال شما چیگوییبارها دلش از مغلطه

ها و افشاریاومد بارمون کردید و تنها لطفی که در حق خواهرم و پسرتون کردید، با وجود پدهنتون در می

تر بود! بعدش هم بهترین کردید سنگینبرنگشتن نظر شهریار تو جشن عروسیشون شرکت کردید که اگه نمی

هاتون حرمتیسالمت، زهر کردید. هنوز اون بیخیر و شما رو بهشب زندگیشون رو با بستن چمدون و گفتن ما رو به

 رو از یاد نبردم.

زد، سکوت کرده بود. گویی مُهر تأیید را به سخنان سنگین مسعود می ریخت ومادر شهریار همچنان اشک می

 کرد.سخنانی که تا دقایق قبل از آن مطلع نبودند و حاال شنیدنشان، تنها میزان شرمساری را برایشان افزون می

 ای گفت:دست سفید و مرتبش کشید و با لحن بم و خستهریش یکخان دستی به ته کیومرث

خاطر پسرش سختی میشه درستش کرد. همسرم بهیا به دونیم قابل جبران نیست وی کردیم و میگـناه بزرگ -

 کنار اومده بود؛ اما این من بودم چوب الی چرخِ تصمیم پسرم گذاشتم و عقب نکشیدم. کاش فرصت جبران بود!

 مسعود خیسیِ چشمانش را زدود و گفت:

 مادرش احتیاج داره.دیر شده؛ ولی فرصت هست. شهریار به پدر و  -

 ای رخ بده.مسعود جان یعنی حرف آخر دکترها همینه؟ شاید با بردن امیرعلی به خارج از کشور معجزه -

 اش را معطوف مادر شهریار کرد:گرفتهچشمان مه

أیید نداره. اوایل شک داشتن؛ ولی حاال قطع به یقین ت حرفی که شهریار بارها تو گوششون فرو کرد. میگن فایده -

 کنن که...می

 ناباورانه دستانش را به حالت ضربدری روی دهانش گذاشت و ناله کرد:

 گذرم!وای بر من! وای بر پسر بینوام! خدا ازم نگذره که اگه بگذره من نمی -
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 اش موجی از شکایت و حسرت را کشاند:زدهو رو به شوهر ماتم

 ت، زندگی پسرم رو به باد دادی.های بیهودهو غُدبازی بخشمت کیومرث. با اون غروروقت نمیتو... هیچ -

کیومرث که گویا دیگر توانایی و تاب آن جَو سنگین و متشنج را نداشت، انگشتانش را پشت گردن فشرد و روی 

تنها همسرش، بلکه خودش هم تا ابد داد، سالن را ترک کرد. نهاش نگه داشت و حینی که ماساژش میرگ شقیقه

تر از شعله دانست، سختکرد. گنـاهکار بود و خود را مستحق عذابی سخت مید را وارد حریمش نمیبخششِ خو

 آتش دوزخ.

*** 

 فصل نهم

 وندعلی جلیل

شد حال نظیری نداشته و میبعدی خیره شد. طرح به کار بـرده شده تابه برگه آخر را ورق زد و با دقت به نمونه

شد راحتی نمیزهم نیاز به نظرها و انتقادهای طراحان کاربلِد شرکت داشت. بهریزی کرد؛ ولی باروی آن برنامه

 گیری کرد.برایشان تصمیم

اف اتاق زده شد. رخصت داد و برگه را روی میز رها کرد. حینی که قلمش را مابین انگشت دیای به در تمام اِمتقه

را روی خطوط کج و راست و انحنای طرح  گرشنکاشمیانی و سبابه گرفته بود، تکیه به پشتی صندلی زد و نگاه ک

ای تازه را که نتیجه دوخت. یک هفته روی آن کار کرده بود و به مانند همیشه تمام تالشش را به کار برد تا ایده

ها زمان با ورود رضا صندلی را به جلو مایل کرد و خودکار را روی نمونهاش بود نمایش گذارد. همخالقیت ذهنی

 نهاد.

 خواستم صدات کنم.خوب شد اومدی. اتفاقاً می -

 کرد، آرام و عجیب.نگاهش می

 میشه بشینم؟ -

 حتماً. -

 و با دست به مبل کناری تعارف زد. پس از جلوس پرسید:

 کارم داشتی؟چی -

 ها ترتیب جلسه بده.یابی طراحها بندازی. یه ساعت دیگه هم برای ایدهخواستم یه نگاه به این طرح -

 کنی؟ در حیطه کاریمون نیست.ام گوش میباشه! فقط چند لحظه به حرف -
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 ظاهراً بحث مهم و حیاتی پیش آمده که رضا را درگیر خود کرده.دمغ بود. 

 انگشتانش را در هم قفل زد و تکیه بر میز کرد و خطابش داد:

 چیزی شده رضا؟ -

 ل گشود:وار لب به سؤانگاه نامعلومش را به او رساند و جدیت

 اگه یه سؤال بپرسم درست و قاطع جوابم رو میدی؟ -

 حال ازم دروغ شنیدی؟تابه -

 نه. -

 شنوی. بپرس.دیگه هم نمی -

 مکث کرد. بازدم طوالنی بیرون فرستاد و موشکافانه گفت:

 اون روزی که رفتی دانشگاه دنبال خواهرم چه اتفاقی افتاد؟ -

 باال رفت. انتظار هر پرسشی را داشت؛ اِال این.انتهای ابروی راستش به طور خودکار 

 چطور؟ -

 ای گفت:خوردهکامل سمتش مایل شد و با ابروهای به هم گره

 لطفاً جوابم رو با سؤال نده. -

 ای پرسیدی، برای من هم جای ابهام شد. نه، اتفاقی نیفتاد.سؤال غیرمنتظره -

 یِ نگاهش را گرفت و خطش را معنا کرد، دلخور شد.تنها به علی خیره شد، عمیق و پرمعنا. زمانی که پ

 ناراحت میشم اگه بفهمم باور نکردی. -

 پس باهام صادق باش و حقیقت رو بگو. -

 بین پرسید:باریک

 کنی دروغ میگم؟چرا فکر می -

 چون سربسته از اتفاقات اون روز خبر دارم. -

 سپس گفت: هر دو جدی به هم چشم دوخته بودند. علی کمی تعلل کرد و

 خب... -
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 پوزخندزنان سرش را جانب میز کشاند.

 پس افتاده. -

 کشان با صراحت و لحن گیرایش پایش را روی توپ نهاد:این بار علی اخم

 بهت دروغ نگفتم رضا. منظورت از اتفاقات اون روز چیه؟ -

ید رضا دچار سوءتفاهم شده و چی برمال شود. شاخوب هم متوجه شده بود، منتها تمایل داشت از زبان رضا همه

 حاال قصد توبیخ داشت.

 چرا با شروین دعوا کردی؟ -

سختی را  ای خونش را به جوش آورد و حالت سفت واش، لحظهشدن سخنان وقیحانهنام آن موجود منفور و تداعی

 .گرِ رضا عقب نماندی نگاه دقیق و جستجوبه چهره علی بخشاند و این دگرگونی موضع از غافله

 اصرار داشت با خواهرت حرف بزنه. خواهرت هم مایل نبود. -

 آرنجش را به میز کار او تکیه زد و تیزبینانه گفت:

 گرفتی و به قصد کُشت زدیش؟ خاطر یه همچین موضوعی یقه طرف رویعنی باور کنم به -

 اعتمادی بیزار بود.بالفاصله شکارش کرد. از بی

 دیگه داری تند میری رضا. -

 هان برآشفت و گله کرد:ناگ

کار حق ندارم تند برم؟ چرا به من نگفتی؟ چرا رضوانه الم تا کام با من حرف نزد؟ اون مرتیکه با خواهر من چی -

م؛ اما آخر از همه زنید؟ خیر سرم برادر رضوانهوتاپ هم میداره که تا دمِ دانشگاهش میاد و بعدش هم به تیپ

 دونم چه اتفاقی افتاده؟مطلع میشم. بازهم حق ندارم ب

 نهایت خشمگین و ناراحت بود.قرار ایستاد و به گردن و صورتش دست کشید. بیبی

 اگه نگفتم چون اون قضیه تموم شد و رفت پیِ کارش. -

 آمیـزش را به جان او زهر کرد.نیشخند کنایه

 ه رو نبینم.پیِ کارش؟ هه! خواب دیدی خیر باشه! تازه شروع شده اَخوی. مگه من رضوان -

 زیرکانه مو را از سخن او بیرون کشید و گفت:
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طور واکنش نشون میدی خودت جوابت رو دادی. بعد میگی چرا خواهرم دردش رو به من نمیگه! خب وقتی این -

زنم. کنه. من هم باشم حرفی نمیتر بیخ پیدا میکشه و کار به جاهای باریکمسلماً عواقب خوبی انتظارتون رو نمی

خواد خودت رو اذیت کنی. ظاهراً حتی من هم توصیه کردم بهت بگه و اتفاقاً همین جواب رو بهم داد. حاال هم نمی

دیگه سروکله اون مرد آفتابی نشده؛ چون زمانی که خواهرت گفت قصد بازگوکردن ماجرا رو به تو نداره، سپردم 

، برو باهاش حرف بزن؛ ولی توبیخش نکن تا اگه دوباره سر راهش سبز شد الاقل به من بگه. آروم که شدی

 خاطر خودت سکوت کرده.خودش همه قضایا رو بگه. تا االن هم به

 کرد که با سخن آخر او ایستاد و باز طعنه زد:پوش اتاق را متر میپیچید و مدام کفغضبناک به خود می

داد هاش خواهرم رو آزار مینان با مزاحمتالقبا همچشدی چی؟ اگه اون یهبه چه دردم خورد؟ اگه تو متوجه نمی -

ها گفته که توی صبور و خونسرد از کوره در رفتی و به جونش کنی بهت چیچی؟ االن هم که دقیقاً ملتفتم نمی

 افتادی تا من سنجیده فکر کنم و یه خاکی تو سرم بریزم! ولی باید بگم بد کردی، خیلی هم بد کردی برادرِ من.

 تش را گوشه لبِ کمی فشرده شده و فک منقبضش حرکت داد و گفت:شَسمستأصل انگشت

 نبودن کارم واقفم. یه زهرچشم الزم بود تا دیگه نخواد گستاخی کنه.به درست -

 خود را تیز او کرد: اش را طرف او نشانه رفت و نگاه خصمانهاشارهکشان انگشترضا غیظ

هاش تسویه کنم، منتها از تو هم گالیه دارم. عصبانی شدی حسابِ اون کَالش بمونه برای بعد تا شخصاً با -

درست، جای مردونگیِ خودت و غیرت من دوتا چَک هم گوارای هفت نسل شروین کردی بازهم دست مَریزاد؛ اما 

هایین همه دانشجو و مردمی که فقط منتظر یه همچین سوژهچرا جلوی دانشگاه قربونت برم؟ برای چی جلوی اون

 که هیچ، جدوآبا طرف رو به آتیش بکشن و کَکِشون هم نگزه و تازه دو قورت و نیمشون هم باقیه!تا دودمان 

های روی میز خیره شد. خبر نداشت بارها با زبان خوش از شروین خواست از آنجا برود و زهرخند بر لب به برگه

دالنه ه زیپ دهانش هم رحم نکرد و سنگزیپ دهان کثیفش را تا ابد بسته نگاه دارد. با او مدارا کرد؛ اما شروین ب

وبست را کرد. راه دیگری چفترضوانه را سَر داد و علی با عملش تنها قصد بستن آن دهان بی فریاد رسوایی

برایش نگذاشته بود. کارش شایسته نبود؛ اما پشیمان هم نبود. بین بد و بدتر باید تصمیش را انتخاب و عملی 

ناپسندانه و دور از شأن یک القلب بسته شود، هم پاسخ تمامیِ افتراها و سخنانآن قسیکرد تا هم چِفت دهان می

 گـناه کرده بود، پس دهد.انسان عاقل و بالغ را که وبال دخترک بی

 الزم بود. -

 به چه قیمتی؟ به عواقب کارت فکر کردی؟ -

اش را دراز کرد. زیاد نشستن، جریان رفتهکالفه شد. صندلی را اندکی رو به عقب سوق داد و پای راست خواب

 خون در پاهایش را مختل کرده بود.
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 هات خاتمه بده.کردناون لحظه نه رضا! لطفاً به بازخواست -

رنگش بیرون آورد و پس چندین ضربه انگشت روی صفحه با رضا خصمانه گوشیِ خود را از داخل جیب کت طوسی

 ی کوباند و با تُن لرزانی گفت:سابقه آن را روی میز مقابل علخشمی بی

ای غیرت و آبرومون رو لگدمال کنه؟ بفرما حاال چطور؟ ساکت بشم؟ تمومش کنم؟ بذارم هر تازه به دوران رسیده -

 پرت! این هم حاصلِ ضرب شَست نچشیدن عواقب!آقای حواس

یه انگشتانش جمع و گره کور نگاه شکارش را به پایین سوق داد و روی صفحه موبایل ثابت کرد. در کسری از ثان

های مجازی را اسباب ای که شبکهبیکار و خدانترس! همان عده تر گشت. امان از این جمعیتابروانش غلیظ

کشاندند و از راحتی هر انسانی را به باد رسوایی میآنکه فرهنگ استفاده از آن را بدانند، بهسرگرمیِ خود کرده و بی

بردند و افسوس که به بایی نداشتند؛ چرا که پی به اعماق عمل ناشایست خود نمیخدای شاهد و ناظرشان هم اِ

نوعی آنان را به گنـاهشان تشویق کرده و کردنشان، بهکردند. دیگران هم با پسند آن و دنبالهمان هم بسنده نمی

در آن لحظه شاید  کردند. آیا این خود گـناهی کبیره نبود؟ کنترل خشمموجبات گنـاهان دیگر را فراهم می

 سختی نقاب خونسردی بر چهره زد و گفت:حال بهترین کار دنیا بود؛ بااینمضحک

 احتماالً کار یکی از دانشجوهاست. -

 اگه تا حاال فقط قدری آروم گرفتم برای این بود که خداروشکر رضوانه تو فیلم نیست. -

 بهش گفتم بره تو ماشین. -

لعنتی مغزت یه جا سنجیده کار کرد! اما خودت رو چی میگی؟ فیلم یه طرف، اون متن خوبه حداقل تو این ماجرای  -

 دونی چقدر به ضرر توئه آقای رئیس؟زیرش هم یه طرف، بدجور رو اعصابمه. می

 حوصله نچی کرد و گوشی را سمت او هُل داد.بی

 کنه.خیال من رو راحت می کنن. همین که رضوانه خانوم تو فیلم نیست،مهم نیست دیگران چه فکری می -

 دارش را در مغز علی نوک زد:زهرخندی نثارش کرد و لحن نیش

وند، سرِ مثل اینکه فراموش کردی کی هستی؟ اطرافیانت چی میگن؟ رقبا! حتماً میگن طراح معروف، علی جلیل -

همه فالوور این المصب با ایندعوای ناموسی، اون هم جلوی درِ دانشگاه چه بازارگرمی راه انداخته بود! فکر کردی 

ها امروز یه طوری نگاهم به دست من رسیده، به دست همین منشی یا همکارهامون نرسیده؟ به واهلل بعضی

 کردن. وای خدا دارم دیوونه میشم.می

ش جذب آبه و دونی چرا؟ چون خاک تنها وظیفهآبی رو که روی خاک ریخته نمیشه دوباره تو لیوان ریخت. می -

کنه. حاال هم نمیشه کاریش کرد. برام مهم نیست دیگران تو هیچ چیز هم اهمیت نمیده و کار خودش رو میهب
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دونم با زندگیم و خودم چندچندم و خدای باالسرم از حُسن نیتم آگاهی که خودم می گذره. همینسرشون چی می

 داره کافیه.

ای کرد و حینی که آمد، دندان قروچهآسودگی کنار نمیبه شدت عصبانی بود و برخالف دوستشرضا که هنوز هم به

کرد، به سخن علی شده میان انگشتانش تخلیه میزده مچالهلرزید و تمام حرصش را روی آن شی فلکبه خود می

 تبصره اضافه کرد و گفت:

نُقل دهان مردم کرد، زیر پا  آبرویی رو که فیلم روکنم! اون بیکنه. پیداش میزیادیِ آب هم خاک رو خفه و لِه می -

 کنم.لِه می

اوالً پیداکردنِ طرف مثل پیداکردن سوزن تو انبار کاهه و تقریباً غیرممکنه. ثانیاً؛ گیریم که پیداش کردی و ازش  -

 ای هم داره؟هم شکایت کردیم، فایده

 بار لب به سخن گشود:اش نشست و اَسفدر جای قبلی

کاری کرده، خاطر خواهرم با نامزد سابقش، اون هم مقابل دانشگاه کتکستم بهخدایی وضعِ من رو نگاه! دو -

های اخیر بازدید و الیک هم کنم! ترین سوژهعنوان یکی از بهترین و پرمخاطبوقت مِن ابله باید تو اینستا بهاون

شق بعید نیست ه کلههای دانشگاه به روش آوردن و اذیتش کردن؟ از این دختریعنی رضوانه فهمیده؟ نکنه بچه

 کاری کنه.دوباره پنهان

 هدف به محیط بیرون خیره شد.برخاست و دست راستش را در جیب فرو برد و از پشت شیشه تمام قد، بی

 گمان ندارم. -

 شدن نداشتند.پوزخندهای دوستش گویا قصد تمام

 رم؟نکنه قرار بر این گذاشتید این هم بهت بگه و باز این منم که برگ چغند -

 لحنش ماالمال جدی و خشک بود:

های ها به خودت مسلط باش تا خواهرت بتونه بهت دو کلمه از اتفاقپرونیتیکه طور نیست. جای ایناین -

دوروبرش بگه. باهاش حرف بزن. بهتره به نحوی از زیر زبونش بکشی بیرون قضیه فیلم رو فهمیده یا نه. اگه هم 

های دانشگاهش بشنوه و حرفی برای گفتن نداشته تر از اینه که از زبون دوستخبر نداشت، بهش بگو. خیلی به

 باشه. البته بازهم بستگی به خواهرت داره. یه بار هم روی احساساتت سرپوش بذار و عاقالنه عمل کن.

دن محض دیسمت میز خم شد و آن را به دست گرفت. بههمان لحظه موبایلش زنگ خورد. دل از پنجره َکند و به

 نام سپند درنگ نکرد و انگشتش را روی صفحه کشید.

 الو؟ -
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 چطوری رفیق؟ شرکتی؟ -

 آن سر باز کرد و تمام جسمش را در بر خود گرفت.دانست چرا زخم دلهره یکلحنش آرام بود؛ ولی نمی

 آره. چیزی شده؟ -

وبه؛ اما موضوع مهمی هست که باید اِستپ مرد مؤمن! ماشاءاهلل چه زود هم پیشواز رفتی! نگران نباش، مهسا خ -

 در جریانت بذارم.

 ای رها کرد و به جدیت کالمش افزود:نفس آسوده

 شنوم.می -

 پشت خط نمیشه. بیا بیمارستان. -

 ساعت دیگه اونجام. نیم -

 منتظرتم رفیق. -

ند و به تن کرد. رضا پس از پایان مکالمه کت چرمش را از روی جالباسی برداشت و از یقه یک دور روی هوا چرخا

 پرسید:

 وکاله کردی؟مگه نگفتی ترتیب جلسه بدم؟ کجا شال -

رنگ مرتب کرد و داخل کشو قرار داد و قفلش را زد. در همان ها را داخل پوشه آبیکت را تنظیم و سپس برگه یقه

 حال گفت:

میشه. بذار برای فردا یازده های ما گذشت، کمتر از دوساعت دیگه هم شرکت تعطیل این یک ساعت به صحبت -

 صبح. از همین حاال هماهنگ کن.

 رضا ایستاد. همراه هم از اتاق بیرون آمدند.

 سپند بود؟ -

 آره. -

 کار داشت؟چی -

 هام خوب فکر کن. فعالً.قرار شد حرف بزنیم. به حرف -

بالً جوابش را هم از جانب رئیسش اش کرد. متقاخانم خلیقی، منشی دفترش، به احترام او بلند شد و با نگاه بدرقه

 دریافت کرد و نشست و مشغول به کارش شد.
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کردن اتومبیلش وارد سالن اصلی بیمارستان شد و پشت درب اتاق سپند دقیقاً سرِ نیم ساعت رسید و پس از پارک

و دستگیره را کشید و ای به در زد. پس از کسب صدور لفظیِ اای میهمان کرد و تقهاش را به نفس تازهایستاد. ریه

 مقدمه گفت:ای جلوس کرد و بینفرهداخل شد. سالمی داد و مجاور میز بزرگ او روی مبل تک

 چون گفتی حرف مهمیه اول اومدم اینجا، البته... -

 نظری به ساعت دستش انداخت و ادامه داد:

 این تایم مهسا خوابه. -

اش را رها کرد و مقابل او نشست. به هانید و نفس خستهسپند مشغول نوشتن بود که خودکارش را روی برگه ر

 طبعانه گفت:تأیید سخن علی شوخ

 درسته! تا یه ساعت وقت دارم تو رو قرض بگیرم. -

 جا شد و با عزمی راسخ لب گشود:رنگی زد و روی مبل جابهلبخند کم

 شنوم.خب می -

 ای از نگرانیِ علی توقف کرد.ی نگاه منتظر با هالهاش را معطوف میز مابینشان کرد و رومکث کرد. چشمان خسته

قدر ناامیدت کنم. یه جورایی خوام امید واهی بهت بدم، نه اونخوام مطرح کنم، نه میراستش با موضوعی که می -

 برای مهسا یه قلب مناسب پیدا کردیم.

دانست چرا به اضطراب نمی وار نشست.ناگهان برقی از امید و شادی در چشمان علی جهید و روی لبش شبنم

 افتاده؟

 مطمئنی سپند؟ -

 بندی تقدیمش کرد و گفت:لبخند نیم

ای بودی؛ ولی کامل در جریان حرفم قرار نگرفتی. تقریباً یه ماه پیش یه دونم مشتاقانه منتظر چنین لحظهمی -

عملش بهوش نمیاد و همکارانم  آمیزبودنِای رو که تصادف بدی داشته، به اینجا میارن. با وجود موفقیتپسربچه

کنن. از اونجایی که در جریان قلب بیمار دخترت بودن، قلب سالم اون پسربچه متأسفانه کمای مغزیش رو تأیید می

خداها هنوز با این قضیه رو بهترین گزینه در نظر گرفتن؛ البته نه تا زمانی که والدینش راضی نباشن. گویا اون بنده

 سه که به اهدای اعضای اون طفل معصوم هم فکر کنن. برای همین...کنار نیومدن؛ چه بر

 خیالش شو سپند.بی -

 حرف در دهانش ماسید و با تعجب به چشمانی که دیگر رنگ شعف دقایق پیش را نداشت دقیق شد.
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ن طور نیست علی. فقط خواستم در جریاخوام رضایتشون رو جلب کنی؟ اینچرا؟ نکنه تصور کردی ازت می -

 کنیم. اصالً نیازی به مداخله تو نیست.باشی. ممکنه کنار بیان و من و همکارانم هم تمام تالشمون رو می

 گرفته و رنجور گفت:

ای باشم تا بتونم با اون دخترم رو نجات بدم؟ چه تونم به فکر تصاحب قلب پسربچهکنم. چطور مینه، قبول نمی -

 کنم ببینم چه پیش میاد.صبر کردم، بازهم صبر میتفاوتی بین من و اون پدر بینوا هست؟ 

 سپند همچنان ناباورانه و غیرقابل هضم به او چشم دوخته بود. حرکتی به دستش داد و گفت:

مرگ مغزیش تأیید شده. خیلی از این دسته بیماران اعضای بدنشون پیوند خورده، حاال یا به  علی جان اون بچه -

نه ثبت نام کرده بودن که حتی مخالفت والدینشون هم تأثیری نداشته و یا رضایت خودشون قبالً داوطلبا

 والدینشون موافقتشون رو اعالم کردن.

