
آفاق
مریم سادات نیکنام

*بسم اهلل الرحمن الرحیم* 
 

نگاه ی اجمالی به اطراف اتاق انداخت و پا روی پا کشید. 

ضرب االجلی آمده بود که ماموریتش را انجام بدهد و
برود. 

خودش اینجا و فکرش کنار کارهای عقب افتاده ی تولیدی
بود. امروز صد توپ پارچه ی جدید میرسید و هنوز
سفارشات قبلی بازارچه روی دستشان بود. دلش شور

میزد. برای اسمی که ممکن بود خدشهدار شود و از اعتبار
بیفتد. برای میراثی که از حاج عماد زنده دل معروف
برایش مانده و همین مسئولیتش را سنگینتر میکرد. 

پیشانیش را بین دو انگشتش گرفت و فشرد. حجم سرش
گویا بزرگ شده بود و وزنش روی گردنش زیادی میکرد. 

امروز از آن روزهای پرفشار و پرمشغله بود. باید بیمه ی



چرخکارها را واریز و به حقوق عقب افتاده ی وسط کارها
هم رسیدگی میکرد. تازه نسخه ی روح انگیز هم بود. اگر
عمری برایش میماند بعد از همه باید داروهای مادرش را

میگرفت که مهمترینشان انسولین بود. 

دوماه دوندگی بیوقفه بعد از فوت پدر نا و نوا برایش
نگذاشته بود.  

پلکهایش را چندبار باز و بسته کرد و سرش را رو به عقب
برد. سپس دسته های سرد صندلی را محکم بین 

پنجه هایش فشرد و چشمانش را رو به سقف تبله کرده ی
اتاق گرفت. 

بوی نا از درز دیوارهای قدیمی و آهنهای پوسیده ی سقف
بیرون میزد و انگار مستقیم نوک دماغ او را نشانه

میگرفت. شاید علتش خستگی مفرط بود و شاید افسردگی
بعد از مرگ پدر. به هر حال آزار دهنده بود. 
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پره های بینیاش را باال برد، تلخندی به این شرایط  درهم
پیچیده زد و خیره به رنگ پوست پوست شده ی سقف با

خودش زمزمه کرد: 



_ شکر، اینم روی همه! 

همزمان در اتاق با سروصدای زیاد باز شد و از جا پرید. 

پرستو پوشه به دست وارد شد و او مجبور شد خودش را
جمع کند و مودبانهتر بنشیند. صدایی صاف کرد و خجالت

زده تکانی به ه یکل خستهاش داد. 

_ ببخشید وقت شمام گرفتم. 

نگاه پرستو ولی زیر بود و تمام حواسش به بستن در
پوسیده ی پشت سر. 

_ نه بابا شما باید ببخشید.  

برگشت. لبخند دلنشینی زد و نگاه محجوبش را تا روی میز
چوبی کنار دیوار کشید. 
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_ بچه ها پرونده ها رو زیر و رو میکنن، دیگه تا اومدم
پیداش کنم زمان زیاد برد. 

پیش رفت، با متانت پرونده ی مد نظر را روی میزش
گذاشت و برگهای را از داخل آن بیرون کشید. 

_ اینم خدمت شما. اووم! سرکار خانم آفاق حبیبی.  



نگاه ی اجمالی روی برگه انداخت و سمت او گرفت. 

_ مطالعهاش بفرمایید تا بریم سر اصل مطلب. 

دراز شد. برگه را از دست پرستو گرفت و تشکر کرد. 

_ ممنون خانم، البته که من به شما اعتماد کامل دارم. 

پرستو لبخندی زد و الی پوشه را بست. 

_ خدا رحمت کنه حاج آقا زندهدلو! هروقت به همین شکل
یه برگه میدادم دستشون دقیقا همین جملهرو میگفتن. 
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گفت و آه کشید. نگاه محزون منصور خیلی پیگیر مطالب
روی برگه نشد. سری به تاسف تکان داد و آهسته زمزمه

کرد: 

_ خدا بیامرزه. االن که فکرشو میکنم، تکیه بر جای
بزرگان نتوان زد به گزاف. سختمه خانم دلیری، اینجا

نشستن کار هرکسی نیست. ولی چه کنم که وصیت اون
مرحومه و منم مامورم و معذور. 

_ نفرمایید جناب زندهدل. باور بفرمایید حضورتون کنار
ما بیشتر از اون مرحوم قوت قلب نباشه کمترم نیست. به



هرجهت که ما همیشه تو امور خیریه ی زندان ممنوندار
خاندان زندهدل بودیم و هستیم.  

منصور لبخند محزونی زد و برگه را مجددا سمت پرستو
گرفت. 

_ لطف دارین خانم. فقط من میتونم یه نظر اییین، خانم
حبیبیرو ببینم؟ 
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برگه دست به دست شد. پرستو با حوصله آن را الی پوشه
گذاشت و در جوابش گفت: 

_ چون شمایین نه نمیشه آورد. هماهنگ کردم بیارنش اتاق
بغل. 

سینه پر کرد. کامل تکیهاش را به صندلی داد و منتظر پا
روی پا کشید.  

پرستو پوشه را کنار میز رها کرد. کش چادرش را روی
سر تنظیم کرد و رو به او چرخید. در همین فاصله

ضربهای به در خورد و زن جوانی از الی آن سرک
کشید. 



منصور تکان ریزی به خودش داد و پرستو از خیر
سوالپیچ کردنش گذشت. 

_ جانم؟ 

زن نگاه ی بین او و چهره ی معذب مرد رد و بدل کرد و
با اشارهای به بیرون لب زد: 

_ آوردنش. فقط یهکم سریعتر. 
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نگاه منصور دردم باال رفت. پرستو به تایید سرش را پایین
آورد و رو به منصور گفت: 

_ بفرمایید. 

نفس میان سینه ی مرد متوقف شد. مردد نیمخیز شد و
بیاراده نگاهش تا میان در نیمهباز رفت و برگشت. پرستو

به تاکید گفت: 

_ فقط چند لحظه. وانمود کنید کارتون واجبه و برید. 

بلند شد. همزمان با اینکه دستی به پیراهن سیاهش میکشید،
دلشوره را پس زد و "حتما"ی در جواب مددکار زندان داد.



خودش هم میدانست که بیهوده دست و پا میزند. باور داشت
که انتهای این وانمود کردن به سرخوردگی ختم میشود و آه

ی که مثل هزارن آه دیگر از سینهاش بیرون میزند. بلکه
سنگینتر، بلکه سوزناکتر. ولی خب شده بود عادت. شده

بود درد بیدرمان، شده بود انتظار بیپایان که 
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این دست و پا زدنها فقط مسکن مقطعی برایش بود و بس. 

 #۱
 

سروصدای اندک بیرون اتاق پرستو را وادار کرد که
جلوتر از او قدم بردارد و با اشاره ی دست مجبورش کند

که دنبال او برود. قدمهای منصور سنگین و با تردید
برداشته میشد. 

از طرفی نگران روح مرحوم پدرش بود و از طرفی
سرخوردگی بعد از این لحظه. ولی ناگزیر از شرایطی که

خودش در آن دخیل بود پشت پرستو راه افتاد و از اتاق
بیرون زد. 

 



چادر گلدار زندان و چهره ی مظلوم و سربهزیر زن اجازه
نمیداد چیز زیادی دستگیرش شود. پرستو با سیاست وارد

شد و خوشرو سالم بلندی داد. نگاه آفاق بالفاصله باال 
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رفت. چشمان منصور از پشت در ریز شد و کمی بعد زن
جوان به احترام مددکارش روی پا ایستاد.  

یک قدم به عقب برداشت. حتی نوبت به وانمود کردن هم
نرسید. ناامید از تصویر غریبی که به واسطه ی ایستادن
مقابل چشمش ظاهر شده بود پلکی بست و لب پایینش را

زیر دندان گرفت. 

بازهم تیرش به سنگ خورده بود و همین بس بود که دیگر
توانی برای انجام امورات واجب امروزش نداشته باشد. 

چرخید، بیتوجه به نگاه زنی که بیوقفه پیگیرش بود راهش
را گرفت و بدون خداحافظی از دلیری از این مکان قدیمی
و دلگیر و در حال باسازی بیرون زد. تیر و تخته و سنگ
و سیمان کنار در ورودی دستوپاگیر مینمود و کالفه کننده.

بیحوصله از میان این همه آشفتگی گذشت. 



مقابل در خم شد، پاچه ی خاک خورده ی شلوارش را
تکاند و دزدگیر ماشینش را از همانجا به صدا درآورد.

کمی بعد 
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پشت فرمان ماشین نشست، قربیلک را بین دو دست گرفت
و سرش را روی آن گذاشت.  

کی قرار بود این سر شوریده سامان بگیرد مشخص نبود. 

شب گذشته تفعل زده بود. با وجودیکه میدانست احتمالش
یک در هزار است. با توجه به اینکه صدبار مشخصات

پرونده را برای خودش باال و پایین کرده بود و مطمئن بود
میان ماه او تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.  

فیالواقع آفاق او کجا و آفاق دربند خطاکار کجا! ولو اینکه
خطایش سهوی و از روی جبر زمانه بوده و خودش دخلی

به آن نداشته باشد. 

همانطور که سرش روی فرمان بود با خودش زمزمه کرد:
 

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور این دل شوریده
باز آید به سامان غم مخور 
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تلخند زد. سرش را بلند و بیامان استارت زد و پایش را
روی پدال گاز فشرد. 

 

پرستو مشغول گفتگو با آفاق بود و تمام حواسش به او. 

گوش تا گوش زن لبخند بود و برق شادی از نگاه همیشه
محزونش میجه ید. انتظار به سر آمده بود. باالخره 

دوندگیهای پرستو نتیجه داده و تا دیدن رنگ آبی آسمان
شهر چیزی باقی نمانده بود.  

پرستو خرسند از خوشحالی او سری تکان داد و دستهایش
را روی سینه قفل کرد. 

_ خیلی خوبه که لبخندتو میبینم. خالصه که تبریک، برو
وسایلتو جمع کن که زندگی صدات میزنه. 
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لبهای آفاق از خوشی میلرزید و یک لحظه نگاه از او
نمیگرفت. بغضش را فرو برد. اشک شوقش را پس فرستاد

و ذوق زده لب زد: 

_ یعنی تموم شد؟ 

پرستو سرش را به تایید پایین آورد. آفاق نگاه ی به در
نیمهباز انداخت و ناباورانه پرسید: 

_ پس، پس یعنی االن آزادم؟ 

بازهم سر پرستو پایین و باال شد. آفاق ه یجانزده برگشت و
پرسید: 

_ میتونم بپرسم کی؟ 

_ نه متاسفانه. خیرین ما ترجیح میدن ناشناس بمونن. 

مام ترجیح میدیم به خواستشون احترام بزاریم. 

نفس به راحتی و پر صدا از میان سینه ی زن بیرون زد. 

پرستو قفل دستهایش را آزاد کرد و رو به جلو ختم شد. 
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سپس خودکار بیک آبیرنگش را بین دو انگشت گرفت و با
کمی مکث و بیمقدمه پرسید: 



_ از مادرت خبر داری؟ 

نگاه آفاق خیره شد. پرستو آب دهانش را بلعید و نگاهش را
پایین برد تا شاهد پر کشیدن خوشی از چهره ی او نباشد.

چرخی به خودکارش داد و با تامل زیاد گفت: 

_ دیروز باهاش حرف زدم.  

لبهای آفاق باز و بسته شد. پرستو ولی سرش را باال گرفت
و محکمتر گفت:  

_ خبر آزادیتو که شنید خیلی خوشحال شد 

آفاق با همان دهان باز چشمهایش را بست. پردرد و
ناراحت. پرستو ولی با احتیاط بیشتری گفت: 

_ فراموش کن آفاق. هرچی بوده تموم شده. شما االن بهم
احتیاج دارین. 
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آفاق سرش را منحرف کرد و خیسی پلکش را از او پنهان
کرد. پرستو بازهم گفت: 

_ چشم به راهته. این دوسالم خیلی بهش سخت گذشته دیگه
اون آدم سابق نیست. 



دلخوری تمام چهره ی زن را پر کرده بود. پرستو گفت: 

_ برو سراغش. با عموتم حرف زدم.  

مکث کرد. دوباره در نگاه متعجب او گفت: 

_ قرار شد یه مدت برید خونه ی پدربزرگت تا کمکم بتونید
جمع و جور کنید و روی پای خودتون وایستید. 

_ از آریا چیزی نگفت؟ ازش خبری نداشت؟ 

ناله ی زن در مقابل دلسوزی و نصیحت پرستو بلند شد و
اجازه نداد بیشتر از این برای ارتباط خراب او و خانواده
ی درب و داغوش سنگ به سینه بزند. پرستو لبهایش را

بهم کشید. کمی نگاهش کرد و در نهایت "نه" ی پر سوز و
گدازی در جوابش گفت.  
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گوشه ی لب آفاق به تمسخر کشیده شد. لبه های چادرش را
بهم جمع کرد و روی پا ایستاد. نگاه پرستو همزمان با او

باال رفت. آفاق تشکری کرد و پرسید: 

_ کی میتونم برم؟ 

 #۲



 

پرستو تاملی کرد و در جوابش گفت: 

_ صدات میزنن، آماده باش. 

_ ممنون پرستو جون. کاری که تو برام کردی بزرگتر
خودم نکرد. 

پرستو در جوابش لبخند محزونی زد و گفت: 

_ من وظیفهمو انجام دادم. فقط از اینجا رفتی فراموشمون
نکن. 

_ حتما! یهکم به خودم بیام باز مزاحمت میشم. 
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_ مراحمی جانم، شمارمو که داری؟ سرش به تایید پایین
رفت. پرستو گفت: 

_ خوبه، کاری چیزیم داشتی به خودم بگو. پرستو همیشه
هست. 

_ خدا حفظت کنه. سعی میکنم با خبرای خوب بیام پیشت. 

نگاه آخرشان بهم یکی از همان نگاه هایی بود که قلب
مددکار زندان را روشن میکرد. همیشگی نبود ولی شیرین.



خیلیها با تالش و دوندگی او از بند خالص شده بودند. شاید
قسمتی از کارش همین بود. ولی شیرینترین لحظه، لحظه

ی آزادی دختران و زنان جوانی بود که هنوز فرصت
زندگی داشتند و بیگناه گوشه ی بند عمرشان درحال تلف

شدن بود.  

آفاق رفت و پرستو دست به سینه تکیه زد. خیره به در
بسته بود و متفکر.  
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خبری از منصور زندهدل نبود. پرستو تمام تالشش را
برای معطل کردن مددجویش کرده بود و منصور زندهدل
خالف درخواستش حتی یک نظر هم وارد اتاق نشده بود.
هوف بلندی کشید. در همین حین انسیه وارد شد و گفت: 

_ فهمیدی چی شد؟ 

پرستو به خودش آمد. انسیه متعجب پیش رفت و ادامه داد: 

_ این همه برو بیا و التماس کن که چند لحظه زندانیرو
بزارین در اختیار، بعد حضرت آقا عین جن زده ها دوتا پا

داشت دوتام قرض گرفت و الفرار. 



سکوت برقرار شد. پرستو مات و متحیر لبی تر کرد و ناله
زد: 

_ رفت؟ 

_ آره، یه تشکر کوچیکم نکرد. عجبااا! 
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وار رفت. شانه هایش آویزان شد و با دست سمت خروجی
اشاره زد. 

_ خیلی خب، برو بگو زودتر این بساط جمع کنن بوی گند
خفهمون کرد. 

انسیه متعجب ابرو باال داد. پرستو ولی ناراحت از حرکت
منصور سیستمش را روشن کرد و به ظاهر خودش را

مشغول ساخت.  

واقعا چرا؟ بعد از چند سال همکاری با مرحوم زندهدل و
رفت و آمدهای مکرر با خانواده ی او هنوز به چشم تک
پسر برازنده و نجیب آن مرحوم نمیآمد. مثال چه کار باید
میکرد؟ چه چیزی کم داشت که بعد از چند سال همچنان

اندرخم یک جمله یا یک نگاه خریدارنه از طرف منصور
زندهدل بود. 



در که بسته شد چشم از سیستمش گرفت. بدون معطلی آینه
ی جیبی کوچکش را از کشوی میزش بیرون کشید و نگاه

ی به خودش انداخت.  
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خطوط محوی کنار چشمش نمایان بود و کمکم خط خنده هم
به آن اضافه میشد. سن یک عدد بود ولی حقیقتا این عدد

داشت پایش را فراتر از حد مجاز میگذاشت و صدای
االمانش بلند. دیر شده بود. بهار عمرش رو به افول بود و

میترسید پایانش به تنهایی و افسردگی ختم شود. 

انگشت کنار چشمش کشید. لحظهای دیگر آینه را روی میز
کوبید و از جایش بلند شد. 

 

وارد خانه که شد خسته بود و بیانگیزه. 

با این حال تمام مشکالتش را پشت در خانه گذاشت و به
استقبال مادرش رفت. روحانگیز کنج پنجره ی آشپزخانه
میلهای بافتنیش را روی پا گذاشته و دست زیر چانه زده

بود. بعد از رفتن ناگهانی عماد روح زندگی هم از این خانه
رفته بود. هنوز بعد از دوماه همه جای خانه سیاهپوش بود

و روسری تیره از سر مادرش کنار نمیرفت.  
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قدم داخل آشپزخانه گذاشت، زورکی لبخندی روی لبهایش
نشاند و سالم کرد. 

_ روحانگیز خانم زیبا، کجایی حاج خانم تحویل نمیگیری؟

روحانگیز بالفاصله برگشت. با دیدن پسرش لبخندی زد و
نیمخیز شد. منصور پیش آمد، داروهای مادرش را روی

کابینت گذاشت و ادامه داد: 

_ سالم! باز که زل زدی به حیاط؟ خبریه؟ 

_ علیک سالم پسرم.  

جوابش را داد و کامل سر پا ایستاد.  

_ چشم به راه ه باباتم. بیمعرفت یه کاری کرد که تا عمر
دارم چشم از این پنجره برندارم. 

منصور اخمی کرد و لبهایش را بهم کشید.  

_ باززم؟ 
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روحانگیز خجالت زده نگاهش را دزدید و پای اجاق گازش
ایستاد. 

_ سرزنش نکن. تنها دلخوشیم همینه که بشیم اینجا و خیال
کنم مثل همیشه درو باز میکنه و میآد تو. 

منصور سینه پر کرد. سپس تکیهاش به بدنه ی کابینت داد
و دست به سینه ایستاد. 

_ شال و کالهم که براش میبافی؟ 

 چای خشک داخل قوری سرازیر شد. روحانگیز با حفظ
همان خجالت گفت: 

_ عادته دیگه. این کارو نکنم چی کار کنم؟ 

_ چشماتون مادر من! آب مرواریدش رسیده، قندتونم که
پایین نمیآد عملش کنیم. واس چی خودتو اذیت میکنی هان؟ 

_ واسه خاطر تو  
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برگشت، خیره در نگاه متعجب او لبخند مطمئنی زد و در
ادامه گفت: 

_ ایناس که بعد اون خدارحمتی سرپا نگهم داشته. ایناس که
امیدمو زنده میکنه که بمونم و عاقبت به خیر شدنتو ببینم. 

عاقبت به خیر؟ قشنگترین دورنمایی که میشد برای یک
زندگی تصور کرد همین جملهای بود که از دهان مادرش

شنید. ولی مگر هر چیزی ملزومات خودش را 

نمیخواست؟ مگر برای رسیدن زمینهچینی الزم نبود. 

دیگر بعد از چهل و اندی سال بهتر از هرکسی میدانست
بیمایه فطیر است. حتی عاقبت به خیری هم وقتی عشق

نباشد مزه نمیدهد. بینمک است. بی عشق، بی آفاق،  هیچ
چیز ولو دعای خیر مادر نمیچسبد. 

 #۳
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تکیهاش را گرفت. دستهایش را آزاد کرد و اشارهای به
نایلون داروهای مادرش زد. 



_ بگذریم. حقوق و بیمه ی کارگرارو ریختم اینم داروهای
شما. میرم دوش بگیرم. شمام قرصاتو بخور که چند روز

دیگه نوبت دکتر داری. 

اینکه از زیر بحث فرار میکرد عادی و تکراری مینمود. 

روحانگیز لبخند زد. منصور ولی روی پاشنه چرخید و
همزمان مادرش پرسید:  

_ رفتی پی وصیت بابات؟ 

ته دلش خندید. خنده که نه! خودش را بابت کار احمقانهاش
به تمسخر گرفت و سرزنش کرد. به بهانه ی وصیت پدر

رفته بود که هوای دل هواییش را بخواباند. 

آهسته لب باز کرد و جواب مادرش را در یک کلمه جمع
کرد. 

_ بله! 
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دکمه ی لباسش را باز کرد. روحانگیز دنبالش سرازیر شد
و پرسید: 

_ چی شد بالخره، دختره آزاد میشه؟ 



_ همین روزا! با دلیری حرف زدم گفت داره روز شماری
میکنه. 

برگشت، نیم نگاه ی سمت مادرش انداخت و از مابقی
اتفاقات امروز فاکتور گرفت. 

_ فوت بابا کارشو عقب انداخت. ولی امروز دیگه تمومش
کردم. 

روحانگیز همانجا دستهایش را باال برد. شکری بهجا آورد
و صلواتی نثار شادی روح شوهرش کرد. منصور لبخند

دلنشینی به حرکت مادرش زد و چرخید. عشق هم عشقهای
قدیمی. وفا هم وفای قدیمیها. امروزیها که خواستنشان هم

به آفتاب و سایهای بند بود. امروز عاشق 
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بودند و فردا فارق. امروز بودند و فردا ناغافل غیبشان
میزد. 

آه کشید. خسته از افکار کلیشهای لباسش را پشت در حمام
انداخت و وارد شد. 

 



بیرون از زندان حال و هوی دیگری داشت. دستهایش را
از هم باز کرد، یک نفس عمیق گرفت و به شکل ممتد پس

فرستاد. هوا کمی سرد بود و لباس تنش کم. به خودش
لرزید، شانه هایش بهم جمع شد و تصمیم گرفت جشن

کوچکش را جای دیگری برگزار کند.  

همه ی دار و ندارش سیچهل هزار تومانی ته کیف بود و
یک عدد ساعت مچی عهد بوق. دست داخل کیفش برد،
خرده پولهایش را آماده کرد و به خواست پرستو راه ی

کهزیرک شد.  
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چه خوب که درخواست کمک او را قبول نکرده بود. بیشتر
از این نمیتوانست شرمنده ی عالم و آدم بماند. تازه قصد

داشت بعد از این روی پای خودش بایستد و جبران مافات
کند. به خیلیها بدهکار بود علیالخصوص خودش.  

کنار خیابان ایستاد، دستش را برای اولین ماشین بلند کرد و
سوار شد. 

 



اشک امان گلزار را ربوده بود و از دیدن رنگ سفید و
قامت ضعیف دخترش سیر نمیشد. آغوش گشود، دستهایش

را از هم باز کرد و به زحمت نالید: 

_ بیا! بیا اینجا بغلت کنم همه ی امیدم. 

گوشه ی لب آفاق کشیده شد و از همان مقابل در تلخند جای
خودش را پیدا کرد. تکیه زده بود به چهارچوب و به ثمره

ی سیوپنج سال بیخیالی نگاه میکرد. واقعا دنیا چه بر
سرشان آورده بود؟ این گلزار همان زن سرحال و شوخ 
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و شنگ گذشته بود؟ واهلل که نبود. پیر و از هم در رفته و
متواضع نشان میداد.  

قدم داخل گذاشت. بند پوستپوست شده ی کیفش را محکم
بین پنجه هایش گرفت و از کنار آغوش باز مادرش گذشت.

_ میدونی تو این دوسال به چی فکر میکردم؟ 

دستان گلزار روی هوا ماند و ناامید از آغوش کشیدن او
افتاد. آفاق پیش رفت، پشت پنجره ی کوچک اتاق ایستاد و

آه سنگینش را پس داد. سپس بازوهایش را در آغوش
گرفت و لب زد: 



_ به اینکه اون سالن کوفتی چی داشت که همه ی مارو
بهش فروختی.  

لبهای زن تکانی خورد و بیصدا بسته شد. آفاق برگشت،
نیشخندی به سکوت او زد و گفت: 

_ هوم؟ حرفی نداری؟ 
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گلزار خجالت زده نگاه دزدید. آفاق سمت پنجره برگشت و
دوباره به حرف آمد. 

_ صبح تا شب سه تا بچهرو ول کردی به حال خودشون و
رفتی واسه خوشگذرونی. اسمش این بود که درآمد داری و
کمکاحوال شوهرتی. ولی...ه ه! ولی کی میدونست هر روز
موهاتو یه رنگ میکنی و با دوست و رفیق دوره میزاری.

قطرات اشک گلولهگلوله چکید و روی ملحفه ی تخت
ریخت. آفاق ادامه داد: 

_ یه روز روشن، یه روز تیره، یهروزم هفترنگ. 

دوباره برگشت. این بار با لحن غلیظتری پرسید: 



_ راستی یادته یه شب اومدی خونه ماشین سلمونی بابارو
برداشتی و افتادی به جون موهات؟ _ آفاق؟ 
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گلزار با التماس ناله زد. آفاق ولی تلخندش را تکرار کرد و
گفت: 

_ گفتی موهام پوسیده تو رنگ و دکلره. گفتی یه کالهگیس
میزارم تا دوباره بلند شن و جون بگیرن. 

لبهای گلزار اسیر دندانهای زرد و لبپریدهاش شد. آفاق
چرخید و با قدرت بیشتری گفت: 

_ ولی کالهگیست شد سهم دوست و رفیق و رنجش رسید
به ما. 

یک قدم پیش آمد. 

_ نگفتی سه تا بچه ی قد و نیم قد بیگناه چطور طاقت
بیارن؟ چطوری نترسن از ه یبتی که یهو شده عین اکبر

کبابی سر کوچه و  هیچ شباهتی به مادرشون نداره. 

سکوت کرد. عصبی نگاهش را از مادرش گرفت و سمت
دیگری داد. دمی بعد پیش آمد و مقابل پای او ایستاد. 



همانطور دست به سینه، همانطور طلبکار. 
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_ تو روزا واسه خودت جشن میگرفتی و ما سه تا واسه یه
لقمهنون تو سر هم میزدیم.  

کنار تخت نشست. از پایین به چهره ی شرمنده و خیس
مادرش نگاه کرد و گفت: 

_ نه شامی، نه نهاری، نه خونه ی گرمی. 

_ بس کن آفاق. 

 #۴
 

لبهای آفاق بیشتر و بیشتر کشیده شد. دستش را روی پای
مادرش گذاشت و گفت: 

_ بابام دق کرد. روزا تو اون شرکت لعنتی کار کرد و شبا
تو خونه. نه میتونست کارشو ول کنه، نه بچه هاش.  

نگاهشان درهم گره خورد. 

_ همه ی فامیل مذمتش کردن. گفتن چشمو گوشتو بستی و
نمیبینی زنت داره چی کارا میکنه. رفت دهن باز 
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کنه جوابشونو بده زدن تو دهنش گفتن دخترای مردمو
قلیونی کرده. گفتن کالتو بزار باالتر که سیگار از گوشه ی

لبش نمیفته.  

مکث کوتاه ی کرد. 

_ دوستت داشت. با همه ی عیب و ایرادی که داشتی
عاشقت بود.  

_ من...منم دوستش داشتم. 

_ نداشتی. د نداشتی که گذاشتی دق کنه. که ولش کردی
تنها، با سه تا بچه و دهن گشاد این مرد. که رفتی دنبال

خوشگذرونی و این شد روزگار هممون. 

_ االن اومدی که انتقام اون روزارو بگیری؟ 

گلزار ناله زد. آفاق که ناخودآگاه صدایش باال رفته بود
سری به تاسف تکان داد و آهستهتر پرسید: 

_ آتوسا کجاست مامان؟ از دختر بزرگت خبر داری؟
گلزار درجا زد. آفاق پرسید: 
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_ میبینی؟ اینم نتیجه ی یه عشق اشتباه ی. دختر بزرگ
خانواده میره زن یه پیر مرد میشه که از بدبختی نجات پیدا

کنه، سر سال نشده طالق میگیره و گموگور میشه. 

تک پسر خانوادهام سر خواهر کوچیکترشو کاله میزاره و
آب از آب تکون نمیخوره. 

_ من...من بعد از باباتون  هیچوقت خودمو نبخشیدم. 

_ نمیتونستی ببخشی. بابام جونمرگ شد. کمرش زیر
سنگینی حرف مردم شکست. االنم که روزگار بچه هاش

شده این.  

گلزار نادم و پشیمان گوشه ی روسری را کنار پلکش
کشید. آفاق چشمهایش را روی هم گذاشت. دمی بعد از

کنار تخت بلند شد و ضربتی گفت: 

_ پاشو. پاشو جمعوجور کن که باید بریم. 

نگاه گلزار همزمان با او باال رفت. آفاق اشاره زد: 

_ د میگم پاشو دیگه. 
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_ کجا؟ 

تلخندهای دختر تکراری و غیرقابل کنترل بود. بازهم
پلکهایش را بست و همزمان با باز کردنشان گفت: 

_ عمو سهرابو که میشناسی؟ 

چقدر نیش کالمش آزار دهنده و زجرآور بود. گلزار آب
دهانش را بلعید. آفاق به سرعت پتوی روی پای مادرش را

کشید و گفت: 

_ بعد از بابا چشم دیدن  هیچ کدوممونو نداره. ولی به
لطف دوندگیای پرستو اجازه داده یه مدت بریم خونه ی

بابابزرگ تا خودمونو جمع و جور کنیم. 

پتو را تا زد. مقابل پای مادرش روی تخت گذاشت و به
تمسخر گفت: 

_ میدونی که؟ ما دیگه  هیچ سهمی ازون خونه نداریم. 

پس اگر کاری کرده یا لطفه یا منت.  
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بازهم گوشه ی روسری گلزار به کمکش آمد و گونه ی
خیسش را نوازش داد. آفاق پرسید: 

_ لباسات کجاست؟ بگو خودم جمعشون کنم. 

آه وسط سینه ی زن قلمبه شد و جرات بیرون زدن را پیدا
نکرد. خراب کرده بود. روزی که باید به فکر میبود و
زندگیش را جمعوجور میکرد دنبال خوشی کردن بود و
اکنون حاصل زندگیش شده بود یک تکه سنگ گوشه ی

قبرستان و سه فرزند که هر کدام به شکلی گرفتار و دلخور
و سربهنیست بودند. 

 

سهراب پشت به آنها ایستاد تا روی گلزار را نبیند. دلخور،
عصبی، ناگزیر.  

گلزار خجالتزده سرش را زیر انداخت و بیسروصدا اخم و
تخم برادرشوهرش را به جان خرید. او وارد خانه شد و

سهراب چند قدمی از مقابل در فاصله گرفت. آفاق تا 
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لحظه ی آخر صبوری کرد. دم آخر، خیالش که از بابت
آنها و جدالی که ممکن بینشان در بگیرد راحت شد، پیش

رفت و پشت سر عمویش ایستاد. 

_ ممنون عمو. قول میدم خیلی زود بگردم و یه جای
کوچیک برا خودمون دست و پا کنم. 

نیشخند مرد از چشم دختر پنهان ماند. سوییچ ماشینش را
بین انگشتانش بازی داد و با لحنی گرفته در جوابش گفت: 

_ اینجور مواقع حرف زدن تف سرباالست. ولی اگه نگم
غده میشه آخرش خودمو میکشه. 

سکوت کرد. دوباره گفت: 

_ خوب دستمزد داداش بدبختمو دادین. همتون، هر
چهارتاتون یه کاری کردین که نه دنیاش دنیا بود و نه

آخرتش آخرت. 

_ ما فقط یه کم بدشانسی آوردیم همین. 
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سهراب چرخید. عصبی به چشمان خسته ی دختر زل زد و
غرید: 



_ اسمشو گذاشتین بدشانسی؟  

دستش را جهت مخالف تنش گرفت و با همان عصبانیت
ادامه داد: 

_ بوی گند رسواییتون سه فرسخ اونطرفترم ادامه داره بعد
تو بهش میگی بدشانسی؟ 

آفاق سرش پایین بود و حرفی برای گفت نداشت. دست
سهراب افتاد. نفس پر و عصبیاش را روی صورت او رها

کرد و آهستهتر گفت: 

_ نمیخوام بچه ها چیزی بفهمن. بیسروصدا همینجا بمونین
تا ببینم بعد چی پیش میآد. 

_ میگردم دنبال کار. نگران نباشید خیلی بهتون زحمت
نمیدیم. 
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_ زحمت؟ حرفای گندهتر از دهن. آخه دختر کی به تو کار
میده؟ سوء پیشینه ی درستی داری یا مال و منال قلمبه؟ 

بازهم جواب حرفهای تندش سکوت بود و سکوت.  

سهراب مکثی کرد و گفت: 



_ خیلیخب حاال! دیروز یه نفرو گفتم اومد یه دستی به
گوشهکنار اینجا کشید. فعال میشه توش سر کرد تا بعد بگم

بیان در و دیوارشم یه دستی بکشن. 

_ لطف کردین واقعا! 

_ زیاد آفتابی نشین. بدبختی کشیدم تا تونستم اسم سعید از
سر زبون این مردم بندازم. نمیخوام باز یه نفر ببینه و تن و

بدن اون بدبخت تو گور بلرزه. 

_ چشم. 

 #۵
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_ خونهرو پر کردم. فعال همه چی هست، چیزیم الزم بود
راه نیفتین در خونه ی این و اون. یه زنگ بزن خودم حلش

میکنم. 

_ حتما! 

_ شمارمو که داری؟ به دلیری داده بودم قبال. 

_ بله ازش گرفتم. 



_ خوبه! به همون زنگ بزن. سعی کن روزا که خونه
نیستم تماس بگیری. هنوز کسی نمیدونه آزاد شدی. 

پنهونی باهام در ارتباط باش که دردسر درست نشه یهقت. 

آنقدر وجه ه ی خانواده خراب بود که سهراب صراحتا
اعالم میکرد که نمیخواهد کسی از آزادی و برگشت آنها

باخبر باشد.  

هرچند که حق هم داشت. سابقه ی خراب گلزار و
تصمیمات خودسرانه ی آتوسا برای ازدواج و طالقش، و

درنهایت شراکت آریا و خودش که به کشیدن چکهای  

  

بیمحل ختم و تهش شده بود فرار برادر و زندانی شدن
خواهر. از این بدتر هم مگر میشد؟ نمیشد دیگر. آن هم

برای خاندان حبیبی با آن همه اهن و تولوپ. عمویش حق
داشت بدشانسی آنها را رسوایی بخواند. حقیقتا که بچه های

سعید میان خاندان بزرگ حبیبی با آن همه اسم و رسم و
اعتبار حرفی برای گفتن نداشتند.  

وارد خانه که شد گلزار پاهایش را روی فرش دستباف گل
قرمز دراز کرده بود و میمالید. هوای خانه گرم بود و



چهارگوشهاش مرتب. ته دلش تشکر ریزی از پرستو بابت
سرپناه امنی که برایشان ردیف کرده بود کرد.  

وجدانا خیلی از خودش مایه گذاشته بود. آنقدر دوندگی
کرده بود تا بالخره سهراب را قانع کند که آنها را بار دیگر

به عنوان عضوی از این خانواده بپذیرد. ولو اینکه وصله
ی ناجور بودند. ولی همینکه قرار بود بار دیگر زیر لوای 

حبیبیها زندگی کنند یک شانس بزرگ محسوب میشد. 

ساک مادرش را برد و گوشه ی اتاق سابق پدربزرگش 
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گذاشت. خانه قدیمی و سالها بدون سکنه افتاده بود، اما
هنوز هم میشد صمیمیت گذشته و صفای پدربزرگش را

حس کرد. برگشت، نگاه ی به قاب عکس پدربزرگ روی
طاقچه ی اتاق انداخت و زیر لب با خودش گفت: 

_ خدا رحمتت کنه. چه خوب که زودتر رفتی و این
روزارو ندیدی. 

سپس دست به کمر ایستاد و از همانجا برای مادرش صدا
بلند کرد. 

_ میگم حبیبیا پولدار نیستن ولی آبرو دارن. 



گلزار گوش تیز کرد. آفاق دستهایش را انداخت و سمت
قاب عکس پدربزرگش رفت. دوباره به حرف آمد و گفت: 

_ همون آبرودارن که عمو سهراب اینقدر جلز وجلز
میزنه. باید میدیدیش، کارد میزدی خونش درنمیاومد. 

گلزار نفس گرفت. نیشخندی زد و بیحرف به مالش دادن
پاهایش ادامه داد. 
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خاندان حبیبی قدمت زیادی در این محله داشتند. بومی
بودند و سرشناس. پولدار نبودند ولی مردم سر شرافتشان
قسم میخوردند. اما این تمام حقیقت نبود. گلزار چیزهایی

میدانست که دخترش نمیدانست و هنوز جای گفتنشان نبود. 

یادش آمد روزی که مادر سعید به عنوان خواستگار در
خانه ی آنها را زده بود. چقدر پدر و مادرش ذوق کرده

بودند. چقدر خودش احساس سربلندی و افتخار کرده بود. 

آن زمان حبیبیها کم کسی نبودند. پدرجدی اهل ایمان بودند
و معتمد محله. ولی افسوس که زمانی وسوسه مثل خوره به

جانش افتاده و از یک جایی به بعد خوشی زیر دلش زده
بود. پدر شوهرش گفته بود عروس بزک کرده مال مردم



است و او گوش کرکی زده بود. و چقدر سعید آبرودار بود
که با نوازش زیر گوشش میخواند که کمتر به خودش
برسد. بیشتر در خانه بماند و همه ی حواسش پی بچه

هایش باشد. او گفته بود و گلزار نشنیده گرفته بود. 
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آنقدر چشم و گوشش را روی حقایق بسته بود که به وقت
باز کردن ته باتالق بود. درست همانجایی که دیگر  هیچ
راه ی برای گریز از لجنزار اطراف برایش باقی نمانده

بود. 

آخر سر پولی هم برایش نمانده بود. هرچه داشت خرج
خوشی کرده بود و مانده بود آس و پاس. این اواخر هم که
بعد از زندان افتادن آفاق جایش شده بود خانه ی سالمندان

کهریزک و کارش شده بود اشک ریختن. 
 

(دوماه بعد) 

در ماشین را باز کرد و رو به راننده ی اسنپ نجوا کرد: 

_ صبر کنید تا بیام. 



راننده نگاه ی از داخل آیینه به چهره ی نگران و عصبی
زن انداخت و پرسید: 

_ خیلی طول میکشه؟ حساب میکنم باهاتون مشکلی که
نداره؟ 
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_ نه آقا بمون تا بیام. 

فعال مشکلی بزرگتر از پول و خانه و هزینه ی اسنپ
داشت. در ماشین را بهم کوبید و اخم و غرغر راننده را

ندید. راه افتاد، با احتیاط و ضربان قلبی که با هر قدم
بیشتر و بیشتر میشد. صدای جوشکاری و بوی گندش از
یک طرف و جروبحث کارگرهای ساختمانی و اوضاع

بهمریخته ی پیش رویش از یک طرف. خیلی حال خوشی
داشت همه ی اینها هم گند میزد به اعصاب خراب و درون
بهم ریختهاش. بلبشویی بود که تحمل کردنش اعصابی از

فوالد میخواست و بست. دست روی شکمش کشید.
همانطور که نگاهش به برج نیمهکاره ی مقابلش بود لبخند

محوی زد و با خودش زمزمه کرد: 



_ دعا کن که امروز از خر شیطون بیاد پایین و قبولت
کنه.  

دستش افتاد. نفسی گرفت و مضطرب مقابل همان برج سر
به فلک کشیده ایستاد. 
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شفیع طبقه ی آخر برج در حال بگومگو با یکی از 

مهندسین ناظر بود. کار پیش نمیرفت و این میان  معلوم
نبود هزار عیب و علت ریز و درشت از کجا پیدا میشود. 

 #۶
 

تمام تیغه های وسط سالن و اتاق خواب کوچکی که جزئی
از نقشه نبود، زیادی بودند. لولهکشیها ایراد داشتند و ستون

وسط سالن به شکل عجیبی نیست و نابود شده و کال
استحکام کار زیر سوال رفته بود. 

آتوسا تاملی کرد و نگاه از ساختمان گرفت. کمی آنطرفتر
یکی از کارگرها به سختی سیمان و آجر بار فرغون کرده

بود و با خودش میکشید. دستش را بلند کرد. نفسی گرفت و
صدایش را داخل گلویش انداخت. 



_ آقا؟ آهای آقا مهندس شفیعو کجا میشه دید؟ 
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کارگر جوان ایستاد و ابتدا نگاه ی به سرتاپای شیک و
پیک زن انداخت. طولی نکشید که شانه ی ریزی باال

انداخت و در جوابش گفت: 

_ طبقه ی آخر. آسانسور نداریم خانم صبر کنید تا خودش
بیاد. 

_ کارم واجبه! 

مرد فکری کرد و از این پایین سرش را باال گرفت و نگاه
ی به طبقه ی آخر انداخت. 

_ نمیدونم، نمیترسی بگم باالبرو برات بفرستن پایین؟
نگاهش کرد. با تردید زیاد ادامه داد: 

_ ولی گفته باشم امروز اعصاب مصاب نداره ها. 

نیشخند آمد و تزیین کوچکی شد روی لبهای بیرنگ و روی
زن. مرد جوان هم لبخند زد. در آن لحظه چه در سر و

دلش میگذشت خیلی مهم نبود. فعال مهم این بود که تکلیف
این بچه و این زندگی را با این مردک زبان نفهم 
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روشن کند. بیشعور حرف آدمیزاد سرش نمیشد. خودش را
زده بود به خریت و مسئولیت بچهای که پس انداخته بود را
قبول نمیکرد. مکثی کرد و دستش را سایبان پیشانیاش قرار

داد. ابتدا نگاه ی به نوک ساختمان انداخت و سپس نجوا
کرد: 

_ بگو بفرستنش پایین. 

کارگر جوان نگاه از او نمیگرفت. پر دل و جرات و مبارز
به نظر میآمد. به اجبار ولی نگاه از او گرفت و احمد را

صدا زد. 

_ احمد؟ های احمد؟ 

احمد بالفاصله از پنجره ی نیمهساز طبقه ی اول سرش را
بیرون آورد. 

_ چی شده؟ 

_ بیسیم بزن باالبرو بفرستن پایین. 
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نگاه احمد بین او و زن جوان چرخید. مرد اشارهای به
آتوسا زد و گفت: 



_ خانم با مهندس کار شخصی دارن. 

گفت و چشمک زد. لحن و لبخند و چشمکی که از نگاه زن
هم دور نماند. ولی خیالی برایش نبود. اینقدر حرف و طعنه

و ایما و اشاره دیده بود که این یکی به نظرش نیاید. 

احمد لبخندی به اشاره ی مرد زد و "باشهای" در جوابش
گفت. دمی بعد او خودش را داخل کشید و باالبر از نوک

قله ی ساختمان پایین آمد. 

گفتگوی شفیع با مهندس ناظرش تمام و گوشی به دست به
مخاطبش بد و بیراه میگفت. 

_ مرتیکه مفتخور پول ندادم که به وقتش مثل خر تو گل
گیر کنم. این چی میگی اینجا، همین عنآقا میرزاپور؟ قرار

بود دهنشو سفت کنی ایراد بنیاسرائلی درنیاره چی شد پس؟
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آتوسا پشت تیغه ی سالن گوش ایستاد. حالش بد بود و
هنگام باال آمدن از برج تهوع هم بر او غالب و چیزی

نمانده بود که دل و رودهاش با هم از دهانش بیرون بزند.
با این حال انگشت روی جناغ سینهاش گذاشت و فشرد. 

شفیع فریاد زد: 



_ خفهشو زر نزن همتون عین همین. بوی پول که به
دماغتون میخوره دم تکون میدین و بعدش حاجیحاجی مکه.

نه خیر! انگار ایستادن و فشار آوردن بر قفسه ی سینه
کارساز� نشد. در نهایت پشت تیغه ی دیوار نشست و عق

زد. 

صدای عق زدنش نه تنها شفیع بلکه کارگرهای ساختمانی
را هم هوشیار کرد. شفیع ناغافل برگشت و با احتیاط

بیشتری دستش را روی دهانه ی گوشی گذاشت. 

_ جایی نرو کارت دارم، فعال! 

گفت و تماسش را خاتمه داد. آتوسا که تمام تنش به عرق
نشسته بود دست داخل جیب پالتو برد و چند الیه 
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دستمال کاغذی را روی هم گذاشت. او دور دهانش را پاک
کرد و شفیع متنفر پشت سرش حاضر شد.  

_ تو اینجا چی کار میکنی، هان؟ 

آتوسا لبخند زد. بیآنکه برگردد و نگاهش کند بار دیگر
دستمال را دور دهانش کشید و به طعنه گفت: 

_ یه کم از پوالتو بدی ما جای دوری نمیره مهندس! 



برگشت. نگاه ی به چهره ی پر از اکراه او انداخت و با
حفظ همان لبخند گفت: 

_ ناسالمتی زن و بچهتیم، جیب همهرو پر میکنی به ما که
میرسه آره؟ 

بوی گند استفراغ و زمین آلوده حال شفیع را بهم میزد. 

عصبی روی پاشنه چرخی زد و غرید: 

_ از همین راه ی که اومدی برگرد. بار آخرتم باشه تو
جمع سراغمو میگیری شنیدی؟ 
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آتوسا ولی روی پا ایستاد. بی تفاوت دستمالش را روی
زمین پرت و پشت سر او با لحنی خاص نجوا زد: 

_ خلوت باشه دعوتت کنم میآی؟ 

شفیع بالفاصله برگشت. دهن باز کرد حرفی بزند که
نگاهش به دو تا از کارگرهایی که به آنها خیره شده بودند

افتاد و صدای فریادش دوباره بلند شد. 

_ به چی نگاه میکنین؟ گم شین پایین تا خودم صداتون کنم.

مردها دستپاچه فرار را بر قرار ترجیح دادند. زن دوباره
بیخ گوش او نجوا زد: 



_ گناه دارن طفلیا چی کارشون داری خب؟ 

شفیع با اخم نگاهش کرد. آتوسا نیشخندی زد و گردن کج
کرد. 

 

_ همه که مثل من نیستن. آروم، نجیب، سر به زیر. 
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_ هر چی بوده دیگه تموم شده. برو رد کارت زن،
من...دیگه...با تو...نسبتی...ندارم. 

انگشتش را مقابل او گرفت. جمله ی آخرش را با تاکید به
زبان آورد و نگاه ی به اطراف انداخت.  

خلوت شده بود. دورشان کسی نبود و راحتتر میشد
سنگهایش را با او وا بکند. 

 #۷
 

آتوسا در جوابش خنده ی ریزی کرد و لب زد: 

_ قبول! با من غریبه، ولی بچه ی خودتو که نمیتونی پس
بزنی میتونی؟ 

_ من نخواستمش. از اولم گفتم مراقب باش ولی تو... 



_ ناخواسته بود. عاشق سینه چاکت نبودم که ازت بچه
بخوام. شد، حاال میگی چیکارش کنم؟ 
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_ بندازش. همون اولم بهت گفتم، خالصش کن نه
خودتاذیت شی نه مدام وقت منو بگیری.  

_ بندازم؟ 

نگاهشان به جنگ هم رفت. آتوسا با صدایی خفه غرید: 

_ بچهمه شفیع دوستش دارم. تو..تو.. 

شفیع میان کالمش دوید و غرید: 

_ من نمیخوامش. قبال گفتنیارو گفتم چرا دست بردار
نیستی تو. 

_ باباشی، نمیتونی ردش کنی. 

_ نیستم. خودم دوتا بچه ی بزرگ دارم. روزی که زنم
شدی بهت گفتم این ارتباط موقته چرا حالیت نیست. 

_ نه انگار تو حالیت نیست. نمیتونی، یعنی نمیزارم راحت
از گردن خودت ردش کنی.  

دندانهای شفیع سفت و محکم روی هم نشست. آتوسا غرید: 
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_ من این بچهرو به دنیا میآرم، توام مسئولیتشو به عهده
میگیری حاال میبینی. 

_ با من نجنگ زن خودت ضرر میکنی. 

_ سودی که از قربانی کردن یه بچه بیگناه باشه 

نمیخوام. من راه کج زیاد رفتم. زندگیم پر بوده از اشتباه،
نمونهشم جلوم وایستاده.  

به شفیع اشارهای زد و دوباره گفت: 

_ ولی این یکیو دیگه نه، سر این بچه دیگه اشتباه نمیکنم. 

همزمان تلفن همراه شفیع زنگ خورد. کمی در چشمان
مصمم زن خیره ماند و در نهایت نگاه گرفت. 

چرخید، ولی به محض دیدن اسم نادیا هول کرد و رو به
آتوسا گفت: 

_ اوه اوه نادیاست، برو تا نیومده اینجا ببینتت. 
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آتوسا دستپاچه شد. شفیع اما بیامان بازویش را گرفت و در
همان حین تماس را برقرار کرد. 



_ الو! 

_ کجایی شفیع؟ 

صدای زن از پشت خط پژواک شد و ترس آتوسا را دو
چندان کرد. شفیع بالفاصله او را پشت بشکه های کنار

دیوار پنهان کرد و دست روی سرش گذاشت. 

_ سر ساختمون، تو کجایی؟ 

_ همین پایین. بمون تا بیام باال! 

فشار دست شفیع روی سر زن جوان زیاد شد. به ناچار
"باشهای" در جواب همسرش گفت و تماس را قطع کرد. 

سپس بیاهمیت به حال خراب او دو تا بشکه ی دیگر را
کنار بشکه های قبلی جا داد و گفت: 

_ صدات دربیاد من میدونم و تو. 
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فضای تنگ و شکم پر و حال خراب بدترین حالت ممکنی
بود که میتوانست برایش اتفاق بیافتد. صدایش در نمیآمد با

تهوع بیوقتش چه میکرد؟ با فضای تاریک و بوی گند
قیری که از داخل بشکه ها میآمد و دلش را هم میزد؟ شفیع
گفت و بالفاصله از بشکه ها فاصله گرفت. او دستی به سر
و صورتش کشید و آتوسا آجر شکسته ی زیر پایش را بین



پنجه هایش گرفت. خسته بود از بازیچه شدن و زندگی
کردنی که بیشتر شبیه قاب دستمال بود تا هر چیز دیگر. تا

کی باید سنگ نوک پای هر ننهمرده ی تازه به دوران
رسیدهای میشد؟ وقتش نبود یک جا به این بازی کثیف
دوسر باخت پایان دهد؟ زمان آن نرسیده بود که خودش

داور میدان زندگیش شود و حداقل برای یک بار هم که شده
سوت پایان را به نفع خودش که نه، به نفع کودک بیپناهش
بزند؟ آجر شکسته را آنقدر کف دستش فشرد که تیزی آن

پوستش را شکافت و سوزش حاصله صورتش را بهم جمع
کرد.  
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شفیع اما بیخبر از حال او بود و در تب و تاب دست به سر
کردن نادیا. از محیط سالن خارج شد. خودش را پشت تیغه

ی سرویس بهداشتی پنهان کرد و از همانجا نادیا را صدا
زد. 

_ بیا این طرف، اینجام. 

نادیا نگاه ی اطراف سرش چرخاند و بو کشید. عطر زنانه
ی پیچیده در فضا کنجکاوش کرد. اخمی درهم کشید و با

صدای نیمهبلند پرسید: 

_ چه خلوت، کارگرات کو پ؟ 



_ فرستادمشون پایین، از این طرف. 

او را با صدا راهنمایی کرد و در ادامه گفت: 

_ عنآقا پولشو گرفته تیغه ها رو تایید نمیکنه. میخوام ببینم
میشه یه خاکی تو سرم بریزم یا نه؟ 

نادیا چرخید و مسیر صدای او را در پیش گرفت. آتوسا
پشت بشکه ها در حال جان کندن بود. دستش را روی 
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دهانش گذاشته بود و تا جای ممکن فشار میداد که صدای
نفس کشیدنش به گوش زن نرسد. دمی بعد زن و مرد با هم

رو در رو شدند و بازهم نفسهای آتوسا به شماره افتاد. 

_ یه ماشین اون پایین بود، عمله ها گفتن مهمون داری،
آره؟ 

روح از تن زن جدا شد. شفیع دستپاچه دستی روی سرش
کشید و جواب داد: 

_ نه بابا مهمونم کجا بود تو این ه یرو ویر. خریدار بود.  

رو کرد به چهره او و برای رد گم کنی پرسید: 

_ مگه تو پولتو نمیخوای؟ سه واحد اینجارو پیشفروش
کردم بلکه از زیر دین تو دربیام. 



نادیا ولی با کنجکاوی تمام جمله ی آخر او را نادیده گرفت
و پرسید: 

_ بود؟ یعنی رفت؟ ماشینش که هنوز اون پایین منتظره. 
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شفیع بدجور گیر افتاده بود. مکثی کرد و درمانده در
جوابش دروغ دیگری سرهم کرد. 

_ نه بابا حامله بود بدبخت. اومد باال اینجارم به گند کشید و
رفت. گفتم نگهبان اول یه لیوان آب قند بده بهش دردسر

نشه، بعدشم ردش کنه بره.  

_ اوه، چه دلسوزه. پس االن پیش نگهبانه؟ 

_ نمیدونم. ول کن حاال بگو تو چی کارهای؟ 

 #۸
 

بدبخت خودش بود و هفت جد و آبادش. آتوسا حرصی از
درز باریک میان دو بشکه پوتینهای گرانقیمت و شلوار

مارکدار زن را زیر نظر گرفت. عجیب صدای پاشنه
هایش روی مخ بود و سلولهای آسیب دیده ی مغزش را

تحریک میکرد. قدم میزد. پرقدرت این طرف و آن طرف



میرفت و شفیع نگران را دنبال خودش میکشید. زیر لب
ناسزایی 
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حواله ی جفتشان کرد و چشمش را به روی همه ی
بدبختیهایش بست. 

 

روزنامه را بین پنجه هایش لوله کرد و ناامید وارد خانه
شد. 

نتیجه ی دوماه دوندگی شده بود یک جفت پای خسته و یک
روان بهم ریخته. همهجا یا سوءپیشینه میخواستند و یا

کارگر با سابقه. درس و مدرک هم که  هیچ! کال حسابی که
روی سابقه ی کار نداشتهاش باز میکردند روی مدرک باز

نمیکردند. انگار در این مملکت مدرک فقط یک کلمه ی
دهن پرکن برای پز دادن بود و بس. وگرنه لیسانس

بینوایش گوشه ی طاقچه ی خانه اینقدر خاک نمیخورد که
دو سال پیش مجبور شود سختی و رنج شراکت با برادر

بیعقلش را بپذیرد.  

گلزار استانبولی دم گذاشته و منتظر بود که دخترش با
خبرهای خوش برگردد. طی این دوماه کمتر حرف زده و

بیشتر سعی کرده بود به او و دو فرزند دیگرش حق بدهد. 
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در حقشان مادری نکرده بود. آن زمان که جوان بود و
میتوانست، رهایشان کرده بود و اکنون یک انسان سربار و

پشیمان بیش نبود. روزنامه را گوشه ی اتاق پرواز داد،
پشتبندش سالم بیجانی حواله ی مادرش کرد و بیحوصله

راه ی اتاق پدربزرگش شد.  

گلزار نگران از حال خراب این روزهای او، شرمنده
دنبالش راه افتاد و پشت در اتاق آقا بزرگ ایستاد. خجالت 

میکشید داخل شود. این اتاق حرمت داشت و صاحبش تا
لحظه ی آخر دست از دامان خدا نکشیده بود. بر عکس

خودش که به وقت جوانی خیال میکرد همیشه توانمند است
و هنگام پیری دیگر رویی برای رفتن به در خانه ی خدا

نداشت.  

پشت در ایستاد، با تردید زیاد نگاه ی داخل انداخت و
زمزمه کرد: 

_ بازم نشد؟ 
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آفاق کنج دیوار سر به زانو گذاشته بود و غمش را در
تنهایی تحمل میکرد. صدای گلزار که آمد هوشیار شد. 

سرش را بلند کرد و قفل دستهایش را از هم گشود. 

_ نه! پول، پارتی، سابقه. نداشته باشی باید سرتو بزاری
زمین بمیری. منم که با اون گذشته ی درخشان گاو پیشونی

سفیدم. همهشم که باهم داشته باشم بازم یه جای کارم
میلنگه، بدم میلنگه. 

گلزار آه سنگینش را پس فرستاد و ناله زد: 

_ کجای کارت مثال؟ 

گوشه ی لب دختر انحنای تلخی برداشت و لب زد: 

_ معلومنیست؟ اعتماد!  هیچ کس تو این شهر به یه آدم
سابقهدار اعتماد نمیکنه. 

قفسه ی سینه ی زن از غصه بهم آمد و نگاه محزونش را
گرفت. همزمان چشمش به قاب عکس آقا بزرگ و نگاه

خیرهاش افتاد. شرم کرد. به سرعت چرخید و از چشمانی 
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که حس میکرد حرفهای زیادی برای گفتن دارند گریخت.  



آفاق ابرویی درهم کشید و لحظهای بعد بیتفاوت شانه باال
انداخت.  

اینقدر فکر و خیال داشت که دیگر حوصله ی تمرکز
گرفتن روی رفتارهای عجیب و غریب مادرش را نداشت.

دوباره سر به زانو گذاشت. گلزار ولی از فاصله ی چند
قدمی صدایش زد و گفت: 

_ شام حاضره، لباستو عوض کن بیا. 

فرصت نشد نفسی بگیرد و کمی با خودش خلوت کند. در
نهایت سرش را بلند کرد و هوف بلندی کشید. دمی بعد

ایستاد، دستی به پشت لباسش کشید و در همین حین زنگ
بلبلی خانه به صدا درآمد.  
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دست گلزار بند سفره ی کوچک شامشان بود که متعجب
سرش چرخید و نگاهش از پس دیوارهای بلند تا در خانه

کشیده شد. آفاق ولی به سرعت� از اتاق بیرون زد و گفت: 

_ من باز میکنم. 

او سمت خروجی رفت و دلشوره به جان زن افتاد. حتما
باز سهراب بود و نیش و کنایه هایش. دست پر میآمد ولی
جای سالم روی تنشان نمیگذاشت. آنقدر سرزنش میکرد و



منت میگذاشت که لقمه ی پیشکشی تو گلویشان میماند و
خفهشان میکرد. 

میان دلشوره های او در باز شد و چشمان آفاق شکلی از
حیرت و ناباوری گرفت. لبخند آتوسا جایی بین تمسخر و
حزن گیر کرده بود. سر و صورتش بهم ریخته مینمود و

ریخت و لباسش خاکی. و البته  هیچ چیز به اندازه ی
برآمدگی شکمش نمیتوانست لبهای خواهر کوچکتر را از

تعجب بهم بدوزد.  

گردنش خم شد. دستی روی شکمش کشید و لب جنباند: 
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_  چند روزه که آمارتو دارم.  

نگاهش را باال کشید. این بار لبخندش را جمع کرد و خیره
در چشمان متحیر او ادامه داد: 

_ خوب جایی برا خودت ردیف کردی. گلزارم که آوردی
پیشخودت، دستمریزاد! حاال میشه بری کنار منم بیام تو؟ 

آفاق در سکوت آب دهانش را فرو برد. آتوسا ولی تلخندش
را تکرار کرد و دست راستش را مقابل صورت او تکان

داد. 

_ خوابت برده؟ منم آتوسا، شناختی؟ 



آفاق خیره به شمایلی که هرگز انتظارش را نداشت عقب
رفت و راه ورود به خانه را برای او باز گذاشت. آتوسا پر

غرور و حق به جانب سری تکان داد و وارد شد. قبل از
خودش ولی شکم بزرگش آمد و تعجب خواهر را مضاعف

کرد. چند سال از آخرین دیدارشان میگذشت؟ دو؟ سه؟
چهار؟  
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خاطرش نبود. آخرین بارش بعد از طالقش از سیفاله آن هم
پس آن همه آبروریزی و مکافات بود. 

 #۹
 

وسط فرش دست بافت گل قرمز پدربزرگش ایستاد و با ولع
نگاه ی به اطراف خانه انداخت.  

چقدر خاطرات تلخ و شیرین از این خانه داشت. با 

بچه های عمو سهراب وسط همین اتاق تاب خورده و شری
کرده بود. البته این قسمت خوبش بود. سکانسهای تلخ

زندگیش آنجا بود که از خانه قهر میکرد و به گوشه ی دنج
پدربزرگش پناه میآورد. همان روزهایی که زندگیشان

سروسامان درستی نداشت. همان زمان که خوشخوشان



مادرش بود و عزاخانه ی پدر عزیزش. بابا سعید
مهربانش. 

تنها مرد ساکت و بیآزار زندگیش.  

 66 

  

برگشت، نگاه پر از بغض و کینهاش را روانه ی گلزار
کرد و لب از لب گشود. 

_ خوش میگذره؟ آوارگی و دربهدری بچه هاتو میبینی
کیف میکنی نه؟ 

گلزار لب پایینش را گزید و همانجا، کنار سفره ی کوچک
پالستیکی نگاه دزدید. آتوسا قدم تند کرد، حرصی مقابل

پای او ایستاد و به شکم پرش اشاره زد: 

_ اینو میبینی؟ 

نگاه نمزده ی گلزار بالفاصله باال رفت. آتوسا گفت: 

_ نتیجه ی بیعرضگی و خودخواه ی توئه. 

اشک از گوشه ی چشم زن راه گرفت و تا پایین چانهاش
چکید. آتوسا با همان حرص ادامه داد: 



_ که اگه مادر بودی و حواست جمع زندگیت بود االن باید
دست عشقمو میگرفتم و زیر این بارون تو پیادهروهای

تهرون قدم میزدم. 
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_ آتوسا؟ 

آفاق به تذکر صدایش زد. آتوسا ولی نیمنگاه ی سمت
خواهرش انداخت و دوباره رو به او گفت: 

_ نه اینکه آویزون هر خری بشم که بفهمم زندگی یعنی
چه. که تهش بشم چوب دو سر خال و  هیچ کجا جام نباشه.

که این بچه بمونه رو دستم و... 

_ بس کن آتوسا! اومدیم یه لقمه شام کوفت کنیم، میزاری
از گلومون پایین بره یا نه؟ 

زهرخند آتوسا نمای بیشتری گرفت و رو به خواهرش
گفت: 

_ نوش جان. فقط بگو جای من کجاست میخوام لباس
عوض کنم. 

برای لحظهای نگاه گلزار و آفاق قفل هم شد. دنبال جایش
در این خانه میگشت؟ مگر خودش خانه و خانواده 
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نداشت؟ پس این بچه چه میگفت؟ پدرش کجا بود؟ شوهر
آتوسا؟  

لب باز کرد حرفی بزند که آتوسا چرخید و دکمه های گرد
و بزرگ پالتویش را باز کرد. سپس بیاجازه سمت اتاق پدر

بزرگش رفت و گفت: 

_ نمیخواد، خودم راهو بلدم. 

_ مگه شام نمیخوری؟ 

گلزار با وجود تمام حرفهایی که شنیده بود ناله زد. آتوسا
ولی نیشخند دوبارهای زد و پشت سرش را نگاه کرد. 

_ خودت پختی؟ 

گلزار خجالت زده نگاه دزدید. آتوسا ولی تکخند بیصدایی
زد و گفت: 

_ آفرین، پیشرفت کردی. 

سپس راهش را گرفت وضمن رفتن گفت: 

_ میل ندارم. میخوام بخوابم کسی نیاد تو اتاق، لطفااا! 
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کلمه ی لطفا را محکم و پر منظور ادا کرد. مقابل در اتاق
ایستاد. دوباره نگاه پر از تمسخری به آنها کرد و وارد شد.

آفاق ماند و نگاه محزون مادری که جرات حرف زدن
نداشت. متعجب شانه باال انداخت، قدمی سمت سفره

پالستیکی برداشت و زانو زد. سپس از داخل نایلون تکهای
نان برداشت و داخل دهانش چپاند. 

_ حاملهاس! یعنی برگشته پیش سیفاهلل؟ گلزار سینهای
سبک کرد و تذکر داد: 

_ مریض میشی، پاشو دستاتو بشور. 

نگاه آفاق باال رفت. نگرانی و حزن میان چین و چروکهای
صورت مادرش بیداد میکرد. چشمش به در اتاق بود و
حواسش به او. کمکم از تعجب دوتا شاخ بزرگ روی
سرش سبز میشد. آتوسا از غیر غافل بعد از چند سال

برگشته بود، آن هم حق به جانب و با شکم پر. مادرش
نگران دستهای نشسته ی او بود و خودش سرگردان بین

این دو.  
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عجیب نبود؟ برگشت خواهر و نگرانی مادر؟ قطعا یکی از
شگفتیهای عالم وقوع دو اتفاق نادر امشب در خانه ی

پدربزرگش بود.  

بلند شد. دستش را مقابل دهانش مشت کرد و لقمه ی نانش
را به زور جوید. سپس به حرف آمد و گفت: 

_ باید بفهمم این بچهرو از کجا آورده. 

گلزار با التماس نگاهش کرد. آفاق شانه هایش را باال
انداخت و گفت: 

_ توپش که خیلی پر بود. حدس میزنم باز یه کارایی کرده.

دستهای گلزار قفل هم شد و دلواپس از حال و روز دختر
بزرگش شروع به مالیدن آنها بهم کرد. چند سال پیش بعد

از کلی ناسازگاری از خانه رفته بود. از سیفاهلل طالق
گرفته بود و در خانه با آریا و آفاق نمیساخت. آریا

سبکسریهایش را تحمل نمیکرد و آفاق خودخواه یش را! 
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او هم پول مهریهاش را برداشته بود و خودسرانه خانه را
ترک کرده بود. گفته بود تحمل  هیچکدام را ندارد. 

میخواهد مستقل باشد و دیگر ریخت  هیچیک از آنها را
نبیند. 



سرش را به تاسف تکان داد. نفس دوباره گرفت و با حفظ
همان چهره برای چیدن سفره ی حقیرانه ی شامشان عازم

شد. 
 

فاضل پشت شیشه ی بزرگ فرودگاه سرک میکشید تا
مسافر خودش را پیدا کند. پرواز یک ساعتی تاخیر داشت

و کلی کار عقبافتاده پیش پایش بود. نگاه ی به ساعتش
انداخت و کالفه سرش را باال گرفت. امروز چه خبر بود؟
انگار کل تهران مسافر داشتند و داخل فرودگاه تجمع کرده

بودند. این را پس میزد آن یکی جلوی پایش سبز میشد و
مقابل دیدش را میگرفت. تف به این شانس! قد 
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کوتاه و آبروداری و شلوغی جمع باعث شده بود ته صف
بماند و خون خونش را بخورد. 

 #۱۰
 

همانطور که به زور از البهالی جمعیت راه ی برای میدان
دید خودش باز میکرد دختر جوانی ه یجانزده دستش را بلند

کرد، پدرش را از همانجا صدا زد و عقبعقب آمد. 



آنقدر که نفهمید پاشنه ی بلند کفشش روی انگشت شصت
مرد جوان رفت و تا فیالخالدونش از درد خبردار شد. رنگ

صورت فاضل برگشت. از درد لبش را به دندان گرفت و
آخش را در سینه خفه کرد. زن جوان ولی بیتوجه به حال
غریب مرد سمت پدرش پرواز کرد و ناسزای فاضل را

برای خودش خرید. کفشش خاکی شده بود و شصت پایش
بیحس! یک لنگه پا ایستاد، همانطور که با غیظ به مسیر
فرار زن نگاه میکرد نوک کفشش را به پشت شلوارش

کشید و گیس بریده ی مجددی نثار زن کرد.  
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_ هان، باز که رنگت پریده؟ 

فاضل بیامان برگشت، لبخند را به چهره ی عطا دید و درد
را فراموش کرد. معترض لب باز کرد و گفت: 

_ چه عجب بابا سبز شدیم اینجا؟ 

عطا دسته ی چمدانش را سمت او پرت کرد و آغوش
گشود. فاضل ولی بیخیال چمدان و حرکت شوخ و

خودخواهانه ی او شد. بالفاصله خودش را در آغوش او جا
کرد و اجازه داد که چمدان بخت برگشته با سر و صدا
روی زمین بیافتد و نگاه مسافران و حاضرین را دنبال

خودش بکشد.  



عطا خندید. ضربهای به کتف دوست بامرامش زد و کنار
گوشش نجوا کرد: 

_ دارم برات، کرگدن. 
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_ بزار یه کم مردم بهت بخندن بلکه آدم شی. مگه نوکر
گیر آوردی. همین جاشم به اصرار مادرت اومدم وگرنه

کی خواست ریخت نحس تورو ببینه. 

_ باشه بابا تو خوبی. 

فاصله گرفتند. جفتشان لبخند داشتند و نگاهشان پر بود از
اشتیاق. عطا دستی به بازوی او زد و برای برداشتن

چمدانش خم شد. در همین حین گفت: 

_ سه سال، سه سال خواستم حرفهای زندگی کنم اگه
گذاشتین. 

او کمر راست کرد و بالفاصله دست فاضل روی دسته ی
چمدان نشست و غرید: 

_ بده من اینو! حرفهای زندگی کنم. 

جمله ی آخرش را به تمسخر ادا کرد. عطا لبخندی زد و
گفت: 



_ نذاشتین که. 
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راه افتادند. چمدان را فاضل میآورد و عطا کنارش قدم
میزد. با حسرت زیاد آه کشید و دستهایش را روی سینه قفل

هم کرد. 

_ وای که چه حالی میداد. شب ساعت ده بخوابی، صبح
زود سرحال بلند شی، ورزش کنی، یه لیوان آب پرتقال با

صبحانه ی کامل بزنی و بعدشم بچسبی به کار و زندگیت. 

_ همچین میگه انگار صدسال این شکلی بود. خوبه حاال
عمر رفتنت به شیش ماه نرسیده اینقدر بزرگش میکنی. 

_ نذاشتین دیگه، وگرنه تولد صدسالگیش دعوتت میکردم. 

_ بابا حرفهای! رخصت بده دو روزم ما در معیت باشیم. 

عطا لب باز کرد جوابی بدهد که ناغافل انگشت فاضل
روی بینیاش نشست و چشم ریز کرد. عطا کنجکاو شد.

طولی نکشید که مرد جوان دسته ی چمدان را داخل شکم
او هول داد و فاصله گرفت. منتظر ایستاد. فاضل با احتیاط
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چند قدمی برداشت و از کنار چمدان آوارهای که پشت پای
زن جوانی مانده بود و کسی به آن توجه نمیکرد گذشت.

چمدان ولی مقابل نگاه ناباور عطا نقش زمین شد، دستهگل
زیبای روی آن کف سالن انتظار افتاد و تعدادی از

گلبرگهایش روی زمین پرپر شد. عطا متعجب چشم درشت
کرد. فاضل ولی برگشت و خیلی خونسرد دست روی سینه

گذاشت. 

_ شرمنده خانم ندیدم. 

بیچاره زن! محزون از پرپر شدن گلهای قشنگش لبش را
گزید. سپس "خواهش میکنمی" در جواب مرد گفت و روی
زمین نشست. فاضل از همانجا برای رفیقش چشمکی زد و

پرسید: 

_ من واقعا متاسفم! خسارتی چیزی وارد شده تقبل کنم؟
پدر دختر هم با احتیاط کنار دستش نشست و در جمع کردن
گلبرگها کمکش کرد. زن جوان ولی بیآنکه نگاهش کند لب

باز کرد و گفت: 
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_ نه آقا این چه حرفیه. پیش میآد شما بفرمایید.  



 نه انگار آدم فهمیده و باشعوری بود. خوشش آمد. تصمیم
گرفت همانجا تمام دلخوریها و کینه هایش را کنار بگذارد

و دختر جوان و پاشنه های لعنتی کفشش را ببخشد. 

نزدیک که شد عطا صدا آهسته کرد و پرسید: 

_ چی کار کردی تو؟ 

دسته ی چمدان باز هم میان انگشتان فاضل جا خوش کرد.
پر از شیطنت جواب داد: 

_ تسویه حساب. 

عطا چهره درهم کشید. فاضل ولی بیتفاوت راه ی شد و
گفت: 

_ سخت نگیر. کینه ی کرگدن کمتر از شتر نیست. 

مرد جوان ولی سینه سبک کرد و متاسف سرش را
تکانتکان داد. دمی بعد گامهایش را سمت او تنظیم کرد و

خودش را به رفیق شرورش رساند. 
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_ کجا بریم؟ 

عطا شانهبهشانه ی او راه افتاد و مصمم گفت: 

_ همونجا که باید. 



نگاهشان برای لحظهای قفل هم شد. فاضل که از لحن او
متوجه ی منظورش شده بود متعجب نجوا کرد: 

_ پس مادرت چی؟ منتظره ها! 

_ به اونم میرسیم، ولی اول قبرستون. 

_ باشه پس جواب این طرف با خودت. 

سرش را به تایید تکان داد. بیحرف کنار او از محوطه
بیرون زد و طبق برنامهای که از قبل برای خودش چیده

بود راه ی قبرستان شد. 
 

باید دیدار تازه میکرد و تالفی چند ماه دوری و دلتنگی را
درمیآورد. کسی چه میدانست در سینه ی سنگین مردانه ی

او چه میگذرد و پشت آن چهره ی سرد و سنگی 
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چه دردی نهفتهاست. به خیال همه او ترک خانه و خانواده
کرده و راهش را از بقیه سوا نمودهاست. ولی به خودش

که نمیتوانست دروغ بگوید. 

 #۱۱
 



صدها فرسنگ هم که فاصله میگرفت. هزاران سال هم که
از تاریخ جداییش میگذشت، باز هم خون در رگهایش

میجوشید و هوای غریبه هایی به سرش میزد که از
هرکسی به او آشناتر و نزدیکتر بودند. همانهایی که تظاهر
را در چهره ی او دیده بودند ولی حقیقت قلبش را نه. و چه

دردی بزرگی بود این نفهمیده شدن. 
 

سهراب دست به کمر وسط اتاق قدمرو میرفت و غرغر
میکرد. بازهم گلزار گوشه ی آشپزخانه، دور از چشم او
مامن گرفته بود و آفاق شده بود سپر بال. دو زانو نشسته 
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بود و سر به زیر دستهایش را در آغوش گرفته و دعادعا
میکرد عمویش از خر شیطان پیاده شود و هرچه زودتر

شرش را کم کند و برود.  

میان افکار درهم و برهم دختر سهراب چرخید و حرصی
نجوا کرد: 

_ کی اومده؟ 

نگاه آفاق باال رفت. بیصدا رد اشاره ی او را گرفت و به
اتاق پدربزرگش رسید. آهسته تکانی به شانه هایش داد و

در جوابش لب زد: 



_ سه چهار روزی می شه. 

سهراب قدم بلندی سمت او برداشت، روی صورت او خم
شد و آهسته غرید: 

_ حرفی نزد؟ نگفت بچه مال کیه؟ این چند سال کدوم
گوری بوده آخه، کجا سر خودشو گرم کرده؟ 
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بازهم سر آفاق به عالمت نفی تکان خورد و خیره در
چشمان او "نه ی" بیجانی به زبان آورد. سهراب هوفی

کشید و کالفه سرش را به عقب برد. آفاق به دور از چشم
او چهره درهم کشید. گلزار هم از آن سوی دیوار لبش را

به دندان گزید و با خودداری تمام پلکهایش را روی هم
گذاشت. دلدل میکرد کنج آشپزخانه را رها کند و بعد از
سالها با او چشم در چشم شود. شاید زمانش رسیده بود. 

وقت آن بود که محکم در چشمانش نگاه کند و دهانش را
یک بار برای همیشه ببندد. دلش میخواست ولی عقلش پس

میکشید. نه یب میزد که فعال مدارا کند و زبان به دهن
بگیرد. لحظهلحظه ی اشتباه کردن و از دست دادن فرصتها

نبود. زمانزمان سیاست بود و درایت. خصوصا برای
گلزار که اشتباهات زیادی داشت و چوب خط زندگیش پر

شده بود از خطا. 



سهراب که رفت آفاق بلند شد و خسته از حرفهای تکراری
وارد اتاق پدربزرگش شد. آتوسا به پهلو دراز 
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کشیده، پشتش به در بود و دستش زیر سرش. آفاق آهسته
در را پشت سرش چفت کرد و از همانجا پرسید: 

_ نمیخوای چیزی بگی؟ آتوسا پشت به او ناله زد: 

_ رفت؟ 

_ آره 

_ خبر مرگش، مغز مفت گیر آورده یه ریز فک میزنه. 

آفاق لبخند زد. آهسته پیش رفت و گفت: 

_ گذاشت تو هاون قشنگ پودرش کرد. حاال تو لب تر کن،
برگشتی پیش سیفاهلل؟ 

نزدیک زن ایستاد. آتوسا نیمچرخی زد و پیشانی عرق
کردهاش اولین چیزی بود که به چشم آمد. ابرو درهم

کشید. آتوسا ولی با احتیاط غلتید و ناله ی ریزی از درد
زد. سپس دستش را کنار شکمش گرفت و در حالیکه

چهرهاش از درد بهم جمع شده بود پرسید: 
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_ گلزار کجاست؟ 

آفاق روی پا نشست. دست زن دوباره زیر سرش اهرم شد
و پرسید: 

_ هنوزم ازش فراریه؟ 

پنجه های آفاق قفل هم شد و مصممتر از قبل پرسید: 

_ حرف تو حرف نیار لطفا، بچه مال کیه؟ 

اشارهای به برآمدگی شکم او زد و منتظر شد. آتوسا
نیشخند زد. سپس دستی روی شکمش کشید و به تمسخر لب

زد: 

_ باباش؟ 

_ باباش کیه؟ سیفاهلل؟ 

نگاه زن باال رفت و نیشخندش تبدیل به تکخند شد. 

سپس همان را ادامه داد و خندهخنده دستش را مقابل
دهانش گرفت. 

_ سیفاهلل؟ عجب سمی شده این بشر.  
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آفاق چشم ریز کرد. آتوسا کمی خندید و سپس با لحنی
آمیخته به خنده گفت: 

_ اونکه دیگه تا االن باید ریق رحمتو سرکشیده باشه.  

مکث کرد. جدیتر در چشمان منتظر خواهش ادامه داد: 

_ بابای این بچه یکیه نامردتر از اون پیر غرغرو. 

_ کجاست؟ باباشو میگم. 

رنگ چهره ی آتوسا برگشت. تکانی به خودش داد و
نیمخیز شد. 

_ دنبال چی میگردی تو؟ بدونی باباش کیه گره از کارت
باز میشه؟ 

گوشه ی لب آفاق انحنای ریزی برداشت و نگاهش را زیر
کشید. سپس نفسی گرفت و گفت: 

_ قطعا که نه! ولی حداقلش اینه که فکرم راحت میشه. 

آتوسا اخم کرد. آفاق با قدرت بیشتری ادامه داد: 
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_ شبا خواب نداری، تا صبح هذیون میگی و ناله میکنی. 

خیال نکن حالیم نیست یه چیزی داره اذیتت میکنه. به روت
نمیآرم چون حالت خوب نیست. ولی اگه.. 



_ ولی االن به رو آوردی. 

میان کالم خواهرش رفت. نیشخندی زد و صبوری او را
به سخره گرفت. آفاق متاسف نفس تندی پس داد و آتوسا در

ادامه گفت: 

_ یه آدم بیمسئولیت! یکی که بچهشو نمیخواد، زنشو
نمیخواد، از زندگی مشترک فقط یه چیزی فهمیده اونم

بیچاره کردن زنای بدبختی مثل منه. 

_ اسمش چیه؟ کجاست، چی کارست؟ آتوسا بازهم
نیشخندی زد و گفت: 

_ شنیدی میگن هرچی کمتر بدونی عمرت بیشتره؟ راست
گفتن. توام آروم باش، خالصه هرچه به دیگه به کفگیر

درمیآد. 
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_ کی؟ کی قرار از ته دیگ بیاد باال تا بفهمیم سوختهاس یا
برشته؟ 

_ سوختهاس خواهرم، سوخته! 

_ مثل سیفاهلل که احتماال داره به عزراییل جواب پس میده؟ 



آتوسا سکوت کرد. نه انگار از سوال او یکه خورده بود که
خیره نگاهش میکرد و جنب نمیخورد. سپس سینه پر کرد.

طولی نکشید که طاق باز افتاد و با خودش زمزمه کرد: 

 #۱۲
 

_ اسمش میآد چندشم میشه. 

آفاق دقیق شد. آتوسا ادامه داد: 

_ پیری توقع داشت دندون مصنوعیشم من مسواک بزنم. 

دخترش گفت همین امروز و فرداست. رفتم بلکه بمیره یه 
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چیزی گیرم بیاد، یهو دیدم جون گرفت و جوون شد. 

نمیخواست بمیره. چهارچنگولی دنیارو چسبیده بود
میخواست منو دق بده. منم دیدم تا خاکم نکنه خیال مردن

نداره، روز آخر یک کتک مفصل زدمش و الفرار. 

_ کی؟ سیفاللهرو میگی؟ 

سر آتوسا چرخید و چشم در چشم او جواب داد: 

_ خوبی تو؟ معلوم که دارم سیفاللهرو میگم، حواست
کجاست؟  



_ پیش تو. به هر دری میزنی که جواب ندی.  

بلند شد. آه ی کشید و دوباره گفت: 

_ باشه، ولی به قول خودت هرچی ته دیگه به کفگیر
درمیآد. 

چرخید. هنوز قدم از قدم برنداشته بود که آتوسا گفت: 

_ مهریهمو گرفتمو 

چشمانش را بست و دم عمیقی گرفت. ادامه داد: 
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_ یه نفس راحت کشیدم. البته دیه ی کتکی که نوش جان
کرده بودم از همون مهریه دادم. ولی این یکی... 

سر آفاق به پشت چرخید. آتوسا تلخندی زد و گفت: 

_ چموش بود. کار بلد و زرنگ. یه خونه برام گرفت
زبالهدونی! پول رهنشم گذاشت به حساب مهریهم. به خودم

که اومدم این بچه تو دامنم بود و باباش ... 

_ زندهس؟ 

جواب او شد آب دهانی که سخت پایین رفت و سکوت
سنگینی که نگرانش میکرد. آتوسا متفکر چرخید و دوباره

پشت به او شد. 



_ میخوام بخوابم. نهار نمیخوام بگو صدام نکنه. 

منظورش گلزار بود. مادری که هر چه سعی میکرد به او
نزدیک شود موفق نبود. چشمانش را بست. با دلی که

بدجور به جوش و خروش افتاده بود راه افتاد و از اتاق
خارج شد. 

 89 

  

یعنی ممکن بود بتواند چفت محکم دهان او را باز کند؟
نسیه حرف میزد، ذرهذره و با احتیاط! جوری نمیگفت که

هم جان خودش را خالص کند و هم او را. متفکر و
دلواپس خردهریزهای پیشکشی سهراب که بدجور روی
سرشان سنگینی میکرد را برداشت و به آشپزخانه برد. 

دوتایشان شده بود سه تا و به زودی چهارتا! سهراب
عصبی بود و آفاق نگران! تکلیف بچهای که پدرش

نامشخص بود چه میشد؟ خودش که پدر داشت و سقفی
باالی سرش 

بود روزگارش شده بود این. بدا به حال کودکی که از ابتدا
نه پدری داشت و نه سقف محکم و امنی. 

 

عطا پایین تپه ی کوچک خاکی نشست و انگشتانش را
روی آن گذاشت. حاصل یک عمر دویدن و جانکندن و



حرص زدن شده بود یک مشت خاک و یه تابلوی کوچک
سیاه که نشانی صاحب همین دو متر جا بود. افسوس
خورد. فاتحهای داد و پنجه هایش را قفل هم کرد.  
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فاضل کمی آنطرفتر دست به سینه شده و به درخت پشت
سرش تکیه زده بود. حتما حرفهای زیادی بینشان بود که
حضور یک غریبه مانع از گفتنشان میشد. پس از دور به

تماشا ایستاد و اجازه داد که جفتشان راحت باشند. 

عطا به حرف آمد. آه سنگینش را پس فرستاد و زمزمه
کرد: 

_ واقعا اگه میدونستی واسه این یه گوشه جا داری میجنگی
بازم زندگیرو سخت میگرفتی؟  مکث کرد. نیشخندی زد و

دوباره به حرف آمد. 

_ البته فقط مشکل تو تنها نیستا. همه ی ما آدما تا وقتی
زندهایم یادمون میره تهش میخواد برسه به اینجا. یا

فراموش میکنیم یا فرار! ولی... ولی مشکل تو این بود که
اصال باورش نداشتی. یادته بهمون گفتی به سالمت. گفتی
حواسم نبود وگرنه دردسر درست نمیکردم واسه خودم. 



حاال یکی از همین دردسرا اومده دیدنت. اومده بگه دلم
تنگ شده برات بداخالقترین پدر دنیا.  
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تلخند زد. دوباره مکثی کرد و این بار نیمنگاه ی سمت
رفیقش انداخت. باز برگشت و گفت: 

_ راستی اون یکیم سالم رسوند گفت درس داره نمیتونه
بیاد. به دل نگیر جوونه حاال یه حرفی زده. ولی انصافا

خبرو که شنید شب تا صبح گریه کرد. بعدشم هزینه کرد
واسهت، یه مبلغی داد خیریه که هم تو آروم بگیری هم

خودش. 

قفل پنجه هایش باز شد. بازهم ضربهای روی تل خاک زد
و گفت: 

_ همینه دیگه، وقتی نمیشه مرد باید زندگی کرد. وقتیم که
دلت زندگیرو خواست بهونه میده دستت واسه فراموشی.

شعلهام مثل همه، یکی مثل خودت. میانبر زد که بتونه
زندگی کنه.  

آه کشید. 
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_ فقط امیدوارم حواسش پرت نشه. مثل باباش، مثل همه ی
اونایی که فکر کردن مرگ یه دروغ بزرگه و خیلی زوتر

از بقیه به استقبالش رفتن. 

دوباره نگاهش دنبال فاضل دوید. هوا کمی سرد بود و
پوست صورت رفیقش رو به تیرگی میرفت. ادعا میکرد

مقاوم و بیدرد است ولی سوز سرما که هر لحظه بیشتر و
بیشتر میشد که ادعا کردن نداشت. لبخند محوی زد و گفت:

_ باز میآم حاال. این یکیو دست به نقد داشته باش که تو
تنهایی خیلی حرف دارم باهات. 

بلند شد. انگشتان خاکیش را بهم مالید و صدا بلند کرد. 

_ بریم. 

فاضل تکیهاش را گرفت و قفل دستهایش را از هم باز
کرد. متعجب پرسید: 

_ ع! چه زود؟ بودی حاال! 
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_ دوباره میآم. فعال منو برسون خونه که کلی کار دارم.  

_ مادرت چی؟ ببین تورو نمیدونم ولی من یکی واقعا
حوصله ی غرغر ندارم. 



عطا با حفظ همان لبخند محو از قبر پدرش فاصله گرفت و
به فاضل نزدیک شد. 

_ کرگدن و ترس؟ بعید واقعا! 

 #۱۳
 

فاضل هم قدمی سمت او برداشت و دستی به پشت لباسش
کشید. تنش درگیر زبری تنه ی درخت شده بود و پشت

کمرش میخارید. به سختی انگشتش را به نقطه ی مربوطه
رساند و حین اینکه محل خارش را با بدبختی نوازش میداد

در جوابش گفت: 
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_ شیرم که باشی کنار یه زن موشی. خبر نداری، سفارش
اکید کرده یه راست از فرودگاه بری خونه، بدونه آوردمت

اینجا قلفتیو یهجا پوستمو کنده. 

درست رو در روی هم ایستادند. لبخند عطا غلظت بیشتری
گرفت و ضربهای به بازوی او زد: 

_ اون با من. اول بریم خونه که باید لباسامو عوض کنم. 



فاضل نگاه دقیقی به سرتاپای او انداخت. همه چیز به
نظرش عالی بود. لباس تیره و چهرهای که زیر هاله ای از
حزن پوشیده شده بود. دست از کمرش گرفت و نجوا کرد: 

_ خوبه که! 

_ واسه مجلس عزا نه! اشتباه نکنم االن کلی بادمجون دور
قاب چین ریختن اونجا که از نگاه هر کدوم یه چهاربیتی

شیکو میشه تفسیر کرد.  

سکوت برقرار شد. طولی نکشید که فاضل تکخندی زد و
با فهم درست از جمله ی او گفت: 
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_ آها! باشه بابا هرچی تو بگی. ولی... 

ابروهای مرد باال پرید. فاضل انگشت اشارهاش را باال
گرفت و گفت: 

_ جوابش با خودت. کرگدن هنوز جوونه آرزو داره. 

صدای خنده ی ریز عطا با شلوغکاری گنجشکها درآمیخت
و خیلی به چشم نیامد. سپس سری به تایید حرف او تکان

داد و خیلی کوتاه در جوابش گفت: 

_ با خودم. 
 



پشتش را به دیوار آجری رساند و دست به زانوهایش
گرفت. از بس راه رفته بود سرزانوهایش تیر میکشید و تا
قوزک پایش نفوذ میکرد. کمر صاف کرد، تکیهاش را به
دیوار مخروبه ی پشت سر داد و نفسش را در هوایی که

رو به تاریکی شب میرفت و سردتر میشد رها کرد. سپس 
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برگه ی کاریابی را میان مشتش باال گرفت، تلخندی زد و
قفسه ی سینهاش از خنده ی تلخ او به هندل زدن افتاد. 

کار کجا بود!؟ تمام شهر هم که زیر پا میگذاشت محض
رضای خدا یک انسان پیدا نمیشد که دستش را بگیرد و

بدون کنجکاوی در گذشته و خواستن سابقه ی کار گوشهای
بندش کند.  

آه کشید. خسته و درمانده خودش را جمع کرد که ناگهان
صدای پارس چند سگ همزمان باهم بلند شد و بیاختیار

سمت دیوار مخروبه چرخید. کجا ایستاده بود؟ درست کنار
خانه خرابهای که از مدتها پیش سرپناه سگها و کارتن

خوابهای محله بود. بیامان قدم تند کرد. قبل از اینکه دست
سگهای گرسنه به پاچه ی شلوارش برسد دو تا پا داشت
دوتای دیگرهم قرض کرد و دوید. آنقدر تند و بینفس که

زانودرد و خستگی از یادش رفت. مثل 



دوندهای که برای رسیدن به خط پایان عجله دارد و بدون
نگاه به عقب سرش فقط به مقصد میاندیشد و بس! چشم 
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که باز کرد سر کوچه ی خودشان بود و نفسنفس میزد. 

ایستاد، وحشتزده نگاه ی به پشت سرش انداخت و بازهم
قفسه ی سینهاش به هندل زدن افتاد. خندید، بلند و بیپروا!

سپس خم شد و دست به زانوهایش گرفت. محله خلوت بود
و صدا از  هیچ درزی بلند نمیشد. بیخود به خودش فشار

آورده بود. کسی دنبالش نمیکرد. آن هم سگهای بخت
برگشتهای که از فرط گرسنگی نای راه رفتن هم نداشتند
چه برسد به دویدن. کمی که خندید خودش را جمع کرد و
صاف ایستاد. دمی بعد صدا صاف کرد. صورتش رنگی

از جدیت گرفت و سمت خانه ی پدربزرگش سرازیر شد. 

کلید را در قفل در چرخاند و از همان ابتدا سر و صدای
آتوسا هراسانش کرد. در را بست، به سرعت� خودش را به

آنها رساند و میان جروبحثشان وارد شد. 

_ چی شده؟ هوار هوار میکنی آتوسا؟ صدات تا پشت در
میآد. 
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آتوسا سرخ شده بود. گلزار بغض کرده دستی به گونه ی
خیسش کشید و میان قاب آشپزخانه در جواب او ناله زد: 

_ دیدم نهار نخورده دلم نیومد. عصری غذا گرم کردم
بردم که بچه تو شکمش گرسنه نمونه المشنگه به پا کرد. 

نگاه متعجب آفاق سمت زن جوان چرخید. آتوسا غیظ کرده
چشمی ریز کرد و غرید: 

_ نمیخوام. محبتشو نخواستم چندبار بگم که حالیش شه
هان؟ 

چیزی درون سینه ی گلزار فشرده شد و ناگهان فروریخت.

او پلکش را روی هم گذاشت و آفاق به تذکر لب زد: 

_ بس کن آتوسا! نمیخوری بگو نمیخوام دیگه این حرفات
چیه؟ _ حرف حساب. 
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کف دستش را به قفسه ی سینهاش کوبید و پیش آمد. 

_ حرفایی که یه عمر سر این دل مونده و بوی نا گرفته.  



انگشتش را سمت گلزار گرفت ولی نگاهش با خواهرش
بود.  

_ این، این آدمی که االن دلش برای بچه ی من میسوزه
هیچ وقت برام مادری نکرد. من سوختم و اون خودشو
ساخت. من حسرت کشیدم و اون نشست گوشه ی اون

خرابشده و دود کرد رفت هوا! حاال... 

برگشت. نگاه تندی به گلزار انداخت و با همان لحن ادامه
داد: 

_ حاال واسه من شدی مهربونتر از مادر؟ دلت به من
نسوخت به بچه ی من میسوِ زه؟ 

آفاق هوفی کشید و برای خاتمه ی این بحث چانه ی
خواهرش را گرفت و رو به خودش چرخاند. گلزار آهسته

و مظلوم نجوا کرد: 
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_ ببخشید.  

آفاق ولی چشم در چشم خواهرش شد و مصمم لب زد: 

_ تو خیلی زرنگی این کارو با بچهت نکن. گذشته رو
شخم میزنی که چی؟ یه نگاه به االن خودت بکن. 

 #۱۴



 

سپس اشارهای به برآمدگی شکم او انداخت و ادامه داد: 

_ با این اوضاع اصال بهت نمیآد که مادر خوبی باشی. باز
ما یه بابایی داشتیم که بهش بنازیم تو چی؟ بچه ی تو بابا

داره؟ یا ازونم بینصیبه؟ 

آتوسا الل شد. آب دهانش را بلعید و خیره در چشمان او
قدمی به عقب برداشت. آفاق ولی در جواب حرکت او

نیشخندی زد و به تذکر گفت: 
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_ اینجا هرکس سرش تو الک خودشه. حرف و دلخوری
هست بیرون از این خونه. این تو باید دندون بزاری
سرجیگرت که همین یه گوشه جارم از دست ندی.  

انگار  هیچ ناگفتهای بینشان باقی نمانده بود. نگاه گلزار به
آفاق رنگی از تشکر گرفت. آتوسا ولی در سکوت عقبعقب
رفت، مقابل اتاق پدربزرگش ایستاد و در نهایت پر از کینه

لب زد: 

_ هر چی کشیدم از بیمسئولیتی آدمای اطرافم بوده.   

نگاه محزون گلزار دوباره باال رفت. آتوسا رو کرد به او و
ادامه داد: 



_ تو حتی به بچه ی منم بدهکاری، چون...چون  هیچ وقت
خوب زندگی کردنو یاد مادرش ندادی. 

گفت، بیمعطلی وارد اتاق آقا بزرگ شد و اجازه ی حرف و
دفاع کردن را به  هیچ کدامشان نداد. او در اتاق را محکم

بهم کوبید و از صدای ناهنجارش تن و بدن دو زن لرزید. 
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کمی بعد آفاق رو به مادرش چرخید و آهستهآهسته خودش
را به او رساند. 

_ فکر کنم باید بهش حق بدیم. 

گلزار خجالت زده سرش را پایین انداخت و نگاهش را
دزدید. آفاق گفت: 

_  یعنی راه ی جز حق دادن و تحمل کردن نداریم. 

مکث کرد. باتردید زیاد چشم در چشم او شد و دوباره لب
زد: 

 _ و اال باز میره و با یه دستهگل دیگه برمیگرده. 

نگاه گلزار پر از نگرانی شد. آفاق ولی نیشخند دیگری زد
و گفت: 



_ سابقهاش خرابه میدونی که! شایدم رفت و دیگه
برنگشت. 

آب دهان گلزار به سختی پایین رفت. ترسیده بود و تذکر او
به ترسش دامن میزد. نگاهش تا پشت در اتاق آقا 
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بزرگ کشیده شد. زن جوان میان ترس او رفت و ادامه
داد: 

_ اگه میخوای جبران کنی االن وقتشه. مادری کن ولی نه
یه جوری که یاغی شه به جون خودت بیفته. 

از اول هم آتوسا با دوتا بچه ی دیگرش فرق داشت. هر چه
آفاق ساکت و منطقی بود و با شرایط کنار میآمد، آتوسا

لجوج و عصبی و زبوندراز بود.  

چشمانش نم برداشت. تنها کسی که زبان این دختر را
میفهمید سعید بود که آن هم خیلی زود تنهایش گذاشته بود.

آتوسا فقط در آغوش سعید آرام میگرفت. فقط او بود که
قلق دختر لجبازش را میدانست و به هر نحوی که شده

کمبودهایش را جبران میکرد. وگرنه آفاق از ابتدا کمتوقع
بود. دلسوز بود و فعال. هر چه آتوسا خواسته داشت و ناز
میکرد، این دختر دست سعید را میگرفت و پابهپای پدر در



امورات خانه همکاری میکرد. آریا هم که تکلیفش مشخص
بود. پسر بود و پر ه یاهو. او بریز و بپاش 
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میکرد و خرابکاریهایش را برای سعید و آفاق میگذاشت.  

آه کشید. بیحرف از دخترش فاصله گرفت و بیرمق ناله زد:

_ شام گذاشتم. از دست من که نمیخوره، میکشم خودت
براش ببر.  

او هم رفت. مسئولیت دختر بزرگش را به دوش او گذاشت
و سرخورده خودش را داخل آشپزخانه پنهان کرد. آفاق

ماند و یک اتاق خالی. یک نگاه به اتاق آقا بزرگ و یک
نگاه به مسیر رفتن مادرش انداخت و سری برای

گرفتاریهای خودش تکان داد. 
 

عطا دستی به چانهاش کشید و نگاه ی به اطراف خانه
انداخت. بوی همه چیز میآمد اال غم و عزاداری. خانه سیاه

پوش بود ولی آدمهایش ریلکس. انگار نه انگار یکی از 
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بینشان رفته بود و دیگر حضور نداشت. جوری رفتار
میکردند که گویا از ابتدا نبوده و وجود خارجی

نداشتهاست. متاسف بود. برای خودش، برای مادری که
لباس سیاه تنش بود و بیتفاوت زیر گوش برادرش پچپچ

میکرد. و البته برای پدری که به خاطر  هیچ جنگیده بود. 

هرچند در این حجم از بیتفاوتی بیتقصیر نبود. خودش کرده
بود. تا وقتی زنده بود دلش برای کسی نسوخته بود که

اکنون سینه ی کسی برای رفتنش آتش بگیرد. کال خانواده
ی آنرمالی بودند. ظاهرشان� دوست بود و باطنشان دشمن! 

کلمه ی دشمن خاطرش را آزرد. تکانی سر جایش خورد و
نگاهش به بنر بزرگ پدرش گوشه ی اتاق افتاد. عجب که
این یک مورد از قلم نیفتاده بود. لبش کشیده شد. چه نگاه

عمیق و نافذی داشت صاحب عکس! زنده که بود اینقدر به
جزییات نگاه پدرش حساس نشده بود که اکنون به چشمم

میآمد. میان افکار او فاضل حرکتی زد و 
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خودش را سمت او کشید. آهسته و با احتیاط جمع مقابلشان
را زیر نظر گرفت و زیر گوش او نجوا کرد. 

_ گشنمه! 



عطا چپچپ نگاهش کرد. فاضل مظلوم شد و ابرو باال داد.

آهسته لب زد و پرسید: 

_ میدونی چند ساعت از نهار گذشته؟ دو ساعتم که سیخ
نشستیم داریم همو نگاه میکنیم. بابا تلف شدم بگو یه چی

بدن بعد بریم سر اصل مطلب. 
 

_ یه شب دیر بخوری نمیمیری. 

_ میمیرم عطا! کرگدن غذا نخوره که نمیتونه زندگی کنه. 

لبهای عطا از اصرار و کمطاقتی او بهم جمع شد. فاضل
شانه ی ریزی باال انداخت و زمزمه کرد: 
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_ خود دانی. با این همه بوبرنگی که میآد بمیرم خونم پای
توئه 

در همین حین نادر صدایی صاف کرد و هر دو مرد جوان
به خودشان آمدند. 

 #۱۵
 

_ خب دایی جان، کم حرفی؟ چه خبرا؟ شعله حالش خوب
بود؟ 



فاضل بالفاصله پس کشید و عطا صاف نشست. نیشخندی
زد و در جواب نادر گفت: 

_ واال منتظرم ببینم کی مجمع شوری عالی تموم میشه
عرض ارادت کنم. 

طعنه ی سنگینی بود. فاضل خندید. زیر لب ایولی 

حوالهاش کرد و نادر جا خورده و متعجب گوشه ی لبش را
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به دندان گرفت. دمی بعد نیمنگاه ی به خواهرش انداخت و
گفت: 

_ اینم یه حرفیه. در هر صورت من و مادرت حرف
پنهونی نداریم. هر چی هست حول پرونده ی اون

خدابیامرزه و وصیتش. 

عطا ضربهای به دسته ی فلزی مبل زد و در نهایت بلند
شد. همه ی نگاه ها همزمان با او باال رفت. با تانی و 

خونسرد پیش رفت. ابتدا سینی خرما را از مقابل بنر
بزرگ پدرش برداشت و سپس جهت آنها برگشت. 

_ پنهونی نبود که بلندتر میگفتین مام بشنویم. خالصه که تا
شما به نتیجه برسین فاضل مرد از گرسنگی، منم بگی نگی

کمرم رگ به رگ شد. 



فاضل بالفاصله چشم درشت کرد. عطا ولی لبخند محوی
زد و گامهایش را سمت او کشید. مادرش گفت: 
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_ کسی گفته تو خونه ی خودت معذب بشینی؟ گله نکن
عطا، صبح رسیدی تهران شب اومدی دیدن مادرت، اونی

که باید گالیه کنه منم نه تو! 

عطا از کنار نگاه تند فاضل گذشت و سینی خرما را روی
پای او گذاشت. سپس چشمکی برایش زد و گفت: 

_ بخور ه ی بهونه نگیر. بعد چرخش تندی روی پاشنه ی
پا زد و دو دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد. 

_ کار داشتم. به نظر نمیآد که شمام خیلی مشتاق بوده
باشین. در هر صورت که االن در خدمتم بفرمایین. 

دوتا خرما گوشه ی لپ فاضل جا خوش کرد و نادر در
جواب تندگوییهای خواهر زادهاش تک خند زد. 

_ دل پری داری پسر، یواشتر باباجان، هر چی نباشه یه
تتمه نسبتی مونده که احترام همو نگه داریم نه؟ 
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_ من بیاحترامی کردم؟ فقط خواستم بگم چیزی که نشون
میدید با چیزی که تو عملتون میبینم خیلی فرق داره. 

_ عطا؟ 

اعتراض زن باعث شد مرد جوان لبخند معنیداری بزند و
همزمان با اینکه سرش را پایین میگیرد آه بلندی پس دهد. 

_ بگذریم؟ اطالعات جدید بدین. پرونده به کجا رسیده،
مظنون جدید داره یا نه؟ 

نادر هوفی کشید و شقورق نشست. نگاه زن دلخور بود. 

فاضل با دهان پر از پشت سرش گفت: 

_  هیچی! دیروز اومدن چندتا سوال پرسیدن و رفتن. خانم
شریفلوام تا اطالع ثانوی حق ندارن از شهر خارج شن. 

نگاه عطا به پشت چرخید. فاضل شانهای باال داد و زمزمه
کرد: 
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_ جون تو! 

نادر بالفاصله به حرف آمد و حواس او را جمع خودش
کرد. 



_ فعال  هیچی مشخص نیست. کارگرا میگن اونروز پدرت
کلی ارباب رجوع داشته. با یکی دوتا از مهندسام دعواش
میشه که وقتی مادرت میرسه میبینه حالش خوب نیست و
داره بد و بیراه میگه. خالصه که مجهوالت پرونده زیاده.
چند ساعت بعد از اومدن مادرتم احمد زنگ میزنه و خبر

فوت باباتو میده. منم وقتی رسیدم جنازهرو برده بودن
سردخونه. اطالعات پروندهشم گمون نکنم بیشتر از این

باشه. مگر اینکه سیاست آگاه ی باشه و بخواد جزییاتو از
ما پنهون کنه. 

_ کی؟ شما میدونید کیا ارباب رجوع بودن؟ 

نادر و نادیا نگاه ی بهم کردند و نادیا با دلخوری تمام در
جواب پسرش گفت: 
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_ یکیش که من بودم. رفته بودم ببینم کی قراره به وعدهش
عمل کنه و پولمو پس بده. اووم، قبل از منم میگفتن یه زن
حامله رفته باال که بابات گفت خریدار یکی از واحدا بوده.

مکث کرد. سپس دستهایش را روی پا قفل هم کرد و
نگاهش را به تکه فرش تزیینی وسط سالن داد. 



_ هرچند، تا جاییکه من خبر دارم  هیچ واحدی پیشفروش
نشده. 

_ یعنی به شما دروغ گفته؟ 

نادیا شانه ی ریزی باال انداخت و گفت: 

_ کی حرف راست زد که این دومیش باشه. به من گفت
خریداره. ولی من زنی اونجا ندیدم. سوالم کردم گفت حالش
بد شده فرستادم نگهبان آب قند بده دستش بعد راه یش کنه.
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عطا متفکر دستی به چانهاش کشید و "که اینطوری" با
خودش زمزمه کرد. لحظهای بعد سرش را باال گرفت و

مجدد پرسید: 

_ اون دوتا مهندس چی؟ ازاونا خبر دارین؟ نادر گفت: 

_ یکیش دیروز احضار شد. اون یکیم.. 

فاضل بالفاصله وسط حرفش دوید و با دهان پر گفت: 

_ من رفتم سراغش. دو شب قبلش با زن و بچه رفته شمال
اصال تهران نبوده. شاهدم داره. ولی باز برای تکمیل

پرونده خواستنش. 



عطا برگشت و برایش چشم ریز کرد. فاضل دستش را
مقابل دهانش گرفت و هسته ی خرما را خارج کرد. بعد

نیشخندی زد و گفت: 

_ همین دیگه! بقیهشو دایی جون توضیح میدن. 
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عطا چشمهایش را بست. عصبی از حرکت او برگشت و
پرسید: 

_ من فردا یه سر میرم آگاه ی، فقطط! 

نگاهش بین نادیا و نادر چرخید و لب زد: 

_ چطوری؟ چطوری کشتنش؟ 

سخت بود به زبان آوردنش ولی گفت. از لحظهای که خبر
را شنیده بود مدام صحنه ی قتل را برای خودش تصور

میکرد و درد میکشید. نادر آه کشید. این بار حتی فاضل هم
حرفی برای گفتن نداشت. طولی نکشید که نادیا به حرف

آمد و با صدایی گرفته در جوابش گفت: 

_ از پشت یه ضربه به سرش وارد شده. ساعت دقیق
مرگ هنوز اعالم نشده. منتظر جواب پزشک قانونی

هستیم. 

 #۱۶
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یک آن شقیقه های مرد جوان تیری کشید و چین ریزی به
صفحه ی پیشانیاش افتاد. دستش باال رفت، دو طرف

پیشانیاش را بین دو انگشت گرفت و با لحنی طعنهآمیز
گفت: 

_ باشه، ممنون که وقتتونو بهم دادین بقیهشو خودم پیگیری
میکنم.  

سپس برگشت. نیمنگاه ی به مرد پشت سرش که همچنان
در حال لمباندن بود انداخت و گفت: 

_ پاشو بریم. 

تقریبا نصف سینی خرما محو شده بود. چطور در عرض
چند دقیقه همه را گوشه ی لپش جا داده بود خدا 

میدانست. فقط یک کرگدن استعداد نابود کردن همه چیز آن
هم در عرض چند لحظه را داشت. نیشخندی زد و نگاه از

سینی خرما گرفت.  
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بوی جوجه کباب و کره ی آب شده و برنج ایرانی فاضل
را مدهوش کرده بود. ناراضی بود برود و مدیون شکمش
شود. چرا عطا اصرار به رفتن داشت؟ اصال نمیتوانست

این آدم خشک یکدنده درک کند.  

ناگزیر سینی را روی مبل کناری گذاشت، بلند شد و هسته
های خرما را محکم بین پنجه هایش پنهان کرد. نادر به

پای خواهر زادهاش بلند شد و به تعارف لب زد: 

_ کجا حاال؟ بچه ها تدارک شام دیدن. 

عطا سمت مبلش رفت و کتش را که از روی پشتی آن
آویزان کرده بود برداشت. به سرعت تن زد و در جواب او

گفت: 

_ ممنون. خونه خیلی وقته خالیه برم شوفاژا رو روشن کنم
هوا بگیره. 

_ عع، من روشن کردم که! چه کاریه حاال بمونیم خب یه
شب دور هم... 
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عطا بالفاصله اخم کرد و زبان فاضل را بست. حرف در
گلویش گیر کرد. به سرعت نگاهش از او گرفت و گفت: 

_ خب دیگه، مام رفتنی شدیم. 



از داخل آشپزخانه سروصدا میآمد و دل مرد جوان را
برای خوردن جوجه کباب زعفرانی آب میکرد. ولی چه
کند عطا فرمان رفتن را صادر کرده بود و چارهای جز

اطاعت نداشت.  

به شکل محسوسی نگاهش تا مسیر آشپزخانه رفت و آب
دهانش را بلعید. هرچند کسی نبود که حالش را ببیند و

پادرمیانی کند. اینجا اصرار و عالقه و ارتباطات سببی و
نسبی بیمعنی بود. مدتها بود که احساسات� آدمهای این خانه

یخ زده بود. نه کسی دلش برای کسی تنگ میشد و نه از
دیدن یکدیگر خرسند میشدند. همه چیز ظاهری بود. 

حتی چشم انتظاری نادیا برای دیدن عطا! دیگر فاضل بعد
از سابقه ی بیست سال دوستی و آمد و شد در این مکان
همه چیز را هم به خوبی میدانست و هم درک میکرد. 
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به محض اینکه سوار ماشین شدند فاضل به حرف آمد و
لب به اعتراض باز کرد. 

_ خوشم میآد، اصال نظر آدما برات مهم نیست. 

لبهای مرد جوان از هم کشیده شد و بیآنکه نگاهش کند در
جوابش گفت: 



_ بنداز برو رستوران صورت حسابشم پای من. 

_ عع! این چه حرفیه جناب، بندهنوازی میفرمایین. مگه
فاضل مرده که شما دست به جیب شین و این حقیرو

مهمون کنید؟ 

لبخند عطا شکل واضحتری گرفت. فاضل با عصبانیت
بیشتری گفت: 

_ خب با انصاف میموندی یه لقمهرو دورهم میزدیم که منم
عین زن ویار کرده ه ی آب دهنمو قورت ندم.  

عطا برگشت. فاضل دلخور در چشمان او ادامه داد: 
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_ دو ساعت بو کشیدم تهش  هیچی. بچهم باباقوری شه من
میدونم و تو! 

_ بیتربیت. 

_ خوب نیست آدم فقط به خودش فکر کنه. یه کوچولوام
حواست به اطرافت باشه مدیون این و اون نمیشی. 

لبخند پشت نگاه فاضل جا خوش کرده بود و به زور از
بروزش جلوگیری میکرد. عطا جفت لبهایش را زیر دندان

کشید و پرسید: 



_ میری رستوران یا با املت عطا خودتو سیر میکنی؟ 

_ عع! زرنگی بابا، امشب تا حسابی تخلیهت نکنماا، این
دلم راضی نمیشه. 

_ پس بزن بریم که خودمم خیلی گشنمه. راستی؟ فاضل
استارت زد. عطا کنجکاو پرسید: 

_ با اون همه هسته خرما چی کار کردی؟ 
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_ نگران نباش، ریختم پای گلدون دم در تا سال دیگه یه
نخل به نام پناه ی تو شهرداری ثبت کنیم. 

_ جدی؟ 

فاضل چشمکی زد و به شوخی گفت: 

_ دروغم چیه؟ اسراف بود پسر، میدونی کود االن چقدر
گرونه؟ 

_ چه ربطی به کود داره؟ 

فاضل متعجب و بامزه لبش را به دندان گزید و گفت: 

_ نگو این حرفو از تو بعیده.  

سپس نیم نگاه ی سمت او انداخت ادامه داد: 



_ در جریانی که! درخت نخل خیلی مقاومه، یه چیزی تو
مایه های کاکتوس، عین خودم دقیقا. حاال اگه آب و کودم

بهش نرسه رشد میکنه. منم گفتم چه کاریه! بیست سال نون
و نمک این خونهرو خوردم یه کاری کنم که اهالی به

زحمت نیفتن. 
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از زبون که کم نمیآورد. برای هر عملی عکسالعمل داشت
و برای هر حرفی یک جواب درشت و دهن پر کن داخل

آستینش. لبخندی زد و آهسته رو به او زمزمه کرد: 

_ الحق که نصفت زیر زمینه. 

 گفت و نگاهش را از شیشه ی کنار به بیرون داد. دلش
برای خیابانهای تهران تنگ شده بود. چراغانی شب و

مردمی که تک و توک زیر آسمان بارانی و تاریک شهر
قدم میزدند و هر کدام دلمشغولیهای خودشان را داشتند. 

شلوغ بود ولی حسنش به این بود که زبانشان را میفهمید. 

نفسی گرفت و دستش را زیر چانه زد. از فردا باید خودش
پشت رل مینشست و بدون کمک فاضل دنبال کارهای
نیمهتمام پدرش را میگرفت. هرچند که تا تکمیل نشدن
پرونده و پیدا نشدن مجرم انجام خیلی امورات به شکل



قانونی عقب میافتاد. ولیکن شفیع کارهای نیمهنصفه ی
زیادی داشت. 

 #۱۷
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که بعضا ربطی به قانون پیدا نمیکرد و دست خودش را
میبوسید. 

 

آفاق بشقاب غذا و پارچ آب را داخل مجمعه گذاشت و وارد
اتاق آقا بزرگ شد. سر آتوسا بالفاصله باال آمد، دست از

زیپ کیفش کشید و خیرهخیره نگاهش کرد. دختر جوان خم
شد، سینی غذا را مقابل پای او سر داد و همزمان با اینکه

صاف میایستاد پرسید: 

_ چند ماهشه؟ 

_ هشت، نه، دقیق نمیدونم آخراشه دیگه! 

_ خب پس باید خوب بخوری که وزن بگیره. گناه داره
طفلی، گلزار میگه از صبح تا حاال چیزی نخوردی. 
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اسم گلزار که آمد آتوسا چهره در هم کشید و رو گرفت. 

گوشه ی لب آفاق باال رفت. بیحرف برگشت از اتاق خارج
شود که صدایش زد. 

_ یه لحظه صبر کن. 

همانجا ایستاد و نگاه ی به پشت سرش انداخت. آتوسا
کیفش را پشت کمرش جا داد و گفت: 

_ بیا بشین باهات حرف دارم. 

ابروهای دختر حالت پرسشی گرفت. زن ولی نفسی پس
داد و گفت: 

_ نترس نمیخورمت. شامتم کسی دست نمیزنه بشین یه کم
باهم اختالط کنیم. 

_ راجع به؟ 

_ تو بشین تا بگم. 
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نگاه مردد دختر تا دم در اتاق رفت و برگشت. هم گرسنه
بود و هم خسته. با این حال نفس پری پس داد و کمی بعد

مقابل پای خواهرش زانو زد.  



آتوسا تکانی به خودش داد و جفت دستهایش وسط پا
گذاشت. مکث نسبتا طوالنیای کرد و در نهایت نگاهش را

به گل کرم رنگ فرش اتاق آقا بزرگ سپرد. 

_ ببین آفاق؟ 

آفاق روی لبهای او زوم کرده بود. آتوسا منمنی کرد و
ادامه داد: 

_ از اولم تو از هممون عاقلتر بودی. اووم، کاری به این
ندارم که آریا سرت کاله گذاشت و مجبور شدی به

خاطرش دوسال حبسو تحمل کنی، ولی مطمئنم شرافتت
اجازه نمیده دست به هر کاری بزنی. 

بیرودروایسی اخم دختر درهم شد و غرید: 

_ خب منظور؟ 
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نگاه آتوسا باال رفت و آب دهانش را بلعید.  

_ دوسال بود میدونستم گلزار کجاست و ککمم نگزید. 

دیگه خودتم میدونی که چقدر ازش دلخورم. میتونستم برم
بیارمش پیش خودم ولی گذاشتم بمونه و عذاب بکشه. 

_ این در اون در میزنی چرا؟ اصل حرفتو بزن. 



آفاق دوباره غرید و اعتراض کرد. لحظهای سکوت برقرار
شد. نگاه خواهر بزرگتر رنگی از التماس گرفت و در

ادامه نالید: 

_ هوای بچه ی منم داشته باش.  

آفاق چشم درشت کرد. آتوسا ولی بالفاصله دست خواهرش
را بین دو دستش گرفت و با التماس بیشتری گفت: 

_ ازت خواهش میکنم. همونطور که طاقت نیاوردی گلزار
تو کهریزک بمونه و آوردیش پیش خودت بچه ی منم

سرپرستی کن.  
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آفاق بالفاصله دستش را از بین دستان او بیرون کشید و
ترسیده نجوا کرد: 

_ چی میگی تو؟ غذا نخوردی زده به سرتاا! من هوای بچه
ی تورو داشته باشم پس خودت چی؟ باباش چی کارهس

این وسط؟ 

_ باباش نمیخوادش گفتم که بهت. 

_ غلط کرده. مگه شهر هرته بچه پس بندازی و مسئولیتشو
به عهده نگیری. بعدشم، باباش نمیخواد نکنه توام



نمیخوایش که حوالهش میدی به من؟ آتوسا نگاه دزید.
خجالتزده و بیرمق ناله زد: 

_ ممکنه من نباشم. 

_ آتوسا؟ نگاهشان جفت هم شد. چشمان آتوسا نم واضحی
برداشت و ناله زد: 

 127 

  

_ ازت خواهش کردم آفاق! سوالپیچم نکن فقط قول بده بچه
ی منو دور نندازی. 

سکوت سنگین و نگران کنندهای بینشان ایجاد شد. آفاق
یک دم نمیتوانست نگاه از چهره ی خواهری که برای

فرزندش التماس میکند بگیرد. حرفهایش نگران کننده بود.
نه اصال وحشتناک بود. دستی به صورتش کشید و در

نهایت کالفه نجوا کرد: 

_ اینا همش طبیعیه. خیلی از زنای حامله از این فکرا
میکنن، توام که از صبح  هیچی نخوردی به اعصابت فشار

اومده.  

آتوسا لبخند محزون و معنیداری زد. آفاق بالفاصله جنب
خورد و سینی غذایی را که درست کنار پایش بود را هل

داد و گفت: 



_ سعی کن چندتا لقمه بخوری، زیادم بهش فکر نکن. 

همه ی ما اول خدارو داریم بعد دیگران. 
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لبخند آتوسا غلظت بیشتری گرفت و لب زد: 

_ اینارو تو زندان بهت یاد دادن؟ 

آفاق چشمهایش را بست. سنگینی کالم او را نادیده گرفت و
جواب داد: 

_ آره! حتی اونجام اگه بخوای میتونی از خودت یه آدم
بهتری بسازی. 

_ تو االن به نظر خودت آدم بهتری شدی؟ 

کمی نگاهش کرد. حالت چهرهاش خبر از بیمنظوری
کالمش میداد. سری به تایید تکان داد و گفت: 

_ نه خیلی! ولی از قبل بهترم، صبورترم، راحت با
مشکالت کنار میآم. 

_ خوبه، پس باید بگم که ای کاش من جای تو افتاده بودم
زندان. 



گفت، نگاهش را زیر کشید و با انگشت لبه ی مجمعه ی
غذا را به بازی گرفت. آفاق نفس کالفهای پس داد و از

پایین 
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پای خواهرش بلند شد. ته دلش ولوله بود و ذهنش آشفته. 

بیحرف برگشت و به این فکر کرد که حتی میلی برای
خوردن ندارد. پلکی بست و پشت به او لب زد: 

_ بخور بیام ببرمش. 

پا تند کرد. خودش را از اتاق بیرون انداخت و پشت در
دست روی قفسه ی سینهاش گذاشت. 

 

عطا لباسش را از تن کند و محو تماشای پوستر رنگی
حیوانات شد.  

شیر و روباه و ببر و پلنگ و گرگ و عقاب و البته
کرگدن. 

پوستر این یکی از همه بزرگتر و شفافتر بود. لبخند زد،
پیراهنش را گوشه ی صندلی پرت و صدا بلند کرد. 

 #۱۸
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_ اولین موجودی هستی که میبینم بین این همه سلطان
عاشق کرگدن شده. 

حواسش به پشت سرش نبود. فاضل که از دقایقی پیش وارد
اتاق شده و پشت سرش ایستاده بود، گردن کشید و چانهاش

را روی شانه ی او گذاشت. 

_ سلطان فقط این، بقیه اداشو درمیآرن. 

عطا به سرعت برگشت. مرد جوان لباس خانگی به دستش
داد و با لبخند گفت: 

_ دیونهشم! مثل خودم پوستکلفت و بدشانسه. 

عطا لباس را از دستش گرفت و ابرو درهم کشید. فاضل
ولی قدمی برداشت و از او گذشت. سپس مقابل پوستر

بزرگ اتاقش ایستاد و دست به کمر شد. ادامه داد: 

_ کال راه ی که اکثر آدما میرنو دوست ندارم. خالقیت به
اینه که گاه ی خالف جهت رودخونه شنا کنی.  
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برگشت، نیمنگاه ی به پشت سرش انداخت و با حفظ همان
لبخند ادامه داد: 

_ هوم؟ همه شیفته ی شیر و پلنگن ولی من میگم فقط
کرگدن.  

_ تو میگی کرگدن چون خودتو شبیهش میبینی. 

پیش رفت، ادامه داد: 

_ دست بردار فاضل، کی گفته تو بدشانسی؟ واال اگه خود
کرگدنم بفهمه چرا عاشقشی دلخور میشه. 

فاضل برگشت. 

_ نیستم؟ 

_ نه، چته مگه؟ 

_ تو بگم چم نیست. 

مکثی کرد و سینه به سینه ی او شروع به شمردن کرد. 
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_ بگی قد رشیدی دارم که ندارم. خوشگلی و پولداریم که
فراموش کن. میمونه دو کالس سواد که اونم به درد

هیچکس نمیخوره. دوتا تار موام تو سرم بود که تو این
مدت اونم ریخت و والسالم! 



_ مرام و معرفت و انسانیت چی، اینارم نداری؟ فاضل
تکخندی زد و از کنارش عبور کرد. 

_ بزارشون گوشه طاقچه شاید یه روز به کارت اومد. 

_ ولی میگن کچال خوش شانسن. 

_ بیخود کرده هرکی گفته. من که شانسی به خودم ندیدم. 

گفت و خودش را به در اتاق رساند. عطا صدا بلند کرد و
دوباره پرسید: 

_ خب چرا نمیری بکاری؟ پول اینم نداری؟ تعارف نکن
نداری بهت بدماا. 
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مرد جوان برگشت، طبق عادت چشمکی برایش زد و گفت:

_ پول دارم بانکشو ندارم. 

لبخند لب جفتشان را تزیین کرده بود. عطا سکوت کرد و
فاضل به شوخی پرسید: 

_ داری بدی؟ اگه داری که یک در دنیا صد در آخرت
نصیبت شه. اگرم نداری که فردین بازیت گل نکنه. من به

کرگدن بودن عادت دارم به هوای شیر بودن بدعادتم نکن. 



گفت، در نهایت دستش را برای او باال برد و شببخیر
معنیداری در جواب سکوت او داد و رفت. 

عطا سینهای پر کرد و رو به پوسترها چرخید. تنهایی و
مشکالت او را درک میکرد. خودش اینقدر بیکسی کشیده

بود که بفهمد او چه دردی میکشد. آخرین فرد باقی مانده ی
زندگیش خواهرش بود که تاب 

پرتودرمانیهای سنگین را نداشت و یکجورهایی ترکش 

 134 

  

کرده بود. و فاضل بعد از او خودش مانده بود و پوستر
رنگی حیواناتش. نه کسی را به زندگیش راه داده بود و نه

تمایلی به این کار داشت. گویا با رفتن خواهر همه ی
تمایالت او هم رفته بود.  

ناگزیر دستی به پوستر کرگدن کشید و مشغول عوض
کردن لباسهایش شد. 

 

آتوسا حبیبی! سی ساله، مطلقه و در حال حاضر متواری! 

سلطانی خطی زیر نوشته هایش روی تخته وایت برد کشید
و برگشت.  



سرگرد کمالی دست به سینه حرکتی به صندلیش داد و با
دقت کلمه ی متواری را برای خودش زمزمه کرد. سلطانی

ولی سر ماژیک آبی رنگش را گذاشت و پیش آمد.  

_ بله قربان متواری 
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_ پدر، مادر، فامیل، کسی که بشه ردی از آتوسا گرفت
نداره؟ 

سروان صندلی را عقب کشید و مقابل کمالی نشست. 

سپس ماژیکش را روی میز گذاشت و در جوابش گفت: 

_ چند سال پیش زن یه پیرمردی میشه به اسم سیفاهلل! 

سیفاهلل آقامنش. چندماه بعدشم پیرمردهرو که از قرار
غرغرو و خسیسم بوده یه کتک مفصل میزنه و از خونهش

فرار میکنه. 

لبهای سرگرد به شکل محوی به لبخند باز شد. سلطانی
ادامه داد: 

_ بعد ازون چند وقتی ناپدید میشه و با شکایتی که بچه
های سیفاهلل ازش میکنن ناچارا برمیگرده و تو دادگاه

محکوم میشه. ولی بچه های سیفاهلل دلشون نمیآد و



شکایتشونو پس میگیرن. آتوسام پول مهریهشو میگیره و
دیه ی سیفاللهرو از همون پول پرداخت میکنه و خالص! 
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لبخند کمالی دیگر رنگی از شیطنت گرفته بود و قابل پنهان
کردن نبود. حرکتی سرجایش زد و پرسید: 

_ معلوم نشد چرا بچه های سیفاهلل شکایتشونو پس گرفتن؟ 

_ خودشون که میگن دلشون سوخته. ولی من میگم حتما
دلیل مهمتری داشتن. 

_ مثال؟ 

_ مثال پول! دقت کرده باشین تو حرفام گفتم که سیفاهلل آدم
خسیسی بوده. آتوسام که بوی مال و منال به دماغش خورده
و تو خونه ی پیرمرد بینصیب مونده ازش دست به خشونت

میزنه. حاال چرا باید بچه های یه آدم راحت با این قضیه
کنار بیان؟  

_ چرا؟ 

سلطانی مکثی کرد و در جوابش گفت: 
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_ یه پدر خسیس که آب از دستش نمیچکه. به احتمال زیاد
بچه هاش با آتوسا تبانی میکنن که پول مهریهشو بگیره و

با اونا سه یم بشه. آتوسام برای فرار از مهلکه قبول میکنه 
 

ابروهای کمالی به تایید و تحسین او باال رفت. سلطانی پر
غرور ادامه داد: 

_ البته همه ی اینا در حد حدس و گمانه، ولی با توجه به
اینکه سیفاهلل شرایط مالی مساعدی داشته و بچه هاش هر

کدوم به نحوی گرفتار بودن میتونه حدسمونو به یقین تبدیل
کنه. 

 #۱۹
 

کمالی سری تکان داد و کامل از پشتی صندلیش جدا شد. 

سپس دستهایش را روی میز گذاشت و انگشترهای نگین  .
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درشت عقیق و فیروزهاش را نمایش گذاشت. بعد از آن
نگاهش را باال  گرفت و پرسید: 

_ بقیهام داره یا همچنان پیگیرید؟ 



_ داره قربان!  

کمالی خودش را منتظر نشان داد. سطانی گفت: 

_ آتوسا بعد از طالق مدتی خونه ی پدرش زندگی میکنه و
بعد برای همیشه میره. تحقیق کردیم خیلی وقته اون

خونهرو فروختن. گویا یه دوره گرفتاری مالی پیدا میکنن
و چون پدر خانواده در قید حیات نبوده، همه ی وراث

رضایت میدن و خونهرو میزارن برای فروش. بعد یه جا
اجاره میکنن و پول فروش خونهام میزنن به زخم زندگی. 

آتوسا همه ی مدت از خانواده جدا بوده ولی پولشو از سهم
خونه میگیره. به چه طریقش هنوز معلوم نیست ولی خب

زمان فروش و محضری کردن کارا حضور داشته.
خالصه! 

یه مدت بعد آریا برادر بزرگتر همراه آفاق که سه سالی از
آتوسا کوچکتره یه کار مشترک راه میندازن و خیلی زود 
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شکست میخورن. بعد از شکستم چون امضای آفاق پای
همه ی چکا بوده میافته زندان و آریا فراری میشه. 

نگاه کمالی خیره و دقیق شد. سلطانی گفت: 



_ آفاق که میافته زندان مادرشون که گویا گذشته ی خوبیم
نداشته تنها میمونه. خودش که خانواده نداره، خانواده ی

شوهرشم طردش میکنن. از طرفی طلبکار میریزن و
همون پول رهن خونهام از چنگش درمیآرن و در نتیجه
گلزار، مادر بچه ها میره کهریزک و کل خانواده از هم

میپاشه.  

_ جالب شد. برادر فراری و خواهر زندانی و مادری که
سابقه ی خوبی نداشته. 

سلطانی بالفاصله گفت: 

_ داستان اینجا تموم نمی شه قربان. دو سال بعد، که
مصادف میشه با دوماه قبل از این اتفاق آفاق توسط یه خّیر

ناشناس بده یشو میده و از زندان آزاد میشه. 
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بعدشم یه راست میره سراغ مادرش و االنم هر دو تو خونه
ی قدیمی پدر بزرگش ساکنن.  

کمالی متفکر بود و گویا حرفی برای گفتن نداشت. 

سلطانی دقیق و ممتد نگاهش کرد و دوباره به حرف آمد. 

_ رفتیم خونه ی آتوسا قربان! 

نگاه کمالی باال رفت.  



_ نبود. از همسایه ها پرسوجو کردیم گفتن زیاد ازش
اطالع ندارن. به گمونم ارتباط خوبی با در و همسایه
نداشته. میگفتن همیشه تنها بوده و ندیدن که کسی بیاد

سراغش. ولی این اواخر معلوم میشه حاملهاس و هنوز
هیچ کس نمیدونه پدر بچه کیه. آخرین باریم که دیده شده

صبح روز اتفاق بوده و بعد از اون دیگه خبری ازش
ندارن تا امروز. 

_ که اینطور! 

کمالی با خودش نجوایی کرد و سلطانی در ادامه پرسید: 
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_ میگم قربان، الزمه بریم از مادر و خواهرشم تحقیق
کنیم؟ شاید اطالعی چیزی داشته باشن که به دردمون

بخوره. 

کمالی فکری کرد و پنجه هایش را از روی میز کشید. بلند
شد، همانطور متفکر و دست به سینه مقابل تخته وایتبرد

ایستاد و "نه ی" محکمی در جواب سروان داد.  

سطانی چرخید و رو به او نشست. کمالی با انگشت خط
آبی رنگی را که سروان زیر اطالعات کشیده بود را پاک

کرد و گفت: 



_ فقط دو نفرو بزار که هوای خونهرو بگیرن. ممکنه
آتوسا بخواد سراغی از خانوادهش بگیره. بریم جلو میترسه

و آخرین سرنخم از دستمون در میره. 

_ بله قربان حق با شماست. به بچه ها میگم یه تیم دو نفره
بفرستن محل. 

_ خوبه! حاال بیاد یه دور اطالعاتو با هم مرور کنیم.  

 142 

  

سلطانی به اطاعت چرخید و برگه های روی میز را
مقابلش گذاشت. کمالی هم ماژیک قرمز را از پای تخته

برداشت و همزمان با اینکه با خودش تکرار میکرد
اطالعات را روی تخته مکتوب کرد. 

_ روز قتل دو تا خانم با شفیع مالقات داشتن، که یکیش
همین آتوسا حبیبیه که االن ناپدید شده و خبری ازش نداریم،

دومیم نادیا شریفلو همسر مقتوله. 

_ درسته قربان! 

_ نادیا اظهار میکنه که زنی اونجا ندیده ولی کارگرا باال
رفتن و پایین اومدن زنرو به چشم خودشون دیدن و تایید

میکن.  

_ بله قربان درسته.  



کمالی خط کوچکی دور اسم آتوسا کشید و گفت: 

_ وقتی آتوسا میآد پایین نادیا هنوز باال بوده. آتوسا سوار
اسنپ میشه و میره، دقایقی بعدم نادیا میآد و درست 
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مقابل چشم همون کارگرا سوار ماشین خودش میشه و محلو
ترک میکنه. 

سلطانی سری به تایید تکان داد و گفت: 

_ و تا این جا احتمال قاتل بودن آتوسا منتفیه! 

_ درسته! ولی سوال اینجاست چرا نادیا زنی اون باال
ندیده؟ واقعا ندیده یا دروغ میگه؟ 

سلطانی لبهایش را بهم کشید و مکث کرد. دمی بعد به
حرف آمد و گفت: 

_ و اینکه طبق اظهارات ارتباط خوبی با شوهرش نداشته
و سر یه سری مسائل مالی به مشکل خورده بودن. 