 بلند شد و متقابالً سپند هم ایستاد. دستی به شانه او زد و با مهربانی گفت:

 ازت ممنونم که پیگیری؛ ولی لطفاً این موضوع رو پیگیری نکن. -

 ستش را انداخت و ادامه داد:ای روی آن زد و دو ضربه

 طوری نگاهم نکن.ساعت دیگه دخترم بیدار میشه. میرم بهش َسر بزنم. این تا نیم -

 کرد.ـینه تنها نگاهش میآمیزی قاب لبانش کرد. دست به سلبخند تحسین

نره؛ اما تو با  گفت تا تنور داغه، نون رو بچسبونم از دستمای بود میخیلی عجیبی! شاید اگه هر شخص دیگه -

 کشی، بازهم تن ندادی.بینم میهایی که به عین میت و سختیبودن جون بچهوجود مهم

زور ای را بهگرچه حق با دوستش بود و کارش قدری حالت نامعقولی داشت؛ اما وجدان داشت و پذیرا نبود خانواده

داغش را بر دل آنان گذارد. دیگر علی بود و  و اجبار وادار کند تا نیمه وجودشان را تسلیم خواسته او کرده و

 وجدانش.

 بحث زندگی و تقدیر یه آدم مد نظره، نه یه تنور داغ! -

 کردند گفت:که همراه هم اتاق را ترک میای کرد و درحالیخندهسپند تک

وگرنه کدوم  آلود ماهی بگیری؛خواد از آبِ گلهرحال مََثل بزرگان تاریخمون بوده و هست. شما هم نمیبه -

 پزشکیه که بِد بیمارش رو بخواد؟

*** 

 فصل دهم
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 شهریار افشار

زمان با فشردن دکمه پِلِی، با هجوم رنگ رهانید. همایکنترل را برداشت و جسم خود را روی کاناپه چرم قهوه

تا به موج نور ها را تنگ کند. چندین بار پلک زد وی به چشمانش باعث شد کمی آنشده از تیروشنای بازتاب

نواز قلب و دلش را شنوا شد و سپس آن نگاه تیره که حاکم بر فضا عادت کند. همان لحظه بهترین صوت گوش

بار او با یادآوری تصویری از خاطرات زد و برق عجیبی داشت. دیدن وضعیت اَسفشیفتگیِ خاصی در آن موج می

کرد یا نه؟ بهایش سنگین بود؛ ای حل میرا باید به گونه تنگیرحمی بود؛ اما این دلخورده شاید نهایت بیخاک

 ای هم برایش مانده؟ولی مگر چاره

راستی زیباییِ او کرد. بهوار حرکت میشان طمأنینههای سبز باغ خانهحال بود و روی چمنخندید. خوشبهاره می

کننده او غبطه خیره طراوتشان به زیباییِ همه جمال وهای رنگارنگ و درختان تنومند هم با آنستونی بود و حتی گل

وجوی یافتن مکانی مناسب و پروا و غرق در سرزمین پاکش در جستگفتند. بیخورده و خالق را احسنت می

چسب برای گرفتن عکس یادگاری کنار همسرش بود. غافل از َبلوایی در دل مردش ساطع کرده، بازهم دل

گیر را های زودگذر و سبقتبخشید و شهریار هم ابداً قصد گذر از آن ثانیهم میهایش تداوحواس به ناز و غمزهبی

 رساند.لحظات را به ثبت می نداشت و با عشقی وافر همه آن

های ارکیده و رز سفید احاطه کرده سال بید مجنون که اطرافشان را به ردیف گلقدر گَشت تا زیر دو درخت کهنآن

های نقصی که ردیف دندانا همان نگاه افسونگر و دلربایش و آن طرح لبخند عریض بیبودند، ایستاد و چرخید. ب

دار رنگ گرفته و با آن سارافن گلایهای کاله سرمهسفیدش را به نمایش گذاشته بود، انگشتانش را به لبه

مادر دنیا را ساخته بود. ترین ای روی شکم برآمده او قرار گرفته بود، از او بهترین و قشنگسفیدرنگ که چون پرده

اش نشد. هر بار که به آن نگاه و تبسم معطوف کرد و جویای لرزش خفیف دستان دلدادهناخواسته دلبری می

 داد.جا باخت میآمد و دل و دینش را یکشد، دستپاچگی سراغش میمی

اش . حتی وجود مجازیلرزیدندهوا چشمان پربارش سمت پایین حرکت کرد. چه اعتراف سختی! هنوز هم میبی

هم کار خود را کرده بود. انگشتانی را که روی زانوهایش بود جمع کرد و حینی که بغض خفه گلویش را با ریاضت 

 گونه جانش را گوش سپرد.ترین صدای گیرا و آرامزد، غیرقابل وصفپَس می

 همین جا خوبه شهریار؟ -

 لحن آمیخته به خنده شهریار بلند شد:

 رهوت هم ازت عکس بگیرم، اون عکس بهترین مینیاتور زندگیم میشه.اگه تو ب -

که نی چشمانش یافت. به نشان تنظیم لباس دستی به شکم خود کشید و درحالیباز همان خرسندی را در نی

 آمیز گفت:کرد، شیطنتکالهش را مرتب می

 حواسم باشه پلک نزنم یه وقت.م. فقط یک، دو، سه بگو کنی جانِ دلم؟ خب من آمادهشکسته نفسی می -
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ای کردن شهریار نبود. دوربین را باال برد. لبخند ثانیهبرداریداد، متوجه فیلمگونه حساسیت نشان میاویی که این

گرفت. پس از اتمام بهاره کرد. در حین عکس فیلم هم میکشید و ادعای برتری میهایش پر نمیاز روی لب

 دوباره گفت: موضع خود را تغییر داد و

 جوری هم بگیر.خب! حاال یه دونه این -

کنان به و کاله را روی سرش کج گذاشت که باعث شد موجی از خرمن موهای لَخت چون ابریشمش رقـ*ـص

وتاب خورده و ضعف به دل شهریار نهادند. چه ناعادالنه که بازهم اعماق دلش خالی شد؛ همانند هرطرف پیچ

رفت؛ ولی ردّ خود را روی شن و ظاهر میکردن آن از خود. بهروی ساحل و خالی نشینی دریای نشستهعقب

داد؟ های نقیض چه چیز را غیراز پابرجاماندن آن حس ناب نشان میگذاشت و این حالتها به امانت میریزهسنگ

تر کرد. رایحه را عمیقاش را به کـمر گرفت و انحنای لبان برجسته خود به پهلو ایستاد و انگشتان ظریف و کشیده

پراند. شهریار که حسرت آن ای را به فضای باغ بخشیده و هوش از سر آدم میمطبوع موهایش طراوت تازه

 آورد، لب به اعتراض گشود:کشید و طاقت نمیها و حرکات دلبرانه را میژست

 گه پس بابا کو؟فردا امیرعلی نمیخوای تنهاتنها بگیری؟ من دل ندارم؟ پسببینم همه رو می -

 بهاره با ناز سروگردنی تاب داد و چشمکی حواله او کرد و گفت:

 هاش رو برای باباش در نظر گرفتم.بروش رو فراموش کنم؟ اتفاقاً اون اورجینالمگه میشه پدر تودل -

خته در قاب باای سَر داد و عکس گرفت و سپس دوربین را روی پایه تنظیم کرد. حال شهریار شاداب و دلخندهتک

وی نمایان شد، مردی که هیچ شباهتی به مرد تماشاگر فیلمشان نداشت و زمین تا آسمان با هم چهارضلعی تی

اختالف داشتند. آن روز، بهترین لحظه عمر را در کنار همسرش در قالب عکس به ثبت رساند؛ به حدی که با دیدن 

داد. بعد از گرفتن چندین عکس افسوس به دلش سرایت میشد و تنها داغ حسرت و آه و ها هنوز هم سیر نمیآن

 دونفره، بهاره اخم نمکینی به پیشانی نشاند و لب به گالیه گشود:

 عزیزم هنوز هم قصد نداری اون سورپرایزی که قولش رو داده بودی نشونم بدی؟ -

ور شد و تقال ه افسونگر غوطهشهریار لبخند گرمی نثار روی ماه دلبندش کرد و در سرزمین تاریک و براق آن نگا

شد که ظاهر ساده اما با دنیایی عجیب و خاص که تنها او جویایش بود، سیراب نمیهم نکرد. چرا از این نگاه به

شد نامش را یک عطـش آورد و نمیشد؟ عطـشی که با خود تشنگی به همراه میهیچ؛ بدتر به عطـش مبتال می

 ساده گذاشت. لحنش شرربار بود.

 ش حرفی بزنی؟خوای راجع به پسرمون و آیندهدیم؛ مثالً نمیقبلش یه کاری انجام می -

نشدنی طاقت و سیرابدر کسری از ثانیه لبانش به لبخندی، به شیرینیِ عسل آغشته شد و گوارای دو گوی بی

حرکت داد و نگاه  وار روی آنزمان نگاه خندان خود را روی شکمش ثابت کرد و دستش را نـوازشمردش کرد. هم

چنان مشتاق و شهریار هم همراهی کرد. چه تصویری بهتر از این صحنه که بهاره به مانند دیگر مادران آن
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کرد و پدر رئوفی چون مزد و منتش او را آرام میحال تا زمان پا به دنیا گذاشتن جنینش با نـوازش پاک و بیخوش

برد. شعف و انتظار در تک روگذاشته بود، پس نهایت بهره را میشِشهریار که شاهد لحظات غیرقابل بازگشت پی

 به تک کلماتش هویدا و غیرقابل انکار بود.

خوام طوری تربیتش کنیم که مثل خودت بزرگ کنم. خیلی برنامه دارم. میشماری میبرای به دنیا اومدنش لحظه -

 پیشه؟م. خب! تو چی آقای عاشقهای خودش میدو برومند بشه؛ ولی اول از همه تن به خواسته

 گونه پشت گردنش را خاراند.نمایش

 م گفت.مگه گذاشتی حرفی هم بمونه؟ بهتره بگم همون که مادر بچه -

 بهاره مسـ*ـتانه خندید و گفت:

 تیپ؟ای پدر خوشدونستی یه دونهمی -

خود را فدای او کند؟ نگاه خاصی که هایش دل و قلب ها و افسونگریزبانیگفته بود حاضر است در برابر شیرین

ظریفش را میان بازوان قطورش مهار کرد و بدون تعلل  اش خوانا بود به او انداخت و جسمفقط برای معشـ*ـوقه

ها نهاده بود، دست که چانه خود را روی آنکننده بهاره کاشت. درحالیبذر عشق روی لبش را بر موهای مَسـ*ـت

های سیاه را به نوازش دستش میهمان کرد و با لحن دلش سخن خود را ای از آن ابریشمهراستش را باال برد و طر

 نجواکنان به گوش بهاره فرستاد:

 دونستی که؟چیزی. میاما فقط برای تو. برای من هم تو همه -

 بهاره با خیال راحت سرش را به مأمن فخار و امن همسرش تکیه زد و به تأیید گفت:

 س گفتی مَشق شب و روزم شده.دونم. از بمی -

 ای زد و اندکی او را به خود فشرد.خندهتک

 همین جا باش تا برگردم. -

ای به وجد آورد که هرچند سخت؛ اما رهایش کرد. کمی بعد وقتی با قولی که داده بود برگشت. بهاره را به اندازه

ربدری روی دهانش گذاشته بود و به گیتار در هایش را به حالت ضتوانست لب از لب باز کند. ناباورانه دستنمی

خواندن شهریار ارادت خاصی داشت و همیشه مشتاق گوش سپردن  دست همسرش خیره گشته بود. به نواختن و

 بود.

 وای عشقم، بهترین غافلگیریِ عمرم بود. آخه تو چقدر ماهی؟ -

آشوب کشیده بس بود تا لبخند عمیق و کمیاب  خسته تماشاگر و دل بههمین جمله کوتاه مرد در فیلم، برای مرد دل

های شهریار هشت سال پیش و اولین قطره اشک شهریار بیننده را برانگیزد. درنگ نکرد و بند را شبنم روی لب
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ها کشید. همان صوت ابتدایی میان نوای خوش پهن گیتار را روی شانه راستش تنظیم کرد و انگشتش را روی سیم

انگیزترین نوای فضا را ساخته بود. شروع کرد. نواخت و با ه درختان اطراف جذاب و دلهای روی شاخگنجشک

اش گفت و اش وصل بود، خواند و از بین کلمات بارها از دلِ دیگر نداشته و باخت دادهاراده قلبی که به میل هستی

گاری که گره عشق میانشان را خلق این چنین تسلی دل بهاره را تأمین کرد. تنها و فقط برای او. آن لحظات، پرورد

 رفتند.پای آنان پیش میسرا هم شاهد بودند و پابهکرده و پیوند داده بود و گیاهان باغ و حتی پرندگان نغمه

نتوانست. نگاهش دیگر دل دیدن نداشت. پرده ضخیم اشک سخاوتمندانه جلوی دیدگانش را گرفت و شهریار و 

های نمور را روی هم پلکتر کرد. استپ زد و کنترل را روی میز پرت کرد و بهاره داخل دوربین را محو و محو

گذاشت. قلبش تحت تأثیر فیلم بنا به تپیدن نهاده بود؛ ولی برای همراهی که دلی نداشت. دیگر کشش نداشت. 

دم شد. بوی مرگ هر دم هممیل میکرد، از زندگی دور و بیگشت و تجدید خاطره میهرچه به گذشته برمی

گرفت. زندگیِ او موقعی که دکتر از اتاق عمل خارج شد، به پایان صفحه شد و روشنای زندگی را میاش میتنهایی

اش پر کشیدند؛ پس چه توقعی برای ماندن داشت؟ های زندگیای مانده و نه... . ستونرسید و بسته شد. نه بهاره

 کس و تنها.شهریار مانده بود و حوضش، بی

دانست که مادرش، شهربانو، در درگاه ایستاده و همراه پسرش بیننده خاطرات جا مانده و ش بود و نمیدر حال خوی

ریخت. دریغ که زمان به عقب باز او بود و به مثابه ابر بهار از حماقت خود و همسرش اشک می زندگی بربادرفته

 شد!گشت و دیگر با یک گل بهار نمینمی

هایی کرد، با گامشده را پاک میهای سرازیرا را گرفته و با ساعد دیگرش قطرهحینی که با یک دست سینی غذ

هوای به آغـ*ـوش کشیدن شهریارش را داشت؛ اما حتم به  لرزان خود را به شهریار پسرش رساند. دل مادرانه او

گذاشت و ست میهراسید. از طرفی نباید دست روی دکرد و از همان مییقین با واکنش و تندی او برخورد می

 نداشت.« نشد»ماند. آمده بودند تا جبران کنند، هرچند دیر، هرچند دور؛ اما هیچ عملی گر مینظاره

گیریِ روی زبانش چرخید و چون جویای خرده« پسرم»لرزید و نظارتی روی آن نداشت. صفت مالکیتی صدایش می

 گونه خطابش داد:شهریار بود، ناچاراً این

 ای!ذات رو آوردم. حتماً گرسنهشهریار جان غ -

کرده یکه خورد، منتها به روی مبارک نیاورد. حتی سرش را باال نیاورد تا نظری کوتاه روی او اندازد و به چشمان پف

اش را باال کشید و تُن و قرمزشده و گریان مادرش برساند. البته با وجود تاریکی اتاق دانستنش غیرممکن بود. بینی

 حال:نهایت شوریدههای شهربانو رساند، غریب و بیش را به گوشدار و آرامخش

 اگه قرار باشه کسی غذام رو بیاره، الدن و زهرا هستن؛ نه شما! -

آوردن دستلبخند تلخی زد و کنایه در لفافه او را به جان خرید و بدتر از آن را حق خود دانست. برای مجدد به

حال، حق تخفیف و شِکوه هم دش ساخته بود در پیش داشت و بااینالعبوری را که خوهویت خود، راه صعب
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تر. کرد و شهریار را آشفته و عصبیتر میگرفت، اوضاع را سختماند و بحث را پیش مینداشت. اگر آنجا می

زد و تشنه که دلش برای بوسیدن روی شاه پسرش پر میگرمی و درحالیسینی را روی میز مقابل او گذاشت و به

 کرده گفت:های او بود، گرفته و بغگفتن«مادر»

 مزاحمت نمیشم، فقط اومدم غذات رو بیارم. -

 خورم. لطفاً برید!نمی -

انگشتانش را از زیر سینی بیرون برد و کمر صاف کرد. توقع دیگری نداشت. بغض متورم و حجیم گلویش را با 

 محنت قورت داد و ناراحت لب گشود:

 داشتن نمیشه غذا رو از خودت دریغ کنی.تی خودت باش. برای سرپاموندن و انرژیالاقل به فکر سالم -

شدن درب، سرش زمان با بستههایش را روی هم فشرد و آنجا را ترک کرد. همبه انتظار دریافت پاسخ نماند و لب

را زد و پشت پنجره  بلندرا بلند کرد و نگاهش را به سینی دوخت. نیشخندی زد و برخاست. کلید چراغ خواب پایه

ایستاد. وقتی بازش کرد، موجی از سوز سرمای پاییزی تمام جانش را در بر خود گرفت و در تقابل با التهاب 

کرد و نه از ته دل داد. نه ناله میالعمل طبیعی نشان نمیگرا گشته و عکسها بود درونجسمش نشست. مدت

ذره ضربه روان و هست و نیستش را به تاراج بـرده و ذرهریخت. خودخوری همانند خوره همه روح و اشک می

کرد. مغزش قد گیری را درک نمیکرد. قدرت تفکر، تکلم و تصمیمکوبید و زهرش او را فلج میمهلکش را می

خواب، نگاه از داد و حسش هم کارساز نبود. آنی برگشت و خیره چهاردیواری پیرامونش شد. با وجود نور شبنمی

زم اتاق گرفت و سرانجام روی گیتارش وقفه انداخت؛ همان ابزاری که به واسطه نواختن آن بهاره را به تمام لوا

کرد تا همسرش استفاده می ایکرد، همانی که بهاره از هر بهانهآسودگی خاطر و ماندگاری عشقش سهیم می

زد تا فرا گیرد. الحق آن هر دری میاش ذوق و هیجان داشت و به بنوازد، همان شیئی که امیرعلی برای یادگیری

ثمر تفاوتی نداشت. برای که و برای چه بنوازد؟ آورد؛ اما حاال با یک شی چوبی و بیدوران گیتار برایش شانس می

دار کند و به فرمان مغز انگشتانش را روی سیم بلغزاند؟ مگر کسی مگر دلی هم مانده تا قوه عواطفش را جریحه

 باارزشش دل و دین ببازد و به این شیوه لب به اعتراف بگشاید؟ مانده تا برای وجود

خود را روی دسته چوبی آن قفل و از پایه بلند کرد و از ساختمان خارج شد. از انتهای باغ  پیش رفت. چهار انگشت

هم چید. ها را روی تازگی فراهم کرده بود، برداشت و در حیاط خلوت پشت ساختمان آنچندین هیزم که باغبان به

سمتی پرتاب کرد. با اندکی مکث، فندک ها خالی کرد و سپس آن را بهبطری محتوی بنزین گوشه دیوار را روی آن

ای داشت، چشم کنندهرنگ آن که زیر نور کم چراغ تأللو خیرهرا از جیب شلوار بیرون آورد و به روکش طالیی

خود کشید. همین که شعله آن زبانه کشید و با هر طرف دوخت. انگشت شَستش را روی درب فندک گذاشت و به

هدف و صامت به شعله زرد و آبیِ ناشی از سوختن طرف مایل شد، آن را رها کرد و بیطرف و آنوزش باد به این

ای طول نکشید که آن شعله داغ چون ها انداخت. ثانیهآرامی روی آنها خیره شد. کمی بعد، گیتار دستش را بهچوب

وجوش آمد و همه اجزای آن را به مرز نابودی سوق داد. تمام پیکره آلت موسیقی را احاطه کرد و به جنب آتشفشان
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زا فروغ و سرمازده شهریار به دونیم تقسیم شده بود. همین که در اثر جذب مایع آتششعله آن در آیینه چشمان بی

شد! همان زمانی که همسرش را برای کار میرفته شعله کشید، گامی عقب برداشت. باید زودتر دست به رفته

راستی نقطه پایان زندگی او، در همان لحظه با همیشه از دست داد، همان موقعی که با زیبارویش دفن شد. به

 اش بسته شد.ی دکتر افخمی گذاشته و زندگیسخن ناامیدانه

*** 

 ان خود را به او رساند و نفس بریده گفت:زنها را پایین آمد و همین که به پاگرد رسید، زهرا خانم نفسپله

 ست.تون روی میز آمادهخیر شهریار... خان! صبحانهصبحتون... به -

انداخت، بودند می ه و معطوف او شدهنگاهی به پدر و مادرش که در سالن نشستکه نیمدست در جیب کرد و درحالی

 راهیِ درب خروجی شد.

 اشتها ندارم! -

نخورده گذاشتید. خدای ناکرده زبونم الل اتفاق نزنید. دیشب هم که شامتون رو دست حرف رو خواهشمندم این -

 بدی براتون...

 حواسم هست. به کارت برس! -

ها او را مادرانه ای که شهریار، همان پسری که سالزن با اکراه مُهر خاموشی بر لب زد و ناراحت از شکنجه

زنان از سالن عبور کرد. همان حین گونه ناالن گشته، با سری افتاده قدمینپروریده بود، تحمیل خویش کرده و ا

 لحن جدی کیومرث را خطاب به پسرش شنید.

 صبر کن شهریار! -

 تر از پدرش گفت:تمسک جویید و باز ایستاد. بدون چشم دوختن به او سنگین و جدی

 کار دارم. -

 تر برو. بشین!پیشِ پای تو مسعود رفت بیمارستان. یه ساعت دیر -

شک این نوع خوی مردانگی را از او به ارث بـرده بود. اندکی مکث کرد و گونه بود، محکم و آمرانه. بیهمیشه همین

پوش سرامیک سالن کشاند و دست از جیب هایش را روی کفمیل گامسپس روی پاشنه پا چرخید و کالفه و بی

دقیقاً برابر کیومرث و شهربانو قرار گرفت و آرنج راست را تکیه بر  نفره سلطنتی،های تکرها کرد. روی یکی از مبل

رنگ آن زد و انگشتانش را سایه بر لب کرد. نگاه عاری از گرما و عطوفتش را میخ چشمانشان دسته چوبی طالیی

 کرد و غریبانه گفت:

 شنوم!می -
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، کیومرث صدای گرفته و دلگیرش را با سرمای دریافتی چنگ بدی به دل هر دویشان انداخت. شهربانو بغض کرد

 ای صاف کرد و مردد پرسید:سرفهتک

 چه تصمیمی داری؟ -

 راجع به... -

 م.نوه -

قیمت هایش را به دسته گرفت و زهرخند گزندی کنج لبش نشاند و تمسخرآمیز محو کریستال گراناین بار انگشت

 قدر تلخ شد.روی میز شد و همان

 داری؟ نه، بهتره بگم اصالً فرزندی داری که بخوای نوه هم داشته باشی جناب کیومرث خان؟نوه؟ مگه شما نوه  -

تیر دوشاخه کالم او به هدف و درست در دو گوی فرتوت و جاخورده فرو رفت. گسیِ لحن پسرش مزه دهانش را 

 شده را خارج کرد:بریده پلک بست و لحن رو به انزوا کشیدهبه همان آغشته کرد. نفس

خوای بزن و خالصم کن؛ ولی نه با این روش. تو پسرِ منی ای هم که میکنایهگیرم. هر نیش و بگو، جلوت رو نمی -

 و جای هیچ انکار و اکراهی هم نیست.

را بر سر فردی آوار کند. تمام حرص خود  خونش به غلیان افتاد. شاید به دنبال تلنگری بود تا عقده این چند روزه

کرد، خالی کرد. جریان خون در رگ انگشتانش مختل شده و ِسر شده ه روی دسته مبل وارد میرا با فشاری ک

 بودند.

عنوان تنها فرزند و مگه خودتون نخواستید؟ ده سال پیش، همین جا تو همین خونه محکومم کردید و اسمم رو به -

تید؟ اگه تا حاال سکوت کردم، تنها پسرتون از شناسنامه پاک کردید و رفتید. االن چه چیزی عوض شده که برگش

زدید و تأکید داشتید، تو نوازی بود. الحمداهلل هنوز هم اون احترام و تربیتی رو که بارها ازش دَم میحرمت مهمون

ذهن و دلم نگه داشتم و مثل شما تو سطل زباله نینداختم. تا همین االن شما حکم مهمون من رو داشتید و قدمتون 

وغش و دور از یه غُلرنجگیتون نکنید و به زندگی بیی بهتره من رو بیش از این شرمنده قدمهم سرِ چشم؛ ول

 مصرف برسید.موجود خطاکار بی

های مادرش روی گونه و تا چانه چروکیده او خط انداخت. نگاه غمگینش را های بلورین و شفاف از گوشه پلکدانه

زد دوخت و جهتش را به پسرش رد و صورتش به قرمزی میکخیره به سرامیک نگاه میروی همسرش که خیره

 عوض کرد.

شهریار، پسرم ما برای همیشه برگشتیم. اومدیم که دوباره زندگیمون رو از نو بسازیم. ببین! پدر و مادرت  -

 وقت دیگه.ذاریم عزیزم. نه االن و نه هیچوقت تو رو تنها نمیاینجان. تو این شرایط هیچ
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ها درست جوری نگاهم نکن کیومرث خان، مگه غیر از اینه؟ پس از سالها زیاد دیر نیست؟ اونفواسه این حر -

دادن ندارم، پاتون رو به زندگیم باز کردید؛ بعد انتظار چه واکنشی از من دارید؟ چرا موقعی که هیچی برای ازدست

ش رو فرستادید و ردید و فاتحهبرگشتید، وقتی شهریاری در کار نیست؟ شهریار مُرده. خودتون هم چالش ک

 حلواش رو هم خیرات کردی؛ همون سال، همون شب نحس.

 شده سالن بود.ترین نوای پخشهق شهربانو، سوزناکاش زد و قوایش را کم و کمتر کرد. هقضعف بدی به معده

نگرفت. چشمان  رهنفس افتاده و از فرط خشم، تنش به عرق سردی نشسته بود. بازهم از موضع خود کنابه نفس

جا را از زبان دار و بهسوخت. هنگامی که آن جمالت نیشگداخته کیومرث در حسرت ندیدن مِهر فرزند می سرخ و

 سختی و عاجزانه دهان باز کرد:را منقبض کردند. به های قلبش گرفتند و چهره اووضوح رگشهریار شنید، به

 شهریار... -

 فوری با اعتراضش راه را بست:

داد و عارتون زدم حالت انزجار بهتون دست میبهاره چه هیزم تَری به شما فروخته بود که وقتی ازش حرف می -

دونستید؟ کجا بودید ببینید وقتی با مخالفت شما مواجه کردنش رو گـناه میشد عروس پسرتون بشه و عاشقیمی

های رد و از عشقش گذشت؟ بارها به دالیل و بهانهشد، به احترام منطق خرافه و دیدگاه غلطتون بازهم فداکاری ک

سروپا و مادرم به هم نخوره. همون مسعودی که یه الت بی م با پدر ومختلف من رو از خودش روند تا رابـطه

م رو ترک نکنم. با وجود کردید، مدام سرزنشم کرد و حتی کار به دعوا کشید که خانوادهجل خطابش میآسمون

یر خالصی که تو قلب من و بهاره فرو بردید و شادی روز عروسیم رو به عزا تبدیل کردید؛ کجا بودید تهدیدها و ت

هاش رو تو خودش ریخت؛ ولی یه درصد هم وقت نپذیرفتینش، تموم غم و ناراحتیببینین همون عروسی که هیچ

ته زندگیم بود، هم دوستم بود، هم جاش باهام مدارا کرد و سنگ صبورم شد؟ دختری که فرشمقابلم بروز نداد و به

گردید؛ اما کردم باالخره طاقت نمیارید و امیدوار بودم برمیمادر و هم همسرم. گمان می خواهر، هم پدر و

آن کردم، یهش توخالی و توهمه. همیشه وقتی کنار همسرم زندگی خوب و خوشی رو تجربه میدونستم همهنمی

تنها به یادم نبودید؛ شد. عوضش شما نهکنید و خوشیم زایل میو یادی ازم نمیخوردم که چرا نیستید افسوس می

خبری موندید های زندگیم هم خودی نشون ندادید. نبودید و ندیدید و تو عالم بیها و غمبلکه تو همون خوشی

ا چه حالی روز و ـغل کمرم خم شد. ندیدید بپسرتون چی کشید. ندیدید موقع فوت بهاره چطور با یه نوزاد در ب

ها خوردم تا پسرم به نبود مادرش و شما سختی روی پاهای خودم ایستادم. چه خونِ دلهام رو سَر کردم و بهشب

دونید چی برام جالبه؟ وقتی صبرانه منتظر دیدن شما بود. میعادت کنه. شما که خواهانش نبودید؛ ولی امیرعلی بی

بستم م شدم که بارها خودم رو به بار شماتت میته زن و زندگی و بچهپدربودن رو تجربه کردم، به قدری وابس

راحتی من رو پس زدید و بین مهر و محبتتون وقت شما بهمبادا از مهر پدری و همسری چیزی فروگذار کنم. اون

امیرعلی  سدّی ساختید. شما چه پدر و مادری هستید؟ من رو کشتید؛ اما من این کار رو نکردم و حتی از شما پیش

بینیم، حاال با چه رویی دونید چه ضربه عاطفی به پسرم زدید؟ شما که گفتین دیگه رنگتون رو نمیگفتم. می

 تونه شما رو...اومدید؟ حاال که پسرم نمی
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حال تسلیم تر کرد. راه تنفسش مسدود شد و به تقال افتاد. بااینمه غلیظی از اشک دیدش را تار و صدایش را بم

آنکه پلک ببندد تا وواج و صامت مقابلش خیره شد. بیشد، به اشخاص هاجبا صوتی که از ته چاه شنیده می نشد و

 اش فاش شود، گفت:مبادا غرور شکسته

راحتی ازش رفتنِ شما فقط یه رفتن ساده نبود، با جون سه نفر بازی کرد. شما قاتل سه نفرید. اول من که به -

ای که کوه صبر بود و مدال عذاب تحقیری که با قلب سنگیتون اتش کردید؛ دوم بهارهگذشتید و با دوریتون مجاز

عنوان ناعادالنه گردنش انداختید و اون هم به جون خرید و پسرم که در تمام لحظات نبودتون چشم انتظار بود و به

اگه هم قصد رفتن ندارید مشکلی کرد. برید. از اینجا برید و بذارید به داغ دلم بسوزم. آرزو عکستون رو نقاشی می

 کنم.سرم رو نگاه نمینیست، من میرم و پشت

شد که کیومرث جلویش قد علم طاقت و با آن پاهای مرتعش راهیِ درب خروجی میطولش نداد و برخاست. بی

کردند و در پسِ دریای غلیظ سرخش، افسوس و حسرت و غم و شماتت بیداد کرد. چشمان نمورش خون گریه می

جا بند نبودند. مصمم گونه راست خود را سمت او مایل کرد و وضوح در نوسان بودند و یکهایش بهکرد. پلکمی

 بارش را به گوش عزیزترین مخاطبش رساند:لحن غم

جای این عمارت و حتی شد و احترامش واجبه. بزن تا جایبزن! نگو این بشر زمانی پدرم محسوب می -

ترین موجود زمینم که حاال وتاهی از کیومرث افشار بود. بفهمن من خوارترین و پستخدمتکارها شاهد باشن ک

 الیق نوش جان کردنِ سیلی از پسرمم. بزن شهریار. بزن پسر!

بر آن بود در این میزان خشمش فراتر از حد معمول بود که حالت ناباوری را برانگیخته کند. اوایل تصورش مبنی

ست که از جلد شهریار پیشین بیرون گشته؛ ولی ظاهراً اشتباه کرده. چه کسی این زندگی چندین ساله تنها او

گنجید؟ کیومرث وقتی تعلل او را جویا شد، دست لرزان خود را غضبناک پیش برد دید و در باورش میصحنه را می

به انجام کارش  خواست او راای میو مُچ دست چپ پسرش را قفل کرد و تا نزدیک صورتش باال کشاند. به گونه

 ترغیب کند و جای تردیدی باقی نگذارد.

 کنی پسر؟ معطل چی هستی؟دست میچرا دست -

گر بود. نگاهش همچنان روی چشمان دودوزن پدرش در گردش بود. ریخت و نظارهصدا اشک میشهربانو بی

گر درونش را خاموش وقتی دست قدرتمند او روی مچش قرار گرفت، ته دلش خالی و سیلی عظیم، آتش طغیان

هایش را کرد. هنوز هم دلخور بود؛ اما نه به ازای سرافکندگی و سرشکستگی والدینش. همیشه کیومرث کرد. گالیه

 خان را در اوج دیده بود و ظرفیت از عرش به فرش آمدن او را نداشت.

کیومرث آزاد کرد. این بار  شدههای جمعها هنوز هم به هم آمیخته بودند که مچ دستش را از میان انگشتنگاه

 جان:داد، خسته بود و کملحنش بوی طعنه و کنایه نمی
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وقت خودت رو ذلیل و قابل ترحم نکن، حتی اگه طرف مقابلت من تو کیومرث خانی. عجز و البه بهت نمیاد. هیچ -

 کنه.باشم. بیشتر عصبیم می

هوای گرفته و خفه خانه بیرون زد و جَو پاییزی را  بریده ازکرد که شهریار نفسای نگاه میهدف به نقطهبی

سختی پشت فرمان قرار همه تنش را نداشت. بهدیگر تاب این ای گرفت. بس بود.جایگزین آن کرد و نفس تازه

 گرفت و حرکت کرد. دکتر افخمی با او تماس گرفته و درخواست دیدار حضوری با او را داشت. برای دیدار عجله

عجیب احساس ناخوشایندی از سرانجام مالقات داشت. این روزها طبیبان با سخنان  نداشت؛ زیرا

ماند عزرائیل که در طول پنج بار آمدنش، مشخص زدند. میشان سند کفن و دفن او را هم امضا میکنندهمأیوس

 ُمرده خواهد گرفت.کردن این بنده دلنبود چه زمانی رخصت پروردگار را برای همیشه فارغ

*** 

 مگه حرفی هم مونده که زده بشه؟ -

گیری پیش رویش زیر شد و سپس گردنش را باال سوق داد. راه دشوار و نفسای سربهدکتر صابر افخمی لحظه

کرد. سکوت او، اخطاری بزرگ برای شهریار از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمی داد؛ لیکن طبق وظیفهجوالن می

خوبی واقف بود سخنانی قرار است مستمع شود که چندان بوی طراوت و هم به زده به همراه داشت. خودشدل

 وسخت را داد.حیات نخواهند داد. نهایت، رضایت شکستن آن مُهر سربسته و سفت

شرایط پسرتون حرفی نیست که به شما گفته نشده باشه. بارها شما رو در جریان قرار دادیم و خودتون هم آگاه  -

های مغز، صحت های نوار مغزی و آنژیوگرافی نهایی از رگه وضعیت تغییری نکرده و نمونههستید که متأسفان

دونید یه ماهی از این قضیه گذشته و صالح نیست بیمار بیش از کنه. راستش خودتون هم مینظرات ما رو تأیید می

مش رو به عهده خودتون واگذار این تو اون وضع باقی بمونه. متأسفم این رو میگم؛ ولی در قبالش مسئولم و تصمی

دیدگی به ترومای شدید در ناحیه سر کنم و هیچ اکراهی در میان نیست. ببینید، بیشتِر بیمارانی که دچار آسیبمی

رسه؛ حاال یا با رضایت قبلیِ خودشون و اینکه کارت میشن که در این حالت مرگ یا کمای مغزیشون به تأیید می

گیرند و خیلی از کنندگان قرار میشون در لیست اهدایا با رضایت تمام و کمال خانوادهاهدای عضو دریافت کردن و 

گردونن. بیماران دیگه رو که حتی با یه مشکل جزئی زندگیشون به خطر میفته و َلنگ پیوند هستن به زندگی برمی

تاج عمل پیوند هستن. بارها مورد تو همین بیمارستانِ ما، هم شمار بیماران کمای مغزی زیاده و هم بیمارانی که مح

بـرده؛ اما با تصمیم های داخلی و احشایی رنج میداشتیم بیماری از مشکل حاد ریوی یا قلبی و سایر اندام

ش، سالمت قبلیش رو به دست آورده و به زندگی برگشته. حاال من آمیز خودِ بیمار اهداکننده و یا خانوادهتحسین

تنها وجدان خودتون؛ دونید در این عمل خیر شریک بشید و بدونید نهکنم اگه صالح مییهم فقط به شما پیشنهاد م

رسه و هم دعای جوری هم به پسرتون ثواب میکنید. اینبلکه روح پسر کوچولوتون رو هم در این شادی سهیم می

بر ط اگه تصمیمتون مبنیتون هست. فقوپناه شما و خانوادهخیر بستگان و نزدیکان بیمار پیوندی، همیشه پشت

 رضایته زودتر اقدام کنید؛ چون هر چه زمان بگذره به همون میزان بیمار شرایط اهدا رو از دست میده.
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کند و ای هم مانده که دکتر سخنش را باروت روی آتش قلبش مینیشخندی درونی بر جانش نشست. مگر خانواده

د. دیگر رمقی برای ایجاد پرخاش و ممانعت نداشت. تنها نگاه سوزاندش؟ خالی شده بووبُن میناغافل از بیخ

 زده و صامتش را روی چشمان منتظر و ناراحت دکتر افخمی سنگین کرد.قطب

این مسئله با او درگیر شده و  دکتر خود را برای هرگونه واکنش از جانب شهریار آماده کرده بود؛ چرا که هر بار سرِ

کرد پسرکش را جهت درمانی امیدوارانه، راهیِ یکی از بهترین مراکز ه و سعی میشهریار پا را در یک کفش کرد

پزشکیِ کشورهای پیشرفته دنیا کند. ولی این سردی، این سکوت و نگاهی که نه سوزَش پیدا بود و نه سرمایش، 

 انداخت.گرفته از تردید و یا همان ساحل قبل از به سونامی نشسته بود به جانش میای که نشأتواهمه

 برم.گردم. پسرم رو میاز حرفم برنگشتم و برنمی -

شدن نداشت. هنوز تیر کالمش را از کمان رها نکرده بود. تاکنون زه مانند بیرون فرستاد و قصد تسلیمنفسش را آه

درت کشاند و آنکه تیر را رها کند. برای آنکه بازکردن این مسئله برایش سخت نباشد، زه ذهنش را با قرا کشید، بی

 نیروی حاصل را به زبان سوق داد و سرانجام تیر را رهانید:

شید و اون طفل معصوم هم اذیت میشه. آقای افشار! شما هر بیمارستانی که برید کمای فقط مرتکب گنـاه می -

ای جز لی چارهدونم پذیرفتن این قضیه خیلی سخته؛ وخارج ایران هم نداره. می کنن. ایران وپسرتون رو تأیید می

اومدن ندارید. به این فکر کنید شاید قلم صالح خدا بوده که در دفتر تقدیر امیرعلی به این شیوه صبوری و کوتاه

بین باشید. تو همین جا روی یکی از نوشته بشه. شما چه کنار بیای، چه نه این حکم الهی صادر شده؛ پس واقع

سالشه، درست همسنِ پسر شما.  ۸کنه که فقط وپنجه نرم میای داره با مرگ دستها دختربچههمین تخت

حال خاطر عارضه قلبی و با وجود شرایط بحرانی و خاصی که داره، یه ماه تو بیمارستان بستری شده و تابهبه

کنه؛ به حدی که در تر شده و خطر بزرگی تهدیدش میچندین بار قلبش از تپش ایستاده. جدیدًا وضعش وخیم

گرده و ما هم تمام توانمون رو در دنبال مورد مناسب میران پیوندی در اولویت قرار داره. پدرش دربهلیست بیما

گیری کنید. خوام خوب فکرهاتون رو کنید و سپس تصمیمای حاصل نشده. ازتون میجمع کردیم؛ ولی فعالً نتیجه

 کنه و هم امیرعلی به سعادت اخروی برسه.این فرصت طالیی و خوبیه که هم اون دختربچه از این درد رهایی پیدا 

ثمر از دکتر صابر گرفت و برخاست. هیچ نگفت و فقط در سکوت اتاق را ترک کرد. چون تنه چشمانش را بی

هایش را آرام و نامیزان برداشت و پا به جایگاهی گذاشت که سی روز است مأمن جان گامشده درخت، بیپوسیده

. از آن دنیای بزرگ و آفتابی، تنها همین مانده و احتماالً پایانش هم همین جا ثبت تنگ و تاریک سرزمین او گشته

 شد.می

ـینه جمع کرد و سرش را به گوشه دیوار مماس با شیشه اتاقک تکیه داد و به آرام جانش چشم دستانش را در س

قات ممنوع است، خود را به هایی که مالیافت تا مقابل پرستاران بایستد و در ساعتدوخت. کاش قدری قدرت می

او رساند و دست کوچک و سردش را بگیرد؛ ولی تا هنگامی که شهریاری وجود داشت، نه حاال که موجود متحرکی 
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زدن اظهار وجود کرد و گاهی هم با حرفزنان در جَبر روزگار صبح را شب و شب را صبح میبیش نبود و پرسه

 کرد.می

 ع به تکلم کرد و پسرکش را خطاب داد.باز روانش به عادت اخیر شرو

خوای بگی شنیدی چی گفتن؟ شنیدی دکترت به من چی گفت و بازهم از خواب نازت بیدار نشدی؟ تو هم می»

کنم؟ چرا؟ چرا امیرعلی؟ مگه برات پدری نکردم؟ منی که هم برات راست میگن بابا، من برای همیشه ترکت می

فهمیدی نفسم به نفست گره خورده؟ ازم ناراحت شدی؟ دیگه من رو الیق مادر و هم پدر شدم. مگه ندیدی و ن

ل میشم که به خالقت بگی گـناه ت ندونستی؟ چرا؟ پسرم چرا؟ حداقل تو بگو گنـاهم چیه؟ به تو متوسدیدن دوباره

رنگونم قدر بدبختی چشید؟ اصالً اگه قرار بود کوه مشکالتم به حدی کمرشکن باشه که سپدرم چی بود که این

سختی روی پاهای خودم بایستم، که تو دانشگاه نگاهم به مادرت بیفته کنه، چرا وارد این دنیای لعنتی شدم؟ که به

جا تقدیم اون نگاه معصومانه کنم و حاال از دستش بدم و جز چندتا عکس و فیلم و خاطراتش ودینم رو همونو دل

رم؛ اما پسرم رو طوری پروبال بدم که هیچ کمبودی احساس همه رنج رو به جون بخچیزی برام نمونه، که اون

ها رو بگیرم تا از خوام جواب همه اینهام رو باهاش پر کنم. امشب شب عاشوراست و مینکنه، که تنهایی

پردازم و خودم خبر ندارم؛ اما این رو بالتکلیفی در بیام. شاید واقعاً خطایی کردم که بهای سنگینش رو دارم می

نفسم! چه برسه بخوام سرخودانه تصمیم هم بگیرم که... آه تونم ازت بگذرم همدونم هنوز هم نمییخوب م

 «داشتنی؟ چه روزگاری برام رقم زدی فرشته کوچولوی قهرمانِ من؟امیرعلی! چی به روزم آوردی کوچولوی دوست

شده از زد. سخنان دکتر مانند سطل کجاش را کامل به دیوار هایش را با درد بست و روی پاشنه چرخید و تکیهپلک

بسته و فکرش گونه که چشمگذارد. همانشد و نفس را حبس و قوایی برایش نمیآب یخ بر سرش ریخته می

زبانی از او خواسته بود با پذیرفتن پیشنهاد سربسته ناگاه سخنی در ذهنش چراغ زد. دکتر با زبانِ بیهزارجا بود، به

توانست چنین ستمی در قبال نجات دهد. یعنی قلب پسرش را تقدیم او کند؟ چگونه؟ مگر میاو جانِ آن دخترک را 

وار و سبکش را جانب او کشاند. دلش گرفته بود. ها را باز کرد و برای صدمین بار نظر حسرتپسرکش کند؟ پلک

کردن بغض یبهانه خوبی برای خلوت دل و خال های محل برساند.خواست خود را به یکی از هیئتمی

 اش بود.نشدنیتمام

که به پذیرش رسید، ها را سرازیر شد. همینبارش کَند و پلهمانند روتین به مشقت دل از آن پنجره و سیمای غم

کرد، چه رسد به اوی درمانده! حس مبهمی ای که گوش فلک را هم کَر میناخودآگاه ایستاد. باز همان سخن کلیشه

وجه مایل نبود هیچدانست. هرچه که بود، بهرخنه بسته و خودش هم علتش را نمی در قالب کنجکاوی به جانش

هایش را بلندتر برداشت؛ اما باز آن جو، گامقدمی برایش بردارد. به منظور جزم اراده و دوری از آن حس حقیقت

 تر از پیش جانش را گرفت و اراده او را مغلوب خود ساخت.صدای کوبنده مصمم

های کیبورد مشغول گرد کرد و پشت میز بلند چوبی ایستاد. خطاب به خانم حیدری که با کلیدردرگم عقبکالفه و س

 تایپ در سیستم بود، گفت:
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 عنوان بیمار بستری شده باشه؟ای هست که بهسالهاینجا دختربچه هشت -

 ه او داشت، با رویی گشاده گفت:را بینا شد، از آنجایی که شناخت کاملی ب زن نگاهش را باال کشید و وقتی او

 خوام متوجه نشدم. چی فرمودید؟سالم آقای افشار! عذر می -

حوصله پوفی کشید و انگشت شَست را گوشه لبش کشید. جالب آن بود خودش هم دلیل پرسیدن این سؤال بی

 دانست. سردرگم لب گشود:ربط را نمیبی

 ه اخیرًا اینجا بستری شده.گردم کای میسالهسالم. دنبال دختربچه هشت -

 خانم حیدری به فکر رفت.

 دونید؟نامشون رو می -

 نه. -

 راحتی پیداش کرد. مشکلشون چیه؟آخه تعداد بیماران این رِنج سنی زیادن. نمیشه به -

 تعلل کرد.