کمالی نیمنگاه ی سمت او انداخت. سلطانی گفت: 

_ چند سال پیش خانم نادیا شریفلو برای خرید دو دنگ
پاساژ به مرحوم پناه ی پول قرض میده. البته چون ارتباط



زن و شوهر از ابتدا شکرآب بوده نادیا پولو در حضور
برادرش میده و از شوهرش رسید دریافت میکنه. 
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شفیعم که به شدت برای خرید پاساژ به این پول نیاز داشته
رسید تحویل میده و قرار میشه سر سال پول نادیارو با

سودی که میآد روشو پس بده.  

_ خب؟ 

 #۲۰
 

_ خب که قربان، شفیع بدقولی میکنه و ارتباطشون خرابتر
میشه. 

_ و بعد نادیا تصمیم به مهاجرت میگیره و به شفیع فشار
میآره که پولشو پس بده.  

سرگرد در ادامه به حرف آمد و جمله ی او را تکمیل کرد.

دمی بعد سلطانی پنجه هایش را روی برگه ها قفل هم کرد
و خیره ی سرگرد شد. 

_ قربان همه ی اینا میتونه دلیل محکمی برای محکوم
کردن نادیا باشه. 
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_ آره، ولی یه نقطه ی مبهم دیگه تو پرونده هست که
قضاوتو سخت میکنه.  

سلطانی سکوت کرد. سرگرد دوباره سمت تخته چرخید و
لب زد: 

_ آتوسا حبیبی؟ کیه؟ چه کارست و چرا باید درست همون
روز قتل متواری بشه و به خونه برنگرده؟ _ بله قربان. 

_ به گفته ی شفیع خریدار یکی از واحدها بوده.
ولی....ولی آنچه ما از آتوسا میدونیم و آنچه شواهد نشون

میده شرایط مالی آتوسا اجازه نمیده دست رو همچین
واحدهای لوکسی اونم تو این منطقه از تهران بزاره. مگر

اینکه.... 

سروان سکوت کرده بود و به دقت گوش میداد. کمالی
برگشت و با مکث در ادامه گفت: 
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_ مگر اینکه شوهر پولداری داشته باشه که البته کسی
ازش خبر نداره، و یا.... 



_ یا چی قربان؟ 

_ یا اینکه مسئله ی خریدار بودن آتوسارو منتفی کنیم و
تمرکزمون رو حدسیات بعدی. 

_ حدسیات؟ 

_ بله حدسیات! ولی همه ی حدسیات همینجا میمونه تا
ردی از آتوسا پیدا کنیم. 

_ پس قربان نیازی نیست دستور بازداشت نادیارو صادر
کنید؟ 

_ نه فعال! اما حواستون بهش باشه. با توجه به اینکه جسد
پشت ساختمون پیدا شده و همه ی شواهد و قراین بر علیه

نادیاست، اما تا آتوسارو پیدا نکردیم و علت متواری
شدنشرو نفهمیدیم نباید اقدام دیگهای بکنیم. 

_ بله قربان حق با شماست. 
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_ راستی، از این سیفاهلل چه خبر؟ رفتین سراغش؟ 

_ سلطانی سری به تایید تکان داد و گفت: 

_ میدونم به چی فکر میکنید قربان، ولی سیفاهلل پارسال به
رحمت خدا رفته و بچه هاش داروندارشو تقسیم کردن. پس



فرض اینکه آتوسا برگشته باشه پیش سیفاهلل کامال یه فرض
محاله.  

_ باشه پس یادت نره که این مطلبو حتما تو گزارشت قید
کنی. 

_ چشم قربان. امر دیگهای نیست؟ 

_ فعال نه! فقط گزارش پزشک قانونی و بررسی محلو
بزار رو میز بعد برو به کارت برس. 

_ چشم قربان. 

سلطانی ابتدا فرمان او را اجرا کرد و بعد از اتاق خارج
شد.  
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با رفتن او سرگرد کمالی پای گزارشات نشست. به دقت
برگه ها را زیر و رو کرد و یک بار دیگر مطالب را

برای خودش مرور نمود. 

طبق گزارشات جسد توسط سرکارگر پشت ساختمان پیدا
شده بود و به تایید پزشک قانونی مرگ تقریبا در همان

ساعت و چند دقیقه قبل از رسیدن سرکارگر ساختمان اتفاق
افتاده بود. یک ضربه از پشت به سر مقتول وارد شده بود

و عالئمی از خفگی داشت که با توجه به اینکه آثاری از



ضرب و جرح در مقتول دیده نمیشد و سابقه ی بیماری
ریوی داشت نمیشد خفگی را علت مرگ اعالم کرد.  

کمالی تکیه زد و با شصت انگشتری عقیقش را دور
انگشت کوچکش به بازی گرفت.  

پشت ساختمان باز بود و احتمال اینکه قاتل به دور از چشم
همه خودش را به شفیع رسانده باشد زیاد. مقتول در روز

حادثه با دوتا از مهندسین درگیری لفظی داشت و البته
خیلیها از مردن او نفع میبردند. اولیش نادیا بود و 
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بعد فرزندانش. که با توجه به عدم حضور آنها در کشور
در روز واقعه احتمال دست داشتنشان در مرگ پدر رد

میشد و فقط دو مظنون دیگر باقی میماند. نادیا شریفلو و
آتوسا حبیبی! 

سرش را رو به سقف گرفت و چشمانش را تا جای ممکن
باز نگه داشت. همیشه پرونده هایی که به ظاهر آسان
میآمدند روندی سخت و بسی طوالنی پیدا میکردند. و
کمالی تمام مدت منتظر بود شواهد تازهای پیدا شود و

مسیر پیگیری پرونده را تغییر دهد. خسته از فکر کردن
زیاد حرکت تندی زد و از روی صندلی بلند شد.  



باید یک بار دیگر محل حادثه را با دقت بازرسی میکرد
بلکه رد و نشانی از قاتل یا آلت قتاله پیدا کند. 

 #۲۱
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ساعتی بود که دردی طاقتفرسا تمام وجود زن را میگرفت
و رها میکرد. همه ی ه یکلش از شدت آن به عرق نشسته

بود و گامهایش دیگر توان پیش رفتن و دور زدن اتاق
پدربزرگش را نداشت.  

گلزار دلواپس میان قاب در ایستاد و رو به آفاق ناله زد: 

_ زنگ بزن عموت بیاد. وقتشه دیگه، از صبح داره به
خودش میپیچه. 

آفاق که سر رشتهای در این موارد نداشت سری برای
مادرش تکان داد و سمت تلفن قدیمی خانه ی پدربزرگش

هجوم برد. 

آتوسا ولی فشار انگشتانش را روی شانش بیشتر کرد و
لبش به شدت زیر دندان گرفت. سپس آه تندی پس داد و از

فرط درد ناله زد: 



_ بگو نمیخواد. آفاق؟ خبرش نکن، بیا زنگ یه آژانس
بیاد. 
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گلزار ناگزیر وارد شد و وسط اتاق زیر بازوی دخترش را
گرفت. لباس تنش نم عرق برداشته بود و نفسهایش تکتک

باال میآمد.  

دستی به پیشانی خیس او کشید و گفت: 

_ یه بزرگتر الزمه! لجبازی نکن بیاد به نفع خودتونه. 

آتوسا به سختی آب دهانش را فرو برد و به چهره ی زجر
کشیده و نگران او نگاه کرد.  

منظورش از نفع و ضرر خودشان چه بود؟ 

 #۲۲
 

غیر از این بود که سهراب هربار با کولهباری از گالیه و
نیش زبان میآمد و دردشان بیشتر میکرد؟ گلزار اما

برداشت دیگری از نگاه او کرد. لبخند مهربانی تحویلش 

 152 

  



داد و موهای پریشان شده ی او را از وسط پیشانیش باال
زد. سپس بوسهای به گونه ی سرد دخترش نواخت و گفت:

_ برم لباساتو آماده کنم. چشمتو ببندی بغلت گرفتی و داری
شیرش میدی. 

آفاق بالتکلیف کنار گوشی تلفن ایستاده بود. نجوای مادر و
دختر را که شنید تردید را کنار زد و به سرعت� شماره ی

سهراب را گرفت. 
 

فقط یک تریلی ده تن میخواست که اخم و تخم سهراب را با
خودش بکشد و زیر این حجم سنگین تاب بیاورد. 

ابتدا نگاه سنگین و پر از اکراه ی به سرتاپای آتوسا
انداخت و بعد رو به آفاق گفت: 

_ بجنب کلید حیاط پشتیرو بردار بیار از اونجا ببریمش. 
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گلزار که از آن ساعت حتی یه لحظهام از کنار دخترش
تکان نخورده بود اخم کرد. آفاق نگاه ی بین مادر و

عمویش رد و بدل کرد و متعجب پرسید: 

_ حیاط پشتی؟ آخه چراا؟ 



_ محض اِِرا! روآبرو دارم دختر نمیبینی؟ زن حاملهرو
بردارم برم تو محل به مردم چی بگم؟ نمیپرسن ننهش کیه،

باباش کیه، از کجا اومده؟ 

گلزار چشم ریز کرد. تا آن لحظه سعی کرده بود سکوت
کند و نگاهش به چهره ی مغرور و حق به جانب برادر

شوهرش نیفتد. ولی دیگر طاقتش طاق شد. سرش را بلند
کرد و محکم به جای آتوسا که از درد دیگر نای حرف

زدن هم برایش نمانده بود غرید: 

_ آقا بزرگم بود این حرفارو میزد؟ دستمریزاد آقا سهراب
خوب داری جواب خوبیای سعید میدی. 

_ خوبی؟ کدوم خوبی خانمه... 
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ادامه ی حرفش را فاکتور گرفت و هوف بلندی کشید. در
ادامه پشت به آنها چرخید گفت: 

_ من دینمو به همتون ادا کردم. االنم اگه به خاطر آقام نبود
اینجا نبودم. همون که گفتم، از در پشت میریم کسیم اما و

اگر نمیآره. 

_ مادرش دختر سعید نوه ی آقا بزرگه! برادرزاده ی
خودت. 



پدرشم همینروزا میآد، پس یه جوری رفتار نکن که انگار
غریبهای. از من که گذشت، ولی نزار این یه ذره حرمت

بینمونم بریزه و به خاطر بچه هام دهنمو باز کنم و اون
چیزی که االن وقتش نیستو به زبون بیارم. 

گلزار با قدرت لب باز کرد و جواب تحمیل و تحقیر مرد
را داد. سهراب ولی متوقعانه چشم درشت کرد و عصبی

رو به آنها چرخید. گلزار در جوابش نیشخند
پیروزمندانهای زد و سهراب غرید: 

_ زبون بازی کردی زن سعید؟! فکر کردم روزگار بال و
پرتو چیده آروم شدی ولی... 
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صدای فریاد آتوسا به هوا رفت و مجال ادامه دادن را از او
گرفت. آفاق هم که حسابی دست و پایش را گم کرده بود
جلدی وارد اتاق شد و به دستور سهراب کلید حیاط عقبی

را از پشت قاب عکس آقا بزرگ برداشت و آورد. 

نگاه سهراب و گلزار به جنگ هم رفته بود. آفاق ولی از
کنار آنها گذشت، خودش را به حیاط مخروبه ی پشتی

رساند و به سختی در آهنی سنگین و کوتاه را جلو کشید و
در نهایت بازش کرد. 



 #۲۳
 

فعال جون آتوسا و فرزندش از همه مهمتر بود. بعدا هم
میشد نشست و ریز ماجرا را از زیر زبان مادرش بیرون
کشید. ولی االن زمان زمان غفلت کردن و گلهگزاری و

فاش کردن رازهای سر به مهر خانواده نبود.  
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سهراب ماشینش را همانجا پشت در پارک کرده بود. به
محض اینکه چشمش به آن افتاد تلخندی زد و به سیاست

عمویش لعنت گفت. از ابتدا فکر همهجایش را کرده بود که
اینطور خودش را به آب و آتش میزد. واقعا از بیارزش

کردن و تحقیر نمودن آنها چه نفعی میبرد؟ آیا 

میتوانست تا عمر دارد منکر نسبت فامیلی و همخونی آنها
با خودش شود؟ باالخره که چی؟ در که  هیچ وقت روی

یک پاشنه نمیچرخید. شاید یک روز هم روزگار به خانواده
ی او رو میکرد و کار سهراب به آنها میافتاد. که البته فعال

بعید به نظر میرسید. ولی به قول پرستو خدا همیشه و در
همه حال هوای بندگانش را داشت و خالصه اجابتشان

میکرد.  



دستی به سرشانه هایش کشید و خاکی را که از روی در
قدیمی بلند شده و روی لباسش نشسته بود را تکاند. کمی

بعد آتوسا به کمک گلزار وارد حیاط و از همانجا به ماشین
سهراب منتقل شد.  
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کوچه ی بنبست و خالی خیال سهراب را راحت کرده بود. 

اینجا کسی نبود که سه زن درمانده را همراه او ببیند و
کنجکاو شود. این کوچه همیشه ساکت و بیحاشیه بود. 

سه تا خانه ی کوچک قدیمی داشت که یکیش متعلق به آقا
بزرگ بود و از آن دوتای دیگر اولی خالی بود و دیگری
سهم پیرزن و پیرمردی بود که فقط به قصد دکتر رفتن از
خانه بیرون میآمدند و تمام وقت در خانه ی خودشان حبس

بودند و روزگار میگذراندند. 
 

سالن انتظار تقریبا شلوغ بود و بعضا گل و شیرینی به
دست منتظر به دنیا آمدن فرزندشان بودند. چهره ی بعضی

خوشحال مینمود و بعضی نگران. به هر حال که حال و
روز همه بهتر از آنها بود. هم دست خالی بودند و هم برای

دیدن نو رسیده ی آتوسا  هیچ انگیزهای نداشتند. گلزار
روی یکی از صندلیها نشسته بود و دلواپس زانوی چپش را
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میمالید. آفاق ولی دست به سینه قدمرو میرفت و به اتفاقات
بعد از این میاندیشید. 

 #۲۴
 

نوزادی که برای آمدن به این دنیای پره یاهو عجله داشت،
هنوز  هیچ اسمی برایش انتخاب نشده بود و با حرفهای

نگران کنندهای که از آتوسا شنیده بود سرنوشتش بالتکلیف
میزد. او دیگر عجب انسان بدشانسی بود. آنها که پدر و
مادری داشتند و برای به دنیا آمدنشان لحظه شماری شده

بود عاقبتشان شده بود این. این بیچاره که از همین بدو
ورود نه خواهان داشت و آیندهای معلوم.  

لحظهای ایستاد، به تلویزیون بزرگ باالی سالن نگاه ی
انداخت و دنبال اسم آتوسا گشت. یکییکی نام مادران تازه

فارغ شده روی صفحه میآمد و رد میشد. نفس کالفهای پس
داد. قصد کرد نگاهش را بگیرد که ناگهان نام جدیدی 
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روی صفحه ی نمایش حک شد و ناخودآگاه لبخند به لبش
آورد.  

آتوسا حبیبی، فرزند پسر! 

گل از گلش شکفت. بیاراده سمت گلزار پرواز کرد و ذوق
زده خبر به دنیا آمدن اولین نوه ی او را مژدگانی داد. 

_ تموم شد، به دنیا اومد. 

لبهای گلزار از هم کشیده شد. بغضکرده از روی صندلی
بلند شد و همزمان با اینکه نگاهش را تا صفحه ی مونیتور

میکشید لب زد: 

_ اله ی شکر.  

باالخره انتظار به سر آمده و آتوسا، دختر سرکش و همیشه
طلبکار خانواده از دردی به شدت فرساینده نجات پیدا کرده

بود. و اکنون آفاق و مادرش منتظر بودند زمان مالقات
برسد و پرستارها خبرشان کنند.  
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آفاق برای اولین بار دست روی شانه ی مادرش گذاشت و
با لحن مهربانتری دعوت به نشستش کرد. نگاه گلزار پر

از ناباوری شد. آفاق ولی لبخندی زد و گفت: 

_ تا ببرنش بخش طول میکشه. بشین پاهات خسته میشه.  



بغض و شادی همزمان باهم در نگاه زن دوید و بیامان
دخترش را در آغوش گرفت. گویا قدم نو رسیده واقعا

مبارک بود که به محض آمدنش دل خاله ی کوچکش را
نرم و لبخند به لبش آورده بود. 

دستان آفاق بعد از مکثی کوتاه دور کمر مادرش پیچید و
آهسته کنار گوشش نجوا کرد: 

_ مبارک باشه.  

گلزار ولی هقهقی کرد و گفت: 

_ ای کاش سعیدم بود و این روز میدید. 
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غم عالم آمد و روی دل دختر آوار شد. با این حال آه
بیصدایی پس داد و گفت: 

_ باید فکر لباس و بند و بساط باشیم، اینجور که بوش میآد
آتوسا  هیچ فکری نکرده براش. 

سکوت برقرار شد. لحظهای بعد گلزار از دخترش فاصله
گرفت و متعجب و نگران به چشمان منتظر او نگاه کرد. 

گوشه ی لب آفاق ولی انحنایی برداشت و نگاهش را دزدید.

سپس لب باز کرد و گفت: 



_ رو عمو سهراب حساب نکنید ابدا. خودمون یه کاریش
میکنیم، شده باشه میرم از پرستو... 

_ نه! 

 #۲۵
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گلزار میان حرف او دوید و "نه ی" محکم و قاطعانهای در
جوابش گفت. آفاق سرش را باال گرفت و مادرش در ادامه

گفت: 

_ تو نه! الزم باشه خودم میرم کارگری ولی نمیزارم به
کسی رو بندازی. 

لبخند آفاق طول و عرض بیشتری گرفت و بازهم دستهایش
را دور شانه او حلقه کرد. کارگری آن هم در این سن و

سال واقعا فداکاری میخواست و حتی دم از آن هم خندهدار
مینمود. با این حال چانهاش را روی شانه ی مادرش

گذاشت و گفت: 

_ نمیخواد. شما بمون حواستو بده به بچه ها اگه الزم بود
من میرم. 



حاال که قرار بود مادری کند، حاال که به خودش آمده بود و
قصد جبران کردن داشت، چراکه نه! همه ی آدمها نیاز به

فرصتی دوباره برای اثبات کردن خودشان دارند. مگر خدا
بارها و بارها به بنده هایش فرصت جبران گذشته و

برگشت 
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دوباره را نمیدهد؟ پس کمی شبیه خدا شدن هم زیبا بود. 

شاید که بازخوردش میشد شانس دوبارهای که دنیا به
خودش میداد و از این حال و روز نجات پیدا میکرد. پس
حاال که هر دو تنها بودند و پناه یکدیگر، باید شرایط را

برای هم آسان میکردند نه سختتر از قبل. 
 

زمان مالقات رسیده بود و در چهره ی آتوسا ذرهای
اشتیاق دیده نمیشد. بیحرف به گوشهای از اتاق خیره شده

بود و حتی حاضر نبود یک نظر پسرش را ببیند. اتاق
شلوغ بود و هم تختیهایش عجیب برو و بیا داشتند. گل و
شیرینی بود که بین جماعت پخش میشد و صدای تبریکی
که از هر سو میآمد. تنهایی و دستخالی ولی آفاق را اذیت
میکرد. حتی بیشتر از چهره ی سرد و خنثی خواهرش که
انگار نه انگار پای کودکی را به این جهان وحشتناک باز



کردهاست. پشتش را به مردم کرده بود و با دست کمر
خواهر کم لطفش را میمالید. مثال که چه؟ نوازشش 
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میداد؟ نه! در واقع پشت کرده بود تا بریز و بپاش مردم
آزارش ندهد.  

نوزاد کمی زود به دنیا آمده بود و زردی داشت. پرستار به
آتوسا گوشزد کرده بود که باید سری به کودکش بزند و هر
وقت الزم شد شیرش بدهد. ولی بیتفاوتی زن نسبت به آنچه

اطرافیان کنار گوشش میخواندند و تذکر میدادند بسیار
نگران کننده بود.  

دقایقی بعد گلزار که بیش از دخترش برای دیدن نوه ی
شیرینش اشتیاق داشت وارد اتاق شد و با ه یجان کنار تخت

او ایستاد. ابتدا دستی به سر او کشید و بعد از تبریک به
حرف آمد. 

_ وای خدا شکرت. مثل سیبی که از وسط نصف کردن. با
خودت مو نمیزنه! دماغ و دهن و چشم و ابروش انگار که

آتوساست. 

گوشه ی لب زن به اکراه باال رفت و ملحفه ی زیر دستش
را بین پنجه هایش فشرد. 
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 #۲۶
 

گلزار بیتوجه به حال او ادامه داد: 

_ اینقدر خوشحالم که نگو. دکترش گفت یکی دو روز تو
دستگاه میمونه اگه حالش خوب بود مرخصش میکنیم. 

آتوسا که انگار عین خیالش نبود. آفاق ولی همانطور که
متعجب به چهره ی خواهرش خیره بود لب باز کرد و

پرسید: 

_ مادرش چی، مرخصه؟ 

_ امشب نه! ولی فردا صبح گفتن بیاین دنبالش. 

رو گرفتن زن از خواهر و مادرش لب جفتشان را بهم
دوخت. نگاه متعجبی بین خودشان رد و بدل کردند و در

نهایت گلزار نجوا کرد: 

_ چیزی شده؟ نمیخوای کمکت کنم بریم یه سر از پشت
شیشه ببینیش دلت باز شه؟ 
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گردن زن انحراف بیشتری گرفت. لحظهای بعد ملحفه را
روی تنش را کمی باال کشید و گفت: 

_ خستهام، میشه برید میخوام استراحت کنم. 

سکوت سنگینی ایجاد شد. گلزار دلواپس لب باز کرد حرفی
بزند که آفاق دستش را به نشانه ی سکوت او بلند کرد و

جدی گفت: 

_ باشه میریم. ولی همین جا تو سالن هستیم تا ساعت
مالقات تموم شه. کار داشتی خبرم کن، شمارمو که داری؟
آتوسا سکوت کرد. گلزار آب دهانش را بلعید و در نهایت

آفاق گفت: 

_ فعال! 

سپس بازوی مادرش را گرفت و به اجبار از تخت زن دور
کرد. هرچند که با هر قدم برمیگشت و به مجسمه ی ثابت

روی تخت نگاه میکرد. میرفت ولی دلش پیش دخترش 
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بود. کنار مادر بیمهری که گویا  هیچ ذوقی برای دیدن
فرزندش نداشت. 

 



فاضل نون سنگک را الی پارچه ی سفید پیچید و سری به
دیزی آبگوشتش زد. تنهایی عجیب کدبانوگری را به او
آموخته بود. در دیزی را برداشت. دم عمیقی از عطر

خوش غذایش گرفت و چشمهایش را بست. با اشتیاق زیاد
زمزمه کرد: 

_ تو مرا جان و جهانی چه کنم! 

_ با کی حرف میزنی؟ 

حضور بیموقع عطا ولی غافلگیرش کرد. بالفاصله برگشت
و تذکر داد: 

_ حرف درنیار بی زحمت، با آبگوشت فاضل پز خودمم. 

عطا با لبخند خودش را به او رساند و نیمنگاه ی داخل
دیزی انداخت. آبگوشتش قل میزد و رنگ و رویش حال  .
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آدم را عوض میکرد. انگشت شصتش را بامزه کنار بینیاش
کشید، لبخندی عمیقتری زد و با حفظ همان حالت گفت: 

_ دمت گرم، بوش آدمو گیج میکنه. 

فاضل پر غرور در دیزی را گذاشت و سینه سپر کرد. 

_ حاال کجاشو دیدی. این فقط یه نمونه از کارای آقا
فاضله! 



عطا لبهایش را بهم کشید، مشتی به بازوی پفکی او زد و
فاصله گرفت. سپس یکی از دو صندلی کنار اپن را نشانه

رفت، با پا آن را سمت فاضل چرخاند و لبه ی آن جا خوش
کرد. 

_ من نبودم خیلی چیزا عوض شد. یکیشم دستپخت و
خونهداری آقا فاضله که حسابی به چشم میآد. 

_ ما اینیم دیگه! تازه، نون سنگکم میگیره، اینو از قلم
ننداز لطفا! 
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عطا خندید. فاضل تکیهاش را به بدنه ی کابینت داد و
پرسید: 

_ راستی، اونطرفا نون سنگکم پیدا میشد یا فقط فانتزی
سق میزدی؟ 

عطا دست به سینه شد. نفسش را پر صدا بیرون فرستاد و
سرش را به تایید تکان داد. در جوابش گفت: 

_ بود. در واقع همه چی هست فقط دسترسیش سخته.  

فاضل خودش را آماده ی شنیدن نشان داد. عطا سری روی
شانه تکان داد و با مکث ادامه داد: 



_ مثال رستوران و فروشگاه ایرانی هست، ولی اون سر
ایالت. 

فاضل پیش آمد. نرمنرم سرش را باال و پایین کرد و
پرسید: 

_ تو که مشکل خورد و خوراک نداشتی داشتی؟ 
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_ نه! اوایل شعله حمایتم کرد بعد دیگه خودم راه افتادم. 

اتفاقا خوب بود، به بهانه ی یادگیری چندتا ایالتم زیر پا
گذاشتم. 

_ اینم مزیت گرین کارت، یه التاریم نبردیم پوز تو  یکیرو
بزنیم الاقل. 

عطا خندید، قفسه ی سینهاش ریزریز باال و پایین شد و لب
زد: 

_ امان از دست تو. 

_ واال! ه ی گفتم عطا الیو بگیر، عطا رحم کن، عطا
بیخیال مارو دریاب، ولی تو چی؟ 

مکث کرد. پر توقع در چشمان او ادامه داد: 



_ گدا بازیت گل کرد. رفتی اونور یادت رفت ما اینجا چی
میکشیم. 

_ چی میکشی مثال؟ 

_ گیجی! بد دردی عطا نمیدونی. 
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_ باور کن اونورم  هیچ خبری نیست. همه چی عادیه. یه
زندگی ساکت و سبک و تک نفره. 

_ تو گفتی و منم باور کردم. 

عطا بی تفاوت شانه باال انداخت و نگاهش را به گلدانهای
زیبای رفیقش در انتهای آشپرخانه داد. در جوابش زمزمه

کرد: 

_ گفته بودم که میرم یه مدت حرفهای زندگی کنم. 

نگاهش کرد، ادامه داد: 

_ یه آدم حرفهایم چی؟ خودشو درگیر حواشی نمیکنه. 

_ خوبه بابا! کروسان سق زده فاز سنگک برداشته. 

حرفهای، حرفهای. 

_ میل خودت. میتونی باور نکنی. از بچه ها چه خبر؟ 



فاضل قدمی برداشت و ناخنکی به سنگک الی پارچه زد. 

قسمتی از آن را داخل دهانش گذاشت و گفت: 

_ تقریبا  هیچ!  
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قورتش داد. 

_ تو که رفتی گروه از هم پاشید. شاهان و جمال رفتن یه
طرف، مدیا و کیت و ارشام یه سمت دیگه. 

_ یعنی واسه خودشون کار گرفتن. 

شانه های مرد به عالمت ندانستن باال رفت و گفت: 

_ من ازشون بیخبرم. یعنی تا یکی دوماه زنگ خورت
زیاد بود بچه هام بهم سر میزدن. بعدش هرکی رفت سی

خودش. ولی اگه بخوای دوباره میتونم جمعشون کنم. 

عطا مکثی کرد و دستی به صورتش کشید. 

_ فعال که حوصله ی  هیچیو ندارم. بزار باشه برا بعد! 

 #۲۷
 

_ بالخره که چی؟ میخوای همینطور بیکار بمونی؟ حیفه
عطا، تازه مردم شناختنت نزار از رونق بیفتی. 
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عطا فقط نگاهش کرد. فاضل تکه ی دیگری داخل دهانش
چپاند و گفت: 

_ منم هستم. جمال و شاهانم که تو بگی با سر میآن،
میمونه کیت و مدیا و ارشا که.... 

_ اونارو فراموش کن. اگه بخوام فقط همون جمال و
شاهان. 

_ چرا؟ 

_ حوصله ی کیت و مدیارو ندارم. زن نباشه راحتترم. 

فاضل ابتدا چشمی ریز کرد و کمی بعد لب زد: 

_ دوز زن گریزیت زده باالها، نگرانتم. 

گوشه ی لب عطا انحنایی برداشت و گفت: 

_ نگران نباش،فقط بیحوصلهام همین. شاید کار قبول کنم
ولی کوچیک و کمدردسر.  
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فاضل فاصلهای گرفت و از داخل کابیتهای باالیی دوتا
کاسه ی آبگوشت خوری بیرون گذاشت. در همین حین

گفت: 

_ خالصه که خرابش نکن. حاال که جا افتادی بزار تیمو
تکمیل کنم و بیافتیم به کار! به ظرافت کار خانمام نیاز

داریم یه کم تحمل کن حوصلهتم میآد سر جاش. 

_ فقط که حوصله نیست. جا ندارم، تمرکز طراحی و
سروکله زدن با مردمم ندارم. 

_ جاش از من! یه مدت سیار کار میکنیم، تلفن منم که همه
جا هست. میمونه یه بازدید از محل و برنامهریزی برای

طرح که اونم پای سیستم تو خونهام میشه انجامش داد. توام
که خبره ی این کاری و با یه نظر دکوراتیو عوض میکنی.
پس فقط میمونه جمع کردن بچه ها که با یه تماس کوچیک

همشون دست به سینه جلوت نشستن.  

_ تو چقدر راحت فکر میکنی، خوشم اومد انگار حواست
نیست واسه چی اینجام. 
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فاضل برگشت، دوتا قاشق داخل کاسه ها گذاشت و از سبد
پایین کابینت یک پیاز مشتی و بزرگ برداشت. سپس چاقو

به دست به جانش افتاد و گفت: 

_ حواسم هست. البهالی همه به کارای مرحوم پناه یام
میرسی. 

با یک حرکت پوست یک طرف پیاز را غلفتی کند و ادامه
داد: 

_ هرساعت که نمیخوانت آگاه ی، توام که حاالحاال درگیر
این پروندهای. پس نظر منو بخوای میگم زندگیرو از

جریان ننداز. آستهآسته برو جلو تا به نتیجه برسی. 

_ تو که الالیی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ 

دستهای مرد از حرکت ایستاد و پیاز سفید و آبدار بین پنجه
هایش ماند. برگشت، ساعدش را روی پلکی که از تندی

پیاز خیس شده بود کشید و لب زد: 

_ چی گفتی؟ 
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لبهای عطا نرم و آهسته کشیده شد و این بار نگاهش را
روی تکه فرش کوچک وسط آشپزخانه منحرف کرد.  

_ بهت گفتم کاراتو جمع و جور کن بیا با هم بریم. 



سختیش یه سال بود. 

سرش را باال گرفت، مستقیم در چشمانش ادامه داد: 

_ یه سال میرفتی ترکیه بعدشم... 

_ تو دیگه چرا عطا؟ 

لحن مرد جوان رنگی از دلخوری گرفت و بالفاصله وسط
جمله ی او رفت. عطا سکوت کرد، لبهایش را به هم کشید

و لحظهای بعد به حرف آمد. متاسف لب زد: 

_ موندن تو چه فرقی به حالش داره، آیا برمیگرده؟ 

_ به حالم خودم که داره. همه ی امیدم به اینه که هفتهای
دوبار میرم پشت اون شیشه و باهاش حرف میزنم.  

کامل برگشت. یک دستش چاقو و یک دست دیگرش پیاز
بود. آب دماغش را باال کشید و ادامه داد: 
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_ درسته جوابمو نمیده ولی من مطمئنم حرفامو 

میشنوه. برمیگرده عطا، تو روی من نگو این حرفو! اگرم
برنگشت وجدانم راحته که حتی یه لحظه ازش غافل نبودم.

سکوت سنگین و پر از حرفی بینشان ایجاد شد. طولی
نکشید که فاضل چرخید و تکان سیبک بزرگ گلویش از



بغل به چشم آمد. بغضش را فرو داد. سخت و بدون
رودروایسی. عطا متاسف پلکی زد و کف دستش را روی

صورتش کشید.  

نه به ریسمان محکمی که بین او و تنها عضو خانواده اش
وجود داشت و نه به نخ پوسیده ی ارتباط خودشان. 

عاطفه ی آنها کجا و مهر و وابستگی پناه یها به یکدیگر
کجا! جای تاسف و بسی خجالت داشت این میزان از دوری

و تنفر بین اعضای یک خانواده. یکی امید داشت تنها
بازمانده ی زندگیش چشم باز کند و بعد از دوسال همچنان

چشمبهراهش بود، آن یکی هنوز چند روز از مردنش 
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نمیگذشت و جلسه ی تقسیم ارث و میراثش زودتر از خاک
کردنش برگزار شده بود. 

بلند شد. گویا تا آماده شدن آبگوشت فاضل و چیدن سفره
هنوز نیمساعتی مانده بود. او متفکر بیحرف از آشپزخانه
بیرون زد و فاضل نیمگاه دلخوری پشت سرش انداخت. 

شماتت کردن کسی که سالها زیر لوای خانوادهای بیاحساس
بزرگ شده بود کار بیهودهای بود. عطا بیتقصیر بود.



زندگی وابسته شدن و عشق ورزیدن را یادش نداده بود.
شاید هم داده بود و مهارت به کار بستنشان را بلد نبود.  

 

کل بخش بهم ریخته بود و آفاق ناباورانه به تجمع پرسنل
کنار تخت آتوسا نگاه میکرد. اتاق پر بود، عدهای مقابل در
و عدهای به خودشان اجازه ی پیشروی داده بودند که داخل

بیایند و صحنه را از نزدیک مشاهده کنند. هرکس حرفی
179میزد و برای خودش نظری میداد. آفاق ولی هنوز  . 

 

  

شوکه بود. باورش نمیشد آتوسا فرزند یک روزهاش را به
همین راحتی رها کرده باشد. انگار که در خواب راه

میرفت. میان رویایی تلخ قدم میزد و دنبال راه نجاتی برای
فرار از این حجم از ناباوری میگشت. 

 #۲۸
 

گلزار بیرون از اتاق روی صندلی زار میزد و او آمده بود
که ببیند نتیجه این تجمع چه میشود. دست روی شانه ی

یکی از پرستارها گذاشت و ناله زد: 

_ یعنی چی آخه؟ پس شما اینجا چی کاره بودید؟ 



همه ی نگاه ها سمت او چرخید. پرستار مربوطه برگشت
و در جوابش گفت: 

_ بیمارستان دولتیه خانم، خب مریض زیاده! 
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_ با این حساب روزی یه نفر باید بچهشو بزاره در بره؟
این اصال توجیح خوبی نیست مگه دوربین نداره این خراب

شده؟ 

بیاراده صدایش اوج گرفته بود. پرستار مردی که دست به
سینه و ساکت آن سوی تخت آتوسا ایستاده بود با آرامش

بیشتری به حرف آمد. 

_ دوربینارو چک کردیم، صبح زود وقتی مادرا خواب
بودن رفته. وسایلشم نبرده جز پالتوش که احتماال جلو در

بیمارستان تن کرده. 

آفاق یک قدم دیگر برداشت و میان جمع آنها قرار گرفت. 

مرد جوان ادامه داد: 

_ صبر کرده نگهبان روشو برگردونه بالفاصله زده
بیرون. 

خواهرتون آدم زرنگیه، چطوری از الی در فرار کرده باید
خودتون ببینید. 
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آفاق رو به او لب باز کرد ولی همزمان یکی از پرستارها
به تذکر گفت: 

_ بچه ها جمعش کنید رئیس بخش اومد.  

پرستارها پچپچ کنان و با هول و وال عقب کشیدند. تخت
خالی بود و گلسر و جوراب و روسری خواهرش وسط آن

قلب دختر جوان را به درد میآورد. عجب مادر بیرحمی
بود این زن! تازه تازه متوجه ی حرفهایی آن روزش میشد.
از اول هم تصمیم داشت نوزاد بیگناهش را رها کند. و چه

ساده بود او که خیال میکرد از سر افسردگی و فشار
بارداری هذیان میگوید. 

رئیس بخش که آمد سکوت کل اتاق را دربرگرفت. افراد
اضافه را بیرون کردند و فقط آفاق ماند و دو پرستار

مسئول و دو تا زن هم تختی آتوسا!  

چند ساعتی طول کشید تا همه ی مراحل طی شد. 

پروندهای جدید این بار برای کودک آتوسا تشکیل شد و با 
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رایزنیهای پرستو و تعهدی که سهراب داد توانستند فعال
کودک را با خودشان به خانه ببرند.  

زود مرخص شده بود. نوزاد خوشگل و سرحالی  که از
همین ابتدا شانس با او یاری نمیکرد. نه پدر او را

میخواست و نه مادر تمایلی به ماندن کنارش داشت. و چه
بد سرنوشتی داشت واقعا! 

 

سهراب با اخم و تخم نایلون شیرخشک و پوشک را وسط
اتاق گذاشت و رو به پرستو که گوشه ی اتاق کنار دل

گلزار نشسته بود غرید: 

_ این نونی بود که شما تو کاسهم گذاشتین خانم! به عمرم
پام به اینجور جاها باز نشده بود. چه میدونم، مردک شیره

سر دختر مردم مالیده خوشیشو کرده بعد زده به چاک. حاال
بچه بیننه بابا مونده من باید تعهدشو بدم. 
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گلزار که چند ساعتی بود راه و بیراه بغض میکرد و
چشمانش از فرط گریه به سرخی نشست بود دستش را

مقابل صورتش گرفت و بازهم صدای هقهقش بلند شد. او
کودک مظلوم را به خودش فشرد و پرستو با عصبانیت در

جواب سهراب گفت: 



_ فکر کنید شمام یکی مثل همه! مثل بابای بیصفت این
بچه، مثل مادرش! اگه بخواین تنهاشون بزارین تکلیف این

بنده های خدا چی میشه؟ 

خشم و نفرت تمام صورت مرد را پر کرده بود. آفاق
بالفاصله از اتاق پدر بزرگش بیرون آمد و همزمان با
اینکه نوزاد یک روزه را از آغوش مادرش میگرفت

دلخور لب زد: 

_ ممنون پرستو جون! ولی حق با عمو سهرابه، ما جز
دردسر چیزی براش نداریم. 

سهراب چشم ریز کرد و دست به کمر ایستاد. نگاه پرستو
به جنگ چهره ی تلخ و بیرحم مرد رفت و در نهایت آفاق 
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پتوی آبی رنگ بیمارستان را محکمتر دور تن نوزاد پیچید
و بلند شد.  

_ من میرم عوضش کنم. باید خونهرو گرم کنیم بچه سرما
میخوره. 

گفت و بدون اینکه به چهره ی عمویش نگاه کند وارد اتاق
شد. بغض داشت ولی غرورش اجازه نمیداد آن را بشکند و
مقابل سهراب حقیر شود. نوزاد بیچاره! خودش بود و همان



یک دست لباس بیمارستان و پتوی آبی رنگ. شیرخشک و
پوشک هم که فعال از صدقهسری عمو سهراب بداخالق

تامین شده بود.  

شالش را روی زمین پهن کرد، نوزاد را با احتیاط روی آن
خواباند و اجازه داد اشکش بیصدا جاری شود. 

طفلی پا به چه جهان وحشتناکی گذاشته بود.  هیچکس
نمیخواستش!  هیچکس.  
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بیصدا هق زد. سپس یکی از پوشکها را از داخل پک
بیرون کشید و بهسختی مشغول عوض کردن او شد. آرام

بود، مشتش را داخل دهانش برده بود و تندتند میمکید. 

بیانصاف آتوسا که با نوزاد خودش اینچنین کرده بود. بعد
از اتمام کار پشت دستش را روی پلک خیسش کشید،

دوباره پتوی آبی رنگ را دور بدن او پیچید و از همانجا
پرستو را صدا زد. 

_ پرستون جان؟ 

_ جانم، االن میآم. 

_ ممنون فقط یه کم زودتر! 



پرستو که وارد اتاق شد آفاق نگاه غمگینی به پشت سرش
انداخت و گفت: 

_ بیزحمت چک کن ببین خوب بستمش؟ 

پرستو غمگین و متاسف پیش آمد و کنار پای او نشست. 

آفاق با صدای آهستهتری گفت: 
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_ نمیخوام عمو سهراب بفهمه. حرفاش اذیتم میکنه. 

ولی اگه ممکنه یه کم پول... 

دست پرستو هنوز به تن کودک نرسیده بود که متوقف شد.
آفاق خجالت زده نگاهش را زیر کشید. زن جوان ولی

کودک را با احتیاط بلند کرد و آهسته در جوابش گفت: 

_ نگران نباش، اونقدر هست که کارت راه بیافته. 

 #۲۹
 

نگاه نمزده ی دختر پر از تشکر شد. پرستو با احتیاط
بیشتر، در حالیکه حواسش به گردن نرم کودک بود او را

در آغوش گرفت و دوباره گفت: 



_ چند دست لباس و رختخواب واجبه براش. میمونه
شیرخشک و پوشک که سعی میکنم با خیرین در این مورد

صحبت کنم.  

_ دورت بگردم. فقط... 
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_ جان، چیز از قلم افتاده؟ 

_ شیشه شیر و پستونک! این بچه گشنهاس، عمو سهرابم
یادش رفته بگیره. اون نباشه چطور سیرش کنم؟! 

لبهای پرستو شکلی از لبخند گرفت و چادرش را روی
پتوی آبیرنگ نوزاد کشید.  

آخ که چقدر دلش بچه میخواست. یکی از همین گوگولی
مگولیها که اینطور با دستش ملچمولوچ کند و هزار باره
دل او را با خودش ببرد. بیآنکه نگاه از صورت معصوم

نوزاد بگیرد در جواب آفاق گفت: 

_ االن میرم داروخونه! بزار اول عموت بره. هم شیشه
میگیرم هم یادت میدم که چطور شیرخشک درست کنی. 

میان این همه درد آرامش نسیمی شد و از وسط سینه ی
سنگینش عبور کرد. بیامان چرخید، دستانش را دور تن زن

حلقه کرد و او را در سفت آغوش گرفت. 



 188 

  
 

عطا تماسش را قطع کرد و قدمزنان تا کنار گلخانه ی
کوچک کنار سالن رفت. به لطف فاضل همه ی گلها

سرحال بودند و گلخانه ی کوچکش سرپا! از پشت شیشه به
تماشای مونس و همدم روزهای تنهاییش ایستاد. یکی از

یکی قشنگتر! یکی از یکی شادابتر!  

لبخند زد. تصمیم گرفت وارد شود و از نزدیک دیداری
تازه کند که فاضل از پشت سرش صدا بلند کرد و گفت: 

_ بدون غیبت، طبق برنامهای که برام گذاشتی به همشون
سرکشی کردم. 

عطا برگشت. فاضل پر از شیطنت یک تای ابرویش را باال
داد و لب زد: 

_ نمیخوای تشکر کنی؟ 

لبهای عطا کشیده شد. فاضل در ادامه گفت: 
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_ حتی روزایی که مالقات بود. اول اینجا کارت زدم بعد
اونجا! 

_ دمت گرم! 

_ همین! فقط دمم گرم؟ 

عطا برگشت، دست به سینه ایستاد و با حفظ همان لبخند
پرسید: 

_ تو جمله ی بهتری داری؟ 

فاضل نزدیک شد. درحالیکه سوئیچ ماشینش را دور
انگشتش تاب میداد خونسرد  و حق به جانب گفت: 

_ جمله که نه! ولی بدم نمیآد یکی پیدا شه دستمو بوس کنه.

عطا چشم ریز کرد. فاضل ولی با پررویی تمام پیش آمد. 

سپس مقابل او چشم روی هم گذاشت و دستش را برای
بوسه دراز کرد.  
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چشم عطا از این باریکتر نمیشد. فکش تکان ریزی خورد،
دمی بعد حرکت تندی سرجایش زد و مرد جوان را وادار

به فرار کرد.  

فاضل همانطور که میدوید خندهخنده گفت: 



_ نامرد! ذلیل شی اله ی، ببین چطور داری جواب
خوبیامو میدی؟ 

_ مگه دستم بهت نرسه؟ 

فاضل مقابل اتاق خالی ته سالن سر خورد و توقف کرد. 

بعد از آن برگشت و در جوابش گفت: 

_ خیال کردی، تخفیف دادم بهت وگرنه واجب بود پامو
بوس کنی. 

_ پاتو که انقریب قلم میکنم، فقط بگو چطور اول جلو اون
دهنتو بگیرم؟ 

_ طال بگیر، اینقدر خوبه! 
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گفت و نیشخند زد. لبهای مرد جوان بهم جمع شد و با
لبخندش مقابله کرد. فاضل از همان فاصله ابرو باال داد و

در ادامه گفت: 

_ کمتر ازون ظلمه، واال به خدا! رفیق عین من کجا دیدی؟
سراغ داشتی سالم منم بهش برسون. 

_ حتمااا!  

چرخید، سمت گلخانه رفت و بلندتر گفت: 



_ یکی دو ساعت جلو چشم نباش تا حالم جا بیاد. البته ... 

برگشت، نیم نگاه ی به عقب سرش انداخت و با حفظ همان
لبخند ادامه داد: 

_ اگه جونتو دوست داری.  

گفت و بیمعطلی وارد شد.  

قبل از جروبحث با فاضل با شرکت تماس گرفته و تقاضای
یک خدمتکار جوان داده بود. حق با فاضل بود. نباید

جریان زندگی را متوقف میکرد. حاال که شرایط برایش 
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جوری رقم خورده بود که بماند و بجنگد، پس باید ابتدا
خودش را مسلح میکرد و بعد به مبارزه با سرنوشت

میرفت. 
 

از کت و کول افتاده بود. تا خود صبح پابهپای نوزاد آتوسا
یا اشک ریخته بود و یا او را بغل کرده و وسط اتاق رژه

رفته بود. نوزاد بدخواب بود و آفاق بیتجربه! گلزار هم که
پا درد داشت و از قرار بچهداری از یادش رفته بود. او راه

میرفت، با صدای بلند الالیی میخواند و گلزار دلنگران به
دختر و نوه ی بیقرارش نگاه میکرد. دختر جوانی که به



ناچار باید مادری کردن میآموخت. گاه ی پی درست کردن
شیرخشک میدوید و گاه ی عوض کردن پوشک و گاه ی

خواباندن صدای بیقراریهای او!  

خالصه که داستانی شده بود این تصمیمات خودسرانه ی
آتوسا و مصیبتهای بعد از آن.  
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هشت صبح بود. نوزاد  تقریبا آرام شده و  آفاق دیگر توان
ایستادن روی پاهایش را نداشت.  

روی زمین نشست، او را با احتیاط روی پتو خواباند و
چادر نماز مادر بزرگش را چهارتخته کرد و زیر سرش

گذاشت. 

سپس گوشه ی پتو را روی تن نحیف کودک انداخت و
کنارش دراز کشید. به قدری خسته بود که خودش را از یاد

بود. بیخیال سرما و رو انداز و زیر انداز! فعال همه ی
وجودش خواب میطلبید و خواب و خواب! دستش را زیر
سرس گذاشت، به محض اینکه چشمهایش را بست خواب

همه ی وجودش را در برگرفت و از هوش رفت.  



گلزار که از دقایقی پیش متوجه ی سکوت اتاق بود از جا
بلند شد و خودش به آنها رساند. دخترش مظلوم و بیصدا

میان هوای سرد خوابیده بود. دلش آتش گرفت. 

 #۳۰
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لنگانلنگان رفت و از کمد قدیمی و کوچک کنار اتاق یک
بالشت و دوتا پتو آورد. سپس به آرامی او را وادار کرد که
سرش را بلند کند و بالشت را زیر سرش قرار داد. نگاه به

چهره ی خسته و چشمان زیبای غرق خواب او لبخند
محوی به لبش آورد. بعد از آن هر دو پتو را روی تنش

کشید و بوسهای به گونه ی سرد دخترش در خواب نواخت.

دست به زانو گرفت، تصمیم گرفت مه یای صبحانه شود
که آفاق ناله زد: 

_ مامان؟ 

قلب زن کوبش شدیدی کرد و خواب از سرش پرید. آفاق
دوباره ناله زد: 

_ توام بخواب، خستهای تا صبح بیدار بودی. 



صدایش زده بود؟ مهربان و با محبت؟ مادر خطابش کرده
و گفته بود که کنارش بخوابد؟ بغض راه گلویش را گرفت. 

بعد از مدتها سرزنش شنیدن و پشیمانی اولین باری بود که
همچین حس شیرینی را تجربه میکرد. چشمانش نم 
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برداشت. آفاق ولی غلتی سمت او زد و با همان چشمان
بسته دست او را گرفت. و این یعنی کنارش دراز بکشد و

تمام آنچه بدهکار است را یهجا پرداخت کند. همه ی
مادرانه هایش را، تمام عشقش را! و همه ی آنچه که در

گذشته باید میکرد و نکرده بود.  

میان بغض لبخند زد. به درخواست او کنار دست دخترش
دراز کشید و این بار آفاق پتوی اضافه را پس زد و روی

مادرش کشید. طولی نکشید جفتشان بهم پناه بردند و بعد از
سالها آغوش زن طعم مادر بودن را چشید. سر دخترش را
میان سینه گرفت و با نوازش دادن موهایش کمک کرد که

بخوابد و خستگی یک شب سخت را از تن بیرون کند. 
 

با صدای زنگ تلفن همراهش از جا پرید و هاج و واج به
اطرافش نگاه کرد. کودک این سمتش به خواب رفته بود و

گلزار سمت دیگرش! دستی به صورت خسته و چشمان 
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گیجش کشید. با احتیاط از جایش بلند شد و تلوتلو خوران
خودش را به همراهش رساند.  

صدایش اما گیج و خستهتر از جسمش مینمود. اتصال را
برقرار کرد و از پس آن خمیازه ی طوالنی و عمیقی

کشید. 

_ بله! 

_ خانم حبیبی؟ 

خمیازهاش تکرار شد. بیحال و حوصله پنجه هایش را
داخل موهایش برد و جواب داد: 

_ بله بفرمایید. 

_ از شرکت تماس میگیرم خانم، شما جهت کار فرم پر
کرده بودین؟ 

خواب از سرش پرید. به سرعت خودش را جمع و جور
کرد و دست از سر موهای آشفتهاش کشید. سپس سیخ

ایستاد و ضمن اینکه صدا صاف میکرد جواب داد: 

_ بله بله! فرمم تایید شده؟ 
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_ بله، فقط لطف کنید حضوری تشریف بیارید تا آدرس
منزل و شرایط کارفرمارو خدمتتون عرض کنیم.  

ابروهایش حالتی از تعجب گرفت و درهم رفت. مرد ادامه
داد: 

_ البته یه سری موارد هستند که تکرار و تاکیدشون الزمه.
امضا و انگشت شمام پای قراردادم الزامیه! 

تقریبا گیج بود و یکی درمیان حرفهای او را میفهمید.  

تماس را که قطع کرد یک تلخند بزرگ گوشه ی لبش جا
خوش کرده بود. ابتدا فکر کرده بود شانسش زده و یکی از
فرمهایش در یک شرکت معتبر تایید شدهاست. ولی کمکم
شصتش خبردار شده بود که این همه آب و تاب فقط برای

تعهد دادن به یک شرکت خدماتی است و بس!  

نفسش را پر صدا بیرون فرستاد. گامهای خستهاش را به
زور سمت اتاق کشید و تصمیم گرفت بیسروصدا از خانه

بیرون بزند. احتماال که همین گزینه ی خدماتی را هم از پا 
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قدم خوب این کودک داشت. وگرنه دوماه بود که میدوید و
همهجای این عالم فرم داشت و اسم و شماره گذاشته بود و

دریغ از یک تماس خشک و خالی. 

آهسته و بیسروصدا لباس به تن کرد و از همانجا نگاه ی به
چهره ی معصوم کودک و چهره ی خسته ی مادرش

انداخت.  

حتما میتوانست یکی دوساعت به تنهایی از پس نگهداری
کودک بربیاد. بعد از آن هم خدا بزرگ بود. خالصه که

بچه روی زمین نمیماند. یا خودش برمیگشت و یا خدا پس
کله ی مادر بیعاطفهاش میزد و به هوای نوزادش میآمد و

آنها را از این شرایط سخت نجات میداد.  

از خانه که بیرون زد هوا سرد بود و تن پوشش کم. به
خودش جمع شد. لبه های کتش را بهم کشید و سالنهسالنه

و بیدلودماغ راه ی شرکت شد.  

تقریبا  هیچ انگیزهای برای رفتن نداشت. ناچار بود وگرنه
کدام انسان عاقلی چندسال درس میخواند که در نهایت  .
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نظافتچی شود؟ به هرحال که این لنگه کفش در بیابان
زندگی آنها نعمت بود و مجبور به قاپیدنش. پس نفس
مجددی چاق کرد و قدرت بیشتری به گامهایش داد. 



 

عطا نگاه دقیقی به سرتاپای زن جوان انداخت، دست به
سینه لبهایش را بهم کشید و ابروهایش را باال داد.  

گونه هایش در اثر سرما گلگون و لبهایش کبود مینمود. 

در کل چهره ی موجه ی داشت ولی ظاهرش به کار کردن
در خانه و چرخاندن امورات آن نمیخورد. معلمطور بود

یک جورایی! و شاید یکی از همین دانشجوهایی که از
غافله ی تقدیر عقب مانده و  هیچ سکویی برای تصاحب

گیرش نیامدهاست.   

دستانش را از قفل سینه رها کرد. آزاد ایستاد و ضمن اینکه
یکی از آنها را در جیب شلوارش فرو میبرد پرسید: 

_ فرمودین اسمتون؟ 
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_ آفاق هستم، آفاق حبیبی! 

فاضل بالفاصله از اتاق ته سالن سرک کشید و ناله زد: 

_ چه خبره عطا؟ 

 #۳۱
 



نگاه آفاق تا ته سالن کشیده شد. عطا که خودش هم از این
تشابه کمی جا خورده بود نیمنگاه ی به پشتسرش انداخت و

در جوابش گفت: 

_  هیچی! شما بفرما، خانم از طرف شرکت اومدن. 

فاضل ولی بیخیال نشد. کامل از اتاق بیرون زد و همانطور
که خیره به چهره ی معذب زن بود پیش آمد. آفاق خیلی

نامحسوس چهره درهم کشید و کاغذ میان دستش را سمت
عطا گرفت. 

_ این آدرسو به من دادن گفتن به شما مراجعه کنم. 

ببنید درسته؟ 
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فاضل شانه به شانه ی مرد جوان ایستاد. عطا اما برای
هوشیار کردن دوستش صدایی صاف کرد و کاغذ را از

دست او گرفت. سپس نگاه ی اجمالی به نوشته ی داخل آن
انداخت و لب زد: 

_ اووم! بله خودشه. شمااا... 

نگاهش را باال گرفت. آفاق هم منتظر بود و هم به شدت
زیر نگاه خیره ی فاضل در عذاب. عطا ادامه داد و پرسید:

_ سابقه ی کار دارید؟ 



بازهم سابقه ی کار! اه! هرکجا میرفت باید به این سوال
تکراری و مزخرف جواب میداد. وا رفت، عصبی از

تکرار مکررات نگاهش را دزدید و جواب داد: 

_ نه! ولی میتونم از پسش بربیام. 

فاضل بالخره نگاه از چهره ی زن گرفت و متعجب به
نیمرخ همرزمش سپرد. عطا بیتفاوت به حرکت او انگشتی

کنار لبش کشید و دوباره پرسید: 
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_ میتونم بپرسم مردک تحصیلیتون چیه؟ 

نگاه تند زن همزمان با ابروهای فاضل باال رفت. منومن
کرد، متعجب چشمانش را بین دو مرد سرگردان چرخاند و

در نهایت لب زد: 

_ ببخشید ولی... 

عطا جدی بود و مصمم. در نهایت آفاق تسلیم شد و ادامه
ی حرفش را خورد. 

_ لیسانس! معماری خوندم. 

لبهای فاضل به شکل زیبایی کشیده شد. عطا لب باز کرد
حرف دیگری بزند که بالفاصله میانکالمش رفت و رو به

زن جوان گفت: 



_ شما بفرمایید لطفا، ما یه صحبت کوچولو کنیم میآیم
خدمتتون! 

سپس بازوی او را کشید و از مقابل چشمان متعجب زن
دور کرد. 
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ساق پایش درد میکرد و ته دلش ضعف میرفت. عطا
ناراضی دنبال مرد رفت و آفاق تلوتلو خوران خودش را به

صندلی تلفن کنار دیوار رساند و پهن شد. به قدری خسته
بود که دلش میخواست صدسال بخوابد و  هیچکس

مزاحمش نشود. ساعدش را روی دسته ی صندلی گذاشت،
پیشانیاش را به آن چسباند و به خودش اجازه داد تا تمام
شدن جلسه ی آنها و رسیدن به یک نتیجه ی واحد کمی

استراحت کند.  

کمی آنطرفتر فاضل بازوی مرد را وسط اتاق رها کرد و
حق به جانب پرسید: 

_ چی کار میکنی تو، خر مغزتو گاز گرفته؟ مورد به این
خوبی میپرسی مدرک؟ 

عطا اخم کرد. فاضل ولی انگشتش را وسط سینه ی او
فرود آورد و با تاکید بیشتری گفت: 



_ خوب گوشاتو باز کن عطا! قبولش میکنی بیبروبرگرد،
 204اکی؟  . 

  

عطا نگاه ی به انگشت و سپس چهره ی پر از تحکم او
انداخت و نیشخند زد. 

_ چرا؟ چون اسمش آفاقه؟ 

زیر چشم مرد جوان چروکی برداشت و در جوابش غرید: 

_ آره! به همون دلیل که خودت میدونی. چون اسمش آفاقه.
چون  هیچ آفاقی حق نداره دست خالی از در خونه ی من

یا تو یا هرکسی که به من مربوطه بره بیرون. 

_ از کجا معلوم کاربلد باشه؟ تا حاال کار نکرده تو ضمانت
میدی؟ 

_ تو واقعا دنبال ضمانتی؟ عطا خندید و در جوابش گفت: 

_ من دنبال  هیچی نیستم، خودتم خوب میدونی. 

سالمتی تو، روح و روانت، این تشابه اسمی، همه ی
ایناست که زنگ خطر منو به صدا درآورده. 
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_ خاموشش کن. به زنگ خطرت بگو ساکت. من حالم
خوبه! روانم چیزیش نیست. همین االن جفتمون باهم بریم

پیش یه دکتر تایید میکنه که من خیلی از تو سالمترم. 

پس اذیت نکن برو بیرون بهش بگو قبوله! 

عطا سکوت کرد. فاضل با التماس بیشتری ادامه داد: 

_ عطا، به خاطر آفاق! این زن ناامید بره عذاب وجدان
منو بیچاره میکنه.  

سیبک گلوی عطا تکان خورد. دمی بعد نفسی پس داد و
پنجه هایش را پشت گردنش گذاشت و فشرد. سپس خیره

در نگاه ملتمس او لب زد و تسلیموار نجوا کرد: 

_ باشه. فقط به خاطر آفاق! 
 

زن بیخبر از حضور آنها کنار شوفاژ حسابی گرم شده بود
و خواب بر وجودش مستولی! عطا نیشخندی به روی رفیق
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زورگویش زد و دستش را کنار دهانش گذاشت. آهسته و با
احتیاط نجوا کرد: 

_ تحویل بگیر، خستگیشو آورده اینجا! 



فاضل اخم کرد. در همین حین آفاق سرش را بلند کرد و
چشمان گیجش را از جفت آنها گرفت. عطا جا خورد و

خجالتزده سرش را پایین انداخت. آفاق ولی بلند شد، حین
اینکه کناره های شالش را روی سرشانه دستکاری میکرد

پرغرور پرسید: 

_ چی شد آقایون، به نتیجه رسیدین؟ 

_ به نظر خیلی خسته میآین؟ 

سرش را به تایید تکان داد. از صندلی فاصله گرفت و در
جواب مرد کچلی که مهربانتر و متواضعتر از آن یکی به

نظر میآمد گفت: 

_ خیلی! تا صبح بچهداری کردم. 

_ بچه کوچیک تو منزل دارین؟ 
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_ بااجازه! ولی نگران نباشید خللی به کارم وارد نمیکنه! 

نگاه متعجب دو مرد در هم تالقی ریزی کرد و این بار
عطا به حرف آمد. 

_ کسی هست مواظبش باشه یا... 



_ مادرم با من زندگی میکنن. گفتم که، اگه برای نگه
داشتن من به توافق رسیدین نگران چیزی نباشید. 

نگاه عطا رنگی از بالتکلیفی گرفت. فاضل اما دستدست
نکرد. ضربه ی ریزی به شانه ی او زد 

 #۳۲
 

و در جواب زن گفت: 

_ بلهبله حتما! شما میتونید از فردا کارتونو شروع کنید. 

در این بازه ی زمانی کوتاه عطا حتی اختیار زبان و خانه
ی خودش را نداشت. لبخند محوی روی لب های زن

نشست. 
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نگاه عطا پر از غیظ شد و در نهایت آفاق بود که به این
قائله خاتمه داد. 

_ چشم! فقط بفرمایید راس ساعت چند اینجا باشم. 

سکوت برقرار شد. فاضل نگاه ی به چهره ی عصبی عطا
انداخت و ناگزیر در جوابش گفت: 

_ حوالی نه و ده! درضمن..  



بازهم نگاه گرفتارش به لبهای مسکوت عطا گره خورد و
باالجبار خودش ریسمان سخن را در دست گرفت. رو کرد

به او و ادامه داد: 

_ یکی از اتاقای اینجا قراره بشه دفتر کار! گفتم که بدونید.
االن دو نفریم ولی پیش میآد که گاها همه ی گروه یه جا

جمع شیم و تعدادمون بره باال. 

_ مشکلی نیست، بهتون اطمینان میدم که از پسش بربیام.  

_ خوبه! پس دیگه حرفی نمیمونه. 
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وارد خانه که شد از همان مقابل در دلش میخواست دراز
بکشد و روی موزاییکهای سرد حیاط بخوابد. ولی افسوس
که روح و جسمش باهم هماهنگ نبود و پاهایش جلوتر از
خودش سمت خانه میدوید. صدای ضجه های نوزاد هم که

گفتن نداشت، همان نیمچه حس کرختی شیرین را هم از
سرش میپراند و وادارش میکرد که سریعتر قدم بردارد. 

آنقدر هول بود که نفهمید پشت لباسش الی درز در مانده و
کار دستش میدهد. قدم برداشت، بلند و با عجله! ولی اولی
به دومی نرسیده سکندری خورد و به شدت به عقب کشیده

شد.  



آه از نهادش در آمد. به سختی خودش را روی پا نگه
داشت و لبش را به شدت زیر دندان گزید.  

صدای جر خوردن لباسش شد تتیراژ پایانی یک درام
خانوادگی غمگین. فقط صدای خواننده را کم داشت که آن

هم به لطف آه کشیدن و غرغر کردنهای خودش کامل 
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شد. برگشت، ابتدا زیر لب عمو سهرابش را مورد عنایت
قرار داد و بعد قفل در را کشید. همه چی زیر سر سهراب
و اصرارهای بیجایش بود. اگر تاکید نکرده بود که بعد از
این فقط از در پشتی رفت و آمد کنند االن وضعیت لباسش
به این شکل تاسفبار در نیامده بود. به هر جهت گوشه ی

پاره ی لباسش را بین مشتش گرفت و به ناچار دکمه هایش
را باز کرد و آن را روی ساعدش انداخت. سپس در را

پشت سرش کوبید و عصبی راه ی ساختمان شد. 

اشک گلزار درآمده بود. کودک را روی دست گهوارهوار
تکان میداد و خودش همزمان با ضجه های او گریه میکرد.

آفاق با دیدن این صحنه خودش را فراموش کرد. 

از همان بدو ورود مانتوی نازنینش را گوشه ی خانه پرت
و به کمک مادرش شتافت. 



نوزاد را از گرفت. نگاه ی به چشمان خیس گلزار انداخت
و آهسته لب زد: 

_ برای کار بهم زنگ زدن مجبور شدم برم. 
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گلزار ناله زد: 

_ عاجزم کرد. شیرخشک دادم دیگه آروم نگرفت. 

آفاق کودک را روی شانه گذاشت و آهسته آهسته با دست
پشت کمرش زد. پرسید: 

_ عاروقشو گرفتین؟ 

سکوت برقرار شد. طولی نکشید که سرشانه هایش گرم شد
و صدای گریه نوزاد افتاد. همانجا چشمهایش را بست، به

جوابی که از جانب نوزاد گرفته بود تلخندی زد و آهسته با
خودش زمزمه کرد: 

_ آخرین سکانس امروزم گرفتیم بریم واسه سناریوی
بعدی! 

گلزار خجالت زده چشم از دخترش گرفت و دوباره ناله
زد: 



_  هیچی یادم نیست، انگار تو این دنیا نبودم. شرمنده
باباتون منو تنبل بار آورد. 

آفاق لبخند دیگری زد و از جا بلند شد.  
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بوی شیر و استفراغ کودک دماغش را پر کرده بود و
چیزی به باال آوردن شکم خالیش نداشت. همزمان در

جواب مادرش گفت: 

_ منم مثل شما! فقط اینو میدونم که بچه رو بعد از شیر
نباید تکون داد. هرچی خورده پنیر میکنه تحویل میده. 

گلزار لبخند محوی زد و دست روی گونهاش کشید. آفاق
ولی شروع کرد به خارج کردن لباسهایش. ابتدا شالش را

برداشت و بعد دکمه ی باالیی بلوزش را باز کرد. باید
سرتاپایش را عوض میکرد. پس خم شد، نوزاد را دوباره

به دست مادرش سپرد و پرسید: 

_ پوشکشو عوض کردین؟ 

گلزار لبخند دیگری زد و گفت: 

_ دوبار! 

_ خوبه دیگه! هربار شیر میخوره باید خرابکاری کنه. 
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اطالعات دخترش از او با تجربه ی زایمان سه بچه بیشتر
بود. البته که آفاق دستپروده ی سعید بود و اگر اینچنین
نمیشد جای تعجب داشت. با این وجود شرم و افسوس

گلزار انکار نکردنی بود. پیر شده بود و تازه باید از دختر
کوچکش بچهداری میآموخت. 

ساعتی بعد با موهای خیس پای سفره ی صبحانه نشست و
اولین لقمه را با ولع پایین فرستاد. کودک را کنار دست

خودش روی پتو خوابانده بود و همه ی فکرش پیش آن بود
که برایش چند دست لباس ته یه کند. البته پرستو قول داده

بود که امروز دست پر به سراغش بیاید. ولی بچه زود
رشد میکرد و همیشه نمیشد که محتاج این و آن باشد.
گلزار با عشق نگاهش میکرد. قوری را داخل استکان

سرازیر کرد و پرسید: 

_ کار چی هست اینجا که رفتی؟ 

دستش را مقابل دهانش مشت کرد. لقمه را پایین فرستاد و
در جواب مادرش گفت: 
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_ خدماتی! راستی... 

مکثی کرد و نگاهش را به انگشتان خشک و تقریبا چروک
او سپرد. ادامه داد: 

_ حلقه ی بابا سعید قرض میخوام. 

 #۳۳
 

دست گلزار روی دهانه ی قوری ماند و رد نگاه او را
گرفت. 

سپس تکانی به انگشت و انگشتریش داد و لب زد: 

_ این؟ 

آفاق یهکله چایش را سر کشید. 

_ آره! اونجا که میرم چندتا جوون باهم زندگی میکنن. 

دفتر کارشونم همونجاست، محض احتیاط فکر کنن متاهلم
بد نیست. 

_ مگه کجاست اونجا؟ 
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آفاق که هنوز متوجه ی نگرانی دویده در چهره ی مادرش
نشده بود ته استکانش را در آورد و جواب داد: 



_ خونه! نه راه میافتم ده میرسم اونجا! بعد از ظهرم چهار
حرکت کنم پنج خونهام. 

مکث کرد. لقمه ی دیگری برای خودش گرفت و ادامه داد:

_ دیگه زحمت این طفلیم میافته گردن شما! اولش سخته
ولی چند روز بگذره جون میگیره راحت میشین. 

تازه... 

سرش را باال گرفت و دردم لبهایش بهم دوخته شد. گلزار
خیرهخیره نگاهش میکرد و زیر پلکش نم برداشته بود. 

لقمه ی نان میان دستش ماند. آهسته و نالهوار زمزمه کرد:

_ گریه میکنین؟ 

_ تو میخوای تو خونه های مردم کار کنی؟ 

_ مامان؟ 
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_ آفاق میری کلفتی؟ میدونی اگه بابات زنده بود چه حالی
میشد؟ 

صدای تذکر و تحکم گلزار باال رفته بود. لقمه از میان
انگشتان دختر افتاد. از همانجا دستش را دراز کرد و روی

پنجه ی مادرش گذاشت. 



_ اسمش کلفتی نیست، همون خونهداری خودمونه! 

_ خودتو گول میزنی بچه! تو خونه ی مردم کار کنی که...

_ که دستمو جلو عمو سهراب و پرستو دراز نکنم. یه مدت
کوتاه! تا وقتی یه کار مناسب پیدا کنم باشه؟ 

گفت و فشار انگشتانش را روی دست مادرش بیشتر کرد. 

گلزار ناراضی رو گرفت و اجازه داد اشکش سرازیر
شود. 

آهسته و غصهدار لب زد: 

_ تو بمون خودم میرم. 

_ نیروی جوان میخوان. خونه بزرگه، بعدشم شما که فرم
ندارین تو اون شرکت.  
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نگاهشان درهم گره خورد. آفاق مهربانتر و با لبخند ادامه
داد: 

_ تازه باید ناز عمو سهرابم بکشم برام سفته بزاره.
ضمانت میخوان، پس بهتره شما جلو نیای که هرچی

ترکشه به من بخوره. 

_ چرا تو؟ 



_ چون من قلق این مرد بهتر میدونم. بعیده ضامن شما بشه
ولی من میتونم با زبون و وعده وعید راضیش کنم. 

اسم سهراب که میآمد که ناخودآگاه ابروهای زن درهم
میشد. دخترش را اذیت میکرد. خیرسرش� عموی بزرگ

بود و بویی از انسانیت نبرده بود. بالخره یک روز زمان
سهراب هم سر میآمد. دوره ی پادشاه ی کردن و بزرگیش.

روزی میرسید که گلزار رو در رویش بایستد و همه ی
آنچه این سالها سر دلش تلمبار شده را توی صورتش تف

کند.  
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صدای نق و نوق نوزاد که بلند شد هر دو دستپاچه شدند. 

آفاق به سرعت� عقب کشید، دستی به بدن کودک زد و
بامزه گفت: 

_ جون مادرت بخواب یه لقمه صبحانه بخورم. 

لبهای گلزار کشیده شد. به سختی از پای سفره بلند شد و
گفت: 

_ من نگهش میدارم. صبحونهتو خوردی یه ساعت بخواب
چشمات خون افتاده. 



گفت، بدون اینکه لب به استکان چایش بزند کودک را با
احتیاط از روی زمین بلند کرد و با خودش برد. نگاه آفاق

ولی بین حزن و خوشحالی بالتکلیف ماند. پشت سر
مادرش نگاه کرد. نمیدانست از پیری و خمودگی او
محزون باشد یا بابت احساس مسئولیتش خوشحال!  
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آه خفیفی کشید. نگاهش را گرفت و به گفته ی مادرش رفت
که بعد از صبحانه برای یک ساعت خوابیدن آماده شود. 

 

نگاه ی به ساعتش انداخت و لبخند زد. راس ساعت آمده
بود. با وجودیکه شب گذشته را هم به بچهداری گذرانده و

یک ساعت پلک برهم نگذاشته بود. تازه میان آن همه
گرفتاری درز پاره ی مانتو را به شکلی حرفهای دوخته

بود که به چشم نیاید.  

البته یکی از محاسن و البته شاید تنها حسن زندان همین
بود. فراگیری حرفه های ریز و درشت برای خودکفایی بعد

از آزادی! خیاطی کردن را هم همانجا آموخته بود. تازه
درآمد اندکی هم از کنارش کسب میکرد که همزمان با

آزادیش آن آب باریکه ی داخل زندان را هم از دست داده



بود. کار برای تولیدیهای خارج از بند و حقوق کمی که به
هر جهت امورات بندش را کفایت میکرد.  
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نفس گرفت. دستش را روی زنگ گذاشت و به لحظه
نکشید که در برایش باز شد.  

متعجب ابرو باال داد. شاید که نیاز به پرسش و پاسخ نبود. 

در هر صورت مالقات کوتاه و پر از اتفاق دیروز چهره ی
او را برای صاحبین خانه آشنا کرده و اکنون فقط حضور و
کاراییش مهم بود. شانهای باال داد، با این فکر خودش را به
خدا سپرد و اولین قدمش را به خانه ی عطا پناه ی گذاشت.

داخل خانه اما خالف بیرونش شلوغ بود.  

سروصدایی به پا بود و لحن معترض زن جوانی که انگار
از فاصله ی دور شخصی را خطاب قرار داده بود.  

_ بیمعرفت، ترسیدی وبالت شم دنبالت بیام که زنگ نزدی
یه خداحافظی ناقابل کنی. 

پشت در ورودی ایستاد، با انگشت ضربهای به بدنه ی در
زد و منتظر شد. 

جواب زن ولی از جانب صدایی مردانه و آشنا آمد. 
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_ نه به خدا! حالم و روزم خراب بود، فاضل میدونه فقط
میخواستم برم. 

فاضل در جوابش گفت: 

_ راست میگه بدبخت! من نبودم ده بار خودکشی کرده
بود. واال! 

گفت و در را به روی او باز کرد. 

آفاق به سرعت� خودش را جمع کرد و سالم داد. 

 #۳۴
 

فاضل ولی عقب کشید و با حفظ همان ه یجان قبل در
جوابش گفت: 

_ علیک سالم خانم! خوش اومدین به موقعام اومدین. 

آفاق ابرویی باال داد و لبخند زد. فاضل آهستهتر گفت: 
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  _ یاجوج و ماجوج که شنیدین؟ گلهای ریختن از دم در
خونهرو شخم زدن تا اون ته! 

گفت و با دست ته خانه را نشان داد. 

حیرت نگاه زن از این بیشتر نمیشد. فاضل اما دستش را
انداخت و با همان لحن، اما آهسته و خودمانیتر ادامه داد: 

_ من چایی رو دم کردم، فقط  یه چی برا نهارشون سرهم
کنید که بعد از خونه نوبت منه! 

_ ببخشید ولییی؟ 

فاضل در جواب او سرش را به عالمت ندانستن تکان داد. 

آفاق اشارهای به داخل زد و در ادامه گفت: 

_ خب باید برید کنار که بتونم یه چی سرهم کنم؟ 

نگاه مرد ابتدا به خودش و سپس مسیر اشاره ی او افتاد. 

خندید. بالفاصله خودش را عقب کشید و گفت: 

_  البته! شرمنده دیگه مخ نمونده از دست اینا.  
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آفاق محجوبانه لبخند زد و وارد شد. فاضل اما از همانجا
صدا بلند کرد و رو به بچه ها گفت: 



_ دوستان معرفی میکنم، سر کار خانم آفاق... 

آفاق همانجا مقابل در و با فاصله از مرد ایست کرد و
متعجبتر از قبل خیره ی او ماند. سکوت برقرار شد. همه

ی چشمها به یکباره سمت آنها چرخید و فاضل آهستهتر
پرسید: 

_ عذر میخوام فامیلتون چی بود؟ 

مردمک چشم زن حرکتی تندی بین او و بقیه زد و در
جوابش زمزمه کرد: 

_ حبیبی! 

_ اکی دوستان، سرکار خانم حبیبی. بزنین به افتخارشون. 

خودش گفت و خودش به تنهایی کف زد. عطا از آن سوی
سالن اخم ریزی کرد و سرش را به تایید ورود زن جوان

پایین آورد. آفاق ولی حس خوبی به شلوغ کاری مرد 
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کچلی که سعی میکرد شرایط را عادی جلوه دهد نداشت. 

احساس غربت میکرد. یک حس دست و پاگیر که حتی
اجازه نمیداد لب باز کند و رو به جمع حاضر سالم دهد. 



یکی از حضار که از قرار زن جوان و زیبایی بود آهسته
کنار گوش دیگری لب زد و پرسید: 

_ همکار جدیده؟ 

همین کافی بود که اندک نیروی باقی مانده هم ته بکشد و
دیگر توانی برایش نماند. لبهایش از هم فاصله گرفت،
نگاهش مضطرب و پنجه ی پایش به دور از چشم بقیه

داخل کفش فشرد شد. 

عطا ولی به کمکش آمد و بامالحظه در جواب زن جوان
گفت: 

_ خانم حبیبی عضو جدیدن، البته کارشون روبهراه کردن
شماست که وسط پروژه انرژیتون نیافته. 
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آهش در سینه ماند و مچاله شد. زن جوان بعد از شنیدن
جمله های عطا نگاه ی به سرتاپای او انداخت و در نهایت

لب زد: 

_ خوشبختم. خوش اومدی آفاق منم کیت هستم.  

کیت! موهایش بلوند و چشمانش سبز روشن بود. رنگ
پوستش سفید و لبهایش اناری! از همان ابتدا هم تفاوتش با



بقیه مشخص بود. همزمان با کیت دیگری هم پیش آمد و
خودش را معرفی کرد. 

_ مدیا هستم، آرشیتکت و طراح داخلی ساختمان. 

مدیا! باریک بود. قدی متوسط، موهای کوتاه چند سانتی،
پوستی گندمگون و چشم و ابرویی خیرهکننده. هر دو زن
از لحاظ ظاهری همهچیز تمام بودند و زیبا، و البته کامال

آزاد و بدون پوشش. عکس او که امروز بیشتر از قبل
خودش را پوشانده بود و حتی برای ایمنی بیشتر حلقه ی

ازدواج مادرش را هم به انگشت دست چپش داشت. 
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بعد از مراسم معارفه و خوش آمد گویی کمی دلش آرام
گرفت. عجیب نبود که این همه تفاوت درونش را آشوب
کند. مردان و زنان موفقی که تفاوت سنی چندانی با او

نداشتند و از لحاظ اجتماعی در مرتبه ی باالتری بودند. و
همین کافی بود که از همان بدو ورود خودش را با آنها هم

تراز نبیند و احساس کمبود کند.  

به کمک و راهنمایی فاضل کفشهایش را داخل جاکفشی
گذاشت و جدا از بقیه خودش را داخل آشپزخانه مشغول

کرد. دقایقی به طول انجامید تا مرد جوان او را با
آشپزخانه و سوراخ سمبه هایش آشنا کند و تنهایش بگذارد.



در هر صورت تازه وارد بود و ناآشنا به امور! و حضور
این کچل مهربان به انس گرفتنش با فضایی غریب و به

شدت متفاوت کمک میکرد. 

بعد از خروج فاضل ساعتی هم طول کشید تا نهارشان را
آماده کند و میز غذایشان را بچیند.  
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سخت بود ولی شدنی! به درخواست مرد برایشان زرشک
پلو با مرغ زعفرانی درسته کرده و ساالد کاهو هم به

عنوان دسر کنارش گذاشته بود. و حال زمان آن رسیده بود
که بنشیند و دعادعا کند تا از کارش ایراد نگیرند.  

سالن خلوت بود و گویا همگی به تک اتاق انتهای آن پناه
برده بودند. گاه ی صدای کیت میآمد و قطع میشد. گاه ی

هم فاضل گوشی به دست از اتاق خارج میشد، جواب
شخصی را میداد و دوباره از مقابل چشم محو میشد. در

این فاصله تصمیم گرفت از سکوت و خلوتی فضا استفاده
کند و اول سراغی از نوزاد آتوسا بگیرد. چند لحظه بیشتر
وقتش را نمیگرفت. بعد میرفت و با احترام اعضای تیم را

خبر میکرد که دست از برنامه هایشان بکشند و سر میز
نهار حاضر شوند.  



با این حساب تلفن همراهش را از کیفش خارج کرد، شماره
ی خانه ی پدربزرگش را گرفت و به بدنه ی کابینت 
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تکیه زد. طولی نکشید که ناله ی گلزار همزمان با جیغجیغ
کودک در گوشی پیچید و دستپاچهاش کرد. 

 #۳۵
 

به سرعت از جا کند، گوشی را محکمتر میان انگشتان
گرفت و پرسید: 

_ چی شده؟ صدات چرا گرفته؟ گلزار بغض کرده در
جوابش گفت: 

_ نمیدونم از وقتی تو رفتی گریه کرده تا االن! شیرخشک
دادم، جاشو عوض کردم، عاروقشو گرفتم ولی باز بیقراره!

میترسم نکنه یه وقت جاییش درد کنه. همین طور دارم راه
میبرم و میزنم تو سر خودم. 

_ آروم باش تو یه کم! بچه همینه دیگه، زبون نداره آدم
نمیفهمه چی میخواد. حاال من نهار اینارو بدم ببینم 
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میتونم اجازه بگیرم زودتر بیام. تا اون وقت بزارش رو
پات تکونش بده بلکه خوابش ببره. 

_ نمیخوابه. روپامم گذاشتم فقط میپیچه به خودش! 

آفاق لب باز کرد حرفی بزند که صدای مردانهای از پشت
سرش آمد و گفت: 

_ شاید دلش درد میکنه. 

زن جوان به سرعت چرخید. عطا بیآنکه نگاهش کند سمت
سینک آشپزخانه رفت و نیمنگاه ی هم طرف چیدمان روی

میز انداخت.  

_ ببخشید ولی صدای گوشیتون بلنده خواه ناخواه آدم وارد
مسائل خانودادگیتون میشه. 

آفاق خجالتزده گوشی را پایین گرفت و سکوت کرد. عطا
ولی خونسرد شیر آب را باز کرد، دستانش را زیر آن

گرفت و گفت: 
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_ استثنا امروز میتونید برید. به بچه ها میگم کمکم کنن
نگران نباشید. 



گلزار از پشت خط صدایش میزد. آفاق انگشتش را روی
صفحه کشید و خجالتزده در جواب مرد گفت: 

_ ممنون! سعی میکنم دیگه تکرار نشه. 

عطا شیر آب را بست، با حوله ی آویز روی دیوار دستانش
را خشک کرد و با حفظ همان خوتسردی پرسید: 

_ اسمش چیه؟ 

لبهای زن باز و بسته شد بیآنکه کلمهای از میانشان بیرون
بزند. عطا برگشت، چشم در چشم او لب باز کرد و متعجب

پرسید: 

_ خانم حبیبی، اینجایین؟ 

نبود، جسمش چرا ولی فکر و ذهنش جای دیگر و دنبال
چیز دیگری بود. دنبال اسم و رسم کودک بیپناه ی که تا
این ساعت از زندگیش را بیهویت سپری کرده بود. آب 

 231 

  

دهانش را بلعید، آهسته و پریشان، بدون نگاه به چشمان
منتظر او لب باز و نجوا کرد: 

_ آیهان! 

عطا ابرویی باال انداخت و سرش را به تایید تکان داد. 



حالت چهره ی زن کمی کنجکاوش کرده بود. با این وجود
دستی دور لبش کشید و نجوا کرد: 

_ آیهان! اسم قشنگیه، پسرم که هست پس شلوغکاریش
طبیعیه! 

_ بله حق با شماست. 

_ میتونید برید خانم حبیبی! پسرتون مادرشو میخواد، میگم
فاضل براتون آژانس بگیره. 

مادر! همزمان با شنیدن این کلمه نگاهش باال رفت و خیره
در چشمان مرد سکوت کرد. طفلی کودکی که مادر

بیمسئولیتی مثل آتوسا داشت و حتی اسمش را باید خاله ی
کوچکش انتخاب میکرد. او دیگر عجب موجود 
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بدشانسی بود. آه کشید. آه ی که از چشمان مرد دور نماند
ولی به روی خودش نیاورد.  

کمی بعد چرخید و برای فرار از این موقعیت سخت
اشارهای به میز غذا زد. 

_ امیدوارم خوشتون بیاد، دیگه همه ی تالشمو کردم که
باب میل همه دربیاد. 



_ ظاهرش که خوبه، خیلیام سخت نگیرید. اینجا فقط فاضل
آشپزی بلده، بقیه در حد همون نیمرو و املتن. 

لبخند محوی آمد و چهره ی محزون زن را مزین کرد. 

حتی گرمی و انعطاف صاحبخانه هم در این لحظه
نمیتوانست از سنگینی باری که روی قلبش نشستهاست کم

کند. دلش برای کودک بیکسکار خواهرش میسوخت. برای
موجودی که  هیچ اختیاری از خودش نداشت و در واقع

بازیچه ی دست دوتا آدم نفهم بیشعور شده بود.  
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دیدن چهره ی خندان پرستو و لوازم ریزو درشتی که وسط
اتاق را پر کرده بود بعد از ساعتی نگرانی و اضطراب،

آرامشی نسبی شد و به وجودش نشست. قبل از خودش آمده
بود، دست پر و با کلی خبرهای خوب! ابتدا نوزاد آتوسا را

آرام و بعد یکییکی بستهبندی لوازم نوزاد را باز کرده و
دورتادور خودش چیده بود.  

آفاق خوشحال از این اتفاق اول او را در آغوش گرفت و
بعد میان سیسمونی آیهان خودش را غرق کرد.  



همه ی وسایلش آبی رنگ بود و پسرانه! از روروئک و
رختخواب مسافرتی بگیر تا ست لباس نوزادی و سرهمی و

کاپشن و دوچرخه و لوازم حمام و ساک  دستی.  

یکییکی و ذوقزده لباسها را از داخل کاور بیرون کشید و
قربانصدقه ی تکتکشان رفت. پرستو با اشتیاق نگاهش
میکرد. آفاق یکی از لباسها را بو کشید و نجوا کرد: 
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_ آیهان! بهش میآد نه؟ 

پرستو ابرو درهم کشید. آفاق که حس قشنگی از دیدن
لوازم نوزادی گرفته بود برگشت و بیتوجه به حالت متعجب

چهره ی او ادامه داد: 

_ امروز به ذهنم رسید. آتوسا و آیهان! بهم میآن هرچند
مادرش لیاقت این بچهرو نداشت. 

_ قشنگه! فقط کاش میشد بفهمیم باباش کیه که الاقل برا
شناسنامهش اقدام کنیم. 

لباس تریکوی کودک میان پنجه های دختر ماند و درنهایت
روی پایش نشست. چهرهاش رنگی از تاسف گرفت،

نیمنگاه ی سمت اتاق پدربزرگش انداخت و همزمان با پس
فرستادن آهش لب زد: 



_ فعال که این بچه از همه چی محرومه. خاک بر سر ننه
باباش کنن، چطوری میخوان جواب این طفلیو بدن خدا

میدونه. 
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دست پرستو روی بازوی او نشست و به دل داری
نوازشش داد. دمی بعد آفاق چرخید، لبخند محوی تحویلش

داد و گفت: 

_ ممنون پرستو جان! فکر کن توام نبودی، دیگه من
میموندم و کاسه ی چه کنم. 

 #۳۶
 

_ نه بابا این چه حرفیه! من که کارهای نیستم خداست که
همهرو جفت و جور میکنه. اونه که منو مامور کرده

وگرنه... 

_ وگرنه عمو سهرابشم بود ولی حکم ماموریتش به دلیل
عدم صالحیت لغو شد. 

آفاق به سرعت� وارد کالم او شد و پای سهراب را وسط
کشید. لحظهای سکوت برقرار شد. به ثانیه نکشید که 
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صدای خنده ی ریز جفتشان اتاق را برداشت و گلزار را از
خواب پراند.  

سرش را از روی بالشت بلند کرد و دوباره پلکهایش را
بست. پرستو بعد از قطع تماس آفاق مثل معجزه سر رسیده

و با آرام کردم کودک به فریاد دلش آمده بود. 

لبخند زد. از اینکه میان این آشفته بازار خنده ی دخترش را
میشنید خوشحال بود. پس بیاعتراض دوباره سرش را روی

بالشت گذاشت تا برای یک شب پرکار دیگر آماده باشد. 

کمی آنطرفتر پرستو به حرف آمد و میان خنده گفت: 

_ دیشب زنگ زدم با یکی از خیرین صحبت کردم.
منصور زندهدل! آدم خیلی خوبیه. تا شرایطو براش گفتم
شماره حساب گرفت گفت پول میریزم برو برا بچه خرید

کن. 

خدا خیرش بده، صبح پاشدم دیدم پول اومده به حساب منم
دستدست نکردم، رفتم بازار هرچی به ذهنم رسید گرفتم و

مستقیم اومدم اینطرف. 
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_ خدا خیرش بده، هم به آقای زندهدل که نمیدونم کی و
همچین کار بزرگی کرده. هم به تو که تو این شرایط سخت

کنارمی و مثل یه عده چشمتو راحت نمیبندی و بگی
بیخیال! 

سکوت برقرار شد. نگاه جفتشان درگیر هم شد و لبهایش به
استقبال لبخند رفت.  

هنوز هم بودند انسانهایی که بیمنت محبت کنند. 

آدمهایی که نفسشان را پاک نگه داشته بودند برای خدمت
به دیگران. تعدادشان کم بود، ولی زور محبتشان بر

بیعاطفگی بعضی غلبه میکرد و روح مینواخت. 
 

کیت از سر دنبال مدیا گذاشته بود و دور سالن خانه
جیغجیغ میکرد. مثل دختر بچهای که عروسکش را گرفته

باشی و برای به دست آوردنش به هر سالحی چنگ
بیندازد. مدیا ولی سرخوش از دست او فرار میکرد و

غشغش میخندید.  
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صدای شلوغکاری آنها دختر جوان را کنجکاو کرد،
لحظهای دست از کار کشید و برای فهمیدن جریان خودش

را به قاب ورودی آشپزخانه رساند.  



فاضل آن سوی سالن جفتشان را به تمسخر گرفته بود و
آفاق از این سو محو رفتار کودکانه ی آنها شد. دخترها اما

عین خیالشان نبود. جیغ میزدند و برای هم کرکری
میخواندند.  

آفاق لبخند زد، دست به سینه شد و دمی به تماشایشان
ایستاد.  

بافت یقه قایقی کیت با آن ساپورت مشکی رنگ کوتاه چه
ترکیب زیبایی ایجاد کرده بود. موهای بلوندش هنگام تعقیب

و گریز در هوا تاب میخورد و تصویری خیرهکننده از
یک عروسک فرانسوی را به نمایش میگذاشت. 

سروشکل مدیا هم البته دست کمی از او نداشت. بلوز
زرشکیرنگ خوشبافت و شلوار جین لولهتفنگی به تن

داشت و موهای چند سانتیاش را به شکل چشم نوازی به 
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یک طرف حالت داده بود. ساپورت کیت ولی کوتاه بود. 

یک وجب از ساق پایش بیرون و بالتکلیف میزد. آفاق
دست روی تخم چشمش گذاشت و لبخندش را مهار کرد. 

یک وجب باالتر میرفت شلوارک میشد و یک وجب پایینتر
شلوار! حقیقتا مد چیز عجیبی بود. گاه ی برای متفاوت



بودن عناصری را به آدمیزاد تحمیل میکرد که تعریف و
مفهوم کاملی نداشت. برگشت، برای لو نرفتن لبخندش
دست از کنجکاوی برداشت، سر میز کارش نشست و

مشغول پوست گرفتن سیبزمینیهای درشتش شد.  

خبری از عطا نبود و هنوز نمیدانست تیم نیمهنصفهای که
هر روز جلسه تشکیل میدهند کی، چطور و کجا کار

جدیدشان را کلید میزدند.  

چاقو روی بدنه ی سیبزمینی سرید و آه او را در نطفه خفه
کرد. معماری خوانده بود و تقریبا یک چیزهایی حالیش

 240میشد. از البهالی حرفهای کیت و مدیا هم  . 

  

دستگیر شده بود که کارشان چیست و چقدر میتواند مرتبط
با رشته ی تحصیلی او باشد. ولی افسوس که فعال جز

حسرت خوردن و آه کشیدن کار دیگری نداشت. 

به لحظه نکشید که لبخندش محو شد و آه ی را که وسط
سینهاش گروگان گرفته بود را رها ساخت.  

تیم چند نفره ی آنها دکوراتیو خانه های مردم را تغییر
میداد و تیم تک نفره ی او دکوراتیو غذاها!  



ناعادالنه بود واقعا! نه اصال ناجوانمردانه! اینجا نشسته بود
و به تنهایی غصه میخورد. غصه ی هنری که جای

پیشرفت قرار بود بماند و فاسد شود.  

ناخواسته بغض آمد و میان گلویش سنگر گرفت.  

المصب! وقتنشناس بود و خودرای. همیشه جایی که نباید
اعالم حضور میکرد و دست و پایش را میگرفت. 

پشت دستش را روی پیشانیاش کشید و در نهایت چاقو را
وسط سینی رها کرد. نیاز مبرم به یک لیوان آب خنک 
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پیدا کرده بود که این پدیده ی مزاحم را بشورد و با خودش
ببرد.  

پای سینک ایستاد، لیوان بلوری بزرگی را از داخل آبچکان
برداشت و پر از آب کرد. در همین فاصله زنگ آپارتمان

به صدا در آمد و طولی نکشید که صدای شلوغکار دخترها
با خوشآمد گویی دو مرد درهم پیچید و تصوری شبیه حمام

زنانه برایش ایجاد کرد.  

لیوان آبش را تا نصفه سر کشید و با کم شدن حجم سر و
صداها دوباره نتوانست مقابل کنجکاویش را بگیرد. 

آهستهآهسته پیش رفت و سرکی داخل سالن کشید. 



 #۳۷
 

مردی قد بلند و چهارشانه پشت به او ایستاده بود. کیت زیبا
از گردنش آویخته و مدیا با لبخند در حال احوالپرسی با او

بود.  
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ابرو باال داد. 

 مردی که به نظر جوان و سرحال میآمد، تیپ و قیافهای
بهروز و ورزشکاری هم داشت. موهای بلندش را با کش

از پشت سر بسته بود و شلوار جین موشیرنگش با آن
پالتوی بلند مردانه نقشی از یک گانگستر آمریکایی را در

ذهن دختر تداعی میکرد. 

 نفس آهستهای پس داد. برای دور شدن از این افکار قصد
کرد سر میز برگردد که ناغافل سر مرد جوان به پشت

چرخید و در لحظه غافلگیرش کرد.  

گویا سنگینی نگاه او از وزن کیت هم بیشتر بود که
وادارش کرد برگردد و دختر جوان را غافلگیر کند.  



فشار انگشتان آفاق دور بدنه ی لیوان بیشتر شد، خجالت
زده سرش را به خوشآمدگویی او پایین آورد و آهسته لب

زد: 

_ سالم! 
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دستان مرد ولی شل شد، کیت را روی زمین گذاشت و به
روی عضو جدیدشان لبخند زد.  

_ سالم خانم! شما باید آفاق باشید؟ 

نگاه متعجب دختر بالفاصله باال رفت. شاهان لبخند
عمیقتری زد، این بار قدمهایش را سمت او کشید و از کیت
فاصله گرفت. در همین حین فاضل که در حال چیدن بند و
بساط پروژه روی میز بزرگ وسط سالن بود به حرف آمد

و رو به آفاق گفت: 

_ تعجب نکن، نخودی داریم اینجا! زودتر از حمید
معصومی نژاد پیامارو مخابره نکنه دیرترم نمیکنه. 

صدای اعتراض کیت بالفاصله بلند شد و شاهان با حفظ
همان لبخند پیش آمد. مشخص شد که خبر از سمت چه

کسی درز کرده و اکنون فقط مانده بود آشنایی ضمنی او با
مرد جوان. 



 244 

  

مقابلش ایستاد. دست راستش را پیش برد و خودش را
معرفی کرد. 

_ شاهان هستم، دیزاینر و طراح نما! 

سکوت برقرار شد. نگاه بالتکلیف آفاق ابتدا روی چهره ی
مهربان و خودمانی مرد و سپس دستی که به سمتش دراز
شده بود چرخید و بعد با ترید و تاخیر گوشه ی شالش را

کنار صورت مرتب کرد. 

_ اووم! منم که معرف حضور هستم. آفاق حبیبی! و به
قول آقا عطا اینجام که انرژیتون وسط کار نیفته. 

چقدر سخت بود میان جمع آنها بودن. همگی با افتخار از
خودشان میگفتند و او مجبور بود غرورش را زیر پایش
بگذارد و خودش را از آنها سوا کند. هرچند که به نظر

همه خودمانی بودند. ولی این چیزی از احساس ضعف و
خودکمبینی او کم نمیکرد. 
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در نهایت دست شاهان روی هوا ماند و بدون استقابل واقع
شد. مدیا به کمک فاضل رفته و کیت منتظر واکنش شاهان

بود.  

آفاق نگاهش را زیر کشید. چند ثانیه بعد شاهان پنجه هایش
را روی هوا هم مشت کرد و با احترام به اعتقادات او

دستش را داخل جیب پالتو فرو برد. 

_ از آشناییت خوشحالم آفاق! و امیدوارم کنار ما بهت
خوش بگذره. 

نگاه آفاق بامالحظه باال رفت و با دیدن لبخند مرد ته دلش
آرام گرفت. محجوبانه لبخندی زد و در جوابش گفت: 

_ منم همینطور جناب شاهان! امیدوارم بعد از این هرجا
نشستین از دستپختم تعریف کنید. 
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_ حتما همینطوره خانم! آخرین وعده غذای خونگیم
امضای فاضل زیرش بود که منجر شد به شستشو معده و

یه شب بستری شدن تو بیمارستان. 

 به محض پایان جمله ی او کیت بیامان خندید و مدیا به
شوخی چیزی زیر لب گفت. فاضل اما سیخ ایستاد و مات



و متحیر نگاهشان کرد. شاهان ولی بامزه نیمنگاه ی به
پشت سرش انداخت و گفت: 

_ باور کن! از در اومدم بوی قیمه دیونهم کرد. میدونی
چند وقته لب به غذای خونگی نزدم؟ 

_ چند وقت مثال؟ 

شاهان چشمک ریزی به آفاق زد و گفت: 

_ تا همین امروز که بوی غذا به دماغم خورد و اشتهامو
تحریک کرد. 

_ ای بر آدم دروغگو لعنت. حاال که اینجور شد کنسرو
بادمجونش از تو بود برنجش از من! همینه که عذباوقلی 

 247 

  

موندی بدبخت! کسی جرات نداره  بیاد این طرفی با این
اخالق گندت. 

این بار مدیا هم خندید و حین اینکه نقشه ی بزرگی را روی
میز پهن میکرد گفت: 

_ همینو بگو! من یه بار تالش کردم با مخ رفتم تو دیوار. 

اخم شاهان درهم شد و بالفاصله سمت آنها چرخید. این
میان آفاق ترجیح داد دلخوش به تیم تک نفره ی خودش



باشد و خیلی داخل شوخیها و ارتباطات دوستانه ی آنها
نشود. با رفتن شاهان پشت میزش نشست و ادامه ی

سیبزمینیهای درشتش را پوست گرفت. نیم ساعت بعد عطا
هم آمد. خسته و گرفته و بیحوصله! 

کجا رفته بود، چرا دیر آمده بود و البته پکر بودنش اصال
برای آفاق مهم نبود. فقط به محض آمدنش یک سینی چای

ریخت و در فاصلهای که او رفت لباسش را عوض کند
روی میز گذاشت و برگشت. 
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عطا که به جمعشان اضافه شد بازهم صدای جیغجیغ کیت
و بازپرسی فاضل بلند شد. هر چه آنها بلند میپرسیدند عطا

آرام جوابشان را میداد و به جمالت کوتاه ختمش میکرد.
آفاق پای گاز در حال دم گذاشتن برنج بود و از همانجا،

درست از کنار ستون کوچک کنار اپن شاهد میزگرد آنها
بود. کیت قشنگ کنار دست عطا نشسته بود و شاهان رو
به رویش. فاضل و مدیا هم دو طرف دیگر میز را اشغال
کرده بودند و فارغ از بقیه در حال تبادل نظر با یکدیگر

بودند.  

دمی بعد فاضل سرش را از روی نقشه بلند و رو به عطا
کسب تکلیف کرد. 



_ بریم؟ 

 #۳۸
 

 249 

  

عطا سرش را به تایید تکان داد. سپس دستی به صورت
خستهاش کشید و لب زد: 

_ خب بچه ها، من حاضرم بگین ببینم چه کارهایم؟ 

سکوت برقرار شد. فاضل خوشحال از این پیشنهاد تلفن
همراهش را از کنار نقشه برداشت و گفت: 

_ سه تا سفارش توپ داریم که یکیشون واقعا طالست! 

عطا تکیه زد و پا روی پا انداخت. همزمان با او کیت هم
شانهبهشانه ی او تکیه داد و دست به سینه و آماده باش

نشست. سپس مدیا دستی روی نقشه کشید و فاضل از روی
صفحه ی موبایلش به حرف آمد و گفت: 

_  یه طراحی داخلی تو کامرانیه، باسازی نمای سه طبقه
تو مولوی و یه خونه ی آبا و اجدادی تو اقدسیه که کلهم

میخوان سیستمشو بهم بزنن و از نو بسازن. 
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عطا متفکر یک دستش را زیر بغل زد و دست دیگرش را
به چانه گرفت. نگاه کیت بیوقفه به نیم رخ او بود. شاهان

گفت: 

_ اون مورد مولوی رو که فاکتور بگیر! پول نمیدن کار
خوبم میخوان.  

نگاه عطا روی لبهای شاهان نشست. مرد جوان ادامه داد: 

_ طراحی داخلی اون خونهام که میشه سپرد به جمال! 

تیمشو بیاره چند روزه جمعش میکنه. میمونه این خونه که
گفتی. ورثه همه موافقن؟ 

فاضل خودش را پیش کشید. لب باز کرد جواب شاهان را
بدهد که عطا بالفاصله گفت: 

_ سنگینه! به فاضلم گفتم، فعال تواناییشو ندارم فقط
پروژهای سبک قبول کنه. 

یک دور نگاه تمامشان درگیر هم شد و در نهایت کیت لب
به اعتراض باز کرد. 
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_ عع! عطا بهونه نیار مردیم از بیکاری، میدونی چند وقته
دورهم نبودیم؟ 

_ میدونم بچه ها، شرمنده! در جریانید که گرفتارم، کار
سنگین باشه از پس مدیریتش برنمیآم. 

_ مدیریت با من! تو فقط باالسر کار باش. 

شاهان در ادامه ی جمله ی فاضل گفت: 

_ منم هستم. با فاضل جمعش میکنیم، موقعیت خوبیه عطا
از دستش نده. 

عطا بیحوصله بازهم دست روی صورتش کشید و
مستاصل "نمیدونمی" زیر لب نجوا کرد. 

مدیا گفت: 

_ کمکت میکنیم. تو نباشی تیم از هم میپاشه. میدونی چند
نفر نگاهشون به دست ماست؟ فقط اکیو بده بعدش برو

دنبال کار خودت. 
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شاهان و فاضل هم به تایید گفته ی مدیا سر تکان دادند. 



نگاه کیت هم پر از التماس بود. در نهایت عطا فکری کرد
و تسلیم خواست آنها شد. دمی بعد دستهایش را رها کرد.

سمت میز وسط سالن خم شد و استکان چایش را برداشت.

_ خیلیخب، من تسلیم! بریم تا ببینیم چی پیش میآد. 

رضایت چهره ی تکتکشان را پر کرد. طولی نکشید که
همگی استکان چایشان را برداشتند و جلسه ی تبادل نظر

شروع شد.  

آفاق پر از حسرت نگاه از جمعشان گرفت و مشغول چیدن
میز نهارشان شد.  

حتما درآمد خوبی از پرژوه ی قدیمی اقدسیه نصیبشان
میشد. خوش به حالشان! اکنون که آنها سر پروژه های چند
صدمیلیونی چک و چانه میزدند او نگران نان شب و سیر

کردن شکم بچه ی خواهرش بود. 
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نماز ظهرش را در اتاق کار انتهای سالن خواند و آنها را با
میز غذایشان تنها گذاشت. 

هر چند عطا دعوت کرده بود که با جمعشان همراه شود،
ولی غرور و عزت نفسش این اجازه را نمیداد که خودش
را به کسی تحمیل کند و سر بار دیگران شود. حرف یک



روز و دو روز نبود. قرار بود مدت زیادی در این خانه
بماند و خدمات ارائه دهد. پس بهتر میدید اندازه نگه دارد

تا دلزدگی ایجاد نکند.  

بعد از نماز هم چرخی داخل اتاق زد و نگاه ی به کاتالوگ
کار آنها انداخت تا هم خودش راحت باشد هم آنها! 

پوسترهای بزرگ از ساختمانهایی زیبا چهار گوشه ی اتاق
را مزین کرده و دفتر کارشان پر بود از نقشه ها و

طرحهای مختلف!  

مقداری پتینه و ورق طال، چند قطعه کاغذ دیواری، چند
تکه ی کوچک گچبری شده، پیسوله های رنگ و

ابزارهایی ریز و درشت دیگری هم گوشه ی اتاق جاخوش
 254کرده و  . 

  

میانش یک میز مستطیل شکل قدیمی هم وجود داشت. و
البته یک سیستم پیشرفته که حدس میزد متعلق به عطا باشد

که از قرار طراح اصلی بود و مدیریت پروژه ها را به
عهده داشت. 

ناخواسته لبهایش رنگی از اشتیاق گرفت و پشت میز قدیمی
نشست. فرصت خوبی دست داده بود که کمی به خودش

استراحت بدهد و دقایقی تن و بدن خستهاش را به آرامش
دعوت کند. در این لحظه، هم چشمهایش طلب خواب



میکرد و هم زانوهایش از رمق رفته بود. با این حساب از
میز و صندلی قدیمی وسط اتاق استقبال کرد و سرش را
روی آن گذاشت. نیم ساعتی برای بازیافت و ریکاوری

خودش زمان داشت. پس پلکهایش را روی هم گذاشت و
سعی کرد به  هیچ چیز غیر از خواب فکر نکند.  

 

دور میز غذا خالی شده بود و اعضای تیم داخل سالن
منتظر سینی چایشان بودند. خبری اما از زن جوان نبود. 
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از وقتی برای نماز رفته بود از اتاق بیرون نیامده بود تا
همین حاال!  

عطا نگران شد. میان گفتگوی بچه ها سکوت اتاق کار
مجبورش کرد برای لحظهای جمع را ترک کند و جویای

احوال آفاق شود. 

وارد اتاق که شد ولی خشکش زد.  

زن جوان ساکت و مظلوم سرش را روی میز کار گذاشته
و خوابش برده بود.  



از همان مقابل در لبخند زد. حق داشت اگر که وسط کار
از پا درمیآمد و از دنیای اطرافش غافل میشد. در خانه

بچهداری میکرد و بیرون از آن در خدمت دیگران بود. 

 #۳۹
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دلش به حال جوانی و مظلومیت او سوخت. بیصدا از اتاق
بیرون زد و دقایقی دیگر، مقابل چشمان متعجب بقیه پتوی

خودش را از اتاق آورد و مستقیم به دست مدیا داد. 

_ بیزحمت اینو بنداز رو آفاق! خستهاس خوابش برده. 

اخمهای کیت بهآنی درهم شد. مدیا اما با تردید زیاد بلند شد
و پتوی نرم و راحت او را از دستش گرفت.  

عطا ولی با همان جدیت سرجایش نشست و رو به بقیه
گفت: 

_ بچه ی کوچیک داره. فکر کنم شب تا صبح با اون
سروکله میزنه، صبح تا شبم با ما! 

شاهان ابرو باال داد، کمکم گره ی کور بین دو ابروی کیت
هم باز شد و فاضل در ادامه گفت: 



_ راست میگه! بنده ی خدا روز اولم که اومد گفت با
مادرم زندگی میکنم. راستی نپرسیدیم بابای بچه کجاست؟ 
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گوشه ی لب عطا حرکت ریزی رو به باال زد و به شوخی
در جواب او گفت: 

_ شما پاشو بیزحمت اون چاییو ردیف کن تا در ادامه
حالیت کنم فضولی کردن تو زندگی دیگران چه کار زشتیه.

این وسط حال کیت از همه بهتر بود. به  هیچ وجه
نمیتوانست حضور یک زن جوان ولو در موقعیت یک
خدمتکار را در خانه ی عطا تحمل کند. و چه خوب که

آفاق امتیازات الزم برای ربودن دل مرد جوان را نداشت. 

متاهل بود و خانوادهدار! و همین کیت زیبا را وادار به
عقبنشینی میکرد و قلبش آرام میگرفت. 

 

تکانی سر جایش خورد و بیخبر از همهجا کش و قوس
جانانهای به تن و بدنش داد. چه خواب لذتبخش و شیرینی
بود. استخوانهایش را سبک کرده و مزه ی کرختی شیرین

حاصل از آن همچنان زیر زبانش بود.  
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ناگهان پتو از روی شانه هایش سر خورد، روی زمین افتاد
و به یکباره زمان و مکان را به خاطر آورد. وحشتزده از

جا پرید، نگاه تندی به اطرف اتاق انداخت و کف دستش را
محکم بر فرق سرش کوبید.  

کی خوابش برده؟ چطور؟ اینقدر خسته بود که کال
موقعیتش را از یاد برده بود.  

پای میز ایستاد و محکم لبش را به دندان گزید. فضای اتاق
تقریبا تاریک شده بود و بر نگرانی و اضطرابش دامن
میزد. کمکاری کرده بود. وسط راه خوابش برده بود و

امکان داشت صاحبخانه عذرش را بخواهد. و حاال مانده
بود چطور با این همه شرمندگی از اتاق خارج شود و چشم

در چشم آنها ابراز پشیمانی کند.  

ای تف به این روزگار که شمشیر از رو بسته بود و بدجور
برایش خط و نشان میکشید.  
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لب پاینش را از گیر دندانش خالص کرد. سپس نگاه ی به
زیر پایش انداخت و با دیدن پتوی گلدرشت سرمهایرنگ

آهش را با صدایی نیمهبلند از وسط سینه بیرون داد.  



پیام پتوی زیر پایش این بود که هنگام خواب مچش را
گرفتهاند، و البته اینقدر بزرگوار هستند که به رویش

نیاورند و اجازه بدهند آخرین ساعات کاریش را در آرامش
سپری کند. 

با این فکر خم شد، سرخورده پتوی نرم و گرم صاحب
خانه را تا زد و روی ساعد دستش انداخت. سپس دستی به
شال و لباسش کشید و با سینهای متالطم از اتاق بیرون زد.

وقت کم بود و فرصت زیادی برای آماده کردن حرفهایش
نداشت. خجالتزده وارد سالن شد، نفس پری گرفت و قبل از

هر اتفاقی متوجه ی سکوت و خلوتی آن شد.  

همانجا ایستاد، نگاه دقیقی اطراف سالن تاریک خانه
انداخت و شانه باال داد. 
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غروب بود و تمام برقهای خانه جز المپ سیصد وات
آشپزخانه خاموش بود. با این حساب فاتحه ی کارش خوانده
بود. همه رفته بودند و قطع به یقین او هم باید برای همیشه

میرفت.  

هوف بلندی کشید. بیحرف سمت اولین مبل سالن رفت و
پتوی تا شده را روی دسته ی آن گذاشت. 



در همین حین فاضل استکان به دست از داخل آشپزخانه
بیرون زد و مهربان پرسید: 

_ ساعت خواب؟ چایی میخورید براتون بریزم؟ 

به سرعت سرش را باال گرفت. خجالتزده منمنی کرد و در
نهایت نگاهش را دزدید. 

_ ببخشید! 

فاضل ولی با حفظ همان لبخند پیش آمد، استکان چایش را
روی میز گذاشت و با خونسردی تمام به حرف آمد. 

_ اتفاقی افتاده؟ 
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نگاه آفاق دردم باال رفت و متاسف در جوابش لب زد: 

_ اصال نفهمیدم چی شد. با خودم گفتم تا شما ناهارتونو
بخورید منم یه چرتی میزنم که یهو به خودم اومدم دیدم

که...که خواب موندم و زمان از دستم در رفته. 

گفت و دوباره لبش را گزید. لبخند فاضل اما نمای بیشتری
گرفت و صاف ایستاد. با حفظ همان خونسردی در جوابش

گفت: 



_ رفته که رفته! پیش میآد خانم حبیبی حاال چرا اینقدر
مضطربین؟ 

تعجب تمام چهره ی زن را پر کرد. او بالفاصله سرش را
باال گرفت و فاضل در ادامه گفت: 

_  هیچ غصه نخورین. کشیدمشون به کار همه ی ظرفارو
شستن. خودمم دوتا قوری چایی ریختم تو حلقشون که صدا

از کسی درنیاد. 

_ ولی...ولی آخه... 
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_ راحت باشین، میبینین که همه چی رو به راه ه!  

سپس با دست اشارهای به اطراف سالن زد و ادامه داد: 

_ همهرو دک کردم جز صابخونه! تازه اونم یه کاری پیش
اومد زد به چاک. االن فقط من موندم و شما، حاال چایی

میخورید یا قهوه؟ 

_ اینجارم خودتون جمعوجور کردید؟ 

آفاق در جواب سوال او به حرف آمد و سوال دیگری
پرسید. فاضل دست به سینه شد و در جوابش گفت: 

 #۴۰



 

_ نه دیگه! دیدم ادعای مدیا بیشتر از همهس، این شد که
حسابی ازش کار کشیدم. بعدشم برقارو خاموش کردم و

رفتم واسه استراحت. 

_ شرمنده شدم که! ممنون واقعا سعی میکنم دیگه تکرار
نشه! 
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_ چای یا قهوه؟ 

و این یعنی تمامش کند و دست از عذرخواه ی کردن
زیادی بردارد.  

بیاختیار لبهایش کشیده شد. سری تکان داد و در جواب این
مرد کچل مهربان گفت: 

_ دیروقته باید برم، بیزحمت فقط اگه میشه برام آژانس
بگیرید. 

فاضل مکثی کرد و لبهایش را بهم کشید. خب حتما تمایلی
به تنها ماندن و گپ زدن با او نداشت. البته از ظاهرش

مشخص بود که باید آدم معتقد و محکمی باشد. 

و چقدر فاضل از این تیپ شخصیت خوشش میآمد. 

درست مثل آفاق خودش! قوی و مستقل و با جذبه!  



در سکوت با خودش سری به تایید رفتار او تکان داد و
"حتما" در جوابش گفت. 
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آفاق از همان فاصله منتظر عکسالعمل او بود. طولی
نکشید که مرد جوان تلفن همراهش را از جیب بغل

شلوارش بیرون کشید و گفت: 

_ حق دارید. حتما االن پسر و همسرتون چشم به راهن که
شما از در برید و چراغ خونهرو روشن کنید. 

_ من همسر ندارم. 

همزمان با جواب آفاق فاضل یکهای خورد و مجبور شد
جواب منشی تلفنی را بدهد. سپس تلفن همراهش را پایین
گرفت و با چشمانی که سخت به بهت نشسته بود آهسته

پرسید: 

_ به همون آدرس قبلی؟ 

_ بله! 

تلفن همراه را نزدیک گوشش گرفت، آدرس زن را برای
منشی دیکته کرد و بعد از قطع تماس، با وجودیکه
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تالش میکرد با کنجکاویش مبارزه کند لب باز کرد و
پرسید: 

_ فرمودین همسرتون.... 

_ عرض کردم ندارم. 

_ فوت شدن یا متارکه کردین؟ ببخشید البته فضولی میکنم
ولی تصورم این بود که نباید تنها باشید.  

آفاق سرش را زیر برد و لبخند محزون و کمرنگی روی
لبش جا خوش کرد. کمی بعد نگاهش را باال کشید و در

جوابش لب زد: 

_ تنها که نیستم. مادر با من زندگی میکنن. 

_ و همسر؟ 

آب دهانش را بلعید. کنکاش زیادی و بیموقع مرد کمکم
داشت کارش را به جاهای باریک میکشاند. مکثی کرد و

در نهایت با تردید زیاد لب زد: 

_ فوت شدن. 
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دروغ گفت. ناگزیر و ناراضی! یعنی چارهای جز این
برایش نمانده بود. اگر قرار بود حرف بزند باید از ابتدا

میگفت. از آنجایی که بنیان خانواده سست� شده و از دلش
دختر سرکشی به نام آتوسا بیرون زده بود. و بعد از آن

یکییکی پیش میرفت تا به زندانی شدن خودش و تولد آیهان
بیگناه برسد. و البته هرگز دلش نمیخواست در گذشته ی

تلخش قدم بزند و دیگران با خودش همراه کند.  

چهرهاش ولی از این دروغ رنگی از نگرانی و آشفتگی
گرفت. فاضل که همچنان در شوک جمله ی او بود چشمی
ریز کرد و ناغافل نگاهش از روی صورت او به انگشتان
گره شده و سفتش افتاد. اخمش بیشتر و بیشتر درهم شد. 

حلقه ی نقرهای رنگ انگشت چپ دختر به نظرش آشنا
آمد. نمونه ی آن را در باکس خاطراتش داشت. یک حلقه
ی قدیمی که متعلق به سی و اندی سال پیش بود. حلقه ی

وصل پدر و مادرش! طرحی از برگ که سه تا نگین سفید
و ریز روی آن کار شده بود.  
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شک و بهتش رو به فزونی بود که تلفن همراهش دوباره
زنگ خورد و حواسش را پرت کرد. 

 



پراید نقرهای مقابل در ایستاده و منتظرش بود. سر راننده
اما داخل گوشی بود و حواسش جای دیگر!  

آفاق با سینهای سنگین و ذهنی بهم ریخته از خانه خارج
شد و سمت ماشین قدم برداشت.  

سپس کنار آن ایستاد، خم شد و ضربهای به شیشه ی سمت
شاگرد زد. 

مرد به خودش آمد و شیشه را پایین داد. آفاق لب باز کرد و
پرسید: 

_ آژانس دیگه؟ 

_ بله خانم! یه ربع پیش شما تماس گرفتین درخواست
ماشین دادین؟ 
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آفاق لبخندی به تایید حرف او زد، سپس دستگیره ی در
ماشین را گرفت و ضمن باز کردن آن قصد کرد جلو
بنشیند. در همین حین دستی قدرتمند روی بدنه ی در

نشست و قبل از اینکه پای او به رکاب برسد در را بست و
جفتشان را متعجب ساخت. آفاق ترسیده و شوکزده قدمی به
عقب برداشت. در این فاصله مردجوان سرش را از شیشه

ی نیمهباز داخل برد و پرسید: 



_ چقدر میشه آقا؟ 

راننده نگاه متعجبی بین او و زنجوان رد و بدل کرد و در
نهایت لبهایش را تکان داد. کمی بعد او پایش را روی پدال

گاز فشرد و دود آبی رنگی که ناشی از خرابی موتور و
روغنسوزی آن بود هوای سرد و سالم کوچه را پر کرد. 

آفاق چهره درهم کشید، عصبی فشاری� به بدنه ی کیفش
آورد و غرید: 

_ تو اینجا چی کار میکنی؟ 

 269 

  

لبهای پرهام ولی کشیده شد و دندانهای قشنگ و براقش از
پس آن لبخند شیرین نمایان گردید. 

_ برو سوار شو میگم برات. 

_ منو از کجا پیدا کردی؟ کی بهت گفت بیای اینجا؟ پرهام
یک قدم سمت او برداشت و رو در رویش ایستاد. 

سپس دست داخل جیب شلوارش فرو برد و پرقدرت لب
زد: 

_ هنوزم یهدنده و لجبازی! 

اخم آفاق غلظت بیشتری گرفت. پرهام پرسید: 



_ چند ساعت اینجا اسیرت شده باشم خوبه؟ دنبالت بودم. 

دیدم اومدی ... 

برگشت، اشارهای به خانه ی عطا زد و در ادامه گفت: 

_ این تو دیگه برنگشتی.  

چشم در چشم او شد و ادامه داد: 
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_ شصتم خبردار شد یه کارایی میکنی. 

 #۴۱
 

_ به تو مربوط نیست. برو رد کارت، می دونی اگه عمو
بفهمه چه قشقرقی� به پا میکنه؟ 

گفت و سعی کرد او را پشتسر بگذارد و رد شود. دست
پرهام ولی بالفاصه سد راهش شد و عصبی لب جنباند: 

_ کجا؟ حرف زدی الاقل وایستا جوابشو بگیر. 

نگاهشان به جنگ هم رفت. هر دو با اخمی درهم و نگاه ی
که پر از حرف و گالیه بود.  



آفاق اما بالفاصله رو گرفت، دست به سینه شد و معترض
نگاهش را به سمت دیگری داد. مرد جوان هم راضی از

تسلیم شدن او نیشخندی زد و در نهایت لب بازکرد و گفت: 

_ برو سوار شو. 
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گویا چارهای جز اجرای دستور او نداشت. در این کوچه
ی خلوت و مقابل در خانهای که دست بر قضا محل کارش

هم به حساب میآمد ممکن بود هر اتفاقی بیفتد. مثال سر و
کله ی عطا یهو پیدا شود و یا فاضل از در بیرون بزند و

یکبار دیگر مچش را حین ارتکاب یک عمل دیگر بگیرند. 

ناگزیر به اشاره ی دست او هوفی ناراحتی کشید و راه
افتاد. 

لحظاتی بعد کنار دستش روی صندلی شاگرد جا گرفت و
اخمهایش را بیشتر درهم کرد. 

پرهام ابتدا نگاه دقیقی به نیمرخ عصبی او انداخت و سپس
با حفظ لبخندی که قرار جمع شدن نداشت پرسید: 

_ حالت خوبه؟ 

_ نگفتی؟ اینجا چی کار داری؟ از کجا فهمیدی آزاد شدم؟ 

پرهام سینهای پر کرد و استارت زد. 



_ از روی حواس پرتی بابا! 
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آفاق اخم تندی کرد و پرهام ضمن حرکت ادامه داد: 

_ سنش رفته باال فراموشی گرفته. دو ساعت گوشیش
جاموند رو میز پیامکاشو چک کردم. 

_ میدونه تو کارش سرک میکشی؟ 

پرهام خنده ی نیمهبلندی سر داد و انگشت زیر بینیاش
کشید. انگار نه انگار که تا همین چند لحظه ی پیش جدال

تنگاتنگی بین نگاه جفتشان در گرفته بود. مثل همیشه
سرخوش بود و بیخیال! درست مانند همان سالها که دختر
جوان هنوز اینقدر پخته نشده بود که بفهمد ارزش این دل

المصب بیشتر از این است که به هرکسی بند شود و
برایش غنج بزند. پرهام "ای خدایی" زیر لب گفت و

دوباره نگاهش را به او داد. 

_ مودبانهش اینه که نگرانشم. تو باشی ده تا پیام پشتسر هم
برا بابات بیاد نگران نمیشی؟ 
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نگاه آفاق بالفاصله تند شد. پرهام که خیلی زود به اشتباهش
پی برده بود لبخندش را جمع کرد و همزمان با صاف

کردن صدایش گفت: 

_ معذرت میخوام، منظوری نداشتم. 

_ اینجا چی کار داری پرهام؟ 

آفاق در جواب عذرخواه ی او غرید. پرهام خجالتزده نگاه
ی سمتش انداخت و گفت: 

_ اومدم ببینمت.  

_ خب؟ 

_ خب که دلم تنگ شده بود، ایرادی داره؟ 

تلخند آمد و گوشه ی لب دختر جا خوش کرد. خیلی زود
نگاهش را گرفت و به مقابل داد. 

_ الاقل یه جوری دروغ بگو به شعور طرف توه ین نشه. 

_ دروغ نمیگم آفاق! از صبح نشستم تو این آهنپاره منتظر
تو، این یعنی چی؟ یعنی.. 
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_ یعنی اشتباه کردی. یعنی بیعقلی، یعنی باورت نمیکنم
وقتی دوسال تمام چشمم به میله های زندان خشک شد و

یکی سراغمو نگرفت. 

آفاق تند و ضربتی میان کالمش رفت و نفسش را برید. 

رنگ از چهره ی مرد جوان پرید. دمی بعد لب باالیش را
به دندان گرفت و نجوا کرد: 

_ معذورات داشتم خودت که میدونی. 

_ آدمی که معذورات داره بیخود میکنه دم از دلتنگی بزنه.
تو هنوز بیاجازه ی خانوادهات آب نمیخوری به چه حقی

دلتنگ میشی ها؟ 

پلکهای مرد جوان روی هم نشست و کفش دستش را روی
سرش کشید. طولی نکشید که با صدایی خسته به حرف آمد

و گفت: 

_ حق با توئه! من کم کاری کردم هرچی بگی قبول دارم. 
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_ خوبه! همینقدر که حداقل اشتباهتو میپذیری یعنی جای
امید هست. 

_ مسخره میکنی؟ 



آفاق برگشت و محکم در چشمان او جواب داد: 

_ توقع داری اسکار بهترین بازیگر مرد بهت بدم؟ بعد از
دوسال اومدی صافصاف تو چشمم نگاه میکنی میگی دلم

تنگ شده! خندهدار نیست؟ االن من دارم تورو مسخره
میکنم یا تو منو! 

_ آفاق یه لحظه... 

_ نه تو گوش کن. بین من و تو  هیچی نیست پرهام. حتی
اون ریسه ی باریک فامیلی که دوست دارم پارهاش کنم و
برای همیشه از شرش خالص شم. پس یه لطفی کن دیگه
سراغم نیا! برو دنبال زندگیت. همونطور  که خانوادهت

همیشه خواستن. همونجور که تمام این دوسال رفته بودی.
فکر کن که آفاق مرده، تموم شد. االن من یه آدم 
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گرفتارم و تو مرد بی دغدغه! پس برو که بیشتر از این تو
معذورات نمونی.  

_ آفاق؟ 

_ حرفم همین بود. االنم یه گوشه نگه دار میخوام پیاده شم.

_ آخر این هفته... 



آفاق همچنان عصبی بود و نفسنفس میزد. پرهام خجالتزده
و با مکث زیاد گفت: 

_ مراسم نامزدیه!  

شل شد. تمام عضله های دختر شل شد و در چهرهاش نمود
کرد. سیبک گلوی پرهام تکانی خورد و در ادامه گفت: 

_ اسمتو که تو گوشی بابا دیدم اصال یه حالی شدم. یهو
رفتم به گذشته. به اون وقتا که جلو در مدرسه این پا اون پا

میکردم تا بیای بیرون.  
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دست خودم نیست آفاق. من هنوز.... 

_ مبارکه! 

آفاق میان کالم او ناله زد و لبهای پرهام را بهم دوخت. 

آمده بود که خبر نامزدیش را بدهد. پشیمان بود یا
میخواست آتش درون او را بیشتر کند؟  پرهام با التماس

بیشتری گفت: 

_ دنبال بابارو گرفتم که به تو برسم. 

 #۴۲
 



اگه...اگه هنوز یهذره بهم عالقه داری.. 

_ ندارم. من همه چیو فراموش کردم توام فراموش کن. 

پرهام درمانده سرش را تکانتکان داد.  

_ نمیتونم. آزاده انتخاب من نبود. میدونم نامردیه ولی االن
بفهمه بهتر از چند سال دیگهس! 
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_ اول و آخر بازندهس! چه االن بفهمه چه صد سال دیگه. 

فقط یه فرقی داره اونم اینه که اگه االن بفهمه زودتر جلوی
ضرر میگیره. 

_ تو میگی چی کار کنم؟ کمکم کن آفاق بدجور گیر افتادم. 

_ متاسفم. فقط میتونم بگم منو فراموش کن. بعدشم بشین
تکلیفتو با دلت روشن کن. ظلم ظلمه! از هر طرف که بهش

نگاه کنی کریه! پس زودتر بهش بگو انتخابت نبوده که
بیشتر از این بهش ستم نشه.  

_ آفاق؟ 

_ نگهدار میخوام پیاده شم. 



_ ما هنوزم میتونیم. گذشتهرو ول کن. کوتاه ی منو تو این
دوسال ببخش. بیا یه بار دیگه امتحان کنیم شاید تونستیم

دوباره از نو شروع کنیم. 

آفاق نیشخند معنیداری زد و در جوابش گفت: 
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_ بیفایدهس. هرگز یه اشتباه دوباره تکرار نمیکنم.  

نگاهش کرد. کشش بیشتری به لبخندش داد و در ادامه
گفت: 

_ توام نکن. دنیا بیارزشه پسر عمو! کاری که با من کردی
با آزاده نکن. کاریم که با آزاده کردی با دیگران. 

پرهام آب دهانش را بلعید. آفاق گفت: 

_ تا بالغ نشدی تصمیم نگیر. این بزرگترین لطفی که
میتونی به آدمای اطرافت بکنی. 

انگار حرفی برای گفتن باقی نمانده بود. بغض مرد کامال
مشهود بود و او سرسختانه سعی میکرد لبخند بزند و

خودش را بیتفاوت جلوه دهد. هرچند که حس میکرد زیر
استخوانهای قفسه ی سینهاش جک گذاشتهاند و در حال باز

شدن است.  
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عطا متفکر وارد خانه شد و پالتو و سوئیچ ماشین را از
همان آویز مقابل در آویخت. داستان خدمتکار خانهاش
عجیب به نظر میآمد. جوان خوشتیپی که به انتظارش

ایستاده بود با آن ماشین مدل باال و سروصورت مرتب شده
حسابی فکر و ذهنش را درگیر کرده بود.  

برگشت، همانطور متفکر سمت سالن رفت و با خودش
دودوتا چهارتا کرد. 

ابتدا دور کلمه ی شوهر را در ذهنش خط کشید و سپس
سراغ گزینه های بعدی را گرفت.  

مثال میتوانست برادر یا فامیلش باشد. از فاصله ی چند
متری دیده بود که جروبحث میکنند، پس احتماال پای یک
اختالف و تنش فامیلی در میان بود. پنجه هایش را مقابل

صورتش گرفت و نیمچرخی به آنها داد.  

در همین حین فاضل لب باز کرد و پرسید: 

_ چی شده باز، گیر کردی تو خودت؟ 
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همانجا ایستاد، همزمان با اینکه دست به کمر میشد در
جواب او نجوا کرد: 

_ این حبیبیه بدجور ذهنمو به خودش مشغول کرده. 

ابروهای فاضل درجا باال رفت. عطا ولی دستی در هوا
تکان داد و بالفاصله گفت: 

_ نه نه! اصال فکر بیخود نکن که حوصله ی کلکل ندارم.

_ من چیزی گفتم االن؟ 

دست عطا افتاد. دوباره به پهلویش نشست و بیربط به جمله
ی او گفت: 

_ یه نفر تو کوچه منتظرش بود. خیلیوقته میخوام بیام،
منتظرش شدم ببینم اول اینا چی کار میکنن. 

_ یه نفر؟ کی مثال؟ خانم بود یا آقا؟ عطا پیش آمد و در
جوابش گفت: 

_ یه جون خوشتیپ کالس باال! اول آژانسیرو رد کرد،
بعدشم یه کم جروبحث کردن و سوار ماشین شدن. 
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کنجکاوی فاضل کمتر او نبود. بعد از رفتن آفاق در
تاریکی همان گوشه ی مبل نشسته بود و به زن جوان و



حلقه ی قدیمی داخل انگشتش فکر میکرد. و همینطور به
درماندگی و پریشانی صورتش وقتی از فوت همسرش گفته

بود. پا از روی پا برداشت و سمت جلو خم شد. او پنجه
هایش را قفل هم کرد و عطا روی یکی از صندلیها پهن شد

و نشست. 

_ راستشو بخوای منم یه کم بهش مشکوکم. 

نگاه مرد جوان حالتی از تعجب گرفت. فاضل اما نیشخندی
زد و در ادامه گفت: 

_ نگران نشو بابا! ولی یه حسی بهم میگه دختره یه
چیزاییرو پنهان میکنه. 

_ خب همه ی ما یه چیزای پنهونی داریم. این عجیب
نیست، ولی اونی که مد نظر توئه حتما باید ... 
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فاضل خنده ی نسبتا بلندی سر داد و کمر راست کرد. 

سپس میان حرف او رفت و گفت: 

_ جناییش نکن عمو! منظورم اینه که نمیخواد کسی از
زندگیش سر در بیاره. 

ابروهای عطا درهم شد. فاضل تکیه زد و کف دستهایش را
روی پا گذاشت. در ادامه پرسید: 



_ تا حاال به دستاش دقت کردی؟ 

چشمان مرد جوان از این باریکتر نمیشد. فاضل نفسی پس
داد و دوباره گفت: 

_ تو نبودی یه کم سوالپیچش کردم. قشنگ مشخص بود
گیر افتاده.  

مکث کرد. ابتدا اجازه داد کنجکاوی عطا به نهایت برسد و
سپس گفت: 

_ شوهرش فوت کرده. 

ابروهای عطا پرش تندی کرد. فاضل نیشخندی زد و گفت:
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_ اما مسئله اینجاست که حلقه ی ازدواجش مال سه نسل
قبلتر از ماست. امروز دیدم. لنگه ی همون انگشترو دارم. 

یادگار ازدواج مادرم خدابیامرزه. 

سکوت معنیدار و سنگینی بینشان برقرار شد. عطا متفکر
لب پایینش را به دندان گرفت و رها کرد. 

_ یعنی، یعنی ممکنه اون پسره خواستگار یا.... 

_ یا؟ 

_ یا مزاحمش باشه؟ 



_ هرچیزی ممکنه. ولی حاال چرا مزاحم؟ عطا شانهای باال
انداخت و در جوابش گفت: 

_ رفتارشون دوستانه نبود. خیلیوقت بود منتظر بودم ببینم
این پسره میخواد چیکار کنه. 

 #۴۳
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به زور سوارش کرد. یعنی اولش بحث کردن بعد راضیش
شد که سوار بشه. 

فاضل دست به چانه گرفت. 

_ جالب شد. گزینه ی خواستگار مزاحمم میتونه منطقی
باشه. ولی.. 

_ ولی چی؟ 

نگاهشان درهم گره خورد. فاضل نیشخندش را تکرار کرد
و لب زد: 

_ اون حلقه، عجیب رفته رو مخم عطا! هرجوریه باید ته
توی این انگشترو دربیارم. 



گوشه ی لب مرد به درگیری ذهن او باال رفت و در نهایت
پرسید: 

_ ولش کن حاال! بگو شام چی داریم کمیسر؟ 

_ کوفت! 