 عارضه قلبی. -

ای با شرایط نام دختربچه سری جنباند و به صفحه مانیتور خیره گشت. حینی که از میان لیست بیماران واجد این

 اراده گفت:بی کرد، رو به شهریارِجو میوشده را جستمشخصات گفته

 کنم.چند لحظه صبر کنید خدمتتون عرض می -

آمد که سرانجام متوقف شد. چشمانش را انگشت اشاره او روی کلید متحرک موس باال و پایین به گردش در می

 مجدد روی شهریار کشاند و گفت:

دونید. چطور راستش ناِم پنج دختربچه رو پیدا کردم که همین مشکل رو دارن؛ اما اسمش رو هم که نمی -

 راهنماییتون کنم؟

گشت که خودش هم مشخصات کامل او را نداشت و این کار را با خود اندیشید. حق با زن بود. دنبال فردی می

را بزند که یادش آمد در میان سخنان دکتر افخمی شنیده ای به خود تشر زد و خواست قیدش کرد. ثانیهدشوار می

ربایی برای یافتن توانست چون آهنبود آن دختربچه در لیست پیوندان قلب در اولویت قرار دارد. این اطالع می

 سوزن در انبار پر از کاه باشد. از داخل نوک زبانش را روی لبانش کشید و سپس گفت:

 مثل اینکه در اولویت هم هست. احتیاج به پیوند قلب داره. -
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خانم حیدری در سکوت خیره او و شدیدًا به فکر بود که با شنیدن این سخن شهریار شستش خبردار شد و 

 فرستاد، سریع گفت:اش را باال میکه یک تای ابروی کمانیدرحالی

 .۳۰۸گید. طبقه دوم اتاق وند رو میآهان! دختر آقای جلیل -

کرد و بین رفتن و کردن مدام خودخوری میو مردد به همان سمت گام برداشت. در طول طی زیر لب تشکری کرد

طرف تن مغزش بیبهدانست به ساز کدام برقـصد. در میان این نبرد تننرفتن، جدال عظیمی به پا بود و نمی

 کرد.فرمان حرکت داده و هدایتش می

 ببخشید آقا... -

حواس را هوشیارتر کرد. همین که حضور او را حس و به مرد جوانی بود، اوی بیای که متعلق لحن مضطرب و پخته

آمیز سرش را گونه کنار کشید. ابهامهایش را مطیعانه سمت مخالف حرکت داد و اینهوا گامصدایش را شنید، بی

 حرکت داد.گشتند، گذشتند و روانه اتاقی میسمت او و دو پرستار که هراسان و سراسیمه از کنار او می

شده روی تابلوی کوچک اراده چشمانش را به سر درب اتاق و به شماره حکمحض ورود آنان به داخل اتاق بیبه

نامفهومی  سال به همراه همهمهقبل از آنکه آن را هضم کند، صدای شیون زنی میان«. ۳۰۸»فلزی ثابت کرد 

شدند، نگاهش را رو به پایین سوق داد و مات و یزمان که شتابان از درب خارج مهایش گشت. همهمنشین گوش

سال را روی شانه نهاده و سعی زن میان زده خیره آنان شد. دختری چادری که با نگرانی و نگاهی سرخ سرِخشک

زده داخل وقرار نداشت و وحشتکردن او را داشت و مردی جوان که در تالش مهار مرد دیگری بود، آرامبر آرام

 شدن داشت.نگریست و قصد داخلاتاق را می

بودند که حضور شهریار را  ور گشتهفاصله چندانی میانشان نبود؛ اما به قدر کافی در آشوب قلب و دلشان غوطه

رخش به او دید داشت، ای که نیماحساس نکنند و نظرشان جلب او نشود. چهره مرد تقالکنان از همین فاصله

تر هایش را تیز و نگاهش روی او دقیقو را کجا دیده و همین موجب شد گوشدانست انهایت آشنا بود و نمیبی

 شود.

 خدا االن پس میفتی. نکن مرد...آروم باش علی! به -

شدت عصبی و هراسان شده تمام رخ در زاویه دید او قرار گرفت. بهناگاه چهره کبود از خشمش با آن فک سفتبه

 بود:

 ز دستم میره رضا.به درک! ولم کن دخترم داره ا -

 آلود و گرفته و هنوز هم اسبابِ مهار آن مرد خشمگین بود.لحن مردِ رضا نام، بغض

 رو خدا آروم باش. نِمیره! اولین بار نیست علی. تو -
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تنها چهارستون بدن شهریار؛ بلکه بنای بیمارستان را هم به لرزه واداشت. از این فاصله خراش او نهفریاد گوش

کرد و این زده او حرکات علی را آنالیز میشت او را که سمت اتاق نشانه رفته بود، جویا شد. نگاه ماتملرزش انگ

مزدومنت بینشان ردوبدل شد و تا قوه دانگ حواسش پِی آن شب مالقات بود. سخنانی که بیدرحالی بود که شش

یافت و همدیگر را به سفره دل روج میکرد، درد و امید بود که از دریچه قلبشان خعواطف و احساسات کار می

آور علی، برای بار دوم دل و باره غرش رنجشیککردند. عجب ضیافت عجیبی داشت آن شب! بهمیهمان می

 قلبش را لرزانید، لرزشی که فقط خودش واقف آن شد.

یدم. آه خدا! دارم جون شده و رنگ عین گچ و تقالهای دخترم رو دهای کبوددردنخور اون لببه خودم دیدم. منِ -

ها رو؟ ولم کن رضا! ولم کن! مهسا دخترم طاقت بـیار. کنی تا نباشم و نبینم این صحنهمیدم. چرا راحتم نمی

 کشم.خدا دیگه نمیزنم تحمل کن. بهخاطر منی که اینجا دارم پرپر میبه

ای از پرستاران را ی معترضانه عدهرساند. صدارفت و رساییِ صوتش را به استهالک میلحنش هر دَم تحلیل می

اش باشد و علی دومینش؟ شهریار شاهد فهمید که متوجهِ کردهبرانگیخت؛ اما در آن شرایط چه کسی حالش را می

 گرشان.وار و آشوبهایشان، حالت افسوسهایشان، نگاهتمامیِ لحظات بود؛ حرف

*** 

 وندعلی جلیل

های ریز و درشت عرق از پیشانی سرازیر گشته و با اشک چشمانش درهم هنفس افتاده و داناز شدت تقال به نفس

انداختند. کاسه خونین چشمش فقط گیری را به جان پوست صورتش میفرسا و نفسزار طاقتآمیختند و شورهمی

االی جداره داشته را از بلرزید و لرزش آن، دریای در خود نگاهروی اتاقی که اینک دربش بسته بود، ثابت شده و می

 برد.لغزاند و ابهتش را زیر سؤال میخود می

شد. مردِ عملش نبود و نخواهد بود. سَم انتظار، نه! صبوری از حد افراطش حکم مرگ را در پی خواهد داشت. نمی

صار شدت بازوی خود را از حای از غفلت رضا استفاده کرد و بهنیمی از جانش را گرفته و از کار انداخته بود. لحظه

 دستان او رها کرد و شتابان دستگیره را فشرد که فردی از آن سمت آن را گشود.

زده به چهره رنگ نداشته و نگاه آشفته و در تالطم او چشم دوخته بود، نقص سپند، حینی که ُبهتقامت رشید و بی

 نمایان و سبب شد لب از لب باز کند:

 این چه حالیه؟ -

هایش فشرد و ملتمسانه به او ش لبریز شده بود. یقه روپوش او را میان انگشتوقرار نداشت و کاسه صبرآرام

نجواکنان  متوسل گشت. قدرت تکلمی برایش نمانده و تنها عاجزانه خواستار شنیدن حرفی از جانب او بود.

 های او رساند.صدایش را به گوش

 مهسا... -
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ی یقه باز های او را از روو دستانش را باال برد و گره انگشتهایش را نرم درهم کشید گر اخمسپند غمگین و شِکوه

علی را از درگاه خارج کرد و کناری ایستادند. همان دَم دو پرستار مرد با عجله تخت  کرد. جسم ناتوان و سست

 دار را داخل اتاق هدایت کردند.چرخ

 مرگم کنی؟ دِ جون بکن!خوای دِقمی -

 وار دوستش را شنید.اشت که لحن تحکمحرکت نماند و گامی پیش گذبی

 برگشت! -

 ای رها کرد.شمارش معکوس تمام شد و به دنبال آن نفس آسوده

حال روی آن خوابیده بود، بیرون آوردند و همراهانش سمت جان و بیزمان پرستاران تخت را که اینک مهسا بیهم

 گونه دلواپس پرسید:ده بر تخت کرد و هماننگرانش را معطوف دخترک ضعیف افتاآن روانه شدند. نگاه دل

 بریدش؟کجا می -

سختی تونستیم برش گردونیم. لطفاً همین جا باش. اطرافش زنه. بههای ویژه. قلبش خیلی ُکند میبخش مراقبت -

 باید خلوت باشه.

شد که چگونه توسط هایش را ناباورانه روی بینی و دهان خود گذاشت و خیره دلبندش از حرکت باز ایستاد و دست

بیند؟ یعنی در این داشت این روزها را نمیراهرو گذشت و از دیدشان محو گشت. چرا باور  دار از خمِآن شی چرخ

شد که تحفه تبسم را تقدیم او کند؟ چه رسمی بود؟ چه صبری بود که عاطفه روزگارِ در فرازونشیب فردی پیدا نمی

وتار افکار خود اهمیت بود؟ در دنیای تیرههای آنان بیقـصید و به خواستهرنداشت و در همه حال به ساز خود می

 غرق بود که لحن پریشان و ترسیده رضوانه، نهیب بر عقل شد و هوشش را برگرداند.

 خاله؟ خاله چی شد؟ -

هایش را حصار جسم سبک و چون پوش سالن نداشت که شتابان دستفاطمه مسافت زیادی تا سقوط روی کف

کاه او کرد و به آغـ*ـوشش گرفت. رضوانه گریان، مرتب با پشت انگشتانش روی گونه کمی چروکیده و پر 

گر زد. رضای سرگردان و متعجب که تاکنون نظارهرمق در مأمن پسرش افتاده بود، ضربه میگشته او که بیمهتابی

لند سمت او دوید. همراه او وارد اتاق مهسا هایی بمانده بود، همین که نگاهش به اولین پرستار معطوف شد، با گام

شدند که اکنون فاطمه در آن بیهوش توسط پسرش خوابانده شده بود. پرستار که دختری سرزنده و جوان و 

حال حال فرو برد و رو به علیِ پریشانکار بود، معاینه جزئی انجام داد و سوزن سرم را پشت دست زن بیتازه

 گفت:

ماً فشارشون اُفت کرده. میرم دکتر رو خبر کنم تا پس از انجام معاینه کامل و نوشتن نگران نباشید. حت -

 های احتمالی، شما رو در جریان کامل قرار بدن. فقط ایشون سابقه بیماری ندارن؟آزمایش
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 کرد لب زد:الی موهایش پنجه کشید و ثقیل و عمیق، حینی که چهره مادرش را رصد می

 نه. -

 ده.خدا شِفا ب -

پس از رفتن پرستار جوان، سست و آشفته روی صندلی مجاور افتاد و دست گرم و پرمهر مادرش را میان دست 

ای طوالنی روی آن کاشت. وضعیت دخترکش کم بود، مادرش هم افزون ها وارد کرد و بو*سهگرفت و نیرویی به آن

 نه مهسایش را. شد مادرش را به حال خویش رها کند وشد! چطور تحمل کرد؟! نه می

کوبد؟ بُت که کوبد و بازهم میکوبد و میروز ثانیه پشت ثانیه شرطش را بر سرش میست که روزبهاین چه قماری

خواست؟ نگاه بارانی و پردردش، شکست؛ پس چه از جان نداشته او مینیست. حتی اگر هم بود، سرانجام می

 بود. های بسته مادرش نشست و طرف صحبتش هم اوپشت پلک

 وقت فرد باظرفیتی نبودم مامان. تو دیگه چرا؟ از یه طرف مهسا و حاال هم...هیچ -

مقصر خودتی برادرِ من. از زمانی که مهسا بیمار شد تا همین االنش هم ندیدی و نفهمیدی که مادرت از تو هم  -

خره و از غ دلِ پسرش رو به جون میپات بسوزه و بسازه؟ از یه طرف داخوددارتره و بروز نمیده. انتظار داری پابه

 ش رو. چه توقعی داری؟طرف دیگه هم بیماریِ نوه

حرف و آرام با پژمرده، چون گیاهی که خاکش از مواد غنی خالی شده باشد، گردن را سمت رضا باال گرفت، بی

کام حرف تارد و المکظاهری صامت؛ اما درونی پرتالطم! رضوانه همچنان مسکوت شنوا بود و به فاطمه نگاه می

 کرد.های برادر را تأیید میزد. گویا گالیهنمی

دونم فهممت. میخوای درکت نکنم؛ اما در حد فهم خودم میطور که تو میدونم سخته. شاید اونخدا میبه -

خیر هم خاطر مادرت هم شده کمی خودت رو کنترل کن. چند ماهه زندگی ندارید. تو این مدت اسخته علی؛ ولی به

 ای که سپند پیشنهاد داده بود میفتیم. مگه غیر از اینه؟ترم! فوقش به دست و پای اون خانوادهکه نگم سنگین

داد. گویا سرش پوچ و خالی بود و قوه منطق و ادراکش را کشان برخاست و پا به بیرون گذاشت. مغزش قد نمیآه

د و از طرفی سپند مالقات مهسا را قدغن کرده بود. شاید از دست داده بود. رضا و خواهرش نزد مادر علی ماندن

داند؟ شاید نسنجیده عملی فرصت مناسبی بود تا اندکی با خود خلوت کرده و گذشته را مرور کند. کسی چه می

ای مانند او دور از چشم دیدهمرتکب شده و از آن غافل بود. رفت و نفهمید فردی از جنس و تبار پدران دلسوز و داغ

آمده حواسش، دقایق زیادی است نظر به او دوخته و از همین مسافت پشت دیوار ایستاده و شاهد اتفاقات پیش و

 بوده باشد.

*** 

 شهریار افشار
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علی همان سمتی گام برداشت که شهریار آنجا بود؛ ولی سمت دیوار نچرخید و مسیرش را مستقیم گرفت و از 

آنکه تمرکزی روی رفتارش داشته باشد، را از دیوار گرفت و بیاش تکیه محض ترک سالن،ها پایین رفت. بهپله

زنان وسط سالن ایستاد و نگاهش را به زمین دوخت. دیدنِ دوباره علی، حقانیت آن شب را پیش چشمانش رو قدم

 کرد آن شب را در واقعیت دیده باشد.داد، باور نمیکرد. چرا که اگر این دیدار دوباره رخ نمی

کنم؛ چون من هم یه پدرم، چون یه درکتون می»سپارد. زده و چهره گرفته او را هرگز به باد فراموشی نمیغم لحن

های همین بیمارستان خوابیده و منتظر سرنوشتشه و حال دارم که حاال روی یکی از تختدختر کوچولوی مریض

قراره همه وتابه و قلبم بیلم در آبمن هم در انتظار دیدن جسم سالم و تندرستش، چون من هم مثل شما د

کردن. ای برام نمونده جز دست به دامان خالق شدن و بازهم انتظارکشیدن و صبوریوجودمه، چون مثل شما چاره

 «با این اوصاف... با این اوصاف توکلم به خودشه. هر چی اون بخواد.

چه واقعیتی شود؟ به چه هدفی؟ چرا چهره مضطرب فهمید. چرا اینجا بود؟ آمده بود بینای چه کسی یا حالش را نمی

قصد و غرض و کرد؟ چرا سخنان بیو ویرانگر آن مردِ علی نام، دیدگانش را پوشانیده و رهایش نمی

شنوا نبود؟ این چراهای رو به افزایش  ها را انباشته کرده و هیچ صوتی را غیرِ آنهای او، گوشکردندردیهم

ای به رویش باز شده که استارتش از همان شب رساندند. گویا درب تازهمرز جنون می حیرانش کرده و او را به

خورده و حاال با یک تلنگر از جانب دکتر افخمی و سپس اراده خودش و حال دیدن اتفاقات دقایق قبل، سر باز کرده 

داند و سرگشته مانده و نمی دفاعکرد در بیابانی تاریک و سرد، بیو او را گرفتار آن دنیای غریب کرده. حس می

 چطور خود را از بند آن نجات دهد.

 شهریار! تو اینجایی؟ -

هوا دستش را روی حضور او را نفهمید چه رسد، به شنیدن پرسش او. این حرکتش، اخم مسعود را جمع کرد و بی

داد و سبب شد گردن  لرزه خفیفی به تن او سرایت آرامی سمت خود مایل کرد.شانه راست شهریار گذاشت و به

 کرده و دیدگان گنگش را جلب مسعود کند.کج

 با توأم مرد! حواست کجاست؟ -

گفت که با شنیدن صدای دوست علی رادارهای مغزش تاکام سخن نمیاش گشته و المهمچنان مفهومی خیره

مده و مشغول صحبت با هایش تیز گشتند. آنی برگشت. همراه یکی از دکترهای بخش از اتاق بیرون آفعال و گوش

 او بود.

 خیالم راحت باشه که مشکل حادی نیست؟ -

 بهتون که عرض کردم. -

 آخه گفتم شاید موضوعی هست که شما داخل اتاق مطرح نکرده باشید. -

 دکتر دستی به شانه او زد و پلک روی هم گذاشت.
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طور که عرض کردم اطرافش دور از هیجان و نخیالتون آسوده. فقط داروهایی که گفتم رو حتماً تهیه کنید و همو -

 کنن.دلهره باشه. همین موارد رعایت بشه، اگه خدا بخواد بهبود پیدا می

 ممنون دکتر. خسته نباشید. -

 ست.کنم، وظیفهخواهش می -

 شهریار! -

 دست به کمر سدّ نگاه کنجکاوش شد و طلبکارانه به او دوخت.

 یززدن هم نیستی که بگم اول صبحی خواستی یه فیضی ببری! تو چت شده؟مردِ حسابی آخه کالً اهل چیزم -

هایش را از قسمت جلوی مو همان ثانیه رضا از کنار آنان گذر کرد و از خمِ راهرو گذشت. همین که دور شد، انگشت

 تا عقب و سپس پشت گردن امتداد داد و کالفه گفت:

 از کِی اینجایی؟ -

 رت در جریان بودن، مگه بهت نگفتن؟ شهریار؟ ای بابا!دو ساعتی میشه. مادر و پد -

شد؛ اِال چشمان دلخور و قرار و ناآرام به هر سمت کشیده میحواسش را برای چندمین بار جمع کرد. نگاهش بی

 سفیهانه مسعود.

 کردی؟ چیزی شده؟کار میاینجا چی -

 نه. -

 مسعود تردید داشت.

 خوای باور کن یا نکن!می -

 همه لطفی که در حقم انجام میدی!م از اینممنون -

 زهرخندی زد.

 تونی به کارت برسی.من هستم. تو می -

 خاطر روز تاسوعا تعطیله. یه سری کار داشتم؛ ولی میفته بعدِ عاشورا.امروز به -

 گرفت، رو به او گفت:دست در داخل کت برد و همراهش را بیرون آورد. حینی که شماره امیر را می

خاطر تعطیلی فقط امیر و نعیمی هستن و نمیشه با رسه. بهعت دو ظهر یه بار مهمی از داروها به دستمون میسا -

 وجود دو نفر کار رو زودتر جمع کرد. تو هم برو.

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



127 
 

 مشکلی نیست. اما اگه نیاز به امضا و ُمهر تو باشه چی؟ -

 حلش کردم. فقط کاری رو که گفتم انجام بده. -

 کرد و سری به عالمت تفهیم جنباند. نفس عمیقی خارج

 باشه. تا اتمام زمان مالقات چیزی نمونده. تو هم بهتره بری. -

های ملزم را با دوستش انجام داد و پس از وداع، راهی متقابالً سرش را حرکت داد. طی تماس تلفنی هماهنگی

آن کودک را ببیند؛ ولی به کدام  سالن آی.سی.یو شد. وقتی به محوطه رسید، دست و دلش لرزید. تمایل داشت

وجو کرد تا باالخره باز ایستاد. دقیقاً مجاور اتاق پسرش بستری و قدر جستدانست. آناتاق هدایتش کردند، نمی

 ها و دستیارانشان درحال معالجه و دیگر کارهای مربوطه بودند.بیهوش افتاده بود و پزشک

کشید تا پس از رفتن آنان، ها نباشد. همچنان انتظار مید آنکامل پشت شیشه نایستاده بود تا در معرض دی

شدن اتاق، به شانه چشم انتظار نماند. بعد از خالیگر شود. بیش از آندخترک بدحال را از همین مرز و فاصله نظاره

 راست چرخید و تمام قد نمایان شد.

انبوهی از تشکیالت و دستگاه اکسیژن نفس رحمانه زیر وسالی هم نداشت و بیدلش به درد آمد. طفل معصوم سن

گرفت. برد و مدام مقابل نگاهش رنگ میای هم از یاد نمیخورده و ناتوانش را ثانیهکرد. یاد پدر زخمگدایی می

تر سوخته در ناخودآگاهش شفاف و شفافگر مانده و یا چرا این مرد دلدانست برای چه اینجا ایستاده و نظارهنمی

ها یک تفاوت اش وجه اشتراک فراوانی داشت؛ منتها در کنار همه آن وابستهایط دختربچه با امیرعلیشود. شرمی

بخشید مگر با پیوند حال بهبود نمیعمیق و علنی هم داشتند. به همان اندازه که به احتمال قوی این دختر مریض

ان را بارها بر سر او کوباندند که هنوز که چنان قطع یقینشای! آنقلب، پسرک بینوایش... نه تردیدی و نه واسطه

ای وخیم و سخت عالج تبدیل گشته و از قضا آن هم امیدی به ترمیم کند و به صورت غدههنوز است سنگینی می

 نداشت.

گیرش شده؟ سردرگم پلک به سرِ او چه آمده؟ چرا سرگردانِ حال خود شده؟ این دیگر چه حسی بود که گریبان

رو را طی کرد و آواره شهر آنکه سمت پارکینگ رود، مسیر پیادهدل از بیمارستان دل کند و بیتهبست و نزار و خس

 شد.

بارید و نرمک روی تنِ خسته و خفته گیاهان و مردم همیشه غرق در منجالب زندگی میهوا پربار بود و باران نرم

بود؛ ولی با آن تفاوتی نداشت. گویا امروز تمام  ها ماندهداد. تا عصر ساعتنوید پابرجاماندن طبیعت زندگی را می

 شد و عجیب مناسب مراسم سوگواریِ ساالر شهیدان بود.انگیزی سپری مینهایت غملحظاتش در غروب بی

زنی و زنجیرزنی باشکوهشان و به صدا ـینهزدند و با سگروه خیابان را تا اولین میدان دور میهای محل گروههیئت

پای عرش ملکوت اشک ها، بانگ رسیدن روز تاسوعای حسینی را سَر داده و خالصانه پابهلدرآوردن آن طب

حال با شور و حالی های آب بود و بااینزده و صورت غمگین و عزادارشان مملو از قطرهریختند. موهایشان نممی
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چه شد که با شنیدن مکرر این نام راستی دادند. بهسر می« یا حسین»ناپذیر به مراسمشان ادامه داده و نوای وصف

اش را شکست و مات ایستاد؟ مگر میان اطرافیانش با اشخاصی که این نام دست و دلش به طوفان نشست و اراده

شد؟ امان میدانست، دچار این لرزش بیرا متعلق به او می« حسین»را داشته باشند برخورد نکرده؟ چرا وقتی نام 

 توانست توسل خوبی هم باشد.انداخت، حتماً میگونه آشوب به دلش میمش، ایندادنِ اساویی که با خطاب

او در هم آمیخت و غلتیده شده و چه خوب که باران  مبرای برخوردی روی گونه اولین قطره اشک با بلور شفاف و

ازی در ایثارگری و راستی چه اعجدانست. بهگونه میبر همراهی با حال گرفته او، رسم آبروداری را حاذقعالوه

ها سال هنوز هم برای دوستدارانش دیده عالم بود که داغ دلش پس از میلیونمنش و هیبت و صالبت این مرد ستم

 شدند؟کردند و برای رفع مشکالت و حاجات خود، به او متوسل میطور عجز و ناله میملموس و زنده بود که این

زنان اضافه کرد و و از باالی جوی گذشت. خود را به گروهی از سـینه های ناموزون خود را روی آسفالت کشیدگام

زا و در معرض مستقیم نزوالت آن سوق داد و گشته از ابرهای بارانسمت آسمان سیاهاختیار نالید و سرش را بهبی

از قبل. هرچه گفت، تر شکستهمرتبه و هر بار دل را خطاب کرد؛ نه یک بار، نه دو بار، چندین« حسین»زیر لب نام 

جا بند کوبید و یک*ینه میتر، خود را به درودیوار ستابمحابا و بیفضای دهانش از آن اشباع نشد و قلبش بی

 شد.نمی

گفت. هر چه در این دلِ ناجوانمرد تلنبار شده و به شکل عقده تغییر یافته بود، خالی کرد و به التماس افتاد. توبه 

یابد. با قسم خورده بود اگر حاجتش را امشب نگیرد، از این زندگی برای ابد رهایی می کرد. طلب مساعدت کرد.

کشیدن خودِ عذاب بود. اگر بناست بماند جواب، نفسنشده و هزاران سؤال بیهمه اتفاقات از پیش تعیینوجود این

ست و با خود چندچند است. ندگیهای زندگی مقابله کند، ابتدا باید بداند کجای این زو با کوه مشکالت و دغدغه

ها را با هم تطبیق دهد و سپس به یک کُل برسد تا باید برای هزارویک پرسش ذهنش، پاسخی منطقی داشته و آن

 تواند!گونه نمیموفق شود. این

*** 

 فصل یازدهم

 وندعلی جلیل

رانه و با دنیایی از شکی که وجودش درست شنید؟ نه! چرا باور نداشت؟ حال چه کند؟ بخندد یا گریه سَر دهد؟ ناباو

 رساند لب زد:را احاطه کرده بود و جانش را به لب می

 راست میگی سپند؟ -

 طبعی وارد شد.تر کرد و فوری از درب شوخسپند لبخند مات لبش را پررنگ

 م باورت میشه؟ مگه با تو شوخی دارم برادرِ من؟بگم جانِ زنِ نداشته -
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تنها نگاه، بلکه همه روح و روانش را در حالی و شعف نهرا روی لب جمع کرد. برقی از خوش شده دست خودمبهوت

 بر گرفته بود.

 باورم نمیشه. یعنی... آزمایش مطابقت داشته؟ -

 کرد.سپند برخاست و کنار او جای گرفت. خرسندیِ دوستش او را هم شادمان می

 کنن.عمل رو آغاز میحقیقت داره. به امید خدا فردا هم تیم پزشکی  -

های شبانه برای همیشه گورش را گم کرد و دیگر م شد. سایه نحس کابوسهایش خیس گشتند. تماچشم

گردد و نخواهد گشت. دو روز تمام در شوک مانده بود. اتفاق، پشتِ اتفاق! رضایت عمل پیوند و حاال هم بازنمی

ها حسرت شنیدنشان را به دل گذاشته بود. سخنانی که مدت داشتن شرایط عمل بیمار و اهداکننده. همانخوانیهم

اش تابیده شده و گرمای مطبوعش را به دنیای سرمازده او وضوح نور امید الهی به زندگیشناخت و بهسرازپا نمی

 کرد. مستأصل دستش را روی زانو مُشت کرد.بازتاب می

 آمیز میشه؟به نظرت عملش هم موفقیت -

یافته او کفایت نان چشم بست و همان هم برای رساندن آرامش به دل سرگشته و اینک طراوتسپند از روی اطمی

زمان شنیده بود. سپند او را جویای اتفاق دو روز گذشته قرار نداده بود که اختیار برخاست. دو خبر را همکرد. بیمی

شده او را عمیقاً درک حالِ دگرگون کننده قلبی مناسب برای دختر رفیقش محیا گشته.با رضایت والد فرد اهدا

های سپند هم هایش را به بازوهای علیِ حیران گرفت. ارتعاش جسم او، به دستکرد. متقابالً ایستاد و دستمی

 ساطع شد.

 حالت خوبه علی؟ آروم باش مرد! -

 بریده و با حالی خراب گفت:نفس

 میشه یه سیلی به صورتم بزنی؟ -

 چی؟ -

 گرفت.و به مثابه تنِ در نوسانش آرام نمی زدنگاهش دودو می

 بینم.خوام باورم شه دوباره رؤیاش رو نمیمی -

 هایش را به غم نشاند.هایی که از زندگیِ علی گذشته بود، چشملبخند زد؛ ولی یادآوریِ سیل عظیم درد و رنج

اب رنگی و چهاربُعدی دیده؟ ها چیه داداش؟ کدوم خواب؟ تا حاال کسی خومگر بعدش دستم بشکنه. این حرف -

 اگه خالفش رو ثابت کردی، پس معلومه حسابی پیشرفت کردیا!
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های او باز گرداند. مردانه علی را به آغـوش ها تبسم حقیقی را به چهره و لبو خندید. گویا موفق شد پس از مدت

 کننده گفت:کشید و دستش را پشت او حرکت داد و همان حال، دلگرم

دی، مرد و مردونه پای مشکالت زندگیت ایستادی و پا پس نکشیدی. این خبر و حس شیرین مبارکت صبوری کر -

 باشه.

تر از این حالت هم بود؟ شان را تار کرده بود. قشنگجدا شدند. حلـقه اشک به چشمان هر دو نشسته و دید

رفت؟ نزد دخترش، یا مادرش تا حرف سری جنباند و اتاق را ترک کرد و سپند هم هیچ نگفت. اکنون کجا میبی

خبر را به او دهد، یا خود را به عبادتگاه برساند و پروردگارش را شکر گوید که صالح سالمتیِ دخترکش را خواسته 

کننده و حال غیرقابل توصیفش شیرین کند؟ از حالو یا با دادن شیرینی کام مردم شهرش را به یُمن خبر خوش

گذشت و در این مدت تنها دو بار، آن هم فقط پنج دقیقه ای میاز کار افتاد، دو هفته آخرین باری که قلب جانِ دلش

تر گشته بود و های بسته دخترش بود. شرایط بحرانی و وضعش وخیمبدون تماس فیزیکی و از دور، تماشاگر چشم

بش عمیقی دچار شده زندگی برایش حکم مرگ را داشت. رعب و وحشت، سنگدالنه قلب او را نشانه رفته و به کو

 آمیز نبود.های منحوس و جنونگرفته از آن نبود، ردی از آن حالتاینک، غیراز فراخی و استرسی که نشأت بود.

ای عزم و اختیار خود را جزم کرد و از در سپاسگزاری از معبود وارد گشت. نزدیک به بیمارستان داخل کوچه

محض زد. همان جا هم نذر کرده بود. بهمقدس زیاد سَر میمسجدی بنا شده بود و این مدت به آن مکان 

 کند.آمیزشدن عمل، همه را ادا میموفقیت

شکل با آن ای نشست و قرآنی را که رضوانه به او هدیه داده بود به دست گرفت و به بنای گنبدیگوشه

های در ای هم میان لبهنواز چشم دوخت و نام خدا را ثانیالجثه و چشمها و لوسترهای عظیمکاریشیشه

جوشش پنهان نکرد. قطرات اشک یکی پس از دیگری خود را سهیم کرده و خلوت عاشق و معشوق ابدی را وجنب

 کردند.کامل می

شده از های خیسچون عسل لب« اهلل»سابقه خود مانده بود و نام بی زنان در حال و هوای عجیب وگونه پرسههمان

 خوراند که صدایی شنید:کرده و با هر دفعه گشودن آن، شهدش را به دهان می باران نگاهش را آغشته

 دونستم اینجایی!می -

ها را آنکه مقابلشان را بگیرد، به رضا نگریست. رضا مالیم فاصله پلکبا همان نگاه بارانی بی سرش را باال گرفت.

 ه زد و روی دوزانو نشست.سرش تکیبه صفر رساند و کنار او به پشتیِ مخملی سبزرنگ پشت

 چشمت روشن داداش. -

 ها را زدود و لبخند گرمی بر لب پاشاند.با پشت دست اشک

 ممنون برادر. -
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خواد. ببین تو این ماهِ واضحه امتحانت رو حسابی پس دادی و خدای اون باالباالها هم عجیب خاطرت رو می -

 یم!روا شدی؟ حکمتت رو شکر اوستا کرعزیز چطور حاجت

 خاطر گریه ایجاد گشته بود، دهان گشود:ای که بهاش را باال کشید و با لحن گرفتهبینی

 کار کنم؟من باید چی -

 از چه نظر؟ -

 سوق داده شد که رضا لبخندزنان گفت:« قرآن مجید»چشمانش سخاوتمندانه در کاسه چرخید و به نام 

م کنه. دیدی میگن خدا گفته بندهه تشکر قلبی هم قبولت میقدر دوستت داره که با ییقین داشته باش خدا این -

کار یه قدم سمتم بیاد من ده قدم میرم؟ خوب از معنیِ این جمله استفاده کن. این قرآن عزیز نیست؟ دست تو چی

 کنه؟ یادمه داده بود به رضوانه.می

آن شب بارانی و طرف صحبتش رضا  چشمانش به کتاب و ذهنش به زمان روی کتاب فرستاده شد.نگاه هر دو هم

 بود:

ای که حاال حکمتش همون یه قدم ده قدمی بود که گفتی. خواهرت فقط واسطه شد تا به وسیله این معجزه -

 دستمه اون یه قدم رو خالصانه و درست بردارم.

 ای کرد.خندهتک

 پس سبب خیر شد. -

 پرده و قاطع گفت:بی

 کار کردی؟کنیم. راستی تو چیبیشتر از اون چیزی که فکرش رو  -

 انحنای تبسمش پر کشید. چینی به پیشانی داد و چهره سختی به خود گرفت.

 رفتم سر وقتش و بدهیم رو تسویه کردم. -

 کردی؟ آخر هم کار خودت رو -

 جدی شد.

 رفتم.ها باید میزودتر از این -

 سفت و سخت رضا مایل شد.رخ سمت نیمـینه بیرون کرد و کامل بهای از سبازدم کشیده

 دردش چیه؟ -
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 ها کج کرد.پوزخند زد و مسیر نگاهش را به قفسه کفش

فطرت دو ماهه نامزد پست« چی رو از نو آغاز کنم.خوام و تصمیم دارم همهرضوانه رو می»باورم نشد؛ اما گفت  -

 خواد و هم خرما!کرده، بعد هم خر رو می

 فرط تعجب باال پرید.، از یک تای ابروی مردانه علی

 مطمئنی؟ -

 با حرص نگاهش کرد.

خواست سرم رو عین کبک تو یه متر برف فرو کنه؛ اما خبر نداره طرف آره، الکردار ازمون مخفی کرده بود و می -

مدرک کمر به تهدیدش بستم.  وتوش رو درآوردم و آخر هم با سند وحسابش اون هالویی نیست که دنبالشه. ته

هاش رو با خاک یکسان کردم و صاف برگشتم ورِ دل شما؛ البته به گمانم مزاحم گریم نقشه و حیلهخالصه تمو

 شدم.

 داشتند که علی مزاح کرد:های مکعبی شکل چوبی برمیهایشان را از داخل قفسهکفش بلند شدند.

 شد.اومدی لطف بزرگی در حقم میکه اگه نمی -

ها ت بیرون درگاه انداخت و حینی که پای راستش را داخل یک لنگه از آنهایش را روی موکریزخندی زد و کفش

 گذاشت، خم شد و گفت:می

 خوام جناب رئیس! قصد جسارت نداشتم. این بنده حقیر رو به کَرَم و بزرگیتون عفو کنید.پوزش می -

سجد را به قصد بیمارستان هایشان را برادرانه پشت هم گرفتند و لبخند بر لب مکمر راست کردند و دست هر دو

ای که شی باارزشی به همراه داشتند، در ترک کردند و این درحالی بود که کتاب خدا را به دست گرفته و به گونه

 حفظ و نگهداری آن حساسیت به خرج دادند.

*** 

 فصل دوازدهم

 سوم شخص

لرزیدند که آن را داخل پاکت می وضوحهایش بهشده را از وسط روی هم تا زد. دستکاغذ سفیدِ با قلم جوهری

قرار داد و به دست مسئول پست مربوطه سپرد تا سرِ موعد مقرر به دست گیرنده برسد. آخرین کاری که به اتمام 

 بیند.گذارد و نهایت، آخرین باری که قهرمان فداکارش را میرسانیده بود؛ آخرین باری که پا به بیمارستان می

اش را گرفت، روزی هزار ترین تصمیم زندگیِ بربادرفتهد یا بماند. از آن موسمی که بزرگدانست برودودل بود. نمی

های منظم و آرام او را گوش شد. ـ*ـغل گرفت و صدای ریتمیک تپشبار جان و قلب و دلش را بوئید و بو*سید و ب
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ا خالقش واقف بود پشت آن سوز. تنهآرام بود؛ به مانند خوابی سبک ولی بدون بازگشت، شیرین اما خانمان

ای رفع باران کرد و دریغ از ذرههای تابدار مزین گشته بودند، چقدر بو*سههای کوچک بسته را که با مژهپلک

 عطش!

وداع سخت بود؛ لیکن زمانش فرا رسیده. با این وصف، قلبش آرام بود. دلش گرم و حس خوشایندی داشت. گویا 

ست. برد. بهانه خوبیجانش را تازه کرده و او را به خلسه شیرینی فرو می جام این صبوری چون اکسیری روح و

ماند و یا سالیان دراز ها در ذهن زنده میشوند و یادشان سالشاید حاال به این باور رسیده که افراد هرگز نابود نمی

بینی هم هرطور که بسنجی، میشوند؛ اما بازدهند و دیده و لمس و شنیده میدر دیده افکار به حیات خود ادامه می

 کنی.اش بسنده نمیکشد و به حضور مجازیبازهم دلت پر می

ای چون شهریار، گذراندنِ این لحظات دشوار است که مبادا به مانند باختهشک یکی از دالیل هراس پدر دلبی

تالشی کند. تا همین دیشب هم های بدنش را از کار اندازد و مجرعه نوشیدن زهر جگرخوار، مغز و دیگر اندامجرعه

ورگشته او شد و کرد؛ لیکن سخنان شهریار آبی بر آتش خشم شعلهمسعود مخالف سرسخت بود و او را مؤاخذه می

بار، عمارت را ترک کرد و دیگر پیدایش نشد. احتماالً عقل بر عواطف غلبه کرد و اولویت لحظه آخر با چشمانی اشک

و شاید هم احساسش در قالب کینه و انتقام رفت و عقل و منطق او را با آن پر کرد. را با آن دانست که هیچ نگفت 

راسخ پسرشان را پذیرا شدند و بهتر قناعت کردند. اگرچه در این  پدر و مادرش هرچند سخت، تصمیمِ برنگشته و

 باره مسعود به گوش آنان رسانده بود و او هیچ گامی برای در میان گذاشتن نکرد.

کنند؛ عضوی اش را برای آخرین بار به اتاق عمل روانه کرده و عضو کوچکش را خارج مییقی دیگر جگرگوشهتا دقا

که قرار بود جانِ یک دختربچه را ببخشد و زندگی وی را به او عطا کند. همه در بیمارستان بودند؛ امیر و همسرش، 

 پوش گشته بود.ه کفحرف و مغموم خیرپدر و مادرش و مسعود که تازه سر رسیده و بی

هایی افتاده راهیِ دیده آنان، با شانهشان حضور داشتند؛ اِال پدرش! دور از نگاه پربار و غملحظه انتقال امیرعلی همه

درب خروجی شد تا نبیند و دست و دلش نلرزد و مبادا عزمش سست شود و روی تصمیمش تأثیر منفی گذارد. فکر 

خواست کرد گرفت و اینک نمیای که تصور نمیشب عاشورا حاجتش را به گونه کرده بود. خیلی تأمل کرد. همان

شده را به هم بریزد. تنها از خدا یک چیز خواستار شد، صبر ایوب! های تازه چیدهیک حس پیش پا افتاده پازل

 رسد. حاضر بود تمام داروندارش را در عرض یک ثانیه تسلیم کند؛ اما به همان اندازه به سهم بردباری

ای و به چشم خوردن برچسب قرمز رنگ اخطار در ورود را؛ لیکن گویی که شدن درب شیشهندید آن لحظه بسته

هایش را کند ته دلش خالی شد و به سرما نشست. احساس رخوت در پاهایش رخنه بسته بود. پلکحس می

و برایش زیباترین تصویر دنیا  های آرام و به رنگ آرامش امیرعلی پشت دریچه نگاهش نقش بستندبست. چشم

 را در پس مه تاریکش ساختند.

 بذار از نگاهت همین چند ساعت واسه من بمونه»

 «با این چند ساعت چراغای این خونه روشن بمونه
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نگران آخرین بذر عشق پدری را به کام کرد. به اصرار پرستار علی دلتابی میریخت و بیفاطمه اشک می

های درشت و زیبای اش را به چشمکرد نگاه خیس و مملو از دلهرهو حینی که سعی میمهسایش سرریز کرد 

شدن درب او را بدرقه کرد و سرانجام پلک روی هم فشرد و لب گزید و کتاب آسمانی دخترش نرساند، تا بسته

 ب وِرد خواند.ذره آرامش و آسایش را بلعید و زیر لـینه فخارش گرفت و ذرههمیشه همراهش را پرفشار به س

هاست زمانشان به جراحی گذشته و این درحالی است که در رنگ را پوشیده و ساعتهای آبیپزشکان حاذق، گان

های نزدیک در همان طبقه، مهسا تازه با داروی بیهوشی به خواب رفته و طبیبان جراح عمل یکی دیگر از اتاق

 ـینه کوچک او ایجاد کردند.گی عمیق را روی استخوان جناغ سمربوطه تیغ جراحی را به دست گرفته و اولین برید

خورده امیرعلی نگه داشته و را روی دو ناحیه پوست برش (Dilatorاز آن طرف یکی از نیروهای کمکی، گشادکننده)

شد، سخت و حساس با یار دیگر پاک میکمک اش توسطهای عرق روی پیشانیکه دانهپزشک جراح درحالی

داشتن داد. پس از به انجام رساندن کار، جهت گرفتن و محکم نگههای مد نظر را برش میبافت کمک قیچی

 های پوست، پَنس را از او گرفت تا در جداکردن آن جسم زنده و درتپش دقت الزم را کرده باشد.بافت

ای ز شی سرد شیشهامان دو خانواده در یک ریتم هماهنگ بود و نگاهشان را اشمارش معکوس با طنین تپش بی

شد و عجیب به قلبشان وار توسط مادر علی قرائت میداشتند. سوره مبارکه یاسین، همان قلب قرآن، زمزمهبرنمی

 نشست.می

 حاال که نمیشه تمامِ تو سهمِ من و زندگیم شه»

 «بذار چند ساعت نگاهم این عشق رو با چشمات سهیم شه

گاه ستونی کرد. چنگ بدی به دلش نهاده شده و قلبش را دردمند تکیه ترین محوطه باز بیمارستان سرشدر خلوت

در شِرُف جان دادن بود. در موقعیت مهم و حیاتی قرار گرفته و این درحالی بود که برای چندمین بار، بلورهای 

گیر بود توسط کمک دستش شفاف و ریز و درشت نشسته بر پیشانی که حاکی از همان شرایط سخت و نفس

آرامی دستش را سوی قلب پیش برد. شد. نهایت دقت خود را به کار برد و آخرین بریدگی را هم زد و بهه میزدود

دقیقاً همان ثانیه ریتم ناهماهنگ کوبش قلب خسته و مضطرب شهریار از حرکت باز ایستاد و به خواب رفت و 

ی دیوار سنگ گرانیتی ُسر خورد. اولین آرام روها با سوت ممتد دستگاه مسدود شد. آرامجریان خون در شریان

 ـنه فشرده شد.یاش روی قفسه سشدهاش روانه و دست مشتقطره باران روی گونه

 صـبورم که باشم، نه طاقت ندارم نبینم تو رو»

 «من نرو اگه سنگ بارید اگه سیل اومد تو بی

ناالن سرش را به چپ و راست تکان  شدن قلب کوچک دلبندش را جویا شد. دلش پر کشید و سرگشته وبرداشته

 داد و بغض مردانه خود را در گلو محبوس ساخت و همراه با بارش باران اشک ریخت.

 اگه خیلی سخته، اگه خیلی دوره، اگه حتی دیر»
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 «همین چند ساعت، همین دلخوشی رو تو از من نگیر

ادند و رهسپار اتاق جراحیِ دخترک ترین عضو بدن را داخل محفظه مخصوص مملو از یخ نهتمام شد! حساس

ای که شهریار به علی تقدیم کرد. پزشک به عادت روتین نفس ترین هدیهپیوندی کردند. بهترین و نایاب

روح پسرک اهدایی معطوف باخته و بیاش روی چهره رنگای از ریه خارج کرد و حینی که چشمان خستهکشیده

 د، رو به پرستار کنارش گفت:گشته و زیر ماسک اکسیژن آرام گرفته بو

شده رو به سردخونه منتقل کنن. خیلی کوچیک بود؛ ولی نمیشه در حکمت خدا دخالت به مسئولین بگو بیمار فوت -

 ها!ش صبر بده. خسته نباشید بچهکرد. خدا به پدر و خانواده

 ود گرفت.جان امیرعلی را در بر خوار سری تکان دادند و ملحفه اندام کوچک و بیافسوس

 از این سرنوشتی که بهش دچارم مگه بدترم بود»

 «یه مشت خواب بد شد همه رؤیاهایی که توی سرم بود

وقرار با او بیگانه بود. از کرد. آرامهایش را سایه بینی و فک و چانه کرده و پهنای سالن انتظار را متر میعلی دست

صدا چیز را خواندند و بیگرفته برخاستند و از نگاه پزشک همهآن طرف با خروج دکتر، اطرافیان شهریار، ناتوان و 

 چشمه نگاهشان جوشید.

 «وقت نکردمجوری کم همون آرزو بود که هیچرو این تو»

ساله شد و جانی تازه آخرین رگ را هم پیوند زدند و قلب اهدایی اکنون وارد دنیای کوچک و شیرین دخترک هشت

 تقدیم او کرد.

 «ریت با من کاری کرده که راضی به دردمببین ترِس دو»

شدن دنیای دو نفره پدر و پسری ناله و محض تمامخواست؟ چرا بهرحم از او چه میچرا آرام نداشت؟ این دل بی

 خس افتاده بود.اش به خسـینهخواستند؟ نفسش بریده و سرسید؟ چه از جان نداشته او میها به پایان نمیبهانه

 ، نه طاقت ندارم نبینم تو روصبورم که باشم»

 «اگه سنگ بارید، اگه سیل اومد، تو بی من نرو

دیده خبردار شد که دلواپس به هم خیره شدند. کیومرث قدم برداشت و گویا تازه شَستشان از نبود شهریار داغ

 ها را زیرورو کرد و زمانی که خبری از او نیافت، وارد محوطه شد و نگران چشم چرخاند.سالن

 اگه خیلی سخته اگه خیلی دوره اگه حتی دیر»

 «همین چند ساعت...
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را  زده، چشمه اشکش روان شده و نالهای کز کرده و پاهایش را حصار خود گرفته و نزار و ماتمپیدایش کرد. گوشه

 در دهان خفه کرده بود.

 «همین دلخوشی رو تو از من نگیر»

شد و آن را به زد، در سرش پژواک مانند تکرار میبودش را داد میصدای سوت ممتد آن قلبی که دیگر نشان از ن

بار همسر و پسرش به گویی قصد ستاندن جان او را داشتند که داشت. صوت دلنشین و حسرتسنگینی وا می

 گشتند. در اثر ماندن زیر بارش کوبنده و سهمگین باران کامالًلرزاندند و روی سرش آوار میگونه تنش را میاین

 آورد.خیس شده بود و به روی خود نمی

 صبورم که باشم، نه طاقت ندارم نبینم تو رو»

 «اگه سنگ بارید، اگه سیل اومد، تو بی من نرو

 شهریار بابا! -

های بسته نمور معطوف شد. زد و با نگاهی تبدار و خیس از اشک به چهره سفید مایل شده و آن پلک مقابلش زانو

 دل زمزمه کرد:اش را در معرض دیدگان پدر نهاد و بیصله انداخت و کشتیِ به گِل نشسته دیدهنرمی میانشان فابه

 چرا اینجایی؟ -

شده شهریارش را بینا مرد و این روزهای به عزا تحمیلهایش منقبض گشتند. کاش میقلبش تیر کشید و رگ

 ت.تر از پسرش نبود؛ اما کمتر هم نیسشد! ارتعاش صدای او افزوننمی

 چرا نباشم؟ مگه پدرت نیستم؟ -

 همچنان سرد و لرزان.

 کنی؟واسه چی گریه می -

هایش را سوی آسمان ابری چرخاند و آهی پرسوز کشید. صدایش بم بود و کیومرث لبخند گسی زد و کاسه چشم

 جایش نمایان.حزن و اندوه از جای

 حماقت، حقارتی که خودم وبالم کردم. -

 زار را ترک کرد.ی سرتقانه تا استخوان چانه لغزید و آسوده آن شورهنیشخند زد. قطره بعد

کس. تبریک میگم. خیالت راحت شد؟ باالخره تنها شدم. همون شهریار غیروابسته به چیزی یا کسی، تنها و بی -

 به مراد دلتون رسیدی!