_ ای بابا! یعنی  هیچی از ظهر نمونده؟ 
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_ چرا اتفاقا! مدیا چندتا قابلمه جور کرد چپوند تو یخچال،
کوفتم بزنیم تنگش جای ساالد، میشه شام امشب. 

_ پس پاشو گرم کن که حسابی گشنمه. 

_ چیو اونوقت؟ 

_ همون کوفت! قابلمه های غذارو دیگه! 

فاضل خیلی خونسرد ابرو باال داد و لب زد: 

_ نچ! در شان کمیسر نیست. شما گرم کن، شاید منم افتخار
دادم کنارت چندتا لقمه زدم. 

عطا چشم ریز کرد. فاضل ولی انگشت زیر چانه زد و با
حفظ همان بیتفاوتی نگاه از او گرفت. سپس با خودش

زمزمه کرد: 



_ سنش قد نمیده! باید بفهمم صاحب اصلی انگشتر کیه؟
عطا شاهد نمایش او بود و در دل برایش خطا و نشان

میکشید.  
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بیحرف بلند شد. درحالیکه سمت آشپزخانه میچرخید
انگشتش را باال گرفت و لب زد: 

_ دارم برات. 
 

وارد خانه شد و بیرودروایسی هقهق گریه سر داد. حرف و
پیشنهاد پرهام بیشتر از بیوفایی و بیتفاوتیش در این دوسال

حبسی که کشیده بود آزارش میداد. چقدر انتظاری کشیده
بود، چه شبهایی را که با فکر و خیال آمدن او به صبح

نرسانده بود ولی دریغ از یک احوالپرسی ساده. حتی اینقدر
از خودش اختیار نداشت که جواب تلفن او را بدهد. و حاال

آمده بود و خیلی راحت از بدبخت کردن یک نفر دیگر
حرف میزد. مردک چقدر دنیا را آسان میگرفت. انگار همه

گماشته های او بودند که هر وقت دلش خواست دست
عنایت برسرشان� بکشد و هر 

زمان که دلش با آنها نبود با تیپا دورشان� بیندازد. احمق 
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بیشعور! مغز نداشت و خیال میکرد بقیه هم مثل خودش
سطحی به دنیای اطرافشان نگاه میکنند.  

گلزار که از پشت شیشه ی هواکش شاهد گریه های
دخترش وسط حیاط پشتی خانه بود دلش به درد آمد. 

دلیل اشک زالل آفاقش را نمیدانست ولی این روزها به
قدری شرایطشان سخت و تنگ بود که این مدل گریه کردن

جای تعجب نداشت. آهستهآهسته از کنار آیهان گذشت و
بیصدا خودش را به حیاط رساند.  

آفاق به محض شنیدن صدای پای مادرش دست پشت
پلکهایش کشید، صدایی صاف کرد و بالفاصله سالم داد. 

گلزار ولی انگشتانش را درهم پیچید، نگران کنار در
ورودی ایستاد و در جواب سالم او لب زد: 

_ علیک سالم! دیر کردی نگرانت شدم. 

آفاق پیش آمد. 

_ یه کاری پیش اومد وقتمو گرفت. آیهان چطوره؟ 
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گفت و از کنار او فرار کرد. گلزار ولی بالفاصله بازوی
دخترش را چسبید و با او چشم در چشم شد. 

_ گریه کردی؟ 

مژه های خیس و قرمزی چشم و پوستی که ردی از گریه
های جگرسوز رویش مانده بود قابل انکار نبود.  

بالفاصله نگاهش را دزدید و آهسته نجوا کرد. 

_ چیزی نیست. 

فشار انگشتان گلزار روی بازوی دخترش بیشتر شد. 

_ آفاق؟ 

نگاه دختر باال رفت. چند لحظهای در چشمان جدی و
نگران مادرش نگاه کرد و در نهایت بیاختیار شد. 

 زانوهای گلزار شل شده بود. چانه ی آفاق بار دیگر لرزید
و خودش را در آغوش مادرش رها کرد. مثل کودکی بیپناه

که فقط دنبال یک جای امن برای شکافتن بغضهایش
میگردد.  
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قلب گلزار از این حرکت او تیر کشید. دستش را دور تن
دخترش پیچید و همزمان با نوازش دادن او بیصدا به

اشکهایش اجازه ی باریدن داد. 

گمان میکرد سختی کار و فشار کارفرما دخترش را اذیت
کرده باشد. به هر جهت برای یک آدم تحصیلکرده که

هزار و یک آمال و آرزو برای آینده دارد کار کردن در
خانه های مردم نمیتوانست قابل باور باشد و یقینا از

تحملش خارج بود. اما خبر نداشت که برای او بیگاری در
خانه ی دیگران و تحمل اوامر ریز و درشت آنها شرف

دارد تا تن دادن به پیشنهاد مرد بیمسئولیتی که از عشق فقط
ه یجی کردن حروفش را میداند و بس! پرهام همه چیز را
هلو در گلو میخواست و به زنهای اطرافش مثل زباله های

تر و خشک نگاه میکرد.  

دقایقی همانجا مقابل ورودی، در آغوش هم گریه کردند تا
اینکه قلب جفتشان سبک شد و مسیرشان� به داخل خانه

افتاد.  
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آفاق کنار رختخواب نوزاد زانو زد. با وجودیکه میدانست
به سختی خوابیده و نباید بیدارش کند خم شد و آیهان
کوچک را در آغوش گرفت. گلزار میان در اتاق به 



تماشایش ایستاده بود. آفاق کودک بیهوش را باال گرفت و با
لبخندی تلخ کنار گوشش زمزمه کرد: 

_ از من که گذشت، ولی تو باید مرد بار بیای. میشنوی
پسر؟ حق نداری با احساس  هیچکس بازی کنی. من کار

میکنم ولی تو باید قول بدی که هم خودتو خوشبخت کنی هم
اونی که بهت دل میبندهرو! 

آه گلزار به قدری بلند بود که توجه دختر را به خودش
جلب کرد. نوزاد را روی دست گرفت، تلخندی به روی

مادرش زد و در نهایت حرف دلش را به زبان راند: 

_ پرهام اومده بود سراغم. 

 #۴۴
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تعجب نگاه زن تلخندش را فراختر کرد و ادامه داد: 

_ نامزد کرده. به خیالش دختر مردم دستپخت ننجونشه که
براش ناز کنه و هر وقت دلش نبود پسش بزنه.  

گلزار یک قدم داخل گذاشت و منتظر چشم به لبهای او
دوخت. آفاق با حفظ همان تلخند ادامه داد: 

_ میگه آزاده انتخاب من نیست بیا بهم فرصت بدیم. 



_ غلط کرده، ملیجک طوبی چه روییم داره. 

جمله ی گلزار با حرص به زبان رانده شد و تکخند آفاق را
در پی داشت. نگاهش را پایین گرفت، سرش را به تاسف

تکان داد و در جواب مادرش گفت: 

_ جوابش کردم. اگه آدم باشه و یه ذره غرور داشته باشه
دیگه سمت من نمیآد. 

گلزار کنار پای او نشست. 
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_ خوب کاری کردی. حتما سهرابم به خاطر همین
انجیجک چپ میره راست میآد میگه تو محل آفتابی نشین. 

_ آره! به خاطر اون و مادرش! 

اسم طوبی  هیچوقت به نیکی روی زبان این خانواده
نمیچرخید.  هیچکس اندازه ی این زن تحقیرشان نکرده و
کمبودها و ایرادهای زندگی را به رویشان نیاورده بود. 

هربار که لب به سرزنش باز میکرد دوتا از او میخوردند
دوتا از دیوار! بسکه زبانش تند بود و خانواده ی سعید را
دست کم میگرفت. شرایط پرهام ولی فرق میکرد. زمانی

دوستش داشت. با وجود همه ی ترشروییهای طوبی و اخم
و تخم سهراب دوست داشت کنار پسر عمویش یک زندگی



بیدغدغه داشته باشد. ولیکن این رویا مال آن زمان بود که
هنوز دست چپ و راستش را از هم تشخیص نمیداد. هنوز

اینقدر بزرگ نشده بود که دوست و 
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دشمنش را بشناسد و دلش را به لبخند بیبنیاد هر عروسکی
خوش نکند. 

دست گلزار که روی بازویش نشست رشته ی افکارش را
پاره کرد. چشم در چشم او پلک بست و گفت: 

_ نگران نباش، به خودشم گفتم که یه اشتباهو دوبار تکرار
نمیکنم. 

_ عموت در جریانه؟ 

_ فکر نکنم. گفت رد منو از رو گوشی باباش زده. 

سکوت برقرار شد. گلزار برای لحظهای نگاهش را جهت
دیگری داد و با خودش نجوا کرد: 

_ این یکی دیگه نباید پا بگیره.  

برگشت، چشم در چشم او ادامه داد: 

_ بسه هرچی جلو باباش آبروداری کردم. یا خودش
بچهشو جمع میکنه یا خودم دمشو میچینم. 
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آیهان نق و نوقی کرد و دستهای مشت کردهاش را باالی
تنش کش و قوس داد.  

آفاق دستپاچه شد. ابتدا کودک را روی زمین گذاشت و
سپس لب باز کرد و پرسید: 

_ چی کار میخوای بکنی؟ 

گلزار یا علی گفت. لبخند معنیداری به روی دخترش زد و
بلند شد. 

_ حواست به بچه باشه، زود برمیگردم. 

_ مامان؟ 

_ میرم سراغ عموت. نگران نباش، انقدی دستم پره که
نتونه جیک بزنه. 

 

سهراب روی نوک کفش بلند شد و کرکره ی مغازهاش را
تا نصفه پایین داد. سپس سر خم کرد، یک بار دیگر 
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دستگیره ی در را چک کرده و از قفل بودن آن مطمئن
شد.  

کمر راست کرد، اینبار کف دستش را روی آهن پایین
کرکره گذاشت و فشار بیشتری به آن وارد آورد. در همین

حین گلزار لب باز کرد و پرسید: 

_ زود نمیبندی داداش؟ 

ترس و تعجب مرد به هم آمیخت. بالفاصله چرخید و با
لبخند زن رو به رو شد. ترسیده تشر زد: 

_ تو اینجا چی کار میکنی؟ 

گلزار ولی خونسرد و جدی پیش آمد و مقابلش ایستاد. 

_ حرف دارم باهات؟ 

_ اینجا؟  

آهسته غرید و با احتیاط نگاه ی به اطرافش انداخت. دوباره
برگشت و نجوا کرد: 

_ نمیشد زنگ بزنی بیام خونه؟  
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_ نه! محض خاطر اینکه آبروت پیش بچهم نره. آخه رو
عموش حساب میکنه. حاال باز میکنی بریم تو یا همین جا

جلو همه بگم که چه عموی بیمعرفتی هستی؟ 

دندانهای سهراب چفت هم شد و تکان ریزی به فک و
چانهاش داد. هنوز نمیدانست او از چه حرف میزند و به

چه نیتی آمدهاست. سعی داشت مقاومت کند و هرطور شده
از ورود او به محل کارش ممانعت ورزد. 

گلزار ولی سفت و سخت پای حرفش ایستاده بود و با
لبخندی معنیدار نگاهش میکرد.  

امشب حتما تکلیفش را با این مرد روشن میکرد. زیادی به
خودش غره شده بود. چهره ی ستمگرش را زیر آن

ریشهای سفید ظاهر فریب پنهان کرده و از خودش یک
تصویر بینقص و معصوم در چشم جماعت به نمایش

گذاشته بود. 
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جنگ بین نگاهشان به قدری طوالنی شد که سهراب،
ناگزیر برای فرار از کنجکاوی و نگاه مردم کرکره را باال

داد و قفل مغازه را برای ورود او باز گذاشت. 



گلزار راضی از این برد لبخند غلیظتری تحویلش داد، در
نهایت قدم داخل گذاشت و همزمان نجوا کرد: 

_ نگران اعتبارتم نباش، این چین و چروکا مال یه آدم
نیازمنده که حاجتشو آورده پیش حاج سهراب حبیبی! 

عجب طعنه ی تند و گزندهای بود. سهراب پشت سر او
قفل چدنی مغازه را بین پنجه هایش فشرد و نفس عمیقی از
بینی گرفت. سپس عقب سرش وارد شد و عصبی ضربهای
روی پریز مرکزی زد. نور به یکباره داخل مغازه دوید و
تمام فضا را پر کرد. گلزار چشمهایش را بست، دمی بعد

سمت او چرخید و نجوا کرد: 

_ پرهام کجاست؟ هنوزم دیر میآد و زود میره؟ 

_ حرفتو بزن؟ به اون بچه چی کار داری؟ 
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_ اتفاقا حرفم سر همون بچهس! حواست هست چی کار
میکنه؟ کجا میره؟ چی تو سرشه؟ 

 #۴۵
 

سهراب ابرو درهم کشید و چشم ریز کرد. 

_ یعنی چی؟ چی میخوای بگی تو؟ 



گلزار دو قدم به جلو برداشت و مقابلش درآمد. سپس چشم
در چشم او محکم لب باز کرد و گفت: 

_ امروز رفته سراغ آفاق! 

جفت ابروهای مرد پرش تندی کرد. گلزار جدیتر ادامه داد:

_ اشک بچه ی منو درآورده. بهش گفته آزاده رو نمیخواد.
گفته اگه تو برگردی نامزدیرو بهم میزنم. 
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تعجب مرد بیشتر از این نمیشد. گوشه ی لب زن ولی
انحنای محوی گرفت و بعد از کمی مکث به حرف آمد و

دوباره طعنه زد: 

_  راستی مبارکا باشه، نگفته بودی؟ عروسدارم که شدی. 

_ کی؟ کی بهش گفته آفاق آزاد شده؟ 

_ خودش! از رو گوشی باباش فضولی کرده. بچهس دیگه،
حالیش نمیشه که گوشی وسیله شخصیه! خالصه که منم
اومدم بگم که سرش به کار خودش باشه. بگو پاشو از

زندگی بچه ی من بکشه بیرون وگرنه... 

_ وگرنه؟ 



_ وگرنه دهن باز میکنم به همه میگم که باباش چه آب
زیرکاه یه! 

_ گلزاررر؟ 

سهراب غرید و همزمان صدای زن بلند شد. 

_ آریا کجاست سهراب؟ 
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عجب جنگ سختی بینشان در گرفته بود. طولی نکشید که
مرد گوشه ی کاپشنش را باال زد و دست به کمر غرید: 

_ چی گفتی؟ 

_ خودتو نزن به اون راه! من همه چیو میدونم. خبر دارم
که تو نشستی زیر پاش، تو گفتی آفاقو بندازه جلو دسته

چک بگیره که کارتون راه بیفته. بعد که کم آوردین
خودتونو کشید کنار و به بدبختی بچه ی من خندیدین. 

_ دروغ میگی عین.... 

_ راست میگم. خودش گفت، آریا! زنگ زد بهم گفت
ایران نیست. گفت عمو راضیم کرد برم که گیر نیفتم. 

مکث کوتاه ی کرد. حق به جانب دوباره غرید: 



_ چرا؟ به خاطر دخترت آره؟ فقط به خاطر اینکه
نخواستی پرونده ی دامادت لکهدار شه دختر منو... 

با انگشت به قفسه ی سینهاش کوبید و محکمتر ادامه داد: 
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_ آفاق من، جیگرگوشمو بدبخت کردی و انداختی گوشه ی
زندون؟ 

_ پسره ی بیعقل، آخرش نتونست جلو دهنشو بگیره. 

سهراب که حسابی درمانده شده بود زیر لب نجوایی کرد و
به آریا ناسزا گفت. دستهای گلزار ولی میلرزید. از شدت

عصبانیت و ناراحتی. با این حال لبی گزید و گفت: 

_ آیندهشو خراب کردی. بچهم آبروداره هنوزم نمیخواد
اسم برادرش بیاد وسط، ولی نمیدونه همه ی این بدبختیا
زیر سر عموشه که هربار میآد جای سالم تو تن و بدنش

نمیزاره. 

سیبک گلوی سهراب باال و پایین شد. 

_ آفاق خودش خواست شریک آریا بشه. 

_ تو به آریا گفتی، تو تحریکش کردی خواهرشو راضی
کنه که دسته چک بگیره. 
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_ میخواستی چی کار کنم؟ دختر من اگه احمق نبود که دل
به پسر تو نمیداد. بیعرضه بود. دو سال تموم اسم گذاشت
رو دخترم نتونست  هیچ غلطی بکنه. گفتم سرمایه از من

کار از تو که اونم نتونست از پسش بربیاد گند زد رفت پی
کارش. 

_ چرا خودش دستهچک نگرفت؟ 

_ نمیدادن.  

سهراب صدا بلند کرد و در ادامه گفت: 

_ بانک دیگه بهش نمیداد. راهش بسته بود. میگی من باید
چی کار میکردم؟ 

_ واسه دختر خودت میگرفتی، واسه زنش! اصال خودت
میدادی، چی میشد مگه؟ 

_ خودم سرمایه دادم بس نبود. 
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_ چندرغاز که جلو گدا بندازی قهر میکنه. خودتو با این
حرفا راضی نکن سهراب تو در حق بچه های من ظلم

کردی. حاال فقط به من بگو آریا کجاست؟ 

سهراب کم آورده بود. گلزار با توپ پر آمده و او  هیچ
دفاعی از خودش نداشت. کف دستش را روی سرش

گذاشت. مکثی کرد و در نهایت تسلیم شد. 

_ ترکیه! محرمیت خوندم بینشون و گفتم به سالمت. 

میموند باید میرفت گوشه ی زندون آب خنک میخورد. 

پریا طاقت نداشت. التماسم کرد یه کاری کنم منم بهتر از
این به فکرم نرسید. 

گلزار تلخندی زد و به طعنه گفت: 

_ دل بچه ی تو شاد و بچه ی من ناشاد. آب تو دل دختر
تو تکون نخوره و دختر من آب خنک بخوره؟ ولی این

رسمش نبود پسر آقا بزرگ! 

نگاهشان در هم گره خورد. گلزار ادامه داد: 
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_ دنیا گرده آقا سهراب! هر دستی بدی پس میگیری. 



ولی ای کاش میذاشتی آریا جور اشتباهشو خودش بکشه.
زندون واسه مرده اما تو نمیدونی وقتی یه زن تاوان اشتباه

یکی دیگهرو پس میده چه دردی داره. 

لبهای مرد بهم دوخته شده و چهرهاش حالتی از بیدفاع به
خودش گرفته بود. آب دهانش را بلعید. گلزار که دیگر

توانی برای مقابله با بغضش نداشت، پلکهایش را به روی
او بست و لبش را از داخل گزید. 

گفته بود. هرآنچه که مدتها مثل خردهشیشه سر دلش
جاخوش کرده و قلبش را خراش میداد.  

یک سال بعد از رفتنش به کهریزک آریا به سختی پیدایش
کرده بود و با یک تماس کوتاه او را در جریان دسیسه ی

سهراب و اتفاقات پیرامونش قرار داده بود.  

حال پسرش خوب نبود. عذاب وجدان داشت و در غربت با
خودش ستیز میکرد. درست مانند او که بعد از عمری

جوالن دادن گوشهای تنها افتاده بود و به کارهای 
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اشتباهش فکر و خودش را سرزنش میکرد.  هیچ کس
سراغش را نمیگرفت. حتی محض خاطر سعید! همه



طردش کرده بودند اال یاد و خاطره ی خطاهایی که شده
بود قاتل جانش.  

سکوتشان که طوالنی شد چرخید. حرفی نمانده بود که
حضورش را در این مکان توجیح کند. 

 #۴۶
 

پشت به او ایستاد و لحظه ی آخر لب زد: 

_ دیگه بچه هامو اذیت نکن. آخر عمری میخوام براشون
مادری کنم. 

حرفش بیجواب ماند. دوباره گفت: 

_ به پسرتم حالی کن که سرش به آخور خودش باشه. 

نکنی مجبور میشم بیام و جلوی زنش حالیش کنم.   
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نیمنگاه ی به عقب سرش انداخت. چشمانش تر شده بود، با
این حال نیشخندی زد و ادامه داد: 

_ به گرد پای بچه ی منم نمیرسه! بگو لقمه اندازه دهنش
برداره. 

 



گریه امانش را بریده بود. میان تاریک و روشن پیادهرو با
شتاب میرفت و اشک میریخت. سردش بود ولی باکی از
بیماری و مردن نداشت. مدتها بود که از خدا میخواست

جانش را بگیرد و از این عذاب نجاتش دهد.  هیچ چیز در
دنیا بدتر از این نیست که به عقب برگردی و ببینی که جز

تباه ی و بدنامی چیزی از خودت به یادگار نذاشتهای.  

ثمره ی سیگار دادن دست هنرجویانش شده بود گرفتاری
آفاق و فرار آریا و سرکشی آتوسا!  

تمام آن روزهایی که پا روی پا میانداخت و وسط سالن
زیبایش با یک عده بدتر از خودش قهقه ه سر میداد و 
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فیلتر سیگارش را روی میز خاموش میکرد، بچه هایش در
حال پیدا کردن راه ی برای جبران خالئی بزرگ به نام

مادر بودند. او دود سیگارش را در هوا حلقه میکرد و آنها
آرزوهایشان را! او به فکر خودش بود و آنها به فکر راه

ی برای نجات. 

ایستاد، درمانده و ناتوان کف دستش را به بدنه ی دیوار
گرفت و بلند بلند گریه سر داد. 



 هیچ فکر نمیکرد روزی کارش به اینجا برسد. اینقدر خار
و خفیف شود که وسط خیابان گریه سر دهد و آرزوی
مرگ کند. حیف که قدر سعید را ندانسته بود. حیف که

خیلی زود از دستش داده بود. وگرنه االن جای گریه کردن
میان انظار باید سرش را کنار همدمش روی زمین 

میگذاشت و از آرامش دوران بازنشستگیش لذت میبرد.  

خالصه که نه او عروس خوبی برای پدرشوهرش بود و نه
سهراب پسر خوبی برای او! 
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ناغافل درد وحشتناکی در قفسه ی سینهاش پیچید و نفسش
بند آمد. دست روی قلبش گذاشت، با دهانی نیمهباز نگاه ی
به اطراف انداخت و با التماس به تنها عابری که از مقابلش

میآمد نگاه کرد.  

نه نه اشتباه میکرد. هنوز وقت مردنش نرسیده بود. هنوز
چند کار نیمهتمام دیگر داشت که تا به نتیجه رسیدن آنها

باید خودش را سرپا نگه میداشت و آویزان این دنیا میماند.
بعد از مدتهای طوالنی سرش را باال گرفت و درمانده خدا

را زیر لبش صدا زد. لبی که بیحس شده بود و کمکم داشت
حالت طبیعیاش را از دست میداد. در همین لحظه مرد

جوانی که از فاصله ی چند قدمی شاهد حال خراب او بود



دوید و زیر بازویش را گرفت. رفتهرفته تمام تنش رو به
سستی و بیاختیاری میرفت. پلکهایش را بست، به سختی

نفسی کشید و اشهدش را زیر لب خواند.  
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با سروصدای مرد جوان ولی چندنفری ریختن و در نهایت
سروکارش به یکی از راننده های خداشناس افتاد و به

بیمارستان منتقل شد. 
 

منصور زندهدل داخل راهروی اورژانس اینپا و اونپا
میکرد تا خبری از حال مسافر ناخواندهاش بگیرد و برود.

تلفن همراهش را بیرون آورد، در همین فاصله زنگی به
مادرش زد و احوالش را جویا شد.  

پیر زن بیماری که به خاطرش پا روی ترمز گذاشته بود
همسن وسال مادرش میزد و ناخواسته مرد را نگران حال

باارزشترین سرمایه ی زندگیش کرده بود.  

جواب تلفنش که آمد خیالش راحت شد. روحانگیز حالش
خوب بود و صدایش قوت قلب پسری که بند دلش به حال
هر لحظه ی مادر گره خورده بود و فقط با وجود او آرام

میگرفت. 
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تماس را که قطع کرد نفس راحتی کشید و سمت پذیرش پا
تند کرد. در همین لحظه یکی از پرستارها از اتاق بیرون

زد و از پشت سر صدایش زد. 

_ آقا؟ 

منصور به سرعت روی پاشنه چرخید. پرستار قدمهایش را
سمت او تند کرد و مقابلش ایستاد. 

_ شما نسبتی با مریض دارین؟ 

مرد ولی نگاه از صورت او گرفت و تا اتاق مربوطه
کشید. 

در جوابش لب زد: 

_ نه! تو خیابون دیدم حالش خرابه سوارش کردم. 

_ آدرسی، شمارهای، چیزی؟ 

_  هیچی خانم! گفتم که ناشناسه. 

پرستار سری تکان داد و لبهایش را بهم کشید. لحظهای بعد
چیزی را داخل برگه یادداشت کرد و گفت: 
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_ سکته کردن. جیباشم گشتم چیزی نبود که بشه به اقوامش
خبر داد. 

_ قلبی؟ 

_ بله! به احتمال زیاد البته.  

_ االن باید چی کار کرد؟ 

نگرانی در کلمه به کلمه ی مرد خودش را نشان میداد. 

پرستار سرش را باال گرفت و در جوابش گفت: 

_  بستریش میکنیم. ولی اول باید با یکی از بستگانش
حرف بزنیم.  

انگشتان مرد بند چانه ی محکم و مقاومش شد و ضمن
نوازش داد آن متفکر ابرو باال برد.  

در همین فاصله یکی از پرستارها از اتاق بیرون زد و با
صدای نسبتا بلندی گفت: 

_ عبداله ی؟ به هوش اومد. 
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مجال برای گفتگویی دیگر نماند. پرستار به سرعت
برگشت و او را با خودش تنها گذاشت.  



دمی بعد قدمزنان پشت سر زن راه افتاد و از الی در نگاه
ی به داخل اتاق انداخت. پیرزن به سختی دست راستش را

تکان میداد و زیر لب چیزهایی میگفت که تندتند روی
همان کاغذ مکتوب میشد. 

دلش آرام گرفت. لبخندی محوی زد و راه خروج را در
پیش گرفت. 

 #۴۷
 

آفاق دلواپس بود. نوازشوار دست به سر گلزار میکشید و
منتظر بود که چشم باز کند و چند کلمهای با او حرف بزند.

آیهان را سمت راستش خوابانده بود و گلزار را سمت
چپش.  
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یک نگاهش به مادر بود و چشم دیگرش با کودک!  

ساک و شیشه ی شیر و تمام بساطش را هم با خودش به
بیمارستان آورده بود.  

خودش ولی خسته و مستاصل وسط جفتشان نشسته و به
روزهای بعد از این فکر میکرد. گلزار باید آنژیو میشد و

ممکن بود کارش به عمل کرونر هم بکشد. و مهمتر از آن



اینکه بعد از عمل مدتی خانهنشین میشد و  هیچکس جز او
نبود که از مادر و کودک پرستاری کند. و به این ترتیب

کار و زندگیش میرفت روی هوا! مجبور میشد قید این
دوزار دهشاه ی را هم بزند، در خانه بماند و باز هم دستش

را مقابل سهراب دراز کند.  

از این تصور دلش آشوب شد و محکم پلکهایش را روی هم
گذاشت. دستش از نوازش دادن پیشانی مادر ایستاد، کمی

بعد خم شد و سرش را بین آنها گرفت و فشرد.  

انگار راه ی جز این نداشت که باز دست به دامان پرستو
شود و کمک بگیرد. به غیر از او به هرکس رو میانداخت 
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مصیبت میشد و دامن خودش را میگرفت. سینه پر کرد. 

خسته از این همه اتفاق پیدرپی تلفن همراهش را خارج کرد
و با شرمندگی زیاد ابتدا شماره ی پرستو را گرفت. 

حس و حال خوبی نداشت ولی ناگزیر بود سرش را پایین
بیندازد و درخواستش را مطرح کند. هرچند که تا امروز

چیزی جز مهربانی و همدردی از او ندیده بود. ولی
پررویی هم حدی داشت. تا کی میتوانست وبال او باشد و

خواهش و تمنا کند؟  



در هر صورت که پرستو اجازه نداد بیشتر از این شرمنده
شود. بالفاصله حرفش را گرفت و با گفتن "نگران نباش

من االن خودمو میرسونم" آتش شعلهور شده ی میان
سینهاش را خواباند.  

کمی که آرام گرفت فکری کرد و این بار با قدرت بیشتری
شماره ی خانه ی عطا را گرفت. یا رومی روم یا زنگی

زنگ! 

یا با درخواستش موافقت و چند روزی مرخصی میدادند، و
یا اینکه عذرش را میخواستند و میگفتند به سالمت! 
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گفتگویش با فاضل که تمام شد گوشتاگوش لبخند زد. باز هم
نفس گرفت. این بار ولی عمیقتر و آسودهتر!  

سرش را باال برد، زیر لب خدا را شکر کرد و دوباره
انگشتان نوازشگرش را روی پیشانی گلزار کشید.  

صدای نق و نوق پسرک هم همزمان بلند شد. با حفظ همان
لبخند سری به پرکاری خودش تکان داد و سمت کودک

چرخید. 

با هزار خواهش و تمنا اجازه داده بودند که او را وارد
بخش کند، وگرنه جای بچه که در بیمارستان نبود. ولی



وقتی بیمار همراه الزم داشت و همراه بیمار بیکس و کار
بود نتیجه این میشد که نوزاد چند روزه هم به پای  آنها

بسوزد و محیط آلوده ی بیمارستان را تاب بیاورد. 
 

ده روز بعد! 
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فاضل سرش را روی فرمان گذاشت و غصهدار آهش را
پس فرستاد.  

چه مدت از رفتن آفاقش میگذشت؟ چند سال و شاید چند
ماه! برای او که به اندازه ی یک قرن گذشته بود. پس کی
قرار بود چشمش را باز کند و این سکوت سنگین لعنتی را

بشکند. آخرین باری که صدایش را شنیده بود هرگز
فراموشش نمیشد. زنگ زده بود و با دنیایی از حجب و حیا

خواسته بود او را در رستوران مالقات کند. 

قرارشان یک ساعت دیگر در همان مکان همیشگی بود. 

قراری که به انتظاری بیپایان ختم شده بود و بعد از آن تمام
دیدارهایشان در سکوت و پشت یک دیوار شیشهای ضخیم

صورت میگرفت.  



سرش را بلند کرد. تکیهاش را به صندلی ماشین داد و
گردنش را به عقب روی پشتی صندلی خم کرد. 

خبرهای بد یکی پس از دیگری!  
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نگران از دل رستوران بیرون زده و پی آفاقش در
خیابانهای تهران سرگردان شده بود. 

و در نهایت تماس نیلوفر و بغض و گریهاش از پشت خط!

آفاق حالش بهم خورده بود. یکی از همان سردردهای�
همیشگی وسط کالس گریبانش را گرفته و به ناچار در

بخش مراقبتهای ویژه بستریش کرده بود.  

سیبک گلوی فاضل تکان واضحی خورد و بغضش را فرو
داد. 

درد، بیحالی، سرطان، پرتو درمانی! این شده بود 

سرنوشت آخرین کسی که از دار دنیا برایش مانده بود. و
در نهایت کما و یک خواب طوالنی! خواهرش سکوت
کرده بود و هنوز فاضل به آخرین تماس او در آن روز

نحس میاندیشید.  

به خبر شیرینی که  هیچوقت لبهای خواهر و گوشهایش
برادر را متبرک نکرده بود.  
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سکوتش عجیب کشنده بود بعد از آن روز!  

فاضل لبهایش را تو کشید و در یک تصمیم آنی سرش را
بلند و قصد کرد به این افکار تکراری خاتمه دهد.  

کف دستهایش را روی فرمان گذاشت. حرکتی به گردن
دردناکش داد و ناگهان چشمش به زنی افتاد که از مقابل

میآمد. 

ساک نوزادی روی دوشش بود و موجودی بیآزار در
آغوشش! 

چشم ریز کرد. با دقت بیشتری که نگاه کرد ابرو باال برد و
چین ریزی به پیشانیاش انداخت.  

آفاق بود. کارگر خانه ی عطا که چند روزی را برای 

پرستاری از مادرش مرخصی گرفته و در خانه مانده بود.

برگشته بود ولی تنها نه! آمده بود و با خودش یک تحفه ی
کوچک دست و پاگیر هم آورده بود.  

به سرعت در ماشین را باز کرد و پیاده شد. 
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 #۴۸
 

آفاق ولی پشت در خانه ایستاد و بیتوجه به حضور مردی
که به سمتش میآمد نگاه ی به دستهای پرش انداخت. 

آغوشش را کیپ تا کیپ در اختیار نوزاد گذاشته و خودش
بالتکلیف مانده بود که چه خاکی بر سرش بریزد. 

کودک را روی زمین بگذارد و بعد زنگ را بزند؟ اول
ساکش را زمین گذاشته و شانه هایش را سبک کند؟ یا

اینکه با نوک پا آنقدر محکم بکوبد که حداقل صدا به گوش
یک نفر برسد و به فریادش بیاید؟ 

چهره درهم کشید و مستاصل در سیمای غرق خواب و
زیبای آیهان نجوا کرد: 

_ حاال بگو چی کار کنم؟ 

_ بدینش به من؟ 
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صدای فاضل که آمد لبخند به یکباره تمام چهرهاش را پر
کرد. نیم چرخی سمت او زد و خوشحال از این اتفاق لب

باز کرد و گفت: 



_ عع! شمایین؟ 

_ سالم! بدین من کمکتون کنم. 

دست فاضل برای گرفتن کودک دراز شد و او به شکل
اتفاقی شانه ی چپش را برای گرفتن ساک چرخاند و

همزمان جواب سالم او را داد و تشکر کرد. 

دستان مرد روی هوا ماند. آفاق یک لحظه به خودش آمد و
شرمنده شد. مرد جوان ولی معطل نکرد، رفت که خودش

را برای گرفتن ساک آماده کند که زن چرخید و این بار
نوزادش را به او تعارف کرد.  

دستهایشان میان این تعارف تیکهپاره کردنها گم شد. 

در نهایت جفتشان به خنده افتادند و فاضل دست روی سر
کچلش کشید. 
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_ اجازه بدین یه لحظه اینطوری نمیشه. 

آفاق آرام گرفت. نگاه مرد لحظهای بین ساک و کودک
جریان گرفت و در نتیجه یک انتخاب خودخواهانه کرد. 

_ بچهرو بدینش من! 



لبخند جای خودش را روی لبهای دختر پیدا کرده بود و
کنار نمیرفت. از خودش گذشت، از احساس مادرانهای که
این روزها معجزهوار ته دلش جاگیر شده بود هم گذشت و

آیهان را به آغوش مهربان او سپرد. سپس بند ساکش را
بین پنجه هایش گرفت و نفس خستهاش را پس فرستاد. 

_ خدا شمارو رسوند، وگرنه مونده بودم چطور زنگ
بزنم. 

نگاه مرد ولی خیره ی چهره ی معصوم و دوست داشتنی
کودک بود. چقدر شیرین و خواستنی مینمود. مکثی کرد و
با پشت انگشت پوست نرم و لطیف صورت او را نوازش

داد. 

_ چند وقتشه؟ 
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آفاق درجا زد. مشتش را محکمتر کرد و لبش را به دندان
کشید. 

_ اووم! خیلی نیست، هنوز به ماه نرسیده. 

نگاه متعجب مرد که باال رفت به سرعت سرش را پایین
انداخت و ادامه داد: 

_ زندگیه دیگه، بالخره باید اموراتش بگذره. 



و با این جمله جلوی تمام سواالت احتمالی که در ذهن او
میچرخید و ممکن بود روی زبانش جاری شود را گرفت. 

فاضل همانطور که خیره به لبهای مهر و موم شده ی او
بود "بله ی" بیجانی گفت و در نهایت تصمیم گرفت بحث
را گرد کند و راه ورود را برای زن جوان باز بگذارد.  

با این حساب نوزاد را محکمتر گرفت، کلیدش را به در
اندخت و مسیر ورود به خانه را برای او هموار کرد. 
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آفاق تشکر ریزی کرد و با حفظ همان نگاه فراری قدم
داخل گذاشت. ولی برگشت، صدایی صاف کرد و به

توضیح گفت: 

_ خیلی بیآزاره، جاش تمیز باشه و شکمش سیر میخوابه! 

سکوت مرد تنها جوابی بود که میشد در آن لحظه تحویلش
دهد. آفاق لبخند محوی زد و خجالت زده پلکهایش را روی

هم گذاشت. 

_ مامان دستش درد میکرد وگرنه میدونم جای بچه اینجا
نیست. 

_ حالشون چطوره؟ 

چشمانش باز شد و نگاهش باال رفت. فاضل مجددا پرسید: 



_ مادرتون، بهتر شدن؟ 

آفاق دستی به کناره ی شالش کشید و با مکث در جوابش
گفت: 
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_ شکر! دوتا رگ بسته داشتن که با آنژیو باز شد. خدا
رحم کرد واقعا، وگرنه هزینه ی عملش سرسامآور بود. 

_ خدارو شکر، برین تو خانم، سرده بچه مریض میشه. 

لحظهای نگاهشان درهم گره خورد و در نهایت او بود که
تسلیم فرمان مرد شد. چرخید، جلوتر راه افتاد و نفهمید

چطور مخیله ی مرد جوان را به کار گرفتهاست.  

چند لحظهای مقابل در ایستاد و خیره به قدمهای او به زن
جوانی نگاه کرد که خیلی زود بیوه شده بود. کودکش هنوز
یک ماه نداشت و او مجبور برای گذران زندگی کار کند.
تازه مادرش هم بیمار بود و هزینه های درمانش سنگین.

پس در این دنیا بدتر و سختی کشیدهتر از خودش هم وجود
داشت. باز او مرد بود و فقط مسئولیت خودش به تنهایی را
به دوش میکشید. آفاق بیچاره ولی زن بود و باید از نوزاد

و مادرش همزمان نگه داری میکرد. 



آه کشید. با پشت پا در را بست و دعا کرد که در این
روزهای شلوغ که هم ترافیک کاریشان زیاد بود و هم 
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پرونده ی شفیع روی میز آگاه ی خاک میخورد این بچه
بهانهای برای بیکار شدن مادرش در این شرایط سخت

نباشد. 
 

خالف تصورش آیهان با استقبال خوبی رو به رو شد. با
آمدن مدیا و کیت ورق برگشت و آن روی سکه هم نمایان

شد. 

دخترها سر بغل کردن پسرک باهم دعوا میکردند و او
خرسند بود از اینکه کودک خوش قدم به سرعت� جای

خودش را بین همه باز و کار او را آسان میکند. 
 

کیت شیرخشکش را درست میکرد و مدیا ابایی از عوض
کردن پوشکش نداشت. هرچند که هنوز شک و تردید در
نگاه تکتکشان دیده میشد. مادری که تازه زایمان کرده و
ناگزیر به کار کردن در خانه ی دیگران بود. حس خوبی

به 
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نگاهشان نداشت. نگاه ی که رنگی از ترحم گرفته بود و
غرورش را خدشهدار میکرد. 

 #۴۹
 

ولی چارهای هم جز قبول کردن شرایط نداشت. باید میماند
و مقاومت میکرد و کنار میآمد. نه به خاطر خودش، به

خاطر آیهان بیپناه و مادری که بیشتر از هر زمان دیگری
به او نیاز داشت. 

میان افکاری که یکی به نعل میزدند و یکی به میخ، فاضل
وارد آشپزخانه شد و با لحنی محتاط و آهسته نجوا کرد: 

_ عطا اومد. 

انگشتان زن میان دانه های ریز برنج متوقف شد. مرد
جوان پیشآمد و لبخند محوی کنج لبش نشاند. 
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_ نمیدونم خبر دارید یا نه؟ آخه صابخونه صاحب عزام
هست.  



مقابل میز ایستاد. سپس نیمنگاه ی سمت خروجی انداخت و
با احتیاط بیشتری ادامه داد: 

_ خیلی از مرگ پدرش نمیگذره، یه کم داغونه این روزا
اگه یه وقت حرفی زد به دل نگیرید. 

_ خدا رحمتشون کنه، من نمیدونستم. 

آفاق متاسف ناله زد و فاضل در جوابش گفت: 

_ خدا رحمت کنه اموات شمارو! سایهتون باالسر آیهان
مستدام، منم گفتم که پیش زمینه ذهنی داشته باشین. 

_  ممنون. یعنی ... یعنی شما میگید ممکنه به خاطر
بچه... 

_ نه نه! اصال فکر نکنید که همچین آدمیه. اتفاقا خیلیام
لوتیمنش و دست و دلبازه، امااا... 
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آفاق سرش را تکانتکان داد. فاضل ناگزیر هوفی کشید و
کمی سمت او خم شد. آهستهتر نجوا کرد: 

_ پدرشو کشتن. 



لرز به یکباره به جان دختر افتاد. ترسیده ه ین خفیفی کشید
و انگشتانش را مقابل دهانش گرفت. فاضل اما متاثر پلک

روی هم گذاشت و گفت: 

_ روزای بدی داره بهش میگذره. متاسفم که اینو میگم ولی
هیچکس توقع روی خوش ازش نداره. 

قلب زن همچنان میان سینه، مانند گنجشک سرگردان و
ترسیده بالبال میزد. ریزریز تکانی به صورتش داد و
حرف او را تایید کرد. لبخند فاضل ولی نمای بیشتری

گرفت و گفت: 

_ به کارتون برسید. محض احتیاط گفتم وگرنه ممکنه  هیچ
اتفاقیم نیفته. 
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کمی آنطرفتر دهان دخترها از تعجب باز مانده بود. نوزاد
آتوسا در آغوش عطا آرام گرفته و نگاه خسته و چشمان
قرمز مرد یک لحظه از روی صورتش کنار نمیرفت.  

وسط سالن سفت در آغوشش گرفته بود و با انگشت اشاره
پیشانیاش را نوازش میداد. نرم بود و نازک و لطیف! 



گردی صورتش بیاندازه آشنا میآمد و عجیبتر آنکه ضربان
نامنظم قلبش همزمان با در آغوش گرفت او آرام گرفته

بود.  

کیت متعجب از این حالت او با آرنج ضربهای به پهلوی
مدیا زد، مدیا اخم کرد. کیت آهسته نجوا کرد: 

_ زندهس به نظرت؟ 

اخم دختر غلظت بیشتری گرفت و کیت لبخند زد. 

_ ریاکشن نداره. نظرت چیه یه پارچ آب خالی کنم رو
سرش؟ 
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نگاه مرد که باال رفت به سرعت صدایش را صاف کرد و
نیشش کشیده شد. 

_ خوبی شما؟ 

عطا بیتوجه به مزهپرانی او پرسید: 

_ مادرش کجاست؟ 

_ آشپزخونه! 

فاضل از پشت سر جوابش را داد و پیش آمد. 

_ داره واسه شکم این دوتا برنامه میچینه. 



عطا به پشت چرخید، مدیا زیر لب غرغری� کرد و نیشخند
مرد جوان را به جان خرید. سپس دست به سینه ایستاد و

نگاه به حجم کوچکی که میان بازوان مرد گم شده بود
انداخت. 

_ چه ساکته! تو خوبی؟ زود برگشتی؟ 

_ کارم زود تموم شد. یه لیوان چایی بیار گلخونه سرم
خیلی درد میکنه. 
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گفت و چرخید. او سمت گلخانه رفت و فاضل چشم درشت
کرد. 

_ بچه رو کجا میبری؟ ه ی عمو، بچه صاحب داره ها! 

_ پیش من باشه بهتره. دست این دوتا با توپ فوتبال  هیچ
فرقی نداره. 

صدای اعتراض مدیا بالفاصله بلند شد و به پشت چرخید. 

_ آهاا، باشه تو خوبی! فقط لطف کن حاال که داری
میبریش پوشکشم عوض کنی. 

_ وقتش شد خبرت میکنم. 

_ به همین خیال باش. 



میان جدال آنها یک تای ابروی کیت باال رفت و با خودش
نجوا کرد: 

_ چه مهموننواز! انگار نه انگار چند روزه همه ی مارو
به میخ کشیده. 

_ چی میگی تو باز واسه خودت؟ 
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کیت در جواب اعتراض فاضل غر زد: 

_ با رفیق شفیقتون بودم. نیومده فامیل شد. حاال اگه ما
بودیم... 

_ شما دیگه زیادی هستی. 

زیر پلک کیت تیک ریزی خورد و ابرو درهم کشید.
فاضل نزدیکتر آمد و گفت: 

_ از من به تو نصیحت! فراونی زیادشم خوب نیست. گاه
ی نیازه کم باشی که برای داشتنت لهله بزنن. 

_ این سخن از کی بود اونوقت؟ 

فاضل سر بلند کرد و در جواب مدیا گفت: 

_ حضرت فاضل! به زودی گزیدهای از بیانات این حقیر
گوشه ی کتابخونه ها خاک میخوره. 



_ همون خوبه خودتم میدونی که خاک میخوره. 

حضضرت فاضل! 

جمله ی آخرش را محکم و به تمسخر ادا کرد.  

 334 

  

فاضل خندید و کیت برای پایان دادن به این بساط بازوی
دختر را کشید و با خودش به اتاق کار برد. 

آفاق که تا آن لحظه یواشکی نظارهگر بحث آنها بود
خودش را داخل کشید و دست روی قفسه ی سینهاش

گذاشت.  

به خیر گذشته بود. فعال منطقه جنگی پاکسازی و از حالت
نظامی خارج شده بود.  

نفس راحتی پس داد. او سر کارش برگشت و نفهمید که
فاضل وسط سالن خانه چطور خشکیده و جنب نمیخورد. 

 

عجیب بود واقعا! کنار آمدن عطا با نوزاد آفاق آنهم زمانی
که گرفتاریهایش به اوج رسیده بود اتفاقی نادر و 

باورنکردنی به نظر میآمد. در این چند روز اخیر فقط چند
بار به پر و پای خودش پیچیده بود. یکی دوبار هم کیت و 
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چند باری هم با مدیا شاخ به شاخ شده و زبانش را بریده
بود. 

 #۵۰
 

و زبانش را بریده بود. شاهان را هم که کال از خانه بیرون
انداخته بود. گفته بود چند روزی آفتابی نشود که اصال حال

و حوصله ی سروکله زدن و اورد دادنهای  هیچکدامشان
را ندارد. 

شانه باال انداخت. به دور از چشم بقیه با خودش دودوتا
چهارتایی کرد و برگشت که دستور عطا را اجرا کند.  

سینی و استکان چای ولی روی میز آشپزخانه حاضر بود. 

آفاق ظرف برنج را زیر شیر آب گرفت و شرمنده لب زد: 

_ ببخشید نگران بچه بودم مجبور شدم فال گوش وایستم
ببینم چی میشه. 

_ خواهش میکنم. اله ی شکر که به خیر گذشت، میگم... 
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آفاق نگاهش کرد. فاضل با نوک انگشت سینی چای را به
بازی گرفت و با شیطنت ادامه داد: 

_ حاال که تا اینجاشو اومدین میشه چایشم خودتون ببرید؟
_ من؟ 

_ آره دیگه! نگران برنجتونم نباشید، یه چیزایی سرم میشه
ردیفش میکنم. 

آب ظرف را خالی کرد، متعجب و کامل سمت او برگشت
و دلواپس لب زد: 

_ آخه!!! 

_ خواهش میکنم. رو دنده ی لجه یه جورایی با هممون
چپ افتاده. شما برید بهتره. حسم میگه حیا میکنه هر

چیزی نمیگه. 

_ هرچیزی؟ 

فاضل به ترس دختر خندید و گفت: 
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_ نه از اون حرفا! حداقلش اینه که رودروایسی داره
سکوت میکنه.  



آفاق ناراضی بود و شانه هایش آویزان شد. اصال دلش
نمیخواست با او چشم در چشم شود. خصوصا حاال که بعد

از ده روز سر کارش برگشته و با خودش سوغات هم
آورده بود. 

لبهایش آویزان شد. ناگزیر سمت سینی چای رفت و ضمن
برداشتن آن ناله زد: 

_ باشه، فقط هر چی شد پای شما! 

خنده ی بلند فاضل آشپزخانه را برداشت. مدیا از داخل
سالن با صدای بلند متلکی حوالهاش کرد و در نتیجه زن

جوان راه ی سالن و با راهنمایی دخترها سمت گلخانه
رفت. 

عطا روی تخت چوبی کنج گلخانه لمیده بود و مشت بسته و
لطیف آیهان را بین پنجه هایش نوازش میداد. سیگار 
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گوشه ی لبش و نگاهش به چشمان غرق خواب نوزاد بود. 

گاه ی با انگشت شصت پوست لطیف دستش را نوازش
میداد و گاه ی سرش را میچرخاند و دود سیگارش جهت

دیگر پس میفرستاد. 



آفاق که وارد شد به سرعت خودش را جمع کرد و صاف
نشست. او فیلتر سیگارش را روی سنگ مرمر کنار تخت

خاموش کرد و آفاق نگاه ی به اطراف گلخانه انداخت.  

یک طراحی زیبا و خاص پیش رویش بود. دورتادورش را
گلدانها و درختچه های آپارتمانی پر کرده بود و تخت

چوبی باغچهبان جایی به دور از چشم دیگران در گوشهای
دنج قرار داشت. در کل حس و حال قشنگی بر فضا حاکم

بود که زن جوان را سخت درگیر میکرد. عطا مکث و
تعلل او را دید و صدا صاف کرد. آفاق به خودش آمد. مرد
جوان ولی لبخند محوی زد و با اشاره به همان سنگ مرمر

نجوا کرد: 

_ دستت درد نکنه، بزارش همین جا! 
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چهره ی زن ردی از خجالت گرفت و سمت او قدم 

برداشت. بوی سیگار ولی ال به الی عطر درختها پیچیده
بود و به حال خوبش دامن میزد. دلش نیامد حرف نزده این

مکان زیبا را ترک کند. خم شد، از خیر سنگ مرمر
سفیدی که به لطف خاکستر سیگار دیگر آن جلوه ی قبلی

را نداشت گذشت و سینی چای را کنار دست مرد روی
تخت گذاشت. همزمان نجوا کرد: 



_ حیف نیست؟ جای به این قشنگی عوض لذت بردن ریه
هاتون خراب میکنید؟ 

صاف ایستاد و همزمان نگاهشان در هم گره خورد. 

گوشه ی لب عطا اما کشیده شد، آهسته سری تکان داد و
گفت: 

_ حالت که خوب نباشه بهشتم برات جهنمه! 

دوباره نگاهش را باال کشید. محکمتر ادامه داد: 

_ سیگاری نیستم، اعصابم داغونه. 
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_ حتی نگاه کردن به اینا آرومتون نمیکنه؟ 

او اشارهای به اطراف گلخانه زد و چشمان عطا پیرو
اشاره ی او چرخید و در جوابش گفت: 

_ خیلی وقته که دیگه چیزی آرومم نمیکنه. 

_ متاسفم! 

عطا سرش را باال گرفت. آفاق نگاه دزدید و آهسته ادامه
داد: 

_ اون بیرون آقا فاضل یه چیزایی گفت که.... 



لبهای مرد از دو جهت کشیده شد. آفاق مکثی کرد و ادامه
داد: 

_ خدا رحمت کنه پدرتونو! 

_ ممنون، خدا نگه داره پسرتو! 

_ اذیتتون نکنه یه وقت؟ اون بیرون به آقا فاضلم گفتم،
مادرم دستش درد میکرد ترسیدم نتونه بلندش کنه وگرنه

نمیخواستم مزاحم شما بشم. 
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نگاه مرد تا روی چهره ی آرام و غرق خواب نوزاد کشیده
شد. آفاق در ادامه پرسید: 

_ راستی؟ طراحی اینجا از خودتونه؟ 

_ بله!  

_ چه خوب، یه طور خاصیه! آدمو جذب میکنه. 

عطا دست به سینه شد و رد نگاه او را گرفت. گویا حس و
حال زن به او هم منتقل میشد. بازهم نگاه ی میان درختچه

ها و گلدانهایش چرخاند و آهسته با خودش نجوا کرد: 

_ یه روزی با عشق نشستم و طراحیش کردم. 

مکث کرد. دوباره گفت: 



_ یه روزم خسته و کالفه ولش کردم به هوای یکی دیگه و
رفتم که دیگه نباشم. 

_ واقعا؟ چرا آخه؟ 

_ چون بهونهای برای موندن نداشتم. 
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_ رفتین اون بهونه دستتون اومد؟ 
 

عطا خنده ی بیصدایی کرد و پلکهایش را روی هم گذاشت.
لحظهای بعد به حرف آمد و گفت: 

_ بشین، به قول فاضل گهگاه ی الزمه آدم یه نفرو به
جامعه ی آماری ذهنش اضافه کنه. 

نگرانی در نگاه زن دوید. زمان کم بود و کارهایش
نیمهتمام! لب پایینش را با زبان تر کرد. با تردید زیاد

نگاهش را تا پشت دیوار بلند شیشهای 

 #۵۱
 

کشید و ناله زد: 

_ آخه، آخه اون بیرون کلی کار دارم. بعد از این همه
غیبت اومدم... 



عطا میان کالمش رفت و بالفاصله گفت: 

 343 

  

_غیبتم بخشی از زندگیه! نگران چیزی نباش این فاضل ما
همه فن حریفه. روی زندگی رو سفید کرده یه نهار درست

کردن که چیزی نیست براش. 

آفاق همچنان نگران بود، با این حال تسلیم شد. به ناچار
گردنی کج کرد و به اصرار او لبه ی تخت، در قسمت

انتهایی آن نشست.  

عطا نفس عمیقی از هوای مناسب گلخانه گرفت. طولی
نکشید که به دیوار پشت سرش تکیه داد و قفل دستهایش را

از هم باز کرد. سپس آنها را باال برد و پنجه هایش را
روی سر در هم پیچید. دمی دیگر به حرف آمد و لب زد: 

_ صورتش شباهت زیادی به شعله خواهرم داره.
مخصوصا چشماش! نگاش که میکنم گرفتاریام کمرنگ

میشن. 

آفاق سری چرخاند به صورت آرام نوزاد بینشان زل زد.  
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مادرش گفته بود با آتوسا مو نمیزند و این مرد غریبه
میگفت شباهت زیادی به خواهرش دارد. لبخند محوی زد.

گویا به تنها کسی که شباهت نداشت او بود و بس!  

_ چه جالب! پس باید خواهر آرومی داشته باشین، هستن
دیگه؟ 

عطا از گوشه ی چشم نیم نگاه ی به او انداخت در جوابش
گفت: 

_ آره، ولی هزاران کیلومتر دورتر از خاک وطن! 

_ جدی؟ پس همون. دلتون واسش تنگ شده که آیهان
آرومتون میکنه. 

عطا خندید. آرام و با طمانینه! 

_ نه اتفاقا! تازه از سفر برگشتم. شیش ماه ی اونطرف
مهمونش بودم االنم که روزی یه بار باهاش حرف میزنم. 

آفاق سکوت کرد. نگاه عطا تکرار شد و ادامه داد: 
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_ رفتم که یه مدت حرفهای زندگی کنم. یه جورایی مثل
این بچه! آروم و بیخیال و بیدغدغه. اتفاقا بدک نبود ولی تا
اومدم بهش عادت کنم مجبور شدم برگردم و از سر بگیرم.



_ ببخشید چی رو؟ 

_ زندگی رو با تمام چیزایی که ازشون فراری بودم.  

ابروهای آفاق باال رفت. 

بیرون از فضای گلخانه کیت پا روی پا انداخته بود. متفکر
تار موی کنار صورتش را دور انگشت اشارهاش تاب

میداد و حرص میخورد. مدیا با استکان چای از آشپزخانه
بیرون زد در حالیکه همچنان با فاضل کلکل میکرد. وسط
راه ولی کنجکاو شد. یک تای ابرویش را به حالت قهرآلود

چهره ی کیت باال انداخت و به کنایه پرسید: 

_ چیه باز، کشتیات غرق شدن؟ 
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انگشت کیت از حرکت ایستاد. لحظهای خیره در چشمان او
سکوت کرد و سپس لب زد: 

_ به نظرت رفتن این دختره طوالنی نشد؟ 

_ کی، آفاق؟ 

کیت از خیر تاب دادن موهایش گذشت و هر دو پایش را
روی زمین گذاشت. سپس سمت جلو خم شد و نوک پنجه

هایش را بهم زد. 



_ مگه یه چایی بردن چقدر طول میکشه؟ این دختره
مشکوکه مدیا! حس خوبی بهش ندارم. 

مدیا نشست و با لبخندی معنیدار رقصی به سر و گردنش
داد. 

_ چرا؟ چون عطا تحویلش میگیره؟ کیت چشم ریز کرد. 

_ نیومده فامیل شده. دو روز بیشتر نبوده ببین چه جولونی
داره میده. 
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مدیا خندید. 

_ طفلک! کاری نکرده که اینجوری میگی. بعدشم،
صاحبخونه عطاست من و تو چی کارهایم. 

_ وا! ما همکارش نیستیم؟ چند روزه مثل چی لنگ و پاچه
ی همهرو کشیده به دندون جیک نمیزنیم. بعد این دختره

هنوز از راه نرسیده... 

_ این دختره شوهر داره حالیته؟ 

لبهای کیت بهم دوخته شد. مدیا به تذکر ادامه داد: 

_ فراموش نکن که همین جنابعالی تا چند دقیقه پیش سر
بغل کردن بچهش گیس به سر من نذاشته بودی. 



خم شد. مقابل چشمان عصبی او استکان چایش را برداشت
و دوباره گفت: 

_ کم باش دختر خوب! فاضل راست میگه. فراوون که
باشی برای دیده شدن مجبور میشی که دیگرانو حذف کنی. 
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_ آره دیگه! تو راست میگی. همین فراوونی زیاد باعث
شد از چشم شاهان بیفتی که االن نشستی منو نصیحت

میکنی. 

سکوت سخت و سنگینی بینشان حکم فرما شد. مدیا آب
دهانش را فرو برد و کیت بالفاصله به خودش آمد. 

_ معذرت میخوام. فکرم خرابه نمیفهمم چی میگم. 

مدیا تلخند زد. سپس سرش را باال گرفت و چند باری
پلکهایش را باز و بسته کرد تا نم اشکی را به شدت شمشیر
برای آبرویش تیز کرده بود را بپوشاند. در نهایت رو به او

کرد دلخور لبهایش را بهم زد. 

_  نه اتفاقا حق با توئه!  

مکث کرد. دوباره گفت: 

_ شاهان از وقتی فهمید چی تو دلمه دیگه نگام نکرد. 



نمیدونم من خودمو خیلی کوچیک کردم یا اون خودشو 
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خیلی دست باال گرفت. حاال که گذشت ولی تو اشتباه منو
نکن. 

_ منکه گفتم ببخشید. مدیاا؟ 

_ خوبم! ولی به گذشته که برمیگردم و فکر اینکه چه
خریتی کردم اذیتم میکنه. 

آه از نهاد کیت بلند شد. عجب غلطی کرده بود واقعا! هوف
بلندی کشید. با انگشت شقیقه های را مالید و در یک تصمیم

ضربتی از جا بلند شد. نگاه خیره ی مدیا به استکان چای
قلبش را سوزنسوزن میکرد. شرمنده کنار دستش ایستاد.

یک وری روی دسته ی مبل نشست و سر او را به آغوش
کشید. 

_ عزیییزم! من غلط کردم به خودت نگیر.  

لبخند محزون مدیا از نگاهش دور ماند. کیت بچهگانه "اه"
گفت و ادامه داد: 
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_ آخه مثل میخ رو اعصابمه. حاال خوبه آدم معتقدیم نیست
که بگم لنگ بعضی چیزاست. همچین خودشو زده به اون

راه که بعضی وقتا دلم میخواد کلهشو بکنم. 

 #۵۲
 

کمی سکوت برقرار شد. طولی نکشید که مدیا سرش را
باال گرفت و با حفظ همان لبخند محزون در چشمان او لب

زد: 

_ شایدم لنگ استاده! 

کیت ابرو باال کشید. مدیا کشش بیشتری به لبش داد و در
ادامه گفت: 

_ بعضی چیزا ذاتیه، از بچگی تو وجود آدم رشد میکنه
ربطیم به اعتقاداتش نداره. 

مکث کرد. دوباره نگاهش را به رو به رو داد گفت: 
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_ ارتباطشون کم از پدر فرزندی نبود. حدس میزنم
نمیخواد نمک بخوره و نمکدون بشکنه. 

_ ولی بابا عطا رو خیلی دوست داره. اینقدر که به اون
اعتماد داره به من نداره. 



_ همین دیگه! عطام نمیخواد از اعتمادش سوءاستفاده کنه. 

دوباره نگاهش را باال کشید. 

_ این چیزا دیگه مردونهس، من و تو از پس فهمش
برنمیآیم. 

_ یعنی میگی... 

_ میگم صبر کن، بزار با خودش کنار بیاد. حداقل االن که
زندگیش پیچیده بهم تو ه یزم به این آتیش نریز. 

قفسه ی سینه ی کیت پر و خالی شد. سپس لبهایش را
محکم روی هم فشرد و متفکر "نمیدونمی" زیر لب با

خودش نجوا کرد.  
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او شانه ی مدیا را فشار داد و همزمان آفاق خوشحال و
لبخند به لب، به همراه سینی چای از گلخانه بیرون زد. 

تالشش اما بیثمر بود. هرچه کرد گره ی کور ابروهایش را
باز کند نشد که نشد. نگاه خصمانهاش با زن جوان همراه
شد تا اینکه او وارد آشپزخانه و از مقابل چشمانش محو

شد. دوباره زیر لب با خودش نجوایی کرد و غرید: 

_ آخ اگه میفهمیدم چی داشتن بهم میگفتن. 



_ فکر کن فهمیدی، مثال چی کار میکردی؟ 

از روی دسته ی مبل پایین پرید، عصبی سمت اتاق
کارشان� راه ی شد و در جواب مدیا گفت: 

_ کمکمش خودآزاری نمیکردم.  

برگشت. چشمک ریزی زد و ادامه داد: 

_ االن دارم خودکشی میکنم، معلومه نه؟ 

_ اصالاا! 

مدیا جوابش را داد و با صدای نسبتا بلندی خندید.  
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فاضل برنج را دم گذاشته بود و در حال ورز دادن گوشت
چرخکرده همراه با مخلفاتش بود. آفاق خجالتزده از این
همه تواضع و حمایت کنار میز ایستاد و آهسته ظرف و

محتویاتش را از زیر دست او بیرون کشید. 

_ دیگه بدینش من! حس میکنم عمال اینجا  هیچکارهام. 

نگاه مرد جوان باال رفت. لبخند مهربانی زد و دست
آلودهاش را روی دست دیگرش گذاشت. پرسید: 

_ حالش خوب بود؟ 

_ آقا عطا؟ 



_ نه، سلطان محمود غزنوی؟ پیش کی بودین االن؟ آفاق
لبخندی زد و سرش را زیر انداخت. 

_ خوب بود. منکه اینجوری دیدم. 

_ همون کافیه! بعیده عطا حالش بد باشه کسی بتونه دم
پرش بره. 

آفاق چشم درشت کرد. 
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_ یعنی تا این حد؟ 

_ اووو، از اینم بدتر! حتی ممکنه بزنه زیر همه چی و یهو
هرچی پروژه گرفته ول کن به امون خدا بزاره بره. 

لبخند آفاق کشیدهتر شد. 

_ پس وضعشون خیلی خرابه؟ 

فاضل میز نهار خوری را دور زد و کنار سینک ایستاد.
آفاق ولی جایش را پر کرد و نگاه ی به چرخکرده های
یک دست و آماده ی سرخ کردن داخل ظرف انداخت.

فاضل گفت: 

_ شیش ماه پیش همین کارو کرد. چندتا پروژه ی توپو ول
کرد رو هوا گفت میخوام برم که حرفهای زندگی کنم. 



آفاق سرش را به تایید تکان داد. مرد جوان دستهایش را
زیر شیر شست و سمت او چرخید. 

_ اون رفت، مام دو دستی زدیم تو سر خودمون. 

مت آقا عطا چیه دقیقا؟ ببخشیدا البته! چون سر حرف _ سِِ
باز شد میپرسم. 
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_ خواهش میکنم خانم! طراح و سرمایهگذار اصلی
عطاست. در واقع اونه که گروه هدایت میکنه، بقیه زیر

مجموعهان. 

_ یعنی ایشون طرح میده شما اجراش میکنین. 

_ ما پروژه میگیریم، عطا بررسی میکنه. از طرفی چون
خالقیت و تجربهاش باالست و مهمتر ازاون پولشم داره،

کل کارو میگیره دستش و مارو میندازه جلو! 

_ چه خوب! و بعد شما هر کدوم یه تخصصی دارین؟ 

_ نه دیگه! منکه مشاور عطام  هیچ! بقیه خودشون تیم
دارن. شاهان و مدیا و کیت! گاه ی جمالم بهمون اضافه

میشه که البته بستگی به وسعت پروژمون داره. کارو
بررسی میکنیم و تیمو میکشیم تو میدون! 

_ حتما باید سود خوبیم داشته باشه؟ 
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فاضل دست به سینه شد و خیسی پنجه هایش روی پیراهن
سفیدش جا انداخت. در جواب او حرکتی به سرش داد و

گفت: 

_ بد نیست. اگه سرمایهگذار عطا باشه که تهش همگی
خوشحالیم. ولی اگه سقف قرارداد از جانب خواهان تایید و

توسط ما امضا بشه، دست و بالمون یه کم بستهس. 

بیزینس خوبی بود. چندتا جوان کاربلد که دورهم گردآمده
بودند و از مهارتشان به نحو احسن استفاده میکرد. هم

انرژیشان تخلیه میشد و حاصل زحماتشان به باد نمیرفت.
در لحظه ذهن دختر مشغول آنها شد و نگاه فاضل متمرکز

روی حلقه ی نقرهای رنگی که دوباره افکارش را به بازی
گرفته بود.  

ممکن بود این حلقه یادگار مادرشوهر یا یکی از اقوام
نزدیک باشد. مثل خیلی از ازدواجهای سنتی که بهترین
سرمایه ی زندگیشان را سر سفره ی عقد به عروسشان�

هدیه میدهند. غیر از آن هر تصوری غیر ممکن بود. چرا
که 
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نسل حلقه های موجود در بازار طبق آمار او البته، بیاندازه
با چیزی که اکنون به انگشت کوچک او بزرگ و مانند

لباسی شل و ول مینمود متفاوت و به سن و سالش قد
نمیداد. 

 #۵۳
 

عطا سرش را رو به نورگیر سقف گلخانه گرفت و خندهای
ریز و عصبی سر داد. کارش به جایی رسیده بود که از

خودی فرار میکرد و با غریبه ها درددل!  

چند روزی میشد که سر مسائل مالی با نادیا کلکل داشت و
موافق  هیچ یک از پیشنهادهای او نبود. تمام حسابهای

شفیع فعال مسدود بود و این وسط نادیا پیشنهادهای عجیب و
غریب و غیرقانونی مطرح میکرد. 

مشکلش با غیرقانونی بودنشان نبود، عمده ی مشکل او با
یک کالم بودن نادیا و خواسته های نابهجایش در این

شرایط سخت بود. انگار نه انگار که شفیع روزی شوهرش
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او و پدر بچه هایش بود. فکر رفتن در سرش جوالن میداد
و حاضر بود برای پر کشیدن از ایران به هر ریسمانی

چنگ بیندازد.  

آه کشید. خیلی نرم نگاهش را پایین و به چهره ی معصوم
و غرق خواب کودک سپرد. 

چه حس خوبی بود زل زدن به موجودی که گویا  هیچ
غمی در این دنیا ندارد. بازهم مشت کوچک آیهان را بین

پنجه های مردانهاش گرفت و نجوا کرد: 

_  هیچ میدونی حاضرم دار و ندارمو بدم که یه ساعت
جای تو باشم؟ 

مکث کرد. سپس تکیهاش را گرفت و خیلی ضربتی مثل
کسی که تازه فکری به ذهنش خطور کرده باشد، جفت

پاهایش را روی تخت باال برد و کنار او چهار زانو زد. 

_ اصال بیا مرد و مردونه حرف بزنیم خب؟ 
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مکث کرد. طولی نکشید که لبخند محوی به حرکت کودکانه
ی خودش زد و در ادامه گفت: 

_ ببین، یه جورایی ... یه جورایی من و تو باهم همدردیم. 



اووم، تو بابا نداری، منم ندارم. تا اینجاش درست؟  دوباره
سکوت کرد. 

_ امااا! اما یه جوراییم تو چند پله باالتر از من وایستادی.  

سینهاش سنگین شد. دمی بعد لبهایش را بهم کشید و نفس
پری از بینی گرفت. همزمان با پس دادن آن پر از حسرت

لب زد: 

_ تو مامان داری ولی من ندارم. دارماا! ولی انگار ندارم. 

نمیدونم واقعا! بابامم که بود  هیچ فرقی� نداشت. اونم بود
ولی انگار نبود. برای همین من و شعله از بچگی تنها

بزرگ شدیم. پول بود، خونه بود، خوراک خوب، مدرسه
ی خوب، معلم خوب، سرویس خوب، ولی...ولی خانواده

ی خوب، نه! 

نبود. هرچی بود که ظاهری بود، هرچیم نبود که نبود. به 
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قول ما بزرگترا از تو خودمونو کشته بود و از بیرون
مردمو! 

آیهان نقونوقی کرد و حرکت ریزی سرجایش زد. لبخند
عطا کشیدهتر شد و در ادامه گفت: 



_ اومدی نسازی! توام بعله! به همین زودی میخوای بری
و نباشی. باشه! توام نساز، ما که عادت کردیم به

ناسازگاری روزگار ولی یادت باشه که این رسم مردونگی
نیست. 

گفت و مشت بسته ی نوزاد را رها کرد. به گمانش حرف
زدن نوزاد را بیخواب میکرد و بلند شدنش مصادف میشد

با بیکار شدن مادرش.  

راستی عجب مادرش آرام و نجیب و منطقی بود. همانقدر
که این کودک احساس امنیت را به او میداد از مادرش هم

حس خوب آرامش میگرفت. 

فاضل پشت دیوار شیشهای دستی به صورتش کشید و
خوشحال از حال روبهراه او نفس راحتی پس داد.  
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بعد از بیست سال رفاقت� و همکاسه بودن دیگر قلق این
رفیق شفیق بدعنقش را میدانست. عصبی که میشد آنقدر
خودخوری میکرد که ناگهان کاسه ی وجودش لبریز و

گدازه های درونش بیاختیار دامن اطرافیانش را میگرفت.
در این شرایط  هیچکس نمیتوانست به او نزدیک شود جز
شخص بیطرفی که نقش یک شنونده ی خوب را بازی کند

و دلیلی برای دخالت در زندگی او نداشته باشد.  



قدمزنان سمت اتاق کارشان راه افتاد و از اینکه توانسته
بود شرایط را به خوبی مدیریت کند خودش را ستایش کرد.

فعال آفاق ماندگار شده بود و عطا با نوزادش مشکلی
نداشت. بعد از آن هم خدا بزرگ بود. شاید چنان ورق

برمیگشت که  هیچ کس باورش نشود. او وارد اتاق شد و
مدیا به حالت عجیب او ابرو باال انداخت. آدمهای این خانه

یکچیزشان میشد. هرکس برای خودش آهنگی میزد و
اداهای مشکوک و ماورایی از خودش درمیآورد. 
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غروب شده بود و وقت رفتن. آفاق نگاه ی به اطراف خانه
انداخت و عازم شد. تقریبا از پس همه ی کارهایش برآمده
بود و با همکاری خوبی که پسرک با او داشت موفق شده
بود خودی نشان دهد. تازه، به اصرار فاضل نهارش را

کنار آنها خورده و خودش را یکی مثل بقیه دیده بود.
زمانش اندک بود ولی حال خوبی داشت. خیلی بهتر از

زمانی که مجبور بود خودش را پنهان کند که مزاحم غذا
خوردن و گپ دوستانه ی آنها نباشد. 

آیهان را داخل قنداق فرنگی پیچید و بند ساکش را روی
شانه انداخت. آنقدر پسر خوبی بود که یک بوسه ی دلچسب



و عمیق از خاله هدیه بگیرد. لبهایش را به پیشانی کودک
چسباند. نرم و با احتیاط پوست لطیفش را بوسه زد و با

خودش نجوا کرد: 

_ آفرین که خالهتو درک میکنی. پسر خوبی باشی قول
میدم با همین سرعت برای خوشبخت کردنت پیش برم.  
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گفت و نگاه آخرش را روانه ی چهره ی نوزاد کرد و راه
افتاد.  

آژانس مقابل در منتظرش بود. و او فقط یک دوش آب گرم
دلش میخواست و یک دست لباس راحتی و چند لحظه

فراغت!  

عطا داخل اتاق کار بود و کیت تلفنی و به التین غلیظ با
مادرش گفتگو میکرد. مدیا هم که بعد از نهار بهانه تراشیده

و ترکشان کرده بود. 

 #۵۴
 

پس فقط مانده بود فاضل که طبق معمول داخل آشپزخانه
پرسه میزد و برای شکمش برنامه میریخت.  



سرک کشید، با احتیاط و مودبانه لبی تر کرد و صدایش
زد: 

_ آقا فاضل؟ 
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مرد جوان که در حال هم زدن شیر و شکر داخل فنجان
بود به سرعت برگشت. 

_ من دارم میرم، امری نیست؟ 

لبخند قشنگی روی لب فاضل نشست و قاشق چایی خوریش
را رها کرد. 

_ نه خانم! خسته نباشید، میخواید آیهان بدین تا دم ماشین
کمکتون کنم. 

آفاق نیم نگاه گذرا و با عطوفتی به چهره ی کودک انداخت
و در جوابش گفت: 

_ نه ممنون! امروز خیلی بهتون زحمت داده، اگه اجازه
بدین یه کمم پیش خودم. 

مرد جوان حرکتی به دستش داد و شانه ی ریزی باال
انداخت. 



_ صالح مملکت خویش خسروان دانند. شب خوبی داشته
باشین. 
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_ همینطور شما! در ضمن دوتا قابلمه غذا گذاشتم داخل
یخچال! فقط گرم کردن میخواد، دیگه زحمتش با خودتون.

فاضل به تایید سرش را تکان داد. در نهایت او خداحافظی
کرد و از خانه بیرون زد. 

همزمان با بسته شدن در، عطا به سرعت از داخل اتاق
بیرون آمد و فاضل را صدا زد: 

_ فاضل؟ استاد کجایی؟ 

فاضل از داخل آشپزخانه سرک کشید. عطا پرسید: 

_ آفاق رفت؟ 

_ آره؟ چطور مگه؟ 

_ای باباااا... 

گفت و بالفاصله سمت گلخانه پا تند کرد. گوشی موبایل
میان انگشتان کیت خشکید و مرد جوان به حرکت عجیب

او لبهایش را باال کشید. 
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او بیتفاوت قدم داخل آشپرخانه گذاشت و کیت دوباره
مشغول گفتگو با مادرش شد. 

 

پرهام دستی روی گونهاش کشید و خصمانه چشم ریز کرد.
هنوز بعد از گذشت ده روز جای سیلی سهراب روی

صورتش میسوخت و عذابش میداد. کینه ی بدی به دل
گرفته بود. هم از پدرش و هم از دخترعموی خبرچین و از

خود راضیش.  

انگشتانش سرید، مجددا روی فرمان ماشین نشست و زیر
لب با خودش غرید: 

_ یه بالیی سرت بیارم اون سرش ناپیدا! اکیبیری، دم
درآورده واسه من! 

در همین لحظه آفاق از خانه خارج شد و به سختی در را
پشت سرش بست.  
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نیشخند آمد و گوشه ی لب مرد را پر کرد. ضرر کرده
بود. 



بازهم مجبور شده بود دست داخل جیب مبارکش کند و
هزینه ی آژانس این به چشم و رو را بدهد. ولی اصال مهم
نبود. ضرر هنگفتش همان شبی بود که التماسش کرده بود.
به خاطر او تماسهای آزاده را بیجواب و چند ساعت داخل

ماشین انتظاری بیخود کشیده بود. لعنتی! جای همه ی
ضررهایش پر میشد ولی این یکی تا آخر عمر روی دلش

میماند و سوز میزد.  

آفاق پشت در بسته ایستاد و متعجب نگاه ی به دور و بر
انداخت. ابرو درهم کشید. سپس لبی برچید و با خودش

نجوا کرد: 

_ پ کو ماشین؟  

این طرف و آن طرف کوچه چند ماشین مقابل خانه هایشان
پارک شده و  هیچ خبری از آژانس نبود.  
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برگشت، نگاه ی به سر در خانه انداخت و خجالت کشید
زنگ بزند و سراغ بگیرد. چقدر باید مزاحم میشد و از

مرام و معرفت آدمهای این خانه سوءاستفاده میکرد؟ 

هوف بلندی به بیشانسی خود و بیمسئولیتی راننده ی آژانس
کشید و قدمزنان راه افتاد. هوا سرد بود و میترسید که



نوزاد سرما بخورد. پس کاله قنداق فرنگی را تا روی
صورت او پایین کشید و بیشتر و بیشتر کودک را به

خودش چسباند.  

چند قدم که با در خانه فاصله گرفت پرهام لبخند خبیثانهای
زد و چراغخاموش از ماشین پیاده شد. امشب زهرش را به

این دختر میریخت و جواب سیلی سهراب را با قدرت
بیشتری پس میداد. ولی نه روی صورت پدر! 

سیلی میزد به صورت کسی که خبرچینی کرده و میان او و
سهراب را شکرآب نموده بود.  
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با این فکر گامهایش را بلندتر و سریعتر برداشت. ناغافل
بند کیف او را از پشت سر کشید و در یک حرکت ضربتی

او را سمت خودش چرخاند.  

صدای جیغ آفاق در کوچه ی تاریک پیچید و پرهام
بالفاصله دستش را روی دهان او گذاشت. دختر بیچاره

دلدل زنان پشتش به سینه ی دیوار چسبید و ترسیده نوزاد
را به قفسه ی سینهاش فشرد. همزمان بند ساک از روی

شانهاش لیز خورد و روی مچ دستش افتاد. پرهام ولی
بیاهمیت به حال خراب او، میان تاریک و روشن کوچه

نیشخندی تحویلش داد و نجوا کرد: 



_ فکرشم نمیکردی دوباره بیام سروقتت آره؟ 

آفاق وحشتزده سری تکان داد و ناخودآگاه چشمهایش حالت
التماس و بیدفاعی به خودش گرفت. فشار انگشتان مرد

ولی روی لبهای او بیشتر شد. صورتش را مماس با
صورت او گرفت و به تهدید لب زد: 
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_ تا تو باشی پرهامو دست کم نگیری. حاال واسه من
خبرچین میکنی؟ میری پیش بابام زیرآبمو میزنی؟  قلب

دختر وسط سینه بالبال میزد و بیخبر از همهجا فقط و فقط
سرش را به عالمت نفی تکان میداد. 

چشمانش نم برداشت. پرهام مکثی کرد و غرید: 

_ حالیت میکنم یه من ماست چقدر کره میده. بیچشمو رو!
پا رو دم بد کسی گذاشتی، پرهام نیستم اگه.... 

_ اگه چی؟ 
 

صدای مردانه و محکم عطا اما از پشت سر آمد و اجازه
نداد که به تهدیدش ادامه دهد. برگشت، نیشخند مرد جوان

را به چشم دید و غرید: 

_ جنابعالی؟ 
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دست عطا ولی روی شانه ی او نشست و زیر چشمش تیک
ریزی خورد. سپس با انگشت شصت پشت لبش را نوازشی

داد و به کنایه پرسید: 

_ احتماال این شما نیستی که باید توضیح بدی؟ 

 #۵۵
 

_ برو رد کارت آقا مسئله خانوادگیه! 

_ ععع! تازگیا مسائل خانوادگیشونو تو کوچه مطرح
میکنن؟ 

پرهام حق به جانب ضربهای به شانه ی او زد و دوباره
غرید: 

_ چی میگی تو؟ دختر عموی خودمه هرکاری دلم بخواد
میکنم تو رو سننه؟ 

پنجه ی عطا ولی به سرعت بند چانه ی او شد. صورت به
صورتش غرشی� کرد و گفت: 
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_ تو غلط کردی با اون دل واموندهت! باغ وحششم قانون
داره یابو، اینجا که محل سکونته. 

مکث کوتاه ی کرد. اینبار نیشخندی زد و دوباره گفت: 

_ بلد نیستی مثل آدم زندگی کنی برو وسط جنگل چادر
بزن. اینجارو بسپار به ما، اونجا هم کیش زیادی داری

بهت خوش میگذره. 

_ هوی، حرف دهنتو بفهم، من عصبی بشم.... 

_  هیچ غلطی نمیکنی. االنم زود جول و پالستوجمع
میکنی از جلو خونهام گم میشی اونور. اینبارو ندید

میگیرم، دفعه ی بعد ولی سرو کارت با کرامالکاتبینه! 

پرهام حرص کرده بود. فکش تکان ریزی خورد. سپس
حرکتی ریزی به صورتش داد و چانهاش را از گیر

انگشتان او آزاد کرد.  

آفاق که نم اشک تا زیر گلویش نفوذ کرده بود بیرمق از
دیوار کند و قدمی سمت آنها برداشت. 
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_ تمومش کنید. پرهام بیا برو اینقدر آبرو ریزی نکن. 

پرهام دست به کمر شد و نیمنگاه معنیداری سمت او
انداخت. سپس نیشخندی زد و پرسید: 



_ آقارو میشناسی؟ 

_ این خانم واسه من کار میکنه، منظور؟ 

نیشخند پرهام غلظت بیشتری گرفت. تکخند بیصدایی زد و
بدون نگاه به مرد جوان دوباره پرسید: 

_ بهش گفتی قبال کجا بودی؟  

_ پرهام؟ 

آفاق ناله زد. پرهام ولی دوباره به حرف آمد و پرسید: 

_ از زندگیت چیزی میدونه؟ میدونه.. 

_ پرهام بس کن. خواهش میکنم. من...من به بابات چیزی
نگفتم. من خیلی وقته عمورو ندیدم چی از جونم میخوای؟ 
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التماس و نگاه بیقرار آفاق کارساز افتاد. پرهام پلک روی
هم گذاشت و در نهایت لب زد: 

_ میبینمت.  

گفت، بی معطلی تنهای به عطا زد و جفتشان را کنار
کوچه رها کرد. او سمت ماشین قدم تند و آفاق خجالت زده

نجوا کرد: 

_ ببخشید. من واقعا شرمندهم. 



عطا با دقت نگاهش کرد. دمی بعد پستونک آیهان را از
جیب شلوارش خارج کرد و با لحنی گرفته لب زد: 

_ این تو گلخونه جا مونده بود. 

نگاه دختر از روی انگشتان او تا چشمان منتظر و دقیقش
کشیده شد. هقهق ریزی زد. عطا گفت: 

_ فکر کردم شب بچه گریه کنه لنگ میمونی. بمون بگم
فاضل سوییچو بیاره برسونمت.  
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آفاق پستونک را از دست او گرفت و ناگزیر سکوت کرد.
در همین حین ماشین پرهام با شتاب زیاد از کنارشان 

گذشت. عطا با نگاه به عقبسر ماشین با خودش نجوا کرد: 

_ آدم بد پیلهایه. حدس میزنم به این راحتیا دست بردار
نیست. 

_ پسر عمومه! 

نگاه عطا چرخید. آفاق سرش را پایین انداخت و خجالتزده
ادامه داد: 

_ نمیدونم کی از دهن حرف زده که اینطوری داغ کرده. 

یک لنگه ی ابروی عطا باال رفت. 



_ که اینطور! ولی من فکر کردم شاید مسئله ی دیگهای
باشه. 

آفاق به سرعت� سرش را باال گرفت. عطا ولی نیشخند
معنیداری زد و گفت: 

_ هوا سرده، وایستا تا ماشینو بیارم.  
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و با گفتن این جمله او را با تمام آنچه به یکباره به ذهنش
هجوم آورده بود تنها گذاشت و رفت.  

او رفت و زن جوان دلنگران به قدمهای محکمش نگاه
کرد. منظورش از جمله ی آخر چه بود؟ مثال به غیر از
دعوای خانوادگی به چه چیز دیگری فکر کرده بود که
اینگونه لبخند میزد و از به زبان آوردنش ابا میکرد.  

تکان و ناله ی خفیف آیهان حواسش را پرت کرد. 

بدونتامل بند ساکت را دوباره روی شانه انداخت و شروع
به نوازش و تکان دادن کودک در آغوشش کرد.  

انگشت عطا روی زنگ قرار گرفت و چند لحظه بعد در
جواب فاضل گفت: 

_ اون سوییچ منو بردار بیار کار دارم. 



_ خیلی خب بابا چه خبره؟ کجا در رفتی مثل کش تمبون؟ 
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_ پستونک آیهان جا مونده بود. بجنب فاضل، بچه ها تو
کوچه سرما میخورن. 

گفت و نیمنگاه ی سمت زن جوانی انداخت که به سختی در
حال آرام کردن نوزادش بود.  

فاضل متعجب از پشت آیفون لب زد: 

_ بچه ها، کدوم بچه ها؟ 

_ فاضل میآری یا خودم بیام. 

_ نه نه صبر کن اومدم. 

ارتباط قطع شد. عطا دستهایش را داخل جیب شلوارش
کرد، شانهاش را به در خانه تکیه و به تماشای دختر

ایستاد.  

طبقه ی باال کیت دنبال فاضل راه افتاده بود و سوالپیچش
میکرد. 

_ عطا بود؟ چی کارت داشت؟ 
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فاضل کاپشنش را به تن و یقه ی آن را مرتب کرد. پشت
به او در جوابش گفت: 

_  هیچی، سوییچشو میخواست، تو بمون تا بیام. 

_ سوییچ؟ فاضل برگشت. 

_ آره، مترادفشم بگم؟ 

دلواپسی به آنی در نگاه زیبای کیت دوید و تکان ریزی به
سرش داد: 

_ کجا میخواد بره، نگفت؟ 

_ نه! ولی گمونم میخواد آفاقو برسونه. 

گفت و از در بیرون زد. کیت ولی طاقت نیاورد و
بالفاصله پر کاپشنش را گرفت. 

_ فاضل؟ 

_ ها! چیه باز؟ 
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چهره ی زیبای دختر حالتی بین نگرانی و گریه به خودش
گرفته بود. با التماس دم زد: 



_ چیزه! مگه آژانس نیومد دم در؟ فاضل این زنه شوهر
نداره که همش آالخون واالخونه؟ 

لحظهای سکوت برقرار شد. طولی نکشید که لبهای فاضل
به شکل نرمی کشیده شد. 

 #۵۶
 

و دو دستش را رو به آسمان گرفت. 

_ شفای همه ی مرضا، علیالخصوص مریض منظور! 

_ مسخره نکن فاضل دلم شور میزنه خب! 

نگاه مرد پر از تاسف شد. سپس لبهایش را بهم کشید و
سرش را تکان تکان داد. 

_ واقعا برات متاسفم. اگه به حرفام گوش میدادی زودتر از
اینا به نتیجه میرسیدی. 
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_ فاااضل؟ 

_ شوهرش فوت کرده. االنم یه زن تنها با یه بچه تو سرما
مونده و کمک الزم داره. نمیدونم آژانس کجا غیبش زده



پس دیگهام نپرس. مطمئنم توام اگه بودی کمکش میکردی.
حاالم اگه سوالی نیست برم تا اون بچه سرمانخورده. 

شل شد. تمام عضله های کیت زیبا شل شد و پر کاپشن او
را رها کرد. فاضل در ادامه نیشخندی تحویلش داد و

چرخید. همزمان با پوشیدن کفشهایش پرسید: 

_ تو مگه نباید االن خونه باشی؟ برو دیگه، استاد نگران
میشه ها! 

_ میمونم تا عطا برگرده. 

فاضل صاف ایستاد و چشم درشت کرد. کیت بیرمق و
سرخورده لب زد: 

_ به مامان گفتم که دیر میآم، نگران نمیشن. 
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سکوت داخل ماشین آنقدر سنگین بود که زن جوان را
معذب و به تالطم انداخته بود. مدام آیهان را در آغوشش

میچرخاند و سعی میکرد خودش را با او سرگرم کند. 

اصال دست و پایش را گم کرده بود و دنبال راه نجاتی
برای خودش میگشت. آیهان بهانه بود. یک بهانه ی خوب



که اگر لطف میکرد و یکی از همان گریه های خفنش را
اینجا سر میداد کمک بزرگی به او کرده بود.  

میان این گیرودار عطا از گوشه ی چشم نگاه ی به حرکات
عصبی و نمایشی او انداخت و کنار لبش کشیده شد.  

_ چیکارش داری خب؟ بزار بخوابه گناه داره. 

آفاق به خودش آمد، شرمنده و به سرعت� کودک را روی
زانو نگه داشت و در جوابش گفت: 

_ آخه شب دیگه خوابش نمیبره اذیت میکنه. میخوام بیدار
شه یهکم شیر بخوره. دوساعت هست که خوابیده. 
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_ گرسنهش باشه که تعارف نداره. پا میشه جای یه شیشه
دوتا شیشه میخوره. هوم؟ گفت به روی او لبخند زد.  

اسم شیشه که آمد ناگهان برق از سر دختر پرید. "آخ آخی"
با خودش نجوا کرد و در ادامه لب زد: 

_ خدا چرا حواسم نبود. 

_ چیزی شده؟ 

نگاه زن چرخید و بیمعطلی درخواست کرد: 



_ بیزحمت اگه تو مسیر داروخونه شبانهروزی هست نگه
دارین. 

عطا سرش را به تایید تکان داد. آفاق ولی صاف نشست و
با انگشت ضربه ی نرمی به چانه ی گرد و کوچک نوزاد

نواخت. 

_ دیدی چی شد؟ نزدیک بود شیرخشکت یادم بره. 
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کودک در خواب لبخند شیرینی زد و ته دل زن برای اولین
خنده های او ضعف رفت. او قربانصدقه ی نوزادش رفت

و متوجه نشد که مرد جوان با چه سیاستی رفتارش را
دنبال میکند. حرف نمیزند ولی عالوه بر ستایش کردن او،

باال و پایینش میکند. خط به خط او را میخواند تا به ته
داستانی برسد که جرقهاش از مدتی قبل توسط فاضل در
ذهنش زده شده و امشب با دیدن پسر عموی مزاحمش به

نقطه ی اوج رسیدهاست. 
 

مابقی مسیر در سکوتی نیمهنصفه سپری شد. او خودش را
با آیهان سرگرم کرد و عطا با او! 

نیم ساعتی گذشت تا اینکه مقابل داروخانه توقف کرد و رو
به او پرسید: 



_ چه مارکی؟ 
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آفاق به خودش آمد، از شیشه ی ماشین نگاه ی به بیرون
انداخت و تازه متوجه ی رقص نور بزرگی شد که سردر�

داروخانه را روشن کرده بود. 

بالفاصله به خودش جنبید، دستش را داخل جیب ساکش برد
و نجوا کرد: 

_ ممنون، بیزحمت حواستون به بچه باشه زود برمیگردم. 

کیف پول بین انگشتانش جا گرفت. ولی قبل از اینکه
حرکت دیگری از او سر بزند عطا در ماشین را باز کرد و

قدم بیرون گذاشت. 

_ چه مارکی؟ هرچی بگیرم اشکالی نداره؟ 

کیف پول بین انگشتانش ماند. لبهایش ابتدا تکان بیثمری
خورد و در نهایت ناله زد: 

_ ممنون ولی آخه.. 

_ زودتر لطفا، در ماشین بازه بچه سرما میخوره. 
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_ بیومیل! تا امروز فقط این مارکو بهش دادم. 

عطا سری به تایید تکان داد و بالفاصله در ماشین را بهم
زد. او سمت داروخانه دوید و نگاه زن تا لحظه ی آخر

گامهای تند و بلند او را دنبال کرد.  

آب دهانش را بلعید. کمی بعد لبش را با زبان تر کرد و رو
به آیهان پرسید: 

_ تو چی فکر میکنی؟ منکه میگم اینا فرشتهان که خدا
گذاشته سر راهمون. 

 هیچ صدایی از نوزاد نیامد. چنان در خواب ناز فرو رفته
بود که اگر دنیا را آب میبرد او را خواب! 

گوشه ی لب دختر حرکت ریزی رو به باال زد و نجوا
کرد: 

_ بخواب! االن وقت استراحته. بزرگ که بشی همین خوابم
نسیه میدن بهت. 

نفسی گرفت و پس فرستاد. نفسی که بیشتر شبیه آه و
حسرت بود تا دم و بازدم!  
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سپس نگاهش را از رخ زیبای نوزاد گرفت و به ورودی
داروخانه سپرد. 

دقایقی بعد عطا با دست پر بیرون زد و دواندوان سمت
ماشین آمد. آفاق مات و متحیر فقط و فقط نگاهش میکرد.

عطا ولی در عقب را باز کرد و دو بسته پوشک را به
همراه نایلونی که دو قوطی شیرخشک در آن بود را روی

صندلی پشت گذاشت. 

همزمان رو کرد به او گفت: 

_ خواستی پیاده شی اینا یادت نره. 

آفاق با همان حیرت به نیمنگاه ی به عقب انداخت و
خجالتزده دم زده؟ 

_ خدای من! اینهمه؟ حداقل بگین چقدر شد حسابشون کنم؟ 

 #۵۷
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عطا لبخندی زد و خودش را بیرون کشید. طولی نکشید که
روی صندلی راننده نشست و حین پس دادن نفسش گفت: 

_ فکر کنید کادوی تولدشه! خیلی که نباید دیر شده باشه نه؟



نگاهش کرد. آفاق که همچنان گیج و سردرگم میزد سری
تکان داد و لب زد: 

_ یه ماهش نشده. 

عطا با حفظ همان لبخند سری تکان داد و لبه های کتش را
به هم نزدیک کرد. سپس استارت زد و گفت: 

_ خوبه پس! خیلیام از غافله عقب نموندم. 

بازهم  هیچ حرفی برای گفتن نمانده بود. ماشین راه افتاد و
نگاه دختر به پشت سرش تکرار شد. آهسته و ناباورانه

نجوا کرد: 

_ شرمنده کردین به خدا! دستتون درد نکنه. 
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_ خواهش میکنم، حقیقتا پسرت از اون پسراس! شیرینه،
خدا برات نگهش داره. 

پسرش؟ پسر او یا پسر خواهرش؟  

نگاهش منحرف شد. ناخودآگاه پنجه های کودک را بین
دستانش گرفت و در جواب مرد دم زد: 

_ خدا شمارو حفظ کنه. امیدوارم دیگه غم نبینید. 



سینه ی مرد حرکت تندی رو به باال زد و او را بیجواب
گذاشت.  

فعال که میان غمها غوطهور و سرگردان بود. پدرش رفته
بود، مادرش سر جنگ داشت و خواهرش آن سر دنیا عین
خیالش نبود. تنها مانده بود، یک تنهایی تلخ و خسته کننده. 

آفاق وارد خانه شد و به سختی نایلونها را با خودش کشید. 
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سر و ریختش شده بود شبیه مادرهای زحمتکش و فداکار! 

به افکار خودش لبخند زد. سپس نگاه ی به چهره ی
معصوم نوزاد در خواب انداخت و وسط حیاط دلگیر و

سرد خانه درد دلش را در چند جمله ی کوتاه با او درمیان
گذاشت. 

_ همینجوری پسر خوبی باشی یه ساعته شام حاضره و
پاهامو کنارت دراز کردم. 

هم داخل خانه کار میکرد و هم بیرون از آن! سخت بود هم
نانآور باشی و هم امورات داخل را مدیریت کنی. نیاز به

یک توان ماورایی داشت این همه کار کردن. خصوصا که
مسئولیت سنگین یک نورسیده هم به گردنش بود و بیش از

همه باید وقتش را پای بزرگ کردن او صرف مینمود. 
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عطا متفکر وارد خانه و بیتوجه به حضور کیت راه ی
اتاقش شد. وسط مسیر برگشت به خانه تلفنی با نادیا دعوا
کرده بود و حال و حوصله ی  هیچکس، حتی خودش را

هم نداشت. 

وارد اتاق شد و در را به شدت پشت سرش بست.  

چرا حرف سرش نمیشد؟ چرا نمیتوانست شرایط را درک
کند؟ االن زمان انتقام گرفتن از شفیع بود؟ گیریم که انتقام

هم میگرفت، چه عایدش میشد؟ آدم مرده که ضرر نمیکرد،
فقط او بود که با این کینه ی شتری هم خودش و هم

اطرافیانش را آزار میداد. 

از بدنه ی در کند. قدمزنان خودش را تا وسط اتاق کشید و
اوور زمستانی مشکی رنگش را از تن خارج کرد. سپس
آن را روی تختخواب بزرگش پرتاب و بالفاصله مشغول

خارج کردن پلیورش شد.  
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دست انداخت، پایین پلیورش را از دو طرف گرفت و آن
را باال کشید. در همین حین کیت ضربهای به در زد و

آهسته پرسید: 

_ میتونم بیام تو؟ 

پلکهایش را روی هم گذاشت. عصبی و بیحوصله فکی
تکان داد و صدای خسته و گرفتهاش را رها کرد. 

_ داغونم کیت، مهم نیست بزار برا بعد! 

_ مهمه عطا! 

گفت و در اتاق را بیاجازه باز کرد. او میان در قرار
گرفت و عطا به سرعت چرخید و پلیورش را پایین داد. 

_ بیام تو؟ 

_ اومدی دیگه! حرفتو بزن میخوام برم دوش بگیرم. 

کیت دو به شک وارد شد، آهستهآهسته خودش را به او
نزدیک کرد و درست مقابلش ایستاد.  
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عطا بیحوصله ابرو باال داد. این فاضل کدام گوری بود که
کیت تا این ساعت در خانه ی او پرسه میزد؟ خسته و

کالفه لب باز کرد و تذکر داد: 



_ دیر وقت نیست؟ 

نگاه دختر آهسته باال رفت و نگرانیش تیک ریزی بین دو
ابروی مرد انداخت. 

_ به مامان گفتم دیر میآم. عطا من... 

ن نکن کیت حرفتو بزن!  نمِِ _ مِِ

بیحوصلگی تلخزبانش کرده بود. درماندگی ولی به جان
چهره ی زیبای دختر افتاده و او را تا مرز گریه کردن هم

رسانده بود. لبش را به دندان گرفت و رها کرد. طولی
نکشید که پشیمان شد. بهآنی پشت به او چرخید و گفت: 

_ ولش کن. شب خوبی داشته باشی. 

گفت و قدم تند کرد. عطا ماند و حرکت عجیب و غریب
دختری که انگار حال مساعدی هم نداشت. بیتفاوت شانه 
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باال انداخت. اینقدر این روزها شرایطش نامساعد بود که
دیگر نمیتوانست به کیت و اندک غصه های دخترانهاش دل
بسپارد. دوباره برگشت و تالش کرد پلیور را از تن خارج

کند. کیت ولی مقابل در توقف کرد. سپس 

نیمنگاه ی به پشت انداخت و در یک تصمیم آنی سمت او پا
تند کرد و ناغافل دستهایش را دور شانه او پیچید. 



عطا مثل برق از جا پرید. کیت سرش را به شانه او
چسباند و با التماس زمزمه کرد: 

_ دوستت دارم عطا! چطور دلت میآد اذیتم کنی؟ 

عطا خروشید، تند و عصبی قفل دستهای او را باز کرد و
رخ به رخش چرخید. 

_ حالیته چی کار میکنی؟ 

گوشه ی پلک دختر نم برداشت و بغض کرده سرش را
تکان داد. 

_ برو بیرون، زوود! 
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نگاهش رنگی از درد و خواهش گرفت. 

_ عطا یه فکری به حال... 

_ بیرون کیت! دیگه نمیخوام ببینمت. 

_ عطاا؟ 

 #۵۸
 



عطا عصبی پلک را روی هم گذاشت. به ثانیه نکشید که
یقه ی دختر را بین پنجه هایش گرفت و تا مقابل در اتاق

همراه یش کرد. سپس او را بیرون انداخت و غرید: 

_ میری تا خودم نگفتم دیگه اینورا پیدات نمیشه. 

اشک مثل گلوله های درشت برف، از آسمان چشمان دختر
سرازیر شد. عطا دوباره غرید: 

_ نبینمت دیگه، به سالمت! 

گفت و در اتاق را به روی کوبید.  
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چشمان دختر از صدای کوبید شدن در بسته شد و تکان
ریزی سر جایش خورد. 

 #۵۹
 

_ نبینمت دیگه، به سالمت! 

گفت و در اتاق را به روی کوبید.  

چشمان دختر از صدای کوبید شدن در بسته شد و تکان
ریزی سر جایش خورد. همزمان فاضل وحشتزده از

سرویس بیرون پرید و پرسید: 



_ چی شد؟ عطا برگشت؟ 

گفت و کنجکاو و نگران سمت دختر رفت. 

کیت ولی او را بیجواب گذاشت. گریهکنان کاله پشمیاش را
از داخل کیف کنفیاش خارج کرد و به سر کشید. فاضل

سردرگم بین در بسته و دختر غصهداری که مثل آهوی 
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ترسیده میدوید ماند. دستی به صورتش کشید و دلواپس رو
به دختر کرد و صدایش زد. 

_ کیت؟ کجا میری؟ صبر کن ببینم چی شده آخه؟ کیت خم
شد، پوتینهای ساقهبلندش را به پا کرد و هقهقکنان در

جوابش گفت: 

_  هیچی، منم رفتم کنار دست شاهان. 

کمر که راست کرد گویا صورتش را با شیلنگ قطور
آتشنشانی آب گرفته بودند. خیس و بارانی بود. فاضل لب

باز کرد ولی به کلمه نرسید. کیت دلخور در را باز کرد و
بیرون پرید.  

این بار فاضل بود که از صدای کوبیده شدن در به خودش
لرزید. دست پشت گردنش گذاشت، آهسته با خودش نجوایی

کرد و در نهایت ضربهای به در اتاق عطا نواخت. 



_ آهای، چی گفتی بهش؟ عطا میفهمی داری.... 
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بالفاصله در باز شد و عطا با یک تن پوش رکابی مقابلش
ایستاد. لبهای فاضل بهم دوخته شد. سپس ابرویی به شانه

ها و ه یکل پر او باال داد و بامزه گفت: 

_ رقابته؟ داداش ما که زمین خوردتیم ه یکلتو به رخ
میکشی؟ 

عطا عصبی نگاهش را منحرف کرد و غرید: 

_ همین، مشکل من با تو اینه که همهچیز به تمسخر
میگیری. 

فاضل دست به کمر شد و حق به جانب ابرو درهم کشید. 

_ اونوقت مشکلت با شاهان چیه؟ من پر از ایرادم درست،
ولی آقای همهچی تموم میشه بگی مشکلت با این دختر

بیچاره چی بود که مثل ابر بهار اشک میریخت و نتونست
یه کلمه درست حرف بزنه؟ 

ابروهای کشیده و پرپشت مرد درهم شد و چشم ریز کرد. 

بعد از کمی سکوت فاضل در جواب خودش گفت: 
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_ نهخیر رئیس! مشکل از ما نیست، از توئه که با
هیچکس نمیتونی بسازی. 

_ فاضل؟ 

_ ای بابا کوفت و فاضل! 

برگشت، دستی برای او پرت کرد و رفت که تنهایش
بگذارد. عطا ولی قدمی از اتاقش بیرون گذاشت و گفت: 

_ وقتی نمیدونی جریان چیه غلط میکنی ازش دفاع کنی. 

_ برو بابا! 

_ استاد حکم پدری به گردنم داره، من نون و نمک این
خانوادهرو خوردم میفهمی یعنی چی؟ 

_ نه فقط تو میفهمی؟ 

_ آره فقط من میفهمم. پدرش این دخترو دست من سپرد.
تو که این چیزا خوب حالیته، پس دیگه چی میگی؟ 
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فاضل کفشهایش را روی زمین پرت کرد و سوئیچش را از
آویز مقابل در قاپید. لحظهای بعد سمت او برگشت، با



جدیت تمام دستش را سمت او گرفت، با انگشت نشانش داد
و به تاکید گفت: 

_ من میگم مرد و مردونه وایستا جلوش، بگو نمیخوامت. 

میگم انصافم خوب چیزیه. این دختر سه ساله به پات
نشسته، تکلیفشو مشخص کن بره پی زندگیش. 

_ چطوری؟ به چه زبونی بگم بفهمه؟ 

_ به همون زبونی که اشک همهرو درآورده. عقلکل، آقای
همهچیز فهم، جناب بینقص، هرچیزی یه راه ی داره، بگرد

راهشو پیدا کن.  

سیبک گلوی عطا باال و پایین شد. فاضل ولی تلخندی زد و
بیخداحافظی او را تنها گذاشت. 

با رفتن او خانه خالی از هر موجود زندهای شد. عطا که
مدتها بود خودش را جزء زنده ها تلقی نمیکرد، پس 
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همان بهتر که فاضل هم رفت. امشب این خانه مامن خوبی
برای دلدادگی با ارواح بود. با این فکر " به جهنمی" حواله

ی فاضل کرد و به همان شکل عصبی وارد اتاقش شد. 

 #۶۰
 



سلطانی نیمنگاه ی سمت سرگرد انداخت و نجوا کرد: 

_ نظرتون چیه قربان؟ ارتباط خواهر آتوسا با پسر مقتول
شک برانگیز نیست؟ 

کمالی متفکر دستی به ریشهای مرتب و پرش کشید و در
جواب او پرسید: 

_ رفت و آمدای این خونه رو مرتب چک میکنید؟ 

_ بله قربان! مو به مو بچه ها گزارش کار رد کردن دادم
خدمتتون. 
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_ تعداد بچه ها رو زیاد کن بگو چشم از در این خونه
برندارن.  

_ چشم قربان، ولی نگفتین؟ نظرتون چیه؟ 

کمالی با طمانینه برگشت و نگاه ی به چشمان منتظر
سروان انداخت. سپس آرنجش را به شیشه ی بغل تکیه داد

و در جوابش پاسخ داد: 

_ ابهامات این پرونده زیاده سروان، هنوز برای نظر دادن
خیلی زوده. 



_ ولی قربان خودتون دیدین که چی شد. به نظر منکه
نتبای باشهخیلی سادهس. مرگ شفیع میتونه یه جور 

بین... 

نگاه کمالی که عاقل اندر سفیه شد سکوت کرد. دمی بعد
شانهای باال انداخت و ادامه داد: 

_ مگر اینکه... مگر اینکه شما به چیز دیگهای فکر کنید
که من نمیکنم. 
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گوشه ی لب کمالی انحنای ریزی رو به باال برداشت و
تکخند بیصدایی زد. سپس سری تکان داد و نجوا کرد: 

_ هنوز آبدیده نشدی سروان. 

سلطانی ابرو پراند. سرگرد ادامه داد: 

_ آتوسا کجاست؟ این بچه ی کیه؟ اگه مال آتوساست� تو
بغل آفاق چه میکنه؟ مگه نمیگین رفت و آمد خونهرو زیر

نظر دارین؟ آتوسا کی اومد؟ کی رفت؟ کی زایید؟ االن
کجاست؟  

مکث کرد. دمی بعد چشم در چشم او پرسید: 

_ تا حاال به این سواال جواب دادی؟ 



سیبک گلوی مرد جوان باال و پایین شد. سرگرد دوباره
پرسید: 

_ خواهر آتوسا چه نفعی از مرگ شفیع میبره؟ خودش
چی؟ غیر از اینکه طبق شواهد خریدار یکی از واحدا بوده

نسبت دیگهای با شفیع داشته؟  
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سلطانی خجالتزده و به تایید سرش را تکان داد. کمالی
نیشخندی زد و گفت: 

_ اینقدر که نبودن آتوسا این وسط سوالبرانگیزه ارتباط
خواهرش با پسر مقتول نیست. فکرتو به کار بنداز سروان!

بعدش میفهمی همیشه تو سادگیا پیچیدگی خاصی وجود داره
که از چشم غیر مسلح دور میمونه. 

_ چشم غیر مسلح قربان؟ 

کمالی خنده ی ریزی کرد و آرنجش را از شیشه ی بغل
گرفت. سپس پنجه هایش را درهم قفل و ضمن اینکه کشش
جانانهای به دستهایش میداد صدای خستهاش را رها کرد. 

_ یعنی چشمی که فقط ظواهر میبینه.  

نگاهش کرد، سپس دستهایش را انداخت و گفت: 



_ شغل ما ایجاب میکنه دقیق باشیم. جای دوتا چشم چهارتا
الزم داریم سروان، متوجهای که؟ 
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این بار دو انگشتش را مقابل چشمهایش گرفت. 

_ دوتا اینجا، دوتام پشت سر! 

سلطانی آب دهانش را بلعید. سرگرد نیشخندی زد، سپس
کمربند ایمنیش را کشید و تکیه داد. 

_ راه بیفت سروان! دو شبه نخوابیدم موریانه ها افتادن به
جون مغزم دارن سوراخش میکن. 

دست به سینه شد. کمی بعد در سکوت سرش را به پشتی
صندلی تکیه داد و پلکهایش را روی هم گذاشت. 

تذکرش به مرد جوان به موقع و عمیق بود. طوریکه
بیحرف استارت زد و در سکوت درس امروز را برای

خودش مرور کرد. 

دو چشم اضافه برای شغل آنها معنی همان دقت یا بهتر بود
بگوید زیرکی بیشتر را میداد. که اگر از آن بینصیب میبود،
با چشم غیرمسلح هرگز نمیتوانست پیچیدگیهای پنهان میان

سادگی پروندها را ببیند. 
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امروز خانه خلوت و سوت و کور مینمود. عطا همان
گوشه ی گلخانه را برای خودش برگزیده و مدیا داخل اتاق

کار پای سیستم عطا مشغول بود.  

از کیت و فاضل هم که  هیچ خبری نبود. و انگار تمام
جنب و جوش اینجا به حضور و شلوغکاری این دوتا

برمیگشت. جیغجیغ کردنهای کیت و مدیریت گرم آن کچل
مهربان! 

دلش گرفت. از چی خودش هم نمیدانست. شاید جمع شدن با
آنها را دوست داشت، شاید هم از تنهایی و بند خسته شده
بود و در ضمیر ناخودآگاهش به دنبال اجتماعی کوچک
شبیه آنها میگشت که به ظاهر انرژیش را تخلیه کند.  

در هرحال، سینی چای عطا را برداشت و راه ی گلخانه
شد. 
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مرد جوان روی تخت دراز و پا روی پا انداخته بود. 

پنجه هایش را زیر سرش قفل و نگاهش به نورگیر تعبیه
شده در سقف گلخانه بود.  



آفاق با نوک پا ضربهای به در شیشهای زد و منتظر
ایستاد.  

عطا به سرعت خودش را جمع کرد، صاف روی تخت
نشست و همزمان با صاف کردن صدایش اجازه ی ورود

داد. 

_ بیا تو! 

 نفس گرفت، با همان نوک پا در شیشهای را برای ورود
باز کرد و قدم داخل گذاشت. او وارد شد و عطا در حالیکه

یک دستش به لبه ی تخت بود، با دست دیگر دکمه ی
باالیی پیراهنش را بست و لب جنباند: 

_ ممنون، بزارش همین جا! 

بازهم به سنگ مرمر سفید کنار تخت اشاره زد. چین
ریزی بین دو ابروی دختر افتاد. ناگزیر سینی را روی آن

سر داد و نجوا کرد: 
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_ چیز دیگه الزم ندارین؟ 

دو دست عطا لبه های تخت را لمس نمود و پرسید: 

_ پسرت چطوره؟ دیگه نیاوردیش؟ 



لبخند زد. بیآنکه نگاهش کند پنجه هایش را در هم قفل کرد
و جوابش را داد. 

_ خدارو شکر حال مامان مساعد بود گفتم دیگه مزاحم شما
نشم. 

لبخند محوی روی لب عطا نشست و سرش را پایین
انداخت. 

_ مزاحم؟  

کلمه ی "مزاحم" را برای خودش تکرار کرد و دوباره
نگاهش را باال کشید. 

 #۶۱
 

 408 

  

_ تنها موجودات بیآزار روی زمین همین بچه هان! ما آدم
بزرگا که  هیچی، هرچی گند و کثافته از همین بزرگ

بودن و به حساب عاقل بودنمون درمیآد. 

حالش خوب نبود. چهرهاش گرفته و کلماتش را سفت و
عصبی به زبان میآورد. آفاق متعجب نگاهش کرد. عطا

نیشخند محوی تحویلش داد و گفت: 



_ نهارمو بیار همین جا! خودتم با مدیا بشین پای میز تنها
نباشه. 

_ پس بقیه؟ 

_ کسی نمیآد. توام خیلی خودتو خسته نکن. 

آفاق آب دهانش را بلعید. کنجکاو شده بود. دلش 

میخواست بپرسد چرا؟ احوالی از کیت بگیرد و سراغی از
فاضل! اما حال و هوای دم کرده ی مرد جوان نه یب میزد

که دمش را روی کولش بگذارد و برود. که اگر لب باز
کند عواقب بعدش را هم باید خودش بپذیرد.  
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سرش را روی شانه خم کرد و چشم ریزی به زبان آورد. 

سپس با اجازهای گفت و چرخید. او چند قدمی به شیشه ی
میرال نزدیک شد و عطا بالفاصله صدایش زد. 

_ آفاق؟ ایستاد، به صدای او برگشت و نگاه ی به
عقبسرش انداخت. 

_ بله! 

_ هرازگاه ی آیهانو بیار، نگران نباش جای کسیو تنگ
نمیکنه. 



لبهای آفاق از هم فاصله گرفت و در نهایت به "چشم" گفتن
دوبارهای بسته شد.  

عطا لبخند محوی تحویلش داد و کمی بعد، زن جوان از
محیط دلگیر و هوای سنگین گلخانه گریخت.  

 #۶۲
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بیرون از آنجا ولی حس بهتری وجود داشت. حتی در نبود
فاضل فضای داخل سالن را بهتر از محیط شیک اما گرفته

ی آنجا میتوانست تحمل کند.  

وارد آشپزخانه شد. سینی دوم چای را برای مدیا آماده کرد
و دوتا شکالت هم کنارش گذاشت. 

تنها کسی که چایش را با شکالت میخورد مدیا بود. از
مدت زمان حضورش در این خانه چیز زیادی نمیگذشت. 

ولی تقریبا دستش آمده بود دل هر کدام به چه روشی به
دست بیاورد. 

نگاه مدیا همزمان با ورود او از سیستم گرفته شد و باال
رفت. لبخند زد. با انگشت عینک بدن فِِرمش را کمی باالتر

از تیغه ی بینیاش گذاشت و دست به سینه نشست. 



_ آخ دمت گرم! یه جوری هوس چایی کرده بودم که
نمیدونی. 
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آفاق لبخند به لب پیش رفت و سینی را روی میز، کنار
دست سیستم عطا گذاشت. نگاه مدیا بالفاصله شکالتهای
کنار قندان را شکار کرد و ذوقزده با خودش نجوا کرد: 

_ ای جون، شکالتم که آوردی، این چایی دیگه خوردن
داره. 

انگشتان آفاق لبه ی میز سرید و بیتوجه به جمله ی او بعد
از مکثی به حرف آمد. 

_ عینک چه بهت میآد. 

_ جدی؟ چشمات قشنگ میبینه. نزدیک بینم ضعیفه
مجبورم ازش استفاده کنم. 

_ ساده و شیکه! نوجون که بودم یه دوره دلم میخواست
عینک بزنم.  

شانه باال انداخت، با حفظ همان لبخند ادامه داد: 

_ فانتزی ذهنم بود دیگه. مثل خانم معلما، یا چه میدونم
مهندسا! 
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_ عززییزم! هممون یه دوره از این فانتزیای خفن داشتیم. 

خود من فکر میکردم هرچی کلیپس موهامو باالتر ببندم
خوشگلترم، االن تحمل همین چند سانتشم ندارم.  

سپس دستی به موهایش کشید و با لبخند ادامه داد: 

_ همش فکر میکنم اضافین میخوام با قیچی بیفتم به
جونشون. 

آفاق متعجب ابرو باال داد. مدیا خنده ی ریزی کرد و سپس
به صندلی کنار دستش اشاره زد. 

_ بشین دختر اینا همه حرفه.  

_ آخه...آخه یه کوچولو دیگه کار دارم. انجامش بدم... 

_ کار که همیشه هست. بشین یه کم با هم حرف بزنیم. 

تردید و دو دلی در نگاهش نشست و به سرعت� پر کشید. 

او به خواست مدیا روی صندلی جا به جا شد و مدیا با ولع
یکی از شکالتها را باز کرد و داخل دهانش چپاند. سپس

کمی از استکان چایش را سر کشید و گفت: 
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_ آخآخ چه داغه! 

_ فرصت بده خب! تازه دمه، از رو سماور برش داشتم. 

مدیا استکان را داخل سینی گذاشت و دست روی لب و
دهانش کشید. سپس رطوبت چای را با انگشتش پاک کرد و

گفت: 

_ نمیتونم که! هولم، همیشه انگار یکی هست که دنبالم
میکنی. 

لبهای آفاق از هم کشیده شد. مدیا گفت: 

_ فشارمم که انگار با حرکت سرم تنظیم شده. سرم میافته
پایین اونم میافته. 

گفت و خندید. آفاق ابرویی باال داد و پرسید: 

_ آها، پس برای همین درخواست شکالت میدی؟ 

_ دقیقا!  

آه کشید. استکان چای را داخل سینی به بازی گرفت و
نگاهش را به نقطهای روی دیوار مقابل سپرد. 
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_ مادرم که بود همیشه یهمشت نخودچی کشمش ته جیبم
پیدا میشد. اون که رفت خودمم گم کردم چه برسه به

شکالت و کشمش! 

_ فوت شدن؟ 

ناله ی آفاق همراه با تاسف بیرون زد. مدیا لبخند محزونی
زد و به تایید سرش را تکان داد. 

_ آره، یه سالی میشه که ندارمش. 

_ خدا رحمتشون کنه، ناراحت شدم که! 

مدیا سینه پر کرد. 

_ ممنون. عوضش یه بابای خوب دارم که با دنیا عوضش
نمیکنم. 

گفت، خودش را پیش کشید و انگشتانش روی میز   چفت
هم کرد. آفاق در جوابش گفت: 
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_ باباهارو که دیگه نگو. خود من یه بابا سعید داشتم همه
ی نازم به اون بود. بابام که رفت غرور و اعتبارمم باهاش

رفت. 



حسرت در لحن و صورتش خودنمایی کرد. مدیا سری
تکان داد و گفت: 

_ مثل من! همه ی امیدم بعد از رفتن مامان ناامید شد. 

راستی آفاق؟ _ جونم؟ 

مدیا لبخندی زد و گفت: 

_ جونت سالمت! میدونی فیوریت(موردعالقه) مامان چی
# ۶۳بود؟ 

 

آفاق سری تکان داد و مدیا در ادامه گفت: 

_ یه دختر خانم و متین مثل تو داشته باشه. 
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جفت ابروهای زن جوان به تعجب در باالترین حالت ممکن
خودش قرار گرفت. مدیا خنده ی ریزی دیگری کرد و

گفت: 

_ به خدا! باور نمیکنی اگه بگم چقدر با هم سروکله
میزدیم. آخه مامان فرهنگی بود، بُُعد مذهبی ذهنشم باال بود.

بعد من.... 

اشارهای به خودش زد و با خنده ادامه داد: 



_ همین جوری بودم. اهل دنگ و فنگ نیستم، ولی آزادیو
دوست دارم. 

_ فکر نکنم کسی پیدا شه که از آزادی بدش بیاد. 

_ آره! ولی یادمه روزی که مامان فهمید با یه گروه
مردونه وارد این عرصه شدم، بهم ریخت. خیلی سعی

کردم قانعش کنم محیط فقط محیط کاریه، ولی بازم تا روز
آخر این نگرانیو با خودش کشید. 

_ آخی! خدا رحمتشون کنه، بیمار بودن؟ 
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_ نه بابا! یه شب خوابید صبح دیگه بلند نشد. راحت و
آسوده! 

_ اله ی بگردم. حتما خیلی اذیت شدی درکت میکنم. 

مدیا آه بلندی کشید و در جوابش گفت: 

_ آره! بعدش خیلی تالش کردم همونی بشم که مامان
میخواست. ولی چه فایده وقتی نبود و نمیدید. اینقدر که این
نبودنش برام سنگین تموم شد، منم لج کردم و شدم اینی که

االن میبینی. 

دوباره به خودش اشاره زد و خندید. از آن دست 



خنده هایی که از سر اجبار میآید نه دلخوشی. آفاق ولی با
متانت لب باز کرد و به گرمی در جوابش گفت: 

_ منکه یه خانم مهربون تحصیلکرده بیشتر نمیبینم. 

مدیا پلک روی هم گذاشت و به لبهایش اجازه ی کشیده
شدن داد. 
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_ نظر لطفته. ولی نکته اینجاست که خودم دوستش ندارم.
من...راستش من وقتی تورو میبینم حس میکنم شاید بهتر

بود جامون باهم عوض میشد. 

_ مدیااا؟ 

_ راست میگم آفاق. اگه تو جای من بودی شاید مامانم
حسرت به دل از این دنیا نمیرفت. 

 هیچ درکی از حرفهای او نداشت. اگر مدیا گذشته ی
سخت او را میدانست بازهم دوست داشت جای او باشد؟

یک دختر تحصیل کرده ی سابقه دار!  

گرمش شد. ناگهان حرارت از داخل یقه ی لباسش باال زد
و فلفور از جایش پرید. 

_ کجا؟ 



_  هیچی یهو یادم افتاد زیر گاز کم نکردم. ببخشید االن
برمیگردم. 
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_ اکی، سرتو خوردم، برو تا منم ببینم در نبود این دختره
چه گلی باید به سرم بگیرم. 

کلمات به شکلی نامفهوم با پرده ی گوشش برخورد میکرد
و جلوی واکنش درستش را میگرفت. منظورش از دختره
یا گل گرفتن سر را نفهمید. ابتدا چشم ریز کرد. لحظهای

بعد به خودش آمد، "باشه ی" نیمهجانی در جوابش داد و از
اتاق خارج شد. 

سرش سنگین بود و سینهاش سنگینتر!  

بیرون از آن محیط پیشانیاش را بین دو انگشت گرفت و
فشار داد.  

سوءسابقه! بدترین واژهای که مثل لکه ی ننگ بر پرونده
ی زندگیش حک شده بود و  هیچکس و  هیچوقت قادر پاک

کردنش نبود.  

از کنار صدای بلند جروبحث عطا، با شخصی که هویتش
نامشخص بود گذشت و وارد آشپزخانه شد.  
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ای کاش مدیا هرگز آرزو نکرده بود که جای او باشد. و
شاید بهتر بود آرزویش را مقابل او به زبان نمیآورد.  

چقدر احساس کمبود و حقارت میکرد. وقتی مجبور بود
کنار هم سن و سالهای خودش بنشیند و خفقان بگیرد. 

سکوت کند و حسرت بخورد. و درست زمانی که آنها از
خودشان میگویند او الل شود چون چیزی برای گفتن ندارد.

پای سینک ایستاد، یک لیوان آب خنک از شیر پر کرد و
یهکله سر کشید. 

سپس دستهایش را لبه ی آن گذاشت و لیوان را محکم نگه
داشت. 

اگر دختری که در چند متری او، در اتاق کارش پشت
سیستم نشسته بود و از جایگاه ی که برای خودش دست و
پا کرده بود لذت میبرد، گذشتهاش را میفهمید بازهم آرزو

میکرد که جای او باشد؟ 
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تلخند زد. تکانی به ته مانده ی آب درون لیوان داد و با
خودش نجوا کرد: 



_ نه! بازم  هیچکس جز خودت نمیتونه تحملش کنه. 

در همین حین صدای فریاد عطا هوش از سرش پراند. 

ترسیده لیوان را داخل سینک رها کرد و بیرون پرید.  

او خودش را به سالن رساند و مدیا از داخل اتاق ناله زد: 

_ خدا لعنتت کنه عطا، پام داغون شد. 

عطا ولی مقابل گلخانه رژه میرفت و عصبی سر مخاطبش
فریاد میکشید.  

آفاق دلواپس پیش رفت، از گوشه ی چشم مرد جوان را
زیر نظر گرفت و با احتیاط از مقابل چشمانش رد شد و

خودش را به اتاق رساند. 

عطا بیتفاوت به همه چیز دوباره فریاد کشید. 

_ جمال، جمااال! خونه های اون برج قدیمی نیست که
دنبال کانال کولرش میگردی. چیلر داره. سیستم 
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سرمایشی گرمایشیش کامله، حالیته؟ یه بار ازت خواستم یه
کار انجام بدی ببین چه اعصابی داری ازم خرد میکنی. 

مابقی فریادش ولی پشت در بسته ماند. آفاق به سرعت
خودش را داخل انداخت و سراغی از مدیا گرفت. 



دختر جوان کف اتاق پهن شده بود و با چهرهای درهم
شصت پای چپش را میمالید.  

کنار دستش نشست، دلواپس دست روی شانهاش گذاشت و
به حرف آمد. 

_ چی شد یهو؟ سرخ شدی چقدر؟ 

مدیا نگاه تلخی سمت در اتاق انداخت و در جوابش غرید: 

_ خاک بر سر، روانش پاک پاکه. 

_ کی؟ آقا عطا؟ 

_ نه پس من! منکه عین آدم داشتم کارمو میکردم. این یهو
داد زد از جا پریدم. 

 #۶۴
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گفت، تند و تند شصت پایش را ماساژ داد و اوفاوف کرد. 

خنده تا مرز لبهای آفاق پیش آمده بود و کم مانده بود که به
انفجار تبدیل شود. لبهایش را بهم فشرد. دستی پشت شانه

دختر ضرب دیده کشید و با صدایی دورگه لب زد: 

_ اشکال نداره. بزار کمکت کنم بلند شی. 



_ نه بابا خودم پا میشم. یه لحظه فکر کردم چی شده، هول
کردم شصت پام گیر کرد به پایه ی این کوفتی خوردم

زمین. 

با مشت ضربهای به تنه ی میز زد و دوباره زیر لب
غرید: 

_ نکبت! 

با این حرکت آخر او طاقتش طاق شد. بیاختیار دستش را
مقابل دهانش گذاشت و خنده ی ریزش را رها کرد. 

_ ببخشید دیگه دست خودم نیست. 
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مدیا نگاهش کرد. طولی نکشید که لبخند محوی به شرایط
پیش آمده زد و گفت: 

_ آره بخند! بایدم بخندی. ولی بازم خاک بر سر عطا که
این بالرو سر من آورد. 

_ ه یس! میشنوه ناراحت میشه. 

_ بشنوه. مگه ازش میترسم؟ 



_ نه خب، ولی زشته بفهمه داری پشت سرش حرف
میزنی. میگم پاشو بشین رو صندلی یه لیوان آب برات

بیارم. 

_ نمیخواد. دیگه حوصلهشو ندارم، بیزحمت اون سیستمو
خاموش میکنی؟ 

نگاه آفاق باال رفت و دمی بعد روی پا بلند شد. همزمان با
اجرای خواهش او مقابل سیستم ایستاد و گفت: 

_ پس پاشو برو تو سالن اینطوری کف اتاق نشین. 
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انگشتانش روی موس نشست، نوک پیکان را باال برد و
ناغافل چشم ریز کرد. دمی بعد لب باز کرد و پرسید:  

_ این سهکنجی که ازش عکس گرفتی تیوی رومه یا
کتابخونه؟ 

سکوت کوتاه ی بینشان برقرار شد. مدیا از همانجایی که
نشسته بود گردن کشید و در جوابش پرسید: 

_ چیزی گفتی؟ 

آفاق حرکتی به گردنش داد و چشم در چشم او لب باز کرد.



_ پرسیدم این سهکنجه کجاست؟ طرح کاغذ دیواریش
تیرهس! اگه کتابخونهس که خیلی مهم نیست، ولی اگه
سیستم تصویری میآد جلوش بهتر نیست یه کم شادتر

انتخابش کنی؟ 

مدیا متفکر ابرویی درهم کشید و از خیر شصت پایش
گذشت. طولی نکشید که بلند شد و لنگانلنگان خودش را 
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به او رساند. سپس دست روی شانه ی دختر گذاشت و
نگاهش را به تصویر پیش رو داد. 

_ اینجا قراره یه گرامافون قدیمی بزارن، از این دکورای
لوکس کالسیک! 

_ طالیی یا نقرهای؟ 

_ طالیی، چطور مگه؟ 

آفاق روی صفحه کلیک کرد و گل شیپوری نارنجی رنگ
را بزرگتر از قبل روی تصویر به نمایش درآورد. سپس

صاف ایستاد و دستهایش را روی سینه جمع کرد. با جدیت
تمام گفت: 

_ ترکیب طالیی با زمینه ی تیره بد نیست، ولی این به گل
نگاه کن. پشت گرامافون گم میشه.  



مدیا با دقت ابرو درهم کشید. آفاق در ادامه گفت: 

_ من مجله های حرفهای زیادیرو خوندم. ببین، سبک
معماری داخلی و خارجی باهم فرق داره. اگه میخوای 
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تلفیقی از معماری سنتی و مدرنرو اجرا کنی باید به
جزییاتش اهمیت بدی. 

مدیا با دقت گوش سپرده بود. آفاق دوباره ضربهای به
موس زد و صفحه را به حالت اول برگرداند. 

_ خودت یه گرامافون طالییرو مقابل این طرح تصور کن.

نگاه مدیا روی صفحه چرخید. او گفت: 

_ یه دکوری نسبتا بزرگ، به ابعاد تقریبی سی در یک! 

چی از طرح پشتش باقی میمونه؟ 

مدیا دستی به چانه کشید و با خودش زمزمه کرد: 

_ ساقهش میره پشت دکور ولی گلبرگاش... 

_ طرح باید با مخاطبش حرف بزنه. نظر من اینه که روی
همین زمینه یه طرح دیگه انتخاب کنی. یه طرح افشان ولی
نه زیاد شلوغ! چیزی که مثل قاب اطراف دکور بگیره ولی

خودش پنهان نشه. 



_ خونه خیلی بزرگ نیستا؟ 
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_ برای همین میگم شلوغ نباشه. حتی میتونی از تکنیکای
دیگه استفاده کنی. حتما که نباید کاغذ دیواری باشه. پتینه،
ورق طال و خیلی چیزای دیگهام هست که میتونه جلوه ی

بیشتری به کار بده. 

نظراتش بدجور ذهن مدیا را به خودش مشغول کرده بود. 

کمی فکر کرد، بیحرف از او فاصله گرفت و مقابل در
اتاق ایستاد. لحظهای بعد برگشت و گفت: 

_ یادت باشه مجله هایی که گفتی بیاری منم بخونم. 

آفاق متعجب نگاهش میکرد. قبل از اینکه سرش را به تایید
تکان دهد زن جوان در اتاق را باز و عطا را صدا زد: 

_ عطا؟ آقای پناه ی یه لحظه لطفا! 

_ برای چی صداش میکنی؟ 

ناله ی خفیف او سبب لبخند مدیا شد. برگشت و گفت: 

_  هیچی! بگم بیاد تا دیر نشده دیه ی شصت پامو بگیرم. 
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چهره ی او ولی حالتی از تردید و دودلی داشت. همانقدر
که آنها با عطا راحت بودند او معذب بود. کال ترجیح میداد

کمتر مقابل چشمش فِِر بخورد و بیشتر سرش به کار
خودش باشد. هرچند که آتش این مرد تا این لحظه

دامنگیرش نشده بود و از این بابت خدا را شکر میکرد. 

عطا بیحوصله کنار در شیشهای ایستاد و پرسید: 

_ بله، کاری داشتی؟ 

_ حرفات تموم شد؟ کشتی اون جمال بدبختو، تا خون به پا
نکنی راحت نمیشی انگار نه؟ _ حرفتو بزن چی

میخواستی؟ 

_ خب بابا خوش اخالق! یه لحظه بیا میخوام نظر بگیرم. 

_ حوصله ندارم، هرچی خواستی پیرینت بگیر بعدا میبینم.
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مدیا لپهایش را پر کرد و در نهایت نفسش را پر صدا
بیرون فرستاد. سپس رو به آفاق کرد و معترض به حرف

آمد. 

 #۶۵
 



_ میبینی توروخدا! به نفعشم که میخوای کار کنی
طاقچهباال میزاره. 

طفلی آفاق! وسطشان گیر افتاده بود و نمیدانست چه
واکنشی نشان دهد. درمانده شانه باال داد. طولی نکشید که
عطا ناگزیر از شیشه کند و قدمزنان به اتاق نزدیک شد.  

گل لبخند بیاختیار روی لبهای دختر جوانه زد و 

شکفت. او از مقابل در کنار رفت و در نهایت عطا وارد
شد. 

آفاق خجالتزده کمی از میز فاصله گرفت و عطا رو به مدیا
پرسید: 

_ خیلیخب، من در خدمتم! 
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نگاه مدیا پر از حس پیروزی بود. لبخند به لب و
لنگانلنگان از کنار او گذشت و بغلدست آفاق، پشت سیستم

ایستاد. سپس سرش را بلند کرد و گفت: 

_ اونجا وایستادی چرا؟ بیا ببین چی کشف کردم. 

عطا کمحوصله بود و تحمل خرده فرمایشات  هیچکس را
نداشت. ابرو باال داد. کالفه دست پشت گردنش گذاشت و
فکر کرد این آخرین کاریست که برای او انجام میدهد. 



طولی نکشید که او پشت میز ایستاد و آفاق دو قدمی به
عقب رفت.  

در همین فاصله مدیا خم شد، تصویر را گوشه ی صفحه
برد و سپس از پوشه های دیگر چند طرح خاص پیدا و

یکییکی بزرگشان کرد. 

_ اینارو ببین. 

عطا سرش را به تایید تکان داد. مدیا گفت: 
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_ اول بگو سر کیت چه بالیی آوردی بگم برات. اخم کرد.

مدیا نگاه ی به چهره ی عصبی و اخموی او انداخت و
بالفاصله تسلیم شد. 

_ باشه بابا اخم نکن.  

مکث کرد. این بار کمر صاف کرد و مثل آفاق دست به
سینه ایستاد. 

_ این طرحا چطوره؟ 

_ برای؟ 

_ همون خونه قدیمیه که دیزاین داخلیشو قبول کردیم. 



همونکه فاضل اصرار کرد قبولش کنیم، برای رشد پیجمون
خوبه! 

لبهای عطا بهم جمع شد. سپس دست راستش را زیر بغل
زد و دست دیگرش را کنار گردنش گرفت. 

_ خب؟ بقیهاش! اینا که فقط چندتا طرحه، برای کدوم
قسمت، توضیح بده لطفا! 
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مدیا بالفاصله موس را تکان داد و طرح قبلی را روی
صفحه ی نمایش بزرگ کرد. 

_ من اینو انتخاب کرده بودم. ولی آفاق یه چیزی گفت
که... 

برگشت، چشمکی برای زن جوان زد و ادامه داد: 

_ حسابی ذهنمو درگیر کرد. 

آه از نهاد آفاق بلند شد. عطا ولی نگاه متعجبی سمت او
انداخت و باریکاله ی زیر لب گفت.  

مدیا پرانرژی ادامه داد: 

_ آره، حاال بقیهشو گوش بده. ببین، شاید گرامافون طالیی
مقابل یه پوستر تیره خیلی به چشم بیاد، ولییی.. 



بازهم یکی از طرحها را جایگزین طرح خودش کرد و
ادامه داد: 

_ وقتی همون گرامافون مقابل یه پوستر تیره با طرح
افشان قرار میگیره بیشتر جلوه میکنه. اینجوری هم 
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طرحمون گم نمیشه هم لوکس بودن دکور بیشتر به چشم
میآد. 

_ عالیه و دیگه؟ 

_ دیگه اینکه آفاق میگه مجله های حرفهای زیادی داره. 

عطا میگم بد نیست آفاقم با خودمون ببریم خونهرو ببینه. 

ذهن خالقی داره، حاال که کیت و شاهان و فاضل پرپر
شدن یکی باشه... 

_ نه، نه... 

آفاق به سرعت� وارد کالم او شد و هولزده ادامه داد: 

_ من نمیتونم مدیا جان! همین جوری یه چیزی گفتم، جدی
نگیر دردسر� میشه. 

عطا برگشت. ابرویی باال داد و در جوابش گفت: 

_ ولی به نظر نمیآد همینجوری گفته باشی.  



_ باور کنید. من فقط تئوری خوندم تا حاال عمال وارد کار
نشدم.  
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_ خالقیت ربطی به این چیزا نداره. شما یه ایده دادی که
به عقیده ی من منطقی و قابل اجراست. برگشت، نگاه ی

به صفحه انداخت و ادامه داد: 

_ از نظر من مشکلی نداره گاه ی با گروه همکاری کنید.
به شرطی که.. 

آفاق آب دهانش را بلعید. حتما شرطش این بود که به
کارش در خانه لطمه نزند. و البته که  هیچ تمایلی به شنیدن
و تاکید روی این موضوع نداشت. ناراحت و ناراضی بود
و در دل چیزی حواله ی مدیا کرد. عطا ولی خم شد، جای
زن جوان را پای سیستم گرفت و در عرض چند ثانیه تمام
پوشه ها را بست. این بار وارد پوشه ی تخصصی خودش
شد و یکی از طرحهای قدیمی را باز کرد. سپس لبخندی

گوشه ی لبش نشاند و صاف ایستاد. 

_ این عکسو دوسال پیش قبل از باسازی یه خونه گرفتیم.
یه آشپزخونه دوازده متری مستطیل شکل، که صاحبشم

اصرار زیادی به سادگی و وسعت فضا داشت.  
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مکث کرد. کشش بیشتری به لبخندش داد و پرسید: 

_ نظر بده، چطور میشه با هزینه ی کمتر، یه کار
مشتریپسند و شیک و با کیفیت اجرا کرد؟ 

نفس داخل سینهاش حبس شده بود انگار! نگاه بالتکلیف و
نگرانش را بین آن دو چرخاند و لب زد: 

_ من.. 

_ نگران نباش بیا جلو! 

مدیا به حرف آمد و مچ دست او را گرفت. آفاق ولی تمایلی
به نمایش دادن اطالعات نیمهنصفهاش نداشت. آن هم مقابل
عطا که شنیده بود خبره ی این کار است و ممکن است مو

را از ماست بکشد.  

به اصرا دختر اما کشیده شد. مدیا که حس میکرد حضور
عطا معذبش میکند اشاره زد و مرد جوان را وادار کرد

عقبنشینی کند. عطا چند گام به عقب برداشت و منتظر او
ایستاد. 
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طولی نکشید که دختر جوان روی صندلی نشست و سعی
کرد تمام حواسش را جمع کند. سپس پر از دلهره و نگرانی

نگاه ی به تصویر انداخت و لب جنباند:  

_ قطعا مهندسی کاری که دو سال پیش تحویل دادین با االن
فرق میکنه. از من چی میخواین؟ طرحی که به روز باشه

یا... 

_ هرچی که فکر میکنی الزمه! 

 #۶۶
 

دیگه تشخیص با منه که چه تا اندازه توانمند عمل کردی. 

آفاق بیآنکه برگرد و نگاهش کند پلکی زد و سرش را تکان
داد. سپس دستش را باال برد و شروع به شمردن مواردی
کرد که برای دیزاین یک آشپزخانه ی نیمهمدرن دوازده

متری الزم بود. از رنگ کابینتها گرفته تا 

 438 

  

کاشیهای دیوار و جزیرهای که وجودش الزامی نبود. 

ویترینهای کنار دیوار را به توضیح حذف کرد و به جایش
باکسهای کوچک برای قرار دادن لوازمی برقی آشپزخانه



پیشنهاد داد و به این ترتیب مشکل شلوغی سطوح را کم
کرد. پشتدریهای پاپیونی شکل، برای پنجره های رو به

بیرون مناسبترین انتخاب بود و به راحتی میشد آنها را باز
و بسته کرد. و البته استفاده از پرده های زبرای ساده هم

در این موارد میتوانست کمک بزرگی به سادگی فضا بکند
به شرطی که صاحب خانه اصراری برای باز گذاشتن

پنجره نداشته باشد.  

کارش که تمام شد سر انگشتانش یخ و پیشانیش به عرق
نشسته بود. عطا دور از چشم او نگاه تحسینبرانگیزی به
مدیا انداخت و قدمی پیش آمد. آفاق صندلی را عقب داد. 

سپس نیمخیر شد و گفت: 

_ همین دیگه، بیشتر از این نمیدونم. 

_ عالی بود خانم.  
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عطا با گفتن این جمله پیش آمد و کنار سیستم ایستاد. 

مدیا شروع به کف زدن کرد و مرد جوان سیستم را سمت
خودش چرخاند. کمی بعد تصویر دیگری را به نمایش

گذاشت و گفت: 

_ اینم تصویر همون کار بعد از باسازی! 



آفاق در سکوت محو تصویر شد. باور نکردنی بود. به
غیر از پارهای از جزییات تقریبا تمام نظراتش مشابه همان

چیزی بود که مشاهده میکرد.  

او در حال بازیابی خودش بود که مدیا دست دور شانهاش
پیچید و صورت به صورتش گفت: 

_ آفرین داری، دیدی کار سختی نبود. 

بازهم آب دهانش را بلعید و لبخند محوی تحویل او داد. 

عطا ولی پلکی زد و گفت: 
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_ پس بازم همون شد که من گفتم. خالقیت! تو کار ما
هیچی اندازه ی یه ذهن خالق نمیتونه کارایی داشته باشه. 

راستی؟ 

مکثی کرد و پرسید: 

_ گفتی معماری خوندی دیگه؟ 

_ بله! و البته سابقه ی کار ندارم. 

_ ولی مجله های تخصصی این کارو مطالعه کردی؟ آفاق
سرش را تکان داد. 

_ بله! تو شرایطی بودم که امکان کار کردنو بهم نمیداد. 



ولی یه دوست خوب داشتم که همهجوره حمایتم کرد. 

پرستو، اون بود که مجله هارو دراختیارم گذاشت. به کمک
خواهرش البته! 

_ خوبه، میتونی به مدیا کمک کنی. 

عطا خیلی کوتاه نظر مثبتش را اعالم کرد. 

مدیا هم کف دو دستش را بهم کوبید و ذوقزده پرسید: 
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_ عالی شد. پس ببرمش خونهرو ببینه؟ حیفه این همه
خالقیت، گناه داره بمونه و نخنما بشه. 

عطا نیمنگاه دقیقی به چهره ی گل انداخته و نگاه نجیب
آفاق انداخت و گوشه ی لبش به خنده نشست.  

ابروهایش را باال داد. در سکوت از مدیا فاصله گرفت و
او را بیجواب گذاشت. چند قدمی که دور شد دختر جوان به

اعتراض لب باز کرد. 

_ آقای پناه ی؟ کجا استاد، با شما بودما! 

لبهایش به دور از چشم آن دو کشیده شد و میان قاب در
قرار گرفت. این یکی با بقیه فرق داشت. از ظواهرش پیدا
بود که قانونمدار است و میان چهارچوبهای اخالقی خودش



حرکت میکند. کمی آنها را معطل و سرپا نگه داشت و در
نهایت برگشت. 

_ من حرفی ندارم. ولی اول باید ببینی خانم حبیبیم تمایل
دارن با ما همکاری کنن یا نه؟ 

 442 

  

نگاه آفاق به سرعت باال رفت و آب و دهانش را بلعید. مدیا
چرخید و منتظر به لبهای او نگاه کرد تا جواب عطا را

بگیرد.  

آفاق ولی مردد بود. نگرانی در نگاهش بیداد میکرد و
شرایط مناسبی برای تصمیم گیری نداشت. 

_ حقیقتش... چطور بگم، من که بدم نمیآد. ولی تیم شما
حرفهایه، مطمئنید با سابقه ی صفر من مشکلی براتون پیش

نمیآد؟ 

_ ای بابا، حاال ه ی فاز منفی بده. تو سوءسابقه نداشته
باش، سابقه کارت با من. 

مدیا با گفتن این جمله ضربهای به بازوی او زد و نفهمید
چه چه بلوایی درون سینه ی دختر به پا کرد.  

رنگ از رخش پرید. دهانش نیمهباز ماند و پنجه های
دست راستش را محکم بین دست چپش فشرد. آنقدر که 
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رنگشان رو به سفیدی رفت و نگاه تیزبین عطا را به
خودش جلب کرد.  

زیر پلکش پرش ریزی کرد. سپس نفس گرفت و گفت: 

_ من تو گلخونهم، کاری داشتین صدام کنین.  

گفت و تنهایشان گذاشت.  

مدیا خوشحال بود و آفاق پریشان! سابقهدار بود. حاال که
بخت به او رو کرده و بدون چون و چرا، و بدون سابقه ی

کار قبلی خودشان قبولش کرده بودند، این مورد شده بود
تیغ دو لبهای که از هرطرف به آن رو میکرد اول دست

خودش را میبرید.  

حالش به شدت گرفته شد. با رفتن عطا او هم ببخشیدی
گفت و بدون در نظر گرفتن حال خوش مدیا راه ی شد. 

_ کجا؟ وایستا دختر هنوز کارت دارم. 

_ غذام رو گازه، بعد از نهار حرف میزنیم. 
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گفت و از اتاق خارج شد. او رفت و مدیا متعجب پشت
سرش زمزمه کرد: 

 #۶۷
 

_ دیوانهس اینماا! منو بگو که دلم واسهش میسوزه میخوام
خودشو حیف نکنه. 

آفاق دست داخل جیب لباسش برد و متفکر و محزون از
مقابل در شیشهای عبور کرد. درست از مقابل چشمان دقیق

مردی که عجیب ذهنش را به بازی گرفته بود.  

این زن رازهای مگوی بسیاری داشت. عطا مطمئن بود او
ناگفتنیهای زیادی دارد. ولی اینقدر این روزها سرش شلوغ

بود که فرصت فکردن و پی بردن به اسرار  هیچکس را
نداشت. در واقع مهم هم نبود. همین که بیآزار بود و موجه،

برای عطا کفایت میکرد. از پشت درختچه ی کنار شیشه
بیرون آمد و دوباره روی تخت چوبی درازکش شد. 
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باید با شعله حرف میزد بلکه نادیا را قانع کند. او زبان
مادرش را بهتر از بقیه میفهمید. این مشکل همیشه در

زندگیشان جاری بود.  هیچکس حرف  هیچکس را 



نمیفهمید جز در مواردی نادر، که مادر و دختر با یکدیگر
همعقیده میشدند و زبان آن دوتای دیگر را میبستند.  

پلکهایش را بست. پنجه هایش را زیر سرش قفل کرد و
تصمیم گرفت کمی بخوابد.  

بدون روانداز، بدون حضور فاضل!  

اسم فاضل که آمد حالش خراب شد. ضربتی غلتید و به
پهلو خوابید. 

المصب بدموقع رهایش کرده بود. سرد بود، هم خودش و
هم هوای زندگیش. و فاضل مثل همان پتوی گرم و سنگینی

بود که درست اینجور مواقع به فریادش میرسید. گرمش
کرده و تحمل مشکالت را برایش آسان مینمود. زیر لب
کلهخرابی حواله ی رفیقش کرد و عصبی دندانهای فک

پایینش را به باال فشرد. سعی داشت حتی 
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به او هم فکر نکند. خالصه خودش پیدایش میشد. همین
امروز و فردا برمیگشت.

آفاق داخل ماشین لحظهشماری میکرد و چشم از خانه ی
قدیمی و زیبای کیت برنمیداشت. امشب مدیا دست و

دلبازی کرده و گفته بود که سر راهش آفاق را هم میرساند.



ولی اگر میدانست این راه چند مقصد مختلف دارد هرگز
قبول نمیکرد.  

دلواپس نگاه ی به ساعت تلفن همراهش انداخت و لبش را
گزید.  

نگران گلزار و آیهان بود. از طرفی پرستو گفته بود که
امشب به دیدنش میآید تا درمورد آیهان گفتگو کند. 

طفلی هنوز  هیچ هویتی نداشت و الزم بود برای دریافت
واکسنهای ضروریش اقدام کنند. و این میان حضور

شخصی مثل پرستو الزامی بود، تا به عنوان یکمددکار 
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مسیرشان را هموار کند و آیهان کوچک بتواند از کمترین
حقوق شهروندیش برخوردار شود. 

 

کیت سرش را بین دو دستش گرفته و بیامان اشک
میریخت. تاسف تمام چهره ی مدیا را پر کرده بود. متاثر

سری تکان داد .

_ آخه من به تو چی بگم؟ خوبه گفتم حالش خوب نیست
بهش فرصت بده. تو انگار گوشات کره دختر، ببین چی

کار کردی با خودت؟ 



کیت سرش را باال گرفت و نگاه خیس بارانیش را به او
سپرد. هقهقزنان لب باز کرد و گفت: 

_ نفهمیدم چی شد. ترسیدم مدیا! فاضل گفت شوهرش فوت
کرده تمام بدنم.. 

جفت دستهایش را رو به خودش گرفت و غصهدار ادامه
داد: 
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_ اصال یهو شل شدم، ریختم پایین. وای مدیا نمیدونی عطا
چطوری بیرونم کرد؟ مدیا ضربه ی نرمی به کتف او زد. 

_ حق داشته خب! میدونی یهدفعه چه شوکی بهش وارد
شده؟ 

کیت دوباره سرش را بین دو دستش گرفت و ناله زد: 

_ به خودم بیشتر! از دیشب تب و لرز کردم افتادم. از
خودم بدم میآد مدیا ولی نمیتونم از عطا بگذرم. 

_ هووف! کور شدی. عقلت درست کار نمیکنه.  

کیت به تایید سرش را تکان داد.  

در همین لحظه لیزا با سینی چای و شیرینی وارد شد و
همزمان با دیدن چهره ی خیس دخترش به حرف آمد. 



)، گریه میکنی کیت؟Jesus Christ_ یا عیسی مسیح (
لهجهاش به قدری شیرین بود که دختر جوان دلش

میخواست سکوت کند و ساعتها پای حرف زدن او 
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بنشیند. کیت بالفاصله آب دماغش را باال کشید و با انگشت
نم نشسته روی صورتش را گرفت. لیزا دلواپس پیش آمد و

با التماس به مدیا نگاه کرد. مدیا ولی بلند شد. 

با احترام سینی را از دست او گرفت و گفت: 

_  هیچی نیست، یه کم با عطا بحثش شده، خودم درستش
میکنم.  

لیزا ولی نگران بود. دلواپس لبه ی تخت دخترش نشست و
مهربان دستش را پشت شانه او گذاشت. مدیا در همین

فاصله یکی از شیرینیها را با ولع داخل دهانش چپاند و
گفت: 

_ اووم! ببین لیزا چه کرده. عشقم اگه از اینا بازم داری
بزار ببرم؟ 

لیزا نگاهش را باال کشید و لبخند محوی تحویل او داد. 

_ تازه از فر دراومده، یه کم صبر کن خنک شه برات
بپیچم. 
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_ نه قربونت. همینطوریشم دیر کردم. بیزحمت همهرو
جمع کن گرمگرم ببرم. 

کیت هقهقی زد و ضمن اینکه چشم ریز میکرد غرید: 

_ خفه نشی یه وقت؟ 

مدیا خندید. لیزا ولی ضربهای به شانه ی او زد و تذکر
داد: 

_ اوه کیت، زشته دختر فردا برات درست میکنم. 

_ آ قربون خاله ی لیزای خودم. تا کور شود هرآنکه نتوان
دید. 

گفت و با پررویی تمام برای او ابرو باال انداخت. سپس
اشارهای به لیزا زد و گفت: 

_ لوسش نکن خاله، فردا خودم میآم راستوریستش میکنم. 

 #۶۸
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کیت برایش دهنکجی کرد. مدیا ولی از تخت فاصله گرفت
و به تاکید ادامه داد: 

_ من میرم پیش استاد. توام جلو دهنتو بگیر لیزارو اذیت
نکن. 

 

آفاق دستی به پیشانیاش کشید و برای چندمین بار به خودش
لعنت فرستاد.  

اگر همسفر مدیا نشده بود، االن هم دوشش را گرفته بود،
هم لنگش را دارز کرده و هم با آیهان بازی میکرد. ولی
همراه شده بود و به ناچار باید فضای تنگ اتومبیل او و

لحظات سخت انتظار را تاب میآورد.  

دقایقی بعد مدیا خوشخوشان و با دستانی پر از خانه بیرون
زد و لبخند به لب او نشاند.  

شیشه را پایین داد، از همانجا دستش را بیرون برد و به
اعتراض صدایش را بلند کرد. 
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_ عجب بابا، پالستیکم بود تجزیه شده بود تا حاال! 



مدیا خندید. در ماشین را باز کرد و ظرف شیرینی را روی
پای او گذاشت. کمی بعد خودش را روی صندلی جا به جا

کرد و کامل پشت فرمان قرار گرفت. 

_ مادر کیت پخته! کارش حرف نداره، بزن تو رگ جلوی
ضعفتو میگیره. 

او اشارهای به ظرف شیرینی زد و نگاه آفاق همزمان رد
اشاره ی او را گرفت.  

مدیا استارت زد و گفت: 

_ خیلی باسلیقهس! کاش یه لحظه میومدی تو، دوست داشتم
لیزا و استاد ببینی. 

بوی شیرینی تازه اشتهای دختر را تحریک و بزاق دهانش
را راه انداخته بود. جای تعارف الکی و خجالت و 

رودروایسی نبود. با اشتیاق در ظرف را باز کرد و از الی
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کاغذ نازک شیرینیپزی، یکی را که با سیاهدانه تزیین شده
بود را برداشت و داخل دهانش گذاشت.  

لبخند مدیا کشیدهتر شد. 

_ خوشمزهس؟ 



_ آره خیلی! 

_ تازه این یه نمونه از کاراشه. من که عاشق هنرشم. حاال
اگه خودشو ببینی، از هنرش قشنگتره. 

_ یعنی قشنگتر از کیت؟ 

جفت ابروهای مدیا باال پرید و خنده ی بلندی سر داد. 

آفاق همانطور که با تعجب نگاهش میکرد شیرینی بعدی را
داخل دهانش گذاشت و پرسید: 

_ به چی میخندی االن؟ 

_ تو به کیت میگی خوشگل؟ 

_ آره خب. صورت قشنگی داره. لب و دهنش اندازهس،
پوستشم صاف و یهدسته. 
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مدیا با ته مانده ی خنده دستی برد و یکی از شیرینیها رو
برداشت. 

_ ولی اخالق گندی داره. 

همزمان با درشت شدن چشمان او خنده ی دیگری سر داد
و در ادامه گفت: 



_ باور کن. حیف از این پدر و مادر! یعنی یهتار موی این
دوتا تو تن این یهدونه دختر نیست. 

_ کیت میدونه پشت سرش اینجوری میگی؟ 

_ تو روشم میگم. دختره عقل نداره. پا شده 

رفته...هووفف. بیخیال اون کاغذ بزن کنار ببینم دیگه چی
گذاشته. 

حرفش نیمهنصفه ماند. آفاق شانه ی ریزی باال انداخت و
ضمن اینکه کاغذ را کنار میزد پرسید: 

_ پدر کیت استاد دانشگاه ه؟ 

_ نه، استاد نقاشیه. 
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نگاهشان درهم گره خورد. مدیا چشمکی برایش زد و ادامه
داد: 

_ من و کیت هم دانشگاه ی بودیم. اونجا بود که فهمیدم
پدرش نقاشی رو بوم تدریس میکنه. مشتاق شدم کارشو

ببینم. یه روز قرار گذاشتیم رفتم خونهشون و همونجا بود
که با عطا و فاضلم آشنا شدم. 



مکث کرد. نگاهش به خیابان بود و دهانش ریزریز
میجنبید. 

_ در واقع تیم ما از اونجا شکل گرفت. عطا از هممون
بزرگتر بود. ادموند... 

نیمنگاه ی سمت او انداخت. 

_ پدر کیت، عطارو مثل پسر نداشتهش دوست داشت. در
واقع حس انسان دوستی ادموند و لیزا قابل ستایشه، ولی

عطا با بقیه فرق میکرد. یه جورایی حس پدر پسری 
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بینشون بود. تا جاییکه خبر دارم بعضی شبا پیش ادموند تو
کارگاه میموند و تا صبح با هم کار میکردن.  

_ چه جالب! 

_ آره، و همون شد که به پیشنهاد استاد استارت این کارو
زدیم. من و کیت کم سابقه بودیم، ولی عطا هم پولدار بود و

هم باتجربه. اول رفتیم زیر نظر خودش و بعد شدیم زیر
مجموعه و کارو گسترش دادیم. 

صدای نفس پر آفاق کابین را پر کرد. نفسی که از سر آه و
حسرت بیرون میزد. بعضی سرنوشتشان طوری رقم



میخورد که ناخودآگاه سر از خمره ی عسل درمیآوردند و
بعضی هم مثل او... 

برگشت، صاف نشست و نگاهش را به بیرون داد. 

زندان و شبهایی که سحر نمیشد. سرنوشتش اینگونه رقم
خورده بود. که روی تخت ناراحت بند دراز بکشد و

حسرت شنیدن نمنم باران بر شیشه های خانه به دلش 
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بماند. و یا اینکه دستش را زیر سرش بگذارد و دلش را به
مقاله های پیشکشی پرستو خوش کند. یا خواب و بیداریش
یکی شود از ترس اینکه همبندیش دستکجی میکند و ممکن

است کمترین داراییش را به تاراج ببرد.  

پلکهایش را بست و دندانهایش را بهم فشرد. حرکتی که از
چشمان دختر جوان دور نماند و ابروی ریزی پراند.  

سرجمع چند روز بود که او را میشناخت؟  

به فکر افتاد. دوسه روز بیشتر او را در خانه ی عطا
مالقات نکرده بود. پس منشا این همه اعتماد و نزدیکی چه
بود؟ شاید حق با کیت بود. او زیادی ساده و خوشبین بود. 

شاید هم... 
 



نیم نگاه ی به چهره ی معصوم و خسته ی او انداخت و
بالفاصله نظرش برگشت. 
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این چهره بیآالیش و محزون ولی چیز دیگری میگفت. 

کارگر خانه ی عطا بود که بود. اما عزت نفس در رفتار و
سکناتش کامال مشخص بود و غیرقابل انکار! 

مابقی راه به گفتگوهای پراکنده و معمولی گذشت. یکی او
گفت و یکی آفاق! تا اینکه مسیر به انتها رسید و در نهایت

ظرف شیرینی هم به اصرار مدیا نصیب آفاق و مادرش
شد. 

 #۶۹
 

سلطانی دستی به یقه ی لباسش کشید و ضربهای به در
نواخت. همزمان مرد قدبلندی از اتاق بیرون آمد و به

رویش لبخند زد. 

سلطانی متعجب ابرو درهم کشید و او دست راستش را
برای سروان جوان پیش برد. 

_ حکیم هستم، سرگرد حکیم، مسئول رسیدگی به پرونده
های پزشکی. 
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اخم سلطانی کماکان پا برجا بود. با این وجود دست سرگرد
حکیم را به گرمی فشرد و او را بدرقه کرد. 

لحظاتی بعد، در حالیکه همچنان با خودش حضور او در
اتاق کمالی را تحلیل میکرد، وارد شد و ادای احترام کرد. 

کمالی لیوانی آب برای خودش ریخت و اشاره زد که
راحت بایستد.  

پیشرفت، چند برگه روی میز سرگرد گذاشت و عقب
ایستاد. 

کمالی لیوان آبش را سر کشید و پرسید: 

_ اینا چیه؟ 

_ گزارش کار قربان! آتوسا حبیبی حدود ده روز پیش
بچهشو تو بیمارستان رها میکنه و میره. اینم نتیجه ی

تحقیقات من بعد از حرفایی که زدین. 

کمالی نیشخند زد. با انگشت برگه ها را پیش کشید و نگاه
گذرایی روی آنها انداخت. 
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_ و بعدش؟ 

_ و اینکه قربان بعد از گفتگو با شما ذهنم خیلی درگیر
شد. اون شب شمارو که رسوندم برگشتم به محل! حق با

شما بود. غیبت آتوسا چیزی بود که ما خیلی کم بهش توجه
کرده بودیم.  

_ ما؟ 

سوال پر از کنایه ی کمالی باعث شد سروان خودش را
جمع کند و خجالتزده نگاهش را زیر بکشد. 

_ منظورم خودم بود قربان. کمتوجه ی من با وجودیکه
شما تاکید زیادی رو این مسئله داشتین، باعث غفلت گروه

شده بود. 

کمالی لبهایش را بهم کشید و سرش را تکان داد. سروان
در ادامه گفت: 

_ اون شب خوب اطراف خونه پرسه زدم. یه چیزی به
نظرم مشکوک میاومد. آتوسا قربان؟  
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مکث کرد. دوباره گفت: 



_اگه ازون در رفته تو، پس از همون درم باید اومده باشه
بیرون. ولی بچه ها چیزی با این مضموم تو گزارششون

ثبت نکرده بودن. 

_ خب؟ 

_ خب که قربان اون خونه یه در کوچیک و بالاستفاده داره
که رو به یه محله ی بنبست باز میشه. 

نگاه سرگرد پر از تعجب شد و با جدیت بیشتری گوش
سپرد. سلطانی که احساس غرور میکرد، لبخند محوی زد

و ادامه داد: 

_ به احتمال زیاد آتوسا قبل از اینکه نیروهای ما در محل
مستقر بشن وارد خونه شده و برای خروج از همون در
قدیمی استفاده کرده. و این شده که ورود و خروجش از

چشم نیروهای ما دور مونده. 
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کمالی سینه پر کرد. دمی بعد تکیه زد و با نگاه به 

برگه های روی میز پنجه هایش را روی سینه قفل هم کرد.

_ ممنون سرگرد، خوب بود. 

سلطانی که انتظار بیشتری داشت قدمی پش آمد و پرسید: 



_ ببخشید قربان ولی انگار شمارو خیلی راضی نکرد؟ 

لبهای سرگرد کشیدهتر شد. نگاهش را باال کشید و بعد از
کمی تامل نجوا کرد: 

_ سرگرد حکیم، از دایره ی مبارزه با جرائم عمد و
غیرعمد پزشکی! 

لبهای سلطانی از هم فاصلهای گرفت و سکوت کرد. 

کمالی گفت: 

_ دیر به نتیجه رسیدی سروان. قبل از اینکه اونا بیان
سروقت ما، ما باید میرفتیم سر وقت اونا! 

_ قربان یعنی... 
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_ یعنی آتوسا حبیبی یه پرونده دیگه داره که صاحبش
هوشیارتر از ما عمل کرده. استعالم سروان! با یه استعالم

کوچیک رد آتوسارو زده و به شعبه ی ما رسیده. 

سلطانی آب دهانش را بلعید. سرگرد ولی ضربتی از
صندلیش کند و رو به جلو خم شد. 

_ بگو ماشین حاضر کنن. باید برم یه جایی. 



دست و پای سروان جوان شل شده بود. امروز بعد از رد
کردن این گزارش حس میکرد الیق تشویق و ترفیع درجه
است. ولی اکنون حال بد یک نیروی تازهکار و بیدقت را

داشت.  

شانه هایش آویزان شد. "چشم" بیجانی در جواب سرگرد
گفت و در ادامه با اجازهای پشت بندش انداخت و

سرخورده از اتاق خارج شد.  

المصب مشکالت خانوادگی تمرکز برایش نگذاشته بود. 

درست زمانی که باید خودی نشان میداد و ابراز وجود 

 464 

  

میکرد، همسرش قهر کرده بود و نازش خریدار 

میخواست. یک مرد فوالدین که سر خم کند و بعد از یک
هفته تنهایی و بدخوابی مقابل خانه ی مادرزنش گردن خم

کند و مهد اولیا را به خانه برگرداند.  

پشت در آه ی به روزهای سخت و دیرگذر خودش کشید و
رفت که درخواست سرگرد را عملی کند.  

 

آفاق ظرف شیرینی را کنار سینک گذاشته بود که تحویل
مدیا بدهد.  



الحق و االنصاف که دستپخت لیزا جای بسی تحسین و
تبریک داشت. و او به خاطر شب شیرینی که به واسطه ی

آن برایشان رقم خورده بود یک شاخهگل داخل ظرف
گذاشته بود تا از لیزای مهربان تشکر کند. 
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همانطور که نگاهش به ظرف بود، برشهای یکدست جوجه
های زعفرانی را، داخل سیخهای چوبی فرو میبرد و برای

خودش داستان سرهم میکرد. 

امروز در خانه تنها بود. عطا داخل اتاق کارش مشغول بود
و باز هم جای خالی کیت و فاضل به چشم میآمد. هرچند
که تا حدودی از البهالی حرفهای مدیا به دلخوری میان
کیت و عطا پیبرده بود. اما نبود فاضل همچنان مثل یک

معمای الینحل میان هزارتوی مغزش چرخ میخورد و حس
بد کنجکاویش را تحریک میکرد. 

نفس گرفت. برای خالصی از فکری که ممکن بود کار
دستش بدهد آخرین تکه را به چوب زد و داخل سینی

گذاشت. 

 #۷۰
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برگشت، دستکشهای التکس را از دستش خارج و قصد
کرد دستهایش را زیر شیر آب بشورد.  

در همین حین نگاهش به باریکه ی آبی افتاد که از قسمت
پایینی شیر آب راه افتاده بود و بیجهت هرز میرفت. 

ابرو در هم کشید. متاسف از اینکه صاحبخانه دیزاینر خانه
های مردم است و آب از شیر خانه ی خودش هرز میرود،

سری تکان داد و تصمیم گرفت اول فکری به حال این
آسیب جدی بکند.   

با نوک پا در کابینت را باز کرد و دستکشها را داخل سطل
زباله انداخت. سپس دستش را زیر شیر آب شست� و با نگاه

چرخی داخل آشپزخانه زد.  

یک آچار فرانسه برای سفت کردن واشر و مقداری
نوارتفلون فعال کارش راه میانداخت. پس یکییکی داخل

کشوها سرک کشید و در نهایت جعبهابزار صاحبخانه را از
انتهای یکی از آنها پیدا کرد. 
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از خوشحالی لبخند زد. آن را وسط آشپزخانه گذاشت و
بالفاصله دست به کار شد.  

ابتدا لبه های روسریش را پشت گردنش گره زد و بعد با
آچار فرانسه ی نسبتا بزرگی که بین پنجه هایش سنگینی

میکرد به جان شیر افتاد.  

درست مثل یک مرد فنی که با تمام هوش و حواسش در
دل کار قرار میگیرد. آنقدر درگیر شد که حضور عطا در
آشپزخانه را حس نکرد. او به سختی با شیر آب آشپزخانه

میجنگید و عطا دست به سینه به ورودی آشپزخانه تکیه
زده بود و سعی میکرد لبخندش منفجر نشود.  

عجب ترکیب اضافه و خندهداری بود. ترکیب زنی آچار
بهدست، که باقدرت به جان شیر آب افتاده و زور میزند که

واشر محکم و رسوب گرفته ی متصل به سینک را سفت
کند. 

لبش را به دندان گرفت. در نهایت تکیهاش را گرفت و
قدمی به جلو برداشت. 
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_ چی کار داری میکنی؟ 



سوالش همزمان شد با بریدن واشر و فواره زدن آب و جیغ
نابهنگام زن!  

آفاق ترسیده عقب رفت و ساعد دستش را مقابل صورتش
گرفت. عطا ولی معطل نکرد، به سرعت روی زمین

نشست، فلکه ی اصلی شیر آب را از داخل کابینت زیر
سینک بست و کمکم فشار آب فروکش کرد و خاتمه یافت. 

نفس اما در سینه ی آفاق بند رفته بود. ترسیده و بااحتیاط
ساعد دستش را پایین آورد و بغضکرده به صحنه ی
وحشتناکی که حاصل دستان خودش بود نگاه کرد. 

تمام ه یکل خودش، سرتاپا خیس شده بود. همینطور ه یکل
عطا و کف آشپزخانه و تمام سطوح!  

چانهاش لرزید. آب از نوک موهای مرد و روسری خودش
سرازیر بود. آهسته لب باز کرد و به دفاع ناله زد: 

_ خراب شده بود میخواستم... 
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عطا ولی با لبخند از جایش بلند شد و در حالیکه خودش را
میتکاند میان حرفش دوید. ابتدا آچارفرانسه را از میان

انگشتان او بیرون کشید و سپس گفت: 



_ اول باید فلکه ی آبو میبستی. به خودم میگفتی جاشو
نشونت میداد. 

گفت و با همان سر و لباس خیس پای سینک ایستاد. او در
یک حرکت واشر لعنتی خراب را باز کرد و آفاق نگاه

غصهدارش را یک دور دیگر داخل آشپزخانه چرخاند. 

چطور میخواست یکتنه این خرابکاری بزرگ را جمع کند
خدا میدانست. فشار آب به قدری زیاد بود که مثل شبنم از
سر و روی تمام لواز آشپزخانه میچکید و صحنهای شبیه
صحنه ی کارزار میان باران از خودش به نمایش گذاشته

بود.  

بغضش حجیمتر شد. چیزی به ترکیدنش نمانده بود که مدیا
سرزده وارد شد و میان حال خراب او لب جنباند: 
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_ خدای من! اینجارو ببین. 

اشک تا مرز پلکهای آفاق نفوذ کرده بود. مدیا همانطور که
لب پایینش را زیر دندان داشت، بااحتیاط قدم روی
سرامیکهای خیس آشپزخانه گذاشت و داخل شد. 

_ در چرا باز بود؟ اینجا چرا اینجوری شده؟ 



او با دست اشارهای به اوضاع وخیم آشپزخانه زد و آفاق
شوکه و ترسیده وجود بیپناه و بیدفاعش را برداشت و در

آغوش او رها کرد. دستهای مدیا دلسوزانه دور تن او پیچید
و همزمان، عطا شیر و مخلفاتش را روی سینک انداخت.

سپس نفس خستهای پس فرستاد و دست به کمر شد. 

_ باید عوضش کنم. کمک کن آفاق اینجارو جمع کنه تا
بیام. 

مدیا هنوز جواب سوالش را نگرفته بود. عطا که همچنان
لبخند به لب داشت اشارهای به آفاق زد و گفت: 
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_ گریه برای چی؟ شده دیگه. لباستو عوض کن با مدیا
کمک بدین اینجارو تمیز کنید. 

مدیا چشم درشت کرد. عطا ولی اشاره ی دیگری زد و
خواست که دهنش را ببندد و او را دلداری بدهد.  

لبولوچه ی دختر آویزان شد. مرد جوان ولی بیحرف
اضافه، و با همان سروشکل بارانی از آشپزخانه بیرون زد

و تنهایشان گذاشت. او که رفت آفاق سرش را از روی
شانه ی مدیا بلند کرد. دستی روی گونهاش کشید و

سرافکنده ناله زد: 



_ گند زدم. 

مدیا آب دهانش را فرو برد، لبخندش را ولی نتوانست
کاری کند. ریزریز قفسه ی سینهاش تکان خورد و در

جوابش گفت: 

_ چه گندیییی!! 
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نگاه آفاق بالفاصله باال رفت. دمی بعد اشک و لبخندش با
هم ترکیب شد و میان یک فضای به شدت بهم ریخته

صدای خنده ی جفتشان طنین انداخت. 
 

روسری خیسش را تحویل مدیا داد، کش پایین موهایش را
کشید و دانهدانه زنجیره های بافته شده ی موهایش را از

پایین باز کرد تا به باال رسید. 

مدیا اما خیره ی موج زیبایی بود که البهالی موهای او
افتاده بود. 

 #۷۱
 

امواجی که در اثر رطوبت شبیه "اس" انگلیسی شده بود و
برق این زیبای تا زیر شانه هایش ادامه داد.  



دهانش باز و زبانش الکن بود.  
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آفاق ولی بیتوجه به حال غریب او تکانی به موهایش داد و
پنجه البهالی آنها کشید. سپس ناراضی با خودش زمزمه

کرد: 

_ ببین چی شد؟ سردرد نگیرم خوبه. 

_ عجب موهای قشنگی داری؟ راست میگن مو نیمی از
زیباییهاا! 

گفت و بیاختیار دستی روی موهای بلند و پر پشت او
کشید. آفاق که تازه متوجه ی منظور او شده بود تکان

دیگری به سرش داد و موهای نمدارش را روی شانه به
رقص درآورد. 

_ جمع کردنشم بگو! خشک کردنش دیگه از اون بدتر. 

ه یجان و خیرگی اما همچنان با نگاه دختر یار بود و چشم
از موهای او برنمیداشت. آفاق اخم ریزی کرد و پرسید: 

_ اینجایی؟ 

_ آره! 
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_ پس بگو من چی کار کنم؟ لباس ندارم، فکر کن شال توام
سرم کردم؟ با بلوز و شلوار که نمیتونم بیام، میتونم؟ نگاه
مدیا سر خورد. در نهایت روی سرشانه ها و بعد چشمان

او نشست و نفس گرفت. 

_ من باشم میآم، ولی چون میدونم تو حساسی� بشین تا
اینارو بندازم رو شوفاژ خشک کنم. 

_ چقدر مثال؟ 

_ نیمساعت. دماشو زیاد میکنم نگران نباش. 

_ بجنب لطفا! بیچاره شدم، تا نیم ساعت دیگه هرچی
وسیلهس لک برداشته. 

مدیا تکانی سرجایش خورد و سرش را به تایید تکان داد. 

آفاق ولی نگران بود. اوضاع آشپزخانه بهم ریخته مینمود و
فکر اینکه شره ی آب روی لوازم برقی چه تصویر به جا

گذاشته و چقدر کار او را سخت کردهاست بیقرارش
میکرد. 
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طولی نکشید که مدیا مانتو و شال او را به دست گرفت و
از اتاق خارج شد.  

او ماند و موهای خیس و یک دست بلوز و شلوار و یک
افکار مشوش! 

هنوز نهارش نیمهتمام بود و کارهای نکرده ی زیادی
داشت. 

دست به کمر شد و هوف بلندی پس داد، همزمان چرخش
تندی به گردنش داد و چند دور دیگر موهایش را در هوا

چرخاند. 

فعال تنها کار مفید همین بود. تا آمدن او آنقدر آنها را در
هوا تاب دهد که نمشان گرفته شود.  

پس تکرار پشت تکرار انداخت و عصبی گردنش را باال و
پایین کرد.  

یک، دو! یک، دو! یک، دو! 
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در همین حین در باز شد و عطا بیحواس میان ورزش
کردن اجباری او دوید. 

_ مدیا یه لحظه.... 



زمان ایستاد. رقص گردن آفاق هم همینطور! دست عطا به
دستگیره ی در خشکید و زن جوان همزمان با اینکه ه ین
خفیفی میکشید، کف دستش را روی سرش گذاشت. یکآن
نگاهشان به استقبال یکدیگر رفت. نگاه بالتکلیف مرد و
شوکه ی زن! عطا ولی جنبید، معذرت خواه ی کوتاه ی

کرد و بالفاصله خودش را بیرون کشید. در اتاق که بسته
شد آفاق ماند و زانوهای بیجانی که دیگر استقامت سابق را

نداشت. ناغافل بنای وجودش فرو ریخت. 

طولی نکشید که بیاختیار زانو زد و کف دستش را روی
سرش کوبید. سپس آهسته و درمانده با خودش نجوا کرد: 

_ خاک تو سرت کنن. 

عطا پشت در سرش را به عقب برد و با انگشت یقه ی
بلوزش را جابهجا کرد. گرمش شده بود و احساس یک آدم 
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بیمسئولیت و بیانضباط را داشت. پلکهایش را روی هم
گذاشت. یک آن تصویر آن چشمان ترسیده و آن موهای

مواج مقابلش ترسیم شد و عصبی با خودش زمزمه کرد: 

_ ای تف به اون ذاتت بیاد! 

گفت و به سرعت از در فاصله گرفت. 



دو سه قدمی که برداشت سینهبهسینه ی فاضل درآمد.  

ناگهان حال و هویش تغییر کرد، لبخند محوی کنج لبش
نشست و خوشحال از حضور او همانجا وسط سالن متوقف

شد. 

فاضل اما خونسرد و بیتفاوت تنهای زد و از کنارش
گذشت. سپس به کنایه نجوا کرد: 

_ خوشحال باش، اومدم وسایلمو ببرم. 

عطا به سرعت چرخید و چشم درشت کرد. فاضل اما
مقابل اتاق ایستاد و نیمنگاه معنیداری پشتسرش انداخت. 
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_ گفتم آفاقو بیارن خونه. شرایطش ثابت شده میخوام خودم
باال سرش باشم. 

گفت و بیهوا در اتاق را گشود. عطا ولی بهسرعت صدا
بلند کرد و تشر زد: 

_ ببند اون درو! 

اخم فاضل درهم شد. قبل از اینکه فرصت تجزیه و تحلیل
رفتار او را پیدا کند مرد جوان پاتند کرد و خودش را به در

اتاق رساند. سپس آن را بست و سینهبهسینه ی رفیقش
گفت: 



_ آفاق تو اتاقه! بریم گلخونه حرف بزنیم. 

ابروهای فاضل پرش ریزی کرد و کمی عقبتر ایستاد. 

کمی بعد دستی به صورتش کشید و بیآنکه نگاهش کند،
دلخور لب باز کرد و گفت: 

_ نه ممنون! با بیمارستان هماهنگ شدم، باید برم اتاقشو
ردیف کنم. 
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_ فاضل؟ 

_ تنهایی سختمه! ولی... 

عطا پلکی بست و عصبی لبهایش را بهم کشید. سپس وارد
کالم او شد، حق به جانب چنگی به بازویش انداخت و او
را سمت گلخانه هول داد. مقابل چشمان وقزده ی مدیا که

کامال از نوع حرکات آنها گیج شده بود. درست از مقابل او
گذشت و مرد جوان را از در شیشهای رد کرد و پشت

سرش وارد شد.  

مدیا همانطور که به صحنه ی خشن مقابلش نگاه میکرد
لبی تر کرد و با خودش گفت: 

_ بسماهلل! اینجا همگی از دم رد دادن.  



شانه باال انداخت. خیره به جدال دو مرد از پشت شیشه ی
سرتاسری گلخانه، وارد اتاق شد و در نهایت بیخیال نقطه

ی اوج این صحنه ی حماسی گردید. 

 #۷۲
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آفاق کف اتاق پهن و ماتش برده بود. به جایی که هدف
خاصی محسوب نمی شد. به نقطهای که انگار کمک میکرد
تمام حواسش را یک جا جمع کند تا از میان هزاران فکری
که در سرش جوالن میدهد به یک نتیجه ی درست برسد.  

مدیا متعجب کنار پایش زانو زد و روی زمین نشست. 

_ خوبی؟ 

نگاه درمانده ی دختر باال رفت. 

_ با توام؟ چته، رو زمین نشستی؟ 

لبهایش بیرنگ و مردمک چشمانش هراسان بود. سرش را
تکانتکان داد. با دست موهای مزاحم روی پیشانیش را باال

زد و همانجا نگه داشت. 

_ اون بیرون، راجعبه من حرف میزدن؟ مدیا ابرو درهم
کشید.  
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_ خودم شنیدم. فاضل گفت میخوام آفاقو بیارم خونه. 

چشمان مدیا که درشت شد آفاق با التماس بیشتری چرخید،
بازوهای او را بین دو دستش گرفت و موهای مواجش

دوباره دور صورتش سرگردان شد.  

مدیا گیج شده بود. حال همه یکجورهایی بهم ریخته و
عجیب میزد. ناله ی او ولی حواسش را پرت کرد و

انگشتی روی گونه ی سرد دختر کشید. 

_ چی شد یهو؟ من رفتم بیرون که خوب بودی تو؟ 

_ فاضل؟ اون بیرون چی داشت میگفت؟ 

مدیا آب دهانش را فرو برد و نوازش سرانگشتانش را
تکرار کرد. 

_ تو مطمئنی اسم آفاقو آورد؟ 

_ آره به خدا! خودم شنیدم. راستشو بگو آفاق کیه؟ گوشه
ی لب مدیا انحنای مشخصی از لحن و التماس او برداشت

و بیامان درآغوشش کشید. 
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_ عزییزززم! چی فکر کردی تو، مگه فقط یه آفاق تو این
دنیا داریم؟ 

چانه ی دختر روی شانه ی او حرکتی زد و نجوا کرد: 

_ حالم بده. مدیا یه چیزی بگو آروم شم. 

دستان مدیا به نوازش او رفت و آهسته آهسته کنار گوشش
به حرف آمد. 

_ آفاق، خواهر کوچیکتر فاضله. تنها بازمانده ی
خانوادهش که خیلی وقته تو کماست و فاضل برای زنده

موندنش تالش میکنه. 

ماتش برد. حرکت تندی سر جایش زد و صورت به
صورت او پرسید: 

_ واقعا؟ 

_ اوهوم! عکسشو تو گوشیم دارم یادم بنداز نشونت بدم. 

_ چرا؟ چرا تو کماست؟ 
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_ سرطان! پرتو درمانی ضعیفش کرده بود. هرچند علت
اصلیش  هیچوقت مشخص نشد. 



_ اله ی من بمیرم. 

حزن و لبخند مدیا با هم یکی شد. سرش را پایین انداخت و
نگاهش را از چشمان غمگین و پر از سوال او گرفت. 

_ نمیدونم بین عطا و فاضل چی گذشته. ولی شک ندارم
رفاقت بین این دوتا یه چیز دیگهس.  

نگاهش کرد، ادامه داد: 

_ اگه عطا نبود فاضل تموم کرده بود. عطا بود که دستشو
گرفت و بلندش کرد. 

_ آفاق؟ اون چی پس؟ 

_ بستگی به شرایط داره. گاه ی میآرتش خونه، عالئمش
که ضعیف میشه دوباره بستریش میکنه. یه چیزی شبیه

زندگی نباتی! در کل تعریف خوبی ازش نمیکرد. 
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لب پایین دختر به جدال با دندانهایش رفت و خجالتزده و
متاثر پنجه هایش را در هوا چرخاند. 

_ نمیدونم. اصال نفهمیدم چی شد، یهو اسم خودمو که شنیدم
هول کردم ... 

_ ترسیدی آره؟ 



نگاه آفاق پر از شرم شد و لبهایش در جواب او ساکن ماند.
مدیا ولی دوباره او را در آغوش گرفت و کنار گوشش

نجوا کرد: 

_ من بگردم که بالخره یکی پیدا شد که شبیه مامانم فکر
کنه. تو چقدر مظلومی آخه دختر! 

_ دست خودم نیست. فکر کن تو که رفتی بیرون یه چیزی
شد که کال بهمم ریخت. بعد یهدفعه صدای فاضل اومد، اسم

خودمو که شنیدم دیگه نتونستم درست فکر کنم. 

_ چی شد مگه؟ 
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_ ولش کن. لباسامو گذاشتی رو شوفاژ؟ 

مدیا حرکتی به تنش داد و برایش چشم ریز کرد. کمی بعد
چانه ی او را بین دو انگشتش گرفت و لب زد: 

_ میدونی چیه؟ تو خیلی زود ازدواج کردی، بعدشم
بچهداری و از دست دادن شریک زندگی و سختیای این

دوران که حتما کمم نبوده. پس بیخود نیست مالحظه میکنی
و الکی میترسیدی. همش پیشزمینه داره. حاال بگو ببینم بعد

از رفتن من چه اتفاقی افتاد؟ 



خیلی زیرک و با سیاست بود. اینقدر که سوالش را البهالی
چند جمله ی کوتاه و دلسوزانه پیچید و دوباره تکرارش

کرد. آفاق لبخند محوی زد و نگاهش را دزدید. 

_ عطا بیخبر اومد تو. فکر کن، مثل دیونه ها داشتم
موهامو خشک میکردم. 

سکوت کوتاه ی بینشان برقرار شد. طولی نکشید شلیک
خنده ی مدیا به هوا رفت و بازهم او را هراسان کرد. 
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بالفاصله نیمتنهاش را باال کشید و دستش را مقابل دهان او
گذاشت. ولی مگر خندهاش تمامی داشت. ریسه رفته و

اشک از گوشه ی چشمش سرازیر بود. او میخندید و نگاه
زن مدام میچرخید و نگران شنیدن صدایشان بود.  

خنده هایش که ته کشید حرکت تندی به تن و بدنش داد،
سپس دست و پایش را از روی زمین جمع کرد و بلند شد. 

سر پا که شد، پشت لباسش را تکاند و رو به اویی که
کماکان کف زمین ولو بود لب جنباند: 

_ پاشو خودتو جمع کن منم برم ببینم چی شده این دوتا مثل
سگ و گربه افتادن به جون هم! 



وای که چه لحظات سخت و دیرگذری بود. اگر او به خنده
های بلندش ادامه میداد که آفاق بیچاره مجبور میشد همان

شال پرپری نازک را روی سرش بیندازد و فرار کند. 

با خروج او نفس پری پس داد و کف دو دستش را روی
زمین گذاشت. 
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روز عجیبی بود. صفحه ی سفیدش پر شده بود از اتفاقات
پیدرپی و یک روح آرام و یک تن آسوده میطلبید که

درازکش فقط به شمردن آنها بپردازد. 

 #۷۳
 

آنقدر همه ی اتفاقاتش پشت سر هم و ناگهانی بود که
حواسش نبود بپرسد که مدیا جریان شوهر نداشته را از کجا

میداند. هرچند میان این همه رخداد عجیب این یکی خیلی
هم تازگی نداشت. در هر حال همه میفهمیدند و با این
صمیمیت زودهنگامی که بینشان ایجاد شده بود پنهان

کردنش کار مسخرهای به نظر میآمد. 

تلخند زد. دوباره موهای مزاحم روی پیشانیاش را عقب
راند و همانجا نگه داشت. 
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دروغ بزرگ او در مقابل صداقت محض بقیه حس تلخ یک
جاسوس یا چیزی شبیه به این را به او القا میکرد. حسی که

سبب میشد از خودش بیزار و نامطئمن شود از راه ی که
در پیش گرفتهاست. 

آه کشید. دست کشید از موهایی که امروز کمر همت به
بردن آبرویش بسته بود. دست کشید و گردنش را باال، رو

به سقف اتاق گرفت.  

این دروغ بزرگ هم میرفت کنار پنهانکاریهای دیگرش! 

مگر نه اینکه گذشته و شرایطش را از همه مخفی نگه
داشته بود؟ مگر نه اینکه از صدقه سر سفته های سهراب و

ضمانت پرستو بود که همین یهگوشه جا و یهلقمه نان هم
نصیبش شده بود؟ پس دیگر چه فرقی میکرد غصه بخورد

یا خونسرد باشد. در هر جهت قدم در راه ی گذاشته بود که
ادامه دادنش یکجور مصیبت و ندادنش مصیبت دیگری

بود. 
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راضی کردن فاضل کار سختی بود. روی دنده ی لج افتاده
و به  هیچ صراط مستقیمی نبود. 

بعد از اضافه شدن مدیا به جمعشان، یک میزگرد سه نفره
داخل گلخانه، پیرامون عالقه ی کیت به عطا و نوع رفتار

او شکل گرفت و برای دقایقی نسبتا طوالنی آنها را از
وجود زنی به نام آفاق، که تک و تنها افتاده و منتظر

لباسهایش بود غافل کرد.  

از این طرف عطا زیر بار حرف زور نمیرفت و از آن سو
آفاق خون دل میخورد.  

آشپزخانه روی هوا بود و خودش بالتکلیف وسط اتاق
مانور میداد.  

گاهی دست به کمر میشد، سرش را باال میگرفت و عصبی
نفسش را سمت بیرون میفرستاد. گاه ی هم دل به دریا میزد

و خودش را تا پشت در اتاق میرساند. اما در لحظه
منصرف میشد و همانجا خشکش میزد.  
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این دختر کجا رفته بود نمیدانست. 

رفته بود فضولی کند یا میانجگری؟ ای وای که داشت
دیوانه میشد.  



خسته شد، در نتیجه به خودش اجازه داد پشت سیستم بنشیند
و به پاهایش استراحت بدهد.  

هرچند شلوغی میز و بهم ریختگی روی آن استرس
بیشتری را به او تحمیل میکرد. با این حال نشست و کمکم

سروسامانی به آشفتهبازار کوچک آنجا داد. 

کیف مدیا و سوئیچ ماشینش را کنار میز گذاشت و دستی به
صفحه ی خاک گرفته ی سیستم عطا کشید.  

لیوان چای و قندان کوچک را هم مقابل چشمش گذاشت که
بعد از بیرون رفتن از اتاق با خودش ببرد. 

احتماال صاحبخانه شب پرکاری را پشت سر گذاشته بود و
بعید نبود که پشت همین میز هم خوابش برده باشد.  
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خودکارهای رنگی را داخل جامدادی استوانهای شکل دسته
کرد و تعدادی برگه آچار دربهدر شده را که با مداد طرح
زده و ابعاد رویشان مشخص شده بود را روی هم گذاشت

و به خودش اجازه داد که، برای نظم دادنشان از کشوی
کوچک کنار میز استفاده کند. 



خم شد، قفل فلزی آن را کشید و قبل از اینکه جای برگه ها
را مشخص کند چشمش به قاب عکس نسبتا بزرگی افتاد که

کف کشو زیر خردهریزهای عطا پنهان شده بود. 

کنجکاو شد، با دست وسایل او را کنار زد و قابعکس را
بیرون کشید. 

بادقت نگاهش کرد. سپس با حوصله پایه ی قاب را روی
میز گذاشت و محو تصویر پیش رویش شد. 

یک خانواده ی چهار نفره که به نظر شاد و سرحال
میآمدند.  
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مردی که دستش را دور شانه ی همسر زیبایش حلقه کرده
بود و دختر و پسر نوجوانی که مقابل پدر و مادرشان

ایستاده بودند. عطا عقبتر و شعله مقابل او ایستاده و دست
به سینه شده بود. او دست روی شانه ی خواهرش گذاشته

بود و لبخند پر از شیطنت دختر، حاکی از روحیه ی
سلطهجو و پر انرژی او بود.  

لبخند زد. دستی روی تصویر کشید و به خانوادهای که
تکتکشان چهره ی زیبا و منحصربهفردی داشتند غبطه

خورد. 



از پدر خانواده گرفته تا دختر کوچکتر که آن لبخند،
زیبایش را دوچندان کرده بود. همگی از دم بینقص و جذاب

بودند. 

در همین حین در اتاق باز شد و مدیا با عجله مانتوی او را
از درز در رد کرد و گفت: 

_ شرمنده به خدا، این دوتا حواس برام نذاشتن. 
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آفاق آهسته از روی صندلی بلند شد و انگشتانش را لبه ی
میز جا گذاشت. 

_ ممنون، منم دیدم دیر کردی روی میز جمع و جور
کردم. 

_ خوب کاری کردی. ببین سرشونه هاش کامال خشک
شده، یه کم پایینش نمداره که فکر نکنم اذیتت کنه. 

انگار نه انگار که قاب عکس خانوادگی عطا روی میز
بود. 

مدیا که عین خیالش نبود. شاید خیلی هم برایش مهم نبود.

ولی َنفِس سرزنشگر آفاق بدجور ته دلش را قلقلک میداد.
تنها اسمی که میشد روی این کار گذاشت فضولی بود و

بس!  



خجالتزده پیش آمد و در جواب او گفت: 

_ خوبه! بده من که خیلی کار دارم. 

_ آره، هرکاری کردم فاضل نموند. تند باش که منم باهات
خیلی کار دارم. 
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 #۷۴
 

دست راست آفاق داخل آستینش ماند و نگاهش خیره شد.
مدیا ولی کامل از اتاق بیرون رفت و بامزه ادامه داد: 

_ بدجور چ* کناشون زدن به برق! هرکی از یه طرف خر
مراد سواره پیادهم نمیشه. عجله کن که اگه منم نباشم همه

از نون خوردن میافتیم. 

سکوت تنها جوابی بود که به ذهنش رسید. همانطور که
خیرهخیره نگاهش میکرد دست دیگرش را داخل آستین

چپش فرو برد و دکمه هایش را یکییکی انداخت. 

مدیا ولی بهت و خیرگی او را با چشمک جواب داد و پر
از شیطنت لبجنباند: 

_ اون موهای پسرکشتم جمع کن تا بیشتر از این از کار و
کاسبی ننداختیمون. 



حیرت در چهره ی دختر دوید و دهانش نیمهباز ماند.  
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مدیا اما ترتیباثر نداد. قدمی به عقب برداشت و همانطور
که به سرعت� از مقابل چشمش محو میشد، صدا بلند کرد و

با خنده گفت: 

_ اون دختر خوشگله که تو عکس داره بهت میخنده،
شعلهس! یه آتیشپاریه که دومی نداره. 

بیاختیار برگشت، نیمنگاه ی به قاب انداخت و شانه هایش
را باال کشید. 

نیازی به معرفی و این حرفها نبود. عطا که کامال در
عکس مشخص بود. سه نفر دیگر هم با توجه به اطالعات

ناقصی که در این مدت کوتاه به دست آورده بود،
شناختنشان خیلی برایش سخت نبود.  

با همین فکر چرخید،  قاب عکس را از روی میز جمع
کرد و رفت که ببیند اینبار مدیا چه خوابی برایش

دیدهاست. 
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به نظرم الزمه تعداد اعضای خانواده، بچه ها و حتی
جنسیت اونارو بدونید. 

مدیا دست زیر چانه زده بود و با دقت به حرفها و نکته
های او گوش میداد.  

بعد از جمعآوری آشپزخانه و نهار، به زور او را تا کنار
میز کار کشیده بود که از ایده هایش استفاده کند. آفاق مکثی

کرد و ادامه داد: 

_ ببین، یه سرچ بزن تو اینترنت، میبینی که این نکات،
همهجا برای اکثر اونایی که قدم تو این مسیر میزارن

مهمه. چون همه میخوان بازار تو دستشون باشه. پس باید
به اون چیزایی توجه کنن که بقیه کمتر بهش اهمیت میدن. 

مدیا دست از زیر چانهاش گرفت و پرسید: 

_ ولی همین االنشم تیم حرفهای عطا پناه ی کم سروصدا
نداره. تو اصال پیج مارو دیدی؟ 

 497 

  

آفاق سری تکان داد و در جوابش گفت: 

_ دیدم. خیلی گذرا البته! ولی یه چیزایی کم داره. 

_ چی؟  



_ خالقیت! مشابه پیج شمارو زیاد دیدم. البته، متریالی که
شما برای باسازی و دکور استفاده میکنید خاص و 

متفاوته. اما باید اینم در نظر بگیرید که خالقیت حرف اول
میزنه. باید خالق باشید تا همیشه یه قدم جلوتر از رقیباتون

حرکت کنید. 

مردمک چشمان مدیا چرخش سیصد و شصت درجهای زد
و به حرف آمد. 

_ اووم! درسته، ولی چطوری؟ 

_ آها! مثال نگاه کن... 

نیم تنهاش را پیش کشید و گوشی همراه او را با انگشت
چرخاند. سپس وارد پیجشان شد و روی یکی از عکسها

ضربه زد. 
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_ اینجارو ببین. 

مدیا دقیق شد. 

_ باسازی سرویس بهداشتی این واحد واقعا بینظیره ولی...

نگاهش کرد. لبخندی زد و گفت: 

_ یه چیزاییم کم داره. 



مدیا ابرو باال داد. لبخند آفاق نمای بیشتری گرفت و ادامه
داد: 

_ خالیه! فضارو میگم. بهتر نبود اول فضارو آماده
میکردین بعد عکسشو میگرفتین. 

_ یعنی چی؟ 

_ یعنی دوتا شامپو بدن، دوتا حوله ی سفید، چندتا سنگ
ریزه ی رنگی اطراف روشویی جلوه ی کارو بیشتر

میکرد. 

بعدش میشد کپشن بزنین و یه محتوی کامل تحویل
مخاطبتون بدین. 

مدیا به خنده افتاد. آفاق جدیتر گفت:   

_ نخند. اینا همون ریزهکاریه که بهت گفتم. فکر میکنی
هزینهش چقدر میشه؟ نهایتا سیصد چهارصد تومن. ولی

اینم بگو روح مخاطب ارضا میشه و تمایلشو زیاد میکنه. 

مدیا دوباره دست زیر چانه زد، با حفظ همان لبخند به کنایه
گفت: 

_ اینجا ایرانه عزیزم. مردم ترجیح میدن تا جای ممکنه
هزینه هاشونو بچلونن، بعد اگه چیزی تهش موند خرج

فانتزیاشون کنن. 



_ ولی قرار نیست شما هزینه ی اضافه بگیرید. شما کار
خودتون بکنید. این یه جوری سرمایهگذاریه. اول هزینه

کنید، بعد که مشتریاتون زیاد شد کیفشو ببرید. 

_ قبول داری که همه ی اینا به زبون رویایی و شیک میآد
ولی در عمل ممکنه نتیجه ی عکس بده؟ 

_ نه! دنیا رو به پیشرفته. امروز مردم جذب چیزی میشن
که اونارو به فانتزیاشون نزدیک کنه. اصال فکر میکنی 

 

برای چی گفتم الزمه تعداد و حتی جنسیت بچه های یه
خانواده رو بدونی؟ 

مدیا ابرو باال داد. آفاق گفت: 

_ چون متریال اتاق دختر با پسر فرق میکنه. ذائقهشونم
همینطور! دخترا با رنگای شاد صورتی و قرمز و 

عروسکاشون حال میکنن، پسرا با ماشین و تیروتفنگشون. 

حتی اگه خرید وسایل خونه به عهده ی دیزاینر نیست بازم
الزمه بدونه چه اتاقی رو باید برای چه جنسیتی دیزاین

کنه.  

_ اکی، و اگه ما طرحمون بزاریم تو پیج و تبلیغ کنیم کپی
نمیشه؟ 

آفاق لبخندی زد و گفت: 



 

_ این دیگه اجتناب ناپذیره. ولی بدم نیست. کمک میکنه که
هر بار بهتر و قویتر ظاهر بشید.  
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_ و محتوی چی؟ 

_ اونم الزمه! اگه پیج دارید پس باید فعال باشید، و اگه
میخواید فعال ظاهر بشید باید تولید محتوی کنید. 

_ پس تو میگی اگه شده از جیب خودمون هزینه کنیم تا
بعد نتیجهشو ببینیم. 

_ درسته! اگه تمام هزینه ها با شماست که  هیچ، یه کم
بیشتر 

 #۷۵
 

به جایی برنمیخوره، اگرم که طرفحسابتون به قولی خودشو
چلونده و سقف تعیین کرده براتون، بازم یه کوچولو

ولخرجی کنید به نفع خودتونه. 

مدیا متفکر سرش را تکانتکان داد.  
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انگار دیگر حرفی برای گفتن باقی نمانده بود. آفاق که
حسابی دلش شور خانه را میزد، با احترام تلفن همراه او را

سر داد و گفت: 

_ اگه اجازه بدی من دیگه برم. دلم برای آیهان شور
میزنه. 

مدیا به خودش آمد، در همین فاصله عطا با سینی چای
وارد شد و گفت: 

_ با حرفات موافقم، یه چایی مهمون باشید تا زنگ بزنم
آژانس بیاد. 

گفت و سینی را روی میز، مقابل دخترها گذاشت.  

مدیا متعجب چشم درشت کرده بود و لبخند به لب داشت.
عطا دست به سینه شد و بیتوجه به شیطنت دویده در نگاه

او رو به آفاق گفت: 

_ این چیزی بود که میخواستم تو کارای جدید اعمال کنم.
متریال مناسب به همراه دیزاین حداقلی! 
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آفاق آب دهانش را فرو برد. عطا ادامه داد: 

_ آمریکا که بودم چندتا ایالت مختلفو چرخیدم. 



شرایطشون متفاوت بود ولی یه چیز مشترک با حرفات
داشت. 

مکث کرد. نیمنگاه ی سمت مدیا انداخت و گفت: 

_ دیزاین کار بعد از اتمام، حتی اگه متقاضی کار هزینه
نکنه.  

_ فالگوش وایستاده بودی؟ نچنچنچ کار خیلی بدیه. 

عطا در جواب مدیا لبخندی زد و دوباره رو به آفاق ایستاد.

_ اطالعات خوبی داری، فکر نکنم بچه ها بدشون بیاد
باهاشون همکاری کنی. 

_ بچه ها؟ کدوم بچه ها؟ تو که زدی همهرو تارومار
کردی. 

عطا بیآنکه به مدیا نگاه کند در جواب اعتراضش گفت: 

_ برمیگردن. شما سرت به کار خودت باشه. 

 504 

  

مدیا لبهایش را به هم کشید. دمی بعد چرخید و رو به آفاق
گفت: 

_ راستی تو چرا مجله هاتو نیاوردی؟ 



نگاه محجوب آفاق چرخی زد و بااحتیاط در چشمان او لب
زد: 

_ ظرف لیزا باهام بود نتونستم، فردا انشاهلل. 

_ خوبه، راستی اون دوستت که گفتی کمکت کرد اسمش
چی بود؟ 

_ کی؟ همون که مقاله هارو آورد؟ 

_ نه پس من! معلومه دیگه همون. 

_ پرستو، برای چی میپرسی؟ 

_ میشه بگی با منم دوست شه!  

لبخند گوشه ی لبش بود و نگاهش به چهره ی عطا. لب
پایینش را تر کرد. حرکتی به مردمک چشمهایش داد و در

ادامه گفت: 
 

_ شاید بخوام مستقل شم. اینجا دیگه صفایی نداره، رو پای
خودم وایستم بلکه ام اتفاقات بهتری برام افتاد.  

شوخی و کنایه ی حرفش بهم آمیخته بود. آفاق لب فرو
بست و عطا بی اهمیت به حرف او از میز فاصله گرفت و

گفت: 

_ چاییتون سرد نشه. من میرم آژانس خبر کنم. 

مدیا پشت سرش ادا درآورد و آفاق لبش را گزید.  



نمیدانست اتفاقات اخیر تا چه اندازه مبارک و چقدر میتواند
به ضررش تمام شود. همکاسه شدن با تیم عطا پناه ی به

همان اندازه که باب میلش بود و او را در مسیر آرزوهایش
هدایت میکرد میتوانست خطرناک باشد و بر کوس

رسوایش بکوبد. البته اگرکه ابرها کنار میرفت و پرده از
راز بزرگ زندگیش برداشته میشد. در غیر این صورت

همه چیز خوب بود. نه اصال عالی بود. انگار خدا برایش
خواسته بود که بعد از اینهمه دربهدری و تحقیر سر 
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از خانهای درآورد که هم چیزیشان مطابق آمال و
آرزوهای او پیش میرود. 

آهش را در سینه خفه کرد. بهتر دید به اتفاقات اخیر نه
زیاد بدبین باشد و نه خیلی خوشبین. عاقالنه این بود که حد

وسطش را بگیرد و خودش را به خدا بسپارد. 
 

آفاق از ماشین پیاده شد و کلید به در انداخت. درفاصله ی
چند متریش آتوسا کف دستش را روی قفسه ی سینهاش

گذاشت و به بدنه ی دیوار تکیه زد. به قدری دلتنگ
نوزادش بود که پارچه ی ضخیم پالتویش را بین پنجه

هایش گرفت و فشرد. دمی بعد اشک از گوشه ی چشمش



راه افتاد و دست دیگرش را مقابل دهانش گذاشت تا صدای
انفجار گریهاش مامورین مستقر در محل را هوشیار نکند. 

ناله زد. عمیق اما بیصدا! اینقدر که قفسه ی سینهاش فشرده
شد و تارهای سوتیاش به درد نشست. 
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دلش میخواست به سیم آخر بزند و پیش برود. همه ی
وجودش برای پسرکی میتپید که چند لحظه بیشتر توفیق

دیدنش را پیدا نکرده بود.  

برگشت، با چشمان خیسی نگاه دوبارهای به داخل کوچه
انداخت و پشیمان شد.  

رفتنش مصادف میشد با دردسر آفاق و بیخانمانی دوبارهای
که ممکن بود گریبان نوزاد خودش را بگیرد. 

مطمئن بود که اگر مامورین مستقر در محل سخت نگیرند،
سهراب کوتاه نمیآید. فقط کافی ست که بفهمد سایه ی آتوسا

اطراف محل دیده شده است، که آن وقت فاتحه ی سرپناه
آفاق و گلزار و آن کوچولوی بیگناه را میخواند و تمام! 

عقبگرد زد. قدمهای لرزان و بیرمقش را جهت مخالف
کشاند و انگشتانش را به سینه ی دیوار کشید.  

سرخورده و محزون و بیچاره!  
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روسریش را محکم بیخ گلویش بسته بود تا شناخته نشود. 

و البته دیگر خبری از آن همه غرور و سرولباس شیک
همیشگی نبود. تنش بوی گند میداد و از سرو شکلش کامال
مشخص بود که کارتون خواب است و شاید در روز یک

وعده غذای حسابی نمیخورد. 
 

عطا فکری کرد و تصمیم گرفت از این تنهایی خودخواسته
نهایت استفاده را ببرد. 

 #۷۶
 

هنوز تصویر زن آچار به دست صبح از مقابل چشمش
کنار نمیرفت. تالشش قابل ستایش بود. سن و سالی نداشت،

شاید یکیدو سال بزرگتر از شعله و تقریبا هم سن و سال
مدیا و کیت مینمود. ولی قوی به نظر میآمد. با وجود 

 509 

  



همه ی گرفتاریها، خودش را نباخته و گویی با زندگی
درافتاده بود.  

لبخند زد. 

جرات میخواهد زن باشی و مردانه با مشکالت روبه رو
شوی. هرکسی نمیتواند. حتی گاه ی مردش هم کم میآورد.

ولی در چهره ی این زن جنمی مردانه بلکه فراتر از آن
دیده میشد. قدرتی که کم آوردن را برایش بیمعنی میکرد. 

با این فکر لبخندش عمیقتر شد و فکری که در سرش چرخ
میخورد جان بیشتری گرفت. 

وارد اتاقش شد، از زیر تخت قلممو و رنگهایش را بیرون
کشید و وسط اتاق گذاشت. 

پایه و بوم نقاشی را هم باید ته یه میکرد. سوژهای به
ذهنش رسیده بود که عجیب آن را مشغول کرده و تا

مقدماتش پیاده نمیکرد آرام نمیگرفت. 
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خوشحال از این اتفاق، بااحتیاط وسایل را جمع کرد و کنار
دیوار گذاشت. 

سپس لبه ی تخت نشست، خم شد و دو دستش را زیر چانه
مشت کرد. 



چهره ی ترسیده و موهای مواج زنی که  هیچوقت در
معرض دید کسی قرار نمیگرفت مقابل چشمش به نمایش
درآمد. سفت و سخت بود و با وجود تمام مشغله هایش به

شدت از آنها مراقبت میکرد. 

 امروز عطا کشف بزرگی کرده بود. ناخواسته و بیاختیار! 

ولی خیلی از اکتشافات دنیا به همین سادگی اتفاق میافتد.
مثل افتادن سیب از درخت و کشف جاذبه ی زمین توسط

نیوتن!  

از این فکر و این قیاس خندهاش گرفت و کمر راست کرد.

زیبا بود. پشت آن صورت خسته و آن نگاه همیشه گریزان،
جنسی مرغوب اما دست نیافتنی وجود داشت. 

 511 

  

سینه پر کرد. اینبار دستهایش را عقب برد و اهرم تنش
کرد. 

کاش میشد بفهمد چرا و چطور همسرش را از دست
دادهاست. هرچند که امکان رسیدن به این سوال وجود

نداشت مگر اینکه خودش به حرف میآمد و تمام 

ناگفتنیها را به زبان میآورد. حتی تمام آنچه که ربطی به
بقیه نداشت ولی کنجکاوشان کرده بود. 



کمکم دستانش سر خورد و طاق باز وسط تختش افتاد. 

پنجه هایش را روی سینه قفل هم کرد و نگاهش را به سقف
اتاق داد. 

کالمش نافذ و اعتماد به نفسش زیاد بود. حرف که میزد
مطمئن بود چه میخواهد بگوید و قرار است به چه نتیجهای

برسد. تجربه اش دوبرابر سن و سالش مینمود. 

گویا همه جوره زندگی کرده بود. بارها و بارها! و هربار
به شکلی متفاوت.  
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نفسش را بلند و ممتد بیرون فرستاد. سپس سرش را
چرخاند و برای فرار از تصویری که مدام میآمد و

وجدانش را قلقلک میداد سعی کرد فکرش را معطوف به
جای دیگری کند.  

در یک نگاه تلفن همراهش را یافت، جلدی نیمخیر شد و آن
را از وسط دوتا بالشتی که یکی برای زیر سرش بود و

دیگری مکمل آن یکی برداشت. 

شیطنت در وجودش رخنه کرد. برای رهایی بهترین راه
ممکن همین بود. همینکه گوشی به دست بگیرد و پیامی را

برای شخص خاصی ارسال کند.  



وارد صفحه ی مورد نظر شد. همانطور که لبخند به لب
داشت پیامش را ارسال کرد و دوباره طاق باز افتاد.  

بیانصاف شیاطین درونش، قداره به کمر به جانش افتاده
بودند و قصد داشتند خواب و آرامش را بر او حرام کنند.  
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خندید. کمکم صدایش بلند شد و در نهایت قهقه ه سر داد. 

شنیدن این صدا بعد از مدتها فشار عصبی و درگیری را به
فال نیک گرفت. پس آنقدر خندید که قفسه ی سینهاش خسته

شد و به پتپت افتاد.  

سپس سرش را باال گرفت و دوباره نگاه ی به صفحه ی
مورد نظر انداخت.  

هنوز پیامش تیک نخورده بود، و باید صبوری میکرد و
منتظر میماند تا نتیجه ی شیطنتش را ببیند. 

 

نیمه های شب بود و آفاق خسته به رختخوابش پناه برده
بود. رو به کودک درازکش شده و با دست آرام آرام

نوازشش میداد. 

ناز خوابیده بود. گلزار میگفت کمتر اذیت میکند و انگار
میداند که نباید در این شرایط شلوغی کند. 
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گلزار به زبان خودش حرف میزد، عامیانه میگفت و
همانطور عامیانه هم میخندید. ولی آفاق عامیانه فکر

نمیکرد. او باور داشت که کودک حس دارد. لوح وجودش
آنقدر پاک است که خیلی زود با شرایط انس میگیرد. باور

داشت که خدا هست و  هیچ وقت همه ی درها را باهم
نمیبندد. او جای حق نشسته و پیش از آنکه بنده به خودش

زحمت بدهد تقدیرش را رقم میزند. 

سرش را بلند کرد. .

فاضل از اتاق آفاق بیرون آمد و در را پشت سرش قفل
کرد. 

مهمان داشت. با پزشک آفاق هماهنگ شده بود که همین
روزها خواهرش را به خانه بیاورد و برای مدتی میزبانش

باشد. پس الزم بود دستی به سروگوش اتاقش بکشد و
شرایط نگهداری از او را فراهم کند. 
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بلوزش را کند، بیحوصله گوشه ی اتاق پرتش کرد و بعد
از چند ساعت دوری از دنیای زنده ها سراغی از صفحه

های مجازیش گرفت. 

پیامهای مکرر مدیا در راس همه ی آنها بود و بعد از آن
شاهان و ارشا! 

همگی منتظر فرمان واالحضرت عطا پناه ی بودند که
استارت خانه ی قدیمی در مولوی را بزنند. 

 #۷۷
 

تلخند زد. 

 جناب واال هم که این روزها سخت اعصاب مصاب
نداشت و از دم، حکم تیر برای تکتکشان صادر کرده بود. 

یکییکی جواب پیامشان را داد تا به صفحه ی عطا رسید. 

تیک ریزی بین دو ابرویش زد. دو به شک پیامش را باز
کرد و ناغافل از جا پرید. 
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هول کرد، ابتدا سری در اطراف چرخاند و در نهایت به
همان بلوز مچاله ی شده ی گوشه ی اتاق پناه برد.  



آنقدر عجله داشت که حرکاتش غیرارادی و شتابزده
مینمود. با همان یک دست لباس، سوییچش را برداشت و

از خانه بیرون زد. 

عطا آماده ی خوابیدن بود که زنگ خانه به صدا درآمد. پتو
تا نیمه روی تنش بود و بلوز باالی سرش! خبیثانه لبخند
زد. به ناچار آن را تن کرد و نگاه ی به صفحه ی تلفن
همراه و حدود بیست میسکال بیجواب فاضل انداخت.  

حقش بود. وقتی کلیدهای خانه را پس میداد باید فکر
اینجایش را میکرد.  

پس راحت و بیخیال از زیر پتو بیرون آمد و سالنهسالنه
از اتاق بیرون زد. 

 517 

  

کمی نگرانی برایش الزم بود. سبب میشد حفره های
مغزش پر شود و از حالت پوکی به حالت نرمال برگشته و

روند رو بهبودی را طی کند. 

به افکار پلید خودش لبخندی زد و اجازه داد صدای تپشهای
قلب او را با لذت برای خودش ترسیم کند. 

سپس پشت آیفون قرار گرفت و قبل از جواب دادن صدا
صاف کرد. 



_ هان؟ خواب نداری نصفه شبی مردمو زابراه میکنی؟ 

_ باز کن. 

_ کی چی بشه؟ اومدی منتکشی؟ برگرد، بیمعرفت جماعت
اینجا جایی نداره. 

_ عطا میگم... 

صدایش کمی باال رفت. ولی به سرعت خودش را جمع
کرد و صورتش را نزدیکتر به دوربین نگه داشت. آهسته

و عصبی نجوا کرد: 
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_ به خدا اگه باز نکنی از دیوار میآم باال آبروتو میبرم. 

لبهای عطا به تهدید تو خالی او کشیده شد. خصوصا به آن
دماغ بزرگی که انگار از داخل دوربین مستقیم وارد

چشمش میشد و کورش میکرد. خندید، و در نهایت دکمه
آیفون را فشرد. 

فاضل با عجله داخل دوید. خودش را از در نیمهباز
ورودی داخل انداخت و صدایش را بلند کرد. 

_ چی شده؟ کجایی تو؟ ببینمت! 

عطا که خودش را پشت همان در پنهان کرده بود، 



خونسرد بیرون آمد و در حالیکه دو دستش را داخل جیب
شلوارش فرو برده بود به تمسخر پرسید: 

_ با پیژامه روت شد بیای تو خیابون؟ 

فاضل بالفاصله به پشت برگشت. بیاهمیت به جمله ی او
نگاه نگرانی به سرتاپایش انداخت و پرسید: 

_ کی؟ کی این اتفاق افتاد؟ 

 519 

  

_ اتفاق؟ کدوم اتفاق؟ 

ابرو درهم کشید. دو قدمی سمت او برداشت و با دقت
بیشتری نگاهش کرد. 

_ جریان چیه؟ مسخرهام کردی عطا؟ اون پیام ... 

عطا بالفاصله میان کالمش رفت و همزمان با اینکه با
پشت پا، در را پشت سرش میبست یقه ی او را گرفت و

دنبال خودش کشید.  

_ اون پیامو فراموش کن. مهم اینه که االن اینجایی. 

فاضل حرکت تندی زد و خودش را از چنگ او نجات داد.

ایستاد. رو در روی او گارد گرفت و غرید: 

_ دروغ گفتی آره؟ 



لبخند عطا چشمهایش را باریک کرد. عطا گفت: 

_ راه دیگهای برام نذاشتی. پروگری کردی مجبور شدم
ضربتی عمل کنم. 
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_ دیوانه! 

عطا خندید. فاضل ولی سمت خروجی پا تند کرد و گفت: 

_ بیشعور! من احمقو بگو که تا اینجا به خودم لعنت
فرستادم. 

_ چرا؟ چون تنهام گذاشتی؟ 

فاضل مقابل در برگشت و عصبی انگشتش را مقابل او
گرفت، در جوابش گفت: 

_ آره! چون توی بیمعرفت بیمرام دروغگو رو تنها
گذاشتم. 

این بار انگشتش را محکم وسط سینه ی خودش فرود آورد
و ادامه داد: 

_ من! من ساده ی خاک برسر دلم واسهت سوخت. 

_ پس هنوزم دوستم داری. 

_ گمشو بابا! 



 521 

  

گفت، دستش را برای او پرت کرد و چرخید. عطا ولی به
سرعت وارد عمل شد و با صدای بلند پرسید: 

_ واقعا میخوای آفاقو بیاری خونه؟ 

دست فاضل به بدنه ی در ماند. او پلکهایش را بست و عطا
قدم زنان نزدیک شد. دمی بعد دست روی شانه ی او

گذاشت و آهستهتر گفت: 

_ نکن فاضل! اذیتش نکن. تو که میدونی بیمارستان باشه
هم برای خودش بهتره هم برای تو! چرا میخوای این رنجو

به جفتتون تحمیل کنی؟ 

_ خسته شدم از تنهایی، میخوام یه مدت پرستاریش کنم. 

_ از دست من ناراحتی قبول! چرا میخوای اونو قربانی
کنی؟ 

فاضل برگشت، نگاه ی به چهره ی منعطف او انداخت و با
تامل در جوابش گفت: 
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_ بمونم که خودم قربانی شم؟ که تو یکییکی همهرو از
زیر تیغت رد کنی، یکیشم من؟ 

عطا لبخند زد. طولی نکشید که شانه های او را گرفت و
در آغوشش کشید. 

فاضل هنگ کرده بود. عطا آهسته زمزمه کرد: 

_ بمون که دستمو نبُُّّرم. تیغم دو لبهس، تو نباشی منم
نیستم. 

فاصله گرفت. همانطور که شانه های او را بین پنجه هایش
گرفته بود چشم در چشمش ادامه داد: 

_ بمون تا شبا خوابم ببره. من بیشتر از آفاق بهت احتیاج
دارم. اون پرستار داره من چی کار کنم که  هیچ وقت

هیچکسو جز تو نداشتم؟ 

_ خودت خواستی. اخالقت گنده عطا، کسی دم پرت
نمیمونه. 

_ میدونم. 
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_ واسه چی پیام دادی؟ نگفتی میترسم تو راه تصادف
میکنم؟ 



_ پیام نمیدادم که االن اینجا نبودی. جات حاضره، برو
بگیر بخواب صبح حرف میزنیم. 

 #۷۸
 

_ در و پیکر خونهرو باز گذاشتم اومدم. میرم فکرامو
میکنم تا صبح بهت خبر میدم. 

_ خبر خوب دیگه؟ 

_ این دیگه بستگی به تو داره.  

مکث کرد. با جدیت تمام نگاهش را تا عمق نگاه او باال
کشید و ادامه داد: 

_ زنگ بزن کیتو برگردون. اون بیاد منم هستم. 

عطا اخم کرد. گوشه ی لب فاضل ولی انحنایی رو به باال
گرفت و در ادامه گفت: 
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_ شاهانم البته هست. اونا بیان نیمساعت بعدش من اینجام. 

عطا دست به سینه شد و عصبی غرید: 

_ من به کیت زنگ نمیزنم. 



_ البته الزمم نیست. میدونم تو اون کله ی خرابت چی
میگذره.  

سیبک گلوی عطا تکان خورد. فاضل گفت: 

_ آخر همین هفته تولدشه. لیزا زنگ زد. یه کم از تو
پرسید، بعدشم گفت خودش باهات تماس میگیره. 

سکوت برقرار شد. عطا که اصال انتظار شنیدن این خبر
را نداشت چهره درهم کشید. لبخند فاضل نمایانتر شد. او
ولی سرش را رو به باال گرفت و کالفه با خودش نجوا

کرد: 

_ وای خدا! بدترین چیزی که میتونست تو این شرایط اتفاق
بیفته همین بود. 

 سپس نگاهش را پایین کشید و ادامه داد: 
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_ بیام اونجا چی بگم مثال؟ 

فاضل با حفظ همان لبخند دستی به چانهاش کشید و بعد از
کمی تامل در جوابش گفت: 

_ بهترین راه اینه که با ادموند حرف بزنی. 

عطا ابرو باال داد. فاضل در ادامه گفت: 



_ کیت هنوز بچهس! من خیلی فکر کردم. این دختر اینقدر
ساده و بیتجربهس که نمیدونه ارزش عشقش بیشتر از اینه

که به یکی مثل تو رو بندازه. با پدرش حرف بزن، اون
زبون دخترشو خوب بلده. 

_ من نمیتونم، روم نمیشه. 

_ چارهای نداری. یا باید چشمتو رو همهچی ببندی و کیتو
بندازی دور. یا قبولش کنی و تا ابد زیر دین استاد نمونی. 

عطا لبهایش را بهم کشید و مستاصل پلکهایش را روی هم
گذاشت.  
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در همین حین فاضل در خانه را باز کرد و با انگشت
ضربهای به شانه ی او نواخت. عطا پلک باز کرد. فاضل

گفت: 

_ من دارم میرم. بشین تو تنهایی با خودت به نتیجه برس. 

حرفی برای گفتن باقی نمانده بود. او برای خداحافظی
دستش را باال برد و در نهایت عطا با سر بدرقهاش کرد. 

 

گلزار نوبت دکتر داشت و آهستهآهسته آیهان و وسایلش را
آماده میکرد که با خاله آفاقش راه ی شود.  



آفاق با عجله آخرین لقمه ی نان و پنیر را داخل دهانش
گذاشت و یک استکان پر سر کشید.  

کودک نقونوقی کرد و ساکت شد. گلزار هم شیرخشکش را
داخل ساک گذاشت و بسته ی پوشکش را هم کنار آن قرار

داد. 
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_ یه امروزم تحملش کنی دیگه خودم خونهام جمعجورش
میکنم.  

آفاق از پای سفره بلند شد و با دست، لباسش را تکاند. 

سپس سمت سرویس رفت و در جواب مادرش گفت: 

_ نه بابا نگران نباش. اونجا همه دوستش دارن، دست تنها
نمیمونم. 

گلزار با محبت پشت سر دخترش نگاه کرد. خیلی کار
میکرد. بیشتر از حد توان و تجربهاش!  

هم بغض داشت و هم خوشحال بود. بغضش از سر 

دلسوزی بود و خوشحالیش از داشتن چنین اوالد خلفی!  

هرچند که این دختر ثمره ی دست سعید بود. هرچند که
خودش  هیچ نقشی در پرورش این بچه نداشت. سرش



پایین بود و گردنش خم! ولی خیر سعید همچنان شامل
حالش میشد و اکنون او بود که از ثمره ی زندگیشان لذت

کافی را میبرد. 
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آفاق با عجله چندباری آب داخل دهانش چرخاند و از
سرویس بیرون زد.  

تلفن همراهش در حال زنگ خوردن بود. مجال نشد آیهان
را داخل قنداق فرنگی بپوشاند. ناگزیر او را به مادرش

واگذار کرد و خودش جواب تماسش را داد. 

_ الو مدیا جان چیزی شده؟ 

_ سالم، ترسیدی دوست جون؟ هولی انگار؟ 

نیمنگاه ی سمت مادرش انداخت. آهستهآهسته از او فاصله
گرفت و دستش را مقابل دهانش گذاشت. با احتیاط، و بدون

اینکه جواب سالم او را بدهد پرسید: 

_ راستش آره! نمیخوام مامان بفهمه، اتفاقی افتاده؟ مدیا در
جوابش خندید و گفت: 

_ ای بابا! عجب حقی هستی تو! نترس دختر خواستم بگم
یه آدرس برات فرستادم پیاماتو چک کن. 
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ابرو درهم کشید. ابتدا نگاه ی به صفحه ی تماسش انداخت
و دوباره به حرف آمد. 

_ آدرس چی؟ 

_ یه خونه تو مولوی گرفتیم لوکیشنش خاصه. نبش
خیابون، خیلیم قدیمیه. بیا میخوام نظرتو بدونم. 

_ بیام اونجا؟ پس خونهرو چی کار کنم؟ ببین آیهان امروز
با منه بیام اذیتت میکنه هاا! 

_ نگران نباش امروز کسی خونه نیست. آیهانم بردار بیار
همگی باهم هواشو میگیریم. 

_ پس آقا عطا؟ 

_ آقا عطااام میآد اینجا. نگران اونم نباش تو فقط بپر در
خونه اسنپ خبر کردم برات. 

جوری اسم عطا را به زبان آورد که ته دل آفاق فرو
ریخت. 

لب باز کرد ولی کالمی از بینش بیرون نزد. مدیا از
سکوت او استفاده کرد و صدایش زد: 
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_ آفاق؟ 

_ بله! 

_ هستی دیگه! 

_ هستم چطور؟ 

_ فکر کردم قطع کردی. ببین، پول اسنپو حساب کردم
دست به جیب نشی یه وقت. 

لبش به جنگ دندانهایش رفت. مدیا دوباره گفت: 

_ منتظرم! 

_ ممنون. من االن راه میافتم. 

تماسش را تمام کرد و متفکر سمت گلزار چرخید. نگاه
مادر با او بود و نگاه او به زمین!  

دلیل حمایت فاضل را میدانست اما همچنان نمیتوانست
خودش را با این دوستیهای زودهنگام وفق بدهد. 

 #۷۹
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روی زمین زانو زد. بیحرف کودک را در آغوش گرفت و
رو به مادرش گفت: 

_ برنامه عوض شده. امروز میرم یه جای دیگه. 

گلزار پرسشی و متعجب نگاهش کرد. آفاق ولی بند کیف
را روی شانهاش انداخت و بلند شد. دوباره گفت: 

_ مدیا آدرس فرستاده برم کارو از نزدیک ببینم. بهت
زنگ میزنم، فعال! 

گفت و راه ی شد. گلزار ولی دلواپس سری چرخاند و
صدایش زد: 

_ آفاق؟ 

ایستاد، رو به مادرش چرخید و سرش را تکان داد. گلزار
پرسید: 

_ آدمای خوبین دیگه؟ 
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نگرانی چهره ی مادرش غیرقابل انکار بود. لبهای آفاق از
هم کشیده شد. چند قدم رفته را برگشت و در جوابش گفت: 

_ خیلی خوب! و چون ما عادت کردیم به نیش خوردن،
دوتا آدم خوبم که جلومون سبز میشه بیجهت نگران میشیم. 



کالمش واضح و قابل درک بود. آدمها وقتی از خودی
ضربه میخورند حق دارند به غریبه ها اعتماد نکنند. و
چقدر سهراب و آریا به او بدهکار بودند. به دختری که

همه ی توانش را وسط گذاشته بود و ناچار بود با ترسهایش
بجنگد و کنار بیاید. 

 

آفاق نگاه ی به ارتفاع ساختمان انداخت و ابروهایش را باال
برد. مدیا دست به سینه رد نگاه او را گرفت و پرسید: 
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_ نظرت چیه؟ متریال نما سنگ باشه یا سیمان؟ 

نفسش را رها کرد. در جواب او نگاه دیگری به بناهای
قدیمی محله انداخت و پرسید: 

_ صاحبش چی میخواد؟ 

_ صاحبش که سپرده به خودمون. این خونه ارث پدریشه،
میخواد هر جوری شده نگهش داره. 

_ هزینهام میکنه؟ 

_ وضعش که توپه! فکر نکنم چندان با هزینه ها مشکل
داشته باشه. 



سکوت کرد. آفاق بازهم نگاه ی به اطراف محله انداخت و
متفکر و با دقت لب باز کرد و گفت: 

_ اگه یه چیز خاص بخواد که از همه متفاوت باشه باید
ترکیبی کار کنید. ولی اگه... 

کمی عقبعقب رفت و در حالیکه آیهان را به خودش میفشرد
دوباره نگاه ی به بنای قدیمی خانه انداخت. لب 
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جنباند، گام دیگری عقب رفت و قبل از اینکه حرفی بزند
زیر پایش خالی کرد و تعادلش را از دست داد.  

او از ترس ه ین بلندی کشید و مدیا وحشتزده سمتش دوید.
ولی قبل از اینکه کارش به سقوط و فاجعه بکشد عطا از

پشت سر بازویش را گرفت و محکم نگهش داشت. 

سپس تذکر داد: 

_ حواست کجاست؟ پشت پاتو نگاه کن. 

قلبش مثل گنجشک ترسیده و بیدفاع میان قفسه ی سینهاش
بالبال میزد. آیهان را محکمتر به خودش چسباند. به سختی

خودش را جمع کرد و چشم در چشم مرد جوان لب زد: 

_ نزدیک بودا! 



عطا ولی لبخندی زد و در جوابش گفت: 

_ بده من بچهرو، تموم شد دیگه چیزی نیست.  
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آیهان دست به دست شد. عطا اما آهسته از او فاصله گرفت
و در حالیکه با دقت تمام ساختمان مورد نظر را در ذهنش

تحلیل و بررسی میکرد گفت: 

_ این محله ها قدیمین هنوز فکری برای جوباش نکردن.  

برگشت، نگاه گذرایی به چهره ی سفید و ترسیده ی او
انداخت و دوباره گفت: 

_ کارایی ندارن، ولی جلوهام ندارن. 

مدیا دلنگران بود و شانه های او را ماساژ میداد.  

آفاق ولی کماکان شوکه بود. مچ پایش درد میکرد و جای
انگشتان مرد روی بازوی چپش میسوخت. پنجه هایش را
روی آن گذاشت. در همین فاصله عطا نگاه پر از محبتی

به چهره ی نوزاد انداخت و نجوا کرد: 

_ حاال بریم سر اصل مطلب! 

قد بلند بود و شانهدار و خوش لباس! میان درد ناخودآگاه
چشمش به کاپشن چرم کوتاه و بافت لیمویی رنگی افتاد 
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که از زیر آن بیرون زده بود. و اما شلوار جین و 

آدیداسهای مشکی رنگی که ترکیبی زیبا از او به نمایش
گذاشته بود. 

به سرعت نگاهش را دزدید.  هیچ حقی برای چشم چرانی
در خودش نمیدید. این مرد فقط صاحبکارش بود. ولو اینکه
بیش از یک خدمه به او توجه داشت. ولی آفاق حق نداشت

پایش را فراتر از گلیمش بگذارد. نه همکفو او بود و نه
دلیلی برای رویا پردازی در خودش میدید. 

میان افکار نگران کننده ی او عطا برگشت و پرسید: 

_ خب خانما، نتیجه؟ بیان جلو ببینم نظرتونچیه؟ 

مدیا فشاری به شانه ی او وارد کرد و رو به جلو هلش داد.

آفاق هم خجالتزده پیش رفت و با هدایت دختر مقابل مرد
جوان ایستاد. او با دست روی صورت آیهان را پوشاند و

مدیا به حرف آمد. 

_ آفاق میگه ترکیبی کار کنیم بهتره. منم باهاش موافقم.  
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نگاه ی در اطراف چرخاند، ادامه داد: 

_ بین این همه بنای قدیمی یه سازه ی متفاوت میتونه تبلیغ
خوبی برامون باشه. 

عطا با دقت با حرفهایش گوش داد و سپس نگاهش را به
آفاق سپرد. 

_ شما چی؟ نمیخوای چیزی بگی؟ 

نگاه آفاق به سرعت باال رفت و از خیر چهره ی معصوم
کودک گذشت. آب دهانش را بلعید. در همین حین مدیا

ضربهای به پشتش زد و غرید: 

_ ساکتی؟ خب حرفتو بزن. 

آفاق شانهای باال انداخت و در جوابش گفت: 

_ چی بگم آخه؟ حرفی نمونده که. هرچی بود تو گفتی. 

تصمیم نهایی دیگه با شماست. 

عطا لبخندی زد و لبه ی قنداق فرنگی را روی صورت
آیهان نگه داشت.  
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دلش خوابی از جنس خوابهای او میخواست. آرام و
بیدغدغه! نفسی گرفت و با اطمینان رو به زن گفت: 

_ باشه، تصمیم نهایی بزار واسه من، تو فقط پیشنهاد بده. 

 #۸۰
 

گیر کرده بود. حرف زدن در مقابل مدیا بسی سهل و
آسانتر مینمود تا او. لبش را با زبان تر کرد. ناگزیر

نگاهش را از کنار مرد جوان رد کرد و به بنای قدیمی و
مخروبه ی ساختمان رساند. مکث کرد. سپس بااحتیاط زیاد

نجوا کرد و گفت: 

_ اووم! متریال نما میتونه تراورتن یا آجر سه سانتی باشه.

ولی اگه بخواید چهارستون درو با سنگای تزیینی قاب
بگیرید بهتره که از تراورتن استفاده کنید. 

عطا به تحسین و تایید سری تکان داد و پرسید: 

فقط چهارستون در یا... 
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_ و اطراف پنجره ها! شیک و کالسیک میشه. واسه سقف
ورودیم آرداواز نارنجی بیشتر به چشم میآد. حالت ویالیی



بهش میده. البته جلوی برف و بارون و خراب شدن آیفون
و زنگ زدن درم میگیره.  

_ خوبه! و دیگه؟ 

_ نظر دیگهای ندارم. حفاظ پنجره ها و نمای در ورودی
سلیقهایه! میتونه طرحدار باشه یا ساده. ولی اگه رو آجر

سه سانتی به توافق رسیدین طرحدارش کنید بهتره. 

لبهای مدیا کمکم کشیده شد و سرش را باال و پایین برد. 

آفاق سکوت کرد. مدیا ولی همانطور که تاییدش میکرد رو
به عطا پرسید: 

_ چطور بود؟ 

عطا چرخید. پشت به آنها نگاه دوبارهای به ساختمان
انداخت و گفت: 

_ خوبه! ولی باید نظر شاهانم بپرسم. 
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_ شاهان؟ 

عطا نیمنگاه ی به پشتسرش انداخت. 

_ آره، مشکلی داره؟ 

مدیا یک قدم از آفاق فاصله گرفت و در جوابش گفت: 



_ تو که گفتی بره رد کارش! عطا خواهشا بگو باز چی تو
سرته؟ 

گوشه ی لب مرد جوان باال رفت و نگاه از او گرفت. دمی
بعد به حرف آمد و گفت: 

_ تیم برمیگرده سرکارش. مثل قبل! همه هستن به عالوه
ی .... 

دخترها منتظر ادامه ی حرف او بودند. عطا لبخندی به
روی کودک زد و ادامه داد: 

_ خانم حبیبی! البته اگه خودشون بخوان. 
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صدای فریاد مدیا در کوچه پیچید. عطا تکخند بیصدای زد
و آفاق مات و مبهوت به گامهای بلند مردی نگاه کرد به

طرف ساختمان میرفت.  

او همانجا ماند و مدیا سمتش پرواز کرد. لحظهای بعد زن
جوان را در آغوش کشید و ذوقزده کنار گوشش نجوا کرد: 

_ تبریک میگم! تو واقعا آدم خوش شانسی هستی. 

_ چرا؟ ناله ی آفاق باعث شد او کنار بکشد و چشم در
چشمش بپرسد: 



_ چی چرا؟ تو انگار خوشحال نشدی، هوم؟ 

_ چرا تالش میکنی؟ ممنون مدیا، ولی من نباید علت
اینهمه محبتو بدونم؟ 

مدیا اخم کرد. سپس چینی به کناره های بینیاش انداخت و
لبهایش را باال کشید. 
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_ بیمزه، خب معلومه چرا! آخه کجا میتونم یکی دیگه شبیه
مامانم پیدا کنم هان؟ 

آفاق ابرویی باال داد و او در ادامه گفت: 

_ میدونی چند وقته خوابشو ندیدم. کوتا بیا آفاق، خوشت
میآد وسواس بریزی؟ آخه اون آشپزخونه چی داره که ازش

دل نمیکنی؟ 

گویا مهر سکوت به لبهای دختر زده بودند.  هیچ جوابی
نداشت جز اینکه بایستد و تماشاچی اتفاقاتی باشد که

هیچیک در بند اراده ی خودش نبودند.  

میان مناظره ی آنها عطا زنگ در را فشرد و وارد شد.  

مدیا از صدا برگشت و همانطور که به پشت نگاه میکرد با
خودش زمزمه کرد: 



_ خونه بودن؟ پس چرا ما عین اسکال وایستادیم بیرون
جلسه تشکیل دادیم؟ 
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لبخند بیاختیار مهمان لبهای دختر شد. اسکل بودن را خوب
آمده بود. وگرنه  هیچ عقلی نمیپسندد که اولین قرارداد

کاریش وسط یک کوچه ی قدیمی با آن جویهای باریک
دردسر ساز بسته شود.  

 

عطا جوری نوزاد را در آغوش گرفته که به نظر خیال پس
دادنش را نداشت.  

با او قدم میزد و کنار صاحبخانه گوشهگوشه ی خانه را
زیر نظر میگرفت.  

همیشه بازدید اول کار خودش بود و بعد از آن دستور کار
تیم را صادر و آنها را مشغول میکرد.  

آفاق و مدیا هم گوشه ی دیگر خانه در حال بازبینی اتاق
خوابها و سرویس بهداشتی کوچک خانه بود.  

دیزاینهای داخلی تخصص مدیا و کیت بود و نمای بیرون
ارشا و جمال و شاهان را میطلبید. هرچند همگی در 
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تمامی موارد صاحبنظر بودند و بلدهکار، ولی در طول
کار از نظرات هم استفاده میکردند.  

از نظر آفاق استفاده از کاغذ دیواری پتینه برای سالن و
کاغذهای سادهتر برای اتاق خوابها معقول تر بود. مدیا
ولی نظر دیگری داشت. ورودی را پتینه کار کنند و از
کاغذهای سه بعدی برای اطراف شومینه و تیوی استفاده

کنند. 

آفاق دست به سینه و با دقت نگاه ی به قاب شومینه ی
قدیمی انداخت و ناراضی لبهایش را باال کشید.  

اینجا نقطه ی آخری بود که باید به توافق میرسیدند. کمی
فکر کرد، دستهایش را زیر بغل محکم و بعد از کمی

سکوت، آهسته با خودش نجوا کرد: 

_ منکه میگم کال اینو از این گوشه برداریم فضارو وسعت
بدیم. هوم؟ سالن بزرگتر... 
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چرخید، دردم جا خورد و بالفاصله نطقش کور شد. مدیا
بیسروصدا غیبش زده و جایش را مرد جوان صاحبخانه پر

کرده بود.  

آفاق فاصله ی کمی از مرد گرفت و عذر خواه ی کرد. 

_ ببخشید ندیدم شمارو فکر کردم همکارمه! 

_ خواهش میکنم خانم! دیزاینر اصلی شماین؟ 

نگاه سرگردان آفاق به دنبال مدیا در سالن گشتی زد و
بااحتیاط در جوابش گفت: 

_ فرقی نمیکنه. کل تیم نظر میدن تا بهترین تصمیم برای
پرژه گرفته بشه. 

 #۸۱
 

مرد جوان ولی از گوشه ی چشم نگاه معنیداری به صورت
محجوب و معذب او انداخت و دوباره حرف آمد. 

_ اما من فکر کنم نظر شما ترجیح داره به بقیه! 
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_ چطور؟ 



_ چون باهاتون موافقم! این شومینه بهتره دیگه اینجا نباشه،
دلگیر و قدیمیه! در مورد تیغه ی اتاق خوابم شنیدم چی

گفتین. میشه برش داشت به فضای سالن اضافهاش کرد. 

_ شما طراحین؟ 

_ نه، ولی ایده های شمارو دوست دارم. 

با گفتن این جمله ی منظوردار، صورتش کامل چرخید و
برق چشمان و آن لبخند پت و پهنش را به نمایش گذاشت.  

چیزی درون سینه آفاق ریزش کرد. ناخودآگاه ابرو درهم
کشید و همانطور که سرش را پایین میبرد، با انگشت کناره

های روسریش را داخل داد. 

این مدیا کجا غیبش زده بود یکدفعه؟ صدایش از اتاق
مجاور میآمد و خودش نبود. "ببخشید" آهستهای زیر لب  

  

گفت و تصمیم گرفت هرچه زودتر از مقابل چشمان ه یز
مرد فرار کند. 

قدم برداشت، هنوز در حال جدال با خودش بود که مرد
جوان صدایش زد: 

_ ببخشید! 

آفاق ایستاد و سعی کرد به چهره ی او نگاه نکند.  



_ میتونم اسمتونو بپرسم؟ 

اخم دختر رنگ و غلظت بیشتری به خودش گرفت. مرد
جوان ولی قدم رفته ی او را جبران کرد و با وقاحت تمام

مقابلش ایستاد. 

_ افتخار آشنایی با کیو دارم امروز؟ 

خیلی وقیح و پررو و بیحیا بود. آفاق سینه پر کرد جوابش
را بدهد که ناگهان غرش عطا از میان قاب اتاق خواب

جفتشان را غافلگیر کرد.  

_ آفاق؟ 
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عصبی بود و حق به جانب! عصبانیتش لرز خفیفی به جان
دختر انداخت، ترسیده برگشت و در جوابش ناله زد: 

_ بله! 

_ بیا برو مدیا کارت داره. 

_ چشم. 

به آنی همه چیز بهم ریخت. مدیا به سرعت خودش را به
آنها رساند و زن جوان، با بغضی سنگین و گلوگیر، فرمان

عطا را اجرا کرد و از مردک ه یز بیحیا فاصله گرفت.



اخم عطا سنگین بود و نگاهش استخوان خردکن. به محض
رسیدن، او آیهان را تحویلش داد و دوباره تشر زد: 

_ برید پایین تو ماشین بشینید تا من بیام. 

چه لحظات سخت و خفتباری بود. سرخورده کودک را به
خودش چسباند و راهی شد. هرچند که توانی برایش نمانده

بود. خودش، غرورش، شعورش و در کل همهچیزش 
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زیر سوال رفته بود و شانه هایش از این درد سنگینی
میکرد.  

مدیا با اشاره ی عطا دنبالش سرازیر شد.  

دقایقی بعد روی صندلی، پشت فرمان جا به جا شد و
حیرتزده از این اتفاق، متمایل به او نشست و پرسید: 

_ چی شد یهو؟ 

بغض آفاق بیهوا ترک برداشت و جوی اشک روی
صورتش راه گرفت. رو به او ناله زد: 

_ حاال بگو خوششانسی، بگو اون آشپزخونه چی داره
ازش دل نمیکنی؟ 



حزن و همدردی گوشه به گوشه ی صورت مدیا دیده میشد.
انگشتان ظریفش را روی فرمان محکم کرد. آفاق با همان

بغض ادامه داد: 

_ دیدی؟ اینم از شانس من! حتما خودم یه چیزی میدونم که
هیچ وقت خوشحال نمیشم. 
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رو گرفت. آرنجش را به لبه ی پنجره چسباند و انگشتانش
را به چانهاش. دلخور، محزون و با تن صدای پایینتری

ادامه داد: 

_ همیشه، هروقت خواستم یه حرکت رو به جلو بزنم نشد. 

همش پس رفتم، عقب نشستم چون این اقبال لعنتی زد تو
سرم گفت بشین سرجات� که پیشرفت برای تو نیست. 

_ آفاق؟ 

به سرعت برگشت. چشمانش خیس بود و نوک بینیاش
سرخ! 

_ دیگه اصرار نکن مدیا! خوب شد با چشمای خودت، از
نزدیک بیشانسی منو دیدی که باور کنی. 

_ اون مرتیکه چی گفت بهت؟ ببین عطا همیشه
همینجوریه. ناراحت نشو، تِِزش اینه. میگه وقت کار همه



ی تمرکزتون بزارین وسط، اضافهکاریاتون بمونه واسه
بعد! 
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_ من االن اضافهکاری کردم؟ تقصیر من چیه که اون
مردک هوا برش داشته حیا نمیکنه؟ 

مدیا مکثی کرد و آهسته و شرمنده در جوابش لب زد: 

_ معذرت میخوام. منظورم این بود... 

_ منظورتو گرفتم. من از چیزی ناراحت نیستم. فقط
ازخودم... 

اشاره ی محکمی به خودش زد و ادامه داد: 

_ از این آدمی که میدونه نمیشه و بازم به خودش دلخوشی
میده بدم میآد. 

آفاق میان کالم او دوید و لبهایش را بهم دوخت.  

به قدری حالش خراب بود که  هیچ حرفی مرهمی برای
دردش نمیشد. مدیا یک دور نگاه محزونش را چرخاند و

نفسش را پس فرستاد. نفس که نه، به نوعی بغضش را
بیرون فرستاد. در همین حین ضربهای به شیشه خورد و

توجه هر دو را جلب کرد.  
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مدیا با سرعت شیشه را پایین داد و آفاق به محض دیدن
عطا، عصبی دستی روی گونه ی خیسش کشید و قصد کرد

پیاده شود.  

ولی نشد. عطا محکم در نگه داشت و به مدیا گفت: 

_ زنگ بزن کیت بیاد پیشت. به شاهانم گفتم، بمون
جفتشون بیان، بعد برو باال به این مردک حالی کن تا سه
روز دیگه خونه تخلیه باشه که بتونیم کارو شروع کنیم. 

_ یعنی چی؟ مگه خودت نیستی؟ 

_ نه! توام تنها نریا، بمون بچه ها بیان باهم برید. 

_ منکه  هیچوقت نفهمیدم تو سر تو چی میگذره. 

مدیا دلخور و عصبی غرید. نگاه عطا ولی چرخی گذرا
روی چهره ی دلخور و خشمگین آفاق زد و در جوابش

گفت: 

_ به این آدم اعتمادی نیست. این کارم شما گذاشتین گردنم.
قرارداد دارم، وگرنه کاری میکردم که خونه ی پدری که

هیچ! جمع کنه از ایران بره. 
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 #۸۲
 

_ هووفف! از دست تو! 

_ شما؟ 

تاکید عطا سبب شد آفاق نگاه دلخور و خشمگینش را باال
ببرد. 

_ بیا پایین کارت دارم. 

مدیا ناله زد: 

_ عطا؟ ول کن تورو خدا! 

_ شما ساکت. 

در ماشین را باز کرد، خودش کمی عقب ایستاد و اشاره زد
که آفاق پیاده شود. 

نگاه نگران دخترها برای لحظهای درگیر هم شد و در
نهایت آفاق بود که به حرف آمد. 
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_ ساک آیهان بمونه برمیگردم. 



عطا بلندتر گفت: 

_ ساکشو من میآرم. مدیا قراره بمونه. 

پای راست آفاق بیرون از ماشین روی زمین ماند. عطا
ولی از در فاصله گرفت و با اجازه ی خودش ساک نوزاد

را از روی صندلی عقب برداشت. 

دخترها ماتشان برده بود. عطا در ماشین را بهم زد و بند
ساک را روی شانهاش جابهجا کرد. سپس مقابل او خم شد

و گفت: 

_ بده من بچهرو! 

قیر به لبهایش زده بودند گویا! سنگین بود و چسبیده بهم! تا
به خودش بجنبد نوزاد در آغوش مرد بود و سمت مرکب

شیک میلیاردیش میرفت.  

برگشت، درمانده نگاه ی به مدیا انداخت و کسب تکلیف
کرد.  
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چهره ی مدیا ردی از نگرانی و التماس گرفت و در جواب
درماندگیش گفت: 

_ برو قربونت. دهن به دهنش نزار حتما خودش پشیمون
شده. 



آفاق لب پایینش را تو کشید و پلکهایش را رو هم گذاشت.
طولی نکشید که کامل پیاده شد و گامهای سنگینش را سمت

ماشین مرد بیانصاف کشید. 

معترض بود و به هر نحو باید صدای اعتراضش را به
گوش مخاطبش میرساند. پس در عقب را باز کرد و دلخور

روی صندلی سرید. 

عطا از داخل آیینه ابتدا نگاه ی به او و سپس به نوزاد کنار
دستش انداخت و پرسید: 

_ به آیهان بگم کمربند ببنده؟ 

حرفش اصال خندهدار نبود. نگاه تند آفاق باال رفت و در
جواب لبخند کمرنگ او غرید: 
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_ حرفتون بزنید. خیلی مزاحم نمیشم. 

جفت ابروهای مرد باال رفت. 

_ پس یعنی خداحافظی؟ این بار آخریه که میبینمتون! 

آفاق تحمل نکرد. حوصله ی کلکل کردن و توجیح شدن و
توضیح دادن را نداشت. بیمعطلی حرکتی سرجایش زد و
دستش روی دستگیره نشست. عطا ولی طاقت نیاورد و

خیلی جدی تشر زد: 



_ بشین سرجات. 

انگشتان آفاق دستگیره ی سرد و براق اتومبیل را فشرد و
دندان بهم سابید . 

عطا با حفظ همان لحن گفت: 

_ ننر بازی بهت نمیآد. میرم باالتر حرف میزنیم. 

آفاق پلک روی هم گذاشت و فشار بیشتری به دستگیره ی
در آورد. رنگ انگشتانش برگشته بود و صورتش از شدت
خشم به سرخی� میزد. عطا برگشت. او استارت زد و مدیا 
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که از فاصله ی چند متری شاهد جروبحث آنها داخل ماشین
بود با خودش زمزمه کرد: 

_ وا مصیبتا! خدا به خیر کنه. 
 

چند خیابان باالتر ماشین را کنار زد و رو به او چرخید. 

_ پیاده شو! 

آفاق اخم ولی کرده و نگاهش به بیرون بود. 

_ شنیدی؟ گفتم پیاده شو حرف بزنیم. 



به سرعت حرکتی به سرش داد، چشم ریز کرد و در
جوابش غرید: 

_ همینجا بگید، میشنوم. 

گوشه ی لب مرد جوان کمی باال رفت و با نگاه اشارهای
به کودک زد. 
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_ کمر بند که نداشت. البته به ایربک ماشین مطمئنم ولی به
صدای خودم نه! 

آفاق ابرو درهم کشید. مرد جوان اما پنجه هایش را از
روی فرمان برداشت و با انگشت شصتش نوازشی به کنار

لبش داد. 

_ نمیدونم، شاید یهو رفت باال و حادثه رخ داد. 

آفاق عصبی رو گرفت و به سرعت� در ماشین را باز کرد.

به قدری حالش خراب بود که توانی برای شنیدن مزهپرانی
و لبخند زدن و حتی فکر به آن برایش نمانده بود.  

پیاده شد، در ماشین را بهم زد و دست به سینه منتظر او
ایستاد. 



عطا خوشحال از حرکت تند ولی بهجای او کشش بیشتری
به لبخندش داد و رو به آیهان زمزمه کرد: 

_ پسر خوبی باش تا برگردم. 
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چشمان کشید و لبهای نرم و خندان کودک حال دلش را
صفا بخشید. با دو انگشت چانه اش را نوازشی داد و

دوباره زمزمه کرد: 

_ مرتیکه بیغیرت، ببین چطوری خوابیده!  

مکث کرد. دستش را زیر چانه ی او نگه داشت و در ادامه
گفت: 

_ نگران نباش نمیخوام دعواش کنم. 

نگران که نبود. چنان در خواب ناز فرو رفته بود که
نمیدانست در عالم بزرگترها چه ها که نمیگذرد. 

دل کند، با یک حرکت نگاه از کودک گرفت و از ماشین
پیاده شد. 

آفاق پشت به او کرده بود و جمالت را در ذهنش باال و
پایین میکرد که به کوبندهترین شکل ممکن توی صورتش

بکوبد. 
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در همین فاصله عطا ماشین را دور زد و بافاصله از او به
بدنه تکیه داد و دست به سینه ایستاد. 

نگاهش به مقابل بود و روی حرفش با زن جوان! 

_ عصبانیای؟ 

آفاق حرصی برگشت، همزمان عطا انگشت سبابهای را که
روی بازویش قرار گرفته بود را به عالمت سکوت بلند

کرد و گفت: 

_ حق داری! ولی گاه ی مجبوری به در بگی که بشنوه. 

_ به شرطی که نزنی درو از جا نبود کنی. شمااا... 

عطا ابرو باال داد. آفاق اشارهای به خودش زد و گفت: 

_ غرور و شخصیت و همهچیز منو بردی زیر سوال!
اصال به چه حقی سرم داد زدی؟ چون تو خونهت کار... 

_ اوع ... اوع ... اوع ... قضاوت ممنوع! 
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 تاکید مرد جوان باعث شد آفاق چشمهایش را ببندد و
لبهایش را زیر دندان بگیرد. لحظهای بعد دوباره به حرف

آمد و با کنترل بیشتری گفت: 

 #۸۳
 

_ از محبت و مهموننوازیتون تو این مدت ممنون. برای
آیهانم زحمت کشیدین اونم ممنونم. 

عطا گردن کج کرد. آفاق با جدیت ادامه داد: 

_ از همین جا دیگه باهم خداحافظی میکنیم. روزای
خوبیرو براتون آرزو میکنم آقای پناه ی. 

گفت و بالفاصله پشت کرد تا خالف جهت او ماشین را
دور بزند و خودش را به کودک برساند. عطا بالفاصله

گفت: 

_ گفتگوی شخصی وسط کار توه ین به همه ی اعضای
گروه ه. 
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نفسش به سختی باال میآمد و چیزی به انفجارش باقی نمانده
بود. سینه پر کرد. سخت و سنگین! همانطور که پشت به

او بود لب باز کرد و عصبی در جوابش غرید: 



_ من اضافهکاری نکردم. این ذهن بیمار شماست که فکر
میکنه همه مثل همن!  

_ منم اهانت نکردم. قبلشم توضیح دادم، به در گفتم که
دیوار بشنوه. 

_ ولی در و دیوار با هم آتیش گرفت. این رسمش نبود... 

به آنی چرخید ولی خشکش زد. نتوانست حرفش را ادامه
بدهد. ماتش برد. وحشتزده سری تکان داد و در ادامه ناله

زد: 

 _ آیهاان؟؟ 

عطا ابتدا اخمی کرد و لحظهای بعد به سرعت برگشت و
به پشتسرش نگاه انداخت. 
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از آن سو، در ماشین طاقبهطاق باز بود و آن طرف
خیابان، زنی ژندهپوش، همراه نوزاد خودش را داخل وانت

آبی رنگی انداخت و فرار کرد.  

ترس و درماندگی بر وجود هردو چنگ انداخت. عطا نگاه
ی به جای خالی کودک انداخت و بیمعطلی تشر زد: 

_ به چی نگاه میکنی، بپر سوار شو تا گمشون نکردیم. 



آفاق ولی شوکه میزد و اختیارش را از دست داده بود. 

صدای مرد را شنید ولی خنثی و حیرتزده فقط و فقط به
جای خالی وانت آبی نگاه میکرد. کار به جایی رسید که

مرد جوان در ماشین را باز کرد و هلش داد. وقتی به
خودش آمد که ساک آیهان روی پایش بود و بند آن را روی

قلبش میفشرد.  

آیهانش، پسرکش، عزیزش را مقابل چشمانش برده بودند. 

ولی ... ولی چیزی که بیشتر به حیرتش دامن میزد، شرایط
اسفبار دزدی بود که خیلیخیلی برایش آشنا مینمود.  
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بعد از دقایقی طوالنی هق زد. بلند و بیرودروایسی! صدای
ناله و خدا گفتنش در کابین پیچید و کاسه ی چشمان مرد

جوان را دو برابر کرد.  

او ضجه زد و سیبک گلوی مرد باال و پایین شد. تازه از
شوک خارج شده بود و حق میداد که کنترل حرکاتش را

نداشته باشد. او ناله میزد و عطا خودش را بابت این
بیاحتیاطی سرزنش میکرد. او خدا را صدا میزد و مرد
جوان با سرعتی سرسامآور میراند بلکه ردی از وانت

قراضه ی آبی رنگ در خیابانهای شلوغ تهران پیدا کند. 
 



آتوسا گوشه ی خرابه وا رفت، با ولع زیاد نوزادش را در
آغوش گرفت و بیصبرانه تمام بدنش را بویید و بوسه زد.  

 _ دورت بگردم، منو میشناسی؟ پسرم، عزیز دلم، منم
مامانت! میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود؟ میدونی

حتی یه لحظه نیست که به تو فکر نکنم؟ 

 565 

  

دست سفید و کوچک پسرش را باال گرفت و تندتند پشت آن
را بوسه زد. سپس روی گونهاش گذاشت و با چشمانی

بسته با خودش نجوا کرد: 

_ آخییش! چقدر نرم و خوشگلن اینا! 

لحظاتی به همان صورت ماند. دوباره به چهره ی کودکش
نگاه کرد و پرسید: 

_ ازم که ناراحت نیستی نه؟ مامان همیشه دوست دارها! 

 هیچوقت،  هیچوقت فکر نکن که فراموشت کرده.  

فشار نرمی به پنجه های او وارد کرد. ادامه داد: 

_ فقط نمیتونه! باور کن مجبوره ازت دور باشه. به خاطر
خودش نه، به خاطر توئه که آواره شده. 

گوشه ی چشمش نم برداشت. 



_ مجبوره که وایسته از اون دور دورا بهت نگاه کنه. 

وایسته عقب و فقط حسرت بخوره.  

آب دماغش را باال کشید. 
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_ شبا تو خیالش بغلت کنه و اینقدر به خودش فشارت بده تا
خوابش ببره. یواشکی بهت شیر بده، یواشکی 

پوشکتو عوض کنه، یواشکی برات الالیی بخونه، شعر بگه
و قربون صدقهت بره تا تو خیالش، تو چشماتو ببندی و

خوابت ببره. 

یک قطره اشک از گوشه ی چشمش راه گرفت، از زیر
چانهاش چکید و روی قنداق کودک افتاد. آیهان نقونوقی

کرد و آتوسا پر از حسرت ناله زد: 

_ جونم پسرم؟ گریه نکنی یهوقت مامان دلش میگیره. 

منو ببخش خب؟ ببخش که آوردمت تو این دنیا! ببخش که
نتونستم برات مادری کنم، باشه؟  مکث کرد. با بغض ادامه

داد: 

_ ولی تو قول بده مثل من زندگی نکنی. قول بده خوب
بزرگ شی، خوب درس بخونی، آدم خوبی بشی. 



بعدش...بعدش اگه شانس بهت رو آورد و واسه خودت
کسی شدی، حق منم از این دنیا بگیری. 
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کودک را باال گرفت و به قفسه ی سینهاش چسباند. نجوای
خستهای کرد و ادامه داد: 

_ حق خودتم بگیر. قول بده نزاری  هیچکس ازت
سوءاستفاده کنه. اینقدر بزرگ شی که کسی نتونه بهت زور

بگه. کسی به خودش اجازه نده که کوچیکت کنه.  

آه کشید. 

_ اول به خودت کمک کن، بعد اگه دلت هوای مامانتو
کرد، دست خاله آفاقو بگیر و بزار رو سرت!  

تلخند زد. 

_ منکه نتونستم. یعنی نشد که برات مادری کنم. ولی تو
بچه ی خوبی برای خالهت باش. سرافرازش کن، یه کاری

کن که یه روز خستگی این همه زحمتی که برات میکشه از
تنش دربیاد.  

کمکم صدای نوزاد بلند میشد و اجازه ی درد و دل کردن
را از او میگرفت. حتما گرسنه بود و زمان شیر خوردنش.
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 #۸۴
 

صابر که در فاصله چند متری از او ایستاده بود و کشیک
میداد، به محض شنیدن صدای نوزاد سرکی کشید و از

پشت دیوار غرید: 

_ چی کار داری میکنی؟ دست بجنبون دیگه االن پیدامون
میکنن. 

آتوسا ولی دلش دست جنباندن نمیخواست. دلش دور شدن و
فاصله گرفتن نمیخواست. دلش میخواست زمان کش بیاید و

این نزدیکی ابدی شود.  

گوله های اشکش ولی امانش را برد. با حسرت بیشتری
کودک گریان را در آغوشش فشرد و ضجه زد: 

_ به همه سالم برسون. نمیدونم آفاق خونه ی برادرت
چیکار میکنه. ولی بهش اعتماد کن. اون همیشه از هممون

عاقلتره بود. همیشه بهترین تصمیمو گرفته و 
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بهترین کارو کرده. پس اگه رفته تو دهن شیر، بدون که
حتما از عاقبتش مطمئنه. 

گفت و روی پا بلند شد. تمام عضالت پشتش درد میکرد و
سرزانوهایش از درد به ناله افتاده بود. با این وجود بوسه
ی محکمی به قفسه ی سینه نوزاد زد و رو به صابر قدم

برداشت. 

_ تموم شد، بریم؟ 

آتوسا که تالش میکرد بهترین بهره را از وجود کودکش
ببرد او را محکمتر در آغوش گرفت و در جواب صابر

گفت: 

_ تو برو من میآم. 

صابر کالفه برگشت و دست به کمر ایستاد. 

_ ای بابااا! توام گیر آوردی مارو، مگه نگفتی بچهتو
میخوای؟ اینم بچهت، راه بیفت دیگه. 

_ نه! تو برو، بچهرو تحویل بدم خودم میآم. 

_ تحویل بدی؟ 
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تعجب مرد، تلخندی گوشه ی لبش نشاند و نگاهش را پایین
کشید. 

_ آره! تحویل خالهش بدم.  

تلخندش کشیدهتر شد. پشت انگشتش را روی گونه ی
نوزاد کشید و با حسرت زیاد زمزمه کرد: 

_ این بچه حق داره سقف باال سرش باشه.  

آه کشید. چشم در چشم صابر ادامه داد: 

_ خودم آوارهام، نمیخوام اینم به پای من بسوزه. 

_ زکی! مارو باش که دلمون سوخت به حرف صدیق دنبال
تو راه افتادیم. 

_ صدیق مادره، خودش میفهمه من چی میگم. بهش بگو یه
امشب تحملم کنه فردا میرم رد کارم. 

صابر وا رفت. میرفت رد کارش؟ مثال کجا؟ صدیقه گفته
بود این زن گناه دارد. گفته بود از کارتن خوابی نجاتش

داده تا کمکش کند. گفته بود  هیچ چیزش به کارتن 
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خوابها نمیخورد. صدیقه مهربان بود و دلسوز! هفتهای
یکبار غذا میپخت و بین فقرا و کارتون خوابها پخش



میکرد. خانهاش محل رفت و آمد همسایه ها بود. برایشان
پول جمع میکرد و سر و لباس میخرید. این زن را هم
البهالی همین کارهای خیرش پیدا کرده بود. بعد پای

درددلش نشسته و از برادرش خواسته بود که کمکش کند. 

با همین وانت قراضه که هفتهبه هفته پشتش را پر میکرد
از نذورات و میان کپرنشینهای اطراف تهران پخششان�

میکرد.  
 

عطا و آفاق دیوانهوار، کوچهبهکوچه دنبال وانت آبی
رنگی بودند که مثل روح از مقابل چشمشان محو شده بود.

پریشان و سردرگم! یکی آن طرف خیابان را نگاه میکرد و
آن یکی این طرف!  

بد وضعیتی بود. اگر بالیی سر آیهان میآمد عطا تا آخر
عمر با این عذاب زندگی را برای خودش جهنم میکرد.  
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آفاق ولی لب فرو بسته بود و بیصدا اشک میریخت. نه
سرزنشی، نه اعتراضی! انگار از  هیچکس و  هیچچیز
طلبکار نبود جز خودش. و این از هزار ضربه ی شالق

برای عطا بدتر بود. کاش حداقل حرفی میزد و دردش را
بیرون میریخت. کاش اینقدر ساکت و مظلوم نبود. عطا



حاضر بود تا ابد بابت این خطا سرزنش شود، ولی
هیچکس، خصوصا او را در این شرایط نبیند. 

بار چندمی بود که کوچه های اطراف را دور میزدند و
وجب به وجب دنبال وانت آبیرنگی بودند که مشخص نبود

کجا غیبش زدهاست. کمکم داشت به این فکر میافتاد که
بدون اتالف وقت خبر دزدیدن و گم شدن نوزاد را به آگاه

ی اطالع بدهد. برگشت، مردد نگاه ی به چهره ی خیس و
ساکت دختر انداخت و نجوا کرد: 

_ میگم بریم اطالع بدیم. 

آفاق چرخش آهستهای به گردنش داد و پلکش را باز و
بسته کرد. 
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_ کجا؟ 

_ آگاه ی! اسم و مشخصات بچهرو میدیم، اونا بهتر
پیگیری میکنن. 

اسم و مشخصات؟ از کدام مشخصات نداشته حرف میزد؟
این طفل معصوم که جز یک نام خشک و خالی چیز

دیگری نداشت.  

لبخند محو و محزونی آمد و گوشه ی لبش نشست. 



نگاهش چرخید. حاال که دیگر چیزی برای از دست دادن
نداشت، چه فرقی میکرد عطا بفهمد او مادر حقیقی آیهان

هست یا نه! 

آهسته، با صدایی که از گریه خش برداشته بود ناله زد: 

_ من دیگه فکرم کار نمیکنه. هرکاری... 

در لحظه نگاهش به چهره ی آشنایی افتاد که سر یکی از
کوچه ها به انتظار ایستاده بود. کالمش را نیمهراه متوقف

کرد و چند ضربه ی محکم روی داشبورد ماشین زد. 
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_ نگه دار... نگهدار دیدمش. 

نگاه عطا چرخش صد و هشتاد درجهای زد و رد نگاه او
را گرفت. بالفاصله ترمز زد. صدای جیغ الستیکهایش در
خیابان پیچید و نگاه وحشتزده ی مردم را به دنبال خودش

کشید.  

آفاق خودش را از ماشین بیرون انداخت و عطا به دنبال او
عرض خیابان را رد کرد و خودش را به آنها رساند. 

نگاه دو خواهر با حسرت زیاد بهم بود و لبهایشان عاری
از هر حرف و کالمی.  

آفاق آهستهآهسته به او نزدیک شد. آتوسا لبخند زد. 



 #۸۵
 

سرو لباس بهم ریخته و دندانهای زرد و چهرهای که دیگر
آن نشاط و طراوات سابق را نداشت. همه ی اینها مثل 
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خنجری تیز به قلب آفاق فرو رفت و پلکهایش را روی هم
گذاشت.  

آتوسا ولی قدمی سمت او برداشت و آهسته زمزمه کرد: 

_ هواشو داشته باش. 

بازهم چشمه ی اشک دختر جوشید و از کناره ی صورتش
راه گرفت. دست آتوسا دراز بود و بغض آفاق اجازه نمیداد

لب باز کند و بپرسد چرا؟  

چرا با خودت، با زندگیت و با بچهات این کار را کردی؟  

عطا ولی مثل  هیچ کدامشان فکر نمیکرد. با یک حرکت
آفاق را کنار زد و کودک بیگناه را از دست زنیکه ی

دیوانه گرفت. 

 آتوسا بیحرف و اعتراض یک قدم به عقب برداشت. عطا
ولی مجالش نداد، سیلی محکمی زیر گوشش نواخت و

غرید: 



_ عوضی! 
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از صدای بلند سیلی، آفاق از جا پرید و دوباره پلک روی
هم گذاشت. انگار که خودش سیلی خورده بود. در لحظه

گوشش سوت کشید و جای سیلی روی صورتش آتش
گرفت. دست آتوسا ولی روی گونهاش نشست. یک قدم

دیگر به عقب برداشت نجوا کرد: 

_ ببخشید. 

عطا عصبی چرخید و رو به آفاق تشر زد: 

_ بگیر آیهانو زنگ بزنم صد و ده بیاد تکلیف این دیونهرو
مشخص کنه.  

آیهان! پس اسم پسرکش آیهان بود. آتوسا بیش از اینکه از
شنیدن نام پلیس وحشت کند از شنیدن نام پسرش خوشحال
شد. لبخندی زد و سپس عقبعقب رفت. عطا اما بیمعطلی
تلفن همراهش را از جیب خارج کرد، سمت زن دیوانه

هجوم برد و یقه ی لباسش را محکم بین پنجه هایش گرفت.

 577 

  



_ کجا؟ صبر کن ببینم فکر کردی هرکیهرکیه؟ در همین
حین آفاق به حرف آمد و ناله زد: 

_ ولش کن. 

عطا برگشت و با اخم نگاهش کرد. آفاق محکم نوزادش را
در آغوش گرفت و سمت جفتشان قدم برداشت. 

_ بزار بره، من شکایتی ندارم. 

اخم عطا غلیظتر شد. آفاق ولی تلخندی به روی خواهرش
زد و گفت: 

_ حالش خوبه! من فقط همینو میخوام. 