 پلک فرو بست و لب گزید. در دل نالید:
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کار کردی که به هم روی سرت خراب بشن، بازهم برات کمه! با پاره تنت چی وزمانخدا لعنتت کنه مرد! اگه زمین»

 «این روز افتاد؟

زده او شده پراکنده شد و دیدگانش را در تیر رأس نگاه یخبا فرستادن بازدمی عمیق، هرم آن در بخار سرد اشباع

 امان را پاک کرد.ات بینهاد. مردد دستش را پیش برد و روی گونه شهریار گذاشت و با انگشت شست قطر

های عالم رو تجربه ق کرده. بهترین حسها پیش زمین تا آسمون فرشهریاری که حاال مقابلم نشسته با سال -

ترین تصمیم زندگیش رو ترین و منطقیکرده، مرد شده؛ یه مرد پخته و عاقل و به حدی شجاع و بردبار که مهم

تر و باالتره شهریار. منِ والد اشتباه کردم و کردن تو از من هم شایستهریخداوندیِ خدا پدربودن و پدرقم زده. به

تو اصالحش کردی. ده سالِ پیش عجوالنه کاری کردم و ازت گذشتم؛ ولی هدفم فقط خودخواهی بود و نوک بینیم 

جریانه افتخار ـینه در قدر مقدس و پاکه که تا نفس تو این سم گذشتی؛ ولی هدفت اونرو دیدم. تو هم از نوه

 بالم شیرمردَم. تو مایه سربلندیِ مایی.فکر، بهت پروبال دادم. بهت میعنوان پدری هرچند کوتهکنم بهمی

شنید. آمد. ضربان قلب را نمیکرد. حالِ بسیار مهلکی داشت. نفسش باال نمیتحرک نگاهش میخاموش و بی

 داد.ه و حالش را به انزوا سوق میدریای عظیم دل پریشانش به برهوتی خوفناک متغیر گشت

گر محتاج بود، به نگاهی دلگرم و امیدوارکننده. از تنهایی پیش رو داشته نیاز داشت، به آغـوشی گرم و حمایت

های پرقدرتی آورد. کمرش خم شده و برای سرپاماندن و نیروگرفتن به دستشک او را از پا در میهراسید و بیمی

کنی؟ منتظر چی هستی؟ چرا کاری نمی»زد باشد، نیاز داشت. احساسش مدام نهیب می که از جنس و خون خودش

وفاییشون رو مثل جهنم رو زندگیت خیمه زدن. تو نباش. بهشون پدر و مادرت تو رو به امون خدا ول کردن و بی

زنه. بجنب پسر. قدر جوونمردی تو وجودش هست که در همه حال قید پدر و مادرش رو نمیثابت کن شهریار اون

 «یا علی!

هایش تکان خوردند و چینی روی رخساره فتادند. درنگ نکرد و دست پیش برد و مردانه و درمانده آغـوشی را لب

زد سهم خود کرد و ناله را از سر گرفت و با صدایی دورگه و سوزناک بال میکه برای داشتن و تجربه و لمسش بال

 نالید:

 کار کنم؟ها چیبدون اون م ترکم کردن بابا.. زن و بچهپسرم رفت. امیرعلیم رفت -

را سرانجام از زبان پسرش شنید و « بابا»احساس نقیضی داشت. خرسند از اینکه طلسم شکسته شد و لفظ 

ش را وداع گفت، حالش به ناراحت از موج عظیم غمی که رخت عزا را به جسم او پوشانیده بود. هنگامی که نوه

دار شد تمامی دردهای او را خریدار شود تا دیگر پسرش را غصهد که به حال شهریار زار زد. چه میقدری آشفته ش

تنگی خالصانه لب به سخن کنان با دلی پر و به منظور رفع دلهقو فرتوت نبیند؟ او را عمیقاً به خود فشار داد و هق

 گشود:
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ه والی علی کمرم بشکنه اگه درمون دردت نشم، اگه شنوای جانِ دل بابا! بگو پسرم. بگو و خودت رو خالی کن. ب -

 ذاره پسرم.دفاع نمیهات نباشم. بریز! بریز و خودت رو خالی کن و بدون پدرت همیشه باهاته و پشتت رو بیگالیه

 آنکه تسلطی روی آن داشته باشد:گشت، بیگونه حرف پشت حرف ردیف میدر حال خویش نبود و هذیان

 ومرث خانی که تو جدیت و سنگدلی نظیر نداشت؟تو همون کی -

، همونی که سعی داشت با غرور آره من همونم! همونی که یه بار هم ِمهرش رو نسبت به پسرش به زبون نیاورد -

 و تعصب تو رو به جایگاه باالیی برسونه؛ ولی حاال سرش به سنگ خورده و اومده تالفی کنه.

 دارش را به دریای سرخ پدرش تأمل کرد. همچنان مات و حیران بود.ه و غصهآغوشش را رها و نگاه به خون نشست

 نکنه اشتباه کردم؟ نکنه پسرم بهوش میومد و من جلوش رو گرفتم؟ نکنه... -

با قرار گرفتن انگشتان چروکیده کیومرث روی اندام خشکیده گویایی، سخنان احتمالی و چون خوره در معرض 

 درپی چیز دیگری نبود، در دهان ماسید.های پیحمله که آثارش غیر از شوک

کار درستی کردی. دکترها قطع امید کرده بودن. احتمال برگشتنش صفر بود شهریار. تو بهترین کار رو کردی  -

سوزه. شرحه میشه و میدونم سخته، حتی منی که در این شرایط تونستم ببینمش، جگرم داره شرحهپسر. می

 نم شهریار جان؛ برای همین وقتی متوجه شدم دخالت نکردم.کتصمیمت رو تحسین می

زده گرفت و با اش به درد گرفتار شده و راه تنفسش مسدود شده بود. دست ناتوانش را به دیوار نمـینهقفسه س

تکیه بر آن جسم سست و در نوسانش را باال کشید و روی دو پا ایستاد. همین که از کنار کیومرث گذر کرد، مرد 

 سان ایستاد و صدایش زد:تر

 کنم با این حالت تنهایی جایی نرو.کجا میری شهریار؟ نگرانتم. خواهش می -

 رخ برگشت.میان اشک و آه خندید و به نیم

 ها ندارم.کردم. نترس! من از این جُرُبزهترسی بالیی سر شاخِ شمشادت بیاد؟ اگه قرار بود زودتر عملی میمی -

ل چون آهوی گریزپا دور شد و در برابر التماس و تمناهای پدرش اعتنایی نکرد. دو گام بلند حاو با سرعت و آشفته

 هایش شد.گر مسعود، همنشین گوشخواست همراه او برود که لحن مانعبرداشت و می

اما  ناگزیر ایستاد و با ناراحتی به شهریار که از درب اصلی بیمارستان خارج شد، چشم دوخت. رفتنش با او

زد و ندامت سراغش آمده بود که چرا ایستاد و ممانعت بازگشتش با خداست. دلش به مثابه سیروسرکه غل می

 نکرد. مسعود و امیر کنارش قرار گرفتند.

 بهتره تنها باشه. -

 زنه مسعود.دلم شور می -
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 دستی کرد و با آن نگاه بارانی گفت:امیر پیش

 رضا به این جراحی میده، دیگه بالیی که سر خودش نمیاره! به دلتون بد راه ندید. کسی که خودش -

 کشان دستی به صورت خود کشید و پریشان نالید:آه

 گیرمون شد؟ خدایا خودت صبر بده!این چه مصیبتی بود که گریبان -

و شده و موهایی ژولیده ای جمعصدا اشک ریخت. امیر نظری به مسعود که با چهرهزیر، بیو شرمسار و سربه

 آرامی پرسید:ای خیره گشته بود، کرد و بهنامرتب به نقطه

 حکم حصارکی صادر شد؟ -

 جان سری جنباند و پاسخ داد:سوی او جلب شد. کمنه پلک زد و نه نظرش به

 دیروز. اما دادگاه نهایی هنوز برگزار نشده. گر... -

 پس بگیر! -

که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود، به تأیید و حرف نگاهش کرد. کیومرث سرش را جانب او کشاند و بی

 حمایت از سخن امیر گفت:

حق با امیر جانه. با اعدام اون مرد اتفاق خاصی نمیفته. وقتی خود شهریار حتی به نام شاکی پا به دادگاه نذاشته،  -

حق این کار رو نداری؛  تو هم کنار بکش. با وجود اینکه شنیدم به خودش برگشته، همون حبس بکشه کافیه. نمیگم

ولی بهتره اون حس کینه و نفرتت رو خاموش کنی و نذاری مقابل اراده عقالنیت رو بگیره. وگرنه منی که حکم 

دیدم، داغ دلم نشوندم و تا اون رو باالی دار نمیپدربزرگش رو داشتم، تا حاال هزار بار شکایتم رو پای کرسی می

 شد.خنک نمی

هایش بازهم موفق نشد و بیش از قبل بغضش سنگین شد و به ارتعاش لب دندان گرفت. گوشت لبش را محکم به

گیری کرد و راهش را یافت و روی گونه ملتهبش نشست. پدر و مادر، خواهر دامن زد و در آخر اولین دانه گرم بهانه

نکردن ش هم به افاقهزبانش؛ درون او دست کمی از دامادشان نداشت. خودو اینک خواهرزاده شیطان و شیرین

دانست آن مرد مجرم باالی دار آویخته شود. با این حساب پس عدالت چه شکایتش واقف بود و دلش سزا نمی

راستی راهِ کشید و عاجز مانده بود. بهاش را از چه کسی بگیرد؟ مغزش سوت میشد؟ قصاص رفتن خواهرزادهمی

هدف و گیر را ترک کرد و بیبار و نفسن آن محیط کسالتزنادرست و غلط کدام بود؟ هیچ نگفت، فقط قدم

 های شهر شد.سرگشته به مانند شهریار، آواره خیابان

*** 

 فصل سیزدهم

  

      

WWW.NEGAHDL.COM   
       

  

Zeynab227   
  



140 
 

 وندعلی جلیل

 سه هفته بعد

بهت تبریک میگم علی. الحمدهلل تونستی از پسِ این بحران هم بربیای. حاال هم با خیال راحت دست دختر نازت  -

 ای رو رقم بزنید.پدر و دختری شروع تازه رو بگیر و

 کرد. به سپند مدیون بود.کوبی میکرد و شادمانی و مسرت در زندگی پایروزهاست غم را احساس نمی

خیلی ممنونم دوستِ من. تو این برهه طوالنی کم مردونگی نکردی. از ته دل برات آرزوی خوشبختی و یه زندگیِ  -

 کنم.خوب می

 گویانه گفت:زد، رکای کرد و حینی که دستش را باالی مبل تکیه میخندهسپند تک

گیری و دعات زود گرفت برادر! حاج خانوم آستین باال زده و پاهاش رو کرده تو یه کفش که اِالوبال نیلوفر رو می -

 خالص. تازه زیادی هم اثر کرده و دیگه کار از صلح و مالطفت گذشته.

 خندید.

 کنی.سالته و هنوز تو دوران تجرد سیر می۳۴. ناسالمتی بنده خدا حق داره -

 کنان گفت:سرش را تکانی داد و خنده

اگه بگم با کارم ازدواج کردم همه بالاستثنا میگن شعار نگو! ولی خب چه میشه کرد؟ از طرفی مادرم دست روی  -

 خوب کِیسی گذاشته.

 کردنت واسه چیه؟یکبرخب از اول بگو. خودت هم که بدت نمیاد؛ پس صغری -

 ای جدی شد و پرسید:در سکوت به لبخند ماتی بسنده کرد. لحظه

 خبری نشد؟ -

 سپند که خوب جویای سؤال او گشته بود، با مکث کوتاهی نگاهش را باال کشید و سپس دهان گشود:

 نمک گذاشته.نمکم؛ یعنی دکتر افخمی من رو تو آبواال هنوز تو آب -

 :نچی کرد و گرفته گفت

که اون آدم روی خوش زندگی که هیچ، دنیا رو نشونم داد؟ سه هفته آخه مگه میشه بهش فکر نکنم؟ درحالی -

خوام گذشته و دریغ از یه ردونشونی. نه. با حلواحلوا کردن دهن شیرین نمیشه. با دکتر افخمی هماهنگ کن می

 ببینمش.
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 سری به عالمت نفی باال برد.

در دنبال اون فردی. با وجود دونستنش، بازهم مرغش یه ا باهاش صحبت کردم و گفتم دربهای نداره. بارهفایده -

کردم. رازداری! پا داره. بعد چطور با دیدن تو نظرش رو عوض کنه؟ البته من هم جای اون بودم همین کار رو می

ی نمیگه. حداقل اگه روز ی خیرخواه بهش سفارش کرده هویتش رو ندونید. به منی که همکارشم هم چیزاون بنده

 طوری خواسته.فهمیدم؛ اما خب قسمت نبوده. زیاد اصرار نکن. طرف اینجراحی بودم حتماً می

 ش تو خوابمه؟تونم. باورت میشه سایه طرف همهنمی -

 خیری و طلب صبره.بهبهترین ثوابی که میشه در حقش کنی، عاقبت -

 رو برد و سرگردان اطراف خود چرخید.هایش فالی موهایش را البهایستاد. پنجه

 کنم.کافی نیست. هر طور شده پیداش می -

سپند کف هر دو دست را آرام و در خالف جهت روی هم کشاند و حینی که ذهنش شنوای سخنان همکارش بود 

 گفت:

 هر چی خدا بخواد. زیاد فکرت رو مشغول نکن. دخترت مرخص شده و همه منتظرن. -

 نرمی ادامه داد:شانه علیِ به فکر رفته ایستاد و بهبهبرخاست و شانه

خون،  ش رو کنترل کن. برای آزمایشهام رو یادت نره. تا شیش ماه حواست به مهسا باشه و تغذیهفقط توصیه -

 بره.پرتو ایکس و اکوکاردیوگرام حتماً بیارش تا مطمئن بشیم قلب در سالمتیِ کامل و نرمالش به سر می

 پلک بست.

کردنش هم واجبه. امشب همه رو به شام داریبر هدیه، امانته و امانتحتماً. اون قلب یه قلب ساده نیست. عالوه -

 حال میشم بیای.دعوت کردم. خوش

 دستی به بازویش زد.

 خواد بیام، منتها قول نمیدم.دونی. دلم میممنونم از دعوتت؛ ولی شرایط رو که می -

 شد.لبخند بر لب به او خیره 

 هرحال قدمت سر چشم.هر طور راحتی. به -

لبخند محوی زد و دو مرد قدردان و صمیمانه همدیگر را به آغـوشی گرم و مردانه کشاندند. پس از خداحافظی و 

زنان و با زدند. گویا در ابرها پرسهتشکری دوباره، شیرینی به دست راهیِ اتاق دخترکش شد. چشمانش برق می
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جرعه شر*اب آسایش را کرد و جرعهاز تنش دنیوی از طبیعت آسمانیِ اطرافش عشق می دلی آرام و دور

 نوشید.می

همه حضور داشتند، مادرش، مادر و پدر زنش که از زمان عمل مهسا تاکنون تنهایشان نگذاشتند و رضا و خواهر و 

ثبات بر اینکه به فکر سالمتی های مدرسه مهسا هم به عیادت آمده و با اعزیز و آقاجانش. در این مدت دوست

نقش و زیبایی کرد و عقل پذیرا بود، طرح تبسم خوشدوستشان هستند، دخترکش را شاد کردند. تا چشم کار می

کشاند. همه با روی باز از او استقبال کرده و کامشان را به کرد و خود را به رخ میها غمـزه میهای آنکه روی لب

 کردند.کرد، شیرین میشهدی که علی تعارفشان می

های وقتی سمت رضوانه گرفت، لبخند بر لب حینی که سرش را اندکی پایین گرفته و نگاهش معطوف شیرینی

نشینی کند، آنکه عقبها را برداشت. علی بیشده بود، زیر لب تشکری کرد و یکی از آندانمارکیِ تازه پخته

کرد. هیچ یک نگاه پرمعنا و ها نجابت و عفت او را تحسین میداد و بارچشمانش را روی حرکات او به گردش می

 کرد.مهربان فاطمه را جویا نشدند که با چه لـذتی حرکات آنان را آنالیز می

کارهای ترخیص را انجام داده بود. اندکی آنجا ماندند و بعد روانه منزل او شدند و در شادی پسر و مادر شریک. در 

گر دوستان او ابراز خرسندی کرده و با کادو و شیرینی و گل به استقبالشان آمده این مدت حتی همکاران و دی

توان گفت اولین شبی را که عاری از حزن و اندوه گذراندند، همان شب بود. در اثر ها به جرئت میبعدِ مدت بودند.

یِ او و علی و مادرش با شب به خواب رفت و میهمانان به منظور استراحت و راحتمصرف دارو مهسا قبل از نیمه

که پدر و مادر همسرش برای همان شب بلیت ها رفتن را ترجیح دادند و از آنجاییوجود اصرارهای مکرر آن

خواستند تا فرودگاه شان کردند. میناچار تا جلوی درب بدرقههواپیمای بازگشت به مشهد را تهیه کرده بودند، به

جهت تنها رهانکردن ماورای عرف بودند، به بامالحظه و دور از هرگونه توقع همراهشان باشند؛ اما آنان که افرادی

عنوان یک پدر نمونه و دلسوز و آن دل عاشقش تک نوه دختریشان مانع شدند و راهیِ دیار خود گشتند. علی را به

 داد.نمی ای آزارشانشان به بهبودی کامل رسیده بود، دیگر هیچ دغدغهداشتند و حاال که نوهدوست می

ها فاطمه دو فنجان چای به همراه سینی و قندان به دست از درگاه آشپزخانه بیرون زد و در درگاه پس از رفتن آن

سرش نرمی به پشتاتاق مهسا که از قضا پسرش هم همان جا بود، ظاهر شد. علی حضورش را متوجه شد و به

ازتاب و با نگاه او را به سالن پذیرایی هدایت کرد. وقتی نگاه کرد. لبخند محوی به پهنای صورت به چهره مادرش ب

اش با آن ریتم منظم دم و بازدم فاطمه خارج شد، سرش را چرخاند و به چهره دلنشین و غرق در خواب برکت خانه

ای روی او تأمل کرد و طوری که بیدار نشود، بو*سه های بسته دوخت و قلبش را به آرامش دعوت کرد.و پلک

هایی آهسته خود را به در خواب، با گاماش زد و پتو را تا گردن باال برد و پس از زدن کلید شبی روی پیشانیطوالن

 نرمی کشید.رساند و دستگیره را به

ها کنار مادرش نشست و با کشید، روی یکی از کاناپهزمان که مرتبًا به صورت خود دست مینفسی تازه گرفت و هم

 رها کرد.رخوت خود را روی آن 
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 ها هم که نخوردی.روز پرکاری داشتی مادر. این چای رو بخور بلکم خستگیت َدر بره. پیش مهمون -

 بال پلک بست.هایش را جهت او در کاسه به حرکت درآورد و فراخآهسته چشم

 ممنون مامان. -

 فرسته؟ها رو میآقا مجتبی کِی گوشت -

 د و همان حین پاسخ داد:با ناخن انگشت شست باالی لبش را خاران

 چی طبق برنامه پیش میره.هشت صبح برای تحویل میرم. با بهزیستی هم هماهنگ کردم. همه -

های یتیم پرورشگاه رو طوری هم به فک و فامیل احترام گذاشتی، هم شکم بچهخدا خیرت بده علی جان. این -

کنیم و هم به س امام رضا. هم زیارت و نذرمون رو ادا میریم پابوشاءاهلل قبل از آخر این ماه هم میسیر کردی. ان

 سر گذاشتیم، آب و هوامون عوض میشه.هایی که پشتجبران سختی

 سری جنباند و به تأیید پیشنهاد مادرش گفت:

 حتماً. -

ی داغ و ای از نوشیدنهایش قرار داد و جرعهانگشت خود را دور دسته چینیِ فنجان خم کرد و لبه آن را ما بین لب

 نوشید که همان حال صدای او را شنوا شد. های مادرش بود،معطری که فقط مختص به طعم دست

 خسته نیستی راجع به موضوعی باهات حرف بزنم؟ -

چوبی گذاشت و به صورت پرمهر و عطوفت فاطمه ثابت کرد. با لحن خاصی نجواکنان  فنجان خالی را روی سینیِ

 گفت:

 تمام روزهای پرتنشی که داشتیم؛ اما از فردا تا ابد دیگه معنا و مفهومی نداره.خاطر فقط امشب به -

 لبخند فاطمه رنگ گرفت و مسرور شد.

خیر بشی پسرم! با توکل به خودش دیگه روزهای ریاضت کشیدنمون ته کشید و با تکیه بر خودش عاقبت به -

 دیگه هم پُر نمیشه.

 شنوم.هر حرفی دارید، می -

کردن عواطفش داشت دانست و سعی بر سرکوبریزی کرده و جنبه احتیاط را شرط عقل میاز قبل برنامهفاطمه که 

 تا مبادا کار را عجوالنه پیش برد، محتاطانه لب به سخن گشود:

 نظرت درباره رضوانه چیه؟ -
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ر کشید؛ از آن روزی که شان پهای آشناییانتظار نداشت؛ اما همین که نام او را شنید، ناخودآگاه ذهنش به سال

اش باز کرده و راهکار آن را هم مقابل ایمان و صبر را به دیده معنوی اش درِوقتی او با محبت و قلب خالصانه

زد و بعد اصرارهایی که های شروین را خورده و دَم نمیرحمانه چوب قضاوتدیدگان او گذارده بود، آن زمانی که بی

 او معذب بود. همه لطف و بزرگیکرد. مقابل اینر بار دل دخترکش را شاد میبر دیدار مهسا بود و همبنی

ندید و نفهمید با حرکت ناشیانه خود، چگونه چهره فاطمه را خندان و لبخندش را دقایقی به همین منوال گذر کرد و 

 راحت گفت:کشیدن اصل موضوع جهت رسیدن به هدف خود هموارتر کرد. با صتر و راه را برای پیشغلیظ

 نیاز به گفتن نداره. آنچه عیان است، چه حاجت به بیان؟ -

 چشمان فاطمه برقی از امید گرفت.

 باطن رضوانه بردی! بودن ظاهر وپس تو هم پی به یکی -

 دلیل سؤالتون چیه؟ -

ع ساده و پیشِ پا هرحال موضوچینی وارد شد. بهدار خود صاف کرد و از در مقدمهپایین بلوز بلندش را روی دامن گل

 ای کرد و جدی شد.سرفهای نبود که راحت به زبان بیاورد. تکافتاده

ها رو همیشه شاد و خوشبخت ببینن و از اینکه در دامان خوان. دوست دارن اونمادرها اصالً بدِ اوالدشون رو نمی -

م و همه رو به عین دیدم؛ ولی با بالن. شکر خدا زنده موندبرن و به خودشون میخودشون پرورش دادن، لـذت می

پات سوختم پسرم. با وجود برکتی اتفاقی که برای سارا افتاد، به همون اندازه غمگین شدم و به جون خریدم و پابه

کردن و مراقبت و بودن کنار نوه گلم سپری که خدا تقدیممون کرد، کمی بهتر شدی و تمام وقتت رو صرف بزرگ

تونه هم همسر خوبی برای شوهرش راضی پیش بری، بازهم جای خالی یه زن که می کردی؛ اما پسرم هر طور هم

بزرگی به چهارچوب زندگیت  رنگه و دیر یا زود لطمهو هم مادر خوبی برای فرزندش باشه، تو زندگیت کم

رزش داره. تو طور که پدر جایگاه واالیی داره، مادر هم به همون اندازه و شاید بیشتر مقدسه و ارسونه. همونمی

این شرایط با وجود مسئولیت سنگینی که پذیرفتی، بازهم نمیشه همه رو وبال خودت کنی؛ چون باالخره یه جا 

کم ها مو سفید کردم و کمکنه علی جان. من هم دیگه عمرم رو کردم و به اندازه تمام این سالگیرت میزمین

ست؛ ولی هر لحظه که پا به که داره بزرگ میشه. االن بچه مونی و مهساییوقت تو میکنه، اونآفتابم غروب می

خوام و م رو میزنم، خیر و صالح تو و نوهدونی منِ مادر اگه حرفی میکنه. تو میسن بذاره، کمبود مادر رو حس می

 همه سال تنهایی، بهتره یه تغییر و تحولی تو زندگیت بدی.کنم. بعد اینفقط به زمان حاال فکر نمی

ای که ممکن است به معضلی بزرگ بدل شک اگر مادرش او را در جریان این مسئلهیرتاپیاز ماجرا را فهمید. بیس

شد. هیچ نگفت و به قندان چشم دوخته بود. با گذاشت، شاید حاالحاالها ذهنش به آن سمت مشغول نمیشود نمی

 آنکه کمی دودل بود، از خاموشیِ پسرش استفاده کرد و ادامه داد:

 وقتشه از این بالتکلیفی در بیای عزیزم. -
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 تیر کالم را زد. هنوز هم مسکوت مانده بود. به صورت او دقیق شد.