بغض آتوسا ترک برداشت. اینکه خواهرش تالش میکرد
میان این همه بدبختی پیام خوب بودن حال پسرش را به او
برساند نشان از روح بزرگ و صیقلی او میداد. پنجه های

عطا که شل شد تامل نکرد، یکیدو قدم دیگر به عقب
برداشت و در نهایت پشت به آنها پا به فرار گذاشت.  
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عطا ماتش برده بود. جمله ی آخر او و تصمیم عجیبش در
مورد آدمربا به نظرش مشکوک آمد. 

آهسته برگشت و در حالیکه چشم ریز کرده بود پرسید: 



_ میشناختیش؟ 

_نه!  

نگاهش را دزدید و عقبگرد زد.  

عطا متفکر دستی به چانهاش کشید و بار دیگر مسیر فرار
آدمربا را به تماشا ایستاد.  

ممکن است مادری به راحتی از جگر گوشهاش بگذرد؟
امکان نداشت. پس این وسط مسئله ی مهمی وجود داشت

که آفاق به  هیچوجه نمیخواست کسی آن را بفهمد. 

دنبال سرش راه افتاد. زن جوان بیحرف سوار ماشین شده
بود. آن هم نه روی صندلی عقب! اینبار به خواست خودش
روی صندلی شاگرد نشسته بود و بیقفه نگاهش به کوچه و
مسیر دررفتن زن غریبه بود. خاموش و بیصدا! ولی در 
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عمق نگاهش غم بزرگی نشسته بود که هر لحظه مرد
جوان را به گمانش نزدیکتر میکرد. 

 

هراسان آیهان را تحویل گلزار داد و دوباره از خانه بیرون
زد. بدون توضیح، بدون اینکه کالمی در مورد حرکت

نگرانکنندهاش بگوید.  



تمام مسیر برگشت را خفقان گرفته بود. دلش، نگاهش، همه
ی وجودش را ناگزیر سر آن کوچه ی لعنتی جا گذاشته بود

و اکنون آرام و قرار نداشت. 

باید میرفت. این خستگی را به جانش میخرید و خواهرش
را به خانه برمیگرداند. 

سوالهای بیجواب زیادی در سرش چرخ میخورد که جواب
هرکدامشان فقط و فقط پیش آتوسا بود و بس! 

از سر خیابان ماشین دربست گرفت و به محله حادثه
برگشت.  

 580 

  

تنش خسته بود و فکرش به جایی قد نمیداد. ولی باید
خودش را میکشید. به هر قیمتی که شده، ردی از او پیدا

میکرد که بعدها در مقابل آیهان سرش پایین نباشد. 

کوچهبهکوچه شروع کرد. از ابتدا تا انتها هر کوچه، و
حتی کنار و گوشه ی خرابه ها را با دقت جستجو کرد و از

بقالیهای محل، نشانی زن جوانی را پرسید که شاید آن
طرفها پرسه زده و توجه یکی از آنها را به خودش جلب

کرده باشد. ولی نشانی از خواهر بینشانش نبود.  هیچکس



او را نمیشناخت.  هیچکس ندیده بود که همچین آدمی با این
مشخصات اینطرفها پرسه بزند. 

چقدر کلمه ی پرسه زدن برایش سنگین میآمد.  

آتوسا! خواهر مغرور و دماغ سرباالیش با آن هم
بلندپروازی، شده بود دربهدر کوچه و خیابان! 

وسط یکی از کوچه ها بغضش شکست. خسته و درمانده
خم شد و دستهایش را به زانوهای دردناک و بیجانش

گرفت.  
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صدای گریه و استیصالش در کوچه پیچید. بیاهمیت به
حضور بچه هایی که وسط همان کوچه گلکوچیک بازی

میکردند. بی توجه به پچپچ زنهایی که چادر گلدارشان را
روی صورتشان گرفته و کنار گوش هم نجوا میزدند. 

آنقدر بلند بلند گریه کرد تا قفسه ی سینهاش خالی شد. 

در نهایت کمر راست کرد، بازهم بیتفاوت نسبت به همه
نفس عمیقی گرفت و راه افتاد. 

عطا آن سوی خیابان پنجه هایش را دور فرمان محکم کرد،
سرش را به عقب برد و پلکهایش را بست. 

 #۸۶



 

مطمئن بود او به محل حادثه برمیگردد. از نگاه ی که حتی
بعد از حرکت ماشین به همان نقطه خیره مانده بود. 

از طرفداری بیموقعش از زن جوان! از تحلیل حرفهایی که
بینشان رد و بدل شده بود. 
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چه نسبتی بینشان بود؟  

چرا باید یک زن غریبه بچه را بدزد و پس بیاورد؟ و در
آخر چرا او شاکی نبود؟ اعتراضی نکرده و راحت رهایش

کرده بود. 

آب دهانش را بلعید. چندبار پلکهایش را باز و بسته کرد و
استارت زد. 

 

دست خالی و ناامید وارد خانه شد و یکراست مسیر اتاق
پدربزرگش را در پیش گرفت.  

شانه هایش آویزان بود و لبش به حرف زدن باز نمیشد.  

گلزار، دلنگران شیشه را از دهان آیهان گرفت و گریه ی
نوزاد را به جانش خرید.  



نوزاد را روی زمین گذاشت، یا علی گویان از جایش بلند
شد و تا کنار در اتاق خودش را کشید. 
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آفاق کنج دیوار زانوی غم بغل گرفته و پیشانی به آن
چسبانده بود. دلواپس دست به چهارچوب در گرفت و

صدایش زد: 

_ کجا رفتی؟ 

آفاق سرش را بلند کرد و بغضش را فرو برد. سپس لبخند
محزونی تحویلش داد و نجوا کرد: 

_ آتوسا رو دیدم. 

گلزار جا خورد. قدمی داخل اتاق گذاشت و متعجب ناله
زد: 

_ بگو به جون مامان؟ 

لبهای آفاق اما کشیدهتر شد و در جوابش ناله زد: 

_ ولی گمش کردم. صبر نکرد ازش بپرسم چرا؟ فرار کرد
مامان. اجازه نداد دستشو بگیرم بیارمش خونه و کمکش

کنم. 

گلزار تا مقابل پای او پیش رفت و نشست. 
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چشمان جفتشان بارانی بود. چانه ی آفاق لرزید. سری
تکان داد و بغضکرده ناله زد: 

_ چرا مامان؟ حداقل تو به من بگو. 

اشک بیرحمانه پرده ی ضخیمی مقابل چشم جفتشان
انداخت و از دیدن هم محرومشان کرد. دستهای گلزار از
هم باز شد. آن طرف آیهان برای آغوشش ضجه میزد و

این طرف آفاق! 

دخترش را در بر گرفت. سرش را روی شانهاش گذاشت و
کنار گوشش ناله زد: 

_ حاللمون کن، جز زحمت و رنج برات چیزی نداریم. 

دخترش آرام و بیپناه بود. خودش، جوانیش، و همه
آروزهایش را وقف آنها کرده بود که بهتر زندگی کنند. و
در مقابل برای خودش  هیچی نمیماند جز همین تشکرهای

خشکوخالی. که نه برایش نان و آب میشد و نه آینده! 
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ضجه های آیهان اجازه نداد برای یکبار هم که شده بیشتر
از همیشه برای دخترش مادری کند. بلند شد، اما نگاه

دلواپسش تا بیرون رفتن از اتاق با او و چشمان خیسش
همراه بود.  

 

سرش سنگین بود و التهاب چشمانش مشخص! با این حال
شالش را دور گردنش پیچید و عازم شد.  

گلزار که تا صبح یک نگاهش به ناله های او بود و یک
نگاهش پی خواسته های نوزاد، دستی به سفره ی کوچک

دونفرهشان کشید و ناله زد: 

_ کجا؟ مگه نگفتی دیگه نمیرم اونجا؟ 

مقابل در برگشت، تک سفره ی ریزی زد و پنجه هایش را
مقابل دهانش مشت کرد. سپس صدایی صاف کرد و در

جوابش گفت: 

_ میرم روزنامه بگیرم. 
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_ واجب که نیست. یه امروز استراحت کن فردا پاشو برو.

_ اتفاقا واجبه! برای ما یه روزم یه روزه! برم ببینم
نیازمندی خالی گیرم میآد یا نه! 



گلزار آه کشید. نه جذبه ی الزم برای ایستادگی مقابل او را
داشت و نه کاری از دست خودش برمیآمد. پس تصمیم

گرفت سکوت کند و دردش را به تنهایی به سینه بکشد.  

آفاق همراه سرفه های تکتکی که کالفهاش کرده بود قفل
در را کشید و پیش از آنکه از خانه بیرون بزند چند درجه

چشم درشت کرد.  

مدیا دست به سینه پشت در سنگر گرفته بود و پشتش را به
دیوار کوچک سیمانی کنار آن میسابید. مثل گربه های

ملوسی که تن و بدنشان را توسط زبری دیوار غشو
میکنند.  

_ سالام! تو اینجا چی کار میکنی؟ 
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لبخند آمد و مهمان لبهای دختر شد. تکیهاش را گرفت،
دستش را از زیر بغلش خارج کرد و با انگشت کنار

شقیقهاش را نوازش داد. 

_ سر صبحی عطا پیام داد  هیچی نپرس. فقط برو آفاق
بردار بیار. 



لبهای دختر تکان بیثمری خورد. نیش مدیا ولی کشیدهتر
شد و با انرژی بیشتری دستهایش را پایین تنش قفل هم

کرد. 

_ سالم! نمیخوای یه چایی بهمون بدی؟ سرده به خدا قندیل
بستم یه ساعته! 

آفاق که کماکان مات و متحیر میزد از مقابل در کنار رفت
و راه ورود را برای او باز گذاشت.  

مدیا بیتعارف و خودمانی قدم داخل حیاط خانه گذاشت و با
اشتیاق زیاد لب زد: 

_ جوونم! ببین چه صفایی داره اینجا! 
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سپس نیمنگاه ی به پشتسرش انداخت و با اشاره به حیاط
قدیمی خانه پرسید: 

_ خوشبه حالته دیگه! واسه همینه تا میگن باال چشمت ابرو
ناز میکنی میگی خداحافظ شما! 

آفاق لبخند محوی زد و نگاهش را دزدید. 

_ بزار خورشید دربیاد بعد بگو ناز میکنی. 

_ یعنی نکردی؟ 



او سرش را باال گرفت و مدیا بالفاصله گفت: 

_ کردی دیگه، ادا درنیار. وگرنه عطا شیش صبح پیام
نمیداد بیام دنبالت. 

_ واقعا؟ 

دختر جوان کامال سمت او چرخید و در جوابش پرسید: 

_ چرا باید روزمو با دروغ شروع کنم؟ 
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مکث کرد. سپس بازوهای او را بین دو دستش گرفت و
چشم در چشمش ادامه داد: 

_ شاید من نتونم مثل تو اینقدر خوب باشم. ولی یه قانونی
دارم، اولین دروغ یعنی آخرین نفس! 

آفاق ابرو باال داد. مدیا در ادامه گفت: 

 #۸۷
 

_ بعد از اون دیگه بیمصرف میشی. مامانم همیشه میگفت
آدم زنده خودشو پشت دروغاش پنهان نمیکنه. 

 هیچیرو ازش خوب یاد نگرفته باشم این یکیرو قشنگ یاد
گرفتم. 



_ من...من... 

آفاق منومنی کرد و شاهد لبخند و نگاه گرم او شد.  

_ کش نده دیگه. بریم اول یه چایی مهمونم کن. بعد راه
بیفت که یه سرویسم باید برم کیتو بیارم. 
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تکخند و تکسفره ی آفاق با هم یکی شد. دمی بعد با دست
اشارهای به حیاط خانه زد و گفت: 

_ یادگار پدربزرگمه. االنم به نام عمو سهرابه وگرنه
میگفتم قابلتو نداره. 

_ پس باید گفت خوش به حال عمو سهراب! مستاجر
نمیخواد؟ 

مدیا با گفتن این جمله نگاه بازیگوشش را یک دور در
حیاط چرخاند و ادامه داد: 

_ واال! روح آدم تازه میشه. 

_ مگه چیزیم هست که بتونه تو رو از نفس بندازه؟ سوال
آفاق لبخند را از لبهای دختر ربود. مکث کرد، سپس آه

بیصدایی کشید و دو دستش را داخل جیب لباسش فرو برد.
کمی بعد شانه باال انداخت و با خودش نجوا کرد: 



_ به قول موالنا، هرکسی از ظن خویش شد یار من! 
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گفت و راه افتاد. انگار تمایلی به ادامه ی این گفتگو
نداشت. رفت که آفاق شاهد غم نشسته در چهرهاش نباشد.

آفاق تکسرفه ی دیگری زد و متعجب پشتسرش راه افتاد. 

اول صبحی مهمان داشت. و چه خوب که مهمانش 

خونگرم بود و بیشیلهپیله. با او راحت بود. مدیا از آن
دست آدمهای بیآزاری بود که به یک استکان چای قانع
میشد و دنیا را برای آدمهای اطرافش سخت نمیکرد. 

 

گفتگوی گلزار و مهمان ناخوانده تقریبا به درازا کشید. 

ساعتی به سروکله زدن با آیهان گذشت و دقایقی هم صرف
راضی کردن آفاق شد. در نهایت مدیا گلزار را واسطه

قرار داد و رضایت نیمهنصفه ی دختر را خرید. البته به
شرطها و شروطها!  
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ساعتی بعد جای اینکه گوشه ی اتاق پای نیازمندیهای
روزنامه بنشیند، کنار دست مدیا نشسته بود و به عاقبت

تصمیمش فکر میکرد.  

مدیا ولی تمام حواسش به مسیر بود و فکش مدام تکان
میخورد. 

_ امروز مجلس زنونهس! بچه ها رفتن سرکار، عطام که
احضار شد خونه ی پدری! 

نگاه آفاق چرخید. مدیا لبخندی زد و ادامه داد: 

_ باور کن. بعد از این کارت سبک میشه. چند روز دیگه
منو کیتم سوار کار میشیم، میمونی خودت و خودت! 

_ تنها؟ یعنی کال خونه خالی میشه، من میمونم و من؟
گوشه ی لب دختر جوان انحنایی برداشت و راهنما زد. 

سپس با احتیاط داخل خیابان فرعی پیچید و در جوابش
گفت: 
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_ تو میمونی و تو! البته عطام هست. من و کیتم ممکنه بیام
یه مشورتی بگیریم و بریم. 

ته دلش خالی شد. انگار آن خانه را بدون حضور بقیه
دوست نداشت. نفس پرش را آهسته و بیحرف پس فرستاد.



مدیا اما با سیاست تمام نیمنگاه ی به چهره ی محزونش
انداخت و در ادامه پرسید: 

_ نمیخوای یه چیزی بگی؟ 

_ چی بگم؟ نمیتونم که شرایطو تغییر بدم، میتونم؟ نگاهش
را باال کشید. مدیا بازهم در جوابش پرسید: 

_ منظورت اینه که اگه میتونستی تغییرش میدادی؟ آفاق
خیلی ریز شانه باال انداخت. دختر جوان پر از شیطنت

لبهایش را بهم کشید و ابروهایش را باال داد. 

_ پس خودتم دوست داری کنار ما باشی؟ آفاق چهره درهم
کشید. مدیا بالفاصله گفت: 
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_ خودمونیم دیگه، دوست داری باشی و کار کنی. اگه
دروغ میگم بگو دروغ میگی؟ 

آفاق بالفاصله رو گرفت و نگاهش را منحرف کرد. سپس
دستی به کناره ی شالش کشید و دلخور نجوا کرد: 

_ با اخالق قشنگی که مدیریت مجموعه داره ترجیح میدم
تنها بمونم تا مجبور شم از حیثیتم دفاع کنم. 

_ آفاااق؟ 



فلفور برگشت و گفت: 

_ جدی میگم مدیا! بیست و هفت سال زندگی کردم کسی
جرات نکرد چپ نگام کنه. بعد جناب پناه ی بیسند و

مدرک اتهام میزنه، تهشم صافصاف تو چشمام نگاه میکنه،
میگه به در گفتم دیوار بشنوه. 

_ تو نمیخوای فراموش کنی، نه؟ بابا یه ساعت پیش گفتم
عطارو به من ببخش. اخالقش بده ولی قلب قشنگی داره.  
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آفاق دوباره رو گرفت. مدیا آهسته دستی به بازویش کشید
و مهربانتر گفت: 

_ حتما خودشم فهمیده کارش بد بوده که منو فرستاده
دنبالت دیگه! 

_ باید معذرت خواه ی کنه. 

_ جاان؟ 

مدیا چشم درشت کرد. آفاق در حالیکه سعی میکرد لبخندش
را پشت آن نگاه مصممش پنهان کند، لب باز کرد و

صورت به صورت او ادامه داد: 

_ اینکه به در گفتم دیوار بشنوه یعنی مالهکشی. من خیلی
ناراحتم. دیشب تا صبح نخوابیدم. درسته تو خونهش کار



میکنم ولی این دلیل نمیشه هرجور دلش خواست باهام
رفتار کنه. 

_ اونوقت اینا که میگی یعنی چی؟ 

_ یعنی باید بگه اشتباه کردم. یا... 
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_ یا؟ 

آفاق شانهای باال انداخت و جواب داد: 

_ یا اینکه چه میدونم، یه کاری کنه که من بفهمم پشیمونه. 

لحظهای سکوت برقرار شد. مدیا مکثی کرد و بامزه لب
پایینش را زیر دندان کشید. سپس آهسته و پرمنظور نجوا

کرد: 

_ چشششم، بزار برسیم، یه پیام بهش میدم میگم با گل و
شیرینی بیاد واسه معذرت خواه ی. خوبه؟ 

نگاهشان درهم گره خورد. به لحظه نکشید که شلیک خنده
ی جفتشان در فضا پیچید  

 #۸۸
 

و آفاق تکهتکه میان خنده گفت: 



_ قول نمیدم. ولی در این صورت ممکنه ببخشمش! 
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_ چغر بد بدن! تو دیگه خیلی رو داری. 

_ همینی که هست. وگرنه شب نشده یه روزنامه میگیرم
دور آگه یاش خط میکشم. 

اگر از  هیچی شانس نداشت از دوست و رفیق حسابی
شانس آورده بود. چه در دوران سخت اسارت که پرستو و
پریسا تمام مدت هوایش را داشتند و کمکش میکردند و چه
در این زمان که خدا یکی مثل مدیا را سر راهش قرار داده

بود. یکی که برای رفاتش  هیچ تعریفی وجود نداشت. 

آرام، بیتوقع، مهربان و منفعت رسان بود این دختر. 
 

عطا کنار خیابان توقف کرد و از ماشین پیاده شد. جمالت
تلخ و سنگین نادیا آنچنان ضربهای به روحش زده بود که

تحمل فضای بسته و ساکت ماشین خودش را نداشت. 
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پیاده شد. بدون کاپشن وجودش را به دست سرمای خشک
خیابان سپرد و دسته به سینه به کاپوت ماشین تکیه زد.  

 هیچوقت نفهمیده بود این پدر و مادر از زندگیشان چه
میخواهند.  هیچوقت نشده بود راحت دورهم بنشینند، حرف
بزنند و یک تصمیم جمعی درست بگیرند. میان خاطراتش

روزهای خوش کمی وجود داشت و چه بسیار ساعتهایی که
از صدای بگومگوی آنها از خانه بیرون زده و سرگشته ی

کوچه و خیابان شده بود.  

کالفه دست روی موهایش کشید و سینهاش را پر و خالی
کرد.  

میخواست برود. قاچاقی و غیرقانونی! آدمش را هم پیدا
کرده بود. فقط لنگ پول بود و حسابهای بسته ی شفیع! 

از عطا که این رفتن مهر تایید بر مجرم بودن اوست، و از
او که دیگر صبرش سر آمده و طاقت ماندن ندارد.  
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پول میخواست. کم نه! زیاد میخواست. چیزی به اندازه ی
تمام آنچه از میراث شفیع به او میرسید. میخواست برود و

راحت زندگی کند. برای خودش، بدون آقا باالسر آن طرف



مرز برای خودش جوالن بدهد و عطای بیچاره را با
پرونده ی باز پدرش تنها رها کند.  

رگهای سبز روی شقیقهاش نبض گرفته و عضالت روی
دستش از شدت فشاری که به انگشتان میآورد برجسته شده

بود.  

کمی با خودش کلنجار رفت و در نهایت رها شد. شل کرد. 

همزمان با نفس عمیقی که از بینی گرفت و از دهان پس
فرستاد، "بهجهنمی" در دلش گفت و تصمیم گرفت بیخیال

شود. 

برگشت، قصد کرد سوار شود که ناگهان نگاهش به
گلفروشی بزرگ آن سوی خیابان افتاد.  

تامل کرد. لحظهای بعد از ماشین فاصله گرفت و سمت
گلفروشی قدم تند کرد.  
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از لحاظ روحی نیاز به یک حرکت خاص یا یک تغییر
چشمگیر در شرایط فعلیش داشت. پس بدون تفکر وارد

گلخانه شد و سعی کرد تمام بیمنطقیهای نادیا را پشت شیشه
ی بزرگ همین گلفروشی جا بگذارد و به اعصاب و

روانش فرجه بدهد. 



 

کیت کماکان سرسنگین بود و کمحرف! حتی تالش مدیا و
محبت آفاق هم برای رفع این کدورت و بدبینی موثر نبود و

او خودش را پشت میز عطا سرگرم کرده بود تا کمتر با
زن جوان همکالم شود و با دیدن صورتش یاد بدبختیهای

خودش بیفتد.  

آفاق ولی تالش میکرد به روی خودش نیاورد و رفتار او
را پای همان احساسات� کودکانهای بگذارد که مدیا میگفت. 

پس به درخواست دوست خوبش نهارشان را ساده برگزار
و بیشتر وقتش را صرف مشاوره دادن کرد.  
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البته یکی از شرطهایش عدم مداخله در کار آنها بود. 

هرچند که مدیا چندان پایبند اصول نبود و خیلی زود
فراموش کرده بود او با چه شرطی حاضر به برگشتن

سرکارش شده است.  

میان گفتگو و تبادل نظر آنها کیت بالخره از اتاق دل کند و
خسته از تنهایی زیاد بیرون آمد. 

_ بهبه، دوشز زیبا! قدمرنجه فرمودین بانو، چیزی میل
دارین بیارم خدمتتون؟ 



کیت بدون نگاه به آفاق اخم ریزی برای مدیا کرد و کنار
دستش نشست. سپس پنجه هایش را وسط پایش گذاشت و

بیحوصله نگاه ی به طراحی روی برگه ها انداخت. 

_ مسخره نکن. اینا دیگه چیه؟ 

نگاه مدیا آهسته و با حفظ همان لبخند، سر خورد و روی
صورت آفاق نشست. سپس ابرویی باال داد و گفت: 

_ نمیدونم، خودت فکر میکنی چی باشه؟ 
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_ زهرمار! حوصله ندارم مدیا یه کلمه بگو چی کار داری
میکنی جمعش کن. 

مدیا لبهایش را بهم کشید و ابرو باال داد. کمی بعد کمر
صاف کرد و کف دستش را روی پیشانی او گذاشت. 

_ نه، تب داری انگار؟ 

_ مدیا؟ 

_ مدیا و کوفت. دو ساعته تخم گذاشتی تو اون اتاق االنم
که اومدی طلبکاری. خب خودت یه نگاه کن میفهمی دیگه.

_ اه! اصال غلط کردم به حرفت گوش دادم. همون میموندم
خونه کمک مامان خونهرو آماده میکردم بهتر بود. 



_ آهان، اینو بگو. دلت شور لباسو قروفرتو میزنه. 

کیت پر غرور چرخشی به سرش داد و نگاهش را منحرف
کرد. 
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_ لباس که نه! ولی موندم واسه آرایشگاه چی کار کنم. 

_ االن واقعا دردت اینه؟ 

کیت یکی از زانوهایش را بین پنجه هایش گرفت و باال
آورد. 

_ نمیدونم. نه میخوام خیلی معمولی باشم نه خیلی مجلسی!
همش دارم فکر میکنم چیکار کنم که طبیعی به نظر بیام

ولی شیک! 
 

آفاق که خیلی سر از حرفهای آن دو در نمیآورد نیمخیز شد
و لب زد: 

_ من برم دو استکان چایی بیارم. 

خالصه نگاه کیت باال رفت و نظری به او انداخت. مدیا به
سرعت گفت: 



_ ای دمت گرم! فقط قبلش بگو چه طرحی رو این بشر
پیاده کنیم که شب تولدش خوشگل به نظر بیاد. 

 604 

  

 #۸۹
 

یک لحظه چشمانش محو چهره ی زیبا و ملوس کیت شد و
لبخند زد. سپس انگشتی کنار گونهاش کشید و مردد جواب

داد: 

_ واال چی بگم. کیت اینقدر خوشگله که به طراحی نیاز
نداره. 

کیت آب دهانش را بلعید. مدیا ولی با چشم و ابرو اشاره ی
معنی داری به او زد و گفت: 

_ تحویل بگیر! حاال برو گوشه ی اتاق واسه یه شب خالی
کردن جیب مردم غمبرک بزن. 

_ وا! کی از تو کادو خواست حاال! 

مدیا در جواب اعتراض او گفت: 

_ اینا که تعارفه. تو بگو نمیخوام، منکه نمیتونم غرورمو
بزارم زیر پام دست خالی بیام، میتونم؟ 
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_ حرف بیخود نزن. خودتم میدونی که این جشن بهونهس
که دورهم باشیم. 

_ آره، ولی بهونه ی سنگینیه. 

آفاق میان جروبحث آنها لب باز کرد و گفت: 

_ ببخشیدااا... 

جفت نگاه ها درگیر او شد. خم شد، دستی به موهای
خوشرنگ کیت کشید و ادامه داد: 

_ درست نمیدونم جریان چیه ولی به نظرم سه ردیف بافت
ریز بغل سرت بزنی قشنگ میشه. هم سادهس هم از حالت

طبیعی درنمیآد. 

_ ای باریکاهلل! دیدی، دیدی گفتم طراحی آفاق حرف
نداره؟! 

لبخند آفاق نمای بیشتری گرفت و دوباره گفت: 
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_ البته میل خودت، ولی اگه بخوای من بلدم. امتحانی برات
میزنم، اگه خوشت اومد برو آرایشگاه بگو برات بافت

بزنن. 

ًضربه ی مدیا به بازوی کیت باعث شد قفل لبهایش بشکند
و بپرسد: 

_ واقعا بلدی؟ 

_ آره! اتفاقا امروز کارم کم بود وقت زیاد دارم. دوست
داشتی همینجا... 

با دست اشارهای به کف سالن زد و ادامه داد: 

_ یه چیزی پهن کن، دراز بکش تا انجامش بدم. 

شک و دودلی در نگاه دختر جوان دوید. بالتکلیف گردنش
سمت مدیا برگشت و با لبخند و تایید او رو به رو شد. 

پرسید: 

_ حاال حتما باید دراز بکشم؟ 
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_ نه! اگه سختت نیست بشین رو مبل! ولی چون بافت ریز
حوصله میخواد و لوازم منم تکمیل نیست ممکنه گردنت

درد بگیره. 



_ نه مهم نیست. امتحانیه دیگه، همین جا روی مبل
انجامش بده.  

خنده شکل زیباتری به چهره ی آفاق داد. در نهایت مدیا از
جا بلند شد و دو دستش را به عالمت تمام، در هوا باز کرد

و گفت: 

_ آقا بحث تمام! تو بشین سرکله ی اینو صفا بده، منم یه
آهنگ رضا بهرام بزارم همگی باهم حال کنیم. 

_ ماکان بند! 

_ رضا بهرام! 

_ میگم ماکان بند. 

_ یهکالم ختم کالم. رضا بهرام دیگهام چیزی نشنوم. 

چین ریزی گوشه ی بینی کیت افتاد، نهایتا زیر لب غرید: 
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_ بیسلیقه! 
 

صدای بلند موسیقی تا بیرون از دیوارهای ساختمان نفوذ
کرده و گویی جشن بزرگی در خانه به پا بود. 



عطا با وجود همه ی مشکالتش لبخندی زد و کمی پشت در
ایستاد. 

این صدا عالمت حضور کیت بود و نشانه ی رفع کدورت
بینشان.  

پس تا اینجا مدیا خوب عمل کرده بود، ولی باید میرفت
داخل تا ببیند از پس قسمت مهم ماموریتش برآمده یا نه! 

آفاق! قلبش برای حضور او در خانه بیشتر میتپید تا بقیه! 

کیت هم دختر خوب و همراه ی بود. اما آفاق چیز دیگری
بود. این زن با آن رازهای مگو و آن رفتاری که تاکنون از

خودش بروز داده بود حسابی جایش را در سینه ی مرد 
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جوان باز کرده و هر لحظه بیشتر از قبل دلش میخواست
کشفش کند. 

کلید انداخت، این بار با احتیاط وارد خانه شد و از همان
بدو ورود به دنبال دیدن او نگاهش را در سالن چرخاند.  

خبری نبود. صدا از اتاق کار انتهای سالن میآمد و در
کنارش پچپچ دخترها هم به گوش میرسید. 



در را پشت سرش بست. ابتدا نگاه ی به شاخه ی گل رز
داخل دستش انداخت و سپس آهستهآهسته تا پشت در اتاق

رفت و گوش ایستاد.  

باید از حضور زن کنار دخترها مطمئن میشد. پس با
احتیاط سرش را پیش برد و با دقت گوش سپرد. 

مدیا از آن سوی در گفت: 

_ وای من اصال حوصله ی این کارا رو ندارم. چقدر
صبوری آخه، جای تو گردن من درد گرفت. 
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آفاق نیشخندی زد و همانطور که با دقت الیه های نازک
بافت را از زیر یکدیگر رد میکرد در جوابش گفت:  

_ هر کاری عالقه میخواد. عالقه نداشته باشی حوصلهشم
نمیآد. 

_ تو عالقه داری؟ 

_ یه زمانی از این کارا زیاد میکردم. مامان آرایشگر بود،
منم یه چیزایی ازش یاد گرفته بودم. بعد برای اینکه وقتم

پر شه با سر این و اون ور میرفتم. 



_ چه جالب! دیدم مامانت یه جوریهااا! اصال قیافهش به
زنای خونهدار نمیخورد. میدونی، روم نشد بهت بگم، ولی

مامان خوشگلی داری، چهرهش خیلیخیلی باکالسه! 

جوابش شد خنده ی ریز و معنیدار آفاق! بیآنکه نگاهش کند
گردنی کج زد و گفت: 

_ لطف داری تو، خودمم چهره ی مامانو خیلی دوست
دارم. 
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حرف دل و زبانش اما یکی نبود. مادرش زیبا بود ولی چه
فایده که این زیبایی کار دستش داده بود. مدیا چه میدانست

زمانی چنان به همین ظاهرش مغرور شده بود که خودش و
پیشینهاش را با هم را گم کرده و یک زندگی را به باد داده

بود.  

آه کشید. برای اینکه نگاه خیره ی دختر شاهد غم دویده در
چهرهاش نباشد، ورزشی به گردنش داد و مسیر بحث را

عوض کرد. 

_ حاال اگه چسب و ژل یا حتی کرم مرطوب کننده بود از
اینم قشنگتر میشد. یه کش واشریم میانداختیم تهش دیگه

نیاز به آرایشگاهم نداشت. 



 #۹۰
 

عطا نفس آسودهای گرفت و با خیال راحت سمت آشپزخانه
پا تند کرد.  
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تکلیف شاخه ی گل مشخص شده بود. صاحبش در خانه
بود و فقط میماند که مرد جوان آن را جایی قرار دهد که به

دست مالکش برسد. دلیل خوبی هم برای کارش داشت. 

یک جور دلجویی کردن بیسروصدا! به همین راحتی، به
همین سادگی! 

نه نیاز بود غرورش را زیر پا بگذارد و نه توضیحی در
این مورد بدهد. شاخه ی گل را روی میز آشپزخانه گذاشت

و راضی از این حرکت وارد اتاق خودش شد. 
 

کیت دستش را کنار گردنش گذاشت و ورزش داد. 

عضالتش خشک شده بود و با هر حرکت او تقتق صدا
میداد. لبخند زد، با حس خوبی که از صورت متفاوتش

گرفته بود وارد آشپزخانه شد تا هم آبی به صورتش بزند و
هم در خفا بیشتر به خودش نگاه کند. 
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حقیقتا پیشنهاد آفاق را پسندیده بود و حتما آخر هفته با
آرایشگرش هماهنگ میکرد که همین بافت را روی سرش

پیاده کند. 

خوشحال از این تصمیم قدم داخل آشپزخانه گذاشت و
ناغافل شاخه ی گل رزی که وسط میز، عجیب برایش

چشمک میزد را شکار کرد. 

همانجا ایستاد. برای لحظهای، تمام افکارش را به دست
فراموشی سپرد و این بار سمت میز نهارخوری قدم

برداشت. 

طولی نکشید که آن را به دست گرفت و متفکر نگاه ی به
تزیینات اطرافش انداخت.  

بو کشید. عطر همیشگیه عطا در فضا پیچیده بود و این
شاخه ی زیبا، تاییدی بر حضور او در خانه بود.  

بیاختیار قلبش ضربان گرفت. چند قدم تند سمت خروجی
برداشت و از همانجا صدا بلند کرد. 
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_ مدیا؟ آی مدیا یه لحظه بیا! 

مدیا که در حال گفتگو با آفاق بود سرش را از اتاق انتهای
سالن بیرون آورد. 

_ چیه باز؟ خونهرو گذاشتی رو سرت! 

_ تو بیا، کارت دارم، فقط تند باش. 

مدیا نفسی گرفت و بیحوصله پس فرستاد. سپس سمت آفاق
نجوایی کرد و پشت سرش در اتاق را بست. 

_ چی شده؟ دیوانه کردی تو منو، ه ی مدیا مدیا! 

_ بیا تو حرف نزن. 

مدیا پشت سر او دست به کمر شد و نگاهش را رو به
آسمان گرفت. آهسته و با شیطنت نجوا کرد: 

_ خدایا، یه پولی به من بده و یه عقلی به این! 

گفت و وارد شد. 

کیت ولی بیامان سمت او چرخید و بیمقدمه پرسید: 
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_ این چیه؟ 



نگاه دختر لحظهای روی شاخه افتاده و ه یجانزده در
جوابش زمزمه کرد: 

_ ووویی! چه خوشگل این، مال توئه؟ 

_ مسخره نشو جوابمو بده. 

مدیا چشم درشت کرد. سپس پنجه هایش را مقابل صورت
نگران و جدی او تابی داد و پرسید: 

_ مساعدی دیگه؟ بهش میگن گل! نوعش میخوای، رز
صورتی! از کدوم گلخونه، نمیدونم. 

کیت پلکهایش را روی هم گذاشت و عصبی سینه پر کرد. 

_ مدیا، جدی باش لطفا! تو میدونی این مال کیه؟ 

_ نه واال! 

_ عطا خونهس؟ 
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نگاه مدیا تا خروجی رفت و برگشت. دمی بعد لبخندی
گوشه ی لبش نمایان شد و انگشت شصتش را زیر چانهاش

کشید. 

_ آها، اصل جریانو بگو.  



نگاهش به دست کیت بود و فکرش جای دیگر. با این حال
ضربهای به شانه ی او زد و سعی کرد پر انرژی و

بیتفاوت نشان دهد. 

_ دیوونه، خب معلومه مال کیه، اینم دیگه پرسیدن داره؟ 

_ کی؟ 

_ خره! خب مال توئه دیگه! 

_ تو مطمئنی؟ مدیا قلبم داره تو دهنم میزنه. عطا از این
کارا بلد نبود. بعدشم این جاش اینجاس؟ روز میز

آشپزخونه؟ 

نگاهشان قفل هم شد. مدیا ولی به آرامی شاخه را از دست
او گرفت و چشم در چشمش لب باز کرد و پرسید: 
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_ عطاست دیگه! توقع نداری که جلوت زانو بزنه بگه
ببخشید. 

کیت چشم ریز کرد. مدیا اما برای آسودگی خیال او لبخند
اطمینانبخشی زد و نگاهش را پایین کشید. 

_ اصال به من بگو عطا با کی قهر بود؟ 

_ خب من! 



_ تبریک! اینم جواب سوالت. حاال گلتو بگیر، برو از
سلطان تشکر کن که لطافت به خرج داده و برات گل

خریده. 

کیت ولی کماکان نگران میزد و به این جریان مشکوک
بود. مدیا به زور شاخه ی گل را تحویلش داد و با فشار

دست او را سمت خروجی هدایت کرد.  

قدمهای دختر ولی مثل افکارش بالتکلیف بود. در نهایت به
اصرار او بیرون رفت و مدیا را با خودش تنها گذاشت. 
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محیط که خالی شد، او نفس نگرانی پس داد و دست کمر
ایستاد. سپس دست دیگرش را به چانهاش گرفت و متفکر

سرش را تکانتکان داد.  

احساس خطر میکرد. ولو اینکه سعی کرده بود افکار منفی
را از دختر جوان دور کند. ولی فکر خودش سخت مشغول

شده بود. عطا این روزها کم درگیری نداشت. 

تقریبا با همه شاخ به شاخ شده بود و به نوعی جای سالم به
بدنه ی تیمشان نمانده بود. اما این رز صورتی مرموز! 

وسط میز آشپزخانه چه میکرد؟ آن هم درست زمانی که
آفاق آخرین نفر از لیست کسانی بود که با مرد جوان



درگیری لفظی پیدا کرده بود؟ و البته چقدر خوب که این
داستان به گوش کیت نرسیده بود. وگرنه امکان نداشت

موفق به راضی کردنش شود. 
 

کیت با تردید زیاد ضربهای به در اتاق عطا زد و اجازه
گرفت. 
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مرد جوان در حال مرتب کردن لباسهای بیرونش، داخل
کمد بود و ترجیح میداد فعال با کسی روبهرو نشود. اما

انگار دوری و عدم تعامل با جمع حاضر در خانه اجتناب
ناپذیر بود. 

 #۹۱
 

لبهایش را بهم کشید. بعد از شنیدن صدای او ابتدا کمی به
خودش مسلط شد و سپس سرش را از داخل کمد بیرون

آورد. 

_ دستم بنده، در بازه بیا تو! 

کیت دو به شک وارد شد و آهسته در اتاق را چفت کرد. 



هنوز از درستی کارش نامطمئن بود و قلبش بیقراری
مینمود. قدمبهقدم پیش رفت. عطا را داخل کمد لباسش پیدا
کرد و پشت سرش ایستاد. سپس با صدایی گرفته که رنگی

از تردید گرفته بود لب زد: 
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_ خسته نباشی. 

عطا با تانی درجوابش گفت: 

_ سالم! خوشحالم که برگشتی. 

_ ممنونم عطا! فقط خواستم بگم بعضی وقتا من... 

عطا به سرعت برگشت. دلش نمیخواست سر این بحث
کهنه باز شود و دوباره و دوباره غرور دختر جوان ترک

بردارد. کیت قدر خودش را نمیدانست. ساده بود و
بیغلوغش! ولی عطا که میدانست لیاقت این همه خوبی و

بزرگی را ندارد. برگشت، ولی فرصت نشد آنچه در دلش
میگذشت را به زبان بیاورد. ابتدا نگاهش به رز صورتی و

سپس چهره ی زیبا و متفاوت کیت افتاد و دردم زبانش
بسته شد. آنچنان از اشتباه ی رخ داده شوکه شد که سیبک

گلویش تکانی خورد و به زحمت نجوا کرد: 

_ ادامه نده. هرچی بود تموم شد. 



_ آخه من.... 
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_ چقدر این مدل مو بهت میآد. بازم لیزا؟؟ 

مهارتش برای عوض کردن این بحث قابل تحسین بود. 

کیت با خیالی آسودهتر، تکخندی زد و با نگاه ی فروکش
کرده رز صورتی را بین انگشتانش چرخاند. 

_ نه بابا آفاق امتحانی برام درست کرد که اگه خوشم اومد
آخر هفته واسه مهمونی درستش کنم. 

باز هم آفاق! این زن واقعا همهفنحریف بود و هنرمند. نگاه
عطا بیمنظور چرخی میان بافتهای ریز کنار سر او زد و

تقریبا با خودش نجوا کرد: 

_ دستش درد نکنه، معلومه که دقیق و با مهارت کار
کرده. 

کیت شانه ی ریزی باال انداخت و گفت: 

_ خودش که میگه مامانش آرایشگر بود. ولش کن حاال... 

نگاهش را باال کشید. آسمان چشمانش را بیدریغ در اختیار
مرد جوان گذاشت و با مکث زیاد ادامه داد: 
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_ خواستم بگم توام مهارت باالیی داری. 

شاخه ی گل را نشانش داد. 

_ رز صورتی! انتخاب قشنگیه برای یه شروع دوباره. 

شروع دوباره؟ از کدام آغاز حرف میزد؟ آغاز یک دوستی
یا همکاری دوباره؟  

بازهم سیبک گلویش تکان خورد. نرم و با احتیاط سری به
تایید حرف او تکان داد و زمزمه کرد: 

_ خوشحالم که خوشت اومده. 

حرف دیگری نداشت. یعنی چیزی جز این به مغزش
نمیرسید.  

اشتباه کرده بود. از بس در این زمینه بیاستعداد بود که این
پیشکشی زیبا، جای اینکه به دست آفاق برسد در دستان

کیت بود و بدتر اینکه برداشت درستی هم از آن نداشت. 
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از خودش و تبحر نداشتهاش شاکی شد. شاخهگل به دست
کیت افتاده بود و دستان او خالی از هر هنر دیگری. در دل



با چند کلمه ی درشت خودش را مستفیض کرد و بعد از
کمی گفتگو، دختر جوان را دستبهسر کرده و ناراضی از

این اتفاق لبه ی تختخوابش پهن شد. 
 

مدیا وقتی از آشپزخانه دلکند که کار از کار گذشته بود. 

کیت آنقدر ذوقزده بود که به پاس زحمات آفاق برای آخر
هفته از او دعوت به عمل آورده و بسیار هم از کار خودش

راضی بود. 

مدیا ولی چندان به این دعوتی و این رفتار عجوالنه ی او
خوشبین نبود.  

شاخهگل اهدایی عطا را گرفته بود، وسط اتاق برای
خودش رژه میرفت و سخنرانی میکرد. 
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درست مثل بچه ها! بچهای که به یک شکالت دلخوش
است و غم دنیا را بهآنی فراموش میکند.  

_ میدونی چیه؟ خیلی دلم میخواست یه سالن بزرگ بگیریم
کلی مهمون دعوت کنیم. ولی بابا گفت مردم تو دردسر
میافتن. گفت تولد تو برای من و مادرت عزیزه، ممکنه

دیگران اندازه ی ما ذوق نکنن. 



روی پاشنه چرخید. نگاه ی به زن جوان انداخت و ادامه
داد: 

_ ولی تو حتما بیا! دلم میخواد به بابا نشونت بدم. 

آفاق که برای رفع خستگی پشت میز عطا نشسته بود، با
تانی جفت ساعدش را روی میز گذاشت و سمت جلو خم

شد. خوشرو در جوابش گفت: 

_ ممنون عزیزم. آرزو میکنم بهترینا برات اتفاق بیفته. 

ولی تبریک منو عذر منو با هم بپذیر. 

_ چراا؟؟ 
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مدیا بالفاصله از در اتاق فاصله گرفت و در جوابش گفت: 

_ چراش مشخصه عروسک! بچهشو تنها ول کنه بیاد تو
مجلس تو قر بده؟ 

آفاق تکخند بیصدایی زد و سرش را پایین برد. 

کیت رو به مدیا گفت: 

_ خب آیهانم بیاره. 

برگشت. دوباره لب باز کرد و ادامه داد: 



_ هان؟ آیهانم بیار که خیالت راحت باشه. 

_ فداتشم. آیهان خیلی کوچیکه، همین یکی دوباریم که
مجبور شدم بیارمش مدام نگرانش بودم. 

_ خب بزارش پیش مامان. مگه همیشه این کارو نمیکنی؟
این یه شبم روش. 

طفلی آفاق! بین اصرار او و نگاه ناراضی مدیا گیر کرده
بود. 

لحظهای چشمش را بست و سعی کرد لبخندش را حفظ 
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کند. در همین حین مدیا بازوی کیت را کشید و آهسته
غرید: 

 

_ تو بیا بیرون باهات کار دارم. 

_اووو! چی کاری میکنی بازمو کندی. 

کیت اعتراض کرد. مدیا ولی بیتوجه به اعتراضش، او را
با خودش کشید و رو به آفاق گفت: 

_ شرمنده، ما یه صحبت کوچولو کنیم برمیگردیم. 

آفاق فقط و فقط سرش را تکان داد. 



بیرون از اتاق مدیا دختر را وسط سالن پرت کرد و دست
به کمر ایستاد. 

 #۹۲
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_ تو حالیته چی کار میکنی؟ چرا قبلش با من هماهنگ
نمیشی وقتی میخوای حرف بزنی، ها؟ 

_ واا! چی گفتم مگه؟ دعوتش کردم، تو چرا یهو برق
گرفتت؟ 

گفت و با انگشت فشاری به بازوی دردناکش وارد آورد. 

مدیا اما دو قدم بزرگ برداشت و سینهبهسینه ی او ایستاد. 

کیت ترسیده صورتش را عقب کشید و او با انگشت،
ضربهای به وسط پیشانی دختر زد. غرید: 

_ ناناز، اینو تو اون کله ی پوکت فرو کن. این زن
دستشخالیه، خودت شرایطشو میدونی و میبینی، پس چرا

میذاریش تو رو در وایسی، هان؟ 

_ ه ی بابااا! اخم میکنم میگی چرا اخم کردی؟ میخندم
میگی چرا تحویلش میگیری؟ چیکار کنم خب! دیدم خیلی

زحمت کشید خواستم لطفشو جبران کنم. 
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_ شما نمیخواد لطف کسیو جبران کنی. خواهشا قبل از
اینکه دهنتو باز کنی فکر کن ببین داری لطف میکنی یا

خسارت میزنی. 

کیت چشم ریز کرد و دندان بهم سابید. مدیا ولی با جدیت
تمام شاخه ی گل را از دست او کشید و حق به جانب گفت:

_ اینم بده من اینقدر بازیش نده. 

کیت ابرو باال داد. مدیا اما بیتفاوت به حالت چهره ی او،
دختر جوان را پس زد و گفت: 

_ میزارمش تو لیوان. خواستی بری با خودت ببر! 

کیت هاج و واج پشت سر او نگاه کرد. مدیا دوباره به
حرف آمد و  آهسته گفت: 

_ رفتی تو اتاق  هیچی نگو. دیگه تموم شد. اما یادت نره
بعد از این با بزرگترت مشورت کنی. 
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او از مقابل چشم کیت محو شد و نگاه متعجب دختر را
پشت سر خودش جا گذاشت.  

وارد آشپزخانه که شد نفس پری گرفت و پس فرستاد. 

نگاهش به شاخه ی زیبای داخل دستش افتاد. سپس تابی به
آن داد و تلخند زد. 

تقریبا میدانست صاحب اصلی این هدیه ی زیبا کیست و ته
دلش از این اتفاق آشوب بود. ای وای که اگر حدسش

درست از آب درمیآمد. ای وای که اگر در سر عطا همان
فکری بود که از دل او میگذشت. آنوقت سرنوشت کیت هم
میشد مثل سرنوشت تلخی که در همین گذشته ی نه چندان

دور، برای خودش رقم خورده بود. بعد از دوری کردن
شاهان، او مانده بود و شبهای خیس بدون سحر!  

برگشت، نیمنگاه نگرانی به پشت سرش انداخت و لبش را
گزید.  

طفلی آفاق که روحش از همه جا بیخبر، و بیگناه کیت که
این همه سال برای خودش رویا بافته بود. 
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پریسا یک لحظه آیهان را رها نمیکرد و بیوقفه 



بازیبازیش میداد. گلزار پی دم کردن چای بود و پرستو و
آفاق، گوشه ی اتاق در حال انتخاب لباس بودند.  

او یکییکی لباسهای پریسا را تن میکرد و پرستو نظر
میداد.  

یکی تنگ بود و آن یکی گشاد و دیگری روشن!  

از میان تمام رگالها فقط یکی اندازه و شیک و خوشرنگ
بود که آن هم نیاز داشت کمی پاچه ی شلوارش را کوتاه

کند.  

پریسا چند سانتی بلندتر از آفاق بود و همین چند سانت
مشکلساز شده بود. 

آفاق آیینه ی قدیمی اتاق پدربزرگش را، از روی طاقچه
پایین گذاشته بود تا خودش را بهتر ببیند. 
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متاثر چهره درهم کشید. لبه های کت تزیینی روی بلوز را
بهم کشید و ناله زد: 

_ حیف شد، فقط این خوب بود که اینم شلوارش بلنده. 

پرستو متفکرانه اخمی کرد و از همانجا خواهرش را صدا
زد: 



_ پریسا؟ خواهری یه لحظه بیا! 

پریسا لحظهای گوش ایستاد و بهآنی آیهان را در آغوش
گرفت و سمت اتاق پا تند کرد. کنار چهارچوب ایستاد،

نگاه ی به سرتاپای دختر انداخت و لب زد: 

_ جونم؟ مشکل چیه؟ 

_ پاچه ی شلوارش یه کم بلنده، تو میگی چی کار کنیم؟ 

_ کاری نداره که.. 

با گفتن این جمله کامل وارد اتاق شد و همانطور که آیهان
را در آغوش گرفته بود، پایین پای آفاق نشست. سپس با
نوک انگشت پاچه ی شلوار را کمی داخل زد و گفت: 
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_ از این چسبا بگیر، چند سانت بزن تو درست میشه. 

نگاه آفاق به پایین پایش بود. بالفاصله سری تکان داد و
گفت: 

_ نه بابا لباست خراب میشه. اصال مهم نیست خودم یه
فکری میکنم براش. 

پریسا بلند شد و لبخند زد. 

_ باشه منم گذاشتم تو بری فکراتو بکنی.  



دختر خوب، وقتی چاره داره چرا باید لقمهرو دور سر
خودمون بچرخونیم؟ 

_ آخه حیفه، من میفهمم تو چقدر به من لطف داری ولی
این دیگه خیلی زیادیه! 

_ زیادی اونه که گوشه ی کمد من سال تا سال رنگ آفتاب
به خودش نبینه. میدونی چندبار اینو پوشیدم؟ آفاق خیره و

خجالت زده نگاهش کرد. پریسا گفت: 
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_ فقط یه بار! اونم مجلس پسرعموم، همه قاطیپاتی بودن
میخواستم یه مذهبی بهروز به نظر بیام. 

لبهای آفاق به خنده باز شد. او ولی نگاه ی به پشت سرش
انداخت و دوباره گفت: 

_ پرستو که اصال نیومد، منم که رفتم اون تهمها نشستم که
مامان تنها نباشه. خالصه که ... 

برگشت. چشم در چشم او ادامه داد: 

_ یه لطف بزرگی میکنی اگه اینو دست بگیری و به قول
پریسا نزاری سال بیاد روش. 

گفت و چشمک زد.  



نگاه بالتکلیف آفاق بازهم چرخی روی لباس زد و ناگزیر
زمزمه کرد: 

_ چی بگم، خدا خیرت بده. 

_ مبارکه! ایشاهلل بهت خوش بگذره. راستی،
زنونهمردونهاس یا قاطیپاتی؟ 
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آفاق شانه باال انداخت. 

_ نمیدونم، به احتمال نود درصد قاطیه! 

_ خب پس همینو درست کن برای خودت بپوش.  

جمعوجور پوشیدهام هست، معذب نمیشی. 

 #۹۳
 

آفاق سینه پر کرد. پریسا با همان انرژی نگاه ی به
لباسهای پس زدهشده ی گوشه اتاق انداخت و فلفلور آیهان

را به آغوش خواهرش سپرد. سپس شال شیری رنگ همین
لباس را برداشت و روی سر آفاق انداخت. خونگرم و

دوستانه! با سلیقه ی خودش لبه های شال را دور صورت
او منظم و گیره ی خوشگل و تزیینی را به کناره ی آن



محکم کرد. سپس یک دور دیگر لبه ی بلند آن را، از روی
سر او رد کرد و دو لبه ی شال را هماندازه نمود. 

بعد از آن دستی به شانه ی او زد و گفت: 
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_ حاال خودتو تو آیینه ببین. 

آفاق برگشت. صورتش میان قاب شیری رنگ زیبا 

شادابتر و جوانتر به نظر میآمد. ته دلش قند آب شد. با
انگشت لبه ی آن را نوازشی داد و به تشکر لب زد: 

_ دستت طال! 

_ قابلی نداشت. کاری دیگهای بود خبرم کنید. 

گفت و بازهم آیهان را از دست خواهرش قاپید. سیر نمیشد.
از لحظهای که آمده بود یک بند به خواهرش غر میزد و

پسرک ناز را نشانش میداد.  

دیر کرده بود. اینقدر دست رد به سینه ی خواستگارانش
زده بود که اکنون همه ی خانواده به خصوص پریسا دلشان

برای داشتن همچین پسرک شیرینی غنج میزد.  

بعد از بیرون رفتن او پرستو کمی خودش را جمع کرد و با
احتیاط پرسید: 



_ میگم، یه لحظه بیا! 
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آفاق کنجکاو پیش رفت و مقابل پای او نشست. پرستو نگاه
ی به پشت سرش انداخت و آهستهتر پرسید: 

_ کادو چی میخوای بدی؟ 

آفاق خندید. بلند و بیرو در وایسی!  

_ نگران نباش. مدیا گفت بسپارش به من! 

_ تعارف نکنیا! اصال بهت قرض میدم که بعدا بتونی پسش
بدی. 

_ زندهباشی. ولی کادو دادن اینا با ماها فرق داره.
اینجوری نیست که یکییکی و به دلخواه باشه. یه چک از

طرف تیمشون میدن که بعدا بتونه نقدش کنه.  

_ جدی؟ چه کار قشنگی. اینجوری هر چی خودش دوست
داشته باشه میخره. 

_ آره دیگه. عطا چک میده، موقع حسابکتاب از 

دریافتیشون کم میکنه. اونم دیگه بستگی به کرم دوستان
داره. 
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_ یعنی از قبل به توافق رسیدن؟ 

_ حتما! چون مدیا میگفت سال پیشم همینکارو کردن.  

_ خوبه پس! اینجوری برای توام سخت نمیشه. 

آفاق سری به تایید تکان داد و نجوا کرد: 

_ فعال که خدا هوامو داشته، تا ببینیم بعد از این چی پیش
میآد. 

_ هرچی هست خیره انشاهلل! تو مواظب خودت باش، خدا
بلده خدایی کنه.  

اسم خدا که میآمد دلش آرام میگرفت. همان خدایی که
پرستو دلیری را در اوج بدبخت سر راهش گذاشته بود. 

همانی که دو سال میان در و دیوار زندان هوایش را داشت
و بعد از آن هم یکییکی سکه هایش را رو کرده بود.

حضور اتفاقی در خانه ی عطا پناه ی و آشنایی با دختری
که وسعت قلبش به اندازه ی تمام منظومه های شمسی بود. 
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مدیا! او بود که خیلی زود استعداد آفاق را کشف و معرفی
کرده و این فرصت قشنگ را در اختیارش گذاشته بود.  

نفسش را به پاس از مهربانی خدا آسوده بیرون فرستاد و
بلند شد تا تکتک لباسهای پریسا را کاور کند. 

 

مجلس آرام و تقریبا بیسروصدایی به نظر میآمد. آفاق که
بینهایت غریبی میکرد، از همان بدو ورود به مدیا پناه برد

و کنار گوشش ناله زد: 

_ اشتباه کردم اومدم، اینجا که جای من نیست 

مدیا چشم درشت کرد و او به سرعت گوشه ی لبش را به
دندان گرفت و گفت: 

_ االن مثال بگم من کیم؟ کسی منو میشناسه. 

مدیا ایستاد و سینهبهسینه ی او درآمد. 

_ محکم سرتو بگیر باال بگو همکار جدیدم! 
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نگاهش را پایین کشید تا پوششی بر نگرانی چهرهاش شود.
مدیا بالفاصله انگشت زیر چانهاش گذاشت و صورتش را

باال گرفت. 



_ ببینمت! 

آب دهانش را بلعید و خجالتزده ابرو باال داد. مدیا با همان
جدیت گفت: 

_ بخند!  

تعجب در نگاهش النه کرد. دختر جوان دوباره لب زد: 

_ گفتم بخند.  

مکث کرد. دمی بعد به زور لبهایش را کشید و کمکم
لبخندش گل انداخت. 

_ آها اینه!  

مدیا با گفتن این جمله دست از زیر چانه ی او گرفت و
نگاهش را سمت دیگری منحرف کرد. 

_ حاال اونجارو نگاه! 

 640 

  

رد نگاهش را گرفت. کمی آنطرفتر جمعی کوچک دورهم
آمده و خوشوبش میکردند. و البته چند قدم دورتر از آنها،
عطا با سرولباسی شیک در کنار فاضل با استایلی متفاوت

ایستاده بود. 



چیزی میان قفسه ی سینهاش نبض گرفت. به سرعت
نگاهش را دزدید و نجوا زد: 

_ کجا باید لباس عوض کنیم؟ 

لبهای مدیا کشیده شد. خوشحال از پیشنهاد او بازویش را
گرفت و دنبال خودش کشید. 

_ اینجوری باشی آدم دلش میآد راهنماییت کنه.  

_ چه جوری یعنی؟ 

مدیا همانطور که او را دنبال خودش میکشید بامزه گفت: 

_ بامرام، بجوش، صمیمی!  

از مقابل چشم جماعت رد شدند. او ولی وسط کالمش دستی
برای عطا و فاضل بلند کرد و گفت: 
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_ سالم! یه سر میریم پایین و برمیگردیم. 

نگاه عطا به همراه فاضل دنبال سرشان� ماند. نگاه ی که
سنگینیش تا پایین پله های طبقه ی همکف، با آفاق همراه ی

کرد و بارش را روی شانه های او گذاشت. 

 #۹۴
 



کت و شلوار طوسی رنگ و پیراهن سفید و آن کراوات
مشکی، از او یک جنتلمن اروپایی ساخته بود. تمام فکر و

ذکرش را پیش مرد جوان جا گذاشت و فقط گوشهای از
کار افتادهاش را در اختیار توضیحات مدیا گذاشت. 

حال و هوای طبقه ی زیرین اما جور دیگری بود. صدای
ریز موسیقی البهالی توضیحات دختر میپیچید و اجازه

نمیداد به درستی تصویر چند لحظه پیش را برای خودش
تحلیل کند.  
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یک گارگاه نقاشی نسبتا بزرگ پیش رویش بود و تعداد
زیادی تابلو، که روی هرکدامشان را با پارچهای سفید

پوشانده بودند. 

مدیا همانطور که حرف میزد قدم اول را برداشت و شالش
را روی دسته ی صندلی کوچکی که پشت یکی از تابلو

قرار گرفته بود انداخت. سپس رو کرد به او و گفت: 

_ معطل نکن دیگه، هرچی داری بپوش زودتر بریم باال
میخوام به لیزا کمک کنم. 



آفاق ولی انگار نمیشنید. ه یجانزده و کنجکاو خیال عطا را
پس زد و بدون اینکه متوجه باشد لبه ی یکی از پارچه های

سفید را باال گرفت و نگاه ی به گوشه ی بوم انداخت. 

در همین حین مدیا پا تند کرد و کف دستش را روی دست
او گذاشت. 

نگاه متعجب آفاق باال رفت. مدیا محترمانه گفت: 
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_ درس اول! بدون اجازه وارد حریم کسی نشو! 

جفت ابروهای آفاق باال رفت و مدیا خندید. 

_ این اولین نکتهایه که تو کارگاه استاد یادمون دادن. 

برگشت. نگاه ی به پارچه ی سفید روی بوم انداخت و
ادامه داد: 

_ به اعتقاد استاد، پشت هر کدوم از این تابلوها یه رازی
هست که شاید مالکش نخواد کسی بدونه. پس... 

چرخید و چشم در چشم او ادامه داد: 

_ بهتره اصل امانتداریو به جا بیاریم و اول اجازه بگیرم. 

_ استاد؟ پدر کیتو میگم، ندیدم نشونش بدی. 



_ صبر کن، به اونجام خواه یم رسید. تو فقط کنارم باش تا
تکتک آدمای اینجارو بهت معرفی کنم. 

گفت، دستش را از روی دست او برداشت و رفت. در
همین فاصله ولی لبش جنبید و ادامه داد: 

 644 

  

_ فقط گفته باشم، امشب همهرو میتونی دید بزنی اال جمال!

لبخند زد. دستش را باال برد و در ادامه گفت: 

_ زنش خیلی حساسه! لعنتی اینقدرم خوشگله که نگو. 

ولی چه میشه کرد، حساسه دیگه. 

بلوزش را از داخل کیفش خارج کرد و دوباره گفت: 

_ از وقتی اومده اجازه نداده این مرد بیاجازهش آب
بخوره. دقت کردی؟  هیچ وقت جمال تو جمع ما حضور

نداره؟ 

آفاق شانهای تکان داد و در جوابش گفت: 

_ نه! راستش اصال برام مهم نبوده. 

مدیا خندید و بلوزش را تن زد. 

_ ولی زنش فکر میکنه جمال برای همه مهمه! نازه هااا! 



ولی خیلی لوسه! 
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_ شایدم باید بهش حق داد. زنه دیگه، دوست داره شوهرش
متعلق به خودش باشه. 

_ مام که چیزی نگفتیم. برداره ببره نوش جونش. ولی یه
جوری رفتار نکنه که توه ین به همه باشه. 

_ چی بگم. ذهنیت هر کس یه جوریه. شایدم از شدت
دوست داشتن زیاده که با چنگ و دوندن میخواد شوهرشو

حفظ کنه. 

مدیا لبهایش را باال کشید. آفاق گفت: 

_ به هرحال خودمونم زنیم. یهکم درکش کنیم جای دوری
نمیره. 

_ ایایای! من همش میگم تو لنگه ی مامانمی،  هیچ کس
گوش نمیده.  

گفت، لباسهای بیرونش را از جالباسی استیل گوشه ی
دیوار، که تعدادی روپوش سفید هم به آن آویزان بود

آویخت و راه ی شد. 

 646 



  

_ بگذریم. من میرم که میدونم لیزا خیلی دست تنهاس. 

توام لباساتو عوض کردی بیا پیش خودم. جای دوری نمیرم
 ...

مقابلش ایستاد. با انگشت به سقف همکف اشاره زد و گفت:

_ انتهای همین جا دست چپ اتاق کیته! اول یه سر بزنم
ببینم چه بالیی سر خودش آورده، بعد میرم آشپزخونه.  

_ پس من چی؟ 

_ تا تو حاضر شی من اومدم. سفر قندهار که نمیرم،
شصت متر خونهس و سیچهل نفر آدم. پیدام میکنی نترس. 

گفت و دستش را به عالمت خداحافظی باال برد و رفت. 

تنهایی فرصت مناسبی شد که کمی با خودش خلوت کند. 

دست به سینه شد، یک دور نگاه ی به اطراف کارگاه 
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نقاشی انداخت و تعداد بومهای پوشیده شده با پارچه ی سفید
را شمرد.  



بیشتر از ده بوم وسط کارگاه بود و چیدمان تمام صندلیها به
نحوی بود که  هیچ هنرجویی تقریبا به تابلوی هنرجوی

دیگری دسترسی نداشت. 

لبخند زد. هنوز فلسفه ی حضورش در اینجا و این مجلس
را نمیدانست.  

کار درستی کرده بود؟ آیا بودنش در این مجلس شبیه وصله
ی ناجور به لباس تن نبود؟ 

شانه باال داد. به قول پدر بزرگش هنوز اینقدر عقلش رشد
نکرده بود که خوب و بد را از هم تشخیص دهد. هنوز
میان عقل و احساس درگیر بود و با خودش یکی به دو

میکرد. وگرنه با یک تصمیم قاطعانه و یک تشکر کیت را
از سر خودش باز کرده بود. 
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با این افکار آهستهآهسته پیش رفت و مقابل همان جالباسی
استیل ایستاد.  

با دقت لباسهایش را عوض کرد. شالش را به پوشیدهترین
حالت ممکن دور صورتش منظم و با ضربان قلبی که خیال

آرام گرفتن نداشت باال رفت. 
 



مجلس آرامتر از آن چیزی بود که فکر میکرد. یک
موسیقی آرامبخش و تعدادی مهمان که هر کدام همصحبتی
برای خودشان ردیف و گوشهای از نشیمن قدیمی خانه را

پر کرده بود.  

یک نگاه به اطراف انداخت، بیتفاوت از نگاه عطا رد شد و
در نهایت ردیف مبلهای گوشه ی نشیمن را نشانه گرفت. 

 #۹۵
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سلیقه ی صاحب خانه قابل تحسین بود. تماما مبلمان خانه
را بهردیف دورتا دور نشیمن چیده و وسط را کامال برای

رفت و آمد مدعوین خالی گذاشته بود. 

هرچند که بودند، تک و توک مهمانی که با فاصله نشسته و
گرم، گفتگو میکردند. 

آفاق آخرین و کوچکترین مبل گوشه ی سالن را هدف
گرفت و نشست. تنها و آسوده! درست جایی که نه کانون

توجه کسی باشد و نه چشمش به چشم عطا بیفتد. این مورد
آخر را بیشتر میپسندید.  

حقیقتا نگاه خیره و سنگین مردجوان اذیتش میکرد. 



خصوصا بعد از اتفاق آن روز، و بازگشت شکوهمندانه و
دوبارهاش به خانه ی او! 

طولی نکشید که سر و کله ی مدیا هم پیدا شد. 

درست مثل کادر پذیرایی هتل، بار بزرگی را با خودش هل
میداد و به مهمانها لبخند میزد. 
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لیوانهای شربت طبقه ی اول بار و دیسهای بزرگ میوه و
شرینی، به همراه پیشدستیها در طبقه ی زیرین بار بود. 

لبخند زد. کمی سرجایش تکان خورد و پشت دستش را
مقابل دهانش گرفت تا لبخندش را پنهان کند.  

در همین لحظه زن زیبا و بلند قدی پشت سر او از
آشپزخانه بیرون آمد و خوشرو به استقبال از مهمانان رفت.

نگاه آفاق خیره ماند. شال خوشرنگ نقرهای رنگی به
سرش انداخته بود و لباسش تماما پوشیده بود.  

آب دهانش را بلعید. زیبا بود و با وقار و دلنشین!  

حق با مدیا بود. لیزا حتی از کیت هم زیباتر و بینقصتر به
نظر میآمد. خصوصا حرف زدنش با آن لهجه ی زیبا که

حسابی توجه دختر را به خودش جلب کرده بود.  



او محو زن میانسال بود که کیت به همراه ادموند، دست در
دست پدر، از اتاقش بیرون آمد و میان جمع رفت.  

ادموند! پدر کیت و یا بهتر بود بگوید همان استاد! 
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عجب چهره ی روحانی و آرامی داشت.  

کت و شلوار بژ و پیراهن سفید به تن کرده بود. موهای
یک دست سفیدش را یک طرف شانه زده و لبخند از روی

لبش کنار نمیرفت.  

آفاق نفس گرفت. از همان ابتدا پدر و مادر کیت را پسندیده
بود و رسما به او، به خاطر داشتن همچین خانواده ی

برازندهای غبطه میخورد. 

مدیا باِر نهچندان بزرگ را چرخاند و در نزدیکی او
ایستاد. 

به هر کس میرسید سالم و احوالپرسی میکرد و گاها دستی
هم البهالی موهای چندسانتیاش میکشید. آفاق ولی محو
تماشای خانواده ی کوچک و دوست داشتنی کیت بود. 

پیراهن لمهکاری و بلند کیت تا پایین پایش آمده بود. 



آستیندار بود و یقه ی بلندش تا زیر گلو باال آمده و
صورتش جز لبهایش، که به رنگ صورتی ملیح آراسته

بود، رنگ دیگری نداشت. 

 652 

  

موهایش ولی همانی بود که چند روز قبل آفاق پیشنهادش
را داده بود. سه بافت ریز بغل سرش زده و مابقی را دور

گردنش افشان کرده بود. 

سینه پر کرد. گفتگوی مدیا با مرد جوانی که سخت به
همسرش چسبیده بود طوالنی شده و او را وادار کرد که

نهایتا نگاه از ادموند و خانواده اش بگیرد و متوجه ی آنها
شود. 

به آنی چشم ریز کرد. کمی بعد لبهایش کشیده شد و به یاد
جمله ی مدیا در مورد جمال و همسرش افتاد. تنها زوجی
بودند که به دور از بقیه و با فاصله نشسته و همین حدس

او را تبدیل به یقین میکرد. 

نگاه دزدید. مدیا گفته بود حق دیدزدن جمال را ندارد.  

پلکی بست و لبش را به دندان کشید. 

همسرش زیبا بود. ریزنقش و جمعجور! برعکس جمال که
قد بلند بود و چهارشانه.  
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همیناندازه کافی بود. بیشتر از این نه به کار او میآمد و نه
خوشایند دیگران، خصوصا همسر جمال میبود. 

 

why are you sitting alone،Hi Miss ؟ 

_ سالم خانم! تنها نشستین چرا؟ 
 

هنوز ذهنش در کشاکش جمال بود و همسرش که، صدایی
ناآشنا آمد و سرش را باال گرفت. نیمخیز شد. 

متعجب نگاه ی به قد و قواره و چهره ی بور و اروپایی
مرد جوان انداخت و مسلط در جوابش گفت: 

 

Hi, im not alone, i enjoy watching my
friends

_ سالم، تنها نیستم، از تماشای دوستان لذت میبرم. 
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 Awesom, can i sit there

_ عالیه، اجازه دارم بشینم؟ 
 

او محترمانه به مبل کنار دست آفاق اشاره زد و دختر
جوان را کامال الی گیره گذاشت. سر جایش نشست،

ناراضی و دو به شک نظری به همان مبل انداخت و در
جوابش گفت: 

 yes, please_ 
 

مرد جوان نشست. بیرو در وایسی، تقریبا متمایل به او شد
و زبانش را تغییر داد. 

_ خیلی کم میبینم خانمای ایرانی به زبان دوم مسلط باشن،
پرفکت! شما باعث شدین نظر من تغییر کنه. 

_ از چه جهت؟ 
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نفسی گرفت و صاف نشست. سپس گوشه ی کتش را از
زیر تنش بیرون کشید و در جوابش گفت: 

_ از این بابت که زن ایرانی ساخته شده واسه آشپزخونه! 

موافقین؟ 



گفت، یک تای ابرویش را باال داد نگاه بازیگوشش را به او
سپرد. 

 آفاق ولی اخم ریزی کرد و بالفاصله حرف آمد. 

_ به  هیچوجه آقا! نمیدونم چقدر از ما ایرانیا میدونید. 

ولی زن ایرانی حرف برای گفتن داره. برخالف عقیده ی
شما منزوی و گوشهگیر و توسری خور نیست. نجیبه، به

وقتشم حرفشو میزنه. 

مرد جوان خنده ی قشنگی کرد و جفت دستهایش را به
عالمت تسلیم باال برد. 

_ اوه، اوه، چه حساس. تسلیم خانم جوان، حق با شماست. 

 #۹۶
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_ ببخشید، الزم نیست خودتونو معرفی کنید؟ 

سوال جدی آفاق باعث شد که او برگردد و دقیقتر نگاهش
کند. 

جدی بود و مقاوم! نگاهش را بین چشمان مصمم دختر
حرکتی داد و زمزمه کرد: 



_ ادوارد! و شما؟ 

آفاق ولی سوالش را با سوال پاسخ داد. 

_ آیا آقای ادوارد، نسبت نزدیکی با صاحبخونه دارن؟ 

_ عموی کیت! برادر کوچک ادموند. 

گفت و نظری به وسط سالن، سمت کیت و خانوادهاش
انداخت. 

آفاق که حسابی از دست ادوارد و رفتار مغرورانهاش
شاکی بود، نفسی از بینی گرفت و آهسته رها کرد. چرخید.

دمی 

 657 

  

بعد نگاهش را به رو به رو داد و با همان جدیت در
جوابش گفت: 

_ از آشناییتون خوشحالم آقای ادوارد. ولی توصیه میکنم
یهکم عمیقتر نسبت به ما ایرانیا فکر کنید. 

_ به گمونم شمارو ناراحت کردم، خانمه ه؟ آفاق پلکی زد
و دست و به سینه شد. 

_ یه خانم ایرانی! دونستن اسم من چه اهمیتی داره وقتی
تصورتون نسبت ما جهان سومیه؟ 



_ من، من چنین جسارتی نکردم خانم. 

سرش چرخید، تلخندی زد و جدیتر نگاهش کرد. 

_ منم برداشت خوبی از حرف شما نداشتم آقا. آشپزی
کردن هنره! یه زبان لذتبخش و مشترک برای همه ی مردم

دنیا! ولی همین هنرم خیلیا ندارن آقای ادوارد، متوجه ین
که چی میگم؟ 

ادوارد آهسته، تسلیموار و بیحرف سرش را تکان داد.  
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او ولی پیروزمندانه لبخند زد و در ادامه گفت: 

_ پس حداقل یه لطفی به خودتون بکنید و از این بعد، اگه
خواستین کسیو تحقیر کنید هنرشو نشونه نگیرید. 

چون ممکنه سر تیر تاب برداره و برگرده سمت خودتون. 
 

 #۹۷
 

عطا عصبی تکانی به ته لیوان شربتش داد و نجوا زد: 

_ این مردک کی برگشته که من نفهمیدم؟ 



رد چاقو روی بدنه ی سیب جا گذاشت. فاضل اما مسیر
نگاه او را گرفت و به ادوارد رسید. 

_ کی؟ عموی کیت؟ 

_ مگه لندن نبود؟ اینجا چی کار میکنه؟ 
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فاضل، بیاهمیت در جوابش شانهای باال انداخت و دوباره
مشغول شد. 

_ چه میدونم. حتما دلش خواسته برگرده. 

عطا فشاری� به بدنه ی لیوان آورد و قدمی به جلو برداشت.

مرد جوان جنبید، بالفاصله بازوی او را گرفت و آهسته
غرید: 

_ ع! چته تو؟ راه افتادی که چی؟ 

_ میخوام برم ببینم چی زیر گوش دختره وزوز میکنه؟
نگاه فاضل از همان فاصله برای لحظهای روی چهره ی

سرد و عصبی آفاق نشست و لب زد: 

_ آفاقو میگی؟ 

عطا بازویش را از بین پنجه های او بیرون کشید. قدم
دیگری برداشت و حرصی در جوابش غرید: 



_ دفعه ی قبل تجربه نشد براش. حتما باید یهدور دیگه
بستریش کنن تا حالش جا بیاد. 
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_ ول کن عطا، اصال به ما چه! شاید دیده چهره ی آفاق
خیلی شبیه عشق نافرجامشه، رفته که یه دلی از عزا

دربیاره. 

_ غلط کرده. مرتیکه ی ه یز! چندبار باید نه بشنوه تا آدم
شه؟ 

_ ای امان، ای امان از دست تو!  

عطا برگشت و با اخمی تند نگاهش کرد. فاضل نوک چاقو
را سمت او گرفت و آهستهتر غرید: 

_ آخه تو سر پیازی یا ته پیاز؟ آفاق وکیل وصی میخواد؟
بچهس که تو بری مراقبش باشی؟ 

_ بمونم که اون مرتیکه ه ی سوال پیچش کنه؟ 

_ به تو چه؟ ها؟ اصال به بقیه چه ربطی داره؟ مثال االن
میخوای بری چی بهش بگی؟ 

سپس تابی به گردنش داد و بامزه ادامه داد: 
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_ "ببخشید ولی این آقا قبال عاشق یه دختر مسلمون سوری
بودن. خانواده ی دختره رضایت ندادن، ایشونم افسردگی

گرفتن چند ماه ی بستری شدن." 

فک عطا محکم شد. فاضل جدیتر ایستاد و ادامه داد: 

_ زشته عطا! از هرکی حیا نمیکنی از استاد حیا کن که
حق پدری داره به گردنت. 

_ من میخوام برم اینارو بگم؟ 

_ غیر اینه که میخوای تو کارش فضولی کنی؟ بس کن
عطا خب؟ تموم کن این رفتارای بچهگانهرو که همهرو به

شک میاندازه. 

_ شککک؟ 

_ چیه؟ بیا منو بزن، خب؟ عطا چشم ریز کرد. 

_ تو االن گفتی همهرو به شک میندازه؟ 
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فاضل لبهایش را غنچه کرد و آرامآرام نفسش را پس
فرستاد. ریزریز غرید: 



_ تا آبرومونو جلوی همه نبری ولکن نیستی نه؟ 

نگاهش با احتیاط یک دور در سالن چرخید. لیزا و کیت و
ادموند مقابل آفاق ایستاده و با مجلسگردانی مدیا بهم معرفی
میشدند. گوشه ی لبش باال رفت. به سرعت اشارهای به آن

سمت سالن زد و گفت: 

_ ایول به این درایت که همیشه به موقع خودشو نشون
میده. 

عطا ابتدا اخم کرد و سپس نیمچرخی به گردنش داد.  

آفاق در کنار ادوارد ایستاده بود و با ادموند و خانوادهاش
احوالپرسی میکرد. 

چقدر این زن شکیل، تروتمیز، موجه ه و با اصل و نسب
بود. 
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پوشش مناسبش برای یک مجلس غریبه کامال قابل قبول
بود و رفتارش بینهایت دلنشین! و تمام اینها در کنار

عکسالعملهای سرسنگینش در خانه، آن هم در این چند روز
اخیر و اتفاقاتی عجیبی که پیش از آن افتاده بود، از او
برای مرد جوان یک معمای بزرگ ساخته بود. مثل 



تکه های رنگارنگ یک پازل بزرگ، که ساعتها ذهن
انسان را به خودش مشغول میکرد تا تکمیل شود و

سرانجام بگیرد.  

او خیره ی آفاق بود و فاضل خیره ی او! 

اسکل کرده بود. از ابتدای مجلس تمام حواسش به گوشه ی
سالن بود و خیال میکرد بقیه آره هه! 

تکخند زد. 

 #۹۸
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حاال که موفق شده بود ذهن او را منحرف کند مشغول
پوست گرفتن سیب لبنانیاش شد و زیر لب با خودش نجوا

زد: 

_ خودتی! 

گفت و به زور مقابل خندهاش را گرفت. شیطنت گاه ی
سخت گریبانگیرش میشد و توان کنترل کردن خودش را

نداشت. نوک دماغش خارش گرفت. آنقدر به خودش فشار
آورد که در نهایت عطسه ی بلندی کرد و صدای عجیب و

بیاندازه بلند آن کل سالن را خاموش کرد.  



همه بدون استثنا سمت آنها برگشتند و او ساعد دستش را
مقابل دهانش گرفت. 

یک جماعت بیکار نگاهش میکردند. لبخند زد. عطا ولی
آهسته و عصبی غرید: 

_ زهرماااار، الاقل یه دستمال بگیر جلوی اون دهنت. 
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فاضل همچنان لبخند میزد. سری به جماعت شوکه تکان
داد و آهستهتر گفت: 

_ نشنیدی؟ عطسهای که پشتبندش چندتا کوفت و زهرمار
نیاد که عطسه نیست. 

عطا چپچپ نگاهش کرد. او مظلوم شد و شانه باال انداخت.

_ جون تو! بروبچ تو مجازی فعالن مام فیض میبریم. 

_ همینه که کز کردی گوشه ی خونه بیرون نمیآی. 

سرگرم بروبچ شدی ادبتم از دست دادی. 

جفت ابروی فاضل باال رفت. او ولی لبخند محوی برایش
زد و با همان نگاه شماتت بار فاصله گرفت تا به واسطه ی

ادموند خودش را به آفاق نزدیک کند. 

فاضل پشت سرش نجوا کرد: 



_ بیتربیت! دو روز نبودم ببین چه حرفایی میزنه.  
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همه چیز، به غیر از چند دقیقهای که در کنار ادوارد نشسته
بود، آنقدر خوب پیش رفت که میتوانست به عنوان یک

شب به یادماندنی در دفتر خاطراتش از آن یاد کند.  

بعد از آشنایی با ادموند و لیزا، خیلی بیشتر از آنچه در
تصورش بود نسبت به آنها ارادت پیدا کرده بود و در دل

تحسینشان میکرد. زن و شوهر، هر دو بسیار مهماننواز و
دوست داشتنی بودند. از آن دست مردمی که اگر ساعتها
یک جا باشند نه صدایشان در میآید و نه آسیب به کسی

میزنند. 

هم صحبتی با لیزا به جایی رسید که او دست آفاق را
گرفت و به اتاق مهمان برد. 

عالمت قبله روی تابلو، گوشه ی اتاق بود و سجاده و چادر
نماز کنار جعبه ی آرایش! 
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لیزا برایش گفته بود که تعدادی از هنرجوهای ادموند
مسلمانند و او تمام امکانات الزم را در خانهاش فراهم کرده

تا کسی اذیت نشود.  

و چقدر نماز آن شب به دلش چسبیده بود. چقدر در خانه ی
آنها احساس آرامش کرده و مثل همه از همان لحظه ی اول

آشنایی، خودش را جزیی از آن خانواده ی کوچک و
صمیمی میدید. 

اتمام نمازش مصادف شد با بریدن کیک و کف و سوت و
آهنگ تولدت مبارک توسط مهمانان. 

از اتاق لیزا بیرون آمد. در حالیکه سعی میکرد از سر و
لباسش مطمئن باشد پیش رفت و کنار مدیا ایستاد. 

دختر جوان یک لحظه آرام و قرار نداشت. گاه ی دو
انگشتش را زیر زبانش میگذاشت و به افتخار دوستش

سوت بلبلی سر میداد و گاه ی کف میزد و با صدای بلند
کیت بیچاره را مخاطب میگرفت. 
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_ چی کار میکنی؟ د چاقو بزن تا آتیش سوزی به پا
نکردی؟ 



کیت از همانجا برایش چشمغره کرد. او ولی بیتفاوت
رقص چشمی برایش آمد و کنار گوش آفاق نجوا کرد: 

_ بو ترشیدگی میآد. توام حس میکنی یا فقط منم که بوش
زده زیر دماغم؟ 

آفاق که تازه از راه رسیده بود بالفاصله چشم درشت کرد
و نالید: 

_ خدایااا! میشنوه که، بده! 

 مدیا ولی عجیب شیطنتش گل کرده بود. چشمکی برایش
زد و گفت: 

_ راحت باش، عادت داره به حرفام. 

_ تولدشه ها! 

_ باشه! منم رفیقشم. ندیدی چه جاننثار برا شب تولدشه
سنگ تموم گذاشتم؟ 
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_ کار کردی که االن تالفی کنی؟ 

مدیا برگشت. دوباره شروع به کف زدن کرد و بیخیال در
جوابش گفت: 



_ کار کردم که االن استراحت کنم. یه حالی میده، اون اخم
میکنه انگار دنیارو به من دادن. 

ارتباط خاص و دلنشینی بینشان جریان داشت. آفاق بیصدا
سینهای پر کرد و رو به جمع چرخید. تصمیم داشت

آهستهآهسته با آنها همراه ی کند که ناغافل چشم در چشم
عطا در آمد و از تصمیمش منصرف شد. 

امشب بدجور زیر تیغ نگاهش رفته بود و احساس خستگی
میکرد. اخم کرد. هرچند، کار از این حرفها گذشته بود و

باید در این مورد بهخصوص به روش خاصتری تذکر
میداد. 

نگاهش را زیر کشید و ادای کف زدن را درآورد. 

ولی تمام فکر و ذکرش شد عطا!  
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آدم خاص روش خاص میخواست. اما چطور؟ چه ترفندی
روی این مرد که با هر بار نگاهش ته دلش قلقلک میرفت

کارساز� بود.  

یک آن به خودش شک کرد. به احساس تازهای که انگار
تازه تازه داشت سرباز میکرد و خودی نشان میداد. 



ترسید، بالفاصله نگاهش را باال گرفت و خیره در چشمان
او دست از تشویق کردن کیت کشید. 

گرمش شد، در لحظه تمام تنش گر گرفت و سردرگم زیر
گوش مدیا لب زد: 

_ من چند لحظه برم پایین و برگردم؟ 

مدیا نیمنگاه ی سمتش انداخت و همزمان با تشویق کیت
پرسید: 

_ چیزی شده؟ میخوان کیکو ببرنا! دیر نکنی، حداقل یه
عکس کنار این عتیقه داشته باشی. 

_ برمیگردم. یه زنگ بزنم خونه، تندی اومدم باال! 
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با تکان سر او فرصت را از دست نداد و به سرعت از
جماعتی که هم صدا، ترانه ی تولدت مبارک سر داده بودند
فاصله گرفت و از همان پله هایی که سر شب مدیا نشانش

داده بود پایین رفت. 

 #۹۹
 

ضربان قلبش باال رفته و افکارش پریشان میزد. 



چه مرگش شده بود؟ چرا باید بیدلیل ذهنش درگیر و قلبش
ناآرام شود؟ 

بالتکلیف و نگران خودش را روی یکی از صندلیها پرت
کرد، خم شد و سرش را بین دو دستش گرفت.  

باید هر لحظه برای خودش تکرار میکرد. اینقدر میگفت و
میگفت تا ملکه ی ذهنش شود و قلبش باور کند. بپذیرد که

حق ندارد پایش را فراتر از گلیمش بگذارد. باید 
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کاسه ی سر و قفسه ی سینهاش از این فکر پر میشد تا
دیگر جایی برای بازیهای بچهگانه نماند. 

او حق بازی کردن نداشت. حق اینکه به خودش وعده های
نامعقول بدهد و باز هم مجبور به تحمل سختیهای شکست

شود.  

کالفه سرش را باال گرفت و نفس خسته و نگرانش را پس
فرستاد. شاید بهتر بود طبق گفته ی خودش با خانه تماس

بگیرد و حال آیهان و مادرش را بپرسد.  

این بهتر بود. برای گذر از این حال خراب در حال حاضر
دم دستترین کاری که میتوانست انجام دهد همین بود.  



جنبید، به سرعت تلفن همراهش را از جیب کت بلندش
خارج کرد و شماره ی خانه را گرفت. سپس بلند شد و

قدمزنان راه افتاد. وسط همان کارگاه بزرگ و میان
تابلوهایی که گویا بهم پشت کرده بودند. 
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پیشانیش را بین دو انگشت گرفت و مشغول گفتگو با
مادرش شد.  

صحبتش اما طوالنی شد. به قدری که افکار پریشانش
کمکم بیجان و قفسه ی سینهاش آرام گرفت. 

بعد از اینکه کمی به صدای نقونوق آیهان گوش داد و کمی
هم، از شرایط برگزاری جشن برای گلزار تعریف کرد،
تماس را خاتمه داد و لبخند به لب گوشی را داخل جیب

کتش سر داد. 

حالش بهتر شده بود. ضربانش منظم و کاسه ی سرش
تقریبا ته ی از هر فکر نگران کنندهای! 

دست به سینه ایستاد، خرسند از این اتفاق نگاه ی اجمالی
بین تابلوها چرخاند و به این فکر کرد که اولویتهای

زندگیش را بچسبد. آیهان، مادرش و جمعوجور کردن



زندگیای که ناخواسته پیش پایش گذاشته شده و اتفاقا بسیار
هم نسبت به دیگران عقب بود. 
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چرخید، لبخند به لب قصد کرد گارگاه نقاشی را ترک کند
که درجا زد. 

عطا آمده بود. کی و چه وقت نمیدانست. ولی دو دستش را
داخل جیب شلوارش فرو برده بود و از فاصله ی نسبتا

دور تماشایش میکرد. غافلگیر شد، به آنی همه ی آنچه در
ذهنش ساخته بود فرو ریخت و دوباره ضربان قلبش اوج

گرفت. 

_ تو هنوز دلخوری؟ 

عطا با پرسیدن این جمله پیش آمد و یکی از دستانش را از
اسارت جیبش خارج کرد. سپس آن را گوشه ی لبش کشید

و لبخند به لب ادامه داد: 

_ فکر نمیکردم کینهای باشی. منکه عذرخواه ی کردم
یعنی واقعا نمیتونی بگذری؟ 
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مقابلش ایستاد. دختر بیچاره گیج شده بود و میان خرابه
های ذهنش دنبال جوابی برای سوال بیمورد او میگشت. 

 اینجا چه میکرد؟ بیسروصدا و بیخبر آمده بود که بپرسد
چرا هنوز دلخور است؟ عجیب نبود؟  

لبهایش تکان ریزی خورد و به سختی نفسی را که میان
سینهاش گیر کرده بود را رها کرد. 

_ من... من فقط اومدم یه زنگ به خونه بزنم.  واقعا
نمیدونم شما از چی حرفی میزنید. 

یک تای ابروی مرد باال رفت. 

_ واقعا؟ پس میشه بگی چرا امشب اینطوری بودی؟ 

_ چطوری؟ 

آفاق ناله زد. لبخند عطا ولی جان بیشتری گرفت و سرش
را تکان تکان داد. گویا باورش نکرده بود و با این حرکت

دروغش را به رخ میکشید.  
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نگاه نگران آفاق او را رد کرد و به پله ی اول منته ی به
سالن رسید. ای کاش سروکله ی مدیا، لیزا و یا حتی فاضل

پیدا میشد. تازهتازه داشت با خودش کنار میآمد و تا حدی
هم موفق بود. اصال چرا آمده بود؟ چرا مجلس به این



قشنگی را رها کرده بود و دوباره حال او را بهم ریخته
بود.  

عطا نگرانی را در چهره ی او دید و قدم تند کرد. 

از کنارش گذشت، آهستهآهسته سمت یکی از بومهای کنار
دیوار رفت و پرسید: 

_ میترسی؟ 

آفاق درمانده چرخشی زد و پرسید: 

_ از چی؟ 

نگاهش درگیر نگاه او شد و سرش را پایین برد. عطا با
احتیاط پارچه ی سفید و کاور بزرگ روی آخرین بوم را

کشید و همزمان در جوابش گفت: 
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_ از اینکه با یه غریبه تو یه جای ناشناس تنها باشی. 

_ شما...شما که غریبی نیستی. 

عطا تک خند مسخرهای زد و کاور و پارچه را کنار
صندلی گذاشت. سپس به آرامی کتش را از تن خارج کرد،

از پشتی آن آویخت و آستینهایش را باال زد. در جوابش
گفت: 



_ خوبه! پس اگه نمیترسی بشین میخوام یه چیزی نشونت
بدم. 

آفاق دلواپس بود. از طبقه ی باال صدای کف و سوت و
ترانه میآمد و او تعارف میزد که بنشیند.  

مستاصل پنجه هایش را بهم پیچید و لب زد: 

_ آخه اون باال همه منتظرن. مدیا گفت میخوان کیک
ببرن، زشت نیست مجلسو خالی کنیم و بشینیم به حرف

زدن؟ 

_ بشینیم؟ 
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_ آره دیگه، خودتون االن گفتین بشینم. 

عطا دست به کمر ایستاد. کماکان لبخند داشت و سعی
میکرد آرام و خونسرد به نظر بیاید. پلکهایش را بست. 

همزمان با باز کردنشان نفسی گرفت و گفت: 
 

_ من که نه، گفتم تو بشینی. 



باز گرمش شده بود و حس میکرد انگشتان دستش بیقراری
میکند و میلرزد. بین هم فشارشان� داد. ناراضی نگاه ی به

صندلی کنار دستش انداخت و گفت: 

_ فکر کنید نشستم. نمیخواین بگین چرا؟ 

 #۱۰۰
 

_ تو بشین تا برات بگم. 

کالفه شده بود. ناگزیر از دعوت بیمناسبت او اولین صندلی
را انتخاب کرد و نشست. 
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عطا برگشت. به آرامی کاغذ الگوی آجری رنگ  روی
بوم را کشید و همزمان شروع کرد. 

_ آخرین بار یه شب قبل از رفتنم دست به قلم شدم. 

هفت ماه ی میشه که سراغش نیومدم. نیمهکارهس، ولی
تصمیم گرفتم هرازگاه ی یه ساعت روش کار کنم تا تموم

شه! 

کاغذهای آجری رنگ زیر پای مرد جوان را پر کرد و در
نهایت نقش و نگار روی بوم از پس ابر کاغذی بیرون آمد

و خودی نشان داد. 



دختر جوان بیاختیار محو تصویر زیبای روی تابلو شد.  

یک کلبه ی جنگلی کوچک  کنار یک چشمه ی روان که
دورتادورش پر بود از گیاهان خودرو و زیبا! و جالبتر از

همه حضور بچه آهوی نازی بود که آن طرف چشمه
سرش را پایین انداخته و از آب چشمه مینوشید. 
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این تابلو به قدری زیبا و زنده بود که گویا با مخاطبش
حرف میزد. دهانش از تعجب باز ماند. در همین فاصله

عطا به سرعت چند تیوپ رنگ و قلممو را از داخل کشوی
کنار دیوار خارج کرد و مشغول ترکیب آنها شد. آفاق که

ناخواسته البهالی جنگل زنده ی عطا گم شده بود آهسته لب
زد: 

_ میخواین کار کنید؟ 

نگاه مرد جوان برای لحظهای باال رفت و فروکش کرد. 

_ بعد از مدتها! میخوام تو اولین نفری باشی که شاهد کار
کردنم هستی. 

جریان خون با سرعت هرچه تمامتر شتاب گرفت و به مغز
سرش رسید. کمر راست کرد. منمنکنان نگاه ی به پشت

سرش انداخت و مردد پرسید: 



_ من؟ آخه... آخه... 
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عطا ولی رو به تابلو چرخید و نگاه ی دقیق به زوایای
مختلف آن انداخت. در همان حال جواب داد: 

_ گفتی که نمیترسی. به نظرم نمیآد که مشتاق عکس
انداختن یا شمارش معکوس برای فوت کردن شمع باشی. 

پس بهونه نیار بزار حضورت به یه نفر کمک کنه. 

عجب! پس قرار بود حضورش در اینجا به او کمک کند.
اما به چه منظور؟ مثال اعتماد به نفسش را باال ببرد یا

دلگرمی بدهد؟ حس میکرد پشت تمام حرفهای او
ناگفتنیهای زیادی وجود دارد. با این حال تسلیم شد. نشست
و اجازه داد که زمان انتهای این دعوت را مشخص کند.  

عطا مشغول شد. با مهارت زیاد قلم را روی بوم چرخاند و
چند خط سفید کوچک در آسمان تصویریش انداخت. 

سپس نوک قلم را داخل رنگ سیاه فرو برد و از خطوط
سفید، ابرهای زیبای بهاری پدید آورد.  

ه یجان بیاختیار آمد و مهمان قلب دختر شد. کمکم با فضا
انس گرفت. آرنجش را روی زانو گذاشت و دستش را 
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زیر چانه زد. کمی بعد، از سکوت و آرامش فضا استفاده
کرد و پرسید: 

_ بعد از این همه مدت کار میکنید سختتون نیست؟ 

_ نه! این کاری نیست که آدم  هیچوقت ازش دل بکنه یا
خسته شه. 

_ معلومه قشنگ. اووم! میتونم بپرسم که تازهگیه این
رنگا، روی کهنگی کار هفت ماه پیش تاثیر نمیذاره؟ _

چراکه نه!  

عطا همانطور که با ظرافت تمام روی تکه ابرهای آسمان
تصویرش کار میکرد جوابش را داد و در ادامه گفت: 

_ قطعا تاثیر میذاره. ولی اگه قبال روی کارو خوب کاور
کنی که خاک نگیره، کار جدید خشک میشه و دیگه به چشم

نمیآد. 

_ حرف نداره. کارتونو میگم، واقعا بینظیره. 

عطا برگشت و نیمنگاه ی به او انداخت. 
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او ولی به سرعت� خودش را جمع کرد و دست از زیر
چانهاش گرفت. زیادی غرق کار شده بود. اینقدر که یادش

رفته بود همین دقایقی پیش با خودش قرار مدارهایی
گذاشته و الویتهایی تعیین کردهاست. نگاهش را دزدید و

جمع و جورتر نشست. 

گوشه ی لب مرد جوان کشیده شد. سمت بوم نقاشی برگشت
و گفت: 

_ پاشو بیا. 

نگاه سرگردان دختر چرخید و دو به شک نجوا کرد: 

_ من؟ 

_ کی غیر تو اینجاست؟ پاشو بیا میخوام یه چیزی نشونت
بدم. 

ترس و تردید یکجا و همزمان بر وجودش غلبه کرد. 

بالتکلیف شد. رفتنش ممکن بود اشتباه باشد و نرفتنش 
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بیادبی! چه قائله ی سختی بین قلب و مغزش درگرفته بود. 

با نگاه مجدد او و خط ریزی که بین دو ابرویش افتاده بود،
به ناچار تردید را پس زد و دست به زانو گرفت. 



کمی با فاصله ایستاد. دستهایش را روی سینه جمع کرد و
زل زد به نقش و نگار زیبایی که از این فاصله حرفهای
بیشتری برای گفتن داشت. عطا بیآنکه نگاهش کند، نوک

قلم را به رنگ آبی آغشته کرد و کنار ابرهای بهاری
کشید. 

_ میبینی، رنگ خشک شده با رنگ تازه تفاوت چندانی
نداره اگر که.... 

از گوشه ی چشم نظری به چهره ی معذب او انداخت و در
ادامه گفت: 

_ خالق حرفهای باشه و از همون ترکیب قبلی استفاده کنه. 
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آفاق محو بچه آهوی کنار چشمه شده بود. چقدر مظلوم و
مامانی و بیآزار بود. یکآن به یاد آیهان خودش افتاد و دلش

گرفت. عطا ولی برگشت. اخمی به سکوت و واکنش او
کرد و پرسید: 

_ شنیدی چی گفتم؟ 

_ چی؟ آهان، بله بله شنیدم. 



گفت و خجالتزده دستی به پیشانیاش کشید. مرد جوان چشم
ریز کرد. طولی نکشید که محکم قلممو را مقابل او گرفت

و گفت: 

_ بگیرش. 

تیک ریزی بین دو ابروی دختر افتاد. عطا به تاکید تکانی
به قلم داد و گفت: 

_ بگیرش نترس! 

آب دهانش را بلعید. دلواپس و مردد انگشتانش را باال
آورد، قلممو را از دست او گرفت و منتظر شد. 
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 #۱۰۱
 

مقصود و منظورش چه بود؟ او را خوانده بود که طرح
زدن روی بوم یادش بدهد یا فلسفه ی کارش را بگوید؟  

اصال چرا باید او را فرامیخواند وقتی  هیچ درخواستی از
جانبش نشده بود؟ 

قلم آغشته به رنگ آبی، مثل میکروفون بین پنجه هایش بود
و ذهن متالطمش در حال تفسیر تمام لحظاتی که پشت سر
میگذاشت. عطا از سکوت و نگرانی او استفاده کرد. دمی



بعد با حفظ همان لبخند با نوک انگشت ضربهای به بدنه ی
تابلو زد و بیمقدمه گفت: 

_ هر چقدر که الزم باشه عذرخواه ی میکنم تا از دلت در
بیاد. 

 687 

  

نگاه خیره و گنگ دختر چرخی بین دو چشم او زد سرش
را تکان داد. حرفش را نفهمیده بود، و این خیلی طبیعی

مینمود وقتیکه پیشزمینهای برایش نداشت.  

عطا نوک قلم را گرفت. دست او را پایین انداخت و دوباره
گفت: 

_ دوست دارم کنار تیم بمونی. بهت اعتماد دارم آفاق، ایده
هات نزدیکه به چیزی که من میخوام. پس بگذر و بگو

باشه. 

بوی رنگ و تصویر دالنگیز کنار دستش و حرفهایی که
انگار چندین معنی متفاوت میداد. تمام اینها برای فراموش
کردن الویتهایش کافی بود. بیتحرک، بیحرف، مثل درخت

خشکیده ی زمستانی همانجا ایستاده بود و مات و متحیر
فقط و فقط نگاهش میکرد. 

_ میمونی؟ 



لبهایش تکانی بیثمری خورد. 
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_ و میبخشی؟ 

بغض مثل خروس بیمحل وسط گلویش ماند و اثرش را در
نینی چشمان او بهجا گذاشت. 

عطا لبخند محوی زد و سینه پر کرد. شاید الزم بود جور
دیگری وارد عمل شود. مثال کمی ظرافت و مهارت به

خرج بدهد. یا اینکه از حرف بکاهد و به عمل بیافزاید. 

نیمنگاه ی به این طرف و آن طرف انداخت. سپس در یک
حرکت آنی، جعبه ی کوچکی که، روی محافظ پشت تابلو

بود را برداشت و در آن را باز کرد. 

همزمان گلبرگهای رز صورتی، سبکبال و بیاجازه راه
گرفت و دانهدانه از مقابل چشمان یخزده ی جفتشان روی

زمین افتاد.  

سیبک گلوی مرد جوان باال و پایین شد. انگشتی روی آنها
کشید و متعجب زمزمه کرد: 

_ اینا.... 
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گلبرگها کنار رفت و شکالتهای رنگی زیر آن به نمایش
درآمد. آفاق گوشه ی لبش را گزید. آنقدر محکم که از

شدت درد آن، بغضش را فراموش کند و در عوض به یاد
بیاورد که کی هست و کجا ایستادهاست. اینها نشانه بود. 

این گلبرگهای ناز که لبه ی آنها چین خورده بود و هنوز تا
خشک شدن کاملشان زمان الزم بود، نشانه ی این بود که
به خودش بیاید و بفهمد که تاوان فراموشی سنگین است.
یادش بیاید که چقدر کیت زیبا از هدیه عطا ذوق کرده و

چه عشق را در عمق نگاه او یافتهاست.  

همین چند روز پیش، به همین نزدیکی. خیلی از آن لحظه
ها نمیگذشت. لحظه هایی که حس کرده بود فاصله ی بین

قلب آنها کمتر از آن است که حتی فکرش را کند. 

پلکهایش را بست. خیسی کنار پلکش آنقدر نبود که به نظر
بیاید. قدمی به عقب برداشت و زمزمه کرد: 

_ نمیدونم. 
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مجال نشد ادامه ی تصمیمش را به زبان بیاورد. قبل از
اینکه دوباره لب باز کند کیت سرآسیمه و با اشتیاق قدم

داخل کارگاه گذاشت و عطا را صدا زد. 

_ عطا میگمم ... 

نگاهشان چرخید. دستپاچه و بیقرار! آفاق قدم دیگری به
عقب برداشت و کیت از همانجا ناله زد: 

_ توام اینجایی؟ 

جو سنگین شده و راه نفس کشیدن را برای جفتشان سخت
کرده بود. عطا کالفه دستی روی سرش کشید و به دفاع از

او نجوا کرد: 

_ من ازش خواستم، چیزی شده؟ 

کیت اما قدمهای سنگین و بیرمقش را سمت آنها برداشت و
ناباورانه ناله زد: 

_ میخوان عکس بندازن، بابا گفت بیام دنبالت. 
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گفت و نگاه پریشانش را بین آنها چرخاند. از صورت عطا
به آفاق! از آفاق به عطا! تکرار کرد. یک بار، دوبار، بار
سوم ولی دست به پیشانیاش گرفت و ناله ی خفیفی کرد. 



آفاق به سرعت� زیر بازویش را گرفت. عطا بالفاصله یکی
از صندلیها را زیر پایش گذاشت و در نهایت نشست.

نشست ولی همچنان در چهره ی آنها دنبال جواب سوالش
میگشت. آفاق نفس عمیقی گرفت و برای جمع کردن

اوضاع لب زد: 

_ فشارت افتاده، حتما خیلی خسته شدی امروز!  

سرش را به عالمت مثبت تکانی داد و با نگاه گلبرگهای
دربهدر شده ی روی زمین را نشانه گرفت. درد تا مغز

استخوان آفاق نفوذ کرد. متاسف سری برای عطا تکان داد
و گفت: 

_ من دیگه داشتم میرفتم. ببخش عزیزم، االن میگم مدیا
برات یه لیوان آب بیاره. 
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گفت و به بیدرنگ پا به فرار گذاشت. ترسیده، نادم،
سرخورده. کف دستش را مقابل دهانش گذاشت و ضجه

هایش را در گلو خفه کرد. 

وسط پله ها ولی اسیر مدیا شد. یک پله پایینتر از او ایستاد
و بیتعارف دست روی پلکش کشید. سپس صدای خسته و



آلوده به بغضش را رها کرد و با اشاره به داخل گارکاه ناله
زد: 

_ برگرد باال یه لیوان آب برای کیت ببر. منم دیگه میرم. 

فقط منت بزار دنبالم نیا، باشه؟ _ آفاق؟ 

_ من...من واقعا نمیخواستم... 

نشد. همان بغض لعنتی اجازه نداد که از نیت پاکش بگوید.
او واقعا نمیخواست شب تولد کیت را خراب کند. 

 هیچوقت،  هیچزمان به خاطر نداشت که در زندگیش برای
کسی بد خواسته باشد. 
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 #۱۰۲
 

اما امشب، خواسته یا ناخواسته موجبات نگرانی و آشفتگی
یکی را فراهم کرده بود که دست برقضا همجنس و

همرفیق خودش بود. 

پرواز کرد. به حدی محیط برایش تنگ آمده بود که مثل باد
از کنار او گذشت و خودش را به طبقه ی باال رساند. 



مدیا وسط پله ها وا رفت. با حدس اینکه چه اتفاقی در طبقه
ی همکف افتاده، پشتش را به دیوار رساند و سرش را باال
گرفت. سپس کف دستش را به زانو زد و با خودش نجوا

کرد: 

_ تهش میخواد به کجا برسه؟ 
 

نمنم باران کف خیابان را خیس کرده بود و او بیپروا زیر
آن قدم میزد و با خودش میجنگید. این بود نتیجه ی 
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تمام اصراری که برای عذرخواه ی کردن عطا داشت. 

خواسته پشیمانیش را ابراز کند و نهایتش شده بود دلی که
شکست و آبرویی که به تاراج رفت.  

قطرهقطره اشکهای آسمان با دانه های اشک خودش دست
به یکی کردند و صورت یخزدهاش را غسل دادند.  

نوک پنجه هایش به بدنه ی دیوار سرید. هقهق کنان سرش
را باال گرفت و ناله زد: 

_ میخواستی امتحانم کنی آره؟ رفوزه شده میدونم. 

نتونستم راهو از بیراه ه تشخیص بدم. ولی آخه منم آدمم
خدا، فرشته که نیستم. منم ممکنه خطا کنم، فراموشی بگیرم



و مرتکب گناه بشم. تو بگو، تو که میگی در این خونه
هیچوقت به روی بنده هام بسته نیست، تو بگو این حق منه؟

اینکه اگه یادم رفت نفر سوم شیطونه، باید رسوا شم تا
بفهمم درد فراموشی چقدر سخت و سنگینه؟  ایستاد، شانه

هایش ریزریز تکان خورد و سرش را پایین انداخت.
دوباره هق زد: 
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_ شایدم .... شایدم دیگه منو نمیخوای. دیگه دوستم نداری
که هر کاری میکنم آخرش میشه درد بیدرمون! 

میشه پشیمونی، میشه... 

نفس گرفت. عمیق و پردرد! 

آهستهتر ناله زد: 

_ نگو ناامیدی کفره. نگو که خودت میدونی االن از هر
وقت دیگهای ناامیدترم. اگه...اگه میخوای باور کنم هنوز

نگام میکنی یه نشونه بهم بده که ته دلم قرص شه. وگرنه با
این حال خرابی که من دارم، محال دیگه جون بگیرم و

دوباره سرپا شم.  

برگشت و پشتش را به بدنه ی دیوار چسباند. دوباره سرش
را باال گرفت و به اعتراض صدا بلند کرد: 



_ آخه من از کجا باید میفهمیدم که کارم درسته یا غلط؟
گیر کرده بودم خدا! چرا اینجور وقتا گوشمو نمیگیری یه
پس گردنی بزنی تا حالیم شه کجا وایستادم؟ درست مثل 
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اونوقتا، همون روزایی که آریا نشسته بود زیر پامو من
بدون اینکه بفهمم چیکار میکنم، ه ی چک کشیدم و یه عمر

بخت خودمو سیاه کردم. 

آه بلند و هقهقش در تنهایی و سکوت خیابان پیچید. 

تکان ریز شانه هایش، درد عمیق نشسته در وسط سینهاش
و درماندگی وجود خستهاش را اما  هیچ کس ندید جز خدا! 

خدا و راننده ی ماشینی که این وقت شب بازیبازیش گرفته
بود.  

از فاصله ی چندمتری بیپناه ی او را زیر نظر گرفت و
مقابل پایش نیشترمز زد. 

گردن آفاق خم بود و بیصدا اشک میریخت.  

_ بیا باال! 

صدای مرد همگام با صدای تند باران زیر گوشش پیچید و
سر بلند کرد. 



_ بیا دیگه، ناز نکن هوا سرده اذیت میشی. 
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لبهایش از هم فاصله گرفت. خیره به چهره ی پر از
شیطنت مرد به خودش آمد و عصبی غرید: 

_ کثااافت! 

_ ای بابا! بیا و خوبی کن. خوشگلتر از تو سگدونیشو
میزنه روهوا این ساعت، بعد تو.... 

_ گمم شووو! 

آفاق میان کالم او غرید، تکیهاش را از دیوار گرفت و
سمت ماشینش هجوم برد. آنقدر عصبی بود که حال خودش
را نمیفهمید. صدای قهقه ه ی مرد به هوا رفت. ولی قبل از

اینکه لب باز کند و خشم دختر را به سخره بگیرد، در
ماشین باز و از آن طرف مثل گوسفند کف زمین ولو شد. 

همه چیز مثل برق و باد اتفاق افتاد. پاهای دختر اینسوی
جوی آب به زمین چسبید و آن طرف ماشین، عطا مردک ه

یز را روی زمین خواباند و زیر باد کتک گرفت.  
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آفاق ولی دست روی دهانش گذاشت، ترسیده از همانجا ناله
زد: 

_ ای وای من، االن میکشتش! 

گفت و بیمعطلی سمت آنها پا تند کرد. 

لحظهای بعد درگیری باال گرفت، صدای غرش و فریاد دو
مرد چند نفری را سمت آنها کشاند و در نهایت با دخالت او

و وساطت همان چند نفر قائله خاتمه یافت. 

گوشه ی لب عطا پاره شده بود و جای مشتهای سنگینش،
چالهچوله های ترسناکی را پای چشم و روی گونه ی مرد

بهجا گذاشته بود. 

قلب آفاق مثل پرنده ی ترسیده در قفس بالبال میزد. 

دوتا مرد قویه یکل به زور عطا را عقب کشیدند و او از
همانجا انگشت تهدیدش را برای مردک چشمسفید بلند کرد.

_ قیافت تو خاطرم میمونه. برو دعا کن که دیگه نبینمت.  
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_ صلوات بفرستین دیگه، تموم شد. 

عطا ولی بیتوجه به جمله ی مردی که برای میانجگری
آمده بود، جفتشان را پس زد و در حالیکه همچنان با



نگاهش خط و نشان میکشید، عصبی سر و لباس بهم
ریختهاش را مرتب کرد و دوباره غرید: 

 

_ شانس آوردی، وگرنه کاری میکردم که تو همون
سگدونیم جات ندن. 

مردک ه یز، در حالیکه خصمانه نگاهش میکرد، با نوک
شصت زخم گوشه ی لبش را مالید و در جواب او آب

دهانش را بیرون انداخت.  

قرمزی خون از همان فاصله، زیر نور قرمز چراغ دل
آفاق را بهم زد. دیگر توانی برای ایستادن و تماشا کردن

نداشت. 

 #۱۰۳
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عقبعقب رفت. خیالش که راحت شد، چرخید و خالف جهت
آنها از کنار جوی آب راه افتاد. با دستهایی که از سرما

داخل جیب لباسش مچاله شده بود و شانه هایی آویزان! و
چشمهایی که از شدت گریه میسوخت و گلویی که خراش

برداشته بود.  



گونه هایش یخ زده و نوک دماغش سر شده بود. به سختی
خودش را کشید. چند قدمی که فاصله گرفت زیر چشم عطا
تیک ریزی برداشت و به سرعت خودش را به او رساند.

سپس کاله کاپشن او را از پشت سر گرفت و غرید: 

_ تو هنوز نمیدونی که نباید با غیرت یه مرد بازی کنی. 

# ۱۰۴گفت و بیمعطلی او را سمت ماشین خودش کشید 
 

آب بینیاش را آهسته باال کشید، دستمال کاغذی تمیز را از
داخل کیفش خارج کرد و سمت او گرفت. 
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عطا شیشه ی ماشین را پایین داده بود تا هوای سرد بر
خشم و حرارتش غلبه کند و کمی از التهابش بکاهد. 

از گوشه ی چشم نگاهش کرد، دستمال را از دستش گرفت
و با صدایی خفه نجوا کرد: 

_ سردت نیست؟ 

آفاق به عالمت نفی سرش تکان داد و در جوابش ناله زد: 

_ خیلی بد شد. طفلی کیت چقدر برای امشبش برنامه
داشت. همهرو خراب کردم، وای خدا، چقدر از خودم بدم

اومد امشب. 



_ حرف الکی نزن.  

برگشت و جدیتر در جوابش گفت: 

_ ندیدی مگه؟ دختره از پا افتاد. ای کاش زمین دهن باز
کرده بود من میرفتم توش و اون صحنهرو نمیدیدم. 

دوباره صاف نشست. با تضرع بیشتری ادامه داد: 

_ چی کار کردیم ما؟ البته شمام کم بیتقصیر نبودیا.  
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مکث کرد. با احتیاط بیشتری ادامه داد: 

_ یه ... یه مرد وفادار   هیچوقت حق نداره با  هیچ زن
دیگهای تنها باشه. 

_ چی میگی تو؟ کدوم خلوت؟ از کدوم وفاداری حرف
میزنی؟ 

عطا اعتراض کرد. آفاق اما نگاه تندی سمت او پرت کرد
و حق به جانب به حرف آمد. 

_ پس اون گال، اون حال خرابی که به اون دختر بیچاره
دست داد، اون دستپاچگی و هزارتا چیز دیگه چی میگن،

هان؟ شما ... شما نباید ... 



عطا دستش را به عالمت سکوت باال برد،  میان کالم او
رفت و در حالیکه سعی میکرد خودش را کنترل کند در

جوابش گفت: 

_ جریان اون گال که کال یه چیزه دیگهس پس فراموش
کن. در مورد خلوت و تنهاییم پیشنهاد میکنم بگردی 
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واژه ی مناسبتری پیدا کنی چون یه متر باالتر چهل تا آدم
باالسرمون داشتن کف میزدن. 

_ ه ه، توجیه! یه مشت بهونه که فقط صورت مسئلهرو
پاک میکنه. به هرجهت من نمیتونم خودمو ببخشم. اون
دختر پوکید. آخه چطوری میشه ریختن یه آدمو دید و

اهمیت نداد؟ 

عطا نفس پری گرفت و رها کرد. آفاق ولی رو گرفت و
ناله زد: 

_ خدا ما رو ببخشه. 

_ آره، تو راست میگی. خدا مارو ببخشه، ولی اینم بدون
که من یه آدم مستقلم که اجازه نمیدم احدی برام تصمیم

بگیره. 



نگاهشان که درهم گره خورد، عطا با جدیت بیشتری ادامه
داد: 

 704 

  

_ کیت! یه ذهنیتی برای خودش ساخته که  هیچ ربطی به
من نداره.  

آفاق چشم ریز کرد. عطا دستمال سفید را گوشه ی لبش
کشید و با مکث ادامه داد: 

_ بارها سعی کردم اینو حالیش کنم و نپذیرفته. پس در این
مورد من کامال بیتقصیرم. 

_ این نهایت بیرحمیه! اگه حسی نیست چرا باید براش گل
بگیرید؟ چرا باید دلشو خوش کنید که یهو اینجوری ازهم

بپاشه؟ 

_ گفتم که جریان او گال یه چیز دیگهس، نشنیدی؟ 

عطا غرید. این بار صدایش کمی باالتر هم رفته بود. آفاق
ولی کم نیاورد و گفت: 

_ چرا شنیدم. ولی متاسفم که نمیتونم رفتارتونو تایید کنم.
از نظر من شما یه موجود خودخواه بیرحم بیانصافید که

احساسات آدما اصال براتون مهم نیست. 
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گوشه ی لب عطا به تلخی کشیده شد و سوزش و درد ناشی
از زخم آن به همه ی وجودش زد. با اینحال خم به ابرو

نیاورد و لب زد: 

_ خوبه! حداقل اینقدر صادق بودی که بگی چی تو دلت
میگذره. 

_ هرچی! ببینید آقای پناه ی، دروغه اگه بگم پیشنهاد شما
برای کار وسوسهم نکرد. ولی با این شرایط نه! من

مسئولیت یه مادر مریض و یه بچه ی کوچیک به گردنمه،
از پول و موقعیتم بدم نمیآد. ولی ترجیح میدم برای ساختن

زندگی خودم زندگی یکی دیگهرو نابود نکنم. 

_ کدوم زندگی؟ توام که شدی لنگه ی کیت هرچی میگم
حرف خودتو میزنی. 

_ چون شمام فقط حرف خودتو میزنی. در هر صورت من
دیگه ادامه ی این بحثو صالح نمیدونم. لطفا منو 

برسونید و به زندگیتون برسید. راه ما از این نقطه به بعد
از هم سواست. 
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جفت ابروهای عطا باال رفته بود و شقیقه هایش از شدت
درد میکوبید. 

عصبی پا روی گاز گذاشت. سپس کف دستش را روی
فرمان کوبید و عصبی نجوا کرد: 

_ خودت خواستی! 

آفاق رو گرفت و نگاهش را به بیرون داد. مجبور شده بود،
وگرنه هرگز تن به این تنهایی و همصحبتی و مشاجره

نمیداد. تا لحظه ی آخر دیگر نه حرفی بینشان رد و بدل شد
و نه نگاه ی چرخید.  

عطا او را مقابل خانه پیاده کرد و بیخداحافظی جدا شد. 
 

لباسهایش را گوشه ی اتاق به رگال آویزان کرد و نگاه ی
به پاچه ی گشاد شلوار پریسا انداخت.  

چه ریختی شده بود. امانتی مردم زیر باران لک برداشته و
یک غم دیگر هم به تمام غمهایش اضافه شده بود. 
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 #۱۰۵
 



از همانجا مادرش را صدا زد، زیپ کاورش را کشید و
تصمیم گرفت صبح الطلوع لباس را تحویل اتوشویی بدهد. 

گلزار که آمد دستی به صورتش کشید و گفت: 

_ شناسنامه و کارت ملیمو بزار دم دست فردا کار دارم. 

دست گلزار بند چهارچوب در شد و نگران، چرخی روی
صورت غمگین و رنگ برگشته ی او زد. 

_ باشه، برای چی میخوای؟ 

_ باید آیهان ببرم خانه ی بهداشت پرونده تشکیل بدم. 

واسه قد و وزن و واکسن و این حرفاش! خودش که هویت
نداره، من باید یه چیزی همراهم باشه که اعتماد کنن. 

_ آهان، راست میگی! پرستو چی؟ اونم باهات میآد؟ 
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_ گفته که میآد. یعنی بهتره که بیاد. ولی شاید من قبل از
پرستو برم، اگه اومد یادت باشه که فقط این لباسو ندی

ببره؟ 

نگاه گلزار تا لباس کاور شده کشیده شد و متعجب پرسید: 

_ چرا؟ بازم الزمش داری مگه؟ 



آفاق دست به کمر ایستاد، ناراحت نیمنگاه ی سمت آن
انداخت و در جواب مادرش گفت: 

_ نه بابا کثیف شد پایینش، باید بدمش اتوشویی، فعال بزار
باشه تا امانتیرو سالم تحویل بدم. 

_ بمیرم من، حتما کلیم حرص خوردی؟ 

آفاق نفس نگرانی پس داد و متاسف سرش را تکان داد. 

امشب پشت دستش را داغ گذاشته بود تا حواسش را بیشتر
جمع کند. بس بود. حال خراب کیت و تمام اتفاقات بعد از
آن شده بود یک درس عبرت بزرگ که دیگر به اصرار

هیچکس خودش و دیگران را به دردسر نیاندازد. 
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سرش را باال گرفت، از کنار نگاه نگران گلزار گذشت و
پرسید: 

_ آیهان خوابیده؟ 

گلزار از سر راه او کنار رفت و در جوابش گفت: 

_ امشب زود خوابید. بچهم اذیتی نداره که! چند شبه
شکمش سیر میشه میخوابه تا ساعت دو سه نصف شب! 



گوشه ی لب آفاق به حرف او کشیده شد و خودش را به
کودک ناز غرق در خواب رساند.  

کنار تشکش نشست، دست کوچک او را به نرمی میان
دستش گرفت و روی صورتش خم شد. سپس بوسه ی

نرمی به پیشانیاش نواخت و در دل با خودش زمزمه کرد: 

_ فردا باهم میریم همونجا! دعا کن پسر! دعا کن بتونم
مامانتو پیدا کنم. 

کمر که راست کرد گلزار از مقابلش گذشت و پرسید: 

_ چایی میخوری؟ 
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_ دستت درد نکنه. اتفاقا االن میچسبه. 

_ مهمونی چطور بود؟ خوش گذشت؟ 

آه وسط سینه ی دختر گره خورد، دوباره نیم نگاه ی سمت
نوزاد انداخت و در یک کلمه جواب مادرش را داد. 

_ شکر! 
 

بعد از تشکیل پرونده و انجام امورات مربوط به آیهان
پرستو را راه ی کرد و خودش را به سر همان کوچه ی



مورد نظر رساند. یک نگاه به این طرف و یک نگاه به آن
سوی کوچه انداخت و درنهایت زیر گوش نوزادی که گرم

در آغوشش خوابیده بود نجوا کرد: 

_ ای کاش مامانت همینورا باشه مارو ببینه. 

خیلی دلش میخواست دعایش مستحاب شود و بار دیگر
آتوسا را ببیند.  
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کوچه خلوت بود و تک و توک مردم از خانه بیرون
میزدند و گریزان راه ی مقصدشان میشدند. نیم ساعتی به

همان شکل تحمل کرد و ناگزیر و ناامید راهش را گرفت و
خودش را به بقالی آن سر کوچه رساند. 

پیرمرد پشت دخلش مامن گرفته و در حال شمردن
هزاریهای سبز رنگش بود. آفاق قدم داخل گذاشت، او ولی

صدای قدمهایش را شنید و بیآنکه سر بلند کند پرسید: 

_ چیزی میخوای بابا؟ 

تاریکی محیط خم به ابروی دختر آورد. با احتیاط بیشتری
پیش رفت و به دنبال صدا گشت.  

_ ببخشید اینجا چقدر تاریکه؟ 

_ برقا رفته، هرچی میخوای بگو خودم بهت بدم. 



او با گفتن این جمله از پشت دخلش بلند شد و خالصه چشم
دختر به جمال تکیده ی او روشن گردید. 
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خجالتزده سرش را پایین انداخت، سالمی کرد و گفت: 

_ سوال داشتم پدرجان.  

مکث کرد، مجددا نگاهش را تا روی چهره ی او باال کشید
و ادامه داد: 

_ شما منو یادتونه؟  

پیرمرد ابرو درهم کشید. آفاق گفت: 

_ چند وقت پیش اومدم سراغ یه خانم جوونیرو ازتون
گرفتم. حالم خیلی بد بود، اگه خاطرتون باشه ازم پرسیدن

آب میخوای گفتم نه؟ 

دقت نگاه مرد باال رفت و کف دستش را روی میز گذاشت.

_ نمیدونم، یه چیزایی یادمه، چطور؟ 

آفاق نزدیکتر رفت، شرمنده منمنی کرد و لب زد: 

_ بازم اومدم همونا رو بگم. خیلی مهمه پدرجان، خواهش
میکنم حواستونو جمع کنید بگید اینطرفا یه خانم جوون که

پالتوی بلند و روسری... 
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_ برای چی دنبالش میگردی؟ 

کالم آفاق متوقف شد. متعجب خیره ی چهره ی جدی و حق
به حانب او گردید و لب زد: 

_ یه کار حیاتی دارم باهاش. توروخدا اگه دیدینش بهم
بگین. 

پیر مرد هوفی کشید و از پشت دخلش خارج شد. سپس رو
به روی او ایستاد، نگاهش را بین او و نوزاد چرخاند و در

حالیکه یک دست چروکیدهاش را داخل جیب شلوار
فاستونی کهنهاش فرو میبرد در جوابش گفت: 

_ چند روز پیش یه جوون پدرمادر دار دیگهم اومده بود
سراغش. اونم همیناییرو گفت که تو گفتی. یه خانم جوان

که پالتوی بلند و روسری روشن تنشه. 
 

آفاق ماتش برده بود. گوشه ی لب مرد کشیده شد و در
ادامه پرسید: 
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_ این خانم کیه؟ بهت نمیآد دنبال ساقی بگردی. اون جوونم
همینطور! نسبتی باهاش دارین؟ لبهای آفاق تکانی خورد و

در جوابش ناله زد: 

_ اون مرد جوون، قد بلند نبود؟ موهای مشکی، کاپشن
کوتاه با یه ماشین مدل باال؟ _ همین بود، شاید! 

 #۱۰۶
 

آه از نهاد آفاق بلند شد. آهسته نگاهش را پایین کشید و به
گردی صورت آیهان داد. 

پیرمرد همچنان منتظر بود او لب باز کند و حرف بزند. اما
فکر و ذکرش مشغولتر از آن شده بود که حتی به هدف

اصلیش بپردازد. 

دلواپس قدمی به عقب برداشت و چرخید.  

_ خانم؟ کجا، صبر کن جوابمو بده. 
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آفاق لحظهای ایستاد و غمگین نگاهش کرد. 

_ من بازم میآم. به خاطر خدا اگه اون زنو دیدین خبرم
کنید. 



پیرمرد متعجب لبهایش را بهم کشید و شانه باال داد.  

آفاق ولی قدم رفته را برگشت. بیحرف آیهان را با یک
دستش گرفت و با دست دیگرش، از داخل کیف خودکار و

کاغذ کوچکی را خارج کرد و لبه ی میز، شماره ی
همراهش خودش را روی آن نوش. بعد کاغذ را با انگشت

سر داد و گفت: 

_ این شماره ی منه، حبیبی هستم. ممنون میشم اگه بهم
اطالع بدین. 

 هیچ حرف دیگری بینشان رد و بدل نشد. او با حفظ همان
لبخند محزون از مغازه بیرون زد و پیرمرد، خیره به

شماره ی حک شده روی کاغذ با خودش زمزمه کرد: 

_ عجب! هرکس یه جوری گرفتاره. 
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چرا؟ چرا عطا باید سراغ آتوسا را میگرفت؟ اگر مرد
جوانی که پیرمرد میگفت، شخص عطا بود، چرا باید

کنجکاوی میکرد و به چیزی که ربطی به او نداشت دخالت
میکرد؟ 



به قدری این فکر ذهنش را درگیر کرد که بیتفاوت از کنار
نگاه زنی که در خفا او و نوزادش را میپایید گذشت. 

آتوسا به محض رد شدن او پشت تیر چراغ برق مامن
گرفت و دست روی قفسه ی سینهاش گذاشت. 

باوفاتر و مهربانتر از آفاق چه کسی را سراغ داشت که
اینگونه برای پسرش مادری کند و دلسوزانه پی خودش

بگردد. 

اشک کاسه ی چشمش را پر کرد. بغضکرده پشت دستش
را روی پلکش کشید و خالف جهت او راه افتاد. 
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دیشب خواب آیهانش را دیده و امروز به حرف دلش، راه
ی محله ی قدیمیای شده بود که عجیب بوی پسرکش را

میداد. 

عذاب این دوری برایش از هر عذابی سختتر و سهمگینتر
بود. ذرهذره وجودش برای نوزادش پر میکشید و آغوشش

ته ی بود از وجود گرم و نازنین او! 
 

مدیا کمی دورتر، داخل ماشین به انتظارش نشسته بود.  



آفاق از فاصله ی چند قدمی چشم ریز کرد و از سرعت�
قدمهایش کاست.  

دختر جوان، دست به سینه سرش را به پشتی صندلی تکیه
داده و خوابش برده بود.  

آفاق از پشت شیشه نگاه دقیقی به چهره ی خسته و نگران
او انداخت و با پشت انگشت ضربهای به شیشه ی ماشین

نواخت. 
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مدیا از جا پرید. همزمان با دیدن او سر بلند کرد و لبخند 

محوی روی لبش نشست. سپس شیشه ی سمت خودش را
پایین داد و معترض پرسید: 

_ چقدر دیر؟ بیا، بیا بشین که کلی کارت دارم باهات. 

_ سالم؟ تو کی اومدی؟ 

_ دو ساعتی میشه. اول رفتم خونه با مادرت چاقسالمتی
کردم، بعدش دیدم خیلی خوابم میآد، بهتر دیدم بیارمش تو

ماشین خودم. 

گفت و لبخند زد. نگاه آفاق ولی پر از سوال شد. مدیا اما
بیاهمیت به او در سمت شاگرد را برایش باز کرد و



همزمان زیر لب، قربانصدقه ی ریزی هم برای نوزاد
رفت. 

دمی بعد، آفاق دوبهشک روی صندلی جاگیر شد و آیهان
را به دستان گرم و مهربان او سپرد. 

مدیا ابتدا سروسینه ی نوزاد را بوسید و بعد رو به او تشر
زد: 
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_ یه خانه ی بهداشت رفتن اینهمه اتالف وقت داره؟ 

_ فقط اون نبود که. جای دیگهام کار داشتم که باید میرفتم. 

_ کجا مثال؟ آهان فهمیدم. حتما باز پاشدی رفتی نیازمندی
بگیری تو آگه یاش بگردی؟ 

آفاق که تا انتهای حرف او را خوانده بود، خیلی جدی رو
گرفت و آرنجش را به شیشه ی ماشین تکیه داد. سپس

آهسته دو انگشتش را زیر چانهاش زد و در جوابش نجوا
کرد: 

_ متاسفانه امروز فرصت نکردم. ولی از فردا میافتم
دنبالش. 

_ بیخود، دختره چه دمبکی سمبکی شده کارای سرخود
سرخود انجام میده. 



آفاق تند نگاهش کرد. مدیا اما اخم تندی کردی و توپید: 
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_ درویش کن خوشم نمیآد. آخه زنم اینقدر لوس! اهاه، از
پسرت خجالت بکش که قراره مثال یه عمر الگوش باشی. 

مردمک چشم آفاق از روی چهره ی کجوکوله شده ی او
سقوط کرد و به چهره ی آیهان نشست. آهسته و مغرور لب

زد: 

_ بیا حرفشو نزنیم. 

_ کجا؟ اتفاقا اومدم که حرفشو بزنیم. 

نگاه دختر باال رفت. 

_ بی فایدهس مدیا، من دیگه برنمیگردم. 

_ چرا؟ مثال چه فاجعهای رخ داده االن که تو باز ساز
خودتو کوک کردی؟ 

سکوت برقرار شد. نگاهشان برای لحظهای به تماشای هم
ایستاد و در نهایت آفاق زمزمه کرد: 

_ کیت حالش چطوره؟ 
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_ خوب! تو از خودت بگو، مطمئنم که تا صبح نخوابیدی،
آره؟ 

_ دروغ نگو. خودم دیدم، با همین چشام دیدم که چطوری
از پا افتاد. ای لعنت به من که پامو گذاشتم تو اون مجلس! 

دوباره رو گرفت و نگاه غصهدارش را به مقابل داد. مدیا
پرسید: 

_ خب که چی؟ 

_ مدیا جون من بازی راننداز. هم تو خوب میدونی من چی
میگم، هم من میدونم تو برای چی اینجایی. 

_ چه خوب، پس جای اینکه وقت تلف کنیم بریم سر اصل
مطلب. 

_ موافقم. فقط فرسایشیش نکن که اصال حوصله ندارم. 

حرف من همونه که گفتم. 
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_ حرف منم اینه که تو بیخود داری پیاز داغشو زیاد
میکنی. 

 #۱۰۷
 



دوباره نگاهشان درهم گره خورد. مدیا سری برای اطمینان
او تکان داد و در ادامه گفت: 

_ واال، دیشب عطا بعد از رسوندن تو دوباره برگشت.
حال کیتم رو به راه شد. منم شب پیشش خوابیدم. اصال اون

چیزی که تو، توی سرت سرهم کردی اتفاق نیفتاد. 

_ یعنی چی؟ گیر آوردی منو؟ مدیا اون کیتی که من دیدم
محاله حاال حاال سرپا شه. حالش خیلی بد بود. اصال یه

چیزی میگم یه چیزی میشنوی. 

_ آره هه! اینی که تو میگی منم دیدم، حالش بد بود. ولی
گفتم که، عطا برگشت، مام دور و برشو گرفتیم دوباره

خوب شد. 
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_ جدی میگی؟ 

_ دروغم چیه دختر! تازه اصل مجلس بعد از رفتن تو
شروع شد. کیک و عکس و کادو! عطام که نیمساعت آخر
رسید، پادرمیونی استاد و لیزام شد مزید برعلت و خالصه

جمعش کردیم به هم رفت. 

_ هووف! من چه عذابی کشیدم فقط خدا میدونه. فکر نکنم
دیگه بتونم تو چشمای کیت نگاه کنم. 



مدیا سکوت کرد. آفاق سرش را خم کرد و متعجب پرسید: 

_ تو نظری نداری؟ 

مدیا لبه ی قنداقفرنگی را بین دو انگشتش گرفت و گوشه
ی لبش انحنای نرمی برداشت. آهسته و با تانی لب زد: 

_ عطا شاید آدم معتقدی نباشه ولی قدرت تشخیص داره. 

_ چی میگی تو؟ من چی پرسیدم تو چی جواب دادی؟ 
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مدیا سرش را بلند کرد و چشم در چشم او، با جدیت
بیشتری گفت: 

_ اونم مثل من فهمیده یکی مثل تو قیمتش بیشتر از این
حرفاست. جا نزن آفاق! بالخره کیتم یه روز میفهمه که به

حق خودش قانع باشه.  

_ مدیااا؟ عقلت سرجاشه؟ میفهمی چی داری میگی؟ 

_ جاشه، خوبم سر جاشه.  

آفاق آه کشید و همانطور که چپچپ نگاهش میکرد محکم
تکیه زد. مدیا ولی لبخند قشنگی تحویلش داد و گفت: 



_ چندساله هممون داریم تالش میکنیم بهش بفهمونیم که
تیکه ی عطا نیست. کیته دیگه، تا مثل من سرش به سنگ

نخوره حالیش نمیشه. ولی تو! تو به زندگیت برس. 

اینکه کیت چی میخواد و چه حسی نسبت به تو داره  .
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اصال برات مهم نباشه. بیا سر کارت و اجازه بده تقدیر کار
خودشو بکنه. 

_ ای وای، ای وای حس میکنم االنه که دیوانه شم. 

گفت و کف دستهایش را دو طرف سرش گذاشت. 

مدیا خندید. گوشه ی قنداق را رها کرد و گفت: 

_ فعال زمانش نیست. احتیاجت داریم، سالم بمون تا خودم
بهت بگم. 

_ تو یه چیزت میشه انگار، من شک ندارم نخوابیدی
قروقاتی کردی. 

خنده ی مدیا این بار با صدای بلندتری تکرار شد و در
جوابش گفت: 

_ آی گفتی؟ جام غریب بود خوابم نبرد. این کیتم خروپف
میکرد المصب نذاشت نیم ساعت پلک رو هم بزارم. ولی

خوبم. یعنی اینقدر هستم که بفهمم عطا بیگناه ه، کیت 
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داره زیادی خودشو کوچیک میکنه و تو نباید به خاطر
توهمات یکی دیگه خودتو سرزنش کنی. 

_ عطا بیگناه ه، کیتم داره زیادی خودشو کوچیک میکنه
درست! 

نگاهش کرد، با قدرت بیشتری ادامه داد: 

_ ولی من دیگه صالح نمیبینم برگردم. عقلم میگه بشین
سرجات برای خودت دردسر درست نکن. 

_ اگه...اگه شرایط تغییر کرد چی؟ بازم سر حرفت
میمونی؟ 

یک تای ابروی آفاق باال رفت. مدیا نیشخندی زد و پر از
شیطنت شانه ی راستش را باال داد. 

_ نمیدونم. ولی غلط نکنم عطا میخواد دفترشو منتقل کنه. 

_ خب که چی؟ 
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_ گفتم که، مطمئن نیستم. ولی طی مذاکرات چهارجانبه
دیشب تو کارگاه استاد، بنا شد برا کم شدن حساسیتا نظم

بیشتری به گروه بدیم. و این کار، حداقل از نظر من یکی
امکان پذیر نیست مگر اینکه باز برگردیم به شیوه ی قبل و

یه دفتر مستقل از خونه داشته باشیم. 

_ خوبه! فقط میشه بگی نفعش برا من چیه؟ 

مدیا لبی برچید و رقص ریزی به گردنش داد. آفاق منتظر
و با دقت نگاهش میکرد. او ولی چانه ی کوچک آیهان را

بین دو انگشتش گرفت و با مکث زیاد گفت: 

_ این میشه که شما میری جای عطا میشینی پشت سیستم
از کار خونه خالص میشی، عطام میافته دنبال گرفتاریاش،

بقیهم هر وقت الزم شد میآن و میرن. و در نتیجه!!! 

آفاق سری تکان داد و مدیا با حفظ همان لبخند، چشم در
چشم او ادامه داد: 
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_ در نتیجه اینکه الزم نیست شما تو چشم کسی نگاه کنی و
خجالت بکشی، حتی... 

_ حتی! 

_ حتی خود کارفرما! 



آفاق متعجب لب باز کرد و پرسید: 

_ نمیفهمم. آخه من به تنهایی چه کاری ازم برمیآد؟ 

_ خیلی! همه ی امورات اونجا به عالوه ی طراحی و 

ایدهپردازی پای توئه! دیگهام الزم نیست مثل مامان بزرگا
پای گاز وایستی و پیاز داغ کنی. قبال هم همین بود. یه
مت منشی داشتیم که همهرو هماهنگ میکرد. البته که سِِ
شما باالتره، ولی کارتم سختتره. دیگهام از این دردسرا

خبر نیست. 

_ ه ه، چه رویایی و قشنگ! فقط حیف که عملی نیست. 

_ چرا؟ 
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_ چون ندیدم به  هیچ تازه واردی ارتقاء مقام بدن اونم تا
این حد! چون ... چون... 

_ چون چی؟ 

_ نمیدونم مدیا. خیلی وقته میترسم به خودم امید بدم. 

اینجوریمو نگاه نکن. ته دلم همیشه یه چیزی هست که
میگه نمیشه. خصوصا وقتی همه چی داره خوب پیش



میره. دقیقا همون موقع اون صدای لعنتی میآد و نمیزاره
خوشبین باشم. 

_ من میگم خوشبین باش، میدونی چرا؟ 
 

آفاق در جوابش سکوت کرد و او اینبار دو طرف لب نوزاد
را گرفت و رها کرد. آیهان در خواب لبخند زد و مدیا

ذوقزده در ادامه ی حرفش گفت: 

_ چون این پیشنهاد ادموند بود نه ما! عطا رو حرف هرکی
حرف بزنه رو حرف استادش حرف نمیزنه.  
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و دوباره و به تکرار گوشه های لب نوزاد را گرفت تا آن
لبخند شیرین را مجددا تجربه کند. 

آفاق پلکهایش را بست. دمی بعد تخم چشمهایش را بین دو
انگشت فشرد و نمیدونمی زیر لب نجوا کرد. 

 #۱۰۸
 

آخرین عکس را در داخل پوشه ذخیره کرد و سیستم را
بست. 



صدای اذان گوشیش بلند شده بود و کمکم میرفت که برای
نماز ظهرش آماده شود.  

از پشت میز بلند شد، نرمنرم خودش را به در ورودی
رساند و قصد کرد ساعتی به خودش فرصت استراحت

بدهد.  

تابلوی کوچک پشت شیشه را چرخاند و دستگیره ی در را
گرفت. همزمان سروکله ی پریسا پیدا شد، با دقت نگاه ی 
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به نوشته ی روی شیشه انداخت و سرش را به تایید باال و
پایین کرد. 

آفاق از این طرف لبخند زد و او از آن سمت تبلیغات روی
شیشه را برای خودش زمزمه کرد. 

سپس بیتوجه به دختری که از آن سوی شیشه به تماشایش
ایستاده بود، دستش را به بدنه ی در گذاشت و ناغافل رو

در رویش درآمد.  

مهمان داشت و گویا فعال باید قید استراحت کردن را میزد.
پس خوشرو برایش آغوش گشود و تعارف کرد که داخل

شود. 



پریسا ه یجانزده نگاه ی به در و دیوار دفتر کوچکشان
انداخت و جلوتر از او راه افتاد. 

_ عجب جای دنجیه! تنهایی؟ 

نیم نگاه ی به پشت سرش انداخت. آفاق لبخند به لب سرش
را زیر انداخت و در جوابش زمزمه کرد: 
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_ آره، تقریبا البته! 

پریسا ابرویی باال داد و روی تنها صندلی کنار میز نشست.

آفاق پرسید: 

_ چایی میخوری؟ 

_ نه بابا اهل چایی نیستم. از دانشگاه برمیگشتم گفتم تو راه
یه سریم به تو بزنم. بیا دختر! بیا بشین تعریف کن ببینم چه

میکنی. 

آفاق پیش رفت. با طمانینه پشت میزش نشست، هزمان
نفسی گرفت و دو دستش را روی آن گذاشت. 

_  هیچی، میبینی که مشغولم. تلفنارو جواب میدم،
طراحی، هماهنگی، چیدمان پیج، تولید محتوی ووو همین

کارا دیگه! 



گفت و با خنده دستهایش را از هم باز کرد. پریسا لبخند
قشنگی زد و دوباره گفت: 
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_ خوبه که! االن دقیقا همونجایی نشستی که باید باشی. 

حاال اینجا بهتره یا اونجا؟ 

آفاق کمی خودش را عقب کشید. تکیه زد و دست به سینه
شد. 

_ مسلما اینجا! ولی اونجا کارم سبکتر بود. 

خندید. دختر جوان ولی گردشی دیگری در دفتر کارشان
زد و زمزمه کرد: 

_ میارزه! سخته ولی در شان خودته. 

حق با پریسا بود. این کار و این موقعیت جزیی از
آرزوهای او بود. رویایی که زمانی برایش دست نیافتنی

میآمد و امروز محقق شده بود. چطوریش بماند. اینکه بابت
اجاره و نقل و انتقال این دفتر چه هزینهای روی دست عطا

مانده بود و  بعد از آن چقدر مدیای بیچاره انرژی صرف
کرده بود که آفاق را برگرداند.  
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ولی میارزید. اینجا مستقل از بقیه به کارش میرسید بدون
اینکه مجبور باشد هرلحظه با کیت و آن قیافه ی درهمش
مواجه شود. و البته عطا! مواجه ه با این یکی از کیت هم

مهمتر بود. هرچه مرد جوان مالحظه میکرد قلب او بیشتر
به تپش میآمد و از این بابت عذاب وجدان میگرفت.  

پریسا میان افکار او دوید و متعجب پرسید: 

_ شنیدی؟ کجا رفتی تو؟ پرسیدم بقیه چی کار میکنن؟ به
خودش آمد، خجالتزده لبخندی زد و از تکیهگاهش جدا شد. 

_ همینجا!  هیچی، هرکی رفته یه طرف سر کار خودش. 

جمال و شاهان اینور، کیت و مدیا یه طرف دیگه. 

_ کار و کاسبی چطوره؟ حاال سفارش دارین به حدی که
 735 جوابگوی جیب شما باشه؟  .

  

_ بد نیست. البهالی همه، خردهکاریم قبول میکنیم که
خرج در رفته تهش برای بچه ها یه چیزی بمونه. 

پریسا متفکر سری تکان داد و لبهایش را بهم کشید. در
همین حین در باز شد و فاضل طبق معمول پر انرژی وارد

شد و صدایش را داخل سرش انداخت. 



_ سالمعلیکم! 

نگاه دخترها به آنی برگشت. مرد جوان همزمان با دیدن
پریسا جا خورد، به سرعت خودش را جمع و جور نمود و
حین اینکه صدایش را صاف میکرد، شرمنده رو به او لب

زد: 

_ ببخشید متوجه نشدم. مهمون دارین؟ 

_ سالم! خانم دلیری از دوستان قدیمی هستند. 

گفت و با دست به پریسا اشاره زد. نگاه فاضل برای
لحظهای محو چهره ی محجوب و سرسنگین دختر شد. 
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آهستهآهسته پیش آمد بیآنکه بداند چقدر با آن نگاه خیره
مهمان محجوبشان را معذب کردهاست. پریسا سرش را

پایین برد و سالم ریزی کرد. فاضل ولی محو تماشای او
بود. چادر مشکی تمام آنچه که باید یک مرد از یک زن
بداند را در خودش پنهان کرده بود و او فقط میتوانست

هالهای سفید از گردی صورت او را ببیند. 

آب دهانش را بلعید، صندلی فرفوژهای� که بیکار کناری
افتاده بود را جلو کشید و درست مقابل او نشست. 



قفسه سینه ی آفاق از حرکت او تنگی کرد و دلنگران،
نگاهش را بین او و پریسا در جریان انداخت. عجب آدم
بیمالحظهای بود واقعا! چپچپ نگاهش کرد. نگاه فاضل

ولی آهسته برگشت و پرسید: 

_ چایی دادین خدمت خانم؟ 

_ پرسیدم، نمیخورن. 

_ خب پس شکالت شیرینی؟ 
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 #۱۰۹
 

پریسا معذب نفسی گرفت و پس فرستاد.  

آفاق گوشه ی لبش را گزید و نگاه ملتمسش را راه ی مرد
جوان کرد. 

فاضل ولی نیمخیز شد. همانطور که بیپروا محو تصویر
پیش رویش بود، داخل جیبهایش را گشت و در نهایت از

جیب کوچک کنار پیراهنش شکالتی پیدا و دو دستی تقدیم
پریسا کرد. 

_ بفرمایید. 



پریسا سرش را باال گرفت. بالتکلیف یک نگاه به آفاق و
یک نگاه به مرد جوان انداخت و ضمن گرفتن آن تشکر

ریزی کرد. 

حال هر سه به نوعی دگرگون بود. طفلی پریسا که مثال
آمده بود چند دقیقه با رفیق قدیمیاش اختالط کند. 
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ناگزیر بلند شد. برای فرار از نگاه ی که بیامان در
جستجویش بود لبه های چادرش را بهم کشید و رو به آفاق

لب باز کرد: 

_ من دیگه میرم. 

وا رفت. عصبی گوشهچشمی به مرد جوان انداخت و به
پای او بلند شد. 

_ چقدر زود؟ تازه اومده بودی که؟ 

_ کار دارم عزیزم. فقط اومدم حالتو بپرسم و بابت کار
جدیدت تبریک بگم. 

نیمنگاه عصبی آفاق دوباره روی فاضل برگشت. او ولی
بلند شد و گفت: 

_ پا قدم من سنگین بود؟ سختتونه برم یه وقت دیگه بیام؟ 



پریسا بدون آنکه نگاهش کند جواب داد: 
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_ اختیار دارین، فرصت زیاده. حاال میآم، البته هر وقت که
خانم حبیبی تنها بودن. 

کنایه ی نهفته در کالمش را هم آفاق گرفت و هم فاضل! 

او خداحافظی کرد و نگاه مرد جوان پشت سرش ماند. 

آنقدر که در بسته شد و تصویر دختر کامل از پشت شیشه
محو گردید. آفاق دندان بهم سابید. فاضل که چهرهاش

چیزی شبیه مسخ شده ها بود برگشت و پرسید: 

_ این دوستتون... 

_ کارتون خیلی زشت بود آقای مرادی؟ 

_ چند سالشه؟ 

_ آقای مرادی؟ 

آفاق اعتراض کرد و مرد جوان دوباره پرسید: 

_ ازدواج چی؟ 

_ آقای مرادی حواستون به منه؟ 
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فاضل تکانی به سرش داد و تقریبا با خودش زمزمه کرد: 

_  هیچیم که نخورد. بد شد. کاش گفته بودین یه جعبه
شکالت میگرفتم حداقل! 

آفاق به گیجی و بیحواسی او هوف بلندی کشید و دست به
سینه ایستاد. فاضل ولی تلفن همراهش را از جیب شلوارش

خارج کرد و ضربهای روی صفحه ی آن زد. 

همانطور که ذهنش مشغول پریسا بود، آن را روی میز
گذاشت و گفت: 

_ بیزحمت تماس بگیرین بگین این طرحو چاپ کنن. 

آفاق رو گرفت. مجددا نگاه ی عصبی به تصویر سه بعدی
داخل گوشی انداخت و تقریبا غرید: 

_ اکی شده؟ 

_ بله! اون کاغذ دیواری پتینهم اکی شد. اندازه ها رو
ارسال میکنم سفارش بدین. 

آفاق فقط سرش را به تایید تکان داد. فاضل دوباره پرسید: 

 741 

  



_ تحصیالتشون چیه؟ 

_ کی؟ 

_ خوبین شما؟ اینا چیه میپرسین؟ 

در نهایت نگاه مرد باال رفت. شانه ی ریزی باال انداخت و
نجوا کرد: 

_  هیچی. 

گفت، تلفن همراهش را برداشت و از مقابل چشمان متحیر
او دور شد.  

چند لحظه بعد از رفتن او روی صندلی ولو شد و نگاه
خستهاش را به سقف بلند دفتر کارشان سپرد. 

چه بالیی سر مرد جوان آمده بود؟ نمیدانست.  

انگشتانش را روی میز سر داد. آنقدر که ذهنش خالی شد.
سپس با یک جهش ناگهانی از جا پرید و تصمیم گرفت به

نماز اول وقتش برسد. آن هم در اتاقک کوچک پشت دفتر،
که هم نمازخانه بود و هم آبدارخانه! 
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گوشی به دست دوسه قدم میرفت و برمیگشت. فضا کم بود
و حرفهای او زیاد.  

بعد از نماز کلی با خودش زمینهچینی کرده بود که چطور
پریسا را متقاعد کند و احیانا رفتار زشت فاضل را از دلش

دربیاورد. 

_ باور کن پریسا! خیلی آدم خوبیه، فقط یهکم هوش ه
یجانیش باالست. 

پریسا از آن سوی خط خندید و او کف دستش را روی
پیشانی گذاشت. از بس دور خودش چرخیده بود که سرش

گیج میرفت و تقریبا کلمات را گم کرده بود. 

پریسا در جوابش گفت: 

_ آره، هوش ه یجانیش باالست ولی درک اجتماعیش کمه. 

گفت و باز خندید. 
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_ حاال تو به دل نگیر، هرکس یه جوریه دیگه! اینم این
شکلیه. بسکه تنها بوده و کسیو نداشته، با همه ارتباط

میگیره. 

_ واال اگه من به دل گرفته باشم. نمیدونم تو چرا حساس
شدی؟ مگه من بچهام که آدم ندیده باشم؟ چیزی که زیاده



امثال این آقا! همین دانشگاه خودمون، راه میری همه رقم
آدم پیدا میکنی. 

بالخره ایستاد. نفسی پری گرفت و در جوابش گفت: 

_ حق با توئه. شاید من زیادی حساس شدم. ولی قبول کن
توام خیلی زود پاشدی، فکر کردم دلخور شدی رفتی که

جواب فاضلو بدی. 

_ اون که آره! رفتم که حساب کار دستش بیاد. ولی ربطی
به تو نداشت. من فقط اومدم بگم این بار خواستی آیهانو

ببری خانه ی بهداشت منم ببر. 

_ جاانم؟؟ 
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خنده ی بلند پریسا تعجبش را دو چندان کرد. کمی گوشی
را از کنار صورتش فاصله داد و دوباره نجوا کرد: 

_ جدی میگی یا داری سر به سرم میزاری؟ 

_ نه بابا شوخیم چیه این وسط! واقعا میخوام بیام. اول
اینکه دلم واسه پسر خوشگلت تنگ شده. بعدشم یه مشکلی

دارم که به دستان مبارک خانم دکتر باز میشه. 

_ مشکل، چی مثال؟ 



_ حاالاا! تو بزار من بیام، بعدش متوجه میشی خانما رژیم
غذایی برای چی میگیرن. 

گفت و باز هم خندید. آفاق که تازه متوجه ی حرف او شده
بود لبخندی زد و "شیطونی" از پشت خط حوالهاش کرد.  

در همین حین در باز شد و عطا بیسروصدا قدم داخل
گذاشت. 

 #۱۱۰
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او ولی بالفاصله خودش را جمع کرد و دستش را مقابل
دهانه ی گوشی گرفت. 

_ من دوباره تماس میگیرم، فعال! 

مجال خداحافظی کردن به پریسا نرسید. آفاق به سرعت
تماسش را قطع، گوشی را پشت پایش پنهان کرد و رو به

عطا ایستاد. 

_ سالم. 

طبق معمول جوابش سنگین آمد و بیدنباله. 



عطا دلخور پیش رفت، او را پشت سرش جا گذاشت و
پرسید: 

_ چایی دارین خانم حبیبی؟ 

_ بله! چند لحظه بشینین آمادهس. 

مقابل چشم او کاپشن چرمش را از تن خارج کرد و روی
میز گذاشت، سپس سیستم را سمت خودش چرخاند و

نیمنگاه ی جهت او انداخت. 
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_ کار بهادری به کجا رسید؟ طرح تیوی روم اکی کردن یا
خودم تماس بگیرم؟ 

_ اکی کردن. یه ساعت پیش آقای مرادی اومدن طرحو
دادن، منم تماس گرفتم که چاپش کنن. 

_ خوبه! یه تماسم با شاهان بگیرید بگید فعال دست
نگهداره، هنوز وراث به توافق نرسیدن. 

آفاق دو قدمی پیش رفت و متعجب پرسید: 

_ همون خونه قدیمی تو اقدسیه؟ 

نگاه عطا باال رفت. برای لحظهای روی چهره ی پرسشی
او نشست و سرش را به تایید تکان داد. 



از شب تولد کیت به این طرف، با خودش عهد کرده بود تا
هر وقت که الزم شد با او سرسنگین باشد و درست مثل

خودش رفتار کند. انگار که بهتر بود. هم برای جفتشان که
کمتر دچار چالش میشدند و هم برای کیت که از آن شب  .
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به بعد حساستر شده و خودش را بیشتر به عطا نزدیک
میکرد.  

صدای روشن شدن سیستم نگاه عطا را منحرف کرد. آفاق
متفکر شانهای باال انداخت و تقریبا با خودش زمزمه کرد: 

_ طلسم شده کارشون، اصال نمیخواد پیش بره. 

گفت و راه ی اتاقک پشتی شد. عطا اما در جوابش صدا
بلند کرد و گفت: 

_ برای اینکه تصمیم گیرنده یه نفر نیست. قبالنم از این
موارد داشتیم، برای همین موافق نبودم کارشونو قبول کنیم.

میان در ایستاد، ناگهان برگشت و آنچه را که ناخودآگاه به
ذهنش رسیده بود را به زبان آورد. 

_ االن باید چی کار کنیم؟ میخواین کال کنسلش کنیم؟
سفارش زیاد دارینا. این نشد یکی دیگه، به دردسرشم�

نمیارزه. 
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عطا کمر راست کرد، دستی به گوشه های بلوزش کشید و
در حالیکه نگاهش به نمای سنگی روی صفحه بود در

جوابش گفت: 

_ کنسل کردنش طبق قرارداد ضرر و زیان داره. هم مادی
هم معنوی! 

آفاق ابرو باال داد. عطا چشم در چشم او با قدرت بیشتری
ادامه داد: 

_ نصف بیشتر کارو جلو رفتیم. االن بکشیم کنار یکی
دیگه میآد تمومش میکنه و میزنه به نام خودش. 

سر دختر به معنی تایید حرف او باال و پایین شد. عطا اما
دست به سینه ایستاد و ادامه داد: 

_ و البته اینکه صفر تا صد هزینه ی این کارو قبول کردم.

نشدنیه، چند میلیارد سرمایه پاش خوابیده که اگه پس بکشم
رفته رو هوا و حاالحاالها باید دنبالش بدوم تا پسش بگیرم.
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منطقی بود. خوب که فکر میکرد پیشنهادش جز ضرر و
زیان شخصی یک جور شکست گروه ی به حساب میآمد و
لطمه ی سنگینی به تیم حرفهای و همهکاره ی عطا پناه ی

میزد. 

مردی که همه جوره سعی میکرد هوای اعضای تیمش را
داشته باشد.  

پای گاز ایستاد. چای خشک را داخل قوری ریخت و
نیمنگاه ی سمت در نیمهباز انداخت. 

به خاطر استادش بود یا دختر استادش؟ به هر حال که این
تغییر مکان به نفع او تمام شده بود. ولو اینکه ته دلش حس

میکرد شاید هم به خاطر او باشد. ولو اینکه از احساس
جوانه زده در اعماق قلبش میترسید و هر آن تصویر نگران

و زیبای دخترک عاشق را پیش چشمش مجسم میکرد و
عذاب میکشید. با این حال نمیتوانست ممنون این مرد و

روح بزرگش نباشد. آنقدر بزرگ که 
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چشم روی تمام حرفهای او ببندد و بازهم بخواهد که به
عنوان یک عضو کاربلد با گروهش همکاری کند. 



تا او سینی چای را آماده کند، عطا فایل مورد نظرش را
داخل گوشی کپی کرد و سیستم را چرخاند. سپس

دستهچکش را از داخل جیب کاپشنش بیرون کشید، مبلغی
را داخل آن وارد کرد و کنار لپتاپ سر داد. 

لبخند زد. دستهچک و خودکارش را داخل همان جیب
برگرداند، بعد از آن خودش را تا پشت شیشه ی دفتر رساند

و دستهایش را به پشت برد. 

از اینجا به خوبی میشد همه چیز را زیر نظر گرفت. رفت
و آمد مردم و تردد ماشینها و حتی میزان باال آمدن جوی

آب!  

لبخندش کشیدهتر شد. فقط یک پیادهرو با خیابان فاصله
داشت و خیلی راحت میشد از همینجا یک ماشین گرفت و
به هر نقطهای از شهر سفر کرد. از انتخابش راضی بود.

دفتر سابقش شمال شهر بود و این یکی درست در 
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مرکز شهر قرار داشت. و چی بهتر از این که حداقل رفت
و آمد برای او، برای زن بیپروا و شجاعی� که یک شب

بهراحتی تمام خصوصیات اخالقیش در سه کلمه خالصه
کرده بود، آسان شده بود. 



آفاق سینی به دست از اتاقک خارج شد و او را پشت شیشه
یافت.  

بیحرف چای و قندان را روی میز گذاشت و ناغافل نگاهش
به برگه ی کنار لپتاپ افتاد. عطا که صدای برخورد

استکان با میز و البته قدمهای او را شنیده بود بدون آنکه
برگردد گفت: 

_ اولین دریافتی به انضمام مدتی که تو خونه بودین. 

آفاق آب گلویش را پایین داد و سعی کرد صدای نفسهایش
را کنترل کند. 

 #۱۱۱
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مبلغ قابل توجه روی برگه در باورش نمیگنجید. ناباورانه
برگه را برداشت و نجوا کرد: 

_ اما اینکه.... 

عطا پشت به او لبخندی زد و میان کالمش گفت: 

_ شرکتی حساب کردم. حق اوالد و حق مسکنم بهش
اضافه شده. برای بیمهام میتونی اقدام کنی. من گرفتارم،



خودت بیافت دنبالش ببین چه کارایی الزمه، مبلغشو هرماه
برات رد میکنم. 

بغض و شادیش بهم آمیخت. لبش پایینش را به دندان گزید
و تنهایی کلمهای که در آن لحظه به ذهنش میرسید را به

زبان آورد. 

_ ممنون. 

عطا برگشت و سعی کرد لبخندش را مهار کند. چند قدمی
سمت او برداشت و گفت: 
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_ فردا صبح قبل از اینکه بیای دفتر برو نقدش کن. 

حسابم پره نگران نباش. 

آفاق سرش را به تایید تکان داد. اینقدر خوشحال بود که
نمیدانست چه جوابی بدهد. از حاال کلی نقشه و برنامه

برای اولین دریافتیاش کشیده بود.  

با این مبلغ میتوانست برای خانه خرید کند. مقداری از
بدهکاریش به پرستو را بدهد و یکی دو دست لباس سایز

یک برای آیهان بخرد. طفلی تمام لباسهایش سایز صفر بود
و همین روزها، با اضافه کردن وزن به پوشش مناسبتری

نیاز داشت. 



گوشه ی لب عطا به ه یجان پنهان در چهره ی او کشیده
شد. دمی بعد استکان چایش را بدون قند سر کشید. 

همانطور که بیسروصدا آمده بود، کاپشنش را برداشت و
بیسروصدا و با یک خداحافظی کوتاه رفت. گویا تنها آمده

بود که او را خوشحال کند و برود. کار خاص دیگری
نداشت. فقط یک بده ی کوچک داشت که آنهم، پرداخت 
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کردن حقوق او بود که این روزها بیشتر از هر زمان
دیگری به آن احتیاج داشت. 

 

نگاه ی به ساعت گوشی انداخت و دست از کار کشید. هوا
رو به تاریکی میرفت و دلش یک دوش آب گرم و دراز

کشیدن وسط یک اتاق خالی میخواست. 

لبخند زد. پنجه هایش را در هم قفل کرد و دستهایش را
مقابل بدنش کش و قوش داد.  

دمی بعد از پای میز بلند شد و نگاه ی اجمالی به لیست
کارهای امروزش انداخت. 

مقابل همگی یک تیک بزرگ خورده بود که لبخندش را
وسیعتر میکرد. 



این عادت خوب از دوران حبس در وجودش نهادینه شده
بود. صبح به صبح تمام کارهای روزانهاش را ثبت کند و

بعد از انجام هرکدام مقابلش یک تیک رنگی بزند. 
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برگه را برداشت، زیپ کیفش را باز کرد و آن را کنار
چک دریافتیاش گذاشت. 

آخ که هر بار به مبلغ اولین دریافتیاش فکر میکرد چه شور
و شعفی درونش به پا میشد. لحظهای مکث کرد. 

زیپ کیفش را بست و مهتابی داخل اتاقک و بعد از آن
المپهای دفتر کار را خاموش کرد. سپس کاپشنش را به تن

کشید و خارج شد. 

در را قفل کرد، کرکره ی آهنیش را کشید و قفل چدنی
پایین آن را انداخت و از محکم بودنش مطمئن شد.  

تصمیماتی زیادی در سرش میچرخید که برای انجام
هرکدام کلی ذوق و اشتیاق داشت. اول باید یک جعبه

شیرینی میگرفت که دست خالی به خانه نرود. بعد از آن
شناسنامه و کارت ملیش را از گلزار میگرفت که بتواند
کارهای مربوط به آیهان را انجام بدهد و پس از همه ی



اینها یک تماس کوچک با پرستو و گزارش کاری که شده
بود جزیی از برنامه های روزانهاش. 
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با این فکر برگشت و نگاه ی به خیابان شلوغ و پرترافیک
مقابلش انداخت.  

لبهایش را بهم کشید، دستهایش را داخل جیب کاپشنش فرو
برد و از روی جوی پرید.  

در همین حین سایهای مردانه، آن طرف خیابان خودش را
عقب کشید و پشت تیر چراغ برق پنهان شد.  

برق از سر آفاق پرید، بدون در نظر گرفتن عصبانیت
مردم و صدای بوقهای مکرری که به شکل سرسامآوری
کل خیابان را پر کرده بود، قدم وسط خیابان گذاشت و به

یکباره دنبال سایه ی مرموز دوید. 

دقایقی بعد نفس میان سینهاش گره خورده و رمق از
پاهایش رفته بود.  

وسط یکی از کوچه ها ایستاد، کف دستش را به زانو
گرفت و نفسزنان به انتهای کوچهای نگاه کرد که تا آن

لحظه دنبال سایه دویده بود.  
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از دستش داد. سایه ی آشنایی که مدتها پیش گمش کرده بود
را وسط یکی از کوچه های تهران از دست داد و اکنون

چیزی جز حسرت و نگرانی برایش باقی نمانده بود. 

کمر راست کرد، همانطور که نگاهش به نقطه ی محو
شدن سایه بود راهش را گرفت و آهستهآهسته به مسیرش

ادامه داد. 
 

گلزار بشقابی از شیرینیهای تازه پر کرد و همراه با سینی
چای وارد نشیمن شد. 

آفاق آیهان را روی پایش گذاشته بود و نرمنرم تکان میداد
تا خوابش ببرد. 

نشست، سینی را کنار پای دخترش گذاشت و نگاه ی به
چهره ی متفکر و محزون او انداخت. 

_ از سر شب اومدی همینطور زل زدی به یه گوشه حرف
نمیزنی. شامم که درست نخوردی. الاقل یه دونه از این 
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شیرینیا بزار دهنت حالت رو به راه شه بعد تعریف کن
ببینم چی شده. 

نگاه آفاق برگشت و لبخند محوی به استکان چای و ظرف
شیرینی زد. 

_ دستت درد نکنه. شیرینیه اولین حقوقمه، یهکم عجلهای
شد نتونستم خوب انتخاب کنم. 

_ خیلیام خوبه.  

گلزار با گفتن این جمله دستهایش را روی پا جمع کرد و
همزمان با پس دادن نفسش ادامه داد: 

_ نمیخوای بگی چی شده؟ 

 #۱۱۲
 

نگاهشان درهم تنید. طولی نکشید که لبخند محزون دختر
کشیدهتر شد و ناگزیر حرفی را که از سر شب سر دلش

سنگینی میکرد به زبان آورد. 
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_ فکر کنم آریا رو دیدم. 



گفت و نگاهش را زیر کشید. گلزار ولی جا خورد. آفاق
پلکی زد و خیره به استکان چایش ادامه داد: 

_ خیلی دور وایستاده بود. اون طرف خیابون جلوی دفتر
کار. 

_ خودش بود؟ 

گلزار ناله زد و او در جوابش سری به تایید تکان داد: 

_ آره! خودش بود. بیست و پنج سال باهاش زندگی کردم
مگه میشه نشناسمش. 

_ پس ... پس چی؟ تونستی باهاش حرف بزنی؟ پرسیدی
چی کار میکنه؟ االن کجاست؟ چرا اومده سراغ تو؟ _ نه! 

همزمان با جوابش تک خندی زد و نگاهش را باال گرفت
گرفت. 
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_ اصال صبر نکرد که به اینجا برسم. تا دیدمش پا گذاشت
به فرار. اون رفت منم دنبالش. آخرشم که وسط یکی از

کوچه ها گمش کردم و دیگه نشد حرفایی که تو این دوسال
ته دلم مونده بود بهش بگم. 

سینه ی گلزار ماالمال از درد شد. خیره به گل سفید فرش
لبی گزید و با خودش زمزمه کرد: 



_ پس بالخره برگشت، میدونستم طاقت نمیآره. 

آفاق چشم ریز کرد. گلزار ولی بیتوجه به چهره ی کنجکاو
شده ی او، نفس پری پس فرستاد و کمی سینی را به سمتش

هل داد. 

_ بخور، ولش کن بالخره هرجا باشه پیداش میشه. 

آفاق بالفاصله دست روی دست مادرش گذاشت و کنجکاو
نجوا کرد: 

_ مامان؟ 
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سکوت برقرار شد. گلزار آب دهانش را بلعید و او در
ادامه پرسید: 

_ درست شنیدم؟ شما االن گفتی برگشت؟ مگه جایی رفته
بود؟ چیزی هست که من نمیدونم؟ مکث کرد. با تردید زیاد

ادامه داد: 

_ شما از آریا خبر داشتی، آره؟ 

لبهای زن تکانی خورد و در نهایت تسلیم شد. تسلیم نگاه ی
که التماس میکرد تا حقیقت را از زبان او بشنود. 



خودش هم خسته شده بود از این همه پنهانکاری و
خونجگر خوردن. پس پلک روی هم گذاشت، سرش زیر
افتاد و بعد از سکوتی سنگین و طوالنی مدت، در نهایت

لبه ی سینی چای را با انگشت به بازی گرفت و به حرف
آمد. 
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حرفهای مادرش که تمام شد رمق به جان دختر نمانده بود.
پاهایش را از هم باز کرد. با احتیاط نوزاد را روی زمین

گذاشت و در پایان حرفهای او، شوکزده ناله کرد: 

_ یعنی ... یعنی من به خاطر پریا دو سال از عمر نازنیمو
پشت میله ها سر کردم؟ _ پریا و بیجربزگی آریا! 

گلزار دوباره ناله زد و او بیاختیار خودش را در آغوش
مادرش رها کرد.  

اعترافات مادر برایش سنگین و دسیسه ی سهراب گران
تمام شده بود. عمویی که تا به امروز خیال میکرد نامهربان

است و امروز نامردی هم به خصوصیات دیگرش اضافه
شده بود. آنقدر اشک ریخت که سرشانه های گلزار خیس و

چشمان خودش به خشکی نشست. سپس از او فاصله



گرفت، دستی روی پلکهای خیسش کشید و درمانده نجوا
کرد: 
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_ سپردمشون به خدا! فقط اونه که میتونه بهتر از هرکسی
جواب آدم نااهلو بده. 

گفت، بیآنکه لب به چای و شیرینیاش بزند برخاست و با
دلی شکسته به اتاق پدربزرگش پناه برد. 

اشک چشم مادر ولی همچنان ادامه داشت. خواه ناخواه ماه
پشت ابر نمیماند و میرسید لحظهای که پرده ها کنار برود

و او علت تمام ناکامیهایش را بیابد. 

و امشب درست همان لحظه بود. لحظهای که آفاق پی به
همه چیز برده و دلزده از همه جا به گوشهای خلوت پناه

برده بود که با خودش کنار بیاید.  

آیهان نقونوقی کرد و حواس زن را پرت کرد. 

او هم شده بود بازیچه ی دست دوتا آدم بیفکر و خودخواه! 

دو نفر عین آریا و سهراب. این کودک هم از حاال مثل
خاله ی بیگناهش تاوان اشتباهات این و آن را پس میداد. 

اشتباه پدری ناشناس و مادری سرکش و فراری! 
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"گربه که گشنیز خوره، گشنه شه همه چیز خوره" 

آب دماغش را باال کشید، همزمان با به یاد آوردن جمله ی
پدربزرگش دندانهایش را روی لقمه ی بزرگ نان فرود

آورد و با ولع گاز بزرگی به آن زد. 

اینجا! وسط خرابه های کورهپز خانه های تهران  هیچکس
به فکر  هیچکس نبود. گاه ی ماشینی میآمد و نان و خرما،
یا غذای گرم بین صاحبان بدون ملک اینجا پخش میکرد و
میرفت. که آن هم اگر زرنگ بودی لقمهای گیرت میآمد،

وگرنه تا صبح باید دستهایت را داخل شکمت جمع میکردی
و با موسیقی ناکوک آن کنار میآمدی. 

اشک و خندهاش به هم آمیخت. به روزگاری مبتال شده بود
که از گرسنگی سنگ را گاز میگرفت. گرسنگی پدر و
مادر نمیشناخت. وقتی شکمت سروصدا به پا میکرد از

خیر شستن دستهای سیاه و آلوده هم میگذشتی.  
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گاز دوم و سوم را با حرص بیشتری به لقمهاش فرود آورد
و از بینی، نفس پری گرفت. 

سپس سرش را رو به عقب برد و پلکهایش را به روی
آسمان ابری و هوای سرد امشب بست.  

تکیهاش به دیوار خرابه ی همسایه بود و کاه گل خیس
خورده ی آن بالشت سرش.  

به جویدن ادامه داد. آنقدر که خسته شد و تصمیم گرفت از
بطری آب کنار دستش برای فرو بردن آن استفاده کند.  

پلکهایش را باز کرد، بطری کنار دستش را بین پنجه هایش
را فشرد و یهکله سر کشید. 

سپس نگاه ی به آخر لقمه ی شیرینش انداخت و تلخند زد. 

 #۱۱۳
 

گاز بعدی مصادف شد با انتهای این شام لذتبخش!  
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سعی کرد با طمانینهتر لقمه ی آخرش را بجود. آرامآرام و
بدون عجله. با چشمهایی که دیگر تمایلی به دیدن این دنیای

کثیف نداشت.  



پس آخرینهایش را با آخرین توان باقی مانده در وجودش
بلعید و همانجا کنار دیوار سر خورد و روی زمین دراز

کشید. 
 

پشت میز، دستهایش را زیر چانه قالب و زل زده بود به
نقطهای که شب قبل سایه ی آشنای برادرش را دیده بود.  

دلش بدجور آشوب بود و حس میکرد هرلحظه قرار است
خبرهای ناگواری برسد و روز و شبش را یکی کند.  

بدتر از همه تردد ماشینها و گاها ترافیک خیابان بود که
وسط افکار مشوش او میرفت و نقطه ی دیدش را کور

میکرد.  
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صدای زنگ تلفن پارازیت بزرگی روی دید و افکارش
انداخت. در نهایت دستهایش را از زیر چانه گرفت و

جواب تلفن را داد. 

_ بفرمایید. 

_ سالم، هستین خانم حبیبی؟ 

صدای عطا تکان ریزی به اعضای بدنش داد و خودش را
جمعجور کرد. 



_ سالم! بله، یه ساعتی میشه که اومدم، چطور؟ 

_ خوبه خانم، دوتا از وراث اون خونه میآن دفتر،
سرگرمشون کنین تا خودمو برسونم. 

آفاق متعجب و دو به شک نجوا کرد: 

_ حتما! فقطط، نمیخواین بگین چی شده؟ 

_ نگران نباشید. یه درگیری کوچیک با شاهان پیش اومده،
دعوتشون کردم دفتر گفتگو کنیم. 

 768 

  

لبهای آفاق از هم فاصله گرفت و در سکوت سرش را به
عالمت تایید باال و پایین کرد. سپس در جواب او به حرف

آمد و گفت: 

_ که اینطور! هستم آقای پناه ی، تا شما بیاید سعی میکنم
جو آروم نگه دارم. 

_ ممنون و خدانگهدار! 

گوشی را با تانی سر جایش گذاشت و دوباره خیره شده به
همان نقطه ی مربوطه! 

غافل از اینکه آریا امروز جای دیگری با چشمان او قرار
گذاشته است.  



او آماده میشد که دوباره دستهایش زیر چانه قفل کند که
ناغافل در باز شد و مرد جوان هراسان خودش را داخل

انداخت. 

از جا پرید، شوکزده انگشتانش را لبه ی میز گذاشت و ناله
زد: 

 769 

  

_ آریااا؟ 

_ ه یسس! فقط بگو کجا قایم شم؟ 

_ چی شده؟ 

آریا برگشت، ترسیده به عقبسرش نگاه ی انداخت و جواب
داد: 

_ یکی دنبالمه، دوتا خیابون پا به پام اومده. به زور دست
به سرش کردم، یه کاری کن تا نرسیده. 

آفاق که میان بهت و ناباوری دست و پا میزد، مسخ شده از
پشت میزش کنار آمد و به اتاقک پشتی اشاره زد. 

هرگز فکر نمیکرد اولین دیدارش با او، آن هم بعد از
دوسال بدبختی و هزاران سوال بیجوابی که در سرش

جوالن میداد به این شکل باشد.  



او کنار رفت و آریا بیتعارف خودش را داخل اتاقک پنهان
کرد. سپس ضربهای از داخل به در زد و گفت: 

_ عادی باش. شرایط نرمال شد میآم بیرون. 
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چطور میتوانست عادی باشد؟ برادرش، مسبب تمام
گرفتاریهایش بعد از این همه مدت دزد و پلیس بازی

برگشته بود، آن هم با این اوضاع و احوال! 

پلکهایش را بست و لبهایش را بهم فشرد. دمی بعد تمام
آنچه را که این مدت با خودش مرور کرده بود تا به محض
اولین دیدار، بارش کند را دور ریخت و سعی کرد خودش

را آرام کند. 

پشت میز نشست، نیمنگاه نگرانی به اتاقک پشتی انداخت و
با احتیاط زمزمه کرد: 

_ منو از کجا پیدا کردی؟ 

_ حاال میگم برات، کار سختی نبود. میتونم یه چایی
بخورم؟ 

_ بخور، فقط قبلش بگو کی اومدی؟ 

_ چند روزی میشه. تو مهمونخونه اتاق گرفتم.  
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صدای استکان و نعلبکی آمد. آفاق که دیگر طاقت از دست
داده بود و تاب سکوت کردن نداشت، حرصی غرید: 

_ با پریا؟ 

کمی سکوت برقرار شد. مرد جوان که انگار حبه ی قند را
داخل دهانش میچرخاند به حرف آمد و گفت: 

_ نه، نیومد. گفت دیگه برنمیگردم. 

_ تو چرا برگشتی؟ میموندی پیشش دیگه، مگه بخاطر
اون... 

_ ای باباااا! میزاری یه چایی از گلومون پایین بره یا نه؟ 

_ مگه تو گذاشتی دو سال آب خوش از گلوم پایین بره؟ به
خاطر اون دختره هست و نیستم به باد دادی. حاالم که

اینطور! خودت اینطرف، اونم که معلوم نیست اونور آب
قراره چه غلطی بکنه. 

آفاق غرش نسبتا بلندی کرد و در جوابش "اه" بلند او را
دریافت کرد.  
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استکان را داخل نعلبکی کوبید. دستی پشت لبش کشید و از
پشت در، در جوابش گفت: 

_ اومدم چون حالم خوب نبود. داشتم دیونه میشدم. 

همه ی موهام سفید شده به قرآن، چرا فکر میکنی بیغیرتم
ولت کردم رو هوا؟ 

_ ه ه! مگه نیازی به فکر کردنم داره؟ 

_ آفااق؟؟ 

_ پریا چرا نیومد؟ ترسید آره؟ نیومد چون نمیتونست تو
چشم دختر عموش نگاه کنه بگه به خاطر دل اون آبروشو

پرچم کرده زده سر در شهر! 

آریا هوف بسیار بلندی کشید و ابروهایش را تا جای ممکن
باال داد. حق با خواهرش بود. پریا و سهراب، و قطعا خود

او در حق این دختر ظلم بزرگی مرتکب شده بودند. دو
انگشتش را دور لبش کشید و با انعطاف بیشتری در جواب

خواهرش گفت: 
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_ نیومد چون نمیخواست بچهشو اینور آب به دنیا بیاره. 



میخواد براش تابعیت کانادا بگیره. من اومدم ولی! اومدم
چون عذاب وجدان داشت خفهم میکرد. 

 #۱۱۴
 

_ حاملهس؟ 

_ آره. 

_ و تو زن حاملهرو تنها گذاشتی؟ 

_ خب میگی چی کار میکردم؟ سرخود شده دیگه... 

صدای آریا باال رفت و آفاق بالفاصله گفت: 

_ ه یسس! یه نفر پشت شیشهس قیافهش مشکوکه. 

آریا الل شد. او ولی خودکار کنار لپتاپ را برداشت و
خودش را مشغول نشان داد. دقایقی بعد، پس از ناپدید شدن

مرد، از روی صندلی بلند شد و خودش را تا کنار در
کشید.  
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سپس نگاه ی به اینطرف و آن طرف پیاده رو انداخت. 

خیالش که از رفتن او راحت شد، داخل برگشت و گفت: 

_ رفت، میتونی بیای بیرون. 



مرد جوان ترسیده در را باز کرد و سرک کشید. او ولی
دست به سینه مقابلش ایستاده بود. کنار میز، تکیهاش را به

آن داد و با نگاه برادر بیمرامش را سیمجیم میکرد. 

راست میگفت. موهای کنار شقیقهاش سفید شده و خطوط
افتاده روی پیشانیش عمیقتر میزد. آریا 

خجالتزده سرش را پایین انداخت و پنجه هایش را پشت
گردنش قفل کرد. 

_ اونجوری نگام نکن. اگه تو خوشی نکردی منم نکردم. 

_ خوشی؟ روت میشه اسمشو به زبون بیاره؟ نگاه مرد
جوان باال رفت و بالفاصله در جوابش گفت: 

_ آفاق به خدا غربت بدتر از زندونه! تو که نمیدونی من
چی کشیدم. نه کسیرو میشناختم نه جاییرو بلد بودم. 
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رفتم تو یه اتاق سه در چهار دستمو دراز که پدر زنم
هرماه پول بزار تو جیبم. که کم نیارم، که بتونم شکم

دخترشو سیر کنم. کار نداشتم که، حبس بودم میفهمی؟ همه
ی این روزا تو اون اتاق اجارهای حبس بودم. 

آفاق نفس پری گرفت و سری به تاسف تکان داد. 



_ پریا کجاست؟ حتما تو همون اتاق سه در چهار
اجارهای، آره؟ 

آریا رو گرفت. تیک ریزی گوشه ی لبش افتاد و غرید: 

_ تو خودتو درگیر اون نکن. مادرش میره پیشش.  

_ و تو دل خودتو خوش کردی به این و زنتو ول کردی
رو هوا؟ 

_ چی میگی تو؟ کجا ولش کردم؟ دو سال جنگ و دعوا،
هر لحظه بگومگو که بیا برگردیم. آخه اونم زندگی بود ما

داشتیم؟ واال زندان رفتن تو شرف داشت به ترکیه رفتن
من. خودش نخواست. این آخریا به پاش افتادم، التماسش 
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کردم. هرکاری که تو فکرشو بکنی انجام دادم، راضی نشد
برگرده. بعدشم زنگ زد به مادرش. آفاق من...من

هرکاری بگی کردم که هممون از این جهنم نجات پیدا کنیم
ولی نشد که نشد. 

آفاق تلخندی زد و با تانی چرخید. سپس قفل دستهایش را
از هم باز کرد و گفت: 

_ باهات موافقم. زندان رفتن من شرف داشت به ترکیه
رفتن تو. ولی... 



نگاهش به خیابان افتاد. دوتا ماشین مدل باال مقابل دفتر
پارک کرده بودند که چهره ی یکی برایش بیاندازه آشنا
میآمد. هول کرد. حرفش را نیمهتمام گذاشت و چرخید. 

_ برو تو، برو درم ببند تا نگفتم بیرون نیا! 

آریا ترسیده یک قدم عقب رفت. 

_ چیزی شده؟ 

او ولی جنبید. خودش برای بستن در اقدام کرد و نالید: 
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_ مهمون دارم، جیک نمیزنی تا خبرت کنم. 

گفت و در را به روی نگاه وحشتزده ی او بست. 
 

_ شما یه پارکینگ میخواین که چهارتا ماشین توش جا
بشه، برای همین میخواین استخر زیر ساختمونو پر کنید و

به جاش پارکینگ دربیارید، درست متوجه شدم؟ 

یکی از مردها تکانی سر جایش خورد و با غرور و اخمی
تند، سرش را به تایید تکان داد. آفاق اما مسلط بود و با

اعتماد به نفس. دستهایش را روی هم گذاشت. لب پایینش
را تر کرد و پرسید: 



_ جسارتا غیر از شما ورثه ی دیگه یم هست؟ 

_ بله خانم، ما به همراه یه خواهر و یه برادر که بنا به
دالیلی نتونستن حاضر شن. 

گوشه ی لب زن به لبخندی نرم کشیده و نگاهش را زیر
کشید. 
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_ مشکل همینجاست. قطعا آقای توکلیم با عدم هماهنگی
شما مشکل دارند که عصبی شدند. 

_ ولی ایشون کال مشکل دارن خانم. از قدیم گفتن حق با
مشتریه ولی گمونم این آقا اصول مشتری مداریو هنوز یاد

نگرفتند. 

_ اختیار دارین. آقای توکلی یکی از زبدهترینای تیم ما
هستند. در نظر بگیرید که اصالت کار مدیون زحمات و

دقت همه ی اعضاست. با این حال، من از جای ایشون از
شما عذر میخوام. هرچند که تا پای حرفای ایشون نشینیم

نمیتونیم قضاوت کنیم. 

_ کدوم حرف خانم محترم؟! ما دوبار نقشهرو عوض
کردیم هربارم به ایشون توضیح دادیم چرا! این خونه باید
باسازی شه ولی طبق سلیقه ی همه! حاال خواهرمون این



وسط با پر کردن استخر مخالفه! اینکه ایشون بیان راهکار
بدن یه چیزه، در عوض عصبی بشن و کال کارو رها کنن

یه چیز دیگه! 
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آفاق با همان تانی سری تکان داد و گفت: 

_ حق با شماست. ایشون باید صعه ی صدر بیشتری به
خرج میدادن. ولی حاال اگه یکی از تیم ما بتونه راه حل

بهتری پیش پاتون بزاره چی؟ بازم با ادامه ی کار مشکل
دارین؟ 

نگاه دو برادر سمت هم چرخید و در نهایت حضرتی
بزرگتر به حرف آمد. 

_ ما با تحقیق اومدیم جلو! به شما و تیمتون اعتماد داریم
ولییی... 

_ ولی چی؟ جواب منو ندادین آقا؟ راه حل میخواین یا فسخ
قرارداد؟ 

کمی سکوت برقرار شد. دوباره نگاه دوبرادر درهم گره
خورد و این بار حضرتی کوچک به حرف آمد. 

_ تا راه حل چی باشه. 

لبخند آفاق وسعت بیشتری گرفت و تکیه زد. 
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 #۱۱۵
 

دمی بعد خودکارش را روی میز به بازی گرفت و رو به
آنها گفت: 

_ من اون خونهرو دیدم. قبل از باسازی، زمان تخلیه یه
سری بهش زدم.  

مکث کوتاه ی کرد، دوباره لب باز کرد و گفت: 

_ از نظر من قسمتی از حیاطو با یهکم دستکاری میشه
پارکینگ کرد. 

ابروی یکی باال رفت و آن یکی متفکر سرش را تکان داد.

آفاق با قدرت بیشتری ادامه داد: 

_ و البته طبق سلیقه ی خواهرتون، پر کردن استخر کار
عاقالنهای نیست. اون قسمت میتونه در آینده به کار بیاد. 

پس بهتره جای پارکینگ، نمای ظاهرشو تغییر بدین و
بزارینش برای نسالی بعدی. 
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_ با این حساب، یعنی شما میگید همه ی تمرکزمون بزاریم
رو کل حیاط! 

_ نه همه ی همهش. فقط قسمتی که من بهتون میگم. 

در این صورت دیگه نیازی نیست دست به استخر بزنید، و
البته که رضایت خواهرتونم کامال جلب کردید. 

علیالظاهر که نشدنی بود. حضرتی بزرگ شانهای باال
انداخت و "نمیدونمی" زیر لب نجوا کرد. آن یکی ولی

پرسید: 

_ و با این کار باز باید نقشه رو تغییر بدیم، درسته؟ 

_ بله! و البته باید قرارداد قبلیرو فسخ و یه قرارداد جدید
بنویسیم. 

_ چرا؟ 

_ االن میگم خدمتتون.  

تکانی به خودش داد، از داخل کشو برگه ی قرارداد قبلی
را از الی پوشه بیرون کشید و روی میز گذاشت. 
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_ این قرارداد اولیه که بین ما امضا شده. 



نگاه هر دو مرد برگه ی زرد رنگ روی میز را نشانه
رفت. 

آفاق در ادامه گفت: 

_ طبق این قرارداد صفر تا صد هزینه ها پای پیمانکار و
در صورت فسخ اون باید ضرر و زیانش مطابق با چیزی

که ذکر شده پرداخت کنه. 

_ خب؟ 

_ خب که تو بند پنجم همین قرارداد ذکر شده که هزینه ی
طراحی سوای هزینه های دیگهس و جداگانه به شخص

طراح پرداخت میشه.  

سکوت برقرار شد. آفاق با جدیت بیشتری گفت: 

_ شما تا حاال دو دفعه نقشهرو تغییر دادین و اگه بخوایم
طبق قرارداد پیش بریم، دوتا هزینه عالوه بر هزینه ی اول

به شخص طراح بدهکارید. 
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چشم هر دو برادر گرد شده بود. آفاق مسلط تکیه زد و
دست به سینه شد. 



_ و با این شرایطی که من میبینم، ممکنه تا پایان کار چند
بار دیگهم بخواین سلیقهای رفتار کنید. پس توصیه ی من

اینه، یه قرارداد جدید بنویسیم و قبلی فراموش کنیم. 

_ قبول! به شرطی که قرارداد جدید به سود دو طرف
باشه. 

حضرتی بزرگ با کمی مکث جوابش را داد و او را وادار
کرد که برای توضیح کمی روی میز خم شد. سپس نوک

خودکارش را روی میز زد و با تسلط بیشتری گفت: 

_  طبق قرارداد، اینبار شما ملزم میشید نیمی از هزینه
های کارو تقبل کنید، و در عوض پیمانکار متعهد میشه که
تا پایان، طبق خواست و سلیقه ی شما پیش بره و تمام حق

و حقوق طراح و البته ضرر و زیانی که ممکنه بعد از
تغییر نقشه صورت بگیرهرو متقبل بشه. 
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_ و اگه نقشه تغییر نکنه؟ 

_ اتفاق خاصی نمیافته. مابقی مبلغ میمونه بعد از اتمام کار
و توافقی که بین شما و پیمانکار صورت میگیره. 

_ توافق؟ 



_ بله توافق. کاره دیگه، تا لحظه ی اتمام ممکنه هزار بار
بازار باال و پایین شه. این تو قراداد قبلیام ذکر شده. پس

شما چیزی رو از دست نمیدید و به عالوه ی اینکه امتیاز
تغییر نقشهرو بدست آوردید. 

بازهم نگاه مصلحتجویانه ی دو برادر در پی هم دوید و زن
جوان را وادار به سکوت کرد. 

 

عطا که رسید تقریبا کار به پایان رسیده بود و برادران
حضرتی آماده ی رفتند بودند. آمدنشان با اخم و تخم بود و

رفتنشان با رضایت و لبخند.  
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عطا بعد از احوالپرسی، اطالعات مختصری در مورد
قرارداد جدید گرفت و بعد از رفتن آنها متعجب رو کرد به

آفاق و پرسید: 

_ داستان چیه؟ قرارداد جدید از کجا سر درآورد؟ 

آفاق لبخند پیروزمندانهای زد و از پشت میزش بلند شد. 

سپس با احتیاط سراغ در پشتی را گرفت و در جوابش
گفت: 

_ یه کاری کردم که نیمی از هزینه ها رو تقبل کنن.  



در عوض هزینه ی هربار طراحی پای ما که البته بعید
میدونم کار چندان سختی باشه. 

_ جدی؟ قبول کردند؟ آفاق مقابل در ایستاد و گفت: 

_ چرا نکنن. اینا که باالخره باید این هزینهرو میدادن. 

اینجوری شما نصف سرمایهتون گرفتین، اونام از پرداخت
هزینه های مجدد و اجباری معاف شدن. 
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عجب فکر بکری! عطا سری به تحسین او تکان داد و با
خیالی آسودهتر پا روی پا انداخت. 

این زن در نوع خودش پدیده بود. یک موجود خارقالعاده
که هر بار برای شگفتزده کردن او چیزی در آستینش پنهان

داشت. آفاق به سختی از الی در تو کشید و بالفاصله
انگشت روی بینی گذاشت. 

آریا که خودش را داخل توالت کوچک ته اتاقک پنهان
کرده بود با صدایی خفه از الی در پرسید: 

_ رفتن؟ 

آفاق برایش چشمغره رفت. او ولی لبخند محوی زد و گفت:



_ خوشم اومد. خیلی حرفهای و تر و تمیز جمعش کردی
بهم.  

قوری داخل استکان سرازیر شد و آفاق نیمنگاه ی پشت
سرش انداخت. سپس نیشخندی زد و نجوا کرد: 
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_ آره، ولی کاش حرفهای نبودم. 

 #۱۱۶
 

همزمان آریا قصد کرد از توالت خارج شود. او ولی به
سرعت دست به کار شد و بالفاصله خودش را به برادرش

رساند. سپس مانع خروج او شد و در توالت را محکم
چسبید. آریا متعجب قدمی عقب رفت و آفاق با صدایی خفه

غرید: 

_ همین حرفهای بودن دوسال کار دستم داد. بمون این تو
بیرونم نیا! 

نجواهای ریز داخل اتاقک عطا را کنجکاو کرده بود. چشم
ریز کرد، قبل از اینکه تکانی به خودش بدهد زن جوان با

سینی چای خارج شد و او را سر جایش نشاند. 
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_ امروز متن قرداد جدید تنظیم میکنم. فردا میآن برای
امضا، لطفا شمام باشید که خدایی نکرده اشتباه ی صورت

نگیره. 

گفت و سینی چای را روی میز، سمت او هل داد. عطا
سری به تایید تکان داد و نگاه ی گذرا به اتاقک پشتی

انداخت. 

باخودش حرف میزد؟ بعید بود. اثری از بیماریهای روانی
و افسردگی و تیک و توهم در صورتش دیده نمیشد. 

همانطور که فکر و ذکرش شده بود او، ابرویی باال داد و
البته حرکتش از چشم دختر جوان پنهان ماند. دختری که

تمام حواسش پی برادر بیمعرفتی بود که، داخل توالت تنگ
و نفسگیره پشتی پنهان و هرآن ممکن بود 

حضورش در آنجا علنی شود و آبروی او را به تاراج ببرد.

عطا که رفت، به کمک همان برادر بیمعرفت شتافت. در
اتاقک را باز کرد و از همانجا صدایش زد. 

 _ بیا بیرون خلوت شد. 
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چهره ی سرخ و اندام خسته ی مرد جوان، از چهار
دیواری تنگ و تاریک توالت بیرون زد و نمایان شد. 

آفاق متاسف نگاهش کرد و او وسط آبدارخانه نفس عمیقی
گرفت و بلند پس فرستاد. 

_ اوووف! جهنمیه اینجا! 

زن جوان رو گرفت و برگشت. آریا پشتبندش بیرون زد و
پرسید: 

_ اینکه براش چایی بردی رئیست بود؟ 

پشت میز نشست. با حفظ همان اخم درهم سیستمش را باز
کرد و در جواب سوالش پرسید: 

_ چرا برگشتی؟  

آریا قدمی سمت او برداشت و کنار میزش ایستاد. 

_ آفاق؟ 

بیآنکه نگاهش کند با جدیت تمام در جوابش گفت: 
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_ تا اینجا دنبالم اومدی. پس حتما میدونی مامانو بردم پیش
خودم خونه ی بابابزرگ! برو خونه! مامان میدونه

برگشتی، منم تایم کارم تموم شد میآم حرف میزنیم. 



آریا به خوبی درک کرده بود که او تمایل زیادی به ادامه
ی این گفتگو ندارد. سینهای پر کرد و پرسید: 

_ که اینطور؟ تو بهش گفتی برگشتم؟ چپچپ نگاهش کرد
و غرید: 

_ با اون حماسهای که دیروز، کوچهبهکوچه راه انداختی
توقع داشتی چیزی نگم؟ 

سیبک گلوی مرد تکانی خورد و سرافکنده رو گرفت. 

_ امروزم اگه مجبور نبودم جلو نمیاومدم. 

_ پس اصال چرا اومدی؟ تو که میخواستی بری 

مهمونخونه و خودتو پشت تیر چراغ برق قایم کنی، چه
لزومی داشت زنتو تنها ول کنی و بیای؟ عقلت کمه؟

مجنونی؟ یا میخوای بقیهرو دیوونه کنی؟ 
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گوشه ی لب آریا انحنایی تلخ برداشت و قدم زنان سمت
همان صندلیای رفت که قبل از او عطا نشسته بود. آفاق با

اکراه دنبالش کرد. او ولی برگشت و قبل از اینکه بنشیند
در جوابش گفت: 

_ معلومه که دلت خیلی پره؟ 



_ انتظار داشتی نباشه؟ 

آریا قصد کرد بنشیند که ناغافل نگاه او به زیر صندلی و
کیف مدارکی افتاد که کنار یکی از پایه ها جاخوش کرده

بود. از جا پرید، دستش را به عالمت توقف مقابل او گرفت
و گفت: 

_ یه لحظه! 

آریا به حالت نیمخیز ایستاد و او از پشت میزش کنار آمد. 

با عجله، و مقابل چشمان متعجب مرد خم شد و کیف چرم
دستدوز عطا را از کنار پایه ی صندلی برداشت. 
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احتماال خودش متوجه ی افتادن آن نشده بود. مجالی برای
فکر کردن و وقت تلف کردن نبود. هولزده شانه ی

برادرش را گرفت و سمت خروجی هل داد. 

_ برو، برو االنه که سروکلهش پیدا شه. 

_ کی؟ چرا اینجوری میکنی تو؟ تا مقابل در به زور
هدایتش کرد و گفت: 

_ د برو دیگه! کیفش جا مونده حتما برمیگرده. 



یک پای مرد بیرون و پای دیگرش داخل دفتر جا مانده
بود. خیرهخیره در چشمان او نالید: 

_ بیرونم میکنی؟ 

_ آریا ارواح خاک بابا بفهم.  

کیف را مقابل چشمانش باال گرفت و تکان داد. 

_ اینجا محل کارمه، کیف پناهیم جامونده. الزمش داره پس
حتماحتما برمیگرده. 
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چشمان مرد جوان چرخی بین کیف و صورت او زد. آفاق
ولی بیمعطلی بیرونش کرد و با التماس گفت: 

_ برو خونه، عصری برمیگردم ببینمتاا. 

تلخند مرد به تاکید خواهر بزرگش کشیدهتر شد. 

لبهایش ولی مسکوت و بیصدا ماند. سپس سری به تایید
حرف او باال و پایین کرد و دمی بعد، راهش را گرفت و
رفت. با شانه هایی آویزان و چهرهای پریشان! دستهایش

را داخل جیب لباسش فرو برد و از کنار دیوار راه گرفت.



عطا آن سوی خیابان پلکهایش را بست و پنجه هایش را
دور فرمان محکم کرد. تمام رگهای کنار شقیقهاش نبض

گرفته بود و قلبش بیقراری میکرد. 

در یک تصمیم آنی در ماشین را باز کرد و پیاده شد. مرد
جوان هنوز مقابل چشمش بود و هر لحظه دورتر دورتر

میشد. 
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دستی به مقابل لباسش کشید، دزدگیر ماشینش را زد و با
گامهایی بلند سمت دفتر کارش قدم تند کرد. 

فکر اینکه یک مرد جوان در دفتر کار او چه میکند و چه
ارتباطی با آفاق دارد حالش را سخت خراب و آشفته کرده

بود.  

دستش روی بدنه ی در نشست. 

 #۱۱۷
 

آفاق از آن سمت شیشه به سرعت دست روی پلکش کشید
و عطا حق به جانب وارد شد. 

_ سالم، میدونستم برمیگردین، افتاده بود زیر صندلی. 



گفت و با لبخندی محو به کیف مدارک او که در این لحظه
روی میز بود اشاره زد. 

عطا مکثی کرد و نگاهش را از چهره ی محزون او گرفت
و به کیفش داد. 
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سعی میکرد عادی نشان دهد. ولی چشمان سرخ و غم
پنهان در نگاهش حرف دیگری میزد. 

منصرف شد. ندای درونش به سخن آمد و بیاختیار جهبه ی
مقابل را خالی کرد. هرچند که بیتفاوتی در کتش نمیرفت و

این مورد برایش جدیتر از همه ی موارد پیش آمده در
زندگیش بود. حتی جدیتر از بندبند، تمام قراردادهای که تا

به امروز زیرشان را امضا زده بود.  

ولی حضور او هم در زندگیش جدی بود، الزمش داشت. 

مثل هوا برای نفس کشیدن. مثل جریان خون برای ادامه ی
زندگی، مثل آب برای رفع عطشی سنگین! پس برای نگه
داشتنش باید پا روی تصمیمات عجوالنهاش میگذاشت و با

خودش، با غرور و غیرتش، و با تمام آنچه که وسواسگونه
به جانش میافتاد میجنگید. 



با این فکر نزدیک میز ایستاد، کیفش را برداشت و خیره
در چشمان نمناک او تشکر کرد. 
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او کیف را داخل جیب کاپشنش گذاشت و آفاق در ادامه
پرسید: 

_ با اجازتون من تلفن اینجارو دایورت میکنم رو گوشیم. 

امروز مهمون دارم یه کم زودتر میرم، از نظر شما که
مشکلی نداره؟ 

مشکل؟ از نظر او هر چیزی که این زن و تمام 

قابلیتهایش را از او دور میکرد مشکل داشت. ولی مگر
چارهای هم برایش مانده بود. آنقدر در کنترل افکارش

ناتوان بود که آفاق متوجه ی تغییر سیصدوشصت درجهای
چهره و اخالق شد و به تردید افتاد. او ولی سری تکان داد

و در جوابش گفت: 

_ موردی نیست. فقط قبلش با آقای مرادی تماس بگیرین
که بعد از کار مستقیم برن خونه.  

_ بله حتما! بازم اگر فکر میکنید موندنم الزمه... 

_ الزم نیست خانم، به مهمونتون برسید. 
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چقدر غلیظ و جدی جوابش را داد. جوری گفت که انگار
دلخور است یا با مهمان او خصومت شخصی دارد.  

از پیشنهادش به سرعت� پشیمان شد. ولی دیگر کار از کار
گذشته بود و صالح نبود که انصرافش از رفتن را اعالم

کند.  

سروته گفتگو و خداحافظی بینشان به دقیقه نکشید. عطا که
از دفتر خارج شد او خودکارش را محکم روی میز کوبید

و درمانده با خودش نجوا کرد: 

_ اه، خدا بگم چیکارت نکنه آریا، که بودنت یه مصیبته و
نبودنت یه مصیبته دیگه. 

 

یک چشم مادرش اشک بود و چشم دیگرش خون! 

وارد خانه که شد حال و هوی غبار گرفته و سنگینش،
صاف روی قلبش نشست و تهمانده ی نفسش را گرفت. 
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خسته از روزی پرماجرا کیفش را کنار دیوار رها کرد و
کنار دست گلزار مامن گرفت. 

بغض زن حجیمتر شد. او ولی آیهان را از روی پا مادرش
برداشت و در آغوش کشید. 

_ گریه میکنی چرا؟ آریا اینجا بود؟ 

ترک برداشت. شیشه ی نازک شده ی قلب مادر ترک 

برداشت و هایهای گریهاش نوزاد غرق خواب را بیدار
کرد. 

بیچاره آفاق که از راه نرسیده باید شاهد چنین مراسم
غمگینی میبود و دم نمیزد. 

بلند شد، نوزاد را در اتاق گرداند و نوازشوار کنار گوشش
الالیی سر داد. کمکم او آرام گرفت و گریه ی گلزار

فروکش کرد. دقایقی بعد مقابل پای مادرش ایستاد، سری
تکان داد و ناله زد: 

_ چی گفت بهتون؟ 
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گلزار با انگشت تخم چشمهایش را پاک کرد و بغضکرده
به حرف آمد. 



_ هرچی که از دهنش دراومد. بده من اون بچهرو
خستهای! 

آفاق با احتیاط روی دو زانو نشست و نوزاد را به آغوش
او سپرد. 

_ صبر نکرد من بیام؟ گفته بودم بمونه باهاش حرف دارم.

کودک دوباره روی پای زن قرار گرفت و در جواب
دخترش گفت: 

_ چه حرفی؟ هر چی که باید و نباید بار من کرد و رفت. 

پسره انگار نه انگار مادرشم. شست منو گذاشت کنار! 

آفاق پلکی برهم زد و نگاه خستهاش روی چشمان نیمهباز
نوزاد نشست. 

_ آیهان چی؟ نپرسید کیه؟ چیه؟ اینجا چی کار میکنه؟
گلزار سری تکان داد و گفت: 

 800 

  

_ چرا! میدونست پسر آتوساست. مگه میشه زن عموت یه
چیزی بفهمه و دخترشو خبر نکنه. 

_ آهان، پس از طریق پریا فهمیده؟! 

_ آره! ولی اگه بدونی با من چی کار کرد؟  



نگاهشان درهم گره خورد. او سکوت کرد و مادرش ناله
زد: 

_ اصال یه حالی بود. گفت....گفت به خاطر تو همش سرم
پایینه، گفت تکون خورده پریا زده توسرش که مادر باال

سرت نبوده. گفت .... گفت هر چی بدبختی سرمون اومده
باعثش تو بودی. من، آتوسا، این بچه، حتی آفاق  هیچ وقت

ازت نمیگذریم. 

_ غلط کرد. 

آفاق ناله ی دوبارهای کرد و او ضجه زد: 

_ نه! اون داره درست میگه. حق داره، من کی کنارش
بودم که االن بتونم دهنمو پر کنم بگم بشین سرجات. بگم

خجالت بکش با مادرت اینجوری حرف نزن. اون
 801 درست  .

  

میگه، حق میگه. منم که سر پیری یادم افتاده خیر سرم
مادرم، سه تا بچه دارم. منم که دلنازک شدم فکر میکنم از

گل نازکتر نباید بشنوم.  

مکث کرد. با لحن آهستهتری ادامه داد: 



_ تا این نفس میره و میآد باید سرزنش شم تا تاوان بالیی
که سر شماها آوردمو پس بدم. مگه به این راحتیا این ننگ

پاک میشه؟ نمیشه. خودم میدونم 

 #۱۱۸
 

که بد دستی دارم پس میدم. 

به قدری سینهاش سنگینی میکرد که دیگر تاب نشستن و
گوش سپردن به درددلهای او را نداشت.  

بلند شد، همزمان گلزار آب دماغش را باال کشید و گفت: 
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_ من براش با حسن کبابی و نعمت لبویی  هیچ فرقی
ندارم. باز اونا دهنشو شیرین کردن، منکه یه سفرهام�

جلوش پهن نکردم. 

آفاق پلکهایش را بست. حسن کبابی حرفی بود که روز اول
از دهان خودش بیرون زده بود و امروز تحویلش میگرفت.

پس او هم کم از آریا نداشت. روز اول چنان گلزار بیچاره
را کوبیده بود که امروز  نمیتوانست آریا را سرزنش کند. 

سرش زیر افتاد. مهره های خسته ی گردنش تق تقی کرد و
گردنزده عازم اتاق پدربزرگش شد. 



 

ضربهای به در خورد و وادارش کرد که قدمهای سنگینش
را تا پشت در اتاقش بکشد.  

آشفته بود و بهم ریخته. کنجکاو گره ی ریزی بین دو
ابرویش انداخت و گوشش را به بدنه ی در چسباند. 
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_ کیه؟ 

جوابی نیامد. دوباره سوالش را تکرار کرد و شانه باال
انداخت.  

حال و حوصله نداشت. جرو بحثش با گلزار و دیدن پسرک
شیرین آتوسا که اینگونه آواره و بیپناه شده بود، چنان

ضربهای به غرور مردانهاش زده بود که حس میکرد تا
مدتها توان روی پا ایستادن و سر بلند کردن ندارد. 

برگشت، هنوز قدم از قدم برنداشته بود که ضربه تکرار
شد. 

کالفه شد. اختیارش را از دست داد و بدون فکر و عصبی،
در را به روی شخص ناشناسی که روی اعصاب خرابش

پیادهروی میکرد گشود. 

اما باز شدن در همانا و شوکه شدن او همانا! 



سهراب نیشخند مسخرهای به رویش پاشید و پرهام بدون
در نظر گرفتن شرایط سمتش حملهور شد.  

 804 

  

بیدفاع شده بود. به قدری همه ی اتفاقات ناگهانی و
غیرمنتظره رخ داد که حتی فرصت نکرد لب باز کند.  

سهراب بیرون در به تماشا ایستاد و به ثانیه نکشیده جدالی
نابرابر وسط اتاق کوچک مهمانخانه راه افتاد. 

پسرش با آن ه یبت سنگین روی جثه ی ریز دامادش چنبره
زده بود و بیمالحظه سر و صورتش را با ضربات سنگین

مشتهایش نوازش میداد. 

تکیه زد، یکی از دستهایش را داخل جیب شلوارش فرو
برد و آن یکی را به چانهاش کشید. 

منتظر شد. آنقدر که مردک بیغیرت مفصل کتک خورد و
پرهام حسابی فحش کشش کرد.  

سپس سری به تایید برای خودش تکان داد و نجوا زد: 

_ بسه شه! فکر کنم دیگه فهمید چه غلطی کرده. 

سر و صورت مرد جوان داغون بود و صدایش به سختی
درمیآمد. پرهام عصبی رو به پدرش برگشت و غرید: 
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_ نفهمیده. این سگ جونیه که دومی نداره. مرد نیستم اگه
به گ* خوردن نندازمش. 

_ تمومش کن. 

سهراب غرید. پرهام ولی پرغرور برگشت و چانه ی
خونآلود مرد جوان را بین دو انگشتش گرفت و فشرد. 

نفسنفس میزد و از نگاهش آتش میبارید. حرصی از بین
دندانهایش غرید: 

_ میدونم چیکارت کنم. خواهر منو تو غربت ول میکنی
بیغیرت؟ بالیی سرت بیارم اون ورش ناپیدا! 

در این بین، سهراب نگاه ی به جماعت جمع شده در سالن
و پچپچهای درگوشیشان انداخت و دوباره رو به پسرش

غرید: 

_ گفتم بهت پاشو! 
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آریا تلخند زد. تمام عضالت صورتش درد میکرد و طعم
خون دهانش را بدمزه کرده بود. با این حال به طعنه ناله

زد: 

_ تو چرا خواهر منو دوسال تنها گذاشتی؟ غیررت؟ اندازه
ی دهنت نیست برادر. 

مشت پرهام روی هوا ماند و توسط پدرش کنترل شد. آریا
حق به جانب ادامه داد: 

_ سپردمش به تو! گفتی برو هواشو دارم. االن چی داری
بگی؟ االن که زنت کنار دستته و خواهر من.. 

_ بلیط میگیرم برگرد پیش زنت.  

سهراب با گفتن این جمله میان حرف او رفت و پرهام را
به زور از روی سینه ی مرد جوان بلند کرد. ادامه داد: 

_ فعال که آفاق کار میکنه، منم که ازون خونه بیرونشون
نکردم. تو هوای خودتو بگیر. الزم باشه آفاق بلده گلیم

خودشو از آب بگیره. 
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آریا نیمخیر شد و روی آرنج افتاد. 

_ مادر و خواهرمو تنها ول کنم برگردم پیش زن و بچهم؟ 



_ بچه پروو! 

پرهام غرید. سهراب ولی در جوابش گفت: 

_ همون کاریو کن که دوسال پیش کردی. برگشتی که
چی؟ دو نفر اینور به خاک سیاه نشستن بس نبود که دونفرم

اونطرف آواره کردی؟! 

گره ی کوری بین نگاهشان افتاد. زیر چشم سهراب نبض
ریزی گرفت و مرد جوان، حرکتی به لبهایش داد و چانه ی

دردناکش را بین پنجه هایش مالید. 

گویا حرف دیگری بینشان باقی نمانده بود. گوشه ی لب
پرهام به حال و روز پسر عمویش انحنا برداشت. سهراب

ولی مچ دست پسرش را گرفت و با عذرخواه ی از
جماعت کنجکاوی که پشت در ایستاده بودند، رفت و او را

وسط اتاقش تنها گذاشت.  
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مردم بروبر نگاهش میکردند. سعی کرد خودش را جمع
کند و ه یکل خرد و خمیرش را روی تخت بکشد. ولی
نشد. تا تکان خورد تمام استخوانهایش به صدا درآمد و

فریادش اتاق کوچک مهمانخانه را پر کرد. همزمان مسئول



آنجا که توسط یکی از مسافرین خبردار شده بود، باعجله
خودش را به اتاق رساند و تشر زد: 

 

_ چه خبره اینجا؟ دردسر نخواستیم آقا، جمع کن بیا پایین
حساب کتاب کن برو رد کارت. 

جوابش کرد. خیلی راحت، مثل آب خوردن. مثل سهراب
که جوابش کرده بود. گفته بود برگردد و برای همیشه قید

خانوادهاش را بزند. 

 #۱۱۹
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از آن ساعتهایی بود که مدام دلش شور میزد و انتظار یک
خبر بد را میکشید.  

آیهان هم که یک لحظه آرام نمیگرفت. یکریز نق میزد و
روی زمین بند نمیشد.  

کودک را روی شانهاش گذاشت و دوباره راه رفتن را از
سر گرفت. 



گلزار به زور قرص خوابیده بود و نمیخواست این یک
ساعت استراحت را هم از او بگیرد. هرچند که در خواب
هم آرام نداشت و مدام بغض میکرد و چانهاش میلرزید.  

وسط اتاق ایستاد، به سختی نگاه ی به چهره ی ناآرام
کودک انداخت و درمانده ناله زد: 

_ چی شده پسرم، تو دیگه چرا بیقراری؟ دلت درد میکنه؟
داییتو دیدی ناراحتی؟ گرسنهتم که نیست، جاتم که تازه

عوض کردم، میشه زبون باز کنی به خاله بگی چی
میخوای که منم بفهمم چه خاکی به سرم بریزم؟ 
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نمیفهمید. نه او حال نوزاد را میفهمید و نه نوزاد خبر از
حال و روز او داشت.  

درمانده دستی به گوشه ی نم زده ی پلک او کشید و نفسش
را پس فرستاد. 

گویا نسخه ی امشبش را آمدن آریا پیچیده بود. مادرش از
نا رفته و آیهان تالفی نبودن مادربزرگش را سر خاله ی

بیچارهاش خالی میکرد. 

 دوباره به راه رفتن ادامه داد و تسلیم وار با خودش نجوا
کرد: 



_ باشه، توام ناسازگاری کن. فقط دعا میکنم به داییت
نرفته باشی که دنیایی از دستش به عذابن. 

گفت و ریزریز شروع کرد به الالیی خواندن زیر گوش
نوزادی که نه عالئمی از درد داشت و نه شرایط بِد

نخوابیدن. کمکم نجوای گرم الالییش جواب داد، چشمان
آیهان گرم خواب شد و صدای نقونوقش افتاد. 
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خوشحال از این اتفاق، آنقدر دور اتاق چرخید تا خوابش
سنگین شود و روی زمین طاقت بیاورد.  

سپس با نوک پا تشک او را پیش کشید و با احتیاط محل
خوابش را کنار مادرش تنظیم کرد. 

مژه های گلزار خیس بود و لبهایش در خواب میلرزید.  

آه کشید. نوزاد را با بسماهلل و صلوات روی تشک خواباند
و پتوی نرمش را روی تن او باال آورد. 

دلش به حال مادر و حال خرابی که حتی در عالم خواب هم
دست از سرش برنمیداشت میسوخت.  

خم شد، کف دو دستش را بین آیهان و مادرش اهرم کرد و
بوسه ی نرمی کنار صورت گلزار نواخت. 



تنها کار ممکنی که از دستش ساخته بود و البته تنها
عکسالعملی که فعال میتوانست انجام دهد همین بود و بس! 
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دمی بعد بلند شد. خسته از ساعتی قدمرو رفتن و سروکله
زدن با آیهان، دستی به لباسش کشید و عازم سرویس

بهداشتی شد. 

هنوز پایش به درگاه ی در سرویس نرسیده بود که صدای
زنگ موبایلش بلند شد.  

همانجا ایستاد، مستاصل کف دستش را روی سرش گذاشت
و دوباره ناله زد: 

_ ای خدااا! این دیگه کیه؟ 

ناگزیر برگشت. در نیمه باز سرویس را بست و وارد اتاق
پدربزرگش شد. 

نام عطا ولی تیک ریزی بین دو ابرویش نشاند. متعجب از
تماس بیوقت او، شانهای باال انداخت و تماس را برقرار

کرد. 

_ بله، سالم! 

_ سالم، جلوی درم، میتونی بیای بیرون؟ 
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تعجبش دو چندان شد و در لحنش نمود کرد. 

_ االن؟ اتفاقی افتاده آقای پناه ی؟ 

_ نه، فقط اومدی آیهانم بیار دلم براش تنگ شد. 

همزمان نگاهش تا بیرون از اتاق، درست همانجایی که
آیهان و گلزار خواب بودند کشیده شده.  

تازه خوابیده بود. چطور باید شرایط سخت امشب را برای
مرد غریبهای که نسبت به این کودک محبت ویژهای

داشت، توضیح میداد؟ 

چهرهاش حالتی از درماندگی گرفت و در نهایت نجوا کرد:

_ تشریف نمیآرید داخل، چاییمون تازه دمه! 

_ ممنون، مزاحم نمیشم. این بیرون تو ماشین منتظرم! 

_ چشم، فقط یه کم صبر کنید بچهرو آماده کنم. 
 

 814 

  



با عجله سوار ماشین شد، سالمی داد و نوزاد پیچیده در پتو
و قنداق فرنگی را به آغوش او سپرد. 

نگاه مرد جوان با اشتیاق روی چهره ی گرد و فرشته گونه
ی نوزاد دوید و بی اختیار بوسه ای به پیشانی بلند و پر

موی او نواخت.  

آفاق متعجب حرکاتش را دنبال میکرد. گوشه های کاپشنش
را بهم کشید و لب جنباند: 

_ شما؟ اینجا؟ نمیخواین چیزی بگین؟ 

سرش با طمانینه باال آمد و چشمان مخمور و نگاه پر از
خواهشش را به او سپرد. 

_ اینجوری دستاشو حبس کردی اذیت نمیشه؟ 

سوالش را با سوال جواب داد. آفاق ناگزیر رد نگاه او را
گرفت و خیره به قنداق نوزاد در جوابش گفت: 

_ هوا سرده. بعدشم دستاشو زیاد تکون میده از خواب
میپره. 
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_ چند وقتشه؟ قیافهش تغییر کرده، معلومه دهنداره که تپل
شده.  



گفت و گوشه ی لبش کشیده شد. 

چهره ی زن ولی حالتی از گنگی گرفت و دوباره لب
جنباند: 

_ همین روزا میبرمش برای قد و وزن! ماه ی یه کیلو
وزن طبیعیه فکر کنم. البته به چشم من که نمیآد، شما میگید

بزرگ شده. 

لبخند عطا کشیدهتر شد و زیپ قنداق فرنگی را کشید. 

سپس با اشاره ی یک دکمه، بخاری ماشین را روشن کرد
و گفت: 

_ چرا شده. تازه سیبیالشم دراومده. حاال فعال بزار آزادش
کنم، تا برسیم به مرحله ی بعد. 

مرحله ی بعد!؟ منظورش چه بود؟ سواالت و جمالتش
بیسروته نمیزد؟ اصال برای چی آمده بود؟ یعنی دیدن 
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آیهان و گفتگو در مورد قد و وزن و سیبیلهایی که به چشم
او هرگز نیامده بود آنقدر مهم بود؟ 

 #۱۲۰
 



ذهن او در حال دودوتا چهارتا کردن بود که عطا پتوی
دور تن آیهان را روی صندلی پشت گذاشت و در عوض،

جعبه ی کادو پیچ شده ی شیکی را جلو آورد.  

سکوت و ناباوری دو حرکت منطقی و بهجای آفاق بود. 

عطا ولی بیآنکه نگاه ی به چشمان متحیر او بیندازد، جعبه
را روی پاهای کوچک آیهان گذاشت و با حفظ همان لبخند

گفت: 

_ خیلی فکر کردم. یادم اومد بچه که بودم اتاقم پر بود از
این چیزا! 

نگاهش کرد. ادامه داد: 
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_پسر بچه باشی و دلت آدم آهنی نخواد یه جای کارت
میلنگه. 

لبهای زن جوان تکانی خورد و ناله زد: 

_ شرمنده کردین واقعا! چرا خودتونو به زحمت انداختین؟ 

_ زحمتی نبود. بچه ها بهونه ی خوبین برای ادامه دادن. 

خودم دوست داشتم براش هدیه بگیرم. راستی؟ 



نگاهشان درهم تنید. نوزاد همچنان میان بازوان او بود و
نگاه سرگردان زن بین او و چشمان نیازمند مرد جوان! 

_ یادته یه روز بهت گفتم رفتم چون بهونهای برای موندن
نداشتم؟ 

سرش را به عالمت مثبت تکان داد. عطا بالفاصله ادامه
داد: 

_ امروز اومدم بگم اون بهونهرو پیدا کردم.  

مکث کرد. مکثی که پر از حرف بود و نیاز. کمی بعد
پلکهایش را بست و لبهایش را گشود. 
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_ میخوام زندگی تشکیل بدم. دوست دارم بعد از این تمام
لحظه هامو شریک شم. نه با یه نفر! میخوام.... 

میخوام.... 

ترسی ناخواسته تمام وجود زن را در برگرفت. بیاختیار
دستش را پیش برد و آیهان را از میان دستان او قاپید. 

_ ادامه ندین لطفا! 

او ناله زد و عطا نگاه مستقیمش را به کوچه ی تاریک و
بدون عابر داد. 



_ من امروز به اندازه ی تمام لحظه هایی که باید میجنگیدم
و عقب نشستم، با خودم جنگیدم. آفاق؟ _ خواهش میکنم.

بیاین کار برای هم سختش نکنیم. 

عطا تکخند محزونی زد و کف دستش را روی فرمان
ماشین سابید. 

_ دیگه از این حرفا گذشته. خیلی وقته که کار برای من
سخت شده.  
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در ادامه نیمنگاه ی سمتش انداخت. 

_ نمیتونم بهت فکر نکنم.   

مردمک چشمان زن لرزید و لب پایینش را گزید. عطا ولی
محکم و پر قدرت، چشم در چشمش ادامه داد: 

_ خوشبختت میکنم، قسم میخورم برای آیهان بهترین پدر
دنیا باشم. بهترینارو، هرچی که بخواد، هرچی که برای

بزرگ شدنش الزم باشه فراهم میکنم. 

آفاق به سختی آب دهانش را بلعید و ناله زد: 

_ نه! 

_ چرا؟ بهم نمیآد عاشق باشم؟ نمیآید که حرف راست بزنم؟



_ منطقی نیست. لطفا دیگه ادامه ندین وگرنه... 

_ وگرنه چی؟ 

در جواب او نفسی پس داد و درمانده انگشت گوشه ی
پلکش کشید. بغض و آه و حسرتش بهم پیچیده بود. 
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قنداق نوزاد را برداشت، آهسته و با احتیاط او را الی
قنداقش پیچید و ناله زد: 

_ من از نون خوردن میافتم. 

_ میخوای تنهایی بزرگش کنی؟ فکر کردی کار آسونیه؟
آفاق من میخوام کمکت کنم. هم به تو هم به خودم.  

اشک بیاجازه راه گرفت و دانهدانه از زیر چانهاش چکید و
به لبه ی شالش نشست. محزون و پرغرور نجوا کرد: 

_ ممنون، من نیازی به کمک کسی ندارم. 

_ منو نگاه کن! 

دستانش متوقف شد. با مکثی طوالنی نگاه خیسش را به او
سپرد و لب جنباند: 

_ متاسفم، من  هیچ برنامهای برای آیندهم ندارم. 



_ میخوای انگیزه ی یه آدمو برای ادامه دادن ازش
بگیری؟ 
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گوشه ی لب زن به تلخی کشیده شد، نگاهش را زیر کشید
و به طعنه در جوابش گفت: 

_ شما چی؟ نمیخواین که یه دختر بیگناه، که چند ساله به
پاتون نشسته رو بیانگیزه کنید؟ 

اشارهاش به کیت و عالقه ی یکطرفهاش پلکهای مرد
جوان را سنگین کرد. او عصبی گوشه ی لبش را به دندان

گرفت و آفاق، پتوی آیهان را از روی صندلی عقب
برداشت. 

_ موضع من در مورد کیت کامال مشخصه! 

چشم در چشم شدند. ادامه داد: 

_ یه دلیل محکمتر بیار. 

_ قصد ازدواج ندارم. میخوام پسرمو تنها بزرگ کنم. دلیل
از این محکمتر؟ 

عطا تلخندی زد و نفس پری پس فرستاد. 

_ مسخرهس! نه محکمه نه قانع کننده. 
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آفاق رو گرفت. در همان حال پتو را دور تن نوزاد پیچید و
به حرف آمد. 

_ به هر حال! امیدوارم به همین دلیلی که از نظر من
منطقی و از نظر شما مسخرهس احترام بزارید و دیگه

ادامهش ندین. 

_ چیزی اذیتت میکنه؟ میخوام بدونم معذروات داری یااا؟ 

نگاه زن جوان به سرعت� برگشت با اخمی تند غرید: 

_ یا چی؟ 

عطا نفس گرفت. دمی بعد انگشت شصتش را کنار لبش
کشید و با احتیاط پرسید: 

_ پای کس دیگهای وسطه؟  

آفاق ماتش برده بود. نه اصال حس میکرد در فضا معلق
است و هر لحظه ممکن است باال بیاورد. عطا ولی بدون

در نظر گرفتن حال او ادامه داد: 
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_ ببین من میدونم ممکنه فکر کنی  هیچی سرم نمیشه. 

ولی اشتباه ه! من میفهمم عشق یعنی چی. میدونم خواستن تا
چه حد باارزشه و احترام داره، ولی اگه...  

سکوتی کرد و با تاکید بیشتری ادامه داد: 

_ اگه به نظر عجول میآم و بیمنطق، فقط به خاطر اینه که
نمیخوام یهو به خودم بیام و ببینم که از غافله عقب موندم. 

سری که به تاسف تکان خورد و اشکی که یک لحظه خیال
بند آمدن نداشت. هر دو باهم دلهره به جانش انداخت و

ساکتش کرد. چانه ی آفاق لرزید. 

 #۱۲۱
 

تاثر و دلخوری از نگاهش میبارید. متاسف بود، هم برای
خودش و هم برای مردی که اینگونه او را شناخته بود. 
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لبهایش تکان خورد. بعد از سکوتی سنگین و طوالنی
مدت، زبان باز کرد و ناله زد: 

_ واقعا دیگه نمیدونم باید چی بگم. 

گفت، بیمعطلی در ماشین را باز کرد و پیاده شد. 



_ آفاق؟ 

پنجه هایش داخل کفش فشرده شد، نوزاد را محکمتر در
آغوش گرفت و پشت به او، مقابل در باز ایستاد. عطا خم

شد. کمی خودش را سمت او کشید و گفت: 

_ میدونم زن مستقلی هستی. هزار بار به سرم زد بهت
پیشنهاد صیغه بدم پشیمون شدم. 

دندانهای زن محکمتر از هر زمانی روی هم نشست. او
ادامه داد: 

_ باور تو باور منم هست. عشق حرمت داره. برای ثابت
کردنشم هزارتا راه هست که صیغه آخریشه. 
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چرخید، عصبی و حق به جانب! عطا ولی لبخند محوی زد
و گفت: 

_ اگه مطمئن شم پای کسی وسط نیست، اگه بدونم هنوز با
فکِر ... با فکر پدر آیهان زندگی نمیکنی، صبر میکنم. 

_ شب به خییررر آقای پناه ی.  

آنقدر عصبی و ناراحت بود که کلمات در ذهنش
سروسامان نمیگرفت. در ماشین را بهم کوبید. قدمهای



محکمش را سمت خانه کشید و او را پشت سرش جا
گذاشت. 

عطا عصبی ضربهای به فرمان زد و لعنتی زیر لب
زمزمه کرد. 

ناشی بود و بیتجربه! البته ترس و عجله هم باید به تمام
معایبش اضافه میکرد.  

آره میترسید. حضور مردی که صبح از دفتر کارش بیرون
زده بود و مهمان ناخواسته ی امشب او هول به جانش 
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انداخته بود. در گیر و دار همین افکار نگاهش به جعبه ی
جا مانده ی آیهان افتاد. معطل نکرد. بالفاصله جعبه را

برداشت و دنبال او دوید. 

_ صبر کن! 

کلید در قفل ماند و زن جوان حرصی رو به او برگشت. 

عطا ولی لبخند گرمی به رویش زد و جعبه را مقابلش
گرفت. 

_  هیچ بچهای نباید وارد دعوای بزرگترا بشه. 



نفس در سینه ی زن گره خورده بود. نگاه برزخیاش را
پایین کشید و خیره به کاغذ کادوی عروسکی روی جعبه،

نفسش را پس فرستاد. 

_ دعوایی نیست، اگر که بزرگترا مراعات کنن. 

_ فردا سرساعت� دفتر باش. انگار میکنیم که اتفاقی نیفتاده.

گفت و لبخندش وسعت بیشتری گرفت. 
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آفاق پلکهایش را بست. او ولی به زور جعبه را تحویل داد
و راه رفتن را در پیش گرفت. همانطور که سمت ماشینش

قدم برمیداشت، با صدای نسبتا بلندتری ادامه داد: 

_ من صبوری میکنم، توام فکراتو بکن.  

در ماشین را باز کرد و میان آن ایستاد. سپس دستی برای
او بلند کرد و دوباره گفت: 

_ دوتا آدم عاقل و بالغیم، دعوا که نداریم، هوم؟ 

 #۱۲۲
 

کمی آن طرفتر دو چشم عقابی به تماشایشان ایستاده بود.
یکی از مامورین با احتیاط کنار گوش دیگری نجوا زد: 



_ غلط نکنم یه ریگی به کفش این دوتاست. 

خواب بود. مامور جوان تازهکار دستهایش را روی سینه
قفل کرده بود و با چشمانی بسته، راه دهانش برای ورود

چند مگس همزمام باز گذاشته بود. 
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تکخند زد. متاسف لبهایش را باال کشید و با خودش زمزمه
کرد: 

_ مارو ببین با کیا بر خوردیم؟! با این اوضاع میخواد
ترفیع درجهام بگیره. 

نگاهش منحرف شد. در خانه بسته شده بود و خبری از زن
جوان و نوزادش نبود.  

ماشین مدل باالی عطا پناه ی هم در تاریکی کوچه از
کنارشان رد شد و محیط را خلوت کرد. همزمام مامور

جوان از خواب پرید و هاج و واج این طرف و اون
طرفش را نگاه کرد. 

_ هان؟ چی شد؟ کجا رفتن؟ 

_  هیچی، تموم شد تو به خوابت برس. 

تمسخر کالم او باعث شد کمی خودش را جا به جا کند و
دستی کنار لبش بکشد.  
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هنوز به کشیکهای شبانه و مراقبتهای دم به دم عادت نکرده
بود. خجالت کشید. "ببخشید" ریزی گفت و برای دور

کردن این خواب مزاحم چشمهایش را تا حد ممکن گشاد
کرد. 

 

بیرو در وایسی وارد خانه که شد بغضش ترک برداشت و
گریه هایش آهنگین و سوزناک گردید. 

پشت در خانه، درست یک در و دیوار بین او و کوچه ی
خالی فاصله بود. محلی که هنوز بوی عطر مرد جوان را

میداد. عطری که تا عمر داشت از خاطرش نمیرفت. و
البته آن نگاه پر از تمنا و حرفهایی که سرتاسر� بوی

خواستن میداد و نیاز یکی بودن. 

سر خورد. دیگر طاقت ایستادن و تحمل کردن این وزن
سنگین روی زانوهایش را نداشت.  
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روی زمین سرد، پشت به همان کوچه ی خاطرهساز
نشست و از ته دل ضجه زد. 



از خودش، از روزگارش، از تمام آنچه برایش رقم خورده
بود و رقم میخورد شکایت داشت.  

همه چیز بیوقت در خانهاش را میزد. شانس، بخت و اقبال
و اما عشق!  

این متاع گرانبها که گریزی از آن نبود. نه قبل از آمدنش
خبر میکرد و نه برای رفتن زمان مشخصی داشت. 

اصال مگر عشق رفتنی هم بود؟ نبود! به تمام مقدسات قسم
می خورد تا عمر دارد خاطرات امشب و مهری و محبتی
را که از مدتی پیش در قلبش جوانه زده را از یاد نبرد.  

جعبه ی کادویی عطا از روی پتوی آیهان سر خورد و
روی زمین افتاد. 
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صدایش با گریه های او آمیخت. گلزار که از صدای گریه
ی دخترش با تپش قلبی شدید از خواب پریده بود، هراسان
خودش را به حیاط رساند، مقابل او زانو زد و بدون اینکه

علت را جویا شود سر دخترش را در آغوش کشید. 

 #۱۲۳
 



پرس و جو کردن نمیخواست. ضجه های پر از درد
دردانهاش سیمجیم کردن نداشت.  

وقتی مقاومترین فرزندش اینگونه روی زمین سرد وا رفته
بود و از ته دل فغان میزد، یعنی شکستی سخت، از نوعی

که  هیچوقت مرهمی برایش وجود نداشت خورده بود. 

کمی نوازشش کرد و ریزریز با او همنوا شد. آنقدر که
سینه ی آفاقش سبک گردید و خودش پیشنهاد داد که

مادرش از روی زمین بلند شود. 
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هر دو با هم به پا خواستند. شانه به شانه ی هم، با دردی
که دیگر مشترک شده بود، راه افتادند و پسر آتوسا را هم با

خودشان همراه کردند. 
 
 

سرش منگ بود و تخم چشمهایش از شدت گریه های
بیمحل دیشبش میسوخت. تا نماز صبح، وقت و بیوقت،

بیصدا، گوشه ی اتاق پدر بزرگش اشک ریخته و بابت گناه
ی که نمیدانست کی، کجا و چرا مرتکب شدهاست، خودش
را سرزنش کرده بود. گناه ی که اینچنین گره به کارهایش

انداخته بود و اجازه نمیداد  هیچکدام طبق روال پیش برود.



بیحال و حوصله دست از سر خودکار فلکزده برداشته و
زیپ خراب کیفش را کشید. 
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المصب این هم برایش بازی درآورده و وسط راه گیر
میکرد.  

عصبی و محکم آنقدر چپ و راستش کرد تا بالخره باز
شد. زیر لب "اه" کالفهای گفت، شناسنامه، کارت ملی و

تمام مخلفاتش را بیرون گذاشت و تصمیم گرفت جای
نشستن و غصه خوردن، به داد این زیپ کهنه برسد.  

کمی صابون الزم داشت و یک اهرم قوی مثل انبردست،
برای محکم کردن دهانه ی کوچک آن.  

با این فکر بلند شد، وارد اتاقک کوچک پشت سرش گردید
و قالب صابونی را که از قبل برای شستن دستهایش گرفته

بود را برداشت و به جان دنده های زیپ افتاد. 

چه خوب که ترفندهای زندان یکجایی به کارش میآمد. 

صابون اصطکاک بین دنده ها را کم میکرد باز و بسته
کردن آن را روان مینمود. 
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چند باری حرکتش را تکرار کرد. صابون خشک را روی
دنده ها کشید و هربار زیپ کهنه را باز و بسته کرد تا از

روان شدن آن مطمئن شود.  

صدای باز شدن در اما حواسش را پرت کرد. دست از کار
کشید، کیفش را روی میز چهارگوش و کوچک کنار دیوار

گذاشت و همزمان پذیرای صدای شاهان شد. 

_ خانم حبیبی، هستین؟ 

قالب صابون کنار کیف نشست. او به سرعت کف دو
دستش را بهم مالید و از اتاقک بیرون زد. 

 

بدتر از حال او حال شاهان بود. در عجب از بازی
روزگار پشت میزش نشست و تمام بدبختیهای خودش را از

یاد برد. 

مرد جوان، سرش را بین دو دستش گرفته بود و خیره به
سنگ سفید کف دفتر، از حال خراب این روزهایش 
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میگفت. و چیزی که این میان در باورش نمیگنجید،
درماندگی و پریشانی گانگستر جوانی بود که همه چیز به

او میآمد اال استیصال! 



دلسوزانه پنجه هایش را درهم کرد و پرسید: 

_ چیزی میخورین براتون بیارم؟ 

نگاه مرد جوان باال آمد. بیحرف سری به عالمت نفی تکان
داد و کمر راست کرد. به نظر میآمد برای حرف زدن نیاز
به زمان دارد و صبوری. گویا جمالت را در ذهنش سبک

سنگین میکرد و هربار واکنش عجیبی از خودش نشان
میداد.  

قمر در عقرب بود شاید. آن از حال بد خودش و این از
حال خراب شاهان. 

در نهایت مرد جوان شال هنریش را از دور گردنش باز
کرد و بیحوصله روی زانو گذاشت. سپس نگاه خستهای به

او انداخت و پرسید: 
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_ آخرین باری که مدیا رو دیدین کی بوده؟ آفاق مکثی کرد
و متعجب در جوابش زمزمه کرد: 

_ اووم، دو روز پیش یه سر اومد دفتر و رفت. تقریبا هر
روز با هم در تماسیم چطور؟ 



قفسه ی سینه ی مرد باال و پایین شد و چیزی شبیه آه
کشیدن از بین لبهایش بیرون زد. سپس نیمنگاه ی به او

انداخت پرسید: 

_ تا حاال چیزی از من به شما گفته؟ 

ابروهای آفاق باال رفت. شاهان تکانی به خودش داد و
متمایل به او نشست. 

_ حتما یه چیزی گفته. میدونم که ارتباط خوبی با شما
داره. پس اگه حرفی زده خواهش میکنم صادقانه و

خواهرانه به من بگید. 

گیر افتاده بود. التماس و درماندگی مرد جوان از یک
طرف و محبت و رفاقت مدیا از جانب دیگر!  
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چطور میتوانست همزمان به هر دو پاسخ دهد و متعهد
بماند؟ 

آب دهانش را به سختی فرو برد. مکثی کرد و ناگزیر لب
زد: 

_ خب، خب من یه چیزایی شنیدم. ولی کامل و مستند
نیست. همینطوری از البهالی حرفاش با کیت فهمیدم که یه

ارتباطی، یا یه چیزی تو این تعاریف بینتون بوده. 



شاهان اینبار، بلندتر و پرتر از قبل نفسش را بیرون داد و
آرنج راستش را روی زانو خم کرد. سپس پیشانیاش را بین

دو انگشت گرفت و ناله زد: 

_ دارم دیونه میشم. کاش یکی پیدا میشد میتونست حالمو
درک کنه. 

_ چی شده مگه؟ ببخشید دخالت میکنم ولی از مدیا حرفی
 838 سر زده؟  .

  

پلکهای شاهان برای لحظهای بسته و به روی او گشوده
شد. 

_ میخوامش. 

ابروهای آفاق باال رفت. شاهان دستش را از پیشانی گرفت
و ادامه داد: 

_ خودش که فکر دیگهای میکنی. چه میدونم، خیال میکنه
نامردم، بیمعرفتم، بیانصافم، ولییی... 

_ ولی چی آقا شاهان؟ 

_ ولی گیرم. خدا میدونه هر ثانیه به این فکر میکنم که اگه
مثل عطا دستم تو جیب خودم بود  هیچوقت اجازه نمیدادم

نه اون عذاب بکشه نه خودم. 

 #۱۲۴



 

_ منظورتونو متوجه نمیشم. یعنی چی دستتون تو جیب
خودتون بود؟ مگه االن نیست؟ اصال نمیفهمم چرا این 
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چیزارو به من میگید؟ چرا با خودش درمیون نمیزارید که
هر فکری درموردتون نکنه؟ 

تلخند آمد و ترکیب ناخوشایندی با غم نشسته در چهره ی
مرد جوان ایجاد کرد.  

_ نمیتونم. به شما میگم چون حس میکنم بیشتر از بقیه
درکم میکنید. چون سرد و گرم کشیدهاین، باال و پایین

زندگی رو دیدین، پس حتما میدونید یه مرد وقتی سرش
باالست که همه چیش مال خودش باشه، خصوصا اونی که

بیشتر از همه براش اهمیت داره. 

_ نمیفهمم، واقعااا نمیفهمم چی میگین. 

تلخند مرد کشیدهتر شد و سرش را پایین انداخت. سپس
کجخند تلخ دیگری زد و گفت: 

_ بزارین اینجوری بگم.  

مکث کرد. 
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_ به نظر شما اگر پاش بیفته مدیا بین منو شغلش کدوم
انتخاب میکنه؟ 

آفاق نگاه درشت کرد. شاهان با حفظ همان کجخند دستی
روی سرش کشید و نجوا کرد: 

_ برای همینه که میخوام دستم تو جیب خودم باشه.  

مکث کرد. این بار دو آرنجش را روی زانو قفل و پنجه
هایش را مقابل بدنش قفل کرد. ادامه داد: 

_ یه پدر و مادر پیر دارم که برام خیلی زحمت کشیدن. 

دار و ندارم تو زندگی همین دوتان. همه ی آرزشونم
خوشبختی این دراز بیخاصیته که جلوت نشسته. 

_ خدا حفظشون کنه. 

آفاق همانطور که خیرهخیره نگاهش میکرد ناله زد. 

شاهان اما سری به تشکر تکان داد و همزمان با پس
فرستادن نفسش گفت: 

_ ممنون، ولی یه چیزی هست.  
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لب پایینش را زیر دندان کشید. سکوتی کرد و دوباره به
حرف آمد. 

_ یه عروس میخوان آفتاب مهتاب ندیده. پیرن دیگه، چه
میشه کرد. 

تکخند زد. نگاهش سنگفرش سفید را نشانه رفت و از
سکوت مودبانه ی او نهایت استفاده را برد. 

_ اگه...اگه بتونم خودمو بکشم باال، اگه...اگه برسه اون
روزی که مثل عطا نه، نصف عطا بشم، خیلی خوب میشه.

سرش را باال گرفت. نگاه محزون و درماندهاش را به
چشمان او سپرد و بیتعارف لب زد: 

_ اونوقت دست مدیارو میگیرم و میبرم پیش خودم. 

میشم همون پسری که هر پدر و مادری آرزشو داره. زنم
میآد زیر سر خودم، منم سرمو باال میگیرم به همه میگم

بفرمایید، اینم اون آقا شاهان که همگی فکر میکردین 
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فقط بلده تیپ بزنه و موهاشو بلند کنه. نه! این شاهان دیگه
اون شاهانی نیست. این شاهان جربزه داره.  

انگشت شصت و سبابهاش را باال گرفت و اندازه ی
کوچکی را نشان داد. 



_ یه ریز جنم که تونسته خودشو جمع کنه و دل همهرو به
دست بیاره. 

 هیچ فکر نمیکرد سینه ی مرد جوان اینهمه سنگینی کند. 

مملو از درد بود و حرفهایی که دنبال دو گوش بیکار برای
شنیده شدند میگشتند. 

دلش سوخت. نه اصال آتش گرفت. برای چشمانی که عشق
را به خالصترین شکل ممکن، فریاد میزد و برای داشتنش

بیطاقتی مینمود. 

حاال میفهمید چرا شاهان در جشن تولد کیت حضور نداشت
و چرا از مدیا و شلوغکاریهایش دوری میکرد. 
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دوستش داشت. اینقدر که ترجیح میداد از هر چیزی که
مدیا را به چشم او کوچک میکند دوری کرده و به تنهایی

رو بیاورد.  

عقیده بود دیگر! عقیده هایی که به مرور تبدیل به سلیقه
میشدند و چشم انسان، جز آن  هیچ چیزی دیگری را

نمیدید. 

بعد از رفتن شاهان با دست محتوی کیفش را کنار زد و
دوباره پنجه هایش را زیر چانه قفل هم کرد. 



نگاهش به در بود و فکرش همهجا! 

حرفهای شاهان، غم نهفته در چشمان مدیا، پیشنهاد ناگهانی
عطا، قلب نافرمان خودش که توان رام کردنش را نداشت و

در نهایت کیت و دلی که هرگز دوست نداشت آزرده
خاطرش کند.  

همه ی اینها به عالوه ی دیر کردن آریا! 
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 هیچ اثری از برادر لجوج و ترمز بریدهاش نبود. انتظار
داشت حداقل امروز بیاید و درباره ی رفتار زشت

دیروزش با گلزار توضیح بدهد. ولی آریا رفته بود که رفته
بود. نه شمارهای، نه آدرسی!  هیچ،  هیچی نداشت که به

آن متوسل شود و سراغی از این یاغی خونهخرابکِن
سرکش بگیرد.  

لحظهای کف سرش از این همه فکر داغ شد و 

شقیقه هایش تیر کشید. چین ریزی به پیشانیاش افتاد. 

دمی بعد کف دستهایش را به صورتش کشید و کالفه از
پشت میزش بلند شد. 



مدام حس میکرد کار مهمی را میان بلبشوی ذهنش
فراموش کرده و هرچه تالش مینمود آن را به خاطر

نمیآورد. 

 تا مقابل در دفتر پیش رفت. ابتدا از پشت شیشه نگاه ی به
آن سوی خیابان و تیر چراغ برقی که دو روز پیش، 
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مامن برادرش بود انداخت و سپس به یاد مدیا و تقاضای
شاهان افتاد. 

دستش داخل جیب مانتو ماند و هرگز به قفل در و باز
کردن آن نرسید. 

به سرعت برگشت، چند گام بلند سمت میز برداشت و با
عجله تلفن همراهش را از البهالی تمام وسایلش قاپید و

انگشت روی شماره ی مدیا کشید. 

چند لحظه بعد تکیهاش را به آن داد و پنجه های دست
چپش را زیر بغلش پنهان کرد. 

_ سالاام عشق! 

صدای نارسای مدیا از پشت خط آمد. لبخندی زد و در
جوابش گفت: 

_ سالم عزیزم خوبی؟ 



_ خوووب! دارم عین چی با ورق طال کار میکنم. اگه
قیافمو ببینی؟!  
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گفت و خندید. آفاق حس میکرد که او گوشی را به سختی
بین شانه و گوشش نگه داشتهاست. 

 #۱۲۵
 

صدایش بد میآمد و لرزش داشت. مکثی کرد و پرسید: 

_ خسته نباشی، میگم اگه سرت شلوغه بعدا زنگ بزنم؟
مدیا صدایی از خودش درآورد، ثانیهای بعد، انگار که

جابهجا شده باشد رو به کیت تذکر داد: 

" تو ادامه بده من االن میآم" 

_ کجااا؟ وایستا بابا تازه گیرت آوردم. 

 زمزمه کرد: 
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_  هیچوقت نمیخوای بزرگ شی، نه؟ 

_ دیگه از این بزرگتر؟ خر کدخدام برام پشت چشم میآد
کجای کاری؟ _ خجالت بکش. 



_ کشیدم بایگانیش کردم تو زیر زمین. تو چطوری؟ آیهانو
بردی واسه قد و وزن یا همینطور بیکار وایستادی آمار منو

بگیری؟ 

آفاق خندید. "عجبی" در جوابش زمزمه کرد و ادامه داد: 

_ امروز اگه بشه میبرمش. فقطط! 

_ جااان؟ فقط چی قربون اون چشای مشکی خوشگلت بشم
مممن! 

چقدر غلیظ و با محبت و پر انرژی حرف میزد.  

با این شرایط، آیا میتوانست او را به نشستن و گفتگو
کردن، پیرامون یک موضوع جدی و اساسی دعوت نمود؟

آفاق متفکر مکثی کرد و نجوا زد: 
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_ خدا نکنه. خواستم بگم ... بگم اگه ممکنه امروز یه
سری به من بزن. 

_ واجبه؟ چرا صدات یهو سقوط کرد؟ چیزی شده؟ 

_ نه عزیزم! حالم خوبه، ولی یه موضوع مهمی هست که
باید تو تنهایی در موردش حرف بزنیم. 

_ کی؟ 

_ هر وقت سرت خلوت شد. 

_ من اومدم.  



گفت. بدون صبر و تحمل مابقی کار را به کیت سپرد و
دوباره گفت: 

_ بشمار سه تنگ دلتم. 

تماس قطع شد، آفاق نگاه متعجبی به صفحه ی تماسش
انداخت و با خودش زمزمه کرد: 

_ آخه من به تو چی بگم؟ 
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سپس گوشی را پایین گرفت و قدمزنان از میز فاصله
گرفت.  

همچنان چشم به راه آریا بود و ذهنش گرفتار هزار و یک
علت ریز و درشت. 

جفت دستهایش را داخل جیب لباسش فرو برد و از پشت
شیشه به تماشای خیابان نیمه شلوغ ایستاد. 

 

مدیا پنجه هایش را دور فرمان نگه داشت، چشمهایش را
بست و سرش را به عقب برد.  

جلسه بیرون از دفتر، داخل ماشین برگزار شده بود و
اکنون آفاق منتظر بود او لب باز کند و نتیجه ی 



حرفهایش را از بین لبهای مهروموم شده ی دختر بیرون
بکشد. 

مدیا ولی لبخند بیصدایی زد. انگشتانش را روی فرمان به
بازی گرفت و با چشمانی بسته زمزمه کرد: 
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_ خدابیامرزه، مادرم همیشه میگفت، آخرش این خلبازیات
کار دستت میده. 

_ مدیا، عزیزم؟  

سر دختر روی پشتی صندلی نیمچرخی زد و چشم در
چشمان نگران او، در جواب دلداریش لب زد: 

_  نور به قبرش بباره، چشم بسته غیب میگفت. خب، بگو
ببینم شاهان دیگه چیا گفت؟ 

_  هیچی، همینا که شنیدی. 

سرش برگشت. دوباره جایگاهش را پیدا کرد و خیره به
سقف ماشین آه سنگینش را بیرون فرستاد. 

_ یه چیزی بپرسم راستشو میگی؟ آفاق آب دهانش را
بلعید. او پرسید: 



_ تو چی؟ توام فکر میکنی من یه دختر الکیخوِش بیخیالم؟
_ مدیااا؟ 
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گفت و به دلداری دست به بازوی او کشید. مدیا ولی
برگشت و نگاهش رنگ جدیتری گرفت. 

_ تعارفو بزار کنار آفاق. نظرت راجعبه من چیه؟ 

آفاق سینه پر کرد، همزمان با رو گرفتن از او سرش را به
تاسف تکانی داد و نفسش را رها کرد. سپس چشم در چشم

او شد و با جدیت تمام پرسید: 

_ واقعا میخوای بدونی؟ 

مدیا خیلی خونسرد سرش را به تایید تکان داد. 

_ اوهوم! 

_ خب پس خوب گوشاتو باز کن. 

تامل کرد. ابتدا با نگاه چرخی در نینی چشمان او و زد
سپس شمردهشمرده و محکم گفت: 

_ از نظر من تو، مهربونترین و بامعرفترین و دوستترین
دوست دنیایی. 

_ الکی؟ 
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_ واقعا میگم. فقط... فقط؟ مدیا خنده ی بیجانی کرد و
گفت: 

_ آهان، همین فقط گفتنش برام کافیه. 

آفاق مکث کرد. ابتدا گذاشت او کمی کنجکاو شود و سپس
با لبخند در جوابش گفت: 

_ فقط یه کم لوسی. 

_ وااا! 

_ جاِن تو! آخه اینم سواله میپرسی؟ 

صدایش را کمی کلفت کرد و در ادامه، ادای او را درآورد.

_ تعارفو بزار کنار آفاق، نظرت راجعبه من چیه؟ مدیا
خندید. آفاق گفت: 

_ واال! یه کم اعتماد به نفس داشته باش. حاال یه بنده خدایی
اومده حرف دلشو، اون چیزی که سلیقه ی قلبیشه با من

درمیون گذاشته. تو باید به خودت شک کنی؟ 
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نگاهش کرد. سکوت کوتاه ی بینشان برقرار شد. کمی بعد
مدیا سرش را از پشتی صندلی گرفت، متمایل به او نشست

و انگشتان دست چپش را روی فرمان نگه داشت. 

_ یادته یه بار بهم گفتی فکر نکنم  هیچ کس باشه که از
آزادی بدش بیاد؟ 

آفاق سرش را به تایید تکان داد. مدیا اشارهای به او زد و
پرمنظور پرسید: 

_ پس چرا من همیشه فکر میکنم معذبی؟ یه نگاه به من
بنداز، االن آزادی از آِن منه یا تو؟ 

نگاه آفاق از روی صورتش گرفت و تا نوک ناخنهای
صورتی رنگش فرود آمد. لبهایش تکان خورد. فکری کرد

و در جوابش به حرف آمد. 

_ خب آزادی برای هر کسی یه جور معنی شده. مثال تو،
پوشش راحتو آزادی میدونی. ولی از نظر من آزادی 
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یعنی یه جوری بپوشم که  هیچ نگاه ی دنبالم نباشه. وقتی
مدام حس کنم یکی داره منو میپاد معذبم. 

 #۱۲۶
 



عالوه براینکه اصال دوست ندارم یکی مثل زن جمال،
همیشه نگران باشه که یکی مثل من، ممکنه یه روز دل و

دین از شوهرش ببره. اون و امثال اون خیالشون راحت
باشه انگار آزادیرو به من دادن. 

_ و دیگه؟ 

_ و دیگه اینکه زیادی داری بزرگش میکنی. شاهان ازم
خواست بپرسم هنوزم دوستش داری یا نه؟ ببین مدیا! 

_ جونم؟ 

_ جونت سالمت. بحث من و تو االن آزادی و سر و شکل
و نوع نگرشمون به زندگی نیست. بحث ما سر زندگی و
تصمیم توئه! من به شاهان گفتم بهتر بود همون اول نظر 
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تو رو میپرسید بعد کنارهگیری میکرد. االنم از تو 

میپرسم. حاال که دیگه میدونی علت چی بوده و ازت چی
میخواد، حاضری باهاش بمونی و به خاطر اون با بعضی

چیزا خداحافظی کنی؟ 

نگاه دختر خیره و لبهایش مسکوت ماند. آفاق حرکتی به
سرش داد و دوباره پرسید: 

_ چی کار میکنی االن؟ حاضری یا نه؟ 



مدیا چرخید، با چشم به مسیر پیش رو نگاه کرد و با
خودش زمزمه کرد: 

_ دلم برای مامانم تنگ شده. یه سر باید برم امامزاده
صالح! 

_ خدا رحمت کنه! امامزاده خاکش کردین؟ 

گوشه ی لب دختر کشیده شد و نیمنگاه ی سمت او انداخت.

_ نه بابا بهشت زهرا(س) 
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_ پس چرا اونجا؟ خب برو سر خاکش! 

_ نمیشه.  

سینه پر کرد. ادامه داد: 

_ اول یه نذری دارم که باید اداش کنم. بعدش اگه تونستم
سر خاکش بشینم و خجالت نکشم ازش، میرم و حرفامو

باهاش میزنم. 

_ میخوای مشورت کنی یا بگی دعات کنه؟ 

مدیا پر از حسرت پلکهایش را روی هم گذاشت و ناله زد: 

_ میخوام درد دل کنم. 



سکوت غمگین ایجاد شده، ذهن آفاق را سمت سعید و
روزهای شیرین کودکیش کشید. 

دست به سینه شد. محزون و متفکر آه ی کشید و بیاختیار
نجوا کرد: 

_ بابام همیشه میگفت کم توجه ی یه زن قبل از ازدواج و
اشتیاقش بعد از ازدواج جواب میده. میگفت اگه مردیو 
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دوست داری بد نیست گاه ی سرتو بندازی پایین و خودتو
محکم بگیری. ولی بعدش رها باش. یه جوری که انگار از

اولم متعلق به خودش بودی. 

برگشت، لبخند محوی زد و رخ به رخ او ادامه داد: 

_ بگذریم که داری منو میپیچونی. ولی از من به تو
نصیحت! یه کوچولو خودتو بگیر، ضرر نمیکنی. 

ابروهای مدیا باال رفت و با مزه لب جنباند: 

_ چه بابای فره یختهای! حتما زندگی عاشقانهایم داشته،
نه؟ 

لبخند تلخ آفاق کشیده شد و جواب مثبتش همراه با آه از
عمق وجودش بیرون زد. 



_ آره هه! بابام عاشق مامانم بود. 

_ خدایی مامانت عاشق شدنم داره. راستی آفاق، میخوام
بابامو سروسامون بدم، مامانت قصد نداره از تنهایی

دربیاد؟ 
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آفاق چشم درشت کرد. دمی بعد صدای خنده ی بلند مدیا با
ضربهای که به شیشه ی بغل خورد تالقی کرد و اجازه نداد
او لب به سرزنش باز و بابت این همه سطحنگری مالمتش

کند. 

برگشت، متعجب از دیدن عطا شیشه ی ماشین را پایین
کشید و سالم بگیرنگیری تحویلش داد. 

عطا سر خم کرده بود و متعجب داخل ماشین را نظاره
میکرد. لبخند داشت، ولی در عین خوشرویی سعی میکرد

مسیر نگاهش را کنترل کند.  

_ چیه دختر؟ خیابونو گذاشتی رو سرت؟ خندهداره، بلندگو
بگیر بشین رو سقف ماشین همه استفاده کنن. 

تن و بدن آفاق بیدلیل و با دلیل سراسر دستخوش حضور او
شده و خیلی ریز از داخل میلرزید. مدیا دستش را مقابل

دهانش مشت کرد و با ته مانده ی خنده در جوابش گفت: 
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_ نه بابا عمومی کردنش مجاز نیست. نهخبر؟ اینجایی
برادر؟ 

راستی اینجا چه میکرد؟ آفاق بی آنکه سرش را بلند کند به
هزار و یک علت حضور او فکر کرد که اولین و آخرینش

برمیگشت به پیشنهاد شب گذشته و غم عشقی که تا صبح
مثل بختک روی سینهاش سنگینی کرده بود.  

عطا لب باز کرد و به شوخی در جواب مدیا گفت: 

_ نه دیگه، عمومی کردنش مجاز نیست.  

گفت و نیمنگاه ی سمت چهره ی درهم و گر گرفته ی او
انداخت. گفت و نفهمید با جواب بیمنظورش چه ولولهای

درون او به پا کردهاست. 

نگاه ملتمس آفاق برای لحظهای باال رفت. مدیا در جواب
عطا به شوخی لب زد: 

_ جانجان! 

عطا اما بیتفاوت از کنارش گذشت و به آفاق اشاره زد. 
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_ تو دفتر منتظرم. بحثتون تموم شد تشریف بیارید
بیزحمت.  

کنجکاوی به سرعت گردی صورت مدیا را پر کرد. آفاق
درمانده چشمی نجوا کرد و در نهایت عطا نگاه ی بین

جفتشان چرخاند و راه ی دفتر کارش شد.  

او رفت و مسیر رفتنش به نگاه دخترها مزین شد. 

مدیا همانطور که پشت سر مرد جوان را با چشم آب و
جارو میکرد پرسید: 

_ این چقدر حالش خوب بود، خبریه؟ 

آفاق ولی دست جنباند، به سرعت در ماشین را باز کرد و
پیاده شد. سپس رو به او خم شد و گفت: 

_ خوب فکراتو بکن، شاهان منتظر جوابه. منم برم که
هرچی زنگخور داشتم فدای تو کردم امروز! 

گفت و بالفاصله در ماشین را بست. مدیا صدایش زد. تندو
تند و بیوقفه! 
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_ آفاق؟ آی دختر صبر کن ببینم، کجا؟ 



او ولی ماشین را دور زد و دستش را از این سمت به معنی
خداحافظی بلند کرد. 

درونش آشوب بود و کاسه ی سرش پر از افکار درهم و
برهم! مقابل در ایستاد، نیمنگاه پریشانی سمت دخترک

کنجکاو انداخت و وارد شد. 

 #۱۲۷
 

عطا پشت به او، روی میز خم شده بود و چیزی را روی
برگه ی کاغذ کوچکی یاداشت میکرد. 

با دلشوره از کنارش گذشت و آهسته نجوا زد: 

_ من برم سماور زیاد کنم. 

نگاه مرد باال رفت. فرار کردنش به چشم میآمد و خندهدار
مینمود. لبخند آمد و گوشه ی لبش جا خوش کرد. سپس 

 862 

  

سرش پایین افتاد و ناغافل چشمش به شلوغی کنار سیستم
خورد. 

خط ریزی بین دو ابرویش نشست. طولی نکشید که جلد
رنگی شناسنامه به کنجکاویش افزود و با تانی کمر راست

کرد. 



کمی آن طرفتر آفاق آبی به صورتش زد و پای سینک کهنه
و شورهزده ی گوشه ی اتاقک ایستاد. 

کف دستهایش به لبه ی آن بود و سرش رو به سقف کوتاه
اتاقک! 

آمده بود که چه کند؟ حرف بزند؟ دوباره مسئله ی شب
گذشته را پیش بکشد و با اعصاب و احساسات او بازی

کند؟ و یا اینکه او را متقاعد بسازد؟ 

آب دهانش را بلعید. سردی حاصل از چکه های آبی که از
درز لباسش نفوذ کرده و به پوست تنش رسیده بود را به

جان خرید و سراغی از سماور کوچک کنار سینک گرفت.
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در هر صورت که باید این مسیر ناهموار را طی میکرد تا
به مقصد و منظور او پی ببرد.  

اهرم کوچک کنار سماور را چرخاند. محض اتالف وقت
قندان و استکان را هم داخل سینی گذاشت و ناگزیر از

اتاقک بیرون زد. 

بیرون آمدن همانا و رو به رو شدن با نگاه دقیق و
چهرهای که ردی از ناباوری داشت همانا. 



برای لحظهای قلبش از تپیدن ایستاد. او نگاه ترسیدهاش را
تا پنجه های متحرک مرد پایین کشید و در عوض مرد

جوان، با جلد قرمز رنگ شناسنامه، ضربهای کف دستش
نواخت و حق به جانب غرید: 

_ تو شنامهت سفیده بعد بچه بغلت میگیریووو 

_ شما... شما با اجازه ی کی رفتی سر وسایل من؟ 

بالفاصله میان کالم او رفت و نگاه ترسیدهاش را تا
خردهریزهای کنار سیستم کشید. وسایلی که همه چیز 
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میانشان پیدا بود اال این شناسنامه ی کوفتی! تاسف خورد. 

به حال خودش و حواسپرتیاش. تاسفی که دیگر سودی به
حالش نداشت. رازش از پرده بیرون افتاده بود و اکنون جز

دفاع از حیثیتش راه دیگری نمیدید. برگشت و چشم در
چشم او، منتظر جوابش شد. 

عطا اما کم نیاورد. تاب این همه مدت دروغ شنیدن و
زودباوری را نداشت. قدمی از میز فاصله گرفت و دوباره

غرید: 

_ دروغ گفتی؟ 



او ولی به سختی آب دهانش را فرو برد و سرش را به
عالمت نفی چپ و راست کرد. عطا بیتوجه به حال خراب

او تشر زد: 

_ چرااا؟ 

_ نگفتم. من ... من... 

_ تو چی؟ حرف بزن. اون بچه مال کیه؟ 
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صدای فریادش میان چهاردیواری کوچک دفتر اکو شد و
گوش دختر را پر کرد. چشمهایش را بست. قدمی به عقب

برداشت و بغضکرده ناله زد: 

_ فقط حقیقت پنهان کردم، همین! 

_ همین، فقط حقیقتو پنهان کردی؟ احمق گیر آوردی مگه؟
حرف بزن ببینم اون بچه مال کیه؟ 

عطا دوباره فریاد کشید و فضای کوچک اتاقک را برای او
تنگتر و تنگتر کرد. 

چانه ی آفاق لرزید. خیره و محزون در چشمان طلبکار او
که گویا آتش از میانشان زبانه میکشید، کمی صدایش را

باال برد و درمانده ناله زد: 



_ میخوای بدونی؟ 

عطا سکوت کرد. او ولی تلخندی زد و دلخور در جواب
سکوت او گفت: 

_ بچه ی خودمه، خود خودم. 
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گفت و با انگشت به قفسه ی سینهاش اشاره زد. 

مرد جوان ماتش برد. نه انگار یخ زد. تلخند آفاق ولی جان
بیشتری گرفت و متاسف پلکهایش را روی هم گذاشت. 

اصال توقع نداشت به این راحتی قضاوت شود. حتی دشمن
هم نمیتوانست چنین ضربهای به روحیه او وارد کند که

قضاوت نابجای عطا کرده بود. 

با قلب شکسته و پاهایی که دیگر عالقهای به ماندن در این
مکان را نداشت برگشت، کیف داغونش را از روی میز

برداشت و از کنار مرد خشکیده مقابل در اتاقک گذشت. 

بغضکرده و دلخور! سینهاش بار سنگینی را با خودش
حمل میکرد که ده مرد آهنی از تحمل آن عاجز بودند.  

عطا از جایش تکان نخورد. انگار با بِِتن قالبش را گرفته و
در این نقطه نصبش کرده بودند. مثل مجسمهای بیجان

ایستاده بود و به ته اتاقک و جای خالی او نگاه میکرد. 
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دختر جوان ولی تمام خردهریزهایش را داخل کیفش ریخت
و شناسنامه ی دردسر� ساز را از بین پنجه های او بیرون

کشید.  

درنهایت خداحافظی پرمنظوری کرد و رفت. رفت که
برای همیشه برود. اینجا دیگر جای ماندن نبود. جایی که

آدمهایش سر سوزنی روی هم شناخت نداشتند و به راحتی
برچسب میزدند، جای مناسبی برای ماندن و نفس کشیدن

نبود. 

با اشک و گریه از دفتر بیرون زد و بند کیفش را روی
شانه انداخت.  

ایستگاه اتوبوس چند قدم باالتر از محل کارش بود. البته
محل کار سابقش، که اگر میخواست منصف باشد خاطرات

شیرینی از آن را، با خودش تا ابد میکشید. 

رسیدنش همزمان شد با آمدن اتوبوس! او باال پرید و عطا
بعد از دقایقی شوک به خودش آمد. 
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خودش مانده بود و جای خالی دختر و یک دفتر خالی. 

جنبید. با عجله از دفتر بیرون زد و شاهد سوار شدن او
شد. 

دیر شده بود اما! آفاق نگاه دلخور و پر از حسرتی سمت او
و دفتر کار سابقش انداخت و راه ی شد. 

 #۱۲۸
 

کیفش را در آغوش گرفت. سرش را به شیشه ی کثیف و
سرد اتوبوس چسباند و به بختی که گویا با تاروپود سیاه

بافته بودنش فکر کرد. 

سرش فریاد کشیده بود. نگاهش، حرفهایش، و آن ژست
حقبهجانبش، همه و همه مثل سوهان، روح و روانش را

میسابید و پیش میرفت. 

پلکهایش را بست، آه سوزناکش را پس فرستاد و ندید که
بخار نفسش شیشه ی کنار صورتش را چطور کدر کرد. 
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مثل ارتباط آنها که به آنی کدر شده بود. مثل تمام این بیست
و هفت سال عمری که با یک اشتباه، تباه و رنگی از کدر

بودن به خودش گرفته بود. 



چشم باز کرد. نم اشک پرده ی نازکی بین مردمکهای او و
هرآنچه مقابل چشمش بود انداخته و اجازه نمیداد خوب

ببیند. با این حال چهره ی لتوپار برادرش را از پشت آن
دید تیره و تار تشخیص داد و به سرعت از جا کند. 

_ آقا! آقا بیزحمت نگه دار باید پیاده شم. 

نگاهش با نگاه آریا درآمیخت. اتوبوِس در حال حرکت
مجبورش کرد از صندلی کناره بگیرد و دنبال برادرش تا

انتهای آن بدود.  

آریا هاج و واج وسط پیادهرو ایستاد و تالش بیثمر او را
نظاره کرد. تمام مسافرها متعجب نگاهش میکردند که

راننده با عصبانیت از جلوترین نقطه ی اتوبوس صدا بلند
کرد و گفت: 
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_ چی کار میکنی خانم؟ بگیر بشین ایستگاه بعدی پیادهت
میکنم. 

ایستگاه بعدی دیر میشد. برادرش را از دست میداد و شاید
دیگر نمیتوانست آنچه را که تا به این لحظه برایش صبر

کرده بود را به زبان بیاورد.  



کف دستهایش روی شیشه ی بخار گرفته ماند و جا
انداخت. پیرزنی که از میان جمع حاضر، دلش به حال

نزار او سوخته بود، گوشه ی لباسش را گرفت و کشید. 

_ بشین مادر! آروم بگیر بهش میرسی. 

بعضش به شدت گلوگیر و غیرقابل تحمل بود. زانوهایش
خم شد. همانجا کنار دست پیرزن وا رفت و ناله زد: 

_ دیگه کی؟ آخ خدا، خسته شدم از این همه مصیبت. 