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 گردن به راست چرخاند و با عالمی از ابهام خیره نگاه منتظر او گشت.

تونم برای بهش فکر نکرده بودم. نمی ها هم نیست مامان؛ چون تا حاالبینی بود. به همین سادگیغیرقابل پیش -

اذن قلبیِ پدر و مادر سارا اقدام چنین تصمیم مهمی عجله به خرج بدم. از طرفی اگه هم بخوام پذیرا بشم، بی

 کنم.نمی

 لبخند ماتی زد و مصمم گفت:

خانوم شخصاً  ها خیلی وقته مشکلی ندارن و حتی خودشون بهم پیشنهاد دادن. همین دیروز مرضیهاتفاقاً اون -

خوان شون که ارزش قائل نمیشن. میسفارش کرد برات آستین باال بزنم. هر چی که باشه، فقط برای نوه

 سروسامون بگیری.

 مهسا چی؟ اگه برعکس تصورات شما نتونه با این قضیه کنار بیاد... -

 اطمینان او زیاد بود و علی هم کامالً آگاه شد.

 رضوانه شده. مطمئن باش کنار میاد. دونی چقدر وابستهخودت می -

 آرامی گفت:جا را کرده بود. لبش را با زبان تر کرد و بهظاهراً فکر همه

 شاید رضوانه خانوم قبول نکنه. باید این بُعد قضیه رو هم در نظر بگیریم که من یه پدر مجردم و اون... -

 باالتر نرود، خرده گرفت و تیزبینانه لب گشود:کرد تُن صدایش ای سر داد و حینی که سعی میخندهمادرش تک

کنی؟ واال همین االن هم اجبارت نکردم و با چوب باال سرت کم بهانه بیار پسر. چرا از واقعیت زندگی فرار می -

 نایستادم پاشو بریم خواستگاری!

 بهانه نیستن مامان. -

گیرم و با ه قاطع آوردن. جواب بله رو ازت میرفتن و آخرش ندرست میگی. بهت زمان میدم؛ ولی نه برای طفره -

 کنم.مادربزرگ رضوانه جان هماهنگ می

شد گفت تازگی دارد. مادرش او را به اش کرده بود؛ پس نمیاحساس عجیبی داشت، حالتی که قبالً هم تجربه

 رد.برد. گنگ نگاهش کمرزی از شوک رسانیده بود که احتماالً به حالت نرمال برگشتنش زمان می

 چرا رضوانه؟ -
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چرا اون نه؟ نجابت، حیا، نزاکت، آشنا هم که هست؛ دیگه چی بهتر از این؟ بهت قول میدم دست رو بهترینش  -

 گذاشتم. به مادرت اعتماد کن.

 اگه قبول نکنه؟ -

 های بزرگ علی را میان گرمیِ دستان پراعتمادش گرفت و فشار خفیفی به آن داد.پیش رفت و دست

میل نیستید و کنم شماها نسبت به هم بیگلی، از خداشون هم باشه. البته احساس میه این دستهپسر ب -

 خواید رو کنید.نمی

 بالفاصله نگاهش را تیز کرد و ممانعت به عمل آورد:

 طور نیست.نه، این -

من رو »کوبد ت میهایی که با خطی خوانا بر سرهای فاطمه بیش از حد معمول براق شد، از آن نگاهتیرگی چشم

 گو گرفت.شک به همین خاطر تاب تحمل را از دست داد و نظرش را از دو گوی سخنبی« سیاه نکن!

کردی. رضوانه هم که بماند، البته زیر پرده شرم امروز وقتی بهش شیرینی تعارف زدی، دیدم چطور نگاهش می -

 مخفیش کرده بود.

 مامان! -

 سرخوشانه خندید.

خوام بدونی اگه یکه درصد هم احتمال من درست ذارم. فقط میخب! من دیگه تحت فشارت نمیلهخب! خیخیله -

مونه خانواده ساالری که دلم روشنه از آب دراومده، من تمام و کمال راضی به این وصلت هستم و مانعی نداری. می

 خوای؟کنن. چقدر وقت میقبول می

 وار گفت:مهسرش را نامحسوس به طرفین تکان داد و زمز

 دونم.نمی -

 پشت و نازکش جای داد.اخم شیرینی میان ابروهای کم

 دونم هم شد حرف؟ سه روز خوبه؟نمی -

 فوری لب به چانه زد:

 خوب من رو تو مضیقه قرار دادیا! کمه. -

 نمایی زد و انگشتش را در هوا تکان داد.لبخند دندان
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 یه هفته. چونه و تخفیف هم نداریم. -

 کنم.اینکه برهه کوتاهیه؛ ولی بازهم قبول می با -

 را قاب خود کرد. های اوهای فاطمه گونهدست

کنم دونم هنوز هم به عزای همسرت نشستی و به خودم افتخار میفکریم نذار عزیزم. میبودنم رو پای بیعجول -

ای هم نبودی. تلنگر چنین مسئلهورزی که حتی دنبال مردی تو وجودت هست و به زنت عشق میقدر جوونکه اون

دونی که من اون رو بهت معرفی کردم سارای من و پسرم یه فرشته بود و تا ابد با رگ و خونمون عجین شده. می

خصوص که میوه خوام اون رو از زندگیت بیرون کنم و طوری وانمود کنی که انگار سارایی در کار نبوده؛ بهو ابداً نمی

 ز داره پربارتر میشه.روبرکتتون هم روزبه

 گرمی گفت:های مادرش به حرکت درآورد و بهوار پشت دستهایش را نـوازشانگشت

بینم، آسایش مهسا رو سالم میطور کنارم باش. وقتی شما و دونم چی میگی مامان. حق با توئه. همینمی -

 کنه.روحش رو پر میبوترین عطر زندگیم، فضای سرد و بیعنوان خوشبه

 کشان گفت:ها را روی ران پای راستش نشاند. خمیازهو لبش را روی کف هر دو دست گذاشت و سپس آن

 تون میرم استراحت کنم.با اجازه -

 های سینی را گرفت و از روی مبل برخاست.دسته

 !ذارههر طور راحتی پسرم. آها راستی دیروز پستچی یه پاکت آورد. کهولت سن مگه حواس برای آدم می -

 متفکرانه در قالب پرسش تکرار کرد:

 پاکت؟ -

 اف آن تکیه زد.دیسینی را روی کانتر گذاشت و برگشت و به لبه ام

آره. من هم گفتم البد مربوط به کاره، گذاشتم داخل کشو وسطی کنار تختت. بعدش هم که تا امروز بیمارستان  -

 بودیم و حواسم پرت شد بهت بگم.

 کرد لب باز کرد:که مسیر اتاقش را طی مییسرش را جنباند و درحال

 خیر.ای. شبتون بهاشکالی نداره. شما هم برو استراحت کن خسته -

 باشه علی جان. شب تو هم خوش. -

محض بستن درب دستگیره را رها کرد و در اولین فرصت خود را به کشوی ریلیِ میز عسلی رساند. پاکت را به

کرد، پشت و روی آن را نظری انداخت و مردد از گوشه آن را شکافت جلوس میکه گوشه تخت برداشت و درحالی
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شده داخلش را بیرون کشید. قرار نبود این روزها فرم یا هر چیز دیگری مربوط به کارش را به صورت و کاغذ تا

همان جا روی میز  شده راپست دریافت کند و از طرفی نامه از جانب دادگاه قضا هم فرستاده نشده بود. پاکت پاره

هایش باریک و دقیق روی هایش گرفت. با دیدن متن داخل نامه چشمرها کرد. تای برگه را باز کرد و میان انگشت

 شد.ها را دنبال کرد و لحظه به لحظه به تعجب نگاهش افزوده مینوشته

 بسمه تعالی»

کنم. کار میفهمیدم دارم چیداد. نمیقد نمی سپارم. داغون بودم و مغزموقت به باد فراموشی نمیاون شب رو هیچ

خواستم کنار بیام و از طرفی مجبور بودم بپذیرم. ترین حرف دنیا بود. نمیبرای بار اول حرفی رو شنیدم که سخت

کس کردم تموم غم و دردهای عالم برای از پا درآوردن من ساخته شدن و هیچمند بودم. حس میها گلهاز همه آدم

هام رو نقض کرد. وقتی به رنج و فالکت ننشسته؛ اما تو اون بحبوحه مردی رو مالقات کردم که همه حرفمثل من 

ای جز تحمل ندارم و درکم ها و دردهام رو به جون خرید، گفت من هم از جنس توام و مثل تو چارهکه خوب شِکوه

هاش از سرم نرفت. تا اینکه روزی رسید فکرد. گفت و بعدش هم رفت؛ ولی جای خالیش تا ابد به یادم موند و حر

ای گفت که ناراحتیِ قلبی داره و بهم پیشنهاد داد. هیچی نگفتم؛ و آب پاکی رو به دستم ریختن. دکتر از دختربچه

دونم چرا کنجکاو شدم اون دختر رو از نزدیک ببینم. اتفاقاً رفتم و فاصله زیادی هم با اتاقش دلیل و نمیاما بی

ترین اراده زندگیم پای اون روز بسته شد. همون مرد بود. ای مواجه شدم که مهما اینکه با صحنهنداشتم، ت

دیدم ش رو از دست نده. میها شده بود تا بچهکرد و سعی داشت بره داخل و دست به دامن پزشکقراری میبی

رو هم دیدم مادرش از حال رفت و  کرد تا باالخره دخترش رو کنار اتاق پسرم بردن. حتی اینچطور ناآرومی می

زنگ خطر بعدی رو برای اون مرد به صدا درآورد. اونجا بود که فهمیدم سرنوشت من و این مرد تا چه حد شبیه 

هامون محافظت کنیم؛ ولی روشمون فرق کنیم از شکوفهدلی که تا پای جان تالش میهمه. هر دو پدر سوخته

دونستم تصمیم ای شد و مثل پتک به سرم کوبید. میدیدن اون مرد جرقهکرد. اون لحظه درک نکردم؛ ولی می

شد من شک بودم. درد من و اون مرد یکی بود؛ اما اونی که باید دست به کار میدرستی گرفتم و با این وجود دوبه

راهه و دلش بهزد خیلی روبال میهات بالبودم. خبر ندارم؛ منتها دلم میگه حال این روزهای اونی که جلوی چشم

حاله که اسباب شادیش شدم. تو خواب دیدم پسرم بهم کنم. وجدانم آسوده و خوشآرومه و جالب اینه حسش می

بعد دختر تو دختر من هم همون لبخند دلم رو گرم کرد و به این علم رسیدم که کار درستی کردم. مِن زنه.لبخند می

های دخترت رو تپه و خون رگه قلب مشترکی وجود داره که میهست و پسر من هم اوالد تو؛ چون این وسط ی

هامون. توقع زیادی ازت ندارم، فقط مراقبشون کنه. اون قلب، مرز مشترک بین ماست؛ من، تو و بچهتصفیه می

گذرونم و پیش معبودمون ازت یاد طوری با خیال راحت زندگیم رو میباش. من قدر ندونستم؛ اما تو بدون. این

م نکن و ازم نخواه قبول کنم. اگه من رو ببینی، نم. از دکتر افخمی شنیدم خیلی مشتاقی من رو ببینی. شرمندهکمی

کنه. من فقط کار درست رو انجام دادم و هیچ انتظاری بینم که شرمسارم میقطعاً حالتی رو در رفتار و کردارت می

خونی به همین خاطر فرستادم که بدونی دلم آرومه و داری میای رو که حاال جز اون حرفی که گفتم ازت ندارم. نامه

ای براش بساز تا به وجودش افتخار کنم. براتون آرزوی خوبی بزرگ کن و آیندهبه ناراحت نیستم. دخترمون رو

 کنم.خوشبختی و کامیابی می
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 «در پـناه حـق!

شده را خواند و سریع بلند شد و کالفه دستی نوشتهنگاه خیس و تبدارش بارها از ابتدا تا انتهای متن با خودنویس 

نبودن عریضه هم که باشد از نام و شده، محض خالیبه موها و پشت گردنش کشاند. چرا در میان آن کلمات نوشته

 نشان خود ننوشته بود؟ برخالف میل او باید پیدایش کند.

اش را خوب به خاطر داشت. چطور تا این هرهگفت. چشد این مرد همانی بود که آن شب از پسرش میباورش نمی

جو را وجای آنکه ریشه جستحد نزدیک به هم بودند و ندانسته؟ گویا عمل شهریار نتیجه عکس داد که علی به

تر گشت و حینی که به مغزش فشار دارد، مصمم بخشکاند و دفتر پیگیری این قضیه را برای همیشه بسته نگاه

 اش را حل کند، در دل مشتاقانه و مطمئن زمزمه کرد:چه سمتی معمای ذهنی آورد تا چگونه و ازمی

 کنم. این هم تنها خواسته منه که از تو دارم.پیدات می -

*** 

 فصل آخر

 سوم شخص

تَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی ال اِکراهَ فِی الدّینِ قَد تََبیَّنَ الرُّشُد مِنَ الغَیِّ فَمَن یَکفُر بِالطّاغوتِ وَ یُؤمِن باللِّه فَقَدِ اس   -

ولیاؤُهُمُ الطّاغوتُ لَاان فِصامَ لَها و اهلُل سمیٌع علیم. اهللُ وَلیُّ الَّذینَ أمَنوا یُخِرجُهُم ِمنَ الظُّلماتِ اِلی النُّورِ و الّذینَ کفروا اَ

 .یُخرجونَُهم مِن النُّور اِلی الظُّلماتِ اُولئِکَ اَصحابُ النّارِ هُم فیها خالِدون

 علی مُحمَّد و آلِ مُحمَّد و عَجِّل َفرَجَُهم. جان و جمیع رفتگان صلوات ختم کنید. اللّهم صَل برای شادی روح امیرعلی

دونیم به حول قوه پروردگار روحش قرین رحمت حق باشه و در بهشت برین در آرامش ابدی قرار بگیره. همه ما می

خصوص که فرزند شما جزء اهداکنندگان اعضا هم هست هم حتمیه؛ به بودنشونترن و بهشتیها از گل هم پاکبچه

 گیره. غمِ آخرتون باشه آقای افشار.که ویژه موردِ شِفاعت قرار می

زد که در پاسخ به پیرمرد قاری بازدم ممتدی رها کرد. چشمانش تنها روی نام زیبای پسرش پرسه می

شان ها از آرامگاه اجدادیویژه حاال که فرسنگتنهایی داشت؛ به شان سری جنباند و تشکری کرد. نیاز بهخانوادگی

 شد.تنگشان میگرفت، شدیداً دلفاصله می

مزار پسرکش کنار مادر جای گرفت و در جوار هم آرام گرفتند. امتیازی که بهاره کسب کرد و به این منظور به دیدار 

فید و نرگس مزین کرده بودند؛ اما روی سنگ قبرهای های رز ساوالد کوچکش شتافت. تمام مزارها را با گلبرگ

ها کرد، با رز قرمز گلباران کرده بود. رایحه خوش گالب با عطر طبیعی گلهمسر و فرزندش را تا چشم کار می

ای از بهشت پروردگار ساخته بود. در دل دعا کرد و آمیخته شده و فضای بسته و بزرگ آرامگاه را چون طبقه

 دادش همانند آرامگاهشان در چنین جایگاهی و از عذاب به دور باشند.خواستار شد اج
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کرد، یفهمید یا جایی حوالیِ خود استشمام مشد؛ ولی حضور آنان را هر ثانیه و هر زمان میتنگ مینهایت دلبی

دن بودند. همه شد رفتنش تردیدی را به همراه نیاورد. در ایتالیا تمامیِ اقوامش درحال سماق مکیهمین موجب می

کردند، پس از صحبت با کیومرث و همسرش هر کدام گویی که شهریار را درک میپس از ابراز همدردی و تسلیت

 سمت دیار و زندگی خود بازگشتند.

های پرپرشده حرکت داد و روی سنگ مرمر مشکی با آن خطوط هایش را نرم روی گلبرگدر سکوت انگشت

طور که رفتن بهاره او را غافلگیر بیند. همان. محال بود باور کند این روزها را هم میرنگ دقیق شدای و طالیینقره

 شدن هم او را به داالن تنگ و تاریکی سوق داد.کرد، به همان اندازه از امیرعلی محروم

 امیرعلی افشار

 فرزند: شهریار افشار

 طلوع: ]...[ غروب: ]...[

 بود.راستی حرف دلش ای که بهنوشتهو سنگ

 کشد اندر هوای دیدنتمرغ دلم پر می»

 آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدنت

 ام با صد هزاران آرزوبه ماتم مانده

 «آغـ*ـوش بازم مضطرب در حسرت بوییدنت

 پیچید، لبخند تلخی زد و زیر لب گفت:« اهداکننده کوچک»هایش که روی چشم

همیشه الگوی منی پسرم. من با تو به اوج رسیدم. بهترین دوران و  گفتم قهرمانِ من. توبیخود نبود بهت می -

 حس رو کنار مادر و بعد خودت تجربه کردم.

محابا روی نام او که با فونت نستعلیق حک شده بود چرخید و همان حال پلک زد و اولین قطره سر انگشتش بی

 .مبتال شد اشکش روی صورت زیبا و خندان او چکید و به سرمای سنگ

کردم؛ اما روی میداد. نباید زیادهش بها میخواهی که فقط به خودش و زن و بچهمغرور بودم. خودخواه و زیاده -

کردم. حتی زمانی که شما رو به دست آوردم دیگه بدتر شد. آزمون سختی بود؛ ولی خوبیش اینه حداقل این بار رو 

دونم این چه حسیه؛ اما سرتاسر وار رو انتخاب کردم. نمیاشتباه نکردم و از لبه پرتگاه عقب کشیدم و راه هم

کنم. تو قلب من همیشه زنده ش کنار خودم حستون میحالیه. انگار تو و مادرت از پیشم نرفتین؛ چون همهخوش

 مونید.هستید و می

 آهی کشاند و گردنش را اندکی به پایین خم کرد.
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ای که سراسرش رو بوی غم گرفته و قراره فقط ؛ ولی برای زندگیرفتنم رو پای ضعفم نذارید. ایران وطنمه -

ای خوام شروع تازهخاطرات خوبش رو بردارم و به دفتر تازه زندگیم اضافه کنم، زیادی بوی کهنگی میده. آره، می

د. هستن گیره. شما نگران نباشیزنه برگردم یا نه؟ با این وجود بازهم دلم میدونم به سرم میداشته باشم. نمی

کنم کاش قلم زندگی رو با جوهر پای کاغذ ن فکر میش به ایکسانی که بهتون سر بزنن. این روزها همه

نوشتم؛ چون اگه یه حرفش هم اشتباه بنویسی، شاید خط بخوره؛ اما پاک نمیشه. این دفعه حواسم جَمعه و نمی

هاست و تو قلبم هم حک د شما سرِ خط همه برگهکشیدنم نام و یابودن و نفسلحظه زندهاین رو بدونید تو لحظه

مزد و کنم. این همون موهبتیه که خدا بیمیشه. اصالً مگه میشه بدون شماها زندگی کرد؟ خیلی احساس سبکی می

 منت بهمون میده؟

 دوباره لبخندی که مزه زهرش را چشید. چشمانش را روی هر دو قبر حرکت داد و خالصانه و گرفته گفت:

دونید که از وداع بیزارم. برام دعا کنید. خیلی دوستتون دارم، حتماً این رو هم کنم. مین خداحافظی نمیازتو -

 دونید دیگه، نه؟می

 ت به دستم رسید.نامه -

ای هایش شک کرد. درست شنیده بود؟ وقتی بوی ادکلن مردانههایش سست گشت. به گوشمنحنیِ دو سمت لب

شدن سنگینی حضور او شد. سرش را رسید، موجب متوجهمیگونه به مشامش این ود وکه متعلق به نزدیکانش نب

فرستاد. نگاه شهریار به رخ او خیره شد که نظرش را به سنگ دوخته و زیر لب فاتحه میبه چپ مایل کرد و به نیم

حال آمده بود تا د، بااینخوردن شهریار ششد جویای یکهآسانی میبود. به« اهداکننده کوچک»او و نگاه علی به 

 بحث را او آغاز کند. مسیر نگاهش را تغییر نداد و گیرا و مردانه لب گشود:

پشت خطیم یادم  ای هول کردم و مکالمهلحظه رمق و بیهوش افتادی،اون شبی که تو دیدار اول بین بازوهام بی -

 دونی چرا؟گرفت. میطور کامالً اتفاقی و جزئی علت حالت رو فهمیدم و دلم رفت. به

اندیشد با گر و شنونده بود. حتماً با خود میگفت و هنوز هم نظارهدیدگانش را طرف او رسانید. شهریار هیچ نمی

زند؛ چون کنجکاوی بیشتر در حیطه تصور خود ندیده بود؛ اما علی وجود فرستادن آن طومار حتماً قید پیگیری را می

 انی به رویش پاشاند و در جواب خود ادامه داد:جاراده لبخند کمآمده بود. بی

دونم برات جای هامون، بلکه دردمون هم یکسانه و حتی برای تو بدتر. میتنها نوع تنهاییچون بعدش فهمیدم نه -

ش راهی شد خیال نشدم و تا اینجا اومدم! ولی اون کاغذ با همون چند خط نوشتهسؤاله که بعدِ گرفتن نامه چرا بی

 تر پیدات کنم.ا پس نکشم و راحتتا پ

 بزاقش را فرو داد و آهسته پرسید:

 چرا اومدی؟ -

 چرا نیام؟ لیاقت همین هم ندارم؟ -
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 جسارت نکردم. -

 طور نیست؟کردی؟ پاسخ خوبی رو با خوبی میدن. اینکار میاگه جای من بودی چی -

 روبان سیاه تزئین شده بود چشم دوخت. ای گرفت و به عکس پسرش که در قاب چوبی رنگ با آننفس تازه

 کنه.این فرق می -

چه فرقی؟ این قضیه از خوبی هم گذشته، بعد به همون اندازه هم بهش بها ندم؟ وقتی پدری با گفتن یه کلمه  -

 گردونه، نباید بهش مدیون باشی؟به حالت نرمالش برمی زندگی یه خانواده رو

 قاطعانه پاسخ داد: نگاهش به نگاه پرسشگر علی قفل شد.

 کسی منت نذاشتم. حال برای کاری سرِبرای همین نخواستم من رو بشناسی. تابه -

 به مهربانی سری جنباند.