گفت، کف دو دستش را روی صورتش گذاشت و بی
تعارف ناله سر داد.  
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بغل دست زنی مهربان که گویا حال او را بهتر از هرکسی
درک میکرد. ثانیهای بعد سر دختر را روی شانهاش گرفت

و مادرانه نجوا کرد: 

_ توکل کن دخترم، توکل! 

چقدر؟ تا کی؟ کاسه ی صبرش لبریز بود از این همه توسل
و صبر و صبر و صبر! 

ویبره ی تلفن همراهش تنها مامن کوچک و نحیفی را که
برای چند لحظه پناهش داده بود را گرفت. 



مشکالت آنقدر بیانصاف بودند که حتی روی شانه ی غریبه
ها هم چشم دیدن او را نداشتند. 

ناگزیر سر بلند کرد، با انگشت نم روی گونهاش را گرفت
و تلفن همراهش را خارج کرد. 

نام حضرتی اما آه به نهادش نشاند. به یاد آورد چیزی را
که از صبح پیاش میگشت و البهالی مشغله های ذهنیاش

نمیافت. 

 872 

  

امروز با برادران حضرتی جلسه داشت. قرار بود در
حضور عطا قرارداد جدید تنظیم شده را مقابلشان بگذارد تا

امضا کنند.  

لب پایینش را گزید. پس عطا محض امضای قرارداد
سروکلهاش پیدا شده بود. و چقدر احمق بود او که خیال

میکرد تمام حواس مرد فقط حول محور درخواستش
میچرخد و بس! 

رد تماس داد. گوشی را داخل جیب مانتو فرو کرد که
دوباره زنگ خورد و اعصابش را بهم ریخت. 

عصبی آن را باال گرفت و همزمان با دیدن شماره ی
ناشناس ابرو پراند. 



ممکن بود یکی از حضرتیها باشد و یا.... یا عطا پناه ی که
با شماره ی دیگر میخواهد کوه ی از حرف و سرزنش

بارش کند.  
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همراهش آنقدر زنگ خورد که ناله ی پیرزن بلند شد و
کنار گوشش پچ زد: 

_ جواب بده عزیز! نمیخوای، قطعش کن مردم اذیت نشن. 

نیمنگاه درماندهای سمت او انداخت و در نهایت تماس را
برقرار کرد. 

_ الو! 

صدایش گرفته بود و آثار گریه به خوبی در آن به چشم
میآمد. آریا از آن سوی خط تک سرفهای کرد و گفت: 

_ زنگ زدم بگم دنبالم نیا. من میخوام برم. شاید ... شاید
تونستم پریارو راضی کنم که با هم برگردیم ایران. 

_ آریا ... آریا قطع نکن، فقط یه لحظه! 

حس میکرد او پشت خط لبخند میزند و محزون ایستاده تا
حرف او را بشنود. کمی روی صندلی جا به جا شد. 

خیالش که از بابت حضور او، پشت خط آرام گرفت، آهسته
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پنجه هایش را کنار صورت و پایین لبه ی گوشی گرفت و
با صدایی خفه گفت: 

_ بمون همونجا کارت دارم. االن پیاده میشم، جون بچهت
برای یه بارم که شده حرف گوش کن. 

م. من غلط کردم آفاق، _ زحمت نکش، حرفاتو از َبرََ
نمیدونم به چه زبانی باید بگم *ه خوردم که سایه ی این

عذاب دست از سرم برداره؟ 

_ بمون .... تا .... بیام. 

به تاکید گفت و دستوری!  هیچ صدایی از آریا درنیامد. 

چند لحظه بعد دوباره به حرف آمد و گفت: 

_ میبخشمت، حاللت میکنم به شرطی که وایستی و به
حرفامو گوش بدی. 

باز هم جوابش سکوت بود و سکوت. فقط صدای نفسهای
کشدار مرد بود که در گوشی میپیچید و آرام خاطرش 
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میشد. گوشه ی لبش انحنا برداشت. در نتیجه "آفرین
پسری" از پشت خط نثارش کرد و آیکون قرمز را کشید. 

 

چند کوچه و خیابان یک نفس دویدن و میانبر زدن نا و نوا
برایش نگذاشته بود.  

ایستاد، سر همان پیادهرو که جایش گذاشته بود ایستاد و
سردرگم نگاه ی به این طرف و آن طرف انداخت. 

 #۱۲۹
 

اثری از آثارش نبود. به هر طرف که نگاه میکرد آدم میدید
و و مغازه و ماشین. ولی آریا را نه!  

انگار که بازهم خودسری کرده و به حرفش گوش نداده
بود. 
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هوف بلند و خستهای پس داد و تصمیم گرفت کوچه های
این خیابان عریض و طویل را یکییکی پیاش بگردد بلکه

پیداش کند. 

از اولین و دم دستترین کوچه شروع کرد.  

گویا کوچهگردی شده بود بخشی از سرنوشتش!  



یک روز به دنبال آتوسا و روز دیگر آریا! 

آریا که از دقایقی قبل هوایش را گرفته بود، دلش سوخت و
از پشت پژوی پارک شده، مقابل بوتیک زنانه بیرون آمد.  

غرور و غیرتش جنبید. برای خواهری که یک ایستگاه
دویده بود که فقط چند کلمه با او حرف بزند. 

عرض خیابان را رد کرد. با شانه هایی آویزان و دستهایی
که از بیکاری و سرما داخل جیب بارانیاش پنهان شده بود.

آفاق به سرعت� جلو میرفت و چشم میچرخاند. کوچه ی
خلوت و خانه هایی که بعضا عقبنشینی کرده بودند 
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میتوانست محل خوبی برای مخفی شدن این برادر خیرهسر
باشد. 

آریا خودش را به او رساند، از پشت سر صدایش زد و
فرصت نداد این مسیر طوالنی را تا ته طی کند. 

به سرعت برگشت، خوشحال از شنیدن صدای او راهش را
کج کرد و رخ به رخ او ایستاد. 

_ اینجایی؟ خدارو شکر، فکر کردم باز زده به سرت ولم
کردی به حال خودم. 



لبخند داشت. لبخندی که به محض دیدن او کمکم رنگ
باخت و جای تعجب گرفت. آریا در جوابش لب جنباند: 

_ دوره ی این کارا تموم شده. االن دیگه مثل پیرمردا باید
بشینم تا رسیدن حضرت اجل، ثانیه شماری کنم. 

دست آفاق باال رفت، میان کالم او زخم گوشه ی پیشانیاش
را نوازش داد و دلسوزانه ناله زد: 

_ صورتت چی شده؟ 
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او ولی بالفاصله سرش را عقب کشید و گفت: 

_ مهم نیست، یه تسویه حساب کوچولو بود. 

_ کوچولو؟ آریا جای سالم نداری، تو به این میگی
کوچولو؟ آریا تکخند زد. 

_ نسبت به زخمی که به تو زدم خیلیام بزرگ نیست. 

نگاه آفاق همچنان روی صورت زخمی و کبود او دور
میزد و غصه میخورد. 

_ من بخشیدمت. االنم خواستم ببینمت که بگم مامان حالش
خوب نیست. 

نگاهش را پایین کشید. چشم در چشم او پرسید: 



_ کار کی بوده؟ 

گوشه ی لب آریا انحنایی برداشت و نجوا کرد: 

_ چی، صورت من یا حال خراب مامان؟ 

 879 

  

_ اونی که زخم و زیلیت کرده؟ سر چی آخه؟ نکنه بازم به
کسی بدهکاری، آره؟ 

گفت و نگاه نگرانش را در نبنی چشمان او چرخاند.  

آریا آب دهانش را بلعید و خیره در چشمان مهربان و
محزون او جواب داد: 

_ تو چرا اینقدر خوبی آخه؟ 

_ آریا؟ 

صدایش زد. او ولی بیتاب خواهرش را در بر گرفت و
کنار گوشش نجوا کرد: 

_ برمیگردم. از جای من از مامان معذرت خواه ی کن،
بگو آریا گفت غلط کردم. بگو جبران میکنم. دعا کنه بتونم

پریارو راضی کنم، وقتی برگشتم زانو میزنم جلوی چشم
همه کف پاشو میبوسم. 
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چانه ی آفاق روی شانه ی برادرش بود و استخوانهای
شانهاش زیر فشار انگشتان او در حال له شدن. بغض کرده

لب باز کرد و پرسید: 

_ نمیخوای بگی کی این بالرو سرت آورده؟ 

آریا لبخندی زد و به آرامی از او فاصله گرفت. چهره ی
خسته و نگاه بیفروغ و بینی قرمز خواهرش تصویر جالبی
برای ایستادن و تماشا کردن نبود. لب جنباند، ولی قبل از
اینکه کالمی از بینشان بیرون بزند، دستی روی شانهاش

نشست و با قدرت تمام او را عقب کشید. 

آنقدر ناگهانی که تعادلش را از دست داد و به لحظه نکشیده
سینه ی دیوار چسبید. 

وحشت تمام وجود دختر را پر کرد و هراسان شد. عطا که
صورتش بیشباهت به یک ببر زخمی نبود، یقه ی مرد

جوان را چسبید و صورت به صورتش غرید: 
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_ بیصاحاب عوضی! تو دفتر کار من چه غلطی میکردی،
هان؟ 



صدای فریادش میان کوچه ی خالی پیچید و هراس دختر
را دو چندان کرد. نگاه ی به این طرف و آن طرف

انداخت. 

وسط بازار شام زندگیشان فقط حضور بیموقع او را کم
داشت. آن همه به این شکل و صورت! خصمانه و بیمنطق!

پاهایش بیجان و زبانش الکن از هر اعتراضی بود.
همانطور که ناباورانه، از نزدیک به صحنه ی درگیری

نگاه میکرد ناله زد: 

_ ولش کن. 

عطا ولی چشم و گوشش را به روی حقیقتهای بسته بود. 

بی تفاوت از کنار ناله ی او گذشت و فشار بیشتری به
خرخره ی مرد جوان وارد کرد. 

_ حرف بزن کثافت، خر گیر آوردی؟ دیدمت اون طرفا
 882 پالسی، چی کارهای هان؟  .

  

آریا بیدفاع تلخندی زد و در نهایت آفاق به خودش اجازه ی
مداخله داد. کمی صدایش را باال برد و همزمان لبه ی

کاپشن چرم او را گرفت و از پشت کشید. حرصی فریاد زد
و گفت: 

_ به تو ربطی نداره، دستتو بردار تا زنگ نزدم پلیس بیاد.



نگاه برزخی عطا چرخید و لبهایش را بهم دوخت. 

از آن دست نگاه هایی که خون مقابلش را سد کرده و
غالف عقلش را کشیده بود. در جوابش غرشی کرد و

پلکهای دختر را روی هم نشاند. 

_ اینم یه پنهانکاری دیگهس؟ 

 #۱۳۰
 

_ برادرمه! تو از جون من چی میخوای که هرجا میرم
دنبالمی؟ 

پلکهایش را باز کرد و با جدیت تمام ادامه داد: 
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_ برو رد کارت. اینقدر تو زندگی من موسموس نکن آقا،
چیزی گیرت نمیآد. 

گفت و با یک گام بلند بازوی برادرش را گرفت و کشید. 

عطا همچنان مصر بود که آریا را له و لورده کند. آفاق
ولی با اصرار و به کمک نفوذ کالمی که داشت، آریا را از

زیر دستان او بیرون کشید و پشت به عطا، یقه ی لباس
برادرش را مرتب کرد. در همان حین لب زد: 



_ دیگه نمیخوام ببینمت. یه امانتی کوچیکم تو خونه داری
که میدم پست برات بیاره. 

عطا کماکان خشمگین بود و حق به جانب. دست به کمر
ایستاد. با پاهایی که به عرض شانه باز بود و فکی که

ریزریز تکان میخورد.  

آریا ریشخندش کرد. زیر پلک او ولی نبضی گرفت و
دوباره به حرف آمد. 
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_ زود خودتو نشون دادی. خوبه که بیشتر از این فریب
اون ظاهر مظلومتو نخوردم. 

درد به جانش نشست. کالم مرد جوان مثل خنجری تیز به
عمق قلبش فرو رفت و همه ی وجودش را به آتش کشید. 

بازهم پلکهایش را بست. لب پایینش را به دندان گرفت و
دمی بعد رو به برادرش گفت: 

_ بریم. 

عطا  هیچ یک از حالتهای صورت او را ندید. فقط ایستاد
و رفتنشان را نظاره کرد. آریا اما با هر قدم برمیگشت و

نگاهش میکرد. تا انتهای کوچه! درست تا وقتی که از



مقابل چشمش دور شدند، ایستاده بود و مثل دیدهبان از
جایش تکان نمیخورد. 

 

وارد خانه که شد یکراست سروقت کمد رفت و تمام
لباسهایش را بیرون کشید. 
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گلزار دلواپس دنبالش سرازیر شد و کنار دیوار ایستاد. 

اشک دخترش یک لحظه بند نمیآمد و با عجله در حال تا
کردن لباسهایشان بود.  

دل نگران سرش را به دیوار چسباند و ناله اش را رها
کرد. 

_ از وقتی اومدیم این خونه یه روز خوش نداشتیم. 

نمیتونم غصه هاتو ببینم. اشکت که درمیآد قلبم تیر میکشه. 

در جواب او، پشت دستش را روی صورتش کشید و گفت:

_ از اینجا میریم، بیا کمک کنم همهچیرو جمع کنم. 

گلزار سر از دیوار گرفت و متعجب نگاهش کرد. آفاق در
ادامه نگاهش را پایین کشید و گفت: 



_ منتظر پسرتم نباش. عذر خواه ی کرد گفت اگه باز
مسیرش افتاد این طرف، میآد جلوی همه کف پاتو میبوسه! 
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از دیوار کند، بیتعادل سمت او رفت و کنارش زانو زد. 

سپس دستش را روی دست او گذاشت و مانع انجام کارش
شد.  

_ رفت؟ 

آفاق سرش را به تایید تکان داد. گلزار پرسید: 

_ چرا؟ نگفت بهت؟ 

_ سهراب! تهدیدش کرده که باید برگرده. البته حقم داره. 

این بچه درست کرده، یکی دیگه باید جورشو بکشه؟! 

گفت و نگاه محزونش را به او سپرد. 

آه از نهاد مادرش بلند شد. متاثر پلکی روی هم گذاشت و
لبش را به شدت گزید. دمی بعد چشم باز کرد و پرسید: 

_ حاال تو چرا گریه میکنی؟ جمع کنیم کجا بریم، نمیخوای
به مادرت چیزی بگی؟ 
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آفاق دوباره مشغول شد. عصبی و کالفه، دانهدانه 

لباسهایش را مچاله کرد و بدون نگاه کردن به چشمان او
در جوابش لحن ملتمسش گفت: 

_ بیسرپناه نمیمونیم. کمک کن اینارو تا کنم، خالصه یه
گوشه پیدا میکنم که چند شب بتونم شماهارو جا بدم. 

_ آفاق؟ 

گلزار صدایش زد. او ولی با التماس سرش را باال گرفت و
گفت: 

_ خواهش میکنم مامان. من دیگه نمیخوام اینجا بمونم. 

دیگهام برنمیگردم سر کارم. فعال همینقدر بدون که همه
چی بهم ریخته، بدم بهم ریخته! 

سکوت برقرار شد. گلزار که در نگاه پر از خواهش او
دنبال علت این تصمیم ناگهانی میگشت، در نهایت تسلیم شد

و نجوا کرد: 

_ باشه، هر چی که تو بگی. 
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لبهای بیروح و خسته ی دختر کشیده شد. در همین فاصله
مادرش کامل روی زمین نشست و به کمک دخترش رفت.
آهسته و با طمانینه. آفاق فقط نگاهش میکرد. چقدر صبور

و متواضع و حرفگوش کن شده بود این زن. شاید اگر
بیست سال پیش، زمانی که هنوز سعید زنده بود و برای
نگه داشتن زندگیشان با چنگ و دندان مبارزه میکرد، او
هم کمی از خودگذشتگی کرده و سرکشی نمیکرد، اکنون

وضع و روزگار  هیچکدامشان این نبود.  

گلزار لباس مچاله شده را از بین دستان او کشید و تا زد. 

همزمان به حرف آمد و گفت: 

_ این خونه از اولشم بهمون نیفتاد. صاحبش راضی نیست،
همون بهتر که بریم. 

_ قول میدم خیلی اذیت نشی. 

 لبخندی زد و در جواب دخترش گفت: 
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_ منکه آفتاب لب بومم، دعا میکنم بچه هام بیشتر از این
اذیت نشن. 

_ مامان! 



نگاه گلزار همچنان فراری بود. دانهدانه لباسهای تا شده را
روی هم چید و گفت: 

_ آب بخوریم زهر میشه میره پایین. چشم سهراب دنبال
خونشه. ببین کجا خودت راحتتری منم باهات میآم. 

لبهایش به جوهر بیرنگ مهر سکوت، تزیین شد. 

همینکه بیشتر از این بازخواستش نکرده بود جای شکر
داشت. مطیع و فرمانبردار و مهربان شده بود. و از همه

مهمتر که به او و تصمیمهایش اعتماد داشت.  

بغضش را فرو داد. با وجود اینکه سینهاش ماالمال از درد
بود، به کمک او رفت و مابقی وسایلشان را وسط اتاق

پدربزرگش جمع کرد. 

 #۱۳۱

 890 

  
 

_ میدونی تو این مدت به چی خیلی فکر کردم؟ 

گلزار یا علی گفت و برای جمع و جور کردن وسایل آیهان
راه ی هال شد. آفاق ادامه داد: 



_ به اینکه چطور شد که عمو حاضر نشد دامادش بره
زندان، ولی من که مثال قرار بود یه روز عروسش بشم و

پسرش اون همه دم از عاشقی میزد قربونی کرد؟ 

گوشه ی لب گلزار کشیده شد. از کنار سر نوزاد، لباسهایی
را که تازه خشک و تا کرده بود را برداشت و از همانجا

در جواب دخترش گفت: 

_ چون عموت  هیچوقت نمیخواست تو عروسش بشی. 

دختر سادهدل من! فکر کردی با این مادری که تو داشتی،
زن عموت میذاشت پات به خونهشون باز بشه؟ _ آریا

چی؟ مادر من با آریا مگه فرقی داشت؟ حرفا میزنی شمام.
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_ الکی نمیگم. سهراب از اولم دختر دوست بود. جونش
بود و پریا! بعدشم پرهام اختیار یه لیوان آبم از خودش

نداره. سهراب نباشه از گشنگی میمیره. به الدرم بلدرم اون
زمانش نگاه نکن. االنم اگه باباش نباشه همین گوشهکنارا

جنازهشو پیدا میکنن. 

نگاه آفاق باال رفت. مادرش با دستانی پر میان قاب در
ایستاده بود. سری به تایید حرفش برای او تکان داد و گفت:

_ آره دخترجان! این موهارو تو آسیاب سفید نکردم.    



پیش آمد. 

_ اینقدری تو اون خراب شده آدم جور واجور دیدم که بفهم
لیاقت دختر من یکی مثل عتیقه ی بیدست و پای سهراب

نیست. 

کنار او نشست. لباسهای آیهان را گوشه ی چمدان جا داد و
پرسید: 
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_ حاال میگی کجا میخوای مارو ببری؟ آفاق مکثی کرد و
لب زد: 

_ یه امشب مهمونسرا طاقت بیارید از فردا میفتم دنبال
کار! 

_ پول چی؟ میتونی جور کنی؟ 

_ به پرستو زنگ میزنم. تو نگران نباش خودم یه کاریش
میکنم. 

 

به محض ورود نوک کفشش به لنگه کفش وارونه ی عطا
گیر کرد و سکندری خورد.  



به سختی خودش را جمع کرد. سرپا ایستاد و در حالیکه
زیر لب، پشت سر او غرغر میکرد لنگه کفشش را

گوشهای پرت و سمت گلخانه روانه شد. 

_ عطا؟ آی پسر کجایی؟ این چرندیات چی بود پشت هم
 893 ردیف کردی، هان؟  .

  

مقابل شیشه ی قطور و سرتاسری� گلخانه ایستاد و ناباورانه
شاهد دود غلیظی شد که تمام فضا را پر کرده بود. بوی تند
سیگار زیر دماغش زد. چهرهاش حالتی از اکراه گرفت و

وارد شد. 

عطا ولی به سرعت دو انگشتی را که سیگار الی آن بود
باال گرفت و غرید: 

_ حرف مفت بزنی خوابوندم دهنت. 

لبه ی تخت چوبی نشسته و دو آرنجش روی زانو اهرم
تنش کرده بود. فاضل با همان چهره ی درهم پیش رفت و

غرید: 

_ چه بوی گندی راست کردی. چه خبره؟ جنگه مگه ه ی
سیگار پشت سیگار! 

نگاهش باال رفت. از ته سیگارهای زیر پایش گرفت و به
چهره ی پرسشی و منتظر او رسید. 



_ برو بیرون! 
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_ قاط زدی دیگه! اون از پیامای خوشگلت خوشگلت، اینم
از مدل حرف زدنت. 

_ هرچی میکشم از دست تو میکشم. برو بیرون فاضل
اعصاب ندارم یهو دیدی ... 

_ گمشو بابا واسه من از این اداها نیا که اول و آخرت
دست خودمه.  

فاضل حق به جانب میان حرفش دوید. سپس مکثی کرد و
ادامه داد: 

_ با آفاق چتون شده؟ اون چرت و پرتا چی بود برام
نوشتی، چیه؟ چه خبره؟ 

عطا خیرهخیره نگاهش کرد. دمی بعد پکی عمیقی به
سیگارش زد و آن را زیر پایش انداخت. فاضل با اکراه

حرکات او را دنبال میکرد که ناغافل مرد جوان بلند شد و
یقه ی او را بین پنجه هایش گرفت.  
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_ تو گفتی نگهش دار، توی لعنتی! توی زبونبازه بیعقل،
وگرنه من احمق کی گول ظاهر آدمارو خورده بودم که این

دومیش باشه. 

دهانش بوی تند سیگار میداد و از نگاهش خون میبارید. 

خطوط پیشانی فاضل عمیقتر شد و رو گرفت. 

_ من گفتم برو عاشق شو؟ 

 نگاهش کرد. با صدای بلندتری فریاد کشید. 

_ آره من گفتم؟ 

چشمان جفتشان به جنگ یکدیگر رفت. عطا ولی نگاهش
را ریز کرد و غرید: 

_ کی گفته من عاشق شدم؟ 

_ خفه بابا، خیال کرده همه عین خودش آره ه! 

نگاه عطا دقیقتر شد. او گفت: 

_ پس من بودم شب تولد کیت چشم دختر مردمو از کاسه
درآوردم. تابلویی آقا عطا، کجای کاری؟ 
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گفت و دستش را بلند کرد. فک عطا محکم شد. لحظهای
بعد لبش را به دندان کشید و او به عقب هول داد. فاضل

تلوتلو خوران چند قدمی برداشت و او دوباره غرید: 

_ تو این مصیبتو گذاشتی تو دامن من، تو! 

گفت و انگشتش را سمت او گرفت. 

فاضل ولی دستی به یقه ی لباسش کشید و در جوابش گفت:

_ پسر ه یجده ساله بودی که من برات تعیین تکلیف کنم؟
گردن من ننداز عطا. کف دستمو بو نکرده بودم که تو ندیده

و نشناخته، زرتی میخوای عاشق شی که جلوشو بگیرم. 

_ ولی تو اصرار کردی. گفتی  هیچ آفاقی نباید دست خالی
بره بیرون. تو با اون تعصب احمقانهت یه کاری کردی که

تا عمر دارم خودمو سرزنش کنم. 
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فاضل رو گرفت. سپس لپهایش را پر کرد و ذرهذره
بیرون فرستاد.  

_ باشه من کردم. حاال بگو ببینم جریان چیه؟ 
 

عطا برگشت، پشت به او دستی به صورتش کشید و گفت: 



_ برو بیرون االن وقتش نیست. 

دست فاضل ولی روی شانهاش نشست و کنار گوشش نجوا
کرد: 

_ چیزی ازش دیدی؟ رفتم دفتر بسته بود. چی دیدی که
یهو افسار پاره کردی؟ 

گردن عطا نیمچرخی زد و نگاه ی به پنجه های او روی
شانهاش انداخت. صدایش مالیمتر و لحنش مهربانتر

مینمود. نفسی پس داد و با لحنی گرفته در جوابش گفت: 

_ شناسنامهش سفیده! 

 #۱۳۲
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_ خب که چی؟ شناسنامه ی منم سفیده، مگه جرمه؟ عطا
بالفاصله برگشت و سینه به سینه ی او صدا بلند کرد. 

_ تو چرا حواست نیست. دختره وقتی اومد اینجا گفت
شوهر داره. بعدش کاشف به عمل اومد شوهرش مرده،

حاالم که از غیرغافل معلوم شده که اصال شوهری در کار
نیست. اینا میدونی یعنی چی؟ 



گوشه ی لب مرد جوان انحنای ریزی برداشت و سعی کرد
خونسردی خودش را حفظ کند. 

_ نه! میشه تو برام توضیح بده لطفا؟ 

_ یعنی دروغ گفته. یعنی اصال معلوم نیست اون بچهای که
ادعا میکنه مال خودشه پدرش کیه. 

لبخند فاضل کشیدهتر شد و متاسف در چشمان سرخ او لب
زد: 

_ واقعا که عطا! 
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_ هان؟ االن فقط میتونی یه چیز بگی.  

انگشت تهدیدش را باال برد. 

_ اونم یه حرفی که حالمو از اینی که هست خرابتر نکنه. 

فاضل سری تکان داد و با دست، انگشت تهدید او را پایین
انداخت. سپس لبهایش بهم کشید و زمزمه کرد: 

_ از کجا مطمئنی دروغ گفته؟ 

_ ای بابا، این انگار نمیفهمه من چی میگم. برگشت. 

عصبی یک دستش را به کمرش زد و دست دیگرش را باال
گرفت. 



_ میگم شناسنامهشو دیدم. با چشم خودم. سفید بود. 

سفیده سفیده. 

 هیچ صدایی از مرد جوان نیامد. نیمنگاه ی به پشت سرش
انداخت و او را در حال فکر کردن دید. طولی نکشید که

فاضل سرش را باال گرفت و گفت: 
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_ ممکنه صیغه بوده یا یه چیزی شبیه این! خیلیا اینجوری
میشن عطا، اینکه تعجب نداره. 

_ باز داری طرفشو میگیری، باز داری رو اعصاب من
راه میری، باز داری میگی اون بیگناه ه، آتیش منو تندتر

میکنی. 

فاضل تکخندی زد و گفت: 

_ آب بریز رو آتیشت برادر. حتما با خودشم اینجوری
حرف زدی که گذاشته رفته دیگه. 

عطا اخم کرد. او پرسید: 

_ واقعا بهش چی گفتی؟ نکنه شناسنامه رو که دیدی فاز و
نولت چسبید و فیوز پروندی؟ 



نگاه عطا برگشت و در جوابش سکوت کرد. فاضل دوباره
دست روی شانه ی او گذاشت و آهستهتر گفت: 

_ حتی یه کوچولو احتمال ندادی ممکنه راست بگه و تو
داری زود قضاوتش میکنی؟ 
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عصبی ضربهای به دست او زد و از روی شانهاش
انداخت.  

مغزش هنگ کرده بود و ذهنش درست کار نمیکرد.  

روی تختش ولو شد. خسته و بیمار ساعدش را روی
پیشانی گذاشت و گفت: 

_ قضاوتی در کار نبود. محکم گفت بچه ی خودمه. وقتی
خودش داره اعتراف میکنه چه قضاوتی؟ 

او سکوت کرد و اجازه داد مرد جوان لبه ی تختش جا
خوش کند. لبخند دیگری به چهره ی آشفته ی او زد و

گفت: 

_ خب وقتی بچه ی خودشه بگه نیست؟ 

ساعدش را برداشت و تند نگاهش کرد. فاضل با حفظ همان
خونسردی ابرو باال داد. 



_ عجیب نیست. ببین، میتونه تو نامزدی باردار شده باشه،
بعدش شوهر مرده و بچه مونده رو دستش! هستن 
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خانواده هایی که چون عرسشونو نمیخوان از نوهشونم
حمایت نمیکنن. 

_ منظورت چیه؟ 

_ منظورم اینه که تند رفتی. هم تو انتخابت که یه کمی زود
به نظر میاومد. هم تو قضاوت کردن که اصال بهت نمیآد. 

عطا نیمخیز شد. او ولی دست روی شانهاش گذاشت و مانع
شد. 

_ این دختره آفاِق عطا! همونی که به خاطرش حاضر
شدی دفتر اجاره کنی که راحت باشه. همونی که شب تولد

کیت اون بلوا رو به خاطرش به پا کردی. 

_ ولی ... ولی من هنوزم نمیتونم باور کنم. 

برگشت سر جایش و سرش را روی بالش جا به جا کرد. 

فاضل در جوابش خندهای کرد و چرخید. سپس خم شد،
پنجه هایش را مقابل پا قفل هم کرد و گفت: 
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_ همین دیگه، عشق همینش بده. 

مکث کرد. دوباره نیمنگاه ی سمت چهره ی او انداخت و
ادامه داد: 

_ اینکه حس مالکیت آدمو تحریک میکنه و نمیزاره منطقی
فکر کنه. 

عطا که اصال حوصله ی شنیدن حرفهای فلسفی و منطقی
را نداشت، با یک حرکت تند پشت به او کرد و در حالیکه

جفت دستهایش را روی سینه جمع میکرد غرید: 

_ میخوام بخوابم. برو بزار آروم شم. 

_ میخوای فرار رو به جلو کنی. خودتم خوب میدونی چی
میگم. 

_ نمیدونم، نمیخوام که بدونم. 

_ ولی الزمه که بشنوی. مهمه که بدونی وقتی عاشقی حق
نداری هر طور که دلت خواست رفتار کنی. تو فقط  .
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عاشقی، مالکش نیستی که هر وقت یه چیزی باب میلت
نبود چشمتو ببندی و دهنتو باز کنی. 



_ برو بیرون فاضل! 

_ من برم مشکل تو حل میشه؟ اگه میشه که با سر برم. 

ولی میدونم که نمیشه. میدونم که تو االن تعادل نداری من
نباشم یه بالی دیگه سر خودت میآری. 

_ اونش دیگه به تو مربوط نیست. وقتی مردم تو بیا
جنازمو جمع کن. 

صدای خنده ی فاضل به هوا رفت و "ایشاهلل" محکمی در
جوابش گفت. 

کمی بعد جفت دستهایش را روی تخت گذاشت و نیمتنهاش
را عقب کشید. سرش را رو به سقف گلخانه گرفت،

"آخیش" بلندی زمزمه کرد و لب جنباند: 

 905 

  

_ از روزی که دیدمش سر به مهر بوده. نمیخوام بگم
هرکی سر به مهره خطا نمیکنه. ولی این نه! تو این مدت

همه جوره میتونسته خودشو جلوه بده اما نداده. 

آه کشید.  

_ انتخاب خوبی کردی عطا، بهت تبریک میگیم. ولی اینم
بدون، همونقدر که سر به مهِر، رازهای سر به مهر زیادیم

داره. پس اول کشفش کن، بعد برای خودت نقدش کن. 



گفت، بیامان از جایش بلند شد. 

 #۱۳۴
 

عطا پشت به او ابرو درهم کشید و پرغرور لبهایش را بهم
دوخت.  

او ولی بیحرف خودش را به شیشه ی غبار نشسته ی
گلخانه رساند و بعد به حرف آمد. 
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_ جای دوری نمیرم. سرت سبک شد بیا بیشتر مشاوره
بگیر. 

کنار بینی مرد جوان چین ریزی افتاد و پلکهایش را روی
هم گذاشت.  هیچ حوصله ی مسخرهبازی و این حرفا را

نداشت. قفل دستهایش روی سینه تنگتر و تنگتر شد. 

فاضل ولی با لبخند گلخانه را ترک کرد و دوباره گفت: 

_ این درم باز بزار هوا عوض شه. حیف، من اگه جای
این خوشگال بودم میپیچیدم دور گردنت خفهت میکردم. 

او که رفت، خیره به سنگ سفید دیوار سینه پر کرد. 



حرفهای فاضل مانند تلنگری سفت او را به خودش آورده و
تازهتازه داشت عقلش را به کار میگرفت.  

حق با او بود. این زن با این همه قابلیت نیازی به دروغ
گفتن و شومن بازی درآوردن نداشت. آنقدر قوی بود که در

مقابل او سکوت کند و برود. 
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به اینجا که رسید گر گرفت. ضربتی بلند شد و یقه ی
لباسش را تکانتکان داد.  

افکارش اما همچون سایه زیر نور مهتاب دنبالش میدوید. 

پس تکلیف آن مردی که ادعا میکرد برادرش است چه
میشد؟ اگر واقعا راست میگفت پس پدر آیهان به حق زنده
نبود و اینجا مشخص میشد که خطاکار واقعی عطاست نه

آفاق. 

درمانده پاهایش را باال کشید و زانوهایش را داخل شکم
جمع کرد. سپس دو آرنجش را به آنها چسباند و سرش را

بین کف دستهایش گرفت.  

ولی خوشبینی و سادگی زیاد هم ممکن بود کار دستش
بدهد. مثال ممکن بود پدر آیهان زنده باشد و او هم مثل

هزاران آدمی که عشق نافرجامشان را در سینه میکشند، او



را برای خودش مرده فرض کرده و با همین باور میخواهد
کودکش را بزرگ کند.  
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فشار انگشتانش دور کاسه ی سرش بیشتر شد.  

الزم بود بیشتر در مورد آیهان و اصل و نسبش بداند.
اصال ممکن بود این بچه مدعی داشته باشد. مردی که پشت

سایه ی بلند این زن مخفی و تا کنون از نظرها پنهان
ماندهاست. و شاید هم طلوع کرده و آنها راحت از کنارش

گذشتهاند. 

در لحظه چیزی به ذهنش خطور کرد. ناگهان سرش را از
گیر انگشتان خالص و نگاه گردش را باال کشید. لبهایش

ولی باز ماند و متحیر از این همه غفلت با خودش نجوا زد:

_ خاک بر سرت کنن عطا، خااک! 

چهره ی مردی جوانی که چند ماه پیش مقابل در خانه با او
دست به یقه شده بود، در ذهنش مجسم شد و آه از نهادش

بلند ساخت.  

یادش آمد آفاق را با چه جمالتی تهدید و زن جوان، چطور
با التماس او را دعوت به سکوت کردهاست.  
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پرسیده بود از گذشتهات چیزی میداند؟  و چه حالی از زن
خراب شده بود در آن لحظه!  

گذشته ی آفاق، عالمتسوال بزرگی را در ذهنش ایجاد کرد.

ممکن بود ارتباطی بین او و مرد جوانی که گذشته اش را
به رخ میکشید وجود داشته باشد؟ 

مثال یک گذشته ی مشترک و یک جدایی دردناک، که
ثمرهاش کودکی بیگناه است که بین کشمکشهای آنها دست

به دست می شود. 

حس کرد حرارت سرش ذرهذره باال میرود و چیزی به
ذوب شدن سلولهای مغزش نماندهاست. 

هولزده از جا کند. از روی تختش پایین کشید و به سرعت�
از گلخانه بیرون زد. 

فاضل درست میگفت. روزهایی آغازین شروع کار آفاق
در این خانه، به قدری درگیر پرونده ی قتل شفیع بود که

اصال 
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فکرش به اینجا نرسیده بود که، پیرامون مستخدم خانهاش
کمی تحقیق کند. همینطور کشکیکشکی به حرف فاضل

اعتماد و قبولش کرده بود. نه ضمانتی، نه سوال و پرسش
دقیقی.  هیچی! انگار فقط خواسته بود یکی بیاید و امورات

خانهاش را بچرخاند. هر کی که شد. و اصال پیشبینی
نکرده بود که ممکن است ناغافل به خودش بیاید و ببیند که
ای دل غافل! باختهاست. دلی که سالها میان مشتش گرفته و

محکم نگهش داشته را به راحتی باخته و اکنون سر کاسه
ی چهکنم چهکنمش آه میکشد. 

 

کمالی پارچه ی سفید روی صورت زن را باال زد و نگاه
دقیقی به چهره ی نیمه کبود او انداخت.  

دورشان شلوغ بود و مردم از پشت نوار زرد رنگ، پچپچ
میکردند و گاه ی گمانهزنیهایشان به گوش میرسید. 

سرش را بلند کرد، نیمچرخی به عقب زد و پرسید: 
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_ اطالعات؟ 

چند تن از تیم بازرسی، دور جنازه ور میرفتند و گزارش
کارشان� را روی کاغذ رد میکردند. سلطانی اما در جواب

مافوقش اشارهای به عقب سرش زد و گفت: 



_ ساعت دقیق مرگ هنوز اعالم نشده قربان. ولی به گفته
ی یکی از زنای اینجا، چند شبی بوده که کنار همین دیوار

میخورده و میخوابیده. 

کمالی نگاهش را کش داد و از کنار او رد کرد. کمی آن
طرفتر، زنی میانسال، با سر و ریختی آشفته و نه چندان

تمیز در حال بازجویی بود. لب باز کرد و پرسید: 

_ کی پیداش کرده؟ همونی که داره بازجویی میشه؟ 

نگاه سلطانی برای لحظهای به عقب چرخید و در جوابش
گفت: 
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_ بله قربان! به گفته ی خودش شک میکنه. میبینه امروز
خالف روزای دیگه خوابیده و بلند نشده. میآد براش آب و

نون بیاره که میفهمه تموم کرده. 

کمالی روی صورت زن جوان را انداخت و از جایش بلند
شد. سپس نگاه ی به خانه های مخروبه و حلبی اطراف

# ۱۳۵انداخت و دستهایش 
 

را داخل جیب شلوارش فرو برد.  



در همین حین دو نفر سر و ته جنازه را گرفتند و داخل
کاور قرار دادند. آنها محل مرگ مقتوله را ترک کردند و

کمالی خیره به زنی که تندتند دستهایش را تکان میداد و
شرح واقعه میکرد گفت: 

_ بیارینش آگاه ی. خودم باید بازجوییش کنم. 

_ بله قربان! 
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سرش را تکان داد. سپس پشت به او چرخید و دوباره حکم
کرد: 

_ تمام بازجوییا باید از اول انجام بشه. شاهد قتل شفیع، از
زنش گرفته تا گارگرای ساختمون، همه رو یکییکی بیارید

کارشون دارم. 

_ ولی قربان... 

_ ولی بیولی جناب سروان، کاری که گفتم انجام بدید. 

سلطانی به احترامش پا چسباند و "چشم" محکمی در
جوابش گفت. کمالی اما قدمزنان پیش رفت و دوباره به

حرف آمد. 

_ الزم باشه از اول شروع میکنیم. حتی شده از داخل
خونه ی تکتکشون. 



گفت و از او فاصله گرفت.  

سلطانی پشت سر او ابرویی پراند و چرخید. 
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زن بدبخت از سرما یخ زده بود. جنازه را داخل آمبوالنس
سر دادند و او متفکر دستی به چانهاش کشید.  

به نظرش که قتل شفیع به دست آتوسا محرز بود. فقط
علتش مشخص نبود که آن هم در ادامه ی روند پرونده

مشخص میشد. 

راه افتاد و باز هم تمام اطالعات پرونده ی شفیع را کنار
هم گذاشت. 

آتوسا روز قتل به دیدار شفیع رفته و پناه ی مرحوم، از او
به عنوان خریدار یکی از واحدها یاد کرده بود. ولی
تحقیقات نشان میداد که آتوسا حبیبی توان خرید چنان

واحدی در این نقطه از شهر تهران را ندارد. بعد از آن
روز هم به طرز عجیبی غیبش زده بود و آخرین اخباری

که از او در دست داشتند، فرار از بیمارستان و رها کردن
نوزاد یک روزهاش بود. تا امروز! امروز که جنازه ی
یخزدهاش را کنار دیوار خرابهای، در کورهپزهخانه ی

تهران پیدا کرده 
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بودند و سرنوشت تلخش به مردن در فالکت ختم شده بود. 

به ماشین تکیه زد. دست به سینه شد و دوباره فکرش را به
کار انداخت. آمبوالنس از مقابل چشمش دور شد و او به

این فکر کرد که اگر آتوسا حبیبی قاتل نبود، چرا باید
خودش را گموگور میکرد و از خیر نوزادش میگذشت. 

مسلما فرار او بیربط به مرگ شفیع پناه ی نبود. ولی اینکه
چه در سر سرگرد کمالی میگذشت، معمایی بود که هنوز

برای او هم الینحل مانده بود و اجازه نمیداد تمام حدسیاتش
را با کمالی درمیان بگذارد. 

 
 

پرستو نگاه ی به چهاردیواری کهنه ی اتاق انداخت و لبه
ی تخت تکنفره ی گلزار نشست. 
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آیهان روی پای مادربزرگش خواب بود و آفاق، لبه ی
تخت رو به رو را اشغال کرده و متفکر، خیره به تکه

فرش قدیمی و گرد وسط اتاق شده بود. 



پرستو متاسف لبی تر کرد و لب جنباند: 

_ واقعا نمیدونم چه فکری پیش خودت کردی که برداشتی
این بنده های خدارو آوردی همچین جایی؟! 

نگاه آفاق باال رفت. گوشه ی لبش انحنای تلخی برداشت و
جواب داد: 

_ تو شرایطی نبودم که بتونم فکر کنم. تنها چیزی که به
ذهنم رسید این بود که برم یه جا که جز تو دست  هیچکس

بهمون نرسه. 

_ چرا؟ 

تلخند آفاق کشیدهتر شد. قفل پنجه هایش را از هم باز کرد
و نیم تنهاش را روی تخت عقب کشید. سپس کف دستهایش

را اهرم تنش کرد و گفت: 

 917 

  

_ بماند. جواب این یکی مفصله. فقط... 

پرستو خیلی ریز سرش را تکان داد. آفاق در ادامه پرسید: 

_ بازم التماس دعا دارم. مزاحم همیشگیم دیگه. تو روی
خوش نشون دادی منم که گرفتاریام یکی دوتا نیست. 



_ باشه. فعال پاشو جمعوجور کن بریم خونه، اونجا برام
توضیح بده ببینم چی شده. 

_ نه، خونه که اصال! فقط یه لطفی کن بسپار برام کار
جور کنن. کار پیدا کنم خودم برای خونه یه فکری میکنم. 

پرستو که تا این لحظه حسابی از دست او حرص خورده
بود، یهو از کوره در رفت و بالفاصله تشر زد: 

_ چه فکری مثال؟ الکیه مگه؟ دختر جان، خونه پول پیش
میخواد. ماهبهماه کرایه و چه میدونم پول آب و برق و گاز
و هرچی که هست! تو هنوز یه حقوق کامل نگرفتی، بعد به

سرت زده که از خونه ی عموت پاشی و کارتو عوض
کنی؟  
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آفاق تکخند زد. پرستو ولی لبه های چادرش را بهم جمع
کرد و قاطعانه گفت: 

_ یاال پاشو، یه تکون بده اینارو جمع کنیم تو راه بیشتر
صحبت میکنیم. 

_ آخه... 

انگشت اشاره ی پرستو به سرعت باال رفت و گفت: 



_ حرف نمیزنی آفاق. از زندانم که میخواستی آزاد شی
گفتم قدمت سر چشم. خودت گفتی روم نمیشه و معذبم! 

منم بهت حق دادم رفتم با عموت سنگامو وا کندم. گفتم
وظیفشه باید حمایتت کنه. ولی االن نه! روم نمیشه و معذبم
نداریم. االن که نمیدونم چرا از کارت انصراف دادی و این

خرابهرو به خونه ی مستقل عموت ترجیح میدی، صبر
نمیکنم دیگه تو تصمیم بگیری. اول میریم خونه، بعد

میشینیم راجعبه مسائل دیگه حرف میزنیم. 

_ ولی آخه نمیخوام مزاحم خانواده بشم. 
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پرستو درجا بلند شد و در جواب ناله ی او، ابتدا به گلزار
اشاره زد. 

_ الاقل شما پاشو مادر! هر چی بشینیم این دخترتون
میخواد ازمون حرف بگیره. 

گلزار که تا آن لحظه سکوت کرده بود نگاه بالتکلیفش را
از او گرفت و به دخترش داد. پرستو رو به آفاق گفت: 

 #۱۳۶
 



_ مزاحمتی نیست. یه نصفه طبقه خالی افتاده اون باال که
به درد این روزا میخوره. بابام که کل روز خونه نیست

فقط شبا میآد. مامانم با مامانت گرم میگیره روزا از تنهایی
در میآد. پریسام که خودت میدونی چقدر عاشق آیهانه! 

آفاق آب دهانش را بلعید. پرستو ولی لبخندی زد و در ادامه
گفت: 
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_ پس با من چک و چونه نزن. جلدی پاشو بچه هارو جمع
و جور کن تا من برم پایین این چند ساعتو حساب کتاب کنم

وبیام. 

گفت و بدون اینکه منتظر جوابی از سمت و سوی او بماند
از اتاق خارج شد. 

نگاهش در سکوت با نگاه نگران مادرش تالقی کرد. گلزار
آهسته لب زد: 

_ چی میگی االن؟ 

آفاق پلکهایش را روی هم گذاشت. دمی بعد نفسی پس داد و
در جوابش گفت: 

_ خالصه که خدا همه ی درارو باهم نمیبنده.  

پلک باز کرد. ادامه داد: 



_ این میشه که یهو یکی مثل پرستو و خانوادهش میآن سر
راهت که یه تار موی گندیدهشون به صدتای عمو سهراب

میارزه. 
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_ پس میریم؟ 

آفاق به تایید سری تکان داد و گفت: 

_ چارهای نداریم. پرستو درست میگه. خونه گرفتن پول
میخواد. از زندانم که میخواستم بیام بیرون پیشنهاد اونجارو

بهم داده بود. ولی چون میخواستم مستقل باشم و دیگه
مزاحمش نشم قبول نکردم. 

تلفنش زنگ خورد. مجبور شد صاف بنشیند و علیرغم میل
باطنیش تماس مدیا را بیپاسخ رها کند. 

بارها و بارها در این چند ساعت اخیر تماس گرفته بود.
هر ساعت بیشتر از ده بار. و هربار پشت بندش یک پیام
پر از خواهش و التماس فرستاده بود که تماسش را پاسخ

دهد.  

رفته بود مقابل در خانه و اکنون نگران بود که چرا آفاق
جواب تلفنش را نمیدهد. 



بغضی گلوگیر و مزاحم راه نفس آفاق را بست. مجبور بود
به این ارتباط دوستانه خاتمه دهد. با وجودی که مدیا کمتر 
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از پرستو به گردنش حق نداشت، و یک جورهایی با
مرامش او را اسیر و گرفتار خودش کرده بود. ولی الزم

بود از او فاصله بگیرد تا بلکه راحتتر با عطا و محبتی که
ناخواسته از این مرد بیانصاف در قلبش جوانه زده بود دل

بکند. 

 #۱۳۷
 

عطا بعد از ساعتی نشستن در خلوت و فکر کردن،
هراسان از گلخانه بیرون زد و به دنبال فاضل وارد اتاق

کار قبلیشان شد. 

اتاقی که امروز خالی بود و جز یک بوم نقاشی  هیچچیز
دیگری در آن پیدا نمیشد. 

فاضل اما بیصدا مقابل بوم ایستاده بود، یک دستش زیر
بغل بود و دست دیگرش به چانه! 
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خیره بود. از پشت پرده ی سفید، خیره ی تصویر
نامشخصی بود که عجیب حال و هوی لطیفش را به

مخاطب منتقل میکرد.  

حتما سوژه ی قابل توجه ی بود که بعد از مدتها، رفیق
عجول و همیشه طلبکارش را دست به قلم و خلوت گزین

کرده بود.  

عطا که وارد شد به سرعت� چرخید و لبهایش را باال کشید.

_ خوبه، خیلی خیلی خوبه! 

نگاه عطا بین تابلوی پوشیده و چهره ی شوخ او چرخی زد
و پیش آمد. 

_ فضولی که نکردی؟ 

فاضل اخمی کرد و دستهایش را داخل جیبش فرو برد. 

در جوابش شانهای باال داد و چپچپ نگاهش کرد. 

_ بیادب! 
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_ قاعده ی حریم شخصی که یادت نرفته؟ بیا بیرون حالم
خوب نیست. 



گوشه های بینی فاضل به اکراه چند چین ریز برداشت و
نجوا زد:  

_ به اسفاللسافلین. ببین کی داره واسه من درس اخالق
میده. 

_ فاضل؟ 

_ کوفت! میدونی قیافت آدمو یاد چی میندازه؟ 

عطا بیحوصله رو گرفت. او ولی دست راستش را خارج
کرد و همزمان با اینکه لبخند مسخرهای گوشه ی لبش

مینشاند، ادامه داد: 

_ نیروگاه هستهای چرنوبیل! 

عطا تند نگاهش کرد. او اما خیلی خونسرد سری تکان داد
و گفت: 
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_ واال! یه کبریت بکشن زیرت کل دنیا رو رادیو اکتیو
برداشته. 

_ دیگه؟ 

_ دیگه اینکه حریم خصوصیت بخوره تو سرت.  



اومدم یه زنگ به مدیا بزنم که دیدم اینو اینجا علم کردی
کنجکاو شدم. 

_ نگاهشم کردی؟ 

_ افتخار نمیدم. چی خیال کردی تو؟ حیف از نگاه پاک من
نیست حرومه خط خطیای یه آدم روانپریش که معلوم نیست

تو اون مغز خرابش چی میگذره، بشه؟ 

عطا ابرو باال داد. لحظه ای بعد نفسش را رها کرد و کف
دستش را روی سرش کشید. بیمقدمه گفت: 

_ ازش خواستگاری کردم. 
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نجوایش تکان واضحی به مرد جوان داد و چشمهایش را
درشت کرد. عطا ولی با احتیاط دستش را انداخت و

نگاهش را تا چشمان او باال کشید. در ادامه اعتراف کرد: 

_ همین دیشب. هنوز نمیدونستم شناسنامهش سفیده. 

فکر کردم دیر بجنبم مرغ از قفس پریده. رفتم که بگم منم
هستم که... 

_ تو چی کار کردی عطا؟ وای عطا، آخه تو چرا اینقدر
بیفکر و بیمغزی! 



عطا مکثی کرد و سعی کرد حرف او نشنیده انگار کند. در
جوابش گفت: 

_ دیروز که رفتم دفتر، حضرتیارو راضی کنم با شاهان
کنار بیان کیف مدارکمو جا گذاشتم. عمدی نبود. از جیبم

افتاده بود زمین خودمم نفهمیده بودم. بعدش رفتم بنزین بزنم
که متوجه شدم کیفم نیست. سریع برگشتم که دیدم آفاق داره
به زور برادرشو بیرون میکنه. اون که رفت منم رفتم جلو!

گریه کرده بود. نمیدونم بینشون چی گذشته 
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بود ولی اینقدر حالش بد بود که دلم نیومد سیمجیمش کنم. 

_ از کجا فهمیدی برادرشه؟ 

 #۱۳۸
 

فاضل متعجب نالهای زد و او در جوابش آه عمیقی کشید. 

_ امروز وقتی رفتم دنبالش فهمیدم. پسره باهاش بود. داغ
کرده بودم. یقهشو گرفتم که یهو آفاق اومد جلو گفت

برادرمه. 

_ ای داد بیداد. چیکار کردی تو؟ رفتی یقه ی برادرشو
گرفتی که مثال بگی غیرت داری؟ 



حزن و درماندگی در نگاه عطا دوید و سیبک گلویش تکان
خورد.  

فاضل اما متاسف سری تکان داد و نگاهش را پایین کشید. 

آهسته گفت: 
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_ یه ساعت پیش مدیا تماس گرفت گفت هرچی زنگ
خونهرو میزنه باز نمیکنه. جواب تلفن  هیچ کسم که نمیده.

ببین چقدر بهش برخورده که قید همهرو زده. 

عطا پلکهایش را روی هم گذاشت. همزمان با باز
کردنشان، لب پایینش را به دندان کشید و نگاهش را از

روی چهره ی دلخور و عصبی او منحرف و به پرده ی
سفید روی تابلو داد.  

جزء به جزء تصویر پشت پرده مقابل چشمش بود.  

کوه بلندی که رخت سفید زمستانی به تن داشت و 

برکهای زالل، که تفریحگاه غزال و گوزن و قناری بود. و
اما نگاه مشتاق زنی زیبا که از گوشه ی تصویر به تماشای

این منظره ی بکر ایستاده بود. حلقه ی موهایش در هوا
پرواز کرده و گیجی چشمانش از نیمرخ دل میربود.  

به یکباره قفسه ی سینهاش گر گرفت و به پشت چرخید. 



فکر اینکه با قضاوت زود هنگامش چه آتشی به دل او زده 
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بیقرارش کرد. فاضل ولی بالفاصله بازویش را گرفت و
کشید. 

عطا ایستاد. نیم نگاه ی به پنجه های او انداخت و لب زد: 

_ بزار برم. بمونم تا شب دیونه میشم. 

_ کجا؟ انتحاری میزنی داداش، الاقل بگو چی تو سرته؟
دست عطا پایین تنش مشت شد و نگاهش را گرفت. 

آهسته، صدای خستهاش را رها کرد و نگاهش را گرفت. 

_ برم دنبالش. بلکه پیداش کنم بتونم دو کلمه باهاش حرف
بزنم. 

فشار انگشتان فاضل روی بازوی او بیشتر شد. دور زد،
مقابلش ایستاد و از پایین به چهرهاش نگاه کرد. قاطعانه

لب باز کرد و گفت: 

_ الزم نکرده. بمون همین جا بزار آتیشش بخوابه. 

_ اگه نخوابید؟ اگه دیگه  هیچ وقت نخواست منو ببینه
چی؟ 
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صدایش کمی باال رفته بود. نگاه فاضل چرخی میان نینی
چشمان او زد و در جوابش گفت: 

_ آتیشش که حتما میخوابه. ولی اینکه دیگه نخواد تو رو
ببینه نمیدونم. 

سکوت برقرار شد. دمی بعد فاضل دوباره به حرف آمد و
آهسته و به تاکید گفت: 

_ االن وقتش نیست. نه خودتو کوچیک کن، نه اون طفلیرو
عذاب بده. 

 

آفاق فشاری به پنجه های پرستو وارد کرد و گفت: 

_ تو بگو چی کار کنم؟ نمیخوام بشکنم. همه جوره دارم
تالش میکنم که این پیرزن و این بچه آب تو دلشون تکون

نخوره ولی بازم نمیشه. 

پرستو ولی متفکر بود و انگار حرفها و التماسهای او را
نمیشنید.  
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مقابل هم نشسته بودند. گلزار به همراه معصومه و پریسا
رفته بودند که نیمطبقه ی باال را ببینند و آفاق مانده بود که

درد دل کند. سینهاش سنگین بود و لبریز از ناگفته ها. 

و تنها کسی که این میان محرم بود و بلِد راه، پرستو دلیری
بود و بس! کسی که اگر نبود، بیش از دوسال از عمر

نازنینش باطل رفته بود.  

لبهایش را باال کشید. سری کج کرد و در جواب او نجوا
کرد: 

_ که اینطور! آقا خوشتیپه اول ازت خواستگاری میکنه و
بعد... 

نگاهش را باال کشید و ادامه داد: 

_ آریا سر میرسه و کاسهکوزه ی جفتتونو بهم میریزه. 

آه از نهاد آفاق بلند شد. سری تکان داد و با چهرهای که
حالتی از گریه گرفته بود گفت: 
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_ نه! ببین حتی اگه آریا نبود بازم من و اون ما شدنی
نبودیم. 

پرستو چشم درشت کرد. آفاق درمانده نفسی پس داد و
گفت: 



_ دیگه تو که بهتر از هرکسی از من و گذشته ی داغونم
خبر داری. حتی اگه شناسنامهرو نمیدید و بهم شک نمیکرد

بازم جواب من بهش منفی بود. 

_ یعنی چی؟ تو چرا اینقدر اعتماد به نفست کمه؟ جرم که
نکردی. یکی دیگه مرد نبوده پای اشتباهش وایسته تو

جورشو کشیدی. 

تلخند زد. در جواب او سری تکان داد و گفت: 

_ خودتم میدونی که اینا همش حرفه. ما آدما پای عمل که
برسه، از کاه کوه میسازیم. بدبختی من که دیگه جای خود

داره. 

_ آفاااق؟ 
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پرستو رفت مالمتش کند که او بالفاصله در جوابش گفت: 

_ تو میفهمی چی میگم. من حتی یه خانواده ی درست
حسابی ندارم که بهشون دل خوش کنم. اون از خواهرم،

اون گذشته ی مادرم، اینم آریا! زندان رفتن خودمم که دیگه
حرفشو نزن. 

_ خب اگه اینطوره که خیلیام بیشباهت بهم نیستین. 

آفاق ابرویی پراند و پرستو در ادامه گفت: 



_ جدی میگم. ببین، تو خودت گفتی عطا تنهاست. با
مادرش مشکل داره، پدرشم که معلوم نیست سر چی به قتل

رسیده و هنوز پروندهش در جریانه.  

_ خب؟ 

_ خب که یعنی میگم تفاوت چندانی با هم ندارین. اگه بحث
خانوادهس که اونم چیزی بیشتر از تو نداره. از نظر سواد
و کماالتم که تو یه سر و گردن باالتری! ولی اگه صحبت

سر مادیات باشه، اون یه چیز دیگهس! 
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آفاق خندید. خندهای که از سر غم و غصه بود نه
دلخوشی. کمی بعد دستان او را رها کرد و گفت: 

_ خوب بلدی دلداری بدی، ممنونم ازت. ولی خودتم
میدونی که همه ی اینا فقط در نظر من و توئه که حقیقت

داره. 

 #۱۳۹
 

اگر در دیده ی مجنون نشینی  به غیر از خوبی لیلی نبینی 
 



پرستو با گفتن این بیت شعر تکیهاش را به پشتی مبل داد و
در ادامه دستش را زیر چانه زد. 

_ آره عزیزم. اگه این آقا عطای ما واقعا عاشق باشه که به
گمونم هست. پس قید گذشته ی تو رو میزنه و برای رسیدن

بهت کفش آهنی پاش میکنه. 
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آفاق عقب کشید و در سکوت نگاهش کرد. انگار پرستو هم
حرف او را نمیفهمید. لبهایش را بهم کشید. فشار زیادی به

آنها وارد کرد و تقریبا با خودش زمزمه کرد: 

_ نمیدونم چرا اینقدر دلم شور میزنه. 

مکث کرد. دوباره گفت: 

_ همش حس میکنم یه اتفاق بدی قراره بیفته. یا شایدم
افتاده و من بیخبرم. 

_ دیگه از این بدتر؟ 

پرستو با گفتن این جمله به خنده افتاد و ادامه داد: 

_ از کار که بیکار شدی  هیچ، خونه ی قشنگ پدربزرگتم
سپردی به فرشته ها و بسط اومدی نشستی وسط جهنم. 



فرشته ها! از جمله کلمات خندهداری بود که از دهان
پرستو میشنید.  

آنجا دیگر خانه ی فرشته ها و مقربین درگاه نبود. خانه ی
سهراب بود که رسما شیطان در محضرش گردن خم  .
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میکرد. گفتگوی آنها در طبقه ی پایین همچنان ادامه داشت
و معصومه خوشرو در حال سروسامان دادن به طبقه ی

باال بود.  

یک اتاق و یک آشپزخانه ی کوچک!  

کار راهانداز بود. برای مدتی که مادر و دختر سرپناه
داشته باشند و آواره ی این کوچه و آن کوچه نشوند خوب

بود. 

پریسا آیهان را در آغوش گرفته بود و معصومه تند و تند
برای گلزار توضیح میداد. 

_ یه فرش قدیمی دارم از تو انبار درش میآرم. 

آشپزخونهشم کوچیکه ولی تکمیله. خالصه که کم مارو
زیاد حساب کنید. حاجی بفهمه اومدین این باال خوشحال

میشه. 



گلزار سرش را پایین انداخت و شرمنده تشکر کرد. تاکنون
نه معصومهخانم را دیده بود و نه میدانست حاج آقایش 
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چه خلق و خویی دارد. ولی از همین ابتدا پیدا بود که
آدمهای خوب و خداشناسی هستند.  

معصومه سمت تراس رفت و با اشتیاق درش را گشود. قبل
از اینکه لب باز کند و چیزی بگوید پریسا آیهان را در

آغوشش جا به جا کرد و بامزه گفت: 

_ آره واال! بلکه شما بیاین این باال ما بتونیم یه ساعت
پرستو رو زیارت کنیم. 

نگاه گلزار باال رفت. معصومه گوشه ی لبش را گزید و
پریسا بیتوجه به او، با همان شیطنت ادامه داد: 

_ نکه  هیچ وقت قصد ازدواج نداشت. بابامم اینجارو
ساخت که مستقل شه. ولی ساختن همانا و چشم ما حسرت

به دیدار خواهر ماندن، همانا. 

_ پریسااا؟ 

معصومه زیر لب تذکری داد و پریسا را به خنده انداخت. 
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گلزار بیحرف نگاهش را از دختر گرفت و سمت مادرش
هدایت کرد. معصومه پر از شرم شانهای باال انداخت و

گفت: 

_ ماشاهلل به جونای االن! نمیزارن حرف تو دهن آدم جون
بگیره. 

_ خدا حفظشون کنه. دخترای شما که یکی از یکی گلترن
حاجخانم. باید ببینید بعضیارو که چه خون دلی به خانواده

هاشون میدن که ناشکری نکنین. 

گلزار به دفاع از دخترهای معصومه لب باز کرد و
غروری شیرین در نگاه زن دوید. تشکر کرد. زیر نگاه پر

از تایید و خوشحال پریسا در تراس را باز گذاشت و با
دست اشاره زد. 

_ این باال  هیچی نداشته باشه این یه تیکه جاش ولی
بهشته. 
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عجب تراس بزرگ و دلبازی به نظر میآمد. لبخند به لب
گلزار نشست. معصومه سینهای از هوای آزاد پر کرد و

گفت: 

_ هرکاری دلت خواست بکن. بریز، بپاش، لباساتو بشور
پهن کن. لوله کشی آب و گازم داره. خالصه که تابستوناش

جون میده واسه دورهمی. 

_ آخ گفتی. جوجه سیخ کنی سر منقل، دو تا گوجهام بزنی
سرش و یه قوری چایی آتیشی و بعدشم دراز بکشی زیر

سقف آسمون. 

باز هم پریسا به حرف آمده و گوی سخن را از مادرش
ربوده بود. 

معصومه بیطاقت شد، کمی چپچپ نگاهش کرد و تذکر داد:

_ شما؟ پریسا خانم، نمیخوای بری پایین کمک
 940 خواهرت؟  .

  

پریسا به خودش آمد و نگاه ی سوی مادرش انداخت. گویا
زیادهروی کرده بود که اینچنین چشمان مادر زل بود و به

راهپله ها اشاره میزد. 

لبخندی از سر خجالت و عذرخواه ی زد و شانه ی راستش
را باال داد. 



_ آخه آبجی کاری نداشت گفتم بیا باال کمک. 

_ االن برو حتما دستتو بند میکنه. 

پریسا سرش را زیر انداخت. معصومه با جدیت بیشتری
ادامه داد: 

_ همینجا واینستا! بگو دوتا پیمونه برنج بیشتر خیس کنه،
دو بسته مرغم بزاره بیرون تا خودم بیام. 

گلزار لب باز کرد حرفی بزند که پریسا "چشمی" گفت و
همراه آیهان از اتاق خارج شد. همزمان معصومه از پشت

سرش گفت: 
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_ اون فرشم کمک کنید از تو انباری بزارید بیرون، بابات
قلبش درد میکنه نمیتونه. 

صدای "چشم" گفتن محکم پریسا از راهپله ها به گوش
رسید.  

لبهای گلزار بیآنکه به تعارف باز شود بسته شد. معصومه
همانقدر که مهربان و خونگرم بود، جدی و باجذبه مینمود.

تاسف در وجودش رخنه کرد. او کجا و این زن مقتدر
همهچیزفهم کجا؟ 



اصال قابل مقایسه نبودند. همان بود که اکنون معصومه
دخترانی مثل پرستو و پریسا تحویل جامعه میداد و به

وجودشان افتخار میکرد. و یکی مثل او در این سن و سال
خودش که آواره بود  هیچ، بچه هایش هر کدام به نحوی

سفیر و سرگردان بودند. 

 #۱۴۰
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همزمان با ورود او پرستو تماسش را قطع کرد و وسط
هال ایستاد. 

_ چرا اومدی پس؟ خاله باالرو پسندید؟ 

پریسا پیش آمد. سری به عالمت مثبت تکان داد و پرسید: 

_ با کی حرف میزدی؟ 

_ زندهدل! قرار شد فردا با آفاق بریم بلکه یه گوشه دستشو
بند کنه. 

جواب پرستو خنده به لبش آورد. در همان حین که به چهره
ی نگران آفاق نگاه میکرد، لبخندی زد و گفت: 

_ مبارکا باشه. از اولم باید همین کارو میکردین. 



آفاق ممنون ریزی گفت و نفسش را پس فرستاد. پرستو
ولی با گوشی تلفن چند ضربه کف دستش نواخت و متفکر

نجوا کرد: 

_ دعا کن فقط درست بشه. 
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_ میشه هه، نگران نباش. این زندهدلی که من میشناسم،
اگر چه قیافهش عبوسه، ولی بهتر از باباش نباشه بدترم

نیست. 

پرستو بالفاصله ابرو پراند. پریسا که حس کرد باز هم
تندروی کرده، بالفاصله گردنی کج کرد و با احتیاط

بیشتری گفت: 

_ منظورم اینه که مرد خوبیه. دست خالی برنمیگردی
نترس. 

چند لحظهای سکوت برقرار شد. پرستو برای جمع کرد
بحث "خبی" گفت و به پشت چرخید. ولی قبل از اینکه به

حرف بیاید و رو به آفاق مطلبی را بگوید، پریسا دست
جنباند و گفت: 

_ راستی آبجی؟ 



نیمنگاه ی به پشت سرش انداخت. پریسا آیهان را روی
شانه جا به جا کرد و بامزه گفت: 
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_ حاال که افتادی تو خط بند زدن، مامان گفت دست منم یه
جا بند کن. 

پرستو ابرو درهم کشید. او ولی خنده ی قشنگی کرد و
گفت: 

_ یعنی دوتا پیمونه برنج و دو بسته مرغ بزار جلوم که
کمتر حرف بزنم. 

گره گور بین دو ابروی خواهر بزرگتر به سرعت� باز شد
و سرش را باال و پایین کرد. پریسا گفت: 

_ اون فرش تو انباریم یه زحمت بکشید با آفاق درش
بیارین. بعدشم آیهان بگیرین که من میخوام یه غذای مشتی

به همتون بدم. 

برگشت، در حالیکه نگاهش به خواهر کوچکتر و 

بازیگوشش هزارتا معنای متفاوت داشت، آیهان را گرفت و
گفت: 

_ برنج و مرغ پای خودت. داریم با آفاق مشورت میکنیم. 
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گفت، بدون توضیح اضافه چرخید و ضمن اینکه 

قربانصدقه ی نوزاد میرفت، روی اولین راحتی جا خوش
کرد. 

پریسا محزون ابرو باال داد و لب برچید.  

ناگزیر شانهای پراند و زیر لب با خودش زمزمه کرد. 

_  هیچی دیگه، فرش تو انباریم دست خودمو میبوسه. 

صدا از احدی بلند نشد. او با شانه هایی آویزان راهش را
کج کرد و به لحظه نکشید که صدای خنده ی آفاق و پرستو

بلند شد. 
 

عطا یک گوشه ی سالن را قرق کرده و قدمآهسته میرفت. 

یک دست داخل جیب شلوارش فرو برده و دست دیگرش
بند تلفن همراهش بود.  
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فاضل اما پا روی پا انداخته بود و متاسف نگاهش میکرد. 



کمی آنطرفتر مدیا همراه سینی چای وارد شد و خسته و
نگران به حرف آمد. 

_ جواب نمیده. الکی خودتو خسته نکن. 

نگاه تند عطا برگشت. فاضل هوفی کشید و در ادامه ی
جمله ی مدیا به تایید گفت: 

_ راست میگه بابا. سرمون گیج رفت خب، یه لحظه
لی باید به سرمون بگیریم.  بتمرگ ببینم چه گِِ

مدیا سینی چای را روی میز سر داد و عطا از خیر جواب
دادن به فاضل گذشت.  

تماسش را خاتمه داد. سمت زن چرخید و صدای گرفته و
دورگهاش را رها کرد. 

_ مطمئنی خونه نبودن دیگه؟ 

مدیا خودش را روی مبل رها و پنجه هایش را از دسته
های آن آویزان کرد. درمانده شده بود و بیجان. چند ساعتی
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بود که با دهان خشک دنبال آفاق به هر سوراخی سرک
کشیده و بینصیب مانده بود. سرش را تکان داد. 

پلکهایش را روی هم گذاشت و نجوا کرد: 



_ آره! یکی از همسایه ها گفت دیده که با ساک و بند و
بساط زدن بیرون. 

درد بدی کاسه ی سر مرد جوان را پر کرد. شقیقه هایش
را بین دو انگشت گرفت و دوباره نجوا کرد: 

_ برادرش چی؟ اونم باهاشون بوده؟ 

_ اونو دیگه نمیدونم. فقط گفت معلوم بود که دیگه نمیخوان
برگردن. 

آه از نهاد مرد جوان بلند شد. فاضل دلواپس نگاه ی به
درماندگی او انداخت و متاثر از این اتفاق، دستی به

صورتش کشید. لحظهای بعد لب باز کرد و به دلداری
گفت: 
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_ پیداش میکنیم. بیا بشین یه چایی بخور، بعدش فکرامونو
میریزیم رو هم ببنیم چی کار باید بکنیم. 

عطا ولی دلش چای نمیخواست. نشستن و پا روی پا
انداخت و بیخیال استکان سر کشیدن نمیخواست. 

حالش بد بود. نه اصال افتضاح بود. به قدری خراب که
حتی حوصله ی خودش را نداشت، چه برسد به نشستن و



مشورت کردن با آدمهایی که میدانست راه به جایی نمیبرند
و نخواهند برد. بیحوصله سرش را باال گرفت. 

آنقدر که به مهره های گردنش فشار آمد و تیر کشید. 

طولی نکشید که سمت اتاقش پا تند کرد و هر دوی آنها را
تنها گذاشت. 

فاضل متاسف نگاه ی سمت مدیا انداخت و گفت: 

_ تموم شد. پسره تا خودشو نابود نکنه ول کن نیست. 

مدیا ولی در جوابش آه بیصدایی کشید و کامل تکیه زد. 

 949 

  

حقیقتا غیبت آفاق برای او هم گران تمام شده بود. گویا
قسمتی از قلبش را برده بودند. آنقدر در این مدت کوتاه،
جای پای خودش را در قلب او محکم کرده بود که اکنون

حس میکرد در نبودش حفره ی بزرگش در قلبش ایجاد
شدهاست. 

 

درست مثل زمانی که مادرش را از دست داده بود. آن
روزها هم دقیقا همین حالی را تجربه کرده بود که امروز

میکرد. 

 #۱۴۱



 

آفاق چشمی در محوطه چرخاند و دوش به دوش پرستو راه
افتاد. دلشوره بیقرارش کرده بود و دم و بازدمش عمیق و

ممتد مینمود. 
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پرستو که متوجه ی حالش بود لبخندی زد و آهسته نجوا
کرد: 

_ اصال نگران نباش. اینی که داریم میریم مالقاتش ازاون
مردای روزگاره. کم ازش کار خیر ندیدم. االنم مطمئنم

بیچون و چرا قبولت میکنه. 

گوشه ی لب دختر بیصدا کشیده شد و آهش را در نطفه
خفه کرد.  

شب گذشته را تماما با فکر و خیال عطا خوابیده بود. خیال
مردی که اگرچه رفتارش را نمیپسندید ولی خودش چرا!  

با وجودیکه حتی نمیدانست کی، کجا و چه ساعت قلبش را
واگذار کردهاست. ولی این اتفاق افتاده بود. بدون اینکه

بخواهد عاشق شده بود و حاال او مانده بود و جدال سختی
که بین عقل و احساسش به پا بود. 



به سختی افکارش را پس زد. دوباره سری در محوطه ی
بزرگ حیاط چرخاند و نجوا کرد: 
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_ اسمش چقدر برام آشنا بود. سر درش زده بود تولیدی
زندهدل! مغزم پره وگرنه میفهمیدم کجا این اسمو دیدم. 

پرستو خیلی ریز خندید. به او حق میداد که در این بلبشو
حتی اسم خودش را فراموش کند چه برسد به برند معروف

زندهدل!  

خنده ی او نگاه متعجب دختر را در پی داشت. کمی تامل
کرد و سپس با تهمانده ی خنده، چشم در چشم او پرسید: 

_ که آشنا بود؟ 

آفاق ابروی ریزی در هم کشید. پریسا با حفظ همان لبخند
ادامه داد: 

_ زندهدل، زندان، خودکفایی، خیاطی، اینا تو رو یاد
چیزی نمیاندازه؟ 

ماتش برد. بیدرنگ توقف کرد و متعجب نجوا کرد: 

_ عععع! یعنی این .... 

پرستو میان حرفش سری تکان داد و گفت: 
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_ بله، همونه. و چقدر از کیفیت کاری که از زیر دست
بچه ها از تو زندان میومد بیرون راضی بود. همیشه

میگفت بهترین کارا از اینجا وارد بازار میشه، یعنی از
زندان. 

گفت و با دست به زمین اشاره زد. 

آفاق آب دهانش را بلعید. دوباره نگاه ی به محوطه ی
بزرگ تولیدی انداخت و لب زد: 

_ خودشم اینجاست دیگه؟ 

_ بعضی وقتا! تو بازار یه حجره ی بزرگ داره. البته تا
زمانیکه پدرش زنده بود بیشتر وقتش اینجا سپری میشد. 

ولی االن میآد سرکشی میکنه و میره. 

آفاق سینه پر کرد. کمی از بار روی سینهاش کم شده بود
گویا!  

با این برند و نوع کارش از قبل آشنا بود و دیگر مطمئن
بود که از پس آن برمیآید.  
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پرستو حس رضایت را در چهره ی او دید و لبخندش
کشیدهتر شد.  

و چه خوب که نمیدانست منصور زندهدل همان خّیر بینام
و نشانیست که او را از بند رها و آزادی را برایش به

ارمغان آوردهاست.  

همه ی لذت کار خیر در همین است. در اینکه مخفی بماند
و فقط معاملهای باشد بین خدا و بنده ی خدا! 

به قدمهایش فرمان رفتن داد. با این حرکت آفاق را دنبال
خودش کشید و گفت: 

_ این طرف سرویس بهداشتیه. زنونه و مردونهشم
جداست.  

سپس نیمچرخی به گردنش داد و با اشاره به آن سمت حیاط
گفت: 
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_ این طرفم آشپزخونه و نمازخونه و یه اتاق کوچولو برای
وقتایی که بچه ها ممکنه قندشون بیفته یا مثال سرشون درد

بگیره. امکانات نداره ولی کاچی به از  هیچی! 



نگاه آفاق رد نگاه او را گرفت و به ساختمان سیمانی آن
طرف حیاط رسید.  

تولیدی زندهدل وسط یک کوچه ی هفت هشت متری در
وسط شهر تهران قرار داشت. خوبیش این بود که دفتر کار

عطا شرق تهران بود و این یکی جنوب آن!  

نفس گرفت. تقریبا به محل گزینش یعنی همان دفتر منصور
زندهدل رسیده بودند. پرستو ایستاد. کمی متمایل به او شد

و گفت: 

_ اونجارو نگاه کن. 

نگاه آفاق به پشت چرخید. پرستو گفت: 
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_ زنا این طرف، مردا اون طرف! یه سری چرخکار و
وسطکار و زیگزال زن این طرف کار میکنن، یه سریم

اونطرف بسته بندی میکنن میفرستن واسه بازار. 

دختر جوان سری به تایید حرف او تکان داد و گفت: 

_ زمین بزرگی داره. خوبه، هر طرفش به یه کاری اومده.

پرستو تکخندی زد و در جوابش گفت: 

_ آره، قدیمیه. نسل به نسل چرخیده تا رسیده به منصور! 



نگاه آفاق حالتی از تعجب گرفت. او ادامه داد: 

_ منصور زندهدل! صاحب تولیدی. 

_ آهان. 

دستش را پشت او گذاشت. سپس با دست دیگرش در
ورودی را باز کرد و آهستهتر گفت: 

_ شایدم قدمت سبک بود و جناب زندهدل خواست یه حالی
به اینجا بده.  
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وارد شدند. گوشه ی لب آفاق ولی از حرف او انحنایی
برداشت و در سکوت گامهایش را کنار او تنظیم کرد. 

لحظه ی آخر دوباره لبهای پرستو جنبید. 

_ اونجاست که تو میتونی از نبوغت کمک بگیری و
خودی نشون بدی. 

نبوغ! از کدام نبوغ حرف میزد؟ کدام پا قدم؟ کدام فرصت
طالیی؟ 

آفاق بیچاره که تا به امروز دست به خاک زده بود خاکستر
شده بود. واال به خودش نه نبوغی میدید و نه شانسی! هر



چه بود مثل بادی مالیم میآمد و نهایتا مثل طوفان خرابی به
جا میگذاشت. 

راه ی بود که نرفته باشد؟ کاری بود که نکرده باشد؟ از
همکاری با آریا گرفته تا خیاطی کردن در زندان و

خدمتکاری در خانه ی عطا! گاه ی میانشان دری به تخته
میخورد و چند صباح کوتاه ی دلش را به بعضیها خوش 
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میکرد که آن هم به دست همان طوفان خراب و ویرانه به
جا میگذاشت. 

 #۱۴۲
 

منصور همان لحظه ی اول جوری از دیدن زن جوان جا
خورد که بعد از آن سرش را بلند نکرد. 

کاش دلیری از قبل با او هماهنگ شده بود. کاش گفته بود
موردی را که برای معرفی با خودش میآورد کیست و چه

اسم و رسمی دارد.  

چهره ی این زن را قشنگ به خاطر داشت. چادر گلدار
زندان و نیمرخ محزونی که  هیچ شباهتی با گمشده ی او



نداشت. فقط اسمش آفاق بود که همین برای هوایی کردن او
کافی بود. 

همین! از سوءسابقه و پیشینهاش نمیترسید. ولی اسمش
چرا! واهمه داشت از نامی هربار با شنیدنش میان خاطرات
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سرگردان میشد و مدتها طول میکشید تا خودش را بیابد.  

_ سه ماه اول قراردادی، بعدش براتون بیمه رد میکنم. 

کار اینجا سنگین نیست ولی حجمش زیاده. هشت ساعت
کار بدون اضافه کاری! نهاری ندارین ولی با حقوقتون

حساب میشه. 

خیلی خشک و رسمی و بدون انعطاف! 

رفتارش که چنگی به دل نمیزد. به قول پریسا عبوس بود و
نچسب. ولی شاید آبی از این اجاق سرد گرم میشد.  

آفاق در جواب او سرش را پایین انداخت به گفتن "بله" ای
ضعیف اکتفا کرد. پرستو ولی روی صندلیش تکانی خورد

و رو به منصور زندهدل لب باز کرد. 

_ لطف کردین آقای زندهدل! این آفاق خانم مارو اینجوری
نگاه نکنین. کم حرِف و پرکار. حاال بزارین شروع کنه،
بهتون قول میدم خیلی زود به حرفای امروز من برسین. 
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بازهم اسم آفاق آمد ته دل مرد هری فرو ریخت.  

تند و بیاختیار نگاهش باال رفت. به سرعت آن را گرفت و
گفت: 

_ بله حتما! توکل به خدا خانم دلیری. ایشون از فردا
میتونن مشغول شن. 

 

یک سالن بینهایت بزرگ و حدود پنجاه چرخکار حرفهای
پیش چشمانش مشغول کار بودند.  

عدهای وسط سالن وول میزدند و عدهای در حال
جمعکردن خردهپارچه های اطراف میز خیاطی بودند. 

اجتماع زنانه بود و رایحه ی پیچیده در سالن، ترکیبی از
بوی پارچه و عطرهای مختلف بود.  

سروصدای چرخها هم که دیگر بماند. از هر سو نوایی
میآمد و تکهپارچهای بیدفاع، زیر ضربه های تند و بیامان

سوزن تاب میآورد و پیش میرفت.  
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درست مثل زندگی او! بیشباهت نبود. او هم روزانه زیر
دنده های طاقتفرسای زندگی له میشد و تاب میآورد. 

منصور جلوتر از دخترها راه افتاد. بعضی از زنهای داخل
سالن به پایش ایستادند و بعضی دیگر، ضمن کار کردن

سالم دادند و احوالش را پرسیدند. منصور ولی بیآنکه
نگاهشان کند پیش رفت و متواضعانه جواب تکتکشان را

داد. گاه ی دست به سینه میگذاشت و سر خم میکرد. 

گاه ی هم کف دستش را باال میبرد و جواب بعضی را با
تشکر میداد. 

احترامش بین جماعت زیاد بود گویا! جور خاصی  که
لبخندی شیرین به لب پرستو نشاند و ردی از تحسین در

چهره ی آفاق انداخت.  

زندهدل تقریبا تا انتهای سالن پیش رفت و در نهایت وسط
دو میز کاری که خالی افتاده بود و بیکار، ایستاد. 

ابتدا نگاهش را بین آنها چرخاند و سپس انگشتش را روی
یکی از آنها گذاشت و گفت: 
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_ این! از فردا میتونید پشت این چرخ شروع کنید. 



آفاق بیحرف و به تشکر سری تکان داد و پرستو بالفاصله
پرسید: 

_ خیاط کم دارین جناب زندهدل؟ میزاتون خالی افتادن که!

گوشه ی لب منصور از این حرف کشیده شد. انگشتش را
از روی میز برداشت و دست به سینه ایستاد. بیآنکه در

چشمانش نگاه کند در جوابش گفت: 

_ بله، فعال البته! خانم رجبی تازه فارغ شدن مرخصی
دارن. این چرخم دو سه روزی میشه اضافه کردم که

قسمت خانم حبیبی شد. 

نگاه آفاق و پرستو با رضایت تمام در هم قفل شد. 

یک بار دیگر، و شروعی دیگر!  

سینهاش را پر کرد و نفس آسودهتری پس فرستاد.  
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در همین فاصله زندهدل به حرف آمد و حبیبی تازهوارد را
به جمعیت داخل سالن معرفی کرد.  

ویبره ی تلفن همراهش اما مانع از این بود که حواسش را
جمع و از کلمات مناسب در مقابل خوشآمد گویی بقیه بهره

بگیرد.  



حتما عطا بود، شاید هم مدیا یا فاضل!  

دیشب قبل از خواب دستگاهش را خاموش کرده بود و
امروز قبل از راه افتادن روشن!  

باید فکر اساسیتری میکرد. هرچند که دلش نمیآمد. 

ولی انگار الزم بود یک بار دیگر پا روی قلبش بگذارد و
از دم تمام خاطراتش و حتی خودشان را نیز بالک کند. 
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سرگرد حکیم روی صندلی جابهجا شد و در ماشین را
بست. او لبه های کاپشن خاکی رنگش را بهم کشید و

همزمان کمالی پرسید: 

_ تموم شد؟ 

حکیم متاسف سری تکان به تایید تکان داد و رو به او کرد.

_ هنوزم نمیخواید برید از نزدیک باهاشون حرف بزنید؟
کمالی نگاه گرفت. دست به سینه و خیره به پهنای کوچه ی

بارانی پلکی زد و گفت: 

_ نه! فعال زوده. 

سرش چرخید، با او چشم در چشم شد و در ادامه پرسید: 



_ خیلی ناراحت شدن؟ 

چانه ی سرگرد حکیم چین ریزی برداشت و لبهایش را بهم
کشید. سینه پر کرد، ریزریز سرش را باال و پایین برد و

"آره" سوزناکی از بین لبهایش بیرون زد. سپس آب 
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دهانش را بلعید و زل زد به سردنده ی قدیمی و قهوهای
رنگ ماشین! 

_ شنیدم دیرگیری ولی شیرگیری سرگرد؟! 

گفت، نگاهش را باال کشید و 

 #۱۴۳
 

چشم در چشم او ادامه داد: 

_ نود درصد پرونده هارو با حوصله و صبر زیاد جلو
بردی. 

که البته عاقبت یکی از یکی بهتر و نتیجهش شده همون که
هیچکس تصورش نمیکرد. 

طولی نکشید که لبخندی محوی آمد و گوشه ی لب سرگرد
کمالی را زینت بخشید. نگاهش را گرفت. قفل دستهایش را



از هم باز کرد و سردنده قدیمی را بین پنجه هایش فشرد.
سپس لب باز کرد و با حوصله گفت: 

_ همیشه به نظر اومده غریزی عمل میکنم. ولی... 
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مکث کرد. نیمنگاه ی سمت او انداخت و در ادامه گفت: 

_ من به چیزایی توجه میکنم که اکثرا ازش غافلن. 

حداقل حجم پروندهایی که بسته شدن و رفتن بایگانی اینو
ثابت میکنه.  

نفس گرفت. دوباره گفت: 

_ غریزه چیز خوبیه سرگرد. خصوصا تو شغل ما که
حساسیت زیادی داره و مدام سروکارمون با حق و حقوق
مردمه. اما اگه عقل به کمک همین غریزه نیاد، متاسفانه

فاجعه به بار میآره. 

_ حق با شماست. چه بسا که اول همه ی ما غریزی اومدیم
تو این مسیر، بعد گشتیم و راهمون پیدا کردیم. 

ولی خب یکی شده سرگرد کمالی و افتخار یه مملکت. 

یکیم شده سرگرد حکیم که خیلی توفیق همکاری با شمارو
نداشته و از همین جا باید دیگه باید باهاتون خداحافظی کنه.
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کمالی متواضعانه تشکری کرد و او در ادامه گفت: 

_ کار ما با این پرونده تقریبا تمومه سرگرد. با مرگ آتوسا
فقط میمونه یه گزارش و بستن پرونده! ولی گمون کنم شما

تازه اول راه ین. 

لبخند گوشه ی لب کمالی نمای بیشتری گرفت و بعد از
مکثی کوتاه در جوابش گفت: 

_ تا ببینیم چی پیش میآد.  

حکیم خوشرو دستش را پیش برد. خداحافظی جانداری با
او کرد و گفت: 

_ پس به امید روزی که باز شمارو ببینم. 

آنها از هم جدا شدند و حدود صد متر آن طرفتر، گلزار
روی شانه ی معصومه زار زد و آیهان در آغوش پریسا. 

چشم همگی اشکی و انگار پسرک هم غم از دست دادن
مادر را درک کرده بود که اینچنین بیتابی میکرد و آرام

نمیگرفت. 

 967 



  

معصومه صورت مادر داغدیده را در آغوش گرفت و
بغضکرده رو به دخترش گفت: 

_ زنگ بزن خواهرت بیاد خونه. 

پریسا اما در جوابش سر آیهان را روی شانه نگه داشت و
ناله زد: 

_ االن؟ نمیشه که، شاید با زندهدل تو جلسه باشن. یه کم
صبر کنیم حرفاشون تموم شه بعد! 

معصومه آه کشید. نیم نگاه ی به چهره ی سفید و بیطاقت
زن انداخت و برای لحظهای خودش را جای او گذاشت. 

سخت بود. خیلیخیلی سخت! هیچ غمی بزرگتر و تلختر از
داغ از دست دادن اوالد نبود.  

آهش را تکرار کرد. نگاهش را باال کشید و آهستهتر گفت: 

_ الاقل یه پیام بده یه راست بیان خونه. دیدی که، آفاق باید
بره..... 
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سکوت کرد. لب پایینش را گزید و اجازه داد اشکهای
زاللش روی گونه جاری شود. 



روزیه دختر جوان هم این بود. هنوز لبخند به لبش نیامده
باید میرفت و مراحل شناسایی جنازه و تحویل گرفتن آن را

انجام میداد. 

و گاه روزگار چه بیرحمانه تازیانه میزند. پشت سر هم و
بیامان. هنوز درد قبلی فروکش نکرده که دیگری بر تن

زخمی آدمی مینشیند و طاقت از کفش میبرد. 
 
 

منصور تاج گل بزرگی را که در مسیر خریداری کرده
بود، کنار قبر خاکی و غریب زن جوان گذاشت و با فاصله

از آنها ایستاد. 

مرحومه چه مظلوم و بیکس و کار مینمود.  
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مادر و خواهرش پوشیده در لباس سیاه، به همراه نوزاد
متوفی یک طرف، و پرستو و پریسا کنار دیگر قبر نشسته

بودند. و فقط معصومه سرپا بود و ابراه یم دلیری! 

مرد مومن و استواری که سایهاش به تنهایی جوابگوی
حمایت از چندین خانواده بود. 

آفاق سر مادر را روی شانه گرفته بود و هرازگاه ی مشتی
خاک برمیداشت و کنار دستش خالی میکرد. چشمه ی



اشکش خشکیده و نگاه بیفروغش به نقطهای نامعلوم از تل
خاک روی خواهرش بود. 

منصور متاسف سینهای پر کرد و دست به سینه ایستاد.  

شب قبل پرستو تماس گرفته و با صدایی خفه و لحنی که
هربار بغضش رو به انفجار میرفت، جریان مرگ خواهر

آفاق را برایش توضیح داده بود. گفته بود که بعدها منصور
از غیبت دختر گالیمند نباشد. گفته بود تا آگاهش کند. و

امروز منصور خودش را موظف دید که احترام خانواده ی
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دلیری را نگه دارد و نوک پایی سر این مزار غریب
حاضر شود.  

برهوتی بود اطراف خاک زن جوان. پرستو میان کشاکش
افکار او از روی زمین بلند شد و به تشکر از منصور

زندهدل آفاق و مادرش را تنها گذاشت.  

نزدیک به او ایستاد. با دستمال اشک زیر چشمش را پاک
کرد و با صدایی که از شدت گریه دو رگه مینمود نجوا

کرد: 

_ راضی به زحمت نبودیم جناب زندهدل، شرمنده کردین. 

هرچی خاک پدره بقای عمر مادر باشه انشاهلل. 



منصور نگاهش را پایین کشید و "خواهش میکنمی" زیر
لب نجوا کرد. کمی آنطرفتر معصومه زیر گوش ابراه یم

چیزی گفت و منصور دو به شک لب زد: 

_ میگم خانم دلیری... 
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نگاه پرستو باال رفت. مرد جوان تاملی کرد و با احتیاط
ادامه گفت: 

_ به نظر این بنده های خدا تنها میآن. اگه کمکی چیزی از
من ساخته رودروایسی نکنین. 

پرستو لبخند محزونی زد و دستمال کاغذی را بین پنجه
هایش به بازی گرفت. 

 #۱۴۴
 

در جوابش گفت: 

_ ممنون. همین که آمدین و تسالی دل این طفلیا شدین
دنیایی میارزه. 

_ خواهش میکنم خانم، وظیفه بود. باز تکرار میکنم، من
در خدمتم. هزینه ی مراسم، خرید قبر و سفارش سنگ،



هرچی، هرچی که الزم بود کافیه فقط یه تماس کوچیک
بگیرید.  
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لبهای پرستو از این همه سخاوتمندی و بزرگی کشیده شد.
لب باز کرد حرفی بزند که ابراه یم پیش آمد و سینی حلوا

را مقابل مرد جوان گرفت. 

نشد، لبهای دختر جوان بهم دوخته شد و به احترام پدر از
وسط آنها کنار کشید. طولی نکشید که منصور با ابراه یم

زندهدل همصحبت شد و پرستو به ناچار به مادرش پیوست
که اطراف قبر آتوسای بیچاره بیشتر از این خالی نماند. 

هزینه ی خرید قبر را ابراه یم دلیری تقبل کرده بود. گفته
بود برای آخرتش کار میکند. پس بیتوقع تمام کارهای الزم
را انجام داده بود تا حداقل خانه ی آخرت زن جوان، محل

بهتری از این دنیایش باشد. بلکه روحش آرام بگیرد. 

برعکس جسمش که  هیچ زمان روی این زمین سرد آرام
نگرفته بود. 
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گفتگوی دو مردی به قدری طول کشید که مراسم کوچک
آنها خاتمه یافت و معصومه برای بلند کردن مادر و خواهر

آتوسا اقدام کرد.  

به سختی میشد گلزار را از مزار دختر جوانش جدا کرد. 

آفاق حرفگوشکن و مظلوم سرپا ایستاده بود و گلزار
همچنان سر به سینه ی معصومه گذاشته و اشک میریخت. 

داغ بدی به دلش نشسته بود. مصیبتی که  هیچ چیز
نمیتوانست مرحم آن باشد. 

 هیچ کس جز خودش نمیدانست که رفتن آتوسا، آن هم به
این شکل چه سوزی به دل صدچاکش گذاشتهاست. 

 هیچ وقت نشد که برایش مادری کند.  هیچ زمان فرصت
جبران گذشته برایش حاصل نشده بود. و آخ که این دل چه

تمایلی داشت که قفسه ی سینه ی زن را بشکافد و بیرون
بزند.  
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در نهایت معصومه به کمک پرستو، گلزار را بلند کرد و
زیر بغلش را گرفت. 

آیهان بیتاب شده بود و دنبال شیشه ی شیرش دستهای
کوچکش را در هوا تکان میداد. گلزار درمانده فغانی زد و



قربانصدقه ی کودک رفت. بینا و نفس شده بود. به سختی
برگشت و به کمک معصومه قدمی سمت آفاق برداشت.

نگاه منصور ولی، در لحظه چهره ی خیس و آشنای او را
شکار کرد.  

این زن را کجا را دیده بود؟ بیانداره به چشمش آشنا میآمد.
آنقدر که گوشهایش را پیش ابراه یم دلیری جا گذاشت و

تمام حواسش را برای یافتن او میان سیاهچاله های ذهنش،
جمع کرد. 

ناگهان به خاطر آورد. بیاختیار لبخندی محوی به چهرهاش
نشست و به سرعت دست دور لب و چانهاش کشید تا آن را

پنهان کند. 
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این زن را مدتی پیش در راه خانه دیده بود. همان شبی که
مردم مقابل ماشینش را گرفته و یک تکه گوشت بیجان را

تحویلش داده بودند که به بیمارستان منتقل کند. 

عالئم سکته داشت و به شدت حالش خراب بود. و امروز
منصور مانده بود و زمین گردی که روزگار در آن توپ

میزد. 



باز هم بهم رسیده بودند. او و زنی که جای مادرش بود. و
فقط خدا میدانست آن شب سخت، منصور چقدر بابت

سالمتی مادرش سجده ی شکر به جا آورده بود.  

همزمان با خالی شدن دور قبر، ابراه یم عذرخواه ی
کوچکی کرد و از منصور فاصله گرفت. او مبلغی پول به

قاری داد تا بعد از رفتن آنها باالی مزار آتوسا قرآن بخواند
و در همین فاصله منصور از فرصت استفاده کرد و

خودش را به آنها رساند. واجب بود اداب مراسم را به جا
بیاورد و قبل از رفتن به خانواده ی متوفی تسلیت بگوید.

مقابل 
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گلزار ایستاد. مودبانه جمالت تکراری این لحظه ها را به
زبان آورد و دمی بعد آنها را برای آفاق تکرار کرد. 

دختر جوان ولی روی زمین نبود. جواب او را داد اما
خودش را ندید. برای آرام کردن آیهان تالش میکرد

درحالیکه خودش بیقرار بود. نگاهش، افکارش، همه ی
وجودش در این برهوت دنبال گمشدهای عزیز میگشت. 

دنبال خواهری که ناگهانی پر کشیده بود و او هنوز
نمیتوانست مرگ او را باور کند.  



مثل کابوس در یک شب سخت و بیسحر بود مرگ آتوسا! 

تمامی نداشت انگار! هر بار که چشمش را میبست، چهره
ی کبود و یخزده ی او را به خاطر میآورد و قلبش از تپیدن

میایستاد. 
 

یک هفته بعد! 
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بیصداترین فرد مجموعه همین دختر بود و بس. 

جسم خسته و نحیفش را به اجبار پشت چرخ کشیده بود و
بدون توجه به همهمه ی اطراف، تکه های پارچه را زیر

سوزن چرخ سر میداد و سرهم میکرد. 

دل و دماغ نداشت و اندوه از چهره ی غمگین و
افسردهاش میبارید.  

گاه ی، که اتفاقا خیلی کم پیش میآمد، یکی از زنهای لیوانی
چای برایش میآورد تا گلویی تازه کند و دوباره مشغول

شود. 



 هیچ حال و حوصله ی گرم گرفتن و خودمانی شدن را
نداشت. دلش یک سکوت سنگین میخواست و یک تنهایی

عمیق! 

بیزار بود از هرچی شلوغی بود و سر و صدا و آشفتگی!
اما ناگزیر بود از پذیرفتن شرایط!  
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روزیشان به تحمل کردن وزن این بار سنگین بند بود و
چارهای جز کنار آمدن نداشت.  

لباس سیاه و چشمان به گودی نشستهاس دل سنگ را آب
میکرد. و از همه بدتر پچپچهای داخل سالن بود. از ترحم

و دلسوزی و هرچیزی که این غرور نصفهنیمه را
خدشهدار میکرد بیزار بود. 

 #۱۴۵
 

سرش به کار خودش بود. بدون آنکه غرغرهای� اقدس
برایش مهم باشد یا جروبحثهای همیشگی فوزیه و ستاره! 

گویا جزیی از دستور کارشان بود که روزی دو نوبت به
جان هم افتاده و از خجالت هم دربیایند. 



چه پرحوصله و بیکار بودند واقعا! میان اینهمه کار یهو
صدا بلند میکردند و سر و ته سالن را روی سرشان�

میگرفتند. 
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بماند که عدهای هم این وسط ذینفع شده و دقایقی را فارغ
از کار به تماشای این دعوای سریالی مینشستند.  

و آنقدر محبتشان نسبت به هم طوالنی و کشدار میشد که در
نهایت صدای سرکارگر مجموعه درمیآمد و به جفتشان

تشر میزد که اگر تکرار کنند زندهدل را در جریان قرار
میدهد. که البته  هیچوقت هم این تهدید عملی نمیشد و تهش

هردو پشتشان را بهم میکرند و دوباره مشغول به کار
میشدند. 

دردشان چه بود؟ از این همه تحقیر کردن و توه ین به هم،
چه سودی نصیبشان میشد؟ 

 هیچ! جز تخلیه ی روحی که در اثر سختی زمان به شدت
تحت فشار� بود و به جای آرام گرفتن، سنگینتر و زخمیتر

از قبل مینمود. 



آه بیرمقی کشید. نگاهش را به پارچه ی زیر دستش داد و
آن را سمت دیگری چرخاند. مالجش از شبهای بارانی

چشمانش درد میکرد و انگار چیزی درون سرش تکان 
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میخورد. ابروهایش را باال داد، در نهایت به سختی پارچه
را از زیر چرخ رد کرد و تکیه داد. 

در همین حین تلفن همراهش دینگدینگی کرد و برای
لحظهای حواسش را با خود سمت دیگری کشید. 

با احتیاط پارچه را روی پایش گرفت. سپس خم شد و با
نوک انگشت چرخی به دستگاه تلفنش روی میز داد و با

دیدن نام مدیا، باالی صفحه ی نمایش، لبخند محوی آمد و
مهمان لبهایش شد. 

تمام وقت به یادش بود و هر روز پیامهای انگیزشی و پر
از خواهش برایش ارسال میکرد، بلکه از خر مراد پیاده

شود و یکی از آنها را پاسخ دهد.  

گاه ی از خودش عکس یهویی میگرفت و گاه ی از
مذاکرات دورن خانوادهایش با شاهان میگفت. هرچند که

محصول تمام زحماتش دو تیک آبی رنگ بود و بس! ولی



ناامید نمیشد. هر بار با قدرت بیشتری وارد صفحه ی
مجازی او میشد و اجازه نمیداد که روزگار مشترکشان 
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تبدیل به خاطره شود و از آن فقط یک جمله ی یادش بخیر
بماند و یک آه و افسوس عمیق! 

سینه پر کرد. همه ی آدمهای آن دوره ی کوتاه را بالک
کرده بود جز این یکی که شدیدا به او احساس دین میکرد و

قلبا دوستش داشت.  

و دلخوش بود به پیامهایی که گاها درونمایه ی طنز داشت
و قلب شکسته ی او را التیام میبخشید. 

او ته هر پیامی برایش تایپ میکرد هشتک عطا، هشتک
غلط کرد. و آفاق با وجودیکه غمی به بزرگی یک کوه

روی سینهاش بود لبخند میزد و نم چشمانش را با انگشت
میگرفت. 

میان عشق بی سروصدای او با مدیا، ناغافل مهسا،
جوانترین عضو این مجموعه آهنگ تلفن همراهش را بلند

کرد و شروع کرد به رقصیدن. 
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همه ی نگاه ها چرخید از جمله نگاه او! متعجب و مسکوت
به قِِل خوردن دختر از این طرف سالن به آن سو نگاه کرد

و بیاختیار لبخند به لبش نشست. 

چه مهارت عجیبی در تکان دادن آن ه یکل فربه و آن
دستهای تپلش در هوا داشت.  

بدنش مثل فنر این طرف و آن طرف میشد و هماهنگ با
آهنگ، موزون و خیرهکننده نگاه جماعت را با خودش

میکشید. 

مدیا را از خاطر برد. برای لحظهای تلفن همراهش را
کنار گذاشت و دست زیر چانه زد. 

مابقی هم با دست زدن دختر جوان را همراه ی میکردند.  

او میخواند و میرقصید و گاه ی یکی برایش سوت میزد و
آن یکی ایوالیی حوالهاش مینمود.  
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آفاق اما ساکت بود. هنوز موفق نشده بود تای خودش را
بین این گروه نه چندان بزرگ پیدا کند و ترجیح میداد فعال

تنها بماند و تنهایی ادامه دهد.  



دقایقی رقصیدن مهسا طول کشید تا اینکه همزمان با اتمام
آهنگ میان سالن ایستاد و عرقکرده دست به سینه گذاشت.

او خم شد و تشکر جانانهای از جمع همراه کرد و آفاق
نفس گرفت. 

صدای تشویق و کف و سوت و هورا سالن را برداشت.
آفاق دوباره سراغی از تلفن همراهش گرفت و زکیه که

حکم سرکارگر را داشت تذکر داد تا همگی مشغول شوند. 

صفحه ی تلفن همراهش را باز کرد. چشمش به ویسی که
مدیا برایش ارسال کرده بود افتاد و لبخند دیگری زد.  

در همین حین مهسا دست روی شانهاش گذاشت و با
شیطنت کنار گوشش نجوا کرد: 

_ اینم به افتخار تو که اون لبای خوشگلتو تکون بدی. 
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سرش باال رفت. متعجب نگاه ی به چشمان عسلی و
خوشآرایش او انداخت و تشکر کرد. 

مهسا ولی برایش چشمکی زد و از کنارش گذشت. 

نامش در شناسنامه ذکرا بود و تمایل زیادی داشت که مهسا
صدایش بزند.  



جوان بود، شاید هجده یا نوزده ساله. زیبا بود اما ه یکلی و
فربه. بازیگوش و سر به هوا به نظر میآمد ولی مهربانی

نهفته در نگاهش غیرقابل انکار بود.  

کمی پشت سر او نگاه کرد و در نهایت تلفن همراهش را
بین مشتش گرفت و از پشت چرخ بلند شد. 

باید ویس مدیا را در خلوت و تنهایی گوش میداد.  

آهستهآهسته و از مقابل نگاه جمع دور شد و خودش را به
حیاط رساند.  

تکیه داد. پشتش را به دیوار ورودی کارگاه زنانه چسباند و
ویس رفیقش را باز کرد. 
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 #۱۴۶
 

سالاامی چو بوی خوش آشنایی. 

بیوفا، بیمعرفت، نارفیق! اومدی دل مارو بند زدی به اون
دل مهربونت و رفتی؟ حاالم فقط دوتا تیک؟ همین؟ خیلی
سخته اون انگشت مبارکتو تکون بدی و یه جوابی، علیک

سالمی چیزی بفرستی که خیالم راحت شه هستی؟ 



نه! نیستی خواهر! تو دل ما نیستی ببینی چه خبره. االن،
درست االن که بهت نیاز مبرم دارم ولم کردی رو هوا. من

یه طرف، عطا یه طرف! 

بابا چقدر آخه بگم غلط کرد، دیگه چقدرر؟ بیا ببینش. 

دیوانه شده دیواانه! صبح تا شب دور خودش چرخ میزنه و
به زمین و زمان گیر میده. 

آفاق؟ کوتا بیا بگو کجایی بیام ببینمت. 
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جمله ی آخرش را با خواهش و التماس به زبان آورد. نفس
در سینه ی آفاق گره خورد. او پلکهایش را روی هم

گذاشت و همزمان، صدای لخلخ ناآشنای دمپایی ابری با
صدای مدیا درآمیخت و حواسش را پرت کرد. 

به آنی پلک باز کرد، تکیهاش را گرفت و انگشتش روی
دکمه ی کنار گوشی گذاشت و صدای ویس را پایین آورد.

مرد جوان، با زیرپوش رکابی سفید، همانطور لخلخکنان از
مقابل چشمش دور شد و خودش را به سرویس بهداشتی

رساند.  



سیگار الی انگشتش بود و سرش تا خرخره داخل گوشی.
بدش آمد. "بیتربیتی" ریزی زیر لب نثار او کرد و تصمیم

گرفت برگردد و پشت چرخ بنشیند. 

چهرهاش حالتی از اکراه گرفته و ته دلش از این شرایط
متاسف و متاثر بود. 

واقعا کسی نبود که نظارتی بر امور داشته باشد؟ 
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 هیچ دلیلی برای برای بیپروایی و بیادبی مرد نمیدید.  

یعنی چی؟ محل کارش را با خانه اشتباه گرفته بود؟
المصب بین زن و بچه ی مردم با رکابی سفید میچرخید و

عین خیالش نبود. 

عصبی در را پشت سرش بست و متفکر دوباره پشت
چرخش نشست و خودش را مشغول کرد. 

 

صدای اذان گوشیش که بلند شد، دست از کار کشید و کش
و قوسی به تن خستهاش داد.  

یک نفس نگاه کردن به زمینه ی تیره ی پارچه و خطوط
ریز نخی که راسته به راسته پیش میرفت، چشمش را

خسته و نمناک کرده بود.  



پنجه هایش را پشت سر قالب کرد و به ثانیه نکشیده از جا
پرید و بلند شد. 
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وسط سالن شلوغ شده بود و هرکس پی کاری دور خودش
میچرخید. یکی ولع گرم کردن نهارش را داشت و یکی
دلش میخواست ساعت استراحتش را دراز بکشد و کمی

بخوابد. آفاق ولی  

طبق معمول این چند روز، ابتدا وضو گرفت و وارد نماز
خانه شد. 

معصومه خانم لطف کرده و برای نهارش زرشک پلو با
مرغ گذاشته بود. ولی او میلش به غذا نمیکشید. مدتی میشد

که اشتهایش کور شده و شاید یکی دو قاشق از کنار هر
غذایش میخورد و تمام. امروز هم مثل روزهای قبل!  هیچ

میلی به خوردن نداشت. ولی دراز کشیدن و نقبی به
خاطرات دوران کودکی زدن چرا. میل داشت چشم ببندد و

خودش را در آغوش سعید ببیند. زمانیکه روی پای پدر
مامن میگرفت و او گیسهای خوشگلش را میبافت و نوازش

میکرد.  
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جز زکیه و او کسی در نماز خانه نبود. همیشه همین بود. 

تک و توک میدید کسی بیاید و رو به قبله بایستد. 

پس با خیال راحت بعد از اتمام نماز، چادرش را برداشت
و همانجا گوشه ی دیوار دراز کشید.  

دستش را زیر سرش گذاشت و تن و بدن خستهاش را به
دقایقی آرمیدن دعوت کرد.  

پلکهایش را بست. سردی موکت را به جانش خرید و با به
یاد آوردن خاطرات پدر لبخند قشنگی زد. 

سعید که بود کوه ی از مشکالت برایشان کاه مینمود. 

سعید حالل مشکالتشان بود. در روزهای سخت بیمادری
برایشان مادر بود و بیرون از خانه همچون یک پدر فداکار

زحمت میکشید تا بچه هایش بیشتر از این در محرومیت
غوطه نزنند.  

سینهاش پر شد. چشم بسته زمزمهای به یاد سعید کرد و
بیصدا افسوس خورد. 

 990 

  



کمی آنطرفتر زکیه سر از سجده ی شکرش برداشت و با
احتیاط گفت: 

_ پاشو یه چیزی آوردم گرم کنم با هم بخوریم. 

چشمهایش را باز کرد. لبخند مهربان زن را دید و لبهایش
کشیده شد. 

_ ممنون. خودم غذا آوردم، میل ندارم. 

زکیه با تانی بلند شد، چادر نمازش را تا زد و بیآنکه
نگاهش کند دوباره گفت: 

_ تا کی؟ تو خودتو از بین ببری خواهرت برمیگرده؟ 

آفاق آب دهانش را بلعید. زکیه با او چشم در چشم شد و
دوباره گفت: 

_ نمیشه دختر! 

پیش آمد. مقابلش ایستاد و محکمتر گفت: 

_ از اینور اونور شنیدم که چی شده. خدا رحمت کنه
خواهرتو. ولی اگه با غذا نخوردن و بیتابی کردن خواهرت
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زنده میشد، من حاضر بودم همینطور بشینم کنارت
عزاداری کنم تا اون برگرده. 



بغض دوباره تا بیخ گلوی دختر باال آمد. این روزها کارش
همین بود. اسم آتوسا بیاید و غم وسط گلویش گلوله شود. 

زکیه سکوت او را دید و پایین پایش نشست. 

_ بریم؟ 

اشک آمد و گوشه ی پلکش را تر کرد. دمی بعد سرش را
بلند کرد و با صدایی خفه، و بیربط به بحث پرسید: 

_ اینجا،  هیچکس نیست که مراقب اوضاع باشه؟ 

زکیه اخم کرد. او ولی کامل بلند شد و در حالیکه لبه های
شالش را دور گردن مرتب مینمود ادامه داد: 

_ یه سر رفتم بیرون یه کاری داشتم، از کارگاه بغلی یه
آقای جونی اومد بیرون با زیرپوش رکابی.  

نگاهش کرد. چشم در چشمش ادامه داد: 

 #۱۴۷
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_ قاعده و قانون نداره؟ همیشه همینطور هرکی هرکیه؟
خط بین دو ابروی زکیه برداشته شد و به جایش لبخندی پر



تاسف نشست. سرش پایین افتاد. چادر  نماز را بین دو
دست گرفت و گفت: 

_ واال قبال اینجوری نبود. از وقتی حاج عماد، پدر آقا
منصور به رحمت خدا رفت اوضاع بهم ریخت.  

نفس گرفت. دوباره گفت: 

_ اون وقتا سرش اینقدر شلوغ نبود. خودش اینجا بود حاج
عماد تو بازار. االن وقتش نصف شده. یه پاش اینجاست یه

پاش اونجا! کارگرم که میدونی، منتظره کسی باال سرش
نباشه که واسه خودش گربه برقصونه. 

لبهایش را باال کشید. متاسف سری تکان داد و در جواب
زکیه گفت: 
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_ خیلی بده که! انگار به آدم بیاحترامی میشه. شما چی؟
شما نمیتونی بهشون تذکر بدی؟ 

لبهای زن کشیده شد و در جوابش گفت: 

_ من؟ ای بابااا! دیدی سنم بیشتر از بقیهس فکر کردی
حساب میبرن؟ نه بابا از این خبرا نیست. یکی دوبار گفتم

خودتون جمع کنید کسی گوش نداد، منم دهنمو بستم. 



چی بگم آخه، خودت که دیدی، بدون هماهنگی آهنگ
گذاشت اومد وسط! وقتی نمیتونم کارگاه خودمو کنترل کنم

چه اعتراضی به اونا دارم. 

چهره ی فربه و با نمک مهسا به آنی آمد و پردهای از
خاطرات ساعتی قبل مقابل چشمانش کشید. زکیه میان حال

و هوی او گفت: 

_ اونم از فوزیه و ستاره. به آقا منصور بگم، دلم نمیآد. 

نگمم که همش دعوا و سروصداس. 
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_ عع! راستی اونا چشونه؟ دیدم یهریز با هم میجنگن،
مشکلی چیزی دارن؟ 

زکیه بلند شد. سمت طبقه های چوبی کنار دیوار رفت و
مهر و چادر نماز را روی هم گذاشت. در جوابش گفت: 

_ اونام یه بدبخت بیچاره مثل من، مثل اون دختره مهسا! 

مثل همه. 

آفاق دقیق شد. زکیه آهسته آهسته پیش آمد و ضمن اینکه
گره ی روسریش را زیر گردن سفت میکرد ادامه داد: 



_ عروس خواهر شوهرن. یعنی بودن. فوزیه از همینجا
ستاره رو واسه برادرش گرفت. خرج جهاز و عروسیم
حاجی داد. ولی شیش ماه بعد معلوم شد که برادر فوزیه

معتاده، ستارهام طالق گرفت رفت نشست خونه ی باباش. 

جفت ابروهای آفاق به تعجب باال رفت. گوشه ی لب زن
انحنایی برداشت و گفت: 
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_ آره دختر جان. اینجا هرکس واسه خودش یه داستانی
داره. حاال قدیمی که بشی، مثل من سر از کار همه

درمیآری.  

لبخند آفاق نمای بیشتری گرفت. زکیه ولی دستان کارگریش
را دراز کرد و گفت: 

_ دیگه پاشو. اگه بدونی؟ یه چیزی آوردم که نخوری از
جیبت رفته.  

نشد که دست زن را پس بزند. هم، سن و سالش بیشتر از
او بود و هم مهربانیش به غایت زیاد. دست به دستش داد. 

زکیه یا علی گفت و در نهایت موفق شد دختر جوان را با
خودش همگام کند. 



هرچند که بوی الویه و قیمه و کوکو سبزی به شکل
ناراحت کنندهای در کارگاه پیچیده بود و دل و رودهاش را

بهم میریخت. ولی کنار زکیه نشست و چند لقمه از
دستپخت خوشمزه و قوام دار او خورد.  
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خورشت مسما بادمجان با برنج ایرانی. 

خودش که میگفت پسرانش عاشق دستپخت مادرشان هستند
و به خاطر همین  هیچکدامشان قصد ازدواج ندارند. 

او میگفت و میخندید. آفاق ولی در دلش حق میداد که با
وجود چنین دست پنجول هنرمندی پسرها از جایشان جنب

نخورند.  

مادر به این توانمندی و اقتدار! مگر عقلشان کم بود که با
ناز و نوز دخترهای این زمانه کنار بیایند و بیخود و
بیجهت از آشپزی بینمک و شورشان� تعریف کنند. 

 #۱۴۸
 

فاضل وارد خانه شد و یکراست تا انتهای سالن پیش رفت. 

خلوتگاه عطا! تنها جاییکه آرام میگرفت و به زیر و زبرش
گیر نمیداد. 
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پشت در ایستاد، با انگشت ضربهای به در نواخت و با
احتیاط صدا بلند و بامزه پرسید: 

_ استاد؟ استاد پناه ی نجورسن؟ زندهای یا اطالع بدم
آمبوالنس بیاد؟ 

عطا سینه پر کرد. قلم مو را روی سهپایه ی بوم گذاشت و
پلکهایش را بست.  

دمی دیگر چشم باز کرد و گامهایش را سمت در کشید.  

دل کندن از موج موهایی که ساعتها بین پیچتابش گم شده
بود سخت مینمود. با این حال رفت و الی در ایستاد. 

جایی بین نگاه فاضل و فضای داخلی اتاق! 

لبخند محو و معنیداری گوشه ی لب مرد جوان نشست و
سرش را پایین انداخت. دیوار کشیده بود. بین او و تابلوی

پر رمز و رازی که روزها از چشم همه پنهانش کرده بود.

سرش را تکانتکان داد. بیآنکه حرفی بزند برگشت و 
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دوباره مسیر خروج را در پیش گرفت. عطا ولی به
سرعت خودش را از الی در بیرون کشید و حق به جانب

غرید:   

_ کجا؟ وایستا ببینم چی میخوای؟ 

فاضل با حفظ همان لبخندی که گوشه ی لبش بود برگشت و
کفشش را نوک پا گرفت. در جوابش گفت: 

_ برم بلکهام بقالیای چقالیای چیزی تو این برهوت گیرم
اومد یه بسته ژیلت ازش گرفتم. 

_ مریضی پس؟ اول کاراتو انجام بده بعد بیا مزاحم این و
اون شو. 

فاضل به عصبانیت او تک خند زد. متاسف و متاثر! سپس
یک پایش را باال آورد و انگشت اشارهاش را بین ساق پا و

پشت کفشش قرار داد. در جواب او گفت: 

_ مریض که توئی! میرم دوای این ریشای جلبکزده رو
پیدا کنم. تمومش کن مرد. شپش زدی تو خونه حواست

نیست. 
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عطا کامل از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست. 

سپس دستی به ریشهای پرش کشید و گفت: 

_ الزم نکرده. بیا بشین حرفتو بزن. 



_ با این قیافه؟ اصال بگو بریم بهشت، جاِن تو اگه رغبت
کنم. 

عطا پیش آمد و در جوابش لب زد: 

_ مسخره نشو بگو چی کار کردی؟ 

نیش مرد جوان کشیدهتر شد و بامزه ابروهایش را باال داد.

_ قول میدی کتکم نزنی؟ 

عطا نشست و برایش چشمغره رفت. او ولی گردنی کج
کرد و بعد از مکثی کوتاه، دوباره حرف آمد. 

_ حاال چون التماس میکنی باشه. ولی باید قول بدی بعدش
بشینی یه دستی به این سروصورتت بکشم. 

فک عطا محکم شد. برای کنترل خشمش چرخشی� به
مردمک چشمانش داد و غرید: 
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_ میگی یا بیرونت کنم؟ 

فاضل ولی خندهای کرد و به رسم این مدت، لنگه ی
کفشهایش همانجا، مقابل ورودی خارج کرد و با اشتیاق

وارد شد. همزمان به حرف آمد و گفت: 

_ جونم برات بگه که جمعش کردیم. راحت نبوداا! 



پوستمون کنده شد با شاهان.  

گفت و  مقابل او روی مبل نشست. در ادامه آخیش بلندی
گفت. پاهایش را روی میز وسط سالن دراز کرد و دست

روی آنها گذاشت.  

چشمان عطا با دقت زیاد رد کارهای او را گرفت تا به
جنبش لبهایش رسید. فاضل گفت: 

_ پدرمون دراومد. مگه میشد با اینا کنار اومد. خالاصه
هه! 

دوتا شاهان گفت چهارتا من، تا اینکه بالخره تمومش کردیم
رفت پی کارش. 

1001 

  

_ تسویه شد؟ دیگه اسم نحسشون رفت کنار اگه خدا بخواد؟

فاضل محکم تکیه داد و سرش را به عقب برد. 

_ به فضل و مدد خودش! برن که دیگه برنگردن. 

عطا نفس آسودهای پس داد و نجوا کرد: 

_ بس که پا قدمشون سنگین بود. کار خودشون که جلو
نمیرفت  هیچ، کار بقیهام سپرش انداختن.  

_ بقیه یعنی کی؟ خودت؟ 



گفت و سرش را بلند کرد. نگاهشان در هم گره خورد. 

فاضل اما تاملی کرد و آهسته و به تاکید لب جنباند: 

_ کار تو رو که خودت خراب کردی. بماند که این
برادران حضرتی ازاون گرگای ترمز بریده ی بارون دیده
بودن. ولی تو خودت کردی.  هیچکس، عطا  هیچکس تو

شرایطی که االن داری مقصر نیست. 
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عطا به اکراه نگاهش را منحرف کرد و کناره ی لبش را به
دندان کشید. مرد جوان منتظر واکنش بعدی او بود. طولی

نکشید که سیبک گلویش تکانی خورد و با صدایی خفه نجوا
کرد: 

_ هنوز خبری نیست؟ 

لبهای مرد جوان از دو سو کشیده شد و دوباره تکیه داد. 

اینبار پنجه هایش را باالی سر قالب کرد و در جوابش
گفت: 

_ آب شده رفته تو زمین. تهرانو زیر و رو کردم دریغ از
یه نشونه! 

آه عطا در سینه ماند و قلمبه شد. فاضل ادامه داد: 



_ نمیدونم، هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم چرا یهو
همچین تصمیمی گرفت. 

_ چه تصمیمی؟ 

فاضل زیرچشمی نگاهش کرد و محکمتر گفت: 
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_ اینکه یه جوری بره که انگار از اول نبوده. همچین
بیسروصدا، مظلوم، یهبارکی. 

بازهم سیبک گلوی عطا تکانی خورد و صفحه ی 

پیشانیاش را با انگشت نوازش داد. به حرف آمد و گفت: 

_ دیگه کار قبول نکن. حوصله ندارم کار از پیش نمیره. 

_ االن؟ 

فاضل اعتراضی کرد و به سرعت تکیهاش را گرفت.
صاف نشست. دسته های مبل را بین پنجه هایش گرفت و با

همان حال ادامه داد: 

_ دم عیده عطا! بچه ها زندگی دارن. شاهان میخواد زن
بگیره، چه میدونم مدیا عروسیشه، چند روز دیگه زن

جمال فارغ میشه خرجش دوبرابر االنه.  

مکث کوتاه ی کرد. دوباره گفت: 



_ نکن عطا. این بچه ها چشمشون به دست توئه. خودت
داغونی حال بقیهرو خراب نکن، خدارو خوش نمیآد. 
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 #۱۴۹
 

تکخند زد. بیصدا و پر منظور. سپس سری به تاکیدات او
تکان داد و زمزمه کرد: 

_ انگار فقط منم که بیسرسامون نشستم. هرکی به یه نوایی
رسید اال خودم که به قول تو چشم همه به دست منه! 

_ و البته من! 

فاضل بامزه اشارهای به خودش زد. 

_ نگام کن. تنها نیستی جان برادر. قول میدم تو سرت
یهبالین شه و من هنوز اندر خم یهکوچه بمونم. 

سکوت برقرار شد. سکوتی پرمفهوم و کشدار. تا جاییکه
عطا پشتش را به تکیه گاه مبل چسباند و پلکهایش را به

مدت چند ثانیه روی هم گذاشت. 
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سرنوشت جفتشان یک مدل بود. هر دو تنها، هر دو
بیسامان، هر دو نگران. فقط یک تفاوت کوچک بینشان
بود، عطا نیمه ی وجودش را پیدا کرده بود و فاضل، به

قول خودش همچنان اندرخم یک کوچه بود. 
 

یک ربعی به ساعت نهار و استراحتشان باقی مانده بود. 

طی اینمدت سعی کرده بود خودش را با محیط وفق دهد و
با بعضی شرایط کنار بیاید. مثال دعواهای همیشگی فوزیه
و ستاره که گاها به فحش و ناسزا میانجامید و شکل نگران
کنندهای به خودش میگرفت. یا سیگار کشیدن پنهانی سوده
که تقریبا همه میدانستند و سعی میکردند به رویش نیاورند.

اینجا هرکسی برای رفتارش دلیلی داشت. همه به نوعی
گرفتار بودند و سعی در این داشتند که با وجود عدم تفاهمی

که بینشان بود، یکدیگر را درک کنند تا کسی از نون
خوردن نیفتد.  

 1006 

  

دقیقهشمار کمکم داشت سمت عدد دوازده میرفت که مهسا،
گوشی به دست و عصبی از کنارش رد شد و در حالیکه
آهسته و ریزریز غرغر میکرد نگاه او را دنبال خودش

کشید. 



برای لحظهای دست از کار کشید. کمی دنبال سر او نگاه
کرد و بیاختیار اشاره زدنهای سوده و نسرین به چشمش

آمد. 

بیتفاوت سرش را پایین انداخت، آخرین راسته ی پارچه ی
را از زیر ضربه های سوزن رد کرد و ادامه ی نخ را با

قیچی برد. در همین حین زکیه از آن سوی کارگاه صدا بلند
کرد و گفت: 

_ تمومه بچه ها! برین استراحت، بعدشم دست به دست
بدین که طاقه های جدید رسیده باید شمارش بشه. 

آفاق نفس گرفت. میان ه یاهوی جمع بلند شد و بیصدا دستی
به اطراف میزش کشید. 
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شاید مرتبترین و تمیزترین میز این کارگاه متعلق به او بود.
ولی باز هم مثل همیشه، بعد از اتمام کار نظمی به لوازمش
داد و طبق معمول رفت که برای نهار و نماز آماده شود. 

هوا هوای بهاری بود و نسیم خنک اسفند ماه تن و بدن
خستهاش را نوازش میداد.  

بیرون از کارگاه، کنار دیوار ابتدا پیامهایش را باز کرد و
بعد راه ی سرویس بهداشتی زنان شد. 



آهستهآهسته، در حالیکه که سرش داخل گوشی بود و به
عکسهای زیبایی که مدیا برایش ارسال نموده نگاه میکرد و

میخندید.  

مراسم عقدشان بود. دست روی دست شاهان گذاشته و
تصویر زیبایی از حلقه هایشان به نمایش گذاشته بود. 

تصویر بعدی عکس خودش در کنار مرد جوانی بود که به
تازگی ریش بلند هم به موهای بلندش اضافه شده و

چهرهای جدید از او ساخته بود. مدیا پوشیده در یک 
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پیراهن سفید بلند، همراه با شالی به همان رنگ و حلقهای
گل روی سرش، در کنار او نشسته و در عکس بعدی،

کنارش ایستاده و دستهگل زیبای عقدش را سمت دوربین
گرفته بود. 

عکسهایش یکی از یکی قشنگتر و فانتزیتر بود. 

مدیا بود دیگر! همیشه برای متفاوت بودن آمادگی داشت و
در لحظه شرایط جدید و متفاوت خلق میکرد. 

همانطور که سمت سرویس قدم برمیداشت، عکسها پشت
سر هم رسید و یکییکی دانلود شد. 



دلش نیامد ندیده از کنارشان رد شود. پس همانجا، در
فاصله ی چند قدمی از سرویس ایستاد و اجازه داد

تکتکشان باز و او را از همان فاصله ی دور، در مراسم
دوست عزیزش شریک کنند.  
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متوقف شد. بیتوجه به اطرافش، یکییکی با انگشت شصت
عکسها را رد کرد و به هر کدامشان لبخند زد و گاه ی

قربونصدقه ی بعضیشان رفت.  

دقایقی بود که در همان نقطه ایستاده و عکسها و پیامهای
زیبای مدیا را هربار از اول مرور میکرد و لذت میبرد.

طی این مدت هم تقریبا همه پراکنده شده و سرویس
بهداشتی آقایون و خانمها خالی شده بود. در نهایت نفس

پری گرفت و گوشی تلفن را داخل جیب لباسش سر داد.  

منصور از پشت شیشه زیر نظرش گرفته بود و او،
بیتفاوت به سنگینی یک جفت چشمی که متفکر در حال

حالجی کردن رفتارش بود وارد سرویس شد. قدم گذاشتنش
داخل سرویس مصادف شد با نالهای نامفهوم که توجهش را
جلب کرد. اخمش درهم شد. با کنجکاوی زیاد پیش رفت و

یکییکی داخل توالتها سرک کشید تا به آخرین سرویس
انتهای راهرو رسید.  
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کمی منتظر شد. مطمئن بود که دچار توهم نشده و صدای
ناله ی زنانهای را با گوشهای خودش شنیدهاست. 

کمی سرش را پیش برد. سپس با پشت دست ضربهای به
بدنه ی آهنی در نواخت و با احتیاط پرسید: 

_ کسی اینجاست؟ 

مکث کرد. دوباره دستش را برای نواختن ضربه ی بعدی
پیش برد که ناله ی زنانه تکرار شد و او را به هول و وال

انداخت.  

نزدیکتر ایستاد. ابتدا سعی کرد در را باز کند و زمانی که
از گشودن آن ناامید شد، کف دستهایش را روی بدنه ی آن

گذاشت. 

 #۱۵۰
 

سپس گوشهایش را نزدیکتر برد و آهسته پرسید: 
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_ کی هستی تو؟ این تو چی کار میکنی؟ چیزی شده؟ برم
کمک خبر کنم؟ 

چیزی روی زمین افتاد. آفاق ترسیده از در فاصله گرفت و
ناله ی ضعیف زن دوباره بلند شد. 

_ آفاق جون تویی؟ 

ابروهایش باال پرید و متعجب از لحن و نجوای آشنای او
لب زد: 

_ مهسا؟ خودتی؟ 

_ میشه درو ببندی کسی نتونه بیاد تو؟ صدایش بغض
داشت و به شدت ضعیف میآمد. 

آفاق دستپاچه سری تکان داد و سمت ورودی اصلی پا تند
کرد. دمی بعد در را از داخل قفل کرد و برگشت. 

_ قفلش کردم. تو اون تو چی کار میکنی دختر این در چرا
باز نمیشه؟ 
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مهسا، با لحنی که گویا با لبخندی تلخ آمیخته بود جواب داد:

_ نشستم تا اجلم برسه. اون....اون  بی همه چیز درو قفل
کرد. نامرد! حیف از لقمه ی زحمت کشیده ی بابام که



ریختم تو گلوی این بیوجدان که امروز وایسته تو روم و
بگه نمیخوامت.  

صدایش میلرزید و درد و درماندگی در آن موج میزد. 

آفاق ترسیده و با احتیاط از پشت در پرسید: 

_ کی؟ مهسا، جاِن عزیزت کمک کن این درو باز کنیم. 

تکخند زد. تلخ و بیرو در وایسی! سپس تکان سختی به
خودش داد و در جواب او گفت: 

_ نمیتونم. وقتی هولم داد سرم خورد به اهرم شیر بعدش
دیگه نفهمیدم چی شد. االنم همه ی وجودم درد میکنه. 

فکر کنم پامم پیچ خورده، یا شکسته. نمیدونم ولی نمیتونم
تکونش بدم. 
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_ کی؟ میشه بگی کی این بالرو سرت آورد؟ مهسا مکثی
کرد و کمی بعد به حرف آمد. 

_ سیاوش! بیپدر مادر دم آخری زهرشو ریخت و رفت. 

آفاق درمانده و سردرگم شده بود. سیاوش را تقریبا
میشناخت. همان مردک بیتربیتی که با رکابی و دمپایی
ابری در حیاط وول میخورد و بین زنها و دخترها چشم



چرانی میکرد. همانی که هربار او را میدید با غیظ از
کنارش عبور میکرد بلکه به خودش بیاید و کمی مراعات

کند.  

از فکر سیاوش گذشت. با عجله نگاه ی به اطراف انداخت
و دنبال اهرم محکمی برای باز کردن این در آهنی و

سنگین گشت.  

ولی تنها چیزی که به نظرش آمد دسته ی نازک طی بود و
سطل سفید نظافت.  
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یکآن صدای شیر آب آمد و برای لحظهای حواسش را پرت
کرد. با عجله گوشش را به در نزدیک کرد و دوباره کف

دستهایش را روی آن گذاشت. 

 _ مهسا؟ خوبی تو؟ چی کار داری میکنی؟ 

حس میکرد دختر جوان آن سوی در لبخند میزند. مهسا در
جوابش نالهای زد و گفت: 

_ دارم جای کثافتکاری اون نامرد پاک میکنم. 

صورتم میسوزه آفاق، به نظر تو تمیز میشه؟ 

نمیفهمید. واقعا از فهم حرفهای او عاجز بود و نمیدانست
پشت آن در چه بالیی سر خودش میآورد. 



فقط تصور میکرد روی زمین افتاده و شلنگ آب را روی
سر خودش گرفته تا رد کار کثیفی که نمیدانست چیست را

پاک کند. یعنی سیاوش چه بالیی سر دختر جوان آورده
بود؟ چه کار کرده بود که از نظر مهسا کثیف میآمد و سعی

داشت با شستن خودش، آن را پاک کند.  
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ته دلش آشوبی سخت به پا شد. همانطور که گوشه ی لبش
را به دندان میگزید ابتدا فکری کرد و سپس کمی از در

فاصله گرفت. در ادامه گفت: 

_ من االن برمیگردم نترس. 

گفت و به سرعت در امتداد راهرو دوید. تفاوت هوای آزاد
با هوای دم کرده و نامطبوع داخل سرویس، زمین تا آسمان

بود. ابتدا در را پشت سرش قفل کرد و سپس سمت اتاق
منصور دوید.  

مرد جوان تازه برای خودش استکانی چای ریخته بود که
آفاق بیاجازه وارد شد و نگاه متعجب او را با خودش همراه

ساخت.  

پنجه های منصور دور استکان چایش ماند و خیره به چهره
ی رنگباخته و جسور او زمزمه کرد: 



_ اتفاقی افتاده خانم حبیبی؟ 
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آفاق با حفظ همان جسارت پیش رفت و مقابل میز او
ایستاد. نگاه منصور با او همراه بود تا اینکه دختر جوان،

نوک پنجه هایش را لبه ی میز او گذاشت و لب جنباند: 

_ هم بزرگ و کوچیکی حالیمه هم کارگر و کار فرما! 

احترامتون واجب آقای زندهدل. میتونم درک کنم چرخوندن
اینجا همزمان با حجره ی پدرتون کار آسونی نیست. ولی

آیا، تذکر دادن و چسبوندن چندتا برگه آچار به در و دیوار
این خراب شدهام کار سختیه که ازش دریغ میکنید؟ 

ابروهای منصور فلفلور درهم شد و کامل پشت میزش قرار
گرفت.  

_ نمیفهمم چی میگید خانم. 

_ سخت نیست جناب زندهدل! شنیدم اهل کماالتین و
سجادهنشین. آفرین، تبارکاهلل! ولی نباید اعمالتون نمود
بیرونی داشته باشه؟ نباید یه جوری باشه که تاثیرش به

چشم بیاد و منفعتش به بقیه برسه؟ 
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_ منظورتون چیه خانم؟ چرا واضح حرف نمیزنید بفهمم
چی میگید؟ 

منصور عصبی شده بود. ابروهای پهن و مردانهاش درهم
و خطوط روی پیشانیش بیشتر به چشم میآمد. آفاق در

جوابش نیشخندی و سرش را پیش برد. آهستهتر در جوابش
گفت: 

_ ناموس مردم باید امنیت داشته باشه آقا!  

خط بین دو ابروی منصور عمیقتر شد. آفاق با حفظ همان
لحن و قدرت ادامه داد: 

 #۱۵۱
 

_ وقتی یه نفر مدیریت یه جایی مثل اینجارو به عهده
میگیره باید فکر همهجاشم بکنه.  

مکث کرد. لحظهای بعد چشم در چشمان منتظر و کالفه ی
منصور ادامه داد: 
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_ مثال، اگه خودش نمیتونه یه نفرو بگیره که حواسش به
همه جا باشه. بازم نمیتونه، به کسی اعتماد نداره، مشکلی



نیست. ولی میتونه که دو تا کاغذ کوچیک بزنه به در و
دیوار که رعایت شئونات الزامیست، یا چه میدونم سیگار

کشیدن ممنوع. 

_ چی شده خانم حبیبی؟ میشه لطف کنید از باالی منبر
بیاین پایین و اصل حرفتونو بزنید؟ 

منصور که سخت در تالش بود خودش را کنترل کند غرید
و نگاه پر از اکراه دختر را به جانش خرید. آفاق ابتدا

رویی گرفت و در نهایت به حرف آمد. دستش را بلند کرد،
به خروجی اتاق او، سمت سرویس بهداشتی اشارهای زد و

گفت: 

_ االن که ما اینجا وایستادیم و داریم سر ابتداییترین مسائل
جامعه بحث میکنیم، یه دختر بیگناه افتاده وسط یکی از
توالتای همینجا و به خاطر گناه یکی از کارگرای مرد

همین تولیدی داره خودشو مجازات میکنه. 
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برق از سر منصور پرید. او ابروهایش باال رفت و
همزمان تلخند معنیداری گوشه ی لب دختر جا خوش کرد.

ادامه داد: 



_ نمیخواد کسی چیزی بفهمه. برای خودتونم بهتره که این
اتفاق نیفته. پس، بیسروصدا با من بیاید تا یهوقت خدایی

نکرده اون بالییرو که نباید سرخودش نیاورده. 

منصور هنگ کرده بود. بیحرف آب دهانش را فرو برد و
سرش را خیلی ریز تکانتکان داد. لحظهای بعد لبهای دختر

جوان تکانی خورد و با همان لحن پرسید: 

_ چی کار میکنید؟ با من میآین یا تا خود شب همینجا
میمونید و اجازه میدین که از این اتفاق، هزارتا روایت

مختلف دهن به دهن بچرخه و به اسم تولیدی زندهدل تموم
بشه؟ 

جمله ی آخرش سنگین بود و پر از کنایه! منصور ابتدا
پلکهایش را روی هم گذاشت و سپس تسلیم شد. 
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 #۱۵۲
 

دستهایش را پشت کمر قفل کرده و پشت پرده ی اورژانس
رژه میرفت. 



آفاق دست به سینه، روی صندلی کنار دیوار نشسته و
سرش را به دیوار پشت سر تکیه داده بود. پلکهایش بسته

بود و چهرهاش پر از خشم. 

منصور برای لحظهای ایستاد و نگاهش کرد. 

او با آمبوالنس آمده بود و مرد جوان از پست سرشان.�  

عجب دختر جسور و توانمندی نشان میداد و با مدیریت
بینقصش، تقریبا اجازه نداده بود که  هیچکس متوجه ی

واقعیت ماجرا شود. بعد از رسیدن اورژانس، تمام تولیدی
مقابل سرویس بهداشتی زنانه تجمع کرده و پچپچ میکردند.

منصور که حسابی خودش را باخته بود. زخم 
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عمیق کنار ابروی مهسا امامی، و لب و دهان خونی و
کبودی روی گونه و ه یکلی که تماما خیس و آشفته بود. 

همین کافی بود که کارفرما به دست و پا بیفتد و نگران
کارگرها و مجموعه و حرفهای بعد از اینش باشد. ولی

آفاق از این اتفاق فقط یک تصادف معمولی در ذهن عموم
ساخته بود و بس! 

مهسا امامی طی یک حادثه زمین خورده و از هوش رفته
بود.  



آفاق سنگینی نگاه او را حس کرد و بالفاصله پلکهایش را
گشود. منصور جا خورد. خجالتزده نگاهش را دزدید و

همزمان با اینکه صدایش را صاف مینمود، یکی از پنجه
هایش را مقابل دهانش مشت کرد و گفت: 

_ خسته به نظر میآین، اون بیرون ماشین هست، بگم
 1022 برسوننتون؟  .

  

آفاق تکانی خورد و تکیهاش را از صندلی گرفت. سپس
قفل دستهایش را از هم باز و نگاهش را از درز پرده رد
کرد و به پاهای بیحرکت مهسا رساند. در جوابش گفت: 

_ ممنون، میمونم تا ببینم نتیجه چی میشه. 

نگاه منصور باال رفت. طولی نکشید که قدمهایش را سمت
او برداشت و درست مقابلش ایستاد. آفاق متعجب نگاه از
پنجه های پای دختر گرفت و تا روی صورت مرد جوان

باال کشید. منصور منومنی کرد و گفت: 

_ فکر کنم یه تشکر و یه عذرخواه ی به شما بدهکارم. 

مردمک سیاه چشمان دختر ثابت بود. منصور ادامه داد: 

_ اول ممنون بابت اینکه جمعش کردین و نذاشتین کسی
چیزی بفهمه. و بعد معذرت میخوام که نفهمیدم چی میگین

و صدام باال رفت. 



گوشه ی لب دختر انحنایی برداشت و سرش را پایین
انداخت. سپس پنجه هایش را روی پا قفل هم کرد و گفت: 
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_ خواهش میکنم. من باید معذرت خواه ی کنم که تند رفتم.
ترسیده بودم میدونین. البته، اینم بگم که هنوزم به حرفایی

که زدم ایمان دارم.  

منصور تکخندی زد و با فاصله ی یک صندلی از او
نشست. 

نگاه آفاق برای لحظهای چرخید. او که امروز حسابی
شوکه و نگران بود، دستهایش را روی سینه قفل کرد و
سرش را رو به سقف کوتاه و پر از مهتابی اورژانس

گرفت. در جوابش با حفظ همان لبخند لب زد: 

_ شما عجیب منو یاد یه نفر میندازین. 

نگاهشان درهم تنید. ابروهای آفاق ولی تیک ریزی خورد
و منصور ادامه داد: 

_ خیلی وقت پیش، دختریرو میشناختم بیادعا. و البته
همینقدر جسور و نترس. 

نگاه آفاق و خیره به پرده ی سفید پیش رو ادامه داد: 
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_ اونم اسمش آفاق بود. بعدش دیگه هرجا این اسمو شنیدم
نتونستم  هیچ دلیلی برای نبودنش بیارم و خودمو قانع کنم. 

 #۱۵۳
 

_ ترکتون کرد؟ آفاقو میگم؟ تنهاتون گذاشت؟ 

تاسف و تاثر و همدردی شکل واضحی در لحن دختر
جوان پیدا کرده بود. لبخند محزون منصور در جواب او
کشیدهتر شد و آهش را پر صدا و عمیق پس فرستاد. در

جواب ترحم و دلسوزی او لب زد: 

_ گمش کردم. نمیدونم، شایدم ترکم کرد. 

_ دوستش داشتین؟ 

اینبار احتیاط هم البهالی کلماتش به چشم میخورد. 

منصور پلکی بست و متاسف جواب داد: 
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_ تنها کسی بود که تونست حصار تنهاییمو بشکنه. 



نمیدونم بهتر از این میشه توصیفش کرد یا نه. ولی تا قبل
از اون من یه آدم تک بعدی بودم که مکانیکوار زندگی
میکرد. صبح کار، شب کار، دانشگاه، خونه، مطالعه و

نهایتا خواب. 

_ آفاق چی شد؟ چرا گمش کردین؟  هیچوقت دوباره برای
پیدا کردنش تالش کردین یا اینکه....؟ 

سیبک گلوی منصور باال و پایین شد و لب پایینش را گزید.
آنقدر محکم که چانه ی مردانهاش باال رفت و ردی از

تارهای سفیدی که بین ریشهایش تفاوت ایجاد کرده بود به
نمایش درآمد. او نفس عمیقی گرفت و دختر جوان را وادار

به سکوت کرد.  

_ نمیدونم. شاید اگر جواب این سوالو داشتم کمتر اذیت
میشدم. ولی... 

مکث کرد. دوباره نجوا زد: 
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_ خیلی وقته که دیگه زندگی نمیکنم.  

چیزی میان سینه ی زن فشرده شد. بغض و دلتنگی مرد
کامال قابل درک بود و احساس همدردی او را تحریک



میکرد. میان افکار او منصور تکانی خورد و از جا بلند
شد. 

نگاه او هم دنبال مرد سر خورد. منصور همانطور که
قدمزنان تا پشت پرده ی سفید میرفت گفت: 

_ شکایتم از سیاوش حتمیه. طبیعیه که االن یه گوشه
خودشو گموگور کرده باشه. ولی گیرش میآرم. به هر

قیمتی باشه پیداش میکنم و میفرستمش که یه مدت آب خنک
بخوره. 

گفت و پشت به او، پنجه هایش را داخل جیب شلوارش فرو
برد.  

گویا دیگر تمایلی به ادامه ی بحث قبلی نداشت. آفاق ترجیح
داد سکوت کند. او دوباره گفت: 

_ با پیشنهاد شمام موافقم. الزمه قوانین اونجا تغییر کنه. 
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برگشت، نیم نگاه ی به دختر جوان انداخت و پرسید: 

_ از لباس فرم برای کارگرا شروع کنم چطوره؟ همه یه
دست باشن بهتر نیست؟ 

لبهای دختر تکانی خورد و بیثمر بسته شد. منصور که
حس رضایت را از نگاه او گرفته بود چرخید و گفت: 



_ خیلی وقته دارم بهش فکر میکنم. مرگ بابا و شلوغیای
این مدت حسابی خستهم کرده بود. ولی دیگه وقتشه. اول

چند طاقه پارچه برای فرم بچه ها سفارش میدم، بعدشم
یکی دوتا آدم مسئولیت پذیر میزارم باال سر کار که از این

ناهماهنگی و آفت زدگی دربیاد. 

مصلحتجویی زندهدل، یکی از سرشناسترین آدمهای بازار
هم در نوع خودش افتخار به حساب میآمد. حس خوشایندی

ته دلش نشست و جان گرفت. لبخند زد. و البته بیشتر از
دقایق پیش، از رفتاری که با او کرده بود پشیمان شد.  
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چه خوب دوام آورده و چه با حوصله و بدون قضاوت پیش
رفت رفته بود. مگر کارفرما هم اینقدر خوب میشد؟ اینقدر

متین و انتقادپذیر؟  آهش را وسط سینه خفه کرد. 

میشد. مگر عطا با آن همه دبدبه و کبکبه کارفرمای بدی
بود؟ نبود. به تمام مقدسات قسم که او هم همردیف منصور

زندهدل ایستاده بود. با این تفاوت که منصور انسان معتقدی
بود و عطا به ظاهر فراری بود و تنبلی میکرد. 

 

پرهام نگاه ی به ساعتش انداخت و ریزریز با سر انگشت
روی فرمان ماشین نواخت. 



مدتی بود که زاغسیاه دخترک زیبا و اروپایی این گروه را
چوب میزد. تقریبا تمام ساعتهای رفت و آمدش را از بر
بود و دیگر میدانست کجا میرود، کی میرود و برای چه

کاری میرود. 
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و اکنون ساعت خروجش بود و سرازیر شدن سمت خانه.  

گوشه ی لبش کشیده شد. حتی اسم کوچه و پالک خانه ی
او را در خاطرش سپرده بود. عجب ناکسی بود واقعا! حتما

بابت این پلیسبازی و عواقب بعد از آن خودش را به یک
خر، بدون جشن تک نفره ی مجلل دعوت میکرد. بدون سرِِ
حضور  هیچ بشری. امشب یک نوک پا میرفت در خانه ی
ذبیح و همان سفارش همیشگی را تحویل میگرفت. بعد از

آن هم یک شب سرخوشی و با ستاره ها رقصیدن! چه
کیفی داشت شیطنت کردنهای پنهانی و حس زرنگ بازی

بعد از آن، که در وجودش پا میگرفت. 

میان افکار شیرین او، کیت از محل کارش بیرون زد و
حین اینکه دزدگیر ماشینش را میزد به سرعت سمت آن

سرازیر شد. 

پرهام دست جنباند. بیمعطلی در ماشین را باز کرد و
منتظر ایستاد که او سوار شود. 
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کیت ابتدا نگاه ی به آینه ی جلو انداخت و سپس در ماشین
را بست. اما قبل از اینکه استارت بزند یکی خودش را
کنار دست او جا کرد و خیلی خوشرو و خودمانی سالم

داد. 

ترس بهآنی تمام وجود دخترک زیبا را فرا گرفت.
بالفاصله دستش را روی دستگیره گذاشت و غرید: 

_ تو دیگه کی هستی؟ برو پایین وگرنه جیغ میزنم کل
خیابون بریزین سرت. 

لبهای پرهام ولی از دو سو کش آمد و دستی به چانهاش
کشید. خیلی خونسرد و با آرامش لب باز کرد و در جوابش

گفت: 

_ پرهام حبیبی! پسر عموی آفاق، آفاق حبیبی. 

میشناسیش که؟ 

سکوتی سنگین و معنیدار کابین ماشین را فرا گرفت. 

 #۱۵۴
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دمی بعد لبهای دختر تکانی خورد و مات و متحیر ناله زد:

_ آفاق؟ 

لبخند پرهام شکل واضحتری به خودش گرفت و حق به
جانب و پرقدرت پرسید: 

_ هنوزم میخوای جیغ بزنی کل خیابونو خبر کنی؟ 

کیت مات و متعجب مانده بود. پرهام ولی سینه پر کرد و
آرنجش را به سینه ی شیشه چسباند. سپس نگاه از او

گرفت و خبیثانه گوشه ی لبش را بین دو انگشت به بازی
گرفت. 

_ وقت داری چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟  

اسم آفاق آمده و دست و پای کیت زیبا را شل کرده بود. 

بیاراده شد. بی آنکه واکنش اضافهای داشته باشد نجوا زد: 

_ راجع به چی؟ 
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همین کفایت میکرد. همین رام شدن و کوتاه آمدنی که دست
مرد را برای خالی کردن زیر پای آفاق باز میگذاشت.  



در دلش رجزی برای آریا خواند و قفسه ی سینهاش خیلی
ریز باال و پایین شد. به خودش قول داده بود جبران کند و

اکنون سر قولش ایستاده بود. 

امروز به خودش میبالید. بیشتر و پرغرورتر از همیشه. 

امروز که پنبه ی آفاق را میزد و تالفی بالیی که آریا سر
خواهرش درآورده بود را درمیآورد. 

بعد از کمی تامل سکوتش را شکست. نیمنگاه معنیداری
سمت چشمان زیبا و منتظر او انداخت و در جوابش گفت: 

_ فرصت بدی میگم برات. فقط اولش باید استارت بزنی
بری تو یکی از این کوچه ها که کسی مارو با هم نبینه. 

ترس و احتیاط در چشمان کیت النه کرده بود. پرهام سری
تکان داد و با اطمینان بیشتری گفت: 
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_ به نفع خودته. میدونم که گلوت گیره. نپرس چطوری که
فقط خودتو خسته کردی. امااا.... 

کیت منتظر شنیدن جمله ی بعد از آن "اما" بود. پرهام
ابرویی باال داد و با حوصله ادامه داد:   

_ اگه به من اعتماد کنی، اطالعاتی بهت میدم که یه عمر
خاطرتو برای عطا بیمه کنه. 



کیت بازهم آب دهانش بلعید. این مرد از عالقه ی او به
عطا با خبر بود. چطوریش را نمیدانست. ولی میخواست

اطالعات دست اولی به او بدهد که انگار  هیچکس از آنها
خبر نداشت و قرار بود سالحی باشد برای نزدیک شدن او

به عطا! 

همانطور ساکت و بیاراده پنجه هایش سمت سوییچ ماشین
لغزید و استارت زد. 

حس پیروزی تمام وجود مرد جوان را در بر گرفت. 

نگاهش چرخید. کامل از پنجره ی بغل به بیرون داد و 
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تصمیم گرفت، بعد از انجام این کار یک انعام مشتی به
نگهبان ساختمانی که دخترک در آن کار میکرد بدهد. 

سپرده بود حسابی او و رفت و آمدهایش را زیر نظر بگیرد
و هرآنچه نصیبش میشود را کف دستش بگذارد. و گویا

ماموریتش را خیلی تمیز انجام داده بود. بدبخت لنِگ دوزار
پول بود. و پرهام بابت این موفقیت خیلی بیشتر از آنچه

توقعش را داشت ته جیبش میگذاشت، شاید که بعدها بازهم
به کارش میآمد. 

 



منصور مقابل خانه آفاق را پیاده و باز هم بابت مدیریت
قوی و تذکرات به جایی که امروز به او داده بود تشکر

کرد. 

پرستو از پشت پنجره شاهد گفتگوی منصور و لبخند ملیح
روی لب آفاق بود. ته دلش از این اتفاق لرزید. پرده از بین
پنجه هایش سر خورد و به سرعت� خودش را عقب کشید.  
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پریسا که داخل آشپزخانه مشغول خالل کردن 

سیبزمینی بود، نگران از حالت چهره ی خواهرش دست از
کار کشید و از آشپزخانه بیرون زد.  

پرستو وارد اتاق خواب مشترکشان شد و او از فرصت
استفاده کرد. به سرعت و با احتیاط خودش را پشت پنجره

رساند و شاهد ورود آفاق به خانه و حرکت آهسته ی ماشین
زندهدل شد. 

چیزی به ذهنش خطور کرد. نیم نگاه ی سمت اتاقشان
انداخت و متفکر ابرو درهم کشید. 

کمابیش از عالقه ی خواهر بزرگترش به منصور زندهدل
باخبر بود و اکنون میتوانست علت این تغییر ناگهانی را
حدس بزند. گوشه ی پرده را رها کرد. آهسته و فکری



سمت آشپزخانه رفت و با ذهنی درگیر به ادامه ی کارش
مشغول شد. 

پرستو ولی پاهایش را داخل شکم جمع کرد و بالشتک کنار
تخت را در آغوش گرفت. مثالش در ارتباط با منصور 
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همان معروف عینک بود. همیشه با او همراه بود و
هیچوقت به چشمش نمیآمد. 

رنجیدگی بغضی شد و وسط گلویش نشست. دمی بعد
پیشانیش را به بالشتک چسباند و خیلی مظلوم و بیصدا

برای قلبی که سالها طعم بیاعتنایی چشیده بود اشک ریخت.
 

آخر شب بود. آفاق پر انرژیتر از همیشه آیهان را روی
پایش خواباند و تصمیم گرفت، سر فرصت بنشیند و یک

دل سیر به عکسهای مدیا نگاه کند. 

ساعت کاری و اتفاق ناگهانی امروز رخصت نداده بود که
خوب و با دقت، و البته از راه دور در مراسم دوست

مهربانش حضور داشته باشد و با خودش کلی ذوق کند. 
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پتوی روی آیهان را مرتب کرد. سپس نگاه ی به چهره ی
خسته و غرق خواب گلزار انداخت و بوسه ی ریزی از

گونه ی مادرش گرفت.  

بلند شد. از بین مادر و خواهرزادهاش جست و کلید برق
باالی سرش را زد و اتاق را کامال خاموش کرد.  

بعد، پاورچینپاورچین راه افتاد و کیفش را از گوشه ی آویز
کنار دیوار برداشت. 

پیدا کردن همراهش در تاریکی شب کار سختی بود. اما
تراس بزرگ و نور زیبای مهتاب که تا قسمتی از اتاق را

روشن کرده بود، کارش را راحت و نگرانیش را کمتر
کرد. 

 #۱۵۵
 

با یک چرخش دست تلفن همراهش را پیدا کرد و کیفش را
همانجا کنار دیوار رها کرد.  
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نشست. با احتیاط و ه یجانزده. سپس کمرش را به دیوار
پشت سرش چسباند و با قلبی که بعد از مدتها حس شیرین



اشتیاق را دوباره تجربه میکرد، وارد صفحه ی مجازی
مدیا شد. 

درست از اولین عکس ارسالی شروع کرد و یکییکی پایین
آمد.  

خوب که نگاه میکرد تمامشان یک ویژگی جدید داشت. 

یکی از باالترین نقطه ی ممکن گرفته شده بود و دیگری
را گویا با چند صد متر فاصله از دوربین انداخته بودند.  

داخل یکی از عکسها خودشان بولد بودند و دیگری حلقه و
دستهگلشان! 

امان از دست این دختر و ه یجانهای بکر و کودکانهاش. 

لبخند زد. همانطور که پاهایش را داخل شکم جمع کرده
بود، آرنجش را به زانو چسباند و دستش را زیر چانه زد.  

 1039 

  

دلش میخواست برای مدیا و خجستهترین اتفاق زندگیش
یک پیام تبریک جانانه ارسال کند. ولی تردید، همان زنجیر

همیشگی، سفت و محکم دور عقل و احساسش 

پیچیده بود و راه ابراز کردن هرآنچه واقعی بود و
صمیمانه میگرفت.  



ساعتی به مرور کردن عکسها و تفکر در این مورد
گذاشت. ساعتی دلنشین بهدور از دغدغه های همیشگی و

روزمره. 

کمکم چشمانش خسته شد و آالرم خوابیدن در سرش به
صدا درآمد.  

خمیازه کشید. حاال که چشمانش به تاریکی عادت کرده بود
نگاه از صفحه ی گوشی گرفت و به چهره ی خواب مادر

و دستان بازیگوش آیهان انداخت.  

هول کرد. گویا زمان بیدار شدن و نقونوق کردنش رسیده
بود. به سرعت از جا کند و از کمد کوچک کنار دیوار

جعبه ی شیرخشکش را برداشت. باید ساکتش میکرد تا 
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گلزار کمی بیشتر بخوابد. روزهای سختی را پشت سر
گذاشته بودند. هم او و هم مادرش که هر روز به یاد

آتوسای جوانمرگ اشک میریخت و ذرهذره آب میشد.  

کورمالکورمال رفت و از کتری روی گاز مقداری آب
جوشیده داخل شیشه ی آیهان ریخت. سپس جعبه ی

شیرخشک را داخل کمد گذاشت و شروع به تکان دادن
شیشه کرد. 



صدای آیهان تقریبا بلند شده بود. هول کرد. بیآنکه در کمد
را ببندد برگشت و در همین حین ساک نوزاد کله شد و

روی زمین افتاد. 

صدای افتادن ساک در سکوت شب پیچید و گلزار ترسیده
از خواب پرید.  

آفاق ایستاد. متاسف از این پیشآمد، لبهایش را بهم کشید و
پلکهایش را روی هم فشار داد.  
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گلزار سرجایش نشست و او برای آرام کردن اوضاع
آهسته لب زد: 

_ نترس مامان. ساک آیهان افتاد بگیر بخواب. 

گلزار در تاریکی شب نگاه ی چرخاند و نیمتنهاش را سمت
کودک بیتاب کشید.  

کار از کار گذشته و نقونوقش تبدیل به جیغهای بنفش شده
بود.  

آفاق هوف متاسفی کشید. حاال که گلزار بدون اعتراض
مشغول ساکت کردن نوزاد شده بود، برگشت و ساک او را

از روی زمین جمع کرد.  



جغجغه، حوله، چند دست لباس، ناخنگیر و خالصه همه و
همه را داخل ساک ریخت و در نهایت دندونی ژلهای بچه

را داخل جیب نهچندان بزرگ مقابل ساک جا داد. 

همزمان دستش به برگهای تا خورده اصابت کرد و
ابروهایش را درهم کشید. 
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کمکم جیغهای بنفش آیهان تبدیل به جیغ قرمز و سرخ میشد
و کل ساختمان را خبر میکرد.  

بیاختیار بلند شد. ابتدا شیشه ی شیر را به دست گلزار
رساند و بعد پای ساک نشست. قصد کرد ساک را سر جای

اولش بگزارد که ناگهان چیزی در اعماق ذهنش وسوسه
ایجاد کرد و بعد از مکثی کوتاه، دوباره پنجه هایش را

داخل جیب ساک فرو برد. 

برگه ی تا خورده را بیرون کشید. میان تاریک و روشن
هوا الی آن را باز کرد و ناگهان پاکتی کوچک سر خورد

و روی زمین افتاد. 

پاکت الی برگه کنجکاویش را دوچندان کرد. 

گلزار تقریبا موفق شده بود صدای نوزاد را خاموش کند.  



آفاق روی دو زانو نشست. ابتدا نگاه ی به خطوط نامفهوم
روی برگه انداخت و سپس نجوا کرد: 

_ این دیگه چیه؟ 
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گلزار در حال ه یشه یش کردن و نوازش دادن کودک بود. 

به صدای او برگشت و پرسید: 

_ چی؟ جمع کن بیا بخواب صبح زود باید بری سرکار! 

آفاق اما چشم ریز کرده بود و به سختی کلمات روی برگه
را خودش زمزمه میکرد. 

برسد... به... دست... آفاق! 

گلزار با شنیدن این جمله لبخندی زد و گفت: 

_ آهان! مثال گذاشتمش جلو چشم که بدم بهت. امان از
پیری. میدونی چند وقته میخوام بهت بگم یادم میره؟

بالفاصله چرخید. رو به مادرش نشست و میان تاریکی
شب پاکت را بین پنجه هایش گرفت. 

_ این چیه مامان؟ کی فرستاده؟ 



_ واال اگه بگم نمیدونم باور میکنی؟ اینو همون روز که از
خونه ی بابابزرگت اومدیم بیرون انداختنش تو خونه. نیم

ساعت قبل از اومدن تو. گذاشتمش سر طاقچه پشت قرآن 
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که یهو تو اومدی با اون حال! بعدشم که مرگ اون بچه و
عزادار شدنمون هوش و حواس برام نذاشت و همه چی

یادم رفت. 

چیزی میان سینه ی دختر به تالطم درآمده بود. ناخواسته
حس میکرد، از پشت پاکت سفید با کلمات روی کاغذ

ارتباط میگیرد. دلش شور افتاد. نگران و ملتهب بلند شد و
خودش را به گوشی همراهش رساند. گلزار تذکر داد: 

_ اون برقو روشن کن تو تاریکی چشمت اذیت نشه. 

 #۱۵۶
 

خودش که  هیچ حواسش به این مورد نبود. به تاکید او اما
کلید برق را زد و، بیصدا همان کنار دیوار نشست و نامه

ی داخل پاکت را گشود. 
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همه ی وجودش یخزده بود، خودش را در آغوش کشیده و
از سرما میلرزید.  

شوکه بود. پاکت و برگه ی سفید و نامه و عکس کنار آن،
روی زمین افتاده و دختر بیچاره زبانش بند رفته بود از

ترس! 

حال گلزار هم دست کمی از او نداشت. پتو روی شانه های
لزران دخترش انداخته و خودش ریزریز گریه میکرد. 

شب سختی بود. از آن شبهایی که جغد میخواند و مرغ
سحر خاموشی گرفته بود. قرار نبود صبح شود انگار! 

تاریکی و سکوت بر روشنایی و امید اندک زندگیشان غلبه
کرده و ذرهذره آبشان میکرد. 

گلزار خم شد، دستهای لرزانش را سمت عکس رنگی
مقابل پایش برد و ناله زد: 

_ آتوسا، آخ مادر تو چی کار کردی با زندگیت؟ 
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آن را باال گرفت، درست مقابل چشمانش. سپس انگشت
اشارهاش را روی لبخند دخترش کشید و دوباره ناله زد: 



_ بابای بچهت اینه؟ آیهان من، جیگر گوشم؟  

برگشت. نیمنگاه ی سمت کودک شیرینی که نصفهشبی
شکمش سیر شده بود و بازی با انگشتانش را به هرچیز

دیگری ترجیح میداد دوباره لب زد: 

_ منکه باور نمیکنم. نه، نه! آتوسای من نمیتونه قاتل باشه.

آفاق بعد از دقایقی سخت، با شنیدن این جمله پلکهایش را
روی هم گذاشت و اجازه داد اشک گرم، دانهدانه روی
گونهاش راه بگیرد و با صدایی واضح لبه های پتو را

خیس کند.  

چهره ی مردی که کنار خواهرش ایستاده بود بیاندازه
برایش آشنا و ترسناک میزد. شفیع پناه ی، پدر عطا پناه ی.
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آخ که چه دردی وسط سینهاش قلمبه شده بود. خواهرش
همسر پنهانی پدر عطا بود. او هم مثل گلزار در باورش

نمیگنجید. گویا در خواب راه میرفت و کابوس میدید. 

ولی اعترافات داخل پاکت نه یب میزد که باید این واقعیت
تلخ را بپذیرد. اینکه مدتی بدون آنکه بداند یا بخواهد، کنار
پسر شفیع سر کرده و کلید قلبش را بیاختیار به او واگذار

کردهاست. 



آه کشید. بلند و بی رو در وایسی. سپس پلکهایش را باز
کرد و سرش را روی شانه ی مادرش گذاشت. 

صدای بازی کودک درد ریشه کرده در وجودش را دو
چندان کرد. آیهان برادر عطا بود. و حاال علت عالقه ی
عجیب عطا به کودک شیرین خواهرش را میفهمید. خوی

برادری در وجودش بود و بیاراده جفتشان را سمت یکدیگر
میکشاند.  

باز هم پلکهایش را روی هم گذاشت و با صدایی خشدار
ناله زد: 
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_ مامان؟ 

گلزار کف دستش را روی صورت او گذاشت و بغضکرده
جوابش را داد. 

_ جان مادر؟ 

_ حاال چی میشه؟ چه بالیی میخواد سرمون بیاد؟ 

وقتی آفاق اینچنین فرو ریخته بود چه انتظاری از گلزار
داشت؟ سرش را به تاسف تکانی داد و نمیدونمی در جواب

دخترش گفت. 



آفاق ولی جواب خودش را میدانست. مطمئن بود اگر عطا
بفهمد ارتباط آنها اسم پدرکشتگی میگیرد و انتقام و تنفر،
جای تمام حسهایی که تا کنون بینشان جاری بوده را پر

میکند. و مهتر از همه آیهان بود. بیتردید کودک را از او
میگرفت و اجازه نمیداد که برادرش، زیر دست خواهر

آتوسا بزرگ شود. پسرکش را میگرفت. همه ی امیدش را!
 1049 تمام آنچه به خاطرش سختیها را تاب آورده  .

  

بود بلکه آیندهای بهتر از بقیه برایش بسازد. و شاید روزی
میرسید که آیهان هم از آنها متنفر میشد. اگر که بزرگ

میشد و میفهمید که قاتل پدرش کیست. 

نفس سخت و عمیقی گرفت و سرش را از روی شانه ی
مادرش بلند کرد. 

سپس یک نگاه به آیهان بازیگوش و یک نگاه به زیر پایش
انداخت و بهزحمت نامه ی زیر پایش را برداشت.  

سطر به سطرش بوی پشیمانی و درد و خون میداد.  

دستانش میلرزید و هجوم اشک پردهای ضخیم روی
چشمش انداخته بود. با این حال گوشه ی پتو را زیر

چشمش کشید و دوباره شروع به خواندن نامه ی خواهرش
کرد. 



 #۱۵۷
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رفته بودم که تکلیفمو باهاش روشن کنم. خدا میدونه
نمیخواستم اینجوری بشه. ولی شفیع باهام بد حرف زد. 

تحقیرم کرد. طردم کردم. بعدشم که زنش بیخبر اومد و
مجبور شدم خودمو پنهان کنم. 

 

با یک خط فاصله دوباره شروع کرده بود. گویا کلمات
حریف ذهن آشفتهاش نشده و الجرم تکهتکه و پخش و پال

اعترافاتش را مکتوب کرده بود. 
 

شاید االن که داری اینو میخونی من دیگه زیر آسمون غبار
گرفته ی این شهر نباشم. ولی مینویسم برای تو که میدونم

هیچوقت ناعادالنه قضاوت نمیکنی. مینویسم که اگه
یهروزی نبودم بدونی چرا و چطوری این اتفاق افتاد. 

 

چند خط پایین رفته و دوباره شروع کرده بود. 
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با زنش یه کم بحث کرد. بعدشم یواشیواش کشیدش پشت
ساختمون و من خالص شدم. اونا که رفتن خودمو رسوندم

به ماشین و از ساختمون دور شدم. میترسیدم دست نادیا بهم
برسه و یه بالیی سر بچهم بیاد. فرار کردم. 

اینقدر ترسیده بودم که جونم داشت باال میاومد. گرمم شده
بود. راننده ی اسنپم ه ی از تو آینه نگام میکرد. 

شیشه ی ماشینو دادم پایین نفسم باال بیاد که یهو دیدم ماشین
نادیا یه کم دورتر از ما پشت چراغ قرمز وایستاده. 

کی از شفیع جدا شده بود نمیدونم. سریع زدم رو پشتی
صندلی و به راننده گفتم آقا میخوام پیاده شم. تعجب کرد.
منم پولشو دادم و از ماشین پریدم پایین. یادم نیست چقدر

بهش دادم. ولی دست کردم تو کیفم و هرچی بود درآوردم.
بعدشم مثل باد برگشتم سراغ شفیع! 

باید، باید تکلیفمو باهاش روشن میکردم. نباید میذاشتم
راحت قصر دربره و بالیی که سر من آورد رو سر
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دیگهام بیاره. مستقیم رفتم پشت ساختمون. تقریبا مطمئن
بودم همونجا وایستاده و فرتوفرت سیگار میکشه. هر وقت



عصبانی میشد کارش همین بود. یه گوشه قدمرو میرفت و
فحش میداد و سیگار میکشید. 

منو که دید گر گرفت. بعدشم از خلوتی استفاده کرد و هر
چی از دهنش دراومد بهم گفت. جوابشو دادم. ولی اون

بیشتر گفت، تندتر گفت، زشتتر گفت و آتیشم زد. 

بعدشم پشتشو کرد بهم گفت برو رد کارت. مثل دستمال
کاغذی، مثل کهنه ی بچه دورم انداخت. لعنتی انگار

چندشش میشد تو صورتم نگاه کنه. حاال که عشق و حالشو
کرده بود میخواست بزنه زیر همه چیز و مسئولیت بچهشو

قبول نکنه. پشت بهم وایستاد و گفت هنوز اینقدر پیر و
خرفت نشدم که نفهمم واسه چی دندون تیز کردی. 

بچه بهونهس! در دیزی شفیعو باز دیدی و خیاالت برت
داشته. 
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انگار که میان بغض و آه نامه را نوشته بود. 

 قطره ی اشکش چروک ریزی به برگه انداخته و جوهر
خودکار روی کلمات پخش شده بود. آفاق بغض کرد دستی

روی لکه ی گرد وسط کاغذ کشید و ادامه ی نامه را
خواند. 



 

بهم توه ین کرد، به بابا سعید مهربونم، به خانوادهم، به
شعورم. گفت منو نمیخواد، این بچهرو نمیخواد. حالش بد

میشه وقتی یکی مثل انگل آویزونشه و دست بردار نیست.

منم دیگه نفهمیدم چی کار میکنم. اصال نفهمیدم چی شد که
یه آجر از روی زمین برداشتم و از پشت سر بهش حمله

کردم. به خودم که اومدم شفیع افتاده بود رو زمین و خون
از زیر سرش میزد بیرون. دست و پام شروع کرد به

لرزیدن و همه تنم شد زلزله ی هشت ریشتری. زبونم به
لکنت افتاده بود. از ترس پا گذاشتم به فرار. خاطرم نیست 
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تا کجا دویدم. کی خودمو به خیابون اصلی رسوندم. فقط
چشممو که باز کردم لب جاده بودم و ماشینا به سرعت از

جلوم رد میشدن. وایستادم. یه نگاه پشت سرم انداختم و دیدم
خبری نیست. بعدشم آجرو کنار خیابونان، تو چاله ی کنار

جاده انداختم و پیاده راه افتادم. 
 

به اینجا که رسید کاغذ از دستش افتاد. یک آه عمیق و ممتد
کشید و دوباره سرش را روی شانه ی گلزار گذاشت.  



بیخیال سفارشهای آتوسا در مورد فرزندش و حاللیتی که
آخر نامه طلبیده بود، شد.  

اصال بیخیال خودش شد. بیخیال چشمانی که کمکم رو به
خشکی میرفت و درد و سوزش بعد از آن امانش را

میگرفت. آنقدر بیصدا اشک ریخت که همانجا، کنار دیوار
در خود مچاله شد و خوابش برد.  
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پریسا با احتیاط در اتاق را باز کرد و مچ خواهرش را
گرفت.  

باز هم زانوی غم بغل کرده بود و خیره به نقطهای
نامعلوم، غصه ی چیزی را میخورد که تقریبا برای

خواهرش روشن و آشکار مینمود.  

غصه ی عالقه ی نافرجامش به مردی که سالها از کنار
نگاه های پسوپنهانی و نجیب او گذشته بود، بدون آنکه

گوشه چشمی به او داشته باشد. 

دلش گرفت. پرستو همزمان با ورود او خودش را جمع و
سعی کرد لبخند بزند. پریسا ولی لبخندی محزونی تحویلش
داد و علیرغم خواسته ی قلبیاش نزدیک رفت و تلفن سیار

خانه را مقابلش گرفت. 



_ زندهدل! میگه گوشیت خاموشه کار واجبی داره. 

پرستو آب دهانش را بلعید و خیره در چشمان خواهرش،
دست بلند کرد و تلفن را گرفت.  
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تردید و نگرانی در تماشاخانه ی چشمانش به نمایش درآمده
بود. گوشه ی لب پریسا از این حالت کش آمد و آهسته لب

زد: 

_ تموم شد بیا ببین این خورشته نمکش کم نیست. 

 #۱۵۸
 

نمک خورشت که بهانه بود. هم خودش میدانست و هم
پرستو که در جوابش فقط سکوت کرده بود.  

بهانهای بود برای بیرون کشیدن خواهر بزرگتر از پیله ی
سختی که از روز قبل به دور خودش تنیده بود.  

حرف دیگری بینشان رد و بدل نشد. پریسا چرخید و پرستو
صدای خستهاش را رها کرد. 

_ سالم آقای زندهدل، در خدمتم! 



قدمهای پریسا برای لحظهای در قاب در ماند و به زمین
چسبید. 
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سنگینی و بغض و دلخوری در کالم خواهرش بیداد
میکرد. قلبش بیشتر و بیشتر از قبل مچاله شد و دلواپس از

اتاق بیرون زد. 

گفتگوی پرستو با منصور زندهدل دقایقی به طول انجامید
و بعد از قطع تماس، کالفه گوشی را کنار دستش رها کرد

و پیشانیاش را به زانو چسباند.  

بیانصاف! وسط این همه آشفتگی تماس گرفته تا علت غیبت
کردن آفاق را بپرسد. عدالت بود واقعا؟ به در و دیوار زده

بود تا از حال و روز آفاق بداند؟ نشسته بود پای تلفن تا
خالصه نتیجه بگیرد؟ که حالش خودش خوب شود و حال

پرستوی بینوا خراب؟ 

نم اشک آمد و مژه های زیبا و بیآالیشش را تر کرد. 

پریسا از کنار دیوار سرک کشید، لحظهای بعد خودش را
عقب کشید و دست روی قفسه ی سینهاش گذاشت.  
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دلش برای خواهر بزرگتر آتش گرفته بود. میدانست مظلوم
است و محجوب! میدانست چه درد سنگینی را تحمل میکند

و لب نمیزند. عاشق نشده بود، ولی 

اطمینان داشت که حتما بد دردیست این حس عجیب، که
تمام دنیای یک انسان را بهآنی بهم میریزد.  

پلکهایش را بست. دستش را پایین تنش مشت کرد و در
نهایت راه ی آشپزخانه شد. 

 

کیت از ماشین پیاده شد و دم عمیقی از هوای مطلوب اسفند
ماه گرفت. 

امروز عجیب حالش خوب بود و در قلبش احساس رضایت
میکرد. رضایتی که با حس شیرین پیروزی درآمیخته و

قدرت عجیبی به او میداد.  

دزدگیر ماشینش را زد. با تانی و سرافرازی راه ی خانه ی
عطا شد و دستش را روی زنگ فشرد. 
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بعد از مالقات با پسر عموی آفاق خودش را برنده ی نبرد،
در میدان رزم میدید و غرور سرتاسر وجودش را فرا

گرفته بود.  



وارد خانه شد. عطا بیآنکه سوالی بپرسد در خانه را برایش
گشود و او با خیالی آسوده نفسش را پس فرستاد و وارد

شد.  

دقایقی بعد فاضل داخل آشپزخانه تلق تولوق میکرد و کیت
مقابل مرد جوان خیمه زده بود. با دستانی پر و البته کمی

هم حق به جانب. کمی بعد، با گذر از 

احوال پرسی های حوصله سربر، آرنجش را روی دسته ی
مبل گذاشت و همزمان با اینکه پنجه هایش را قفل هم

میکرد پا روی پا کشید. عطا منتظر بود و ساکت. کیت
نیشخندی زد و پرسید: 

_ حتما داری به خودت میگی این اینجا چی کار میکنه،
آره؟ 

 1060 

  

عطا حرکتی سرجایش زد. کامل تکیهاش را به صندلی داد
و دست به سینه شد. 

_ لطف میکنی اگه زودتر بری سر اصل مطلب و جفتمونو
از این برزخ دربیاری. 

فاضل داخل آشپزخانه هوفی کشید و خداخدا کرد. انقریب
بود که عطا تند برود و به تیپ و تاپ هم بزنند. کیت ولی



به حرف آمد و اجازه نداد نگرانی بیش از این در وجودش
پا بگیرد. تکانی خورد و آرنجش را از روی دسته ی مبل

برداشت. بیقراری در رفتار و حرکاتش به چشم میآمد. 

چین ریزی به پیشانی عطا افتاد. دختر جوان که دنبال راه
ی برای آغاز سخن میگشت، صدایی صاف کرد و در

نهایت رو به عطا پرسید: 

_ اینا کین دور خودت جمع کردی عطا؟ اخم مرد غلیظتر
شد. کیت ادامه داد: 
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_ نه، واقعا میخوام بدونم، این بود نتیجه ی اون همه اعتماد
و از خودگذشتگی؟ 

_ چی شده؟ راحت حرف بزن ببینم. 

عطا غرید. کیت لبخند معنیداری زد و نجوا کرد: 

_ آفاق! اون دختره که به خاطرش دفتر کارتو منتقل کردی
و اون همه بال سر بقیه آوردی، میدونی کی و قبال چی

کاره بوده؟  

اسم آفاق که آمد برق از سر عطا پرید. او قفل دستهایش را
از هم باز کرد و فاضل به سرعت خودش را به آنها رساند.



کیت کمی مکث کرد. ابتدا نگاهش را بین او و فاضل
چرخاند و در نهایت لب زد: 

_ چیه؟ میبینم که شاخکای جفتتون تکون خورد؟ واقعا
هنوزم منتظرین برگرده و بگه که چرا رفته و پشت سرشم

نگاه نکرده؟ 
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فاضل که کمی نگران شده بود، قدمزنان سمت او رفت و با
احتیاط در جوابش گفت: 

_ این مدل رفتار شایسته ی دختر یه استاد نیست. اگه واقعا
حرف به درد بخوری داری که بگو. وگرنه ... 

نشست، زانوی شلوارش را کمی باال کشید و ادامه داد: 

_  پاشو برو آتیش بیار معرکه نباش. 

لبخند کیت کماکان پابرجا بود. 

_ خوبه، استفاده کردم. فقط به من بگو بدونم، رفتار من
یکی فقط شایسته نیست، یا میشه به رفتار کسی که مهمونی
بقیهرو به خاطر یهآدم بیارزش بهم میریزه هم ایراد گرفت؟

طعنهای به عطا زد و نگاه حق به جانبش را سمت او
کشید.  



فک عطا تکانی ریزی خورد و فاضل در جوابش گفت: 
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_ در اون مورد قبال با هم حرف زدیم. چی میخوای کیت؟
عطا که بابت اون شب عذرخواه ی کرد. توام که گفتی

بخشیدی و تمام. حاال اومدی که چی؟ خواب دیدی تولدت
خراب شده باید بری واسه انتقام؟ 

همینکه فاضل جوابش را میداد آبی بود بر آتش وجود عطا.
کیت در جواب فاضل گفت: 

 #۱۵۹
 

_ اومدم واسه شفاف سازی. اومدم بگم گول خوردین
جناب. دختره تو زرد از آب درآمد، خوبه؟ فاضل بالفاصله

چشم درشت کرد و عطا غرید: 

_ حرف حسابت چیه؟ 

نگاه کیت رو به او چرخید و جواب داد: 

_ خانم خانما سابقه داره. میدونی یه مدت زندان بوده؟
1064 اصال خبر دار با کیا نشست و برخاست میکنی؟  .

 

  



_ دروغ میگی. 

اینبار فاضل مخاطبش بود. کیت در جواب او گفت: 

_ بهت حق میدم. حتما میگی دسیسه کردم که اونو از چشم
عطا بندازم. ولی نه... 

برگشت، چشم در چشم عطا، عطایی که نگاهش به خون
نشسته بود و رنگ چهرهاش به کبودی میرفت ادامه داد: 

_ مدرک دارم. یه آدم مطمئن که حرفمو تایید میکنه.  

_ پاشو برو بیرون! 

عطا غرشی� کرد و نگاه نگران فاضل را سمت خودش
کشید. 

کیت اما تلخندی زد و گفت: 

_ سخته نه؟ خیلی دوست داشتی یه نفر بیاد و خبر پیدا
شدنشو بهت بده، درسته؟ مکث کرد. خبیثانه ادامه داد: 

 1065 

  

_ خواب دیدی خیر باشه آقا. برو خدارو شکر کن که
دختره خودش گذاشت و رفت. وگرنه معلومه نبود نیتش از

نفوذ به دم و دستگاه تو چیه. 

_ برووو .... بیروون! 



_ چیه؟ صداتو برام میندازی تو سرت. میگم دختره دزده.
دو سال زندان بوده. من نمیگم. 

تکانی روی صندلی خورد و خودش را پیش کشید. سپس
دستش را جهت مخالف تنش گرفت و عصبی ادامه داد: 

_ فامیل خودش میگه. پسر عموش. همونیکه یه زمان
نامزدش بوده. 

عطا بلند شد. کیت بلندتر ادامه داد: 

_ تازه، برادرشم باهاش بوده. جفتشون با هم مال مردمو
میکشن باال، بعد اون فراری میشه و آفاق میافته گوشه ی

زندون. 

 1066   

گام بلند عطا سمت او زنگ خطر فاضل را به صدا
درآورد. 

به سرعت بلند شد و مقابل او ایستاد. 

_ آروم باش من حرف میزنم. 

_ برو کنار فاضل. 

_ گفتم آروم باش. این دختره داغه نمیفهمه چی میگه. 

_ من نمیفهمم؟ نخیر این شمایین که نمیدونین چه ماری تو
آستین پرورش دادین. حاال خوبه خدا رحم کرد و نخواست

که بمونه، و اال محال بود بمونه و زهرشو نریزه. 



_ کیت؟ 

فاضل بیمعطلی در جوابش غرید و دختر جوان را وادار به
سکوت کرد. عطا محکم پلک روی هم گذاشته بود که

عصبانیت کار دستش ندهد. کیت ولی بلند شد. بند کیفش را
محکم بین پنجه هایش گرفت و دلخور لب زد: 

_ من اومده بودم دوستانه باهاتون حرف بزنم. دلم سوخت
واسه سادگی و مرامی که خرجش کرده بودین. ولی

انگار... 
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دوباره مکث کرد. نگاه متاسفش را بین آنها چرخاند و
زمزمه کرد: 

_ شنیدن حقیقت براتون سنگینه.  

عطا رو گرفت. فاضل قدمی سمت او برداشت و بیآنکه
نگاهش کند گفت: 

_ حرفاتو زدی؟ بیزحمت دیگه تنهامون بزار. 

در کمال احترام بیرونش کرد. دختر جوان ولی تلخندی زد
و گفت: 

_ باشه میرم. ولی قبلش بزار یه چیز دیگهم بگم. 



عطا نفس پری گرفت. بیحوصله و عصبی پشت به او
چرخید و قبل از اینکه قدم از قدم بردارد صدای دختر آمد

و هوشیارش کرد. 

_ آیهان، همونی که میانداخت دنبالش مام مثل اسکال
 1068 بازیش میدادیم؟  .

  

پاهای عطا به زمین چسبید. چهره ی کیت رنگی از لذت
گرفت و با قدرت ادامه داد: 

_ بچه ی خودش نیست. اون اصال ازدواج نکرده که بخواد
بچه داشته باشه. 

او به سرعت چرخید و دختر جوان با حفظ همان تلخند،
چشم در چشمان متحیر او ادامه داد: 

_ پسر خواهرشه! بچهرو به دنیا آورده و غیبش زده. گور
به گور شده میدونی؟ اینا از ریشه درب و داغونن. حاال ه

ی تو و این رفیقت، سنگشو به سینه بزنین و منو خفه کنید.

شوک بزرگی بود. نگاه دو مرد برای لحظهای بهم اتصالی
کرد و کیت خرسند از این اتفاق تابی به خودش داد و گفت:

_ با اجازه، دیگه تنهاتون میزارم. 

زانوهای عطا شل شد. قدم رفته را برگشت و سر جای
اولش نشست. حال و روز فاضل هم دست کمی از او 
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نداشت. صدای بسته شدن در که به گوشش خورد عقبعقب
رفت و روی صندلی، کنار دست او جا خوش کرد.  

_ چرت میگفت. دیونه شده دختره. آسمون ریسمون میبافه
که تو رو دلزده کنه. 

عطا ولی مخالف حرف او بود. ساکت و متفکر سرش را
بین دو دستش گرفت و نجوا زد: 

_ بعید میدونم. 

_ چی رو؟ عطا سر جدت تو دیگه مثل این مسخرمون
نکن. 

نگاه سرخ مرد باال رفت. درمانده سری تکان داد و گفت: 

_ یه مسکن بده، داره میترکه. 

قفسه ی سینه ی فاضل پر و خالی شد و در نهایت ایستاد. 
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اول باید فکری به حال جمجمه ی داغ او میکرد و بعد
دوتایی مینشستند و عقلهایشان را برای گشودن گره کور

این معما روی هم میریختند. 
 

مسکن را از خشاب خارج کرد و همراه لیوان آب باالی
سر او ایستاد. 

عطا همانجا، روی کاناپه دراز کشیده و ساعد دستش را
روی پیشانی گذاشته بود. صدایش زد. طولی نکشید که

لبهای رفیقش تکانی خورد و در جوابش گفت: 

_ بزارش رو میز برمیدارم. 

فاضل عقبگرد زد. عطا ولی به سرعت برخاست و رو به
جلو خم شد. 

_  یادته اون روزای اول بهش شک کرده بودی؟ خاطرم
هست یه چیزایی راجعبه حلقه ی تو دستش میگفتی.  

سرش را باال گرفت. چشم در چشمان منتظر او ادامه داد: 
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_ همون موقع باید پیگیر میشدم. حاال که میبینم، کیت داره
درست میگه. ممکنه اصال ازدواج نکرده باشه. 

 #۱۶۰



 

فاضل تکیه زد و متفکر ابروهایش را باال داد. در جوابش
زمزمه کرد: 

_ حلقهش برام آشنا بود. چند روز بعد بند و بساط مادر
خدابیامرزم ریختم بیرون شبیه همونو پیدا کردم. قدیمی

بود، برای همین بهش شک کردم. 

_ و من احمق اصال بهش توجه نداشتم. 

_ نه، نه! از تو که توقعی نبود. اون روزا حالت خیلی بد
بود. منو بگو که چه ساده ازش گذشتم. 

عطا کمر راست کرد. مستاصل پنجه هایش را روی زانو
گذاشت و گفت: 
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_ اون مردک پسر عموش، اون شبی که اومده بود جلو
در، ازش پرسید از گذشتهت چیزی میدونه؟  یادمه رنگش

پرید. اصال دختره یه حالی شد.  

مکث کرد. دوباره گفت: 

_ برای همین با کیت موافقم. ِسّر مگو زیاد داشت و ما
خودمونو زده بودیم به خواب. 



_ یعنی تو باور کردی، که آفاق مال مردمو باال کشیده و
دو سال تو زندون آب خنک میخورده؟ 

بازهم اتصال بین نگاهشان برقرار شد. عطا درمانده سری
تکان داد و گفت: 

_ نمیدونم. باید پیداش کنم. باید همه ی اینارو از زبون
خودش بشنوم تا .... 

لب پایینش را گزید. کالفه و سردرگم سرش را به عقب
برد و دوباره بین دستهایش گرفت. فاضل ولی جمله ی او

را تکمیل کرد و گفت: 
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_ تا باورت بشه؟ 

سیبک گلوی مرد باال و پایین شد. فاضل گفت: 

_ چطوری؟ از کجا شروع کنیم که بهش برسیم؟ 

_ نمیدونم. 

_ بالخره باید یه راه ی باشه. همینجوری که نمیشه. 

میگم .... میگم تو آدرس این پسره، همین پسر عموشو
بلدی؟ 

عطا همانطور که نگاهش به سقف بود جواب داد: 



_ نه! 

_ کیت چی؟ به نظرت ازش بپرسم ببینم میدونه یا نه؟ 

_ نمیدونم فاضل، االن اصال مغزم کار نمیکنه. 

حق میداد. حال جفتشان خراب بود و حال او خرابتر!  

به تایید پلکهایش را بست. دمی بعد اشارهای به لیوان آب و
قرص کنار دستش زد و گفت: 
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_ خیلی خب! فعال این قرصو بخور آروم شی. بعدش
میشینیم همه چیزو میزاریم کنار هم تا به نتیجه برسیم. 

نتیجه گرفتن!؟ از صحبتها و افکاری که انتهایش از همین
ابتدا مشخص بود.  

آیهان پسر خواهر آفاق بود. از ابتدا هم فاضل به حلقه ی
ازدواجش شک داشت. گفته بود این زن رازهای سر به
مهر زیادی دارد. ولی عطا پشت گوش انداخته بود. اول
گرفتار مرگ پرونده ی پدرش شده و بعد گرفتار عشق

آفاق!  

دوباره ساعدش را روی پیشانی گذاشت و خیره به سقف
بلند خانه شد. 



آمد، آشوب به پا کرد و رفت. بیسروصدا آمد و بیسروصدا
رفت. ای کاش حداقل میماند و به اندازه ی یک توضیح

کوچک او را قابل میدانست. اما به قدری فاصله ی بینشان
زیاد بود که رفته بود. بدون آنکه بفهمد چه آتشی به دل او

و زندگیش زده است. 
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 #۱۶۱
 

انگشتانش توان نگه داشتن وزن یک خودکار معمولی را
نداشت و همه ی وجودش میلرزید، از درون و از بیرون. 

نگاه ملتمس و ترسیدهاش را باال کشید و با تردید زیاد به
مردی داد که پیروزمندانه کنار میز عاقد ایستاده بود و گویا

با آن لبخند معنیدار ریشخندش میکرد.  

قلبش هزارباره فرو ریخت و فشار انگشتانش را بر بدنه ی
نازک خودکار بیشتر کرد.  

ورق برگشته بود. اینبار خواهاِن او بود، ولی نه از روی
عشق و عالقه! از روی نفرت و انتقام.  



عرق سرد راه گرفت و دانهدانه از گوشهکنار بدن تبدارش
چکید. انگار موریانه ها به جسم و جانش حمله کرده بودند

که اینطور ناجوانمردانه در حال فروپاشی بود.  
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عاقد نفسی پس داد و در جواب مکث طوالنی او به حرف
آمد: 

_ عروس خانم، همه منتظر شمان! 

بازهم نگاهش باال رفت. یک چرخش کوتاه بین صورت
عاقد، چهره ی نگران مادرش، و آقای داماد زد و گوشه ی

لبش را گزید.  

لبهای داماد ولی از ترس و حرکت او، انحنای کمی
برداشت و با ابرو اشاره زد که پای عقدنامه را امضا بزند.

انگار که برایش خط و نشان میکشید با این حرکت. 

امضا میزد تمام بود. بعد از این او میماند و آفاق و انتقام
خون پدری که به ناحق ریخته شده بود. او میماند و مردی

که دیواری کوتاهتر از او برای خالی کردن عقده هایش پیدا
نکرده بود. به یاد آیهان افتاد. حتی میتوانست قانونا بچه را

از او بگیرد.  
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آخ که وقتی به آیهان فکر میکرد تمام وجودش پر میکشید.
حاضر بود دنیا را بدهد و آیهان را نه!  

زانوهایش تا خورد. ناغافل خودکار از دستش رها شد و
چهره ی مادر و نگرانی عاقد و مردی که سراسیمه به

سویش میدوید دور سرش چرخید و چرخید و محو شد. 
 

از جا پرید، نفسنفسزنان سر جایش نشست و با پشت آستین
عرق سرد روی پیشانیش را گرفت.  

گلزار دلواپس دست پشت کمرش گذاشت و نوازشوار باال و
پایین کرد. 

_ چیزی نیست دورت بگردم. آروم باش مادر خواب دیدی.

بیحرف نگاه ترسیدهاش را بین مادر و معصومه خانم
چرخاند و لبهای خشکیدهاش را تکان داد. 

_ آیهان کجاست؟ 
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نگاه معصومه و گلزار برای لحظهای درهم تالقی کرد و
در نهایت معصومه نجوا کرد: 



_ پریسا بردش پایین. نگران نباش حالش خوبه. 

ته دلش کمی آرام گرفت. نفس راحتی پس داد و دوباره لب
زد: 

_ یه ذره آب میخوام. گلوم داره میسوزه. 

گفت و دستش را بیخ گلویش گذاشت.  

اما قبل از اینکه گلزار تکان بخورد معصومه از جایش بلند
شد و گفت: 

_ گفتم پریسا خاکشیر درست کنه. خنکه، تبو میآره پایین.
صبر کن االن میرم میآرم. 

گفت و به سرعت روی پا بلند شد.  

معصومه که رفت نگاه درماندهاش را سمت مادرش گرفت
و ناله زد: 

_ حاال چی میشه مامان؟ 
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بغض تا بیخ گلوی زن باال آمده بود. آب دهانش را به
سختی فرو داد و سرش را پایین انداخت. سپس تکان ریزی

به آن داد و نجوا کرد: 



_ نمیدونم. کاش من جای سعید مرده بودم و این روزارو
نمیدیدم. 

کدام روزها؟ گلزار که تمام حقیقت را نمیدانست. فقط
اعترافات آتوسا را خوانده بود و خیال میکرد دخترش قاتل

شوهر صیغهایش شده. اما نمیدانست این مرد، پدر چه
کسیست و تا چه اندازه به آنها نزدیک است.  

آه از نهادش بلند شد. مقتول پدر عطا بود. همانی که روزی
برایش درد دل کرده بود. از غم دوری پدر گفته بود و آفاق
عشِق به پدر را در عمق نگاه مرد خوانده و تاسف خورده

بود.  

از این فکر سرش تیر کشید. آخ خفیفی گفت و پیشانیش را
بین دو انگشت گرفت. 
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طبقه ی پایین، معصومه پارچ خاکشیر را برداشت و به
همراه دوتا لیوان داخل سینی گذاشت. پریسا درحال

خواباندن کودک روی پایش بود. معصومه وارد هال شد و
همزمان پرسید: 

_ شیرینش کردی که؟ دختره سه روزه تب داره. حاضرم
نمیشه ببریمش درمانگاه، به خدا موندم دیگه چی کار کنم. 



پاهای پریسا از تکان دادن نوزاد ایستاد و نفس درماندهاش
را پس فرستاد. میان این ه یر و ویر و بیماری ناگهانی

آفاق، منصور زندهدل هم با آن تماسهای وقت و بیوقتش
شده بود قوز باال قوز!  

هربار که جویای حال آفاق میشد، حال پرستو را بهم
میریخت و خواهر عزیز و نجیبش را گوشهنشین میکرد. 
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 وای که چه اوضاع شیر تو شیری داشتند در این چند روز
اخیر! هرکس پی درمان برای درد دیگری بود و  هیچکس

به درد خودش نمیرسید.  

دوباره لپهایش را پر از باد کرد. همزمان با خروج 

معصومه، نفسش را بلند و پرصدا پس فرستاد و رو به
نوزاد نیمهخواب پرسید: 

_ تو میگی چیکار کنم هان؟ خالهت که مریضه افتاده اون
گوشه. مادر بزرگتم که حرف نمیزنه الاقل بفهمیم چه بالیی

سر خالهت اومده. از این طرفم که این آقا منصور شده
استخون الی زخم! پرستوام که  هیچ، کال ولش کن. 

اون فقط بلده از حق مردم دفاع کنه. به خودش که میرسه
هااا... 



انگشت اشاره و شصتش را باال گرفت و به هم نزدیک
کرد. 

_ یه ریزه جسارت نداره.  

گفت. دوباره لبهایش را به هم کشید و به حرف آمد. 
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_ نمیدونم غصه ی کدومشونو بخورم. خواهر خودم یا خاله
ی تو! شیطونه میگه برم جفتشونه بگیرم یه کتک مفصل

بزنم این دلم خالی شه الاقل! 

 #۱۶۲
 

آیهان در پاسخ به درد دل او تکانی خورد و نقونوق کرد. 

پریسای بیچاره! از  هیچ طرف شانس به او رو نمیکرد. 

لبهایش را بهم کشید. به ناچار دست به سینه شد و بیحرف
به تکان دادن پاهایش ادامه داد.  

ولی این حرکت نشانه ی تسلیم شدنش نبود. زبانش را بست
و مغزش را به کار انداخت. این وسط باید یکی کاری

میکرد. کاری که گره های کور ایجاد شده را یکییکی باز
کند و در نهایت، همگی با هم یک نفس راحت بکشند. 
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نادیا از پارکینگ خانه بیرون زد و چشم در چشم چهرهای
آشنا درآمد.  

سلطانی همزمان با دیدن او از ماشین فاصله گرفت و
مودبانه کنار اتومبیل او ایستاد. 

ضربان قلب زن بهآنی باال رفت و نفسهایش سنگین شد. 

شیشه ی ماشین را پایین کشید، سالم بیجانی داد و پرسید: 

_ اتفاقی افتاده جناب سروان؟ 

سلطانی در جواب سر خم کرد. کف دستش را روی سقف
بلند ماشین او گذاشت و با رعایت ادب نجوا کرد: 

_ سالم، شما باید با ما تشریف بیارید آگاه ی. 

_ آخه ... آخه ... 

_ خواهش میکنم خانم. ماشین منتظره. 

_ نمیخواین بگین چی شده؟ 

سلطانی اما اشارهای به ماشین آگاه ی زد و گفت: 
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_ تشریف بیارین، خودتون متوجه میشید.  

پلکهایش را بست. حس مجرمی را داشت که لحظه ی آخر
اسیر دست قانون شده و راه فرار ندارد. نفس گره خورده

میان سینهاش را پس فرستاد و حین باز کردن پلکهایش لب
زد: 

_ اگه اجازه بدین ماشین بزارم تو حیاط؟ 

_ همکارا هستند خانم. کمکتون میکنن، شما بیزحمت پیاده
شین. 

در این لحظه حتی اختیار خانه و ماشین خودش را نداشت.

ناگزیر، با پاهایی که دیگر وزنش را تحمل نمیکرد، در
ماشین را باز کرد و همانجا خودش را تسلیم خواست و

دستور آنها نمود.  
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سپس سلطانی برگه ی احضاریه ی او را داخل جیبش
گذاشت و به راننده ی آگاه ی اشاره زد که ماشین مظنون

را داخل حیاط خانه هدایت و پارک کند. 

در نهایت با هدایت دست او را راهنمایی کرد و روی
صندلی عقب، کنار افسر زنی که به همراه خودش آورده

بود نشاند.  



 

ساعتی بعد نادیا، پشت میز بازپرسی مقابل کمالی نشسته
بود و با گوشه ی دستمال اشک چشمش را میگرفت.  

به انتهای خط رسیده بود. بعد از چند ماه وجدان درد و
خودخوری به این نتیجه رسیده بود که تمام حقیقت را بگوید

و خودش را خالص کند. سرش را باال گرفت. چشم در
چشمان عقابی و تیز کمالی لب باز کرد و ادامه داد: 
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_ وسط راه بودم که یادم افتاد یه چیزیرو فراموش کردم
بهش بگم. آخه ... آخه من قصد مهاجرت دارم، یعنی ... 

یعنی داشتم.  

مکث کرد، آه ی کشید و دوباره گفت: 

_ برای خروج از کشورم رضایت شفیع الزم بود. خیلی
وقت بود بهم وعده وعید میداد و عملیش نمیکرد. منم

گوشیو برداشتم بهش زنگ زدم. جواب که نداد ... جواب
که نداد، فکر کردم اسممو دیده و به روی خودش نیاورده. 

منم عصبانی شدم. دست خودم نبود. اونروز کال یه حال
عجیبی بودم. 



سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. کمالی ولی خودش
را عقب کشید و با همان دقت و البته تسلط زیاد پرسید: 

_  و برگشتین و باهاش درگیر شدین؟ 

نگاه نادیا به سرعت باال رفت و به دفاع از خودش در
جواب او گفت: 
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_ نهنه! درگیر نشدم. از همون وسط راه دور گرفتم
برگشتم. گفتم که خیلی از دستش عصبی بودم، خیلی. 

همیشه همین طوری بود. نمیشد سر از کارش دربیاری. 

 هیچ وقت نتونستم بفهمم راست و دروغ حرفش کدومه. 

همونطور عصبی پشت ساختمون پارک کردم و رفتم ببینم
علت کارش چیه که یهو ... یهو ...  

کمالی دقیق شده بود و نگاه از او برنمیداشت. نادیا سکوت
نسبتا سنگینی کرد و آه عمیقی کشید. سپس دستش تکانی

داد و گفت: 

_ دیدم افتاده رو زمین داره ناله میکنه. ترسیدم. یه جوری
خون پاشیده بود کف زمین که پاهام قفل کرد. 

هق زد. دوباره اشک چشمش را گرفت و ادامه داد: 



_ التماس کرد کمکش کنم. دستشو بلند کرد، صدام زد، ولی
من نشنیدم. نخواستم که بشنوم. ازش خوبی ندیده بودم که

بهش خوبی کنم. از طرفی نمیخواستم بمیره و خونش بیافته
گردنم. 
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پر از درد ناله زد: 

_  یه عمر کنارش بودم و منو ندید. بعد حاال ... حاال که
عاجز شده بود و کمک میخواست، انگار نوبت من شده
بود. فرار کردم. ولش کردم همونجا و سوار ماشین شدم
تا ... تا کسی مارو باهم ندیده هرچی زودتر برم و شاهد

جون دادنش نباشم. 

کمالی با جدیت تمام پرسید: 

_ چرا اینارو تو اظهارات قبلیتون نگفتید؟ نگاه محزون و
پشیمان نادیا باال رفت و گفت: 

_ زنده ی شفیع چه نفعی برام داشت که مردهش داشته
باشه؟ خواستم تالفی کنم. اون زندهزنده منو کشته بود و

منم میخواستم مردهش عذاب بکشه. 

_ اگه نمیفهمیدیم قاتل یکی دیگهس بازم اعتراف میکردین؟

نادیا نفس عمیقی از هوای نامطلوب آنجا گرفت و گفت: 
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_ شبا خوابم نمیبرد. عذاب وجدان بد دردیه جناب سروان.
هر شب اون صحنهرو تو خواب میدیدم و از خواب

میپریدم.  

نگاهش را باال کشید و جدیتر گفت: 

 #۱۶۳
 

_ بعید نبود همین روزا بیام برای اعتراف. من آدم ضعیفیم
جناب سروان. به چندرغازی که دور و برم ریخته نگاه

نکنید، حتی اگه میرفتم اونور آب، بازم میرسید اون روزی
که پاشم بیام اینجا و همه ی حقیقتو بگم. 

کمالی با فشار دادن یک دکمه به این جلسه خاتمه داد. 

نگاه زن همچنان با او بود که صندلیش را عقب راند و بلند
شد. 

_ شما فعال حضور دارین تا خبرتون کنم. 
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ترسیده و نگران و ملتمس به چشمان نافذ و جدی مرد خیره
شد. کمالی اما پرونده را از روی میز برداشت و گفت: 

_ خیلی طول نمیکشه. میگم براتون یه لیوان آب بیارن. 

صدای پس دادن نفس زن در اتاق پیچید. دمی دیگر کمالی
لبخندش را پنهان کرد و از اتاق بیرون زد. 

 

پریسا با احتیاط نگاه ی به اطراف انداخت و وارد دفتر کار
عطا پناه ی شد. 

بار قبل به امید دیدن آفاق آمده بود و این بار به امید اینکه
به بهبود حال خراب او کمکی کند. عجیب حس میکرد این
حال و روز مربوط به دوری از این محیط و البته فاصله

گرفتن از عشقیست که به تازگی در قلبش ریشه زده و
ناخواسته جان گرفتهاست.  

باید کمکشان میکرد. هم به آفاق، هم پرستو و هم عطا پناه
ی که عشق و عالقهاش برای او محرز شده بود. 
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نهایتش این بود که بابت این کار یا سرزنش میشد و یا به
نتیجه ی دلخواه میرسید. پس، بسماهلل ی گفت و وارد شد. 



فاضل از ساعتی پیش در حال جمعوجور کردن دفتر و
بستهبندی وسایل بود.  

فقط کرایه ی الکی روی دستشان مانده بود و هزینه ی حمل
و نقل این آت و آشغالها!  

عرق از سر و رویش میبارد. زیر لب غرغری به جان
عطا کرد که نالهاش با سالم پریسا یکی شد. هول شد.

شتابزده برگشت و برای لحظهای خودش را میان خواب و
بیداری پیدا کرد. 

_ ش...ش...شما؟ 

پریسا نگاهش را از سر و ریخت بهم ریخته ی مرد گرفت
و پایین کشید. سپس اخم کمرنگی به صورتش نشاند و در

جواب تعجب و خیرگی مرد زمزمه کرد: 

_ فرصت دارین چند کلمه با هم حرف بزنیم؟ 
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دهان مرد جوان همچنان باز بود و نگاهش در جستجوی
حقیقت. او اما نفسی گرفت و متاسف سرش را تکان داد. 

_ آقای محترم، با شما بودم؟ وقت ندارین برم یه فرصت
دیگه بیام؟ 



فاضل به خودش آمد. همانطور شتابزده سری جنباند و به
دنبال محل مناسبی برای نشستن او گشت. همزمان به

حرف آمد و گفت: 

_ نه بابا نه! این چه حرفیه؟ من ... یعنی چیزه، اینجا
همیشه برای شما فرصت داریم. فقط اجازه بدین... 

به قدری غافلگیر شده بود که چشمانش تک صندلی کنار
دیوار را که خودش واژگون کرده بود، نمیدید. پریسا ولی

آهسته و با آرامش پیشرفت، صندلی را بلند کرد و روی
پایه نشاند. کمی بعد لبه ی آن نشست و پرسید: 

_ درست شد؟ 

کالمش جدی بود و حالت چهرهاش جدیتر! 
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فاضل ولی خودش را گم کرده بود. گیج شده بود. حالتی
شبیه ناباوری یا ذوقزدگی شدید. همانطور که خیرهخیره

نگاهش میکرد، عقبعقب رفت و لبه ی میز جا خوش کرد.
پریسا با خیالی آسودهتر، سینه پر کرد حرفی بزند که او

دوباره حرکتی زد و این بار دستانش را داخل جیب پیراهن
و شلوارش چرخاند. 

_ اجازه بدین یه لحظه، فکر کنم یه چیزی اینجاها... 



_ شکالت نمیخورم آقای مرادی. میشه لطفا به خودتون
مسلط شین تا من حرفمو بزنم؟ 

دستان مرد جوان از کار ایستاد و لبش را با زبان تر کرد. 

طولی نکشید که به لبه ی میز برگشت و تکیه داد. 

_ آخه...آخه اینجوری که نمیشه. 

گفت و دست به سینه ایستاد. پریسا لبخند محوی زد و در
جوابش به تاکید گفت: 

_ آقای مرادی؟ حرفام مهمه! میخواین بشنوین یا نه؟ 
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نام فامیلش را میدانست. انگار دنیا را به مرد جوان داده
باشند که ته دلش از شنیدن نامش اینچنین قند آب کردند.

ذوقزده سری به تایید تکان داد و گفت: 

_ بلهبله! باور کنید تو آسمونا دنبالتون میگشتم... االن ... 

االن که رو زمین پیداتون کردم نمیدونم چرا دست و پام
داره میلرزه. 

لبخند پریسا از سادگی و مهربانی او جان بیشتری گرفت و
در جوابش پرسید: 

_ آقای پناه ی چطورن؟ حالشون خوبه؟ 



_ عطا؟ شما االن اومدین درباره ی ... 

_ آفاق صحبت کنم.  

پریسا با قدرت میان کالم او رفت و ادامه داد: 

_ نمیدونم کارم درسته یا نه. ولی دوست دارم سهمی تو
این کار خیر داشته باشم. متوجهاین که؟ میخوام اگه 
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کدورت یا نقطه ی سیاه ی وسط این ارتباط هست برطرف
کنم که جفتشون به آرامش برسن. 

_ منم میخوام. 

هنوز جوابهای مرد بوی غافلگیریه چند دقیقه ی قبل را
میداد. پریسا با حفظ همان لبخند نگاهش را زیر کشید و

گفت: 

_ پس بیزحمت یه جا پیدا کنید بشینید تا راحتتر گفتگو کنیم.

دوست داشت. راحت بودن با او و گفتگو کردن را دوست
داشت. اصال چه پیشنهادی از این بهتر؟  

هرچند که شتابزدگی امروزش بیبرنامه بود و بیاراده. ولی
با حفظ همان حالت بیبرنامه، گشت و در نهایت صندلی

پشت میز را جلو کشید و درست مقابل او جا خوش کرد. 
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از دفتر عطا پناه ی، یا بهتر بود بگوید دفتر سابق عطا پناه
ی که بیرون زد سبکتر از قبل شده بود. 

 #۱۶۴
 

به خودش و تصمیم یکطرفهای که گرفته بود لبخند زد. 

ولو اینکه ممکن بود این حرکت نتیجه ی عکس بدهد. ولو
اینکه ممکن بود پرستو و آفاق را شاکی کند. ولی به خودش

قول داده بود تا ته این مسیر برود. یا رومی رومی یا
زنگی زنگی.  

حال هر دو دختر خراب بود. آفاق به خاطر عطا، که البته
حدس میزد اینگونه باشد. و پرستو به خاطر منصور

زندهدل! 

برای او هم برنامه داشت. قصد داشت سرفرصت از
خجالت او هم دربیاید. ولی این فرصت را موکول میکرد به

بعد. به 
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زمانی که نتیجه ی مذاکراتش با فاضل را ببیند و بعد
تصمیمش را عملی کند.  

راه افتاد، در حالیکه نگاه شیفته ی مرد جوان را از پشت
شیشه به دنبال خودش میکشید. 

فاضل خیره به چادر مشکی او، دست به سر کچلش کشید و
با خودش نجوا کرد: 

_ ای دل غافل! بالخره یکیام پیدا شد که در خونه ی قلب
تو رو بزنه آقا فاضل! 

انگشتانش به بازی روی سرش سر خورد و قلقلکشان داد. 

الزم بود فکری به حال خلوتِی مرتفعترین قسمت بدنش
بکند. به همین زودی، اصال شاید همین فردا میرفت و از

یکی از مراکز تخصصی کاشت مو مشاوره میگرفت و
اقدام میکرد.  

کردگدن تصمیم گرفته بود به خودش بها دهد. دلش
میخواست زندگی کند. تنها نه! با یکی که نگاهش سخت 
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ضربان قلبش را نامنظم میکرد و بهای داشتنش، فاصله
گرفتن از خود بود و انسان شدن. 



 #۱۶۵
 

پرستو نگاه ی به چهره ی تکیده و محزون آفاق انداخت و
دلسوزانه پشت دستش را روی گونه ی او کشید. طی این

چند روز چند کیلویی وزن کم کرده بود. شاید چهار یا پنج
کیلو!  

ظاهرش که اینطور نشان میداد. سیاه ی پای چشمانش و
استخوان گونهای که بیرون افتاده بود.  

_ عزیییزم، چی کار داری میکنی با خودت؟ 

لبهای دختر به نرمی کشیده شد و صدای خستهاش را رها
کرد. 

_ همتونو اذیت کردم. شرمنده پرستو جان، آخرش
گرفتاریای من به شمام سرایت کرد. 
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_ این چه حرفیه آخه؟ ما همه نگران خودتیم. کاش حداقل
حرف میزدی آدم میفهمید مشکلت چیه!؟ 

مشکل؟ کلمه ی ناچیزی بود در برابر مصیبتی رخ داده. 

تلخندی زد و نفس گرفت. 



_ ندونی بهتره پرستو جان! راستی پریسا کجاست؟ امروز
ندیدمش. 

پرستو لبهایش را بهم کشید و سکوت کرد. فرار میکرد. 

چند روزی بود که بابهانه و بیبهانه از زیر جواب دادن
درمیرفت و به شدت همه را نگران کرده بود. خودش که

هیچی نمیگفت به کنار! به مادرش هم سفارش کرده بود که
چیزی نگوید. از منمن کردنهای گلزار و هربار به شرق و
غرب کوبیدنش کامال مشخص بود که اجازه ی حرف زدن

ندارد و میخواهد این رازمگو را بین خودشان حفظ کند. لب
باز کرد و در جواب او نجوا کرد: 

_ گفت میرم بیرون یه کار مهمی دارم. االناست که
 1100 سروکلهش پیدا بشه. کارش داری؟  .

  

_ نه بابا! خودم که کاریش ندارم، این آیهان بهش عادت
کرده ه ی بهونه میگیره. 

لبخند محوی گوشه ی لب پرستو نشست و نگاهش را تا
چهره ی خواب نوزاد کشید.  

صبور بود و ساکت. و چه خوب که میان این همه آشفتگی
او در دنیای خودش شناور بود و کاری به دنیای بزرگترها

نداشت. 



نگاهش را گرفت. دست روی دستان سرد او گذاشت و
گفت: 

_ الغرض! گفتم یه سر بیام باال راجعبه تولیدی حرف بزنم.

زندهدل هر روز تماس میگیره. چی کار میکنی، میخوای
ادامه بدی یا نه؟ 

پلکهایش را بست. در جواب او سرش را پایین انداخت و
پس از مکثی کوتاه لب زد: 

 1101 

  

_ نمیدونم. یه جوری مشکالت دورهام کردن که راه به
جایی نمیبرم. 

سرش را باال گرفت. نگاه محزونش را تا نگاه نگران و
منتظر او باال کشید و ادامه داد: 

_ بهشون بگو اگه میشه جامو نگه دارن. میدونم کارا عقب
میافته. ولی واقعا االن نمیتونم. از لحاظ روحی داغونم

پرستو، داغوون! 

پرستو آه سنگینش را در سینه خفه کرد و آب دهانش را
فرو برد. چارهای جز تکان دادن سرش و تایید حرف او

نداشت. از طرفی به چهره ی او که نگاه میکرد دلش
میسوخت. در واقع بیانصافی منصور ربطی به او نداشت. 



این طفلی اینقدر سنم داشت که یاسمن از خاطرش برود. 

اینجا مشکل از منصور بود. منصور بود که از خیلی
قبلترها، حتی پیش از حضور آفاق در زندگیش، او را

نمیدید و توجه نمیکرد.  
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" باشهای" ضعیف در جوابش زمزمه کرد. همزمان گلزار
که رفته بود لباسهای آیهان را روی طناب تراس پهن کند

وارد شد و دستهایش را با کنار لباسش خشک کرد. 

_ ببخش پرستو جان، این پسره شلوغ شده روزی چند
دست لباس عوض میکنم براش. 

_ خسته نباشی خاله. بچهس دیگه، االن کثیف نکنه بعدا
دیگه خودش روش نمیشه. 

آفاق به طنز کالم او تکخند زد. گلزار اما مستقیم راهش کج
کرد و گفت: 

_ آره واال! زندگی مال ایناست. ما که خوب یا بد مجبوریم
تحملش کنیم.  

سکوت برقرار شد. او سینی چایش را برداشت و سه تا
استکان داخلش گذاشت. ادامه داد: 
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_ مگه وسطاش به همین خوردن خوابیدنا دلمون خوش
باشه. وگرنه که باید سرمون بزاریم بمیریم بس که پشت هم

داره از زمین و زمان برامون میباره. 

درددل گلزار نگاه دو دختر را درگیر هم کرد. گوشه ی لب
آفاق انحنایی برداشت و پرستو در جوابش نجوا کرد: 

_ درست میشه ایشاهلل! به قول شاعر که میگه 
  

دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور 
 

صدای آه کشیدن آفاق به گوش گلزار هم رسید.  

دوران سختی بود. اگر چه به قول پرستو دائما حالش
یکسان نبود. ولی نگرانیش از این بابت بود که برای او

همیشه سختتر از قبل میشد و روند رو به بهبودی نمیدید که
امیدوارش کند. 

 #۱۶۶
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کمالی بعد از ساعتی خلوت کردن و تمرکز گرفتن روی
اظهارات نادیا از اتاقش بیرون آمد و سلطانی دنبالش

سرازیر شد. 

_ قربان؟  

دستش به عالمت سکوت باال رفت و پرسید: 

_ متهم آمادهس؟ 

سلطانی فرمانبردار از حق کالم خودش گذشت و در جواب
مافوقش گفت: 

_ بله قربان، تاکید کردم چیزیرو از قلم نندازه تا شما بیاید. 

پشت در اتاق ایستاد. نیمنگاه ی سمت او انداخت و گفت: 

_ بسیار خب! بیرون باشید تا صداتون کنم. 

_ قربان؟ 
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سلطانی اینپا و اونپا میکرد تا شرایط مساعد شود. 

کمالی اخم ریزی کرد و او با احتیاط پرسید: 

_ نادیا شریفلو! چی کارش کنیم؟ بمونه یا با قید وثیقه
بزاریم بره؟ برادرش اومده سند آورده. 



لبهای سرگرد خیلی نرم کشیده شد و در جوابش گفت: 

_ وثیقه نمیخواد. یه ساعت دیگه مرخصش کنید با انضمام
اینکه هنوز حق نداره پاشو از شهر بزاره بیرون. 

سلطانی بله قربان محکمی گفت و برایش پا کوبید.  

کمالی با تکان سر "آزاد باشی" داد و در نهایت وارد اتاق
بازجویی شد.  

مرد جوان، مغموم و شرمنده صندلیش را عقب داد و به
احترام او ایستاد.  

کمالی اشاره زد که بنشیند. سپس پیش رفت. ابتدا دستنبدش
را باز کرد و بعد لیوان آب به دستش داد و پرسید: 
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_ خوب فکراتو کردی؟  

مرد جوان سری تکان داد و لیوان آب را گرفت. 

_ بله، هرچی که الزم بود نوشتم. 

نگاه سرگرد روی برگه سر خورد. طولی نکشید که با
طمانینه آن را برداشت و شروع به خواندن کرد.  



قدم زنان پیش رفت. روی صندلی، پشت میز نشست و
همانطور که نگاهش خیره به خطوط روی برگه بود لب

زد: 

_ اگه جستجو رو از تو خونه ی تکتک مظنونین شروع
نمیکردیم  هیچ وقت خودتو تحویل نمیدادی نه؟ 

احمد لیوانش را تا ته سر کشید و آن را روی میز گذاشت. 

سپس همانطور که سرش پایین بود و پنجه هایش حلقه به
دور لیوان در جوابش لب زد: 

_ دیگه کم آورده بودم. ده دفعه تا پشت در همین آگاه ی
اومدم و پشیمون شدم. اون روز ... اون روز که شما سر

زده با حکم اومدین در خونه یهو جا خوردم. بعدش به
خودم 
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گفتم به ته خط رسیدی احمد. تا کی فرار؟ تا کی ترس و
دروغ و پنهانکاری؟ تمومش کن بره. یه غلطی کرد پاش

وایستا، دیگه باالتر از سیاه ی که رنگی نیست. 

کمالی نفسی گرفت و برگه ی اظهارات او را روی میز
گذاشت. سپس دست به سینه شد و جدیتر از قبل پرسید: 

_ خیلی خب، شروع کنیم. 



نگاه درمانده ی احمد باال رفت. کمالی نیشخندی زد و گفت:

_ خسته کنندهس! تکرار  هیچ وقت برای منم شیرین نبوده.
ولی از توی همین تلخیا یه چیزی به دست میآد که گاه ی

هم من کمک میکنه هم به متهم.  

سیبک گلوی احمد تکانی خورد و سکوت کرد. کمالی در
ادامه به تاکید گفت: 

_ میشنوم. 
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احمد سرش را پایین انداخت. آهسته لیوان آب را روی میز
رها کرد و دستهایش را روی پا گذاشت. 

سپس لب باز کرد و با صدایی خفه و مستاصل لب جنباند و
شروع به تعریف کردن حقیقت ماجرا کرد. 

_ کارگرا بالتکلیف مونده بودن کار کنن یا نه! دوتا زن،
خانم شریفلو ... نادیا شریفلو و همون خانمی که قبال

مشخصاتشو بهتون دادم، رفته بودن باال و خبری از شفیع
نبود. یکیشون با همون باالبری که رفته بود بدگشت سوار
ماشین شد و رفت. چند دقیقه بعدشم خانم شریفلو اومد ولی
بدون باالبر. اونا که رفتن، رفتم باال دیدم آقا شفیع نیست.

تعجب کردم. کل ساختمونو گشتم تا اینکه به فکرم رسید یه



نگاهم پشتش بندازم. بعدش از پله های اضطراری رفتم
پایین که ... که با جنازه روبهرو شدم. 

_ جنازه؟ 

نگاه احمد به سوال تند و محکم بازپرس باال رفت و سیبک
گلویش تکان خورد. آهسته لب زد: 
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_ زنده بود هنوز. خودشو کشیده بود کنار دیوار و یه
چیزایی زیر لب میگفت که نمیفهمیدم. رفتم باال سرش. 

پرسیدم چی شده؟ چشمشو باز و بسته کرد. خون زیادی
ازش رفته بود ولی مردنی نبود. ناغافل یه چیزی به ذهنم

رسید.  

به اینجا که رسید سرش پایین افتاد. مکثی کرد و گفت: 

_  هیچ کس اونجا نبود. من بودم و شفیع. فرصت خوبی تا
انتقام خواهر بدبختمو ازش بگیرم.  

پشت دستش را روی پلکش کشید و بغض کرده ادامه داد: 

_ به خاطر اون بیمعرفت خودشو آتیش زد و یه عمر خونه
نشین شد. شیطون رفت تو جلدم. دستکش دستم بود پس

خیلی راحت دستمو گذاشتم جلو دهنشو.... 



_ کشتیش؟ 

احمد متاسف و درمانده سری به تایید تکان داد و گفت: 
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_ بعدشم کارگرارو صدا زدم و یه جوری وانمود کردم که
انگار کشتنش. زدم تو سر و صورت خودمو و فکرشونو

منحرف کردم. کسیم شکش به من نرفت. آخه قبل از من با
دونفر دیگه حرف زده بود. تلفنیم مشاجره کرده بود، پس

کسی به من ظنین نمیشد. 

_ چی شد به فکرت رسید که پالک راننده ی اسنپو
برداری؟ حتما میدونی که ما از طریق اطالعاتی که بهمون

دادی و چهرهنگاری آتوسا حبیبی بهش رسیدیم؟ 

 #۱۶۷
 

احمد درمانده و پشیمان کف دستش را روی سرش گذاشت
و ناله زد: 

_ خیلی وقت بود دنبال یه فرصت کوچیک بودم که بهش
ضربه بزنم. زنه به نظرم مشکوک اومد. دیدم رفت و 
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برگشتش طول کشید، به بهانه ی حرف زدن سر صحبتو با
راننده باز کردم و پالک ماشینو برداشتم.  

مکث کرد. شرمنده نگاهش را باال کشید و به سختی ادامه
داد: 

_ میخواستم زندگیشو به آتیش بکشم. قصد داشتم مشخصات
اون زن و هرچی خالف ریز و درشت داشت بدم به نادیا و

آشوب به پا کنم. فکر همهجاشم کرده بودم. نادیا زن
زرنگی بود. کافی بود فقط سرنخو بدم دستش و تمام. 

_ چه جوری؟ 

_ به واسطه ی زنگ یه ناشناس. وقتی ارتباط دونفر
خراب باشه به هر وسیلهای میشه حریفو قلقلک داد. من

اشاره میزدم و نادیا ... 

مکث کوتاه ی کرد. در نهایت هوف بلندی کشید و گفت: 

_ بقیهشم که  دیگه خودتون میدونید.  
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_ شفیعو کشتی، بعدشم با اطالعات دقیقت ذهن پلیسو سمت
آتوسا منحرف کردی؟ 

احمد دوباره سری به تایید تکان داد و گفت: 



_ اون روز همه چی دست به دست هم داده بود که همه ی
نفرتمو خالی کنم. ولی بعدش... 

_ بعدش؟ 

_ پشیمون شدم. عذاب وجدان دیونهم کرده بود. شفیع مرد
ولی من فهمیدم با نفرت زندگی کردن آسونتر از عذاب

وجدانه. 

گریه ی مرد تاسف کمالی را به همراه داشت. گریهای که
از سر ندامت بود و  هیچی را جبران نمیکرد. 

از اتاق که بیرون زد سرش به شدت درد میکرد و نبض
کنار شقیقهاش سخت میکوبید. 

مستقیم وارد اتاق خودش شد. سلطانی که یک ساعت تمام
منتظر این لحظه بود، اجازه نداد پشت میز جاگیر 
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شود و نفس تازه کند. به سرعت در زد و اخم به صورت
او نشاند. نفس گرفت. ناگزیر کاپشنش را از تن خارج و

اجازه ی ورود او را صادر کرد. 

سلطانی با احتیاط از الی در سرک کشید و زمزمه کرد: 

_ اجازه هست قربان؟ 



یک دست سرگرد روی میز بود و دست دیگرش به
پیشانی. سرش را عقب برد. ورزشی به گردنش داد و در

جوابش گفت: 

_ بیا تو! منکه میدونم چته ... 

برگشت، مکثی کوتاه کرد و چشم در چشم او ادامه داد: 

_ پس اینقدر ادای مظلومارو در نیار. 

نیش مرد جوان باز شد. او با احترام وارد شد و کمالی
آهستهآهسته رفت و پشت میزش جا خوش کرد.  

سپس پنجه هایش را روی آن در هم پیچید و اشاره زد که
او بنشیند. 
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مرد جوان نشست. کمالی لبخندی زد و گفت: 

_ میشنوم. 

خجالت در نگاه مرد جوان دوید. تکخندی زد و گفت: 

_ جسارتا همین االن خودتون گفتین که میدونین چمه. 

خنده ی آهسته ی سرگرد فضای بینشان را تلطیف کرد. 

دمی بعد "خبی" گفت و بیمقدمه چینی به حرف آمد. 



_ مرگ آتوسا اونم به اون شکل بدجور ذهنمو به خودش
مشغول کرد. همه ی شواهد بر علیهش بود ولی حس شیشم

من میگفت این زن نمیتونه قاتل باشه. خالصه ... 

همون روز یه تصمیم جدی با خودم گرفتم. گفتم یا این
پرونده سرانجام میگیره یا برای همیشه از این میز

خداحافظی میکنم و برگه استعفامو مینویسم. 

_ قرباان؟ 

لبخند سرگرد به ناله ی او کشیده شد و در جوابش گفت: 

_ اجازه بده سروان.  
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سلطانی سکوت کرد. او ادامه داد: 

_ یادت باشه همون روز گفتم تمام بازجوییا باید از اول
انجام بشه. حتی شده از خونه ی تکتک مظنونین و شاهدا؟ 

سر مرد جوان به عالمت تایید تکان خورد. او در ادامه
گفت: 

_ احمد سومین نفری بود که باید بازجویی میشد. تو
بازجوییه اولشم به عنوان شاهد قتل شفیع، اطالعات خوبی

بهمون داده بود. که از طریق همون اطالعات و البته با



توجه به اینکه آتوسا یه پرونده ی مختومه شده از قبل
داشت، و چهرهنگاری بهش رسیدیم. ولی ...  

_ ولی چی قربان؟ 

_ روزی که با حکم رفتم در خونه ی احمد یه چیزب
نظرمو جلب کرد.  

ابروهای سلطانی درهم شد. او با قدرت بیشتری گفت: 
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_ یه زن جوان، روی ویلچر، زیر سایه ی درخت تو حیاط
نشسته بود. نصف صورتش و قسمتی از دست راستش

سوخته بود و به نظر میاومد که تکلم نداره.  

نگاه مرد دقیقتر شد. کمالی ادامه داد: 

_ از احمد خواستم برای اینکه مزاحم خانواده نباشیم بریم
یه جای خلوت. یهکم دستپاچه به نظر میاومد که طبیعی

بود. ولی ازاون جایی شکم بهش بیشتر شد که مادرشو صدا
زد و تاکید کرد که الناز، همون زن جوونی که رو ویلچر

بود رو ببره بیرون یه دور بزنه.  

ما رفتیم تو ولی صدای ناله ی الناز تو گوشم بود. تمام
مدت مقاومت کرد و از خونه بیرون نرفت. بازجوییه منم



که تموم شد، در کمال تعجب دیدم که پشت در اتاق گوش
وایستاده و داره گریه میکنه. 

تعجب تمام چهره ی مرد جوان را در برگرفت. کمالی
نفسی گرفت و گفت: 
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_ احمد خیلی سعی کرد وانمود کنه که افسردگی داره و
هربار که به چیزی اصرارش میکنن این حالت بهش دست
میده. ولی من باور نکردم. نگاه اون زن .... یا بهتره بگم

عکسالعمل اون زن و مقاومتش برای بیرون نرفتن و گوش
وایستادن مشکوکم کرد.  

اون شب اومدم خونه و یه دور دیگه پرونده ی شفیعو
مرور کردم. یه چیزی از قلم افتاده بود. موردی که شاید به

دلیل شواهد منطقی که پیرامون اسم آتوسا وجود داشت
کمرنگ شده بود. 

 #۱۶۸
 

سلطانی آب دهانش را بلعید و مشتاقانه چشم به لبهای او
دوخت. کمالی سکوت کرد. دمی دیگر خم شد و پرونده ی

شفیع را روی میز گذاشت. 



_ برش دار. دوست دارم توام یه نگاه ی بهش بندازی. 
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اشاره ی او سبب شد مرد جوان دست دراز کند و پرونده
را بردارد. سرگرد همزمان دست به سینه شد و ادامه داد: 

_ جوابی که پزشکی قانونی بعد از کالبد شکافی جسد
برامون فرستاده. انتهای مطالبو نگاه کن. ذکر کرده علت

مرگ خفگی! 

نگاه مرد جوان روی کلمات دقیق شد. کمالی دوباره به
حرف آمد و گفت: 

_ همه ی تمرکز ما به قتل شفیع بود و روی آتوسا. برای
همین  هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم جز آتوسا، کی و

چرا؟ 

ابروهای مرد جوان باال رفت. کمالی ولی پیروزمندانه
خودش را جلو کشید و نزدیکتر به صورت او زمزمه کرد:

_ اونی که با ضربه از پشت سر، قصد کشتن شفیعو داشته
چرا دیگه باید خفهش کنه؟ هوم؟ 
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نگاه سلطانی درگیر نگاه او شد. کمالی لبخندی زد و
پرسید: 

_ مشکوک نیست؟ میتونست با همون ضربه کارشو تموم
کنه ولی... 

_ حتما باید پای نفر دومی وسط باشه که کار نیمهتمام
شخص اولو تمام کرده. 

_ احسنت. 

کمالی با گفتن این کلمه کامل عقب کشید و تکیه زد. 

_ وقتی تمام اطالعات و شواهد کنار هم گذاشتم، به این
نتیجه رسیدم که ضربه به منظور قتل وارد نشده، پس آتوسا

و یا نادیا، اگرچه ضارب، ولی قاتل نیستند.  

_ و نتیجه گرفتین که .... 

_ یه نفر داره مارو بازی میده. یکی که قشنگ خودشو
پشت اتفافات اون روز پنهان کرده که به چشم نیاد. یکی

که... 
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_ یکی که چی قربان؟ 



_ اولین نفری بود که سر جنازه حاضر شده و دست بر
قضا، همون نفرم اطالعات دقیقی در مورد آتوسا و اتفاقات

اون روز بهمون داده. 

_ احمد؟ 

سرگرد به تایید سری تکان داد و در جوابش گفت: 

_ سرکارگر همون برج نیمهساز. فرداش یکیو فرستادم
محل زندگیش که نامحسوس تحقیق کنه. جوابش که اومد

شکم به یقین نزدیک شد.  

خواهر احمد، بعد از طالق از شوهر اولش، حدود سه سال
پیش، بدون رضایت خانواده صیغه ی یه مرد پولدار میشه.

چند وقت بعدشم به اصرار همون مرد بچهشو سقط میکنه و
برمیگرده خونه ی پدرش. ولی داستانش به اینجا ختم

نمیشه. گویا فشار اون مرد برای سقط بچه و تهدیدای بعد
از اون، زن بیچاره رو دچار بحران روحی میکنه و در 
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نهایت، یه روز که  هیچ کس خونه نبوده اقدام به 

خودسوزی میکنه. که در اثر همینم نیمی از بدنش کامل
میسوزه و تارهای صوتیش آسیب میبینه. 

_ ای داد بیداد. یعنی میخواین بگین اون مرد شفیع بوده؟ 



_ من نمیگم. اظهارات احمد بعد از اینکه رفتم سراغش
اینو میگه.  

خواهرش بعد از خودسوزی زنده میمونه ولی میشه یه آدم
علیل و خونهنشین. احمدم که این شرایطو میبینه خون
جلوی چشمشو میگیره و برای انتقام خودشو به شفیع

نزدیک میکنه. 

_ و چطور میشه که خودشو تسلیم میکنه؟ کمالی نفسی
گرفت و جواب داد: 

_ بار دومی که رفتم در خونه سراغش، خودش در برام
باز کرد. قیاقه ی امروزش با همه ی دفعاتی که دیده
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فرق میکرد. انگار خودشم فهمیده بود که به انتها رسیده. 

کنار رفت. بدون اینکه حرفی بزنه. بعدشم دعوت کرد برم
تو و پای حرفاش بشینم. 

اون زن جوونم بود. تمام مدتی که احمد داشت برام تعریف
میکرد الناز ضجه زد و سرش رو به آسمون گرفت. انگار
از خدا میخواست جونشو بگیره که شاهد اعتراف برادرش
نباشه. من اون روز فقط برای تکمیل بازجویی و رفع ابهام
رفته بودم، ولی احمد اعتراف کرد و کار من سبک شد.  



_ و تمام این مدت من فرستادین پی نخود سیاه که تا امروز
با خودم کلنجار برم؟ 

کمالی خنده ی ریزی کرد و جواب داد: 

_ اونایی که تو بهش میگی نخودسیاه درساییه که باید پس
بدی سروان.  هیچ قهرمانی از اول دونده نبوده. اول

تاتیتاتی کرده بعد دویدن یاد گرفته. 
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_ ولی ای کاش منم با خودتون همراه میکردین. بگذریم. 

حاال احمد چی میشه؟ حکمش که اعدامه. ولی ممکنه چون
خودشو تحویل داده تخفیف بدن بهش؟ 

_ اونو دیگه قانون تعیین میکنه. کار ما تقریبا با این پرونده
تمومه. اما اخالقا گناهکار اصلی رفته زیر خاک و دیگه

دست کسی بهش نمیرسه. 

_ شفیع؟ 

_ بله! به هر حال شفیع کثافتکاری و پنهانکاری زیاد
داشته. اگه قرار به اجرای عدالت باشه، اول اونه که باید

جواب پس بده که متاسفانه نیست که بشه مجازاتش کرد.  

_ پسرش چی قربان؟ نمیخواین بهش بگین قاتل پدرش پیدا
شده؟ 



_ صبر کن جناب سروان. اول باید اظهارات متهم تایید
شه، بعد از گزارش نهایی پسرشو میخوام که در این مورد

باهاش حرف بزنم. 
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گویا دیگر حرفی بینشان باقی نمانده بود. سلطانی به تحسین
و تایید او سرش را باال و پایین کرد و بلند شد. 

_ ممنون قربان. با اجازهتون من برم که معلومه حسابی
خسته شدین امروز. 

لبهای سرگرد کشیده شد. کامل تکیه زد و سینه پر کرد. 

_ خیلی! رفتی بگو کسیو راه ندن نیم ساعتی به مغزم
استراحت بدم. 

 #۱۶۹
 

فاضل مقابل تولیدی زندهدل بسط نشسته بود تا جناب واال
قدمرنجه کرده و از میز ریاستش دل بکند.  

پریسا به شکل تقریبی ساعات رفت و آمد او را در 

اختیارش گذاشته بود و او، امروز آمده بود که ببیند منصور
زندهدل کیست که پا در کفش عطا پناه ی کرده و دنبال

آفاق موسموس میکند.  
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لبخند زد. همانطور که چشمش به در نیمهباز تولیدی بود با
انگشت ضربات آهنگینی روی فرمان زد و در جشن تک

نفره ی خودش، خیال دختر را هم شریک کرد. دختر
محجوبی که دیروز آمده بود و اطالعات دستهاول و شیکی
را در اختیارش گذاشته بود. و فاضل چقدر از تبانی شیرین
بینشان خرسند بود. قرار شده بود که ابتدا با زندهدل گفتگو

کند و بعد نتیجه را به او بگوید تا برای اقدامات بعدی
بازهم با هم قرار بگذارند.  

ته دلش این فکر به جوش و خروش افتاد و لبخندش را قوام
بیشتری بخشید. 

حتما قرار بعدی را با برنامه و به شکل دیگری برگزار
میکرد.  

مثال دستی به سروصورتش میکشید و لباس پلوخوری به
تن میکرد و البته جای مناسبی را برای گفتگو برمیگزید.  
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میان افکار همچون قند و عسلش منصور زندهدل، طبق
مشخصاتی که پریسا داده بود از تولیدی بیرون آمد و

مستقیم سراغ ماشینش رفت.  

فاضل محکم سرجایش نشست. جدیتر قدوباالی او را زیر
نظر گرفت و ابرو درهم کشید. 

کمی سن و سالش برای آفاق زیاد نبود؟ المصب! دست
روی چه سیب سرخی� هم گذاشته بود. شاید که به مال و
منالش مینازید. البته پریسا تاکید کرده بود زندهدل بسیار
باشخصیت و اهل دل است. ولی از نظر او پول پیر را

جوان میکند. همانطور که پیرپسِر زندهدل را جوان کرده و
چشم روی تفاوت سنیش با آفاق بسته و نشانش کرده بود. 

ماشین منصور راه افتاد و به او این فرصت را داد که
استارت بزند و با احتیاط از پشت سرش راه بیفتد.  

از محل خارج شدند. کمی دورتر، وسط اتوبان مرد جوان
پا روی پدال گاز فشرد و موازی با ماشین منصور شیشه

ی اتومبیلش را پایین کشید. 
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صدای دکتر اصفهانی کابین ماشین منصور را پر کرده بود
و بیتوجه به اطراف برای خودش میراند. فاضل صدا بلند



کرد. چندباری ماشینش را سمت ماشین او هدایت کرد، تا
اینکه نگاه عصبی و متعجب منصور منحرف شد و پنجه

هایش را در هوا تاب داد. عصبی نجوا کرد: 

_ چی میخوای؟ اتوبانه نمیبینی؟ 

فاضل لبخندی زد و با اشاره خواست که شیشه ی اتومبیلش
را پایین بدهد. 

وسط روز بود و ترافیک روان! منصور کالفه شیشه ی
ماشینش را پایین داد و فاضل با صدای نیمهبلند پرسید: 

_ آقای زندهدل؟ 

اخم و تعجب زندهدل بیشتر شد. نیش فاضل هم کشیدهتر
شد و پیروزمندانه لب زد: 

_ اجازه بدین چند متر جلوتر ببینمتون؟ 
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گفت، پا روی پدال گاز گذاشت و از ماشین او سبقت
گرفت. منصور حیرتزده و مشکوک لبهایش را باال کشید و

در نهایت دنبال سر این آدم ناشناس راه افتاد. 
 

دقایقی بعد او صندلی شاگرد را اشغال کرده بود و مرد
جوان سعی میکرد قانعش کند.  



آفاق حبیبی، کارگر تولیدی منصور زندهدل، صاحب قلب
مرد دیگری بود که دسِت بر قضا سر از مجموعه ی او

درآورده و عطا پناه ی را با احساساتش در هوا معلق نگه
داشته بود. 

تالش فاضل برای حالی کردن این مطلب به او ستودنی
بود. ولی منصور نمیخواست. دوست نداشت باور کند که

حاکم قلب این دختر، مرد دیگریست و  هیچ حقی نسبت به
او ندارد. 
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همچنان که مرد جوان بیخ گوشش توضیح میداد او چهره
ی آفاق را برای خودش مجسم مینمود و پلکهایش را روی

هم میگذاشت. 

انگار رسم دنیا برایش اینگونه رقم خورده بود که هربار
زنی به نام آفاق سر راهش قرار بگیرد و ترکش کند. آنهم

بیرحمانه و به بدترین شکلی که میشد ته دل یک مرد را
خالی کرد. 

اولی که بیخبر رفته بود و  هیچ دلیلی برای رفتنش نمیدید.
دومی هم که به گفته ی این مرد صاحب داشت و فکر

کردن به او به نوعی گناه به حساب میآمد. 



گوشش با فاضل بود و تمام حواسش به خودش. لحظهای
بعد پنجه هایش را روی پا مشت و ناراحت نجوا کرد: 

_ از کجا باید بفهمم شما راست میگی؟ 

در نهایت دندانهای سفید مرد از پس لبخند بامزهاش نمایان
شد و باور کرد که این مرد الل نیست و زبان دارد.  
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چقدر ساکت و آرام و درونگرا به نظر میآمد. یک ساعت
تمام بیخ گوشش فک زده بود، دهانش کف کرده بود تا حق
مطلب را دقیق و بیکم و کاست ادا کند و دریغ از کلمهای

حرف و سخن.  

انگار فقط گوش آفریده شده بود. همینقدر بیحرف، همینقدر
حرفگوش کن و همینقدر الل! در جوابش گفت: 

_ من میتونم شما رو ببرم که عطارو از نزدیک ببینید و
گفتگو کنید. 

بالخره نگاه منصور باال رفت و چشم در چشم او پرسید: 

_ اییین، آقا عطا؟ پس چرا تا امروز برای پیدا کردنش
اقدام نکرده؟ 

 #۱۷۰
 



_ نه دیگه، نشد جناب زندهدل!  
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اخم منصور درهم شد. فاضل با همان لحن شوخ ادامه داد: 

_ از شما بعیده این سوال. داداش پس یه ساعته دارم چی
میگم ه ی بربربربر... 

مکث کرد. دوباره به حرف آمد و گفت: 

_ میگم خیلی گشت. یعنی با هم گشتیم ولی انگار آب شده،
رفته بود تو زمین. 

نگاه منصور به چهره و چشمان مهربان مرد خیره ماند. 

چقدر احساس قرابت و نزدیکی با او میکرد. چشمهایش،
لحن حرف زدنش و صمیمیت نشسته در کالمش به قدری
درگیرش کرده بود که اجازه نمیداد به چیزی جز صداقت

کالم او فکر کند. 

و قطعا که درکش میکرد. وقتی میگفت "آب شده رفته بود
تو زمین" را با تمام وجود میفهمید.  

چرا که قبلتر از اینها خودش هم تجربهای مشابه به این
گشتن و نیافتن داشت. آفاقش، حاکم قلب و احساسش به 
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یکباره مثل قطره آب شده و در زمین فرو رفته بود. و
چقدر منصور دنبالش گشته بود. شبانهروز، بیوقفه. 

هرجایی به مغزش رسیده را زیر پا گذاشته و بینصیب
مانده بود. 

صدای تلفن همراه فاضل ولی اجازه نداد که بیشتر از این
در خودش فرو برود. نگاهش برای لحظهای باال رفت و

اسم حک شده روی صفحه ی تلفن را دید.  

"بیمارستان" چین ریزی به پیشانیش انداخت. فاضل
بالفاصله تلفن همراهش را از روی داشبورد قاپید و

دلنگران زمزمه کرد: 

_ یا ابوالفضل! از بیمارستانه. 

نگرانی در چهره ی منصور نمود کرد. فاضل اما تماسش
را برقرار کرد و همزمان با اینکه در ماشین را باز میکرد

رو به او گفت: 

_ منتظر باشین االن میآم. 
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او پیاده شد و نگاه منصور دنبالش رفت. دمی بعد مرد
جوان در سمت راننده را نیمهباز گذاشته و به صندق عقب

ماشین تکیه زده بود. 

منصور دست به سینه شد. نفسش را پر صدا رها کرد و
سرش را به پشتی صندلی تکیه داد.  

دلش میخواست پلکهایش را ببندد و مدام چهره ی آفاق را
برای خودش و در ذهن خودش تکرار کند. آفاق گمشدهاش
را! همانی که ای کاش یکبار دیگر قسمت میشد ببیندش و

جواب آخرین و مهمترین سوالش را از او بگیرد. 

چرا رفت؟ آن هم بیخبر و ناگهانی! 

سینهاش ماالمال از درد شد. بوی آفاق میآمد. بوی خوش
روزهای دلدادگی. یک آن گوشه ی لبش کشیده شد. 

راستی چشمان این مرد خیلی شبیه آفاق نبود؟  بالفاصله
سرش را بلند کرد و ابرو در هم کشید. 
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این فکر مثل تلنگری بود که از خواب بیدارش کند.  از
داخل آیینه نگاه ی به پشت انداخت و او را زیر نظر

گرفت. 



 مرد جوان، درمانده دستش را روی سرش گذاشته بود و با
تلفن همراهش گفتگو میکرد. 

فکر منصور سخت درگیر حس و حال دست داده بود که
او، ناگهان تکیهاش را از صندوق عقب ماشین گرفت و

بدنه ی اتومبیل تکان ریزی خورد.  

حرکت بدنه همانا و تکان خوردن آویز آشنایی که از آیینه
ی ماشین آویزان بود همانا. 

حالش دگرگون شد. بیاراده دستش را سمت آن دراز کرد و
آن را از گیر آینه رها کرد.  

لرزش پنجه هایش کامال محسوس بود و بیاختیار. 

ه یجانزده و البته دلواپس وسط آویز مربعی شکل را باز
کرد و آه از نهادش بلند شد. 
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برای لحظهای ماتش برد. سپس چشمانش پر شد و رو به به
لبخند شیرین دختر داخل عکس ناله زد: 

_ میگم چرا امروز حالم یه جوریه. پس تو اینجایی. بعد از
این همه مدت گشتن و سرخورده شدن ... باید امروز... 

امروز ... 



کالمش نیمهنصفه ماند. سپس سرش را بلند کرد و نگاه
دوبارهای از داخل آیینه به فاضل انداخت. زمزمه کرد: 

_ این مرد کیه آفاق؟ تو رفتی برام جواب بیاری. نگو
که ... 

مرد جوان مستاصل و کالفه کنار اتوبان رژه میرفت و
انگار که داشت با غم بزرگی کنار میآمد. منصور آویز را
میان مشتش گرفت. بیمعطلی از ماشین پیاده شد و رفت که

جواب سوالش را بگیرد. 
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دقایقی بعد آویز روی پنجه های فاضل تاب میخورد و حتی
برای لحظهای کوتاه نمیتوانست نگاه از چهره ی منصور

بگیرد. 

منصور دلنگران زمزمه کرد و پرسید: 

_ چه نسبتی باهاش داری؟ من این دخترو میشناسم. اگه 

... اگه ازش خبری داری به منم بگو.  

نگاه فاضل ولی خیره بود و ناباورانه. منصور ادامه داد: 



_ خواهش میکنم آقا! بعید میدونم دیدار من و شما اتفاقی
باشه. امروز ... من، شما، آفاق! آفاق مرادی، بعد این همه

مدت چرا باید یه جا جمع بشیم ها؟ 

مرد جوان همچنان ساکت بود و متحیر. او سرش را
تکانتکان داد و در ادامه گفت: 

_ اون دختری که من میشناختم زالل بود مثل آب. 

 هیچوقت نتونستم باور کنم قالم گذاشته باشه. پس اگه چیزی
ازش میدونید به منم بگید. 
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منصور زندهدل؟ یعنی این مرد؟ همان خبر مهمی بود که
هیچوقت فرصت نشد از دهان خواهرش بشنود.  

فاضل میان افکار درب و داغونش ناله زد: 

_ خواهرمه. 

لبخند گوشه ی لب زندهدل را پر کرد. فاضل ولی بینیاش
را باال کشید و گفت: 

_ تو کماست. االنم زنگ زدن گفتن که حالش بهم خورده. 

شوکه شد. با دهانی نیمهباز قدمی به عقب برداشت و نجوا
کرد: 



_ کما؟ 

فاضل متاسف از گفتن از این خبر سری به عالمت تایید
فرود آورد و گفت: 

_ اگه اون حرف مهمی که قرار بود با من درمیون بزاره
و  هیچوقت زمانش نرسید شما بودین، باید بگم که 
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حق با شماست. خواهر من مثل آب زالل بود. اینقدر پاک
که حتی تو خوابم کسی رو قال نمیذاشت چه برسه بیداری. 

نفس منصور سخت باال میآمد. دستش را بیخ گلویش
گذاشت و ناله زد: 

_ چرا؟ آخه چرا کما؟ 

_ بشینید تو ماشین توضیح میدم. اینجور که پیداست امروز
همسفریم. 

 #۱۷۱
 

حق با شماست. خواهر من مثل آب زالل بود. اینقدر پاک
که حتی تو خوابم کسی رو قال نمیذاشت چه برسه بیداری. 



نفس منصور سخت باال میآمد. دستش را بیخ گلویش
گذاشت و ناله زد: 
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_ چرا؟ آخه چرا کما؟ 

_ بشینید تو ماشین توضیح میدم. اینجور که پیداست امروز
همسفریم. 

 
 

عشق را بیمعرفت معنا نکن زر نداری مشت خود را وا
مکن 

 

این بیت از موالنا را برای خودش زمزمه کرد. سپس پنجه
هایش را روی شیشه مشت کرد و پیشانیش را به آن

چسباند. 

 بعد از این همه مدت اصال توقع نداشت گمشدهاش را در
این حال ببیند.  

سیبک گلویش تکانی خورد و بغض مزاحمش را فرو برد. 
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فاضل کنارش ایستاد. دست روی شانهاش گذاشت و خیره
به چهره ی مظلوم خواهرش، بیخ گوش او نجوا کرد: 

_ اون روز گفت که میخواد یه چیز مهمی رو بگه. حالش
خیلی خوب بود، خیلییی. منم باهاش قرار گذاشتم یه جای

دنج که راحت باشه. خیلی وقت بود که از نگاهش، از
رفتارش و از حرفاش حس میکردم که تغییر کرده. بزرگ

شده و شاید.... 

منصور پیشانیش را برداشت و نیمنگاه ی سمت او پرتاب
کرد. 

فاضل تکخند محزونی زد و در ادامه گفت: 

_ عاشق شده. 

سینه ی مرد پر و خالی شد. سپس پلکهایش را بست و ناله
زد: 
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_ گفت برادرم همه ی زندگیمه. گفت تا اون رضایت نده
قدم از قدم برنمیدارم. اون روز ... اون روز بهم قول داد

دست پر برگرده که... 

_ که  هیچ وقت برنگشت.  



بازهم پلکهای منصور پر از درد روی هم نشست. فاضل با
صدایی خفه و پر بغض ادامه داد: 

_ مریضی امونش نداد. وقتی نیومد سر قرار نگران شدم. 

بعدش زنگ زدن که حالش بهم خورده بردنش بیمارستان. 

بعد ازونم همش درد و رنج بود و دوا و درمون. فکر کنم
علتش همین بود که ارتباطشو قطع کرد.  

مکث کرد. سرش را باال گرفت و چشم در چشم مرد ادامه
داد: 

_ دلش نمیخواست پابند بشید و زندگیتونو خراب کنه. 

_ ولی منکه اینجوری بیشتر داغون شدم. هر جا نگاه
کردم، هر جا رفتم آفاقو دیدم. صداش همهش تو گوشم  .
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بود. خاطراتش، حرفاش، قول و قرارهاش. کافی بود فقط
اسمشو بشنوم که تا یه ماه نتونم خودمو جمع کنم و مثل آدم

ادامه بدم. 

 هیچ جوابی برای احساس خالصانه ی زندهدل به
خواهرش نداشت. منصور چرخید. این بار سینه به سینه ی

او ایستاد و جدیتر گفت: 



_ هر کاری الزم باشه انجام میدم. اگه نیازه منتقلش کنیم
من هستم. نگران خرج و مخارجشم نباش. بهترین اتاقو تو

بهترین بیمارستان تهران براش میگیرم. زبدهترین
پزشکارو میآرم باال سرش. ولی فقط چشمشو باز کنه و منو

از این درد و عذاب نجات بده. 

تلخند فاضل به گفته های او کشیدهتر شد و فاصله گرفت. 

منصور برگشت و پشت سرش ایستاد. فاضل ولی روی
صندلی کنار دیوار جا خوش کرد و ضمن اینکه دست روی

زانوهایش میگذاشت گفت: 
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_ فکر میکنی من براش کم گذاشتم؟ مکث کرد. 

دوباره گفت: 

_ اشتباه میکنی. من حاضر بودم جونمم بدم که به قول شما
یه لحظه چشماشو باز کنه. همه ی اینا... 

با دست اشارهای به منصور زد و ادامه داد: 

_ همه ی چیزایی که االن گفتین، من همون اول به دکترش
گفتم. همون وقت که رفت تو کما و دیگه نه صداشو شنیدم

و نه نگاه کردنشو. ولی ... 

سرش را به تاسف تکانتکان داد و گفت: 



_ بیفایدهس. کار از دست بنده خارج شده. دیگه فقط باید
دست به دامن خدا بود. 

انگار دنیا دور سر منصور چرخچرخ میزد و کمکم رمق
پاهایش را میگرفت. 
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درمانده و ناامید برگشت. از همان پشت شیشه نگاه
دوبارهای به چهره ی الغر و مهربان دختر انداخت و

زمزمه کرد: 

_ رسمش این نبود. بیمعرفتی اگه بعد از این همه عذابی که
کشیدم، منو تا اینجا کشیده باشی و چشمتو باز نکنی. 

گفت. چند لحظه بعد عقبعقب رفت و کنار فاضل روی
صندلی جا خوش کرد. 

 #۱۷۲
 

از خانه بیرون زد. بعد از چند روز درد و گوشهنشینی
عزمش را جزم کرد که به این قائله خاتمه بدهد. تا کی بنا

بود کنج خانه کز کند و کاسه ی چهکنم چهکنم به دست
بگیرد. بارها و بارها طی این چند روز، مسیرهای مختلف



را برای خودش مرور کرده و در نهایت فقط به یک نتیجه
رسیده بود. ماه  هیچ وقت پشت ابر نمیماند.  
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چیزی را که قرار بود ماه ها یا سالها بعد، از آن رونمایی
شود،  همان بهتر که االن میشد و تمامش میکرد. 

سر خیابان ماشین گرفت و راه ی مقصد معلومی شد که از
شب قلب برایش برنامه چیده بود. 

تمام حرفهایش را آماده کرده بود و حتی برای تمام
رفتارهای احتمالی که ممکن بود از او سر بزند هم

پیشبینیهای الزم را پیش خودش داشت.  

ساکت و محزون سرش را به شیشه ی ماشین چسباند و
نگاهش را به بیرون داد. 

هوا بهاری بود و پرندگاِن غزلخوان، از این شاخه به آن
شاخه سرک میکشیدند و نوید آمدن بهار را میدادند. 

آهش را بیصدا پس فرستاد. بعد آن باید سری هم به تولیدی
میزد و اگر موفق میشد که خودش را قانع کند، آگاه ی

میرفت و با تحویل دادن مدارک پرونده ی شفیع پناه ی را
برای همیشه میبست. 
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چشمهایش را بست. شاید که نیازی هم به رفتن نمیشد. 

ممکن بود بعد از دیدار امروزش با عطا، مرد جوان
خودش اقدامات را الزم را انجام دهد و دیگری نیازی به

رفتن و گفتن او نباشد. 

با همان چشم بسته مابقی مسیر را طی کرد.  

فکر اینکه باید مقابل او بایستد و چه حرفهایی بزند، ولو
اینکه ده ها بار برای خودش تکرارشان کرده بود، بازهم

آزار دهنده بود و غمگین. 
 

پشت در خانه ی عطا که ایستاد، سینه پر کرد و بسماهلل
گفت. سپس انگشتش را روی زنگ فشار داد و منتظر

جواب صاحبخانه ماند.  

چند لحظه بعد، عطا مات و متحیر، بیآنکه سوالی بپرسد
دکمه ی آیفون را فشار داد و از پشت صفحه به تماشایش

ایستاد. 
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انگار که خواب میدید. ناباورانه، با ابروهایی که تا حد
ممکن باال رفته بود خیره ی چهره ی دختری بود که با پای

خودش رفته و با پای خودش برگشته بود.  

راه افتاد. در ورودی ساختمان را برای او باز گذاشت و
خودش، روی مبل به انتظار او نشست. 

طولی نکشید که جثه ی ضعیف و چهره ی خسته ی آفاق
پیش چشمش ظاهر شد و پس از قرار گرفتن در

چندقدمیش، محکم لب باز کرد و گفت: 

_ من فقط اومدم یه مطلب مهمی رو بگم و برم. 

بیسالم. بدون  هیچ حرف اضافهای گفت و منتظر شد. عطا
ولی همچنان حضورش را باور نمیکرد. دستهایش را زیر
چانه مشت کرده بود و خیرهخیره، باال و پایینش میکرد تا

باور کند.  

اشاره زد. با صدایی خفه و لحنی آرام اشارهای زد و گفت:

_ بشین. 
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او اما برای نشستن و تفریح کردن و مهمان بازی نیامده
بود. فقط آمده بود حقیقت را بگوید و شانه هایش را سبک



کند. شانه هایی که سخت در چندین روز اخیر، زیر بار
این فشار خم شده بود و احساس خستگی میکرد. 

آب دهانش را بلعید. پرغرور سرش را باال گرفت و بیآنکه
به چهره ی مرد جوان نگاه کند گوشه ی شالش را داخل

داد. 

_ ممنون. گفتم که، اومدم یه مطلب مهمیرو بگم و برم. 

برای لحظهای نگاهشان در هم گره خورد. گوشه ی لب
عطا از اینهمه غرور و اقتدار کشیده شد و آفاق در ادامه

گفت: 

_ ولی قبلش الزم دونستم به یکی از هزار تا سوالی که تو
ذهنته جواب بدم. الزم دونستم، چون ... چون مربوطه به

اون چیز مهمی میشه که بعدش میخوام بگم. 

مکث کرد. سپس نگاهش را زیر کشید و لبخند محوی زد. 

بیمقدمه پرسید: 

 1149 

  

_ هنوزم میخوای بدونی آیهان بچه ی کیه؟  

لبهای مرد جوان کماکان قفل بود و یک دم نگاه از چهره ی
غمگین اما محکم او نمیگرفت. تلخند آفاق نمای بیشتری

پیدا کرد. در ادامه دستش را باال برد، بیآنکه او درخواست



کند یا حرفی بزند، خالف جهت بدنش گرفت و با همان
حال در جواب سوال خودش گفت: 

_ بچه ی همونی که یه روزی، ته یه کوچه ی قدیمی
خوابوندی زیر گوشش. یادته؟ آخ که گوشم چه سوتی کشید

اون لحظه! 

نفس گرفت. عطا که انگار تازه به خودش آمده بود دست
از زیر چانهاش گرفت و صاف نشست. او ادامه داد: 

_ آره همون. همونی که یه ساعت بچهرو ازمون دزدید و
جفتمونو آواره کرد. شنیدم بازم رفتی سراغش؟ خیلی

 1150 کنجکاو بودی بدونی کیه، نه؟  .

  

نگاهش معنیدار بود و تلخندش پا برجا. بعد از مکث ادامه
داد: 

 _ مادر آیهان بود. مادر واقعیش، یعنی خواهر من... 

سیبک گلوی مرد جوان باال و پایین شد. آفاق ولی بیاهمیت
به حال او، این بار با همان دست به خودش اشارهای زد و

در ادامه گفت: 

_ که  هیچ وقت نفهمیدم چرا و چطور تونست بچه ی
خودشو ول کنه و این همه بازی سر زندگیمون دربیاره. 

عطا لب باز کرد و آهسته در جوابش پرسید: 



_ اینارو چرا االن میگی؟ چرا همون وقت که اومدی و
ادعا کردی بچه ی خودته حقیقتو نگفتی؟ 

 #۱۷۳
 

سکوت برقرار شد. طولی نکشید که سرش را پایین انداخت
و به حرف آمد. 
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_ چون اون موقع الزم نمیدیدم که بگم. 

_ و االن الزم دیدی؟ 

نگاهش را باال کشید و  این بارچشم در چشم او جواب داد: 

_ آره الزمه. االن الزمه بدونی چون قراره با یه خبر بدتر
سورپرایزت کنم آقای پناه ی. 

عطا تکخند بیصدایی زد. او ولی انگشت دست چپش را باال
گرفت و گفت: 

_ این حلقهرو میبینی؟ مال مادرمه. از روز اول انداختمش
که راحت باشم. که اگه دری به تخته خورد و کار پیدا

کردم، همه فکر کنن متاهلم. که یهو کسی هوا برش نداره
که این دختره تنهاست و میشه ازش سواستفاده کرد. 



دروغ که شاخ و دم نداره داره؟ 

 عطا در سکوت ابرو باال داد. آرام بود، به حدی که دختر
جوان انتظارش را نداشت. البته که میدانست این آرامش

قبل از طوفان است و قطعا بعد از شنیدن تمام حقیقت 
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دیگر نمیتواند چنین توقعی از او داشته باشد. در ادامه
سری تکان داد و گفت: 

_ زشته ولی گاه ی مجبوری ازش استفاده کنی. دروغو
میگم. وقتی ... وقتی روزگار یه جوری چزوندت که

کمترین حقت از زندگی میشه آرزوت، دیگه اونجاست که
هر لباس زشتی رو میپوشی که فقط در امان بمونی. 

عطا بیربط به حرفهای او زمزمه کرد و پرسید:  

_ پس یعنی  هیچ وقت  هیچ مردی تو زندگیت نبوده؟
صدایش گرفته و خشدار مینمود. آفاق محکمتر از هر

زمانی در جوابش گفت: 

_ نبوده، بعد از اینم نیازی نمیبینم که باشه.  

ولی االن ... االن چرا دارم اینارو میگم؟ چون ... چون به
ته خط رسیدم. چون دیدم  هیچی بهتر از گفتن حقیقت

نیست. چون ... چون دیگه خسته شدم. کم آوردم. 



میخوام نفس بکشم میفهمی؟ 
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عطا لبخند محوی زد و کف دو دستش را مقابل چشمانش
بهم چسباند. دمی بعد نفسی گرفت و بلند شد.  

آفاق ترسید. هولکرده عقب رفت و گفت: 

_ بشین هنوز حرفم تموم نشده. 

_ عادالنه اینه که به منم فرصت بدی. 

گفت و با لبخند پیش آمد. او نزدیک شد و با هر قدمش
دختر جوان را به عقب راند. اصال دلش نمیخواست همچین

فرصتی بدهد. امروز فقط میخواست که گوینده باشد نه
شنونده. شتابزده دست داخل کیفش برد و مدارک را خارج
کرد. کمی بعد پشتش به دیوار رسیده بود. با این حال دست

لرزانش را مقابل او گرفت و گفت: 

_ اینا مال توئه. فکر کنم دیگه الزم نباشه دست به دامن
پلیس بشی. 
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عطا در چند قدمیش ایستاد و اخم کرد. ردی از درماندگی
در چهره ی دختر افتاده بود. منومنی کرد و مدارک را

تکان داد. 

_ بگیرشون دیگه. مگه دنبال قاتل پدرت نبودی؟ 

جفت ابروهایش پرش تندی کرد و با چشمانی که میرفت از
حدقه بیرون بزند نجوا کرد: 

_ چی؟ 

لب پایینش را گزید. فراری از نگاه و صورت او زمزمهای
کرد و به سختی در جوابش گفت: 

_ ببین! من ... من نمیدونم پدرتو اول زیر پای خواهر من
نشسته یا ... 

سرش باال رفت. نگاه درماندهاش را به چشمان او داد و
آهستهتر گفت: 

_ یا خواهر من زیر پای پدر تو. 
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لبهای عطا تکان بیثمری خورد. گوشه ی چشم دختر ولی
نم اشکی برداشت و بغضکرده ادامه داد: 



_ ولی اتفاقیه که افتاده. خودشم این تو همه چیرو توضیح
داده. 

عطا گیج شده بود. او بعد از کمی مکث ادامه داد: 

_ من ... من فقط اومدم اینجا که همینو بگم. بگم که خودمم
تا چند روز پیش از همه چی بیخبر بودم تا اینکه 

... 

_ دروغ میگی. 

ناله ی عطا باعث شد او سرش را به عالمت نفی تکانتکان
دهد. 

_ ای کاش دروغ بود. ای کاش همش یه خواب وحشتناک
بود. ولی ... ولی عکس و اعترافات داخل این مدارک

همهرو تایید میکنه. 
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عطا دست دراز کرد. عصبی و بیاختیار. مدارک را از بین
دستان او قاپید و به سرعت سر پاکت را پاره کرد.  

ابتدا برگه ی نامه را بیرون کشید و بعد، عکس پدرش در
کنار چهره ی آشنایی که مدتی پیش سیلی جانانهای زیر
گوشش زده بود، از الی نامه سر خورد و روی زمین

افتاد. 



نگاهش چرخ خوردن عکس تا افتادنش روی زمین را
دنبال کرد و بهآنی دنیا دور سرش چرخید. نامتعادل قدمی
به عقب رفت و با بدنی به عرق نشسته شروع به خواندن

خطوط روی نامه کرد.  

صورت آفاق خیس بود و مستاصل. 

سرش را به دیوار پشت سرش چسباند و آهش را پس
فرستاد. 

طاقت نگاه کردن به چهره ی او و فرو ریختنش هنگام
خواندن نامه را نداشت. 
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همانطور که او مشغول نامه بود، به سختی لب باز کرد و
گفت: 

_ متاسفانه االن دیگه  هیچ کدوم زنده نیستن. منم اومدم بگم
که مختاری در مورد این پرونده هر تصمیمی بگیری. 

 سپس بیمعطلی از  دیوار کند. از غفلت و شوکه بودن مرد
نهایت استفاده را برد و از دری که خودش باز گذاشته بود

بیرون زد. 

پنجه های مرد جوان میلرزید و برگه میان دستش تقریبا
چروک برداشته بود. قدم دیگری به عقب رفت و ناله زد: 



_ دروغه .... همش دروغه! 

حرفش اما بیجواب ماند. سرش را که بلند کرد  هیچ کس
در خانه نبود. رفته بود. بیخبر و بیسروصدا. باز هم او را

بین هزاران سوال بیجواب دیگر رها کرده و رفته بود. 

دنبالش دوید. تا مقابل در حیاط به امید اینکه مانع رفتنش
شود دوید و متاسفانه دست خالی ماند. 
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 #۱۷۴
 

نامه میان دستش بود و چشمش به کوچه ی خالی. 

همانجا مقابل در، به دیوار سر خورد و نشست.  

چه رسم عجیب و ظالمانهای داشت این روزگار. چقدر
بیرحم بود و بیپروا. 

زمان از دستش خارج شد. اعترافات آتوسا به قدری
دردناک بود که دلیل خوبی برای شوکه شدن و به کما رفتن

مقطعیاش باشد. 

به خودش که آمد برگه از دستش افتاده بود و فاضل
صدایش میزد. دلواپس و مضطرب. 



در جواب التماسهای او ناله زد: 

_ رفت. 
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فاضل مقابل پایش زانو زد. بیتوجه به اینکه زمین سفت
است و سرزانوی شلوارش خاکی و معیوب میشود، دست

روی شانه ی او گذاشت و پرسید: 

_ کی؟ تو چرا اینجا نشستی؟ عطا حرف بزن ببینم چی
شده؟ 

سیبک گلوی مرد تکانی خورد و دوباره ناله زد: 

_ آفاق. تو نبودی، اومدم یه طوفان دیگه به پا کرد و رفت.

_ آفاق؟ تو خوبی پسر؟ این چیه زیر پات؟ 

همانطور که میگفت، برگه را برداشت و نگاه ی به
خطوطش انداخت. عطا تلخند بیجانی زد و گفت: 

_ قشنگ بخونش. همهش چند خطه. ولی ببین چطور میشه
با همین چند خط زندگی یه آدمو نابود کرد. 

فاضل با اخم شروع به خواندن کرد. اخمی که هر لحظه
غلیظتر میشد و به ناباوریش میافزود. طولی نکشید که چشم

در چشم او نجوا کرد: 
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_ اینکه چیزیرو ثابت