ضعف طرف مقابلش با زندگی دونستم. هیچ انسان عاقلی برای زخم زبون زدن و به چشم کشیدن نقطهمی -

 کنه.ش بازی نمیبچه

 چطور پیدام کردی؟ -

کرد، حاشیه سنگ برداشت و حینی که بافت لطیف و نرمش را میان انگشت اشاره و شستش لمس می گلبرگی از

 پاسخ داد:

طور اتفاقی یکی از حکمت خدا بود. خیلی دنبالت گشتم. دکتر افخمی که پای عهدش موند و حرفی نزد؛ منتها به -

شنوه دنبال آدمی به خصوصیات تو ون میکرده و وقتی از زبون اتو شرکت تو کار می های رفیقم، رضا،دوست

خطت فهمید متعلق به توئه. من هم محض اطمینان گردم، از شرایط پسرت بهش میگه. از طرفی از روی دستمی

های پزشکم تحقیق کرد و همه چی رو جو کردم و یکی از دوستواز نام و اصل و نََسبت تو بیمارستان پرس

 خوای برای همیشه بری.می موقع اومدم. ظاهراًفهمیدیم. به

 گویی که قانع شده باشد، سری جنباند و سپس گفت:

 درسته. چهل روز گذشت و هنوز هوای ایران برام سنگینه. مجبورم برم. -

 هر کمکی ازم بربیاد، انجام میدم. -

 هایش کاشت.بندی روی لبلبخند نیم

 همین که فراموشم نکردی و تا اینجا اومدی ممنونتم. -

 کرد و دلخور شد.اخم 
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 کنم.جوری هم روم سیاهه. نیومدم بلوف یا تعارف بزنم. هر کاری باشه دریغ نمیهمین -

تر و ای کوتاه از ذهنش گذشت کاش پیشبرخورد؟ لحظهطور متواضع و خوششخصیت جالبی داشت. مرد هم این

 کردند.در شرایط دیگری در مسیر هم قرار گرفته و اوقات فراغتشان را پر می

اندازی میشه. از چرخونن. خودم هم ایتالیا یه شعبه زدم و تازه داره راهشرکت رو برادر همسرم و دوستم می -

 لطفت متشکرم.

 اش را پشت گوش کشید و صادقانه گفت:سرِ ناخن اشاره

 خوام نه بشنوم.یدادم. اما تصمیمی گرفتم و نمشغلمون هم در یه حیطه نیست؛ وگرنه حتماً پیشنهاد همکاری می -

 مزاح کرد:

 برام مونده؟ مگه راهی هم -

تر گشته. حداقل همین روی گشاده اش شادابتر و چهرهها آرامکرد نسبت به آن موقعاحساس می لبخندی زد.تک

 توانست حاکی از صحت احتمال قوه عواطفش باشد.و لب خندان او می

کنم. من طراح زنم و کنارش حلوا و خرما هم خیرات میَسر می شنبهبرای اینکه فکرت اینجا نمونه هر پنج -

های معتبر هم راستش از قبل یه سری کار جدید به بازار دادم که فروش خوبی داشتن و تو نمایشگاه تابلوفرشم.

، به جان که به گفته خودت از حاال به بعد پسر من هم حساب میشه ها رو به رسم یادبودِ امیرعلیهستن. همه اون

دستی که یکی از اعضاشون به پیوند احتیاج داره، برای فروش گذاشتم و البته خواستم در کمک پنج خانواده تنگ

بلکه به پنج نفر دیگه هم  تنها به خواهرش،طوری پسر کوچولومون نهجریان قرار بگیری و نظرت رو بگی. این

 کمک کرده.

خن علی به حدی به دلش نشسته بود که حلقه اشک مات و مبهوت معطوف او شد. حال نقیضی داشت. س

هایش به حزن دیدگانش را احاطه کرد و صورت خندان و پخته علی را تار. اشتیاق علی فروکش کرد و چشم

خبر از آنکه این هایش او را دلگیر و محزون کند. بیخواست با حرفروی کرده بود؟ دلش نمینشست. نکند زیاده

 زدگی نبود و شهریار به این صورت بروزش داد. به رسم ادب و از روی احترام گفت:دلاشک ناشی از اندوه و 

 اگه غمگینتون کردم، ببخشید! -

 را به تعجب وا داشت. شده خود خرسند لبخندی زد و اوپس دچار اشتباه گردیده. میان نگاه خیس و کنترل

 خوای؟ حاال من به تو بدهکار شدم.چرا معذرت می -

 را روی شانه راست او گذارد. علی دستش

 کنی؟ نظرت رو نگفتی!نفسی میشکسته -
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 های نمدار خود کشید و سؤالی گفت:پشت ساعدش را روی پلک

 کنی؟اگه قبول نکنم، قبول می -

اش نشسته بود، از نهایت به چهرهشده که بیریش پرپشتبا مالیمت یک دور اجزای صورت شهریار را با آن ته

 خواهد بشنود و شهریار هم از ذهن نگذراند. لحن جدی او را شنید.د. گفته بود نه نمینظر گذران

 اما شرط دارم. نصف تابلوهات رو به من بفروش. -

 یک تای ابروی خود را باال برد.

 خری؟تابلوها رو از من می -

 به عالمت تأیید سرش را تکان داد.

 درضمن برای قضیه خیرات هم مسعود و امیر حواسشون هست. پدر و مادرم به تابلوفرش عالقه زیادی دارن. -

 ترم.جوری راحتاین

 اما... -

 کنم!خواهش می -

 درست است کنار نیامد؛ اما ادب حکم کرد؛ بنابراین با اکراه گفت:

 باالخره یه جور باید به توافق برسیم. باشه. -

 ممنونم. -

ای از خرمای نارگیلی را زد. علی با تشکر مقداری از حلوا و دانه شده و خرما را تعارفسینیِ حلوای با شیر تهیه

 ای فرستاد و طلب بردباری کرد.شده شهریار فاتحهبرداشت و میل کرد و در دل برای جمیع رفتگان و بستگان فوت

 حال دخترت خوبه؟ -

. هسته خرما را مشت کرد و با دانست اشتباه گمان کرد یا نه؛ ولی چهره او رنگ باخته بودسمت او برگشت. نمیبه

 مالطفت گفت:

 مهسا دختر تو هم هست شهریار. شکر خدا خوبه. اتفاقاً بیرون منتظرته. -

آنکه پلک بر هم زند، گوشه باره رنگ او پرید و بییکپس حدسش درست از آب درآمد. این را زمانی فهمید که به

کوبید. از دیدن آن دختر هراس نداشت؛ اما می لبش را هرچند نامحسوس گزید. استرس بدی داشت و قلبش

دانست به قدر کافی دلش تنگ آن صدا شده که با فراهم گشتن شرایطش از آن شنیدن قلب پسرش چرا! چون می
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داد. سعی کرد بر آن چیره شود. نگذرد و محال است. حاال که قصد رفتن داشت، این فرصت طالیی را از دست نمی

 داد، حرکت سیبک گلویش را علی بینا شد.ش را فرو میزمان که آب دهانهم

 ذاشتی.منتظرش نمی -

گونه بود مخاطبش علی نبود که آن را بفهمد. علی محزون شد و با همان لحن لرزید، اگر هم اینکاش صدایش نمی

 گفت:

 اگه برات سخته، اجباری در کار نیست و... -

 ینم. لطفاً!خوام دخترت... یعنی دخترمون رو ببنه. می -

تردید داشت. با این حال و این لحن رو به تحلیل چگونه دلش رضا دهد؟ همه پشت درب آرامگاه ایستاده و منتظر 

دخترک هم پافشاری کرد تا شهریار را ببیند و  پایان مکالمه آنان بودند. از امیرعلی و پدرش به مهسا گفته بود و

 ، تقدیم او کند.های خودش تهیه کرده بودکادویی که با دست

در دوراهی مانده بود، از جانبی حال شهریار و از طرفی هم وجدان خود. این حق شهریار بود؛ ولی نه به هدف 

شک و دلواپسش در نگاه دودوزن و به تمنا نشسته شهریار بود که بازدمی بیرون فرستاد و شدن او. نگاه دوبهآشفته

 پلک زد.

 م نکنی.باشه! اما بهم قول بده پشیمون -

 حال سرش را تندتند تکان داد.خودش هم مردد بود. بااین

 یه لحظه صبر کن. -

هایش را محکم ـینه آزاد کرد و لباش را از سشدههمین که از کنار او گذر کرد و از درگاه خارج گشت، نفس حبس

داری بر او دن بود. خویشتنتاب پلک بست و مشتش را گره کرد. از هیجان در مرز پس افتاروی هم فشار داد و بی

شدن قلبش و آن بود با آرام دانست شنیدن آن، مساویشنید. زیرا میباطل گشته بود؛ اما باید آن طنین را می

 گرفت و قطعاً برای هر انسانی به مانند اونشأت گرفته از یک حس سرکش بود که از دوری وصال سرچشمه می

 زد.رقم می

 ای محکم مرتب دم و بازدم کرد و با خود کلنجار رفت.و با ارادهتمام توان خود را جمع 

تابی همه بیخواستی قبلِ اینکه بری یه بار دیگه صدای قلب پسرت رو بشنوی؟ پس اینآروم باش مرد! مگه نمی»

 «ترسی؟برای چیه؟ نکنه می

جان دهد، دوباره آن  دا را گوشِداد و تصور داشت اگر آن صسختی خود را با شرایط وفق میهراسید. بهآری! می

اندازد و خیالِ بازهم کار نادرستی کرده و راه را اشتباه پیموده، آور ذهنش را از کار میحس پلید شیطانی و عذاب
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کوبید که گرمیِ برای دریافت قدری آرامش، خود را به درودیوار میکند. به تمنای دل نشست و ذره فلجش میذره

 را لرزاند. اش کرد و تن اوزدهشده او را گرفت، شوکشتان جمعدست کوچکی که انگ

شدن سیمای خندان امیرعلی نیز همان! خواب بود یا بیدار؟ چه بازشدن دریچه نگاهش همانا و به دیده روشن

ه زد! تک بنگریست و لبخند میخندید. واقعًا به دیده داغ و فرتوت پدرش میخوابی تا این میزان واضح بود؟ می

هایش به راستی خون در رگرمی از کف دست آزاد گشتند. بههای کوچک و گهایش توسط دستتکِ انگشت

کرد با آن که سعی میجریان افتاد. همین که چشمان به شوک نشسته خود را به پایین سُر داد، دخترک درحالی

رها نکرد و مقابلش ایستاد. با  سرد شهریار ساطع کند، آن را های کوچکش گرمای وجود خود را روی دستدست

 آالیش و آن نگاه معصومانه و درشتش گفت:لحن بی

 جوری کردی عمو؟ دستت یخ کرده.هات رو اینچرا انگشت -

هوا چشم گرفت و با خواست و برای داشتن آن زیاد موفق نبود. بیدیدن آن دو بلور درخشان و شفاف جسارت می

ترین خالء خواست تنهایی را بزرگخترک دیده بست. در این شرایط دشوار نمیدنیایی از تردید و پرسش به پدر د

های پشت نگاه دانست. شاید چون سواد خواندن آن نوشتهدرونی ببیند و چه ناباورانه که علی را بهترین گزینه می

 را داشت.

ترش، مهسا مظلومانه سرش را محض رساندن نگاه به دخدید. بهعلی هم کامالً واقف بود، منتها سکوت را جایز می

ای نیافته، لب برچید و آرام رو به شهریار سوی پدر گرفت و گویی که از آن دیده جز سرزنش و تشر حاالت دیگهبه

 حرفش را اصالح کرد:

 سالم عمو. -

 دوباره حرکت سیبک گلو.

 سالم. -

آورد و شهریار چیزی سر در نمی شک داشت خودش هم شنیده باشد؛ چه رسد به آنان! مهسا که از حاالت متضاد

رنگش مقوای پشتیِ صورتیکرد، با ذوقی کودکانه از داخل کولهاندازه احساس غریبی میشک اگر پدرش نبود بیبی

متوسط قرمزرنگی را بیرون کشید و گردنش را تا قامت بلند شهریار باال گرفت و آن را میان دو دستش نگه داشت 

 و طرف او سوق داد.

تونم برم مدرسه و نقاشی رو برای شما کشیدم. بابا علی بهم گفت عمو شهریار قلبم رو خوب کرده. حاال میاین  -

 هام این رو بیشتر دوست دارم؛ آخه برای شما کشیدم.هام بازی کنم. از همه نقاشیبا دوست

ه نشود؟ معطل نکرد و شد این لحن دلنشین و مایه ضعف دل را شنید و طرح لبخند روی لبانت چون گلی شکفتمی

معوج نوشته بود  رنگ با خط کج وایمقوایی که برگه نقاشی روی آن چسبیده شده و زیرش با چسب اکلیلی نقره

زار با شده چشم دوخت. در یک چمنرا گرفت. با شعف به نقاشی کشیده« ای از طرف مهسا به عمو شهریارهدیه»
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های سیب ها بیرون زده بود، درختکوه ی که تشعشعات آن از پشتهای مرتفع و خورشید همیشه خندانآن کوه

سوی قله کوه بودند، دست در دست امیرعلی و مهسا هم از یک طرف هایی که در پرواز بهشبیه شعله شمع و پرنده

نی هایی عریض از خنده و چشمادست پدر را گرفته و از طرفی دیگر دو کودک دست همدیگر را گرفته بودند، با لب

 بزرگ.

کردن کودک، بلکه صادقانه روی دوزانو نشست و چشم از آن صورت پاک و زیبا نگرفت. نه به هدف دلخوش خندید.

 گفت:

 داشتنی.بهترین نقاشی کادویی بود که گرفتم خانوم کوچولوی دوست -

را تیز کرد. شنید.  ـینه رساند و گوششنرمی او را به خود فشرد و سرش را به قفسه ستنگ بهقرار و دلو بی

زد! کوبش عمیق و منظم قلب پسرکش در تمام وجود طنین شد و جانش به ارتعاش افتاد. آه! چقدر برایش پرپر می

ها خواست ساعتشناخت و هیجان و اضطرابش با شنیدن آن به آرامشی مطلق بازگشته بود. دلش میسر از پا نمی

اش را به خواب عمیق و های خستهچون فصل سرما چشم سرش را روی همان جسم ضعیف و صغیر بگذارد و

گشت؛ زیرا با یک تیر دو نشان وقت هم برنمیشد و هیچگاه پشیمان نمیطوالنی دعوت کند. از تصمیم خود هیچ

زبان را به او بازگرداند و هم با شنیدن این ضربان آشنا که زمانی مالک آن جانان زد، هم سالمتی دخترک شیرین

 برد که او زنده است.، به این واقعیت پی میدلش بود

فشرد، بخش او داده بود و دم به دم مهسا را به خود میچشمانش را بسته و تمام وجودش را در گرو صوت روح

 اند.بار به تماشا ایستاده و به غم این صحنه ماندهاش که نزدیکان او و علی با دیدگانی اشکخبر از دنیای کنونیبی

دانست در آن موقعیت چه کند. شهریار گریست و قدرت سنجش را از دست داده بود و نمیصدا مییعلی هم ب

کرد. مهسا رساندن مهسا نبود؛ اما حال درست و درمانی هم نداشت و تنها طلب تحمل و آرامش میراضی به آسیب

 شدن بود، لب به اعتراض زد:وواج مانده و جسمش میان بازوان قطور و نیرومند شهریار در شِرف لِهکه هاج

 عمو لِهَم کردی! -

فاصله گرفت. صدا قطع  کمی بعد از او هایش را کم کرد وبا تأخیر به خود آمد. سریعاً عقل حکم داد و فشار دست

هایش در جریان بود. اعجاز را به عین دید. آرام گرفت و خبری از پریشانیِ دقایق قبل شد و عجیب که در گوش

ای روی گونه گوشتی ن که برخاست، مهسا را بـغل گرفت و بلند کرد و لبخندزنان با دیده تَر نهال بو*سهنبود. همی

 او کاشت و به علیِ مهربان نظر دوخت.

 لطف بزرگی در حقم کردی. -

 تر آمد و به چهره دلبندش لبخند زد و از روی تواضع گفت:پیش

 حالم که خرسندیت رو دیدم.خوش -
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آه، پهنای تبسم،  ای! میان اشک وآنان شریک ساختند. عجب صحنه یش آمدند و خود را در شادیِکم همه پکم

از روی  کرد،ها زنده میساخت و یاد خالق را در دلهمان طرحی که چهره انسان را به زیباترین شکل ممکن می

 کشید و مسرور بودند.هایشان پر نمیلب

سمت پارکینگ بهشت زهرا رفتند. زمان وداع فرا رسیده بود. از ا بیرون آمده و بهدقایقی بعد همه از آرامگاه افشاره

هایشان داخل صندوق ماشین بود. تا ساعاتی دیگر پرواز داشتند. ابتدا به قبل کارهای رفتن را انجام داده و چمدان

 مسعود دست داد و صمیمانه او را به آغـوش کشید.

تر بشی. نگران شرکت هم نباش. من و امیر روز بتونی موفقرم روزبهمواظب خودت باش شهریار. امیدوا -

 دلش تکون بخوره! با خاطری جمع به کار و بار خودت برس. ذاریم یه قطره آب تونمی

 نرمی از هم جدا گشتند. لبخند محوی زد.دستش را چند بار پشت او زد و به

 حالم شکایتت رو پس گرفتی.ه. از جانبی خوشممنونم. همکاری و ارتباطمون فقط مختص به کار نمیش -

 تکانی به سرش داد و دست به جیب شد.

 ترین کار بود.دونم درستخیلی با خودم کلنجار رفتم. حاال می -

گرمی استقبال کرد و او را میان حصار دستانش فشرد متقابالً سری جنباند و از او روی گرداند و به امیر نگریست. به

 به سخن باز کرد:و برادرانه لب 

 دلم برات تنگ میشه اَخَوی. -

 طور.من هم همین -

 ها! اگه بری هم من یکی به موال از رو نمیرم.یه وقت نری حاجی حاجی مکه -

گونه از بازو تا آرنج محض جداشدن، شهریار دستش را نـوازشبه لحن شوخ او لبخند را به جمع حاضر هدیه داد.

 حرکت داد. امیر رو به باال و پایین

 مگه میشه رفیق فابم رو از حافظه پاک کنم؟ -

 ای زد.خندهای باال داد و تکالقید شانه

رو  کنه و توت میزدهباالخره از من گفتن بود و از شما عمل! آب و هوای غربه دیگه نمیشه کاریش کرد. یهو غرب -

 از ما غافل!

 نمیدم.من پوستم کُلفته، به همین راحتی دُم به تله  -

 امیدوارم! -
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همسر امیر و سپس رضا هم از او خداحافظی کردند. نظر به علی گرفت و دستش را پیش برد. لبخند ماتی همنشین 

 گرمی به دست شهریار گرفت و کمی فشرد.های خود کرد و قدم پیش نهاد و دست راستش را بهلب

 دونه.دیدت میای که اون هم صالحخوام اون چیزی رو بخوسفر خوبی داشته باشی. از خدا می -

سپس دختری که کنار علی ایستاده  قدرشناسانه خیلی کوتاه و مردانه به آغـوش هم رفتند. نگاهش را روی مهسا و

 بود رساند و لبخندزنان گفت:

 کنم.جدیدی رو تشکیل بدی. براتون آرزوی خوشبختی می خوای زندگیِخوبه که می -

هایش گلگون های چادرش را به دست گرفت. گونهضوانه کرد که او دستپاچه شد و لبهعلی نظری معنادار به ر

پوش مقابلش زیر لب تشکری کرد و رساتر با لحن دلنشین و صوت گیرایش گشت و رو به مرد بلندقامت و خوش

 گفت:

 کنم.ای میلطف دارید. بنده هم برای شما آرزوهای خوب و پرآوازه -

 بندی به رضا انداخت.به پهنای صورت لبخند زد و نگاه نیم علی نگاهش را گرفت و

 کردم.البته دو روز دیگه رسمی میشه. اگه امکان داشت، حتماً دعوتتون می -

کیومرث و همسرش سپاس گفتند و کامیابی و داشتن یک عمر زندگی باعزت را برایشان آرزومند شدند. فاطمه با 

 گذاشت و از صمیم قلب شهریار را خطاب داد:رویی گشاده و دلی مادرانه قدمی جلو 

 هاست.مردی مثل تو، سزاوار بهترینکنم پسرم. فرد خیرخواه و بزرگهمیشه دعات می -

 ای بود و نه شعار، خالصانه و صادقانه.سخنش نه کلیشه

 وپناهمه.شانسم دعای یه مادر پشتپس خوش -

 تنت سالمت پسرم.! -

زمان ای که به پیشنهاد خود و علی تهیه کرده بودند، به دست او سپرد. همهدیه رضوانه دست در کیف خود برد و

 سمتش جلب شد.نگاه مهربان علی به

 یادتون رفت این رو به آقای افشار بدید. -

 رضوانه استقبال کرد؛ چرا که از یاد بـرده بود. جمعیِاز حواس

 خوب شد یادآوری کردی. -
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پدر و مادرش. مسعود پشت فرمان و کیومرث و  تاده بودند و درحال بدرقه شهریار وها ایسهمه کنار ماشین آن

های نرم مهسا کاشت، خواست درب آخر را روی گونه شهربانو عقب نشسته بودند. شهریار پس از آنکه بو*سه

 جلوی ماشین را باز کند که علی گفت:

 صبر کن. -

 برگشت. علی کادو را مقابل شهریار گرفت.

 قابله.نا -

 نگاهش رنگ دلگیری را به خود گرفت که علی سراسیمه حرفش را کامل کرد.

 دمش به تو.هدیه باارزشیه. چون حاال به تو تعلق داره، می -

 هدیه را به دست گرفت.

 حالیه تو این کار با هم شریک بشیم.کنم. برام جای خوشبرای فروش تابلوها هم با آقا مسعود هماهنگ می -

ت رو داشته باشم. به مسعود یا امیر بده که راجع به تا آخر این هفته سرم خلوت میشه. وقت نشد شماره درسته. -

هام رو خوام کمکاین قضیه خریدن تابلوهات مفصل حرف بزنیم. پنج خانواده خیلی کمه و تا حد توانم باشه می

 دریغ نکنم.

 سالمت.شنوم. پس منتظرم. بهحالم این رو میخوش -

 هایش را برداشت و با لبخند گرمابخشی گفت:صله بین پلکفا

 مراقب مهسا باش. -

با اطمینان چشم بست و گامی عقب رفت. دستگیره را کشید و روی صندلی کنار راننده جای گرفت و درب را بست. 

ازگرداندن ماشین شان کنند. مسعود را هم برای بهای فراوان امیر نخواستند تا فرودگاه همراهیبا وجود پافشاری

ها گذر کرد و پایش را روی پدال گاز فشرد و به بوقی از کنار آنپذیرا شدند. مسعود دنده عقب گرفت و با تک

سرعت از درب پارکینگ خارج گشت. همه دستشان را به عالمت وداع باال بـرده و از اعماق دل این روز را آخرین 

 مصیبتشان دعاگو گشتند.

بان شدند، نگاهی به کادوی دستش انداخت. تعلل نکرد و کاغذش را باز کرد و آن را بیرون برد. هنگامی که وارد اتو

باره از نظر به آن به روح یکاختیار پلک بست و سیل آرامشی را که بههمین که کتاب قرآن مقابلش نمایان شد، بی

آمیز ی تکیه زد. لبخند و نگاه محبتو روانش تزریق شده بود، با میل قلبی پذیرا شد و سرش را به پشتیِ صندل

دید! رو میاش را شاداب و خندههای زندگیگشتند. چه خوب که گلهایش محو نمیبهاره و پسرشان از پشت پلک
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چه خوب علی عقب ننشست و او را یافت! چه خوب که فراخی به دلش خوشامد گفته و چه خوب که کتاب ابدیِ 

 داشت!خدا را با نام تحفه نزد خود 

ز همه زندگی و هست و نیستت بگذری؛ حتی اگر بدانی گذشتن از او ایثاری است ضامن شود اگاهی هم می»

خوشبختی و سعادتمندیِ او، حتی اگر مجبور باشی و یا با علم بر آنکه برای آسایش و راحتیِ او ملزم به این امر 

شود که یک عاشق در قبال معشوقش ن عملی میتریو مقدس شیرین« گذشت»راستی که آن لحظه واژه شوی. به

گونه که او خواستار شده کند. طالع هر کس را نه ماهمان، بلکه خدایمان نوشته. کاش همه آن را همانمی

 «نشستیم.شد و به گالیه و چرا و اما نمیای دلمان گرم میای، فقط لحظهوقت شاید ثانیهپذیرفتیم؛ آنمی

 در پناه حق تعالی

 پایان

۲۱/۱۲/۱۳9۶ 

 ۱۷:۴۰دوشنبه 

 

*** 

 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر 

 این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در امده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است.

 منبع نگارش:   

/forum.negahdl.com/threads/290442http:// 

 ارتباط با نویسنده:

/negahdll2.ir/members/zeynab227.82417http:// 
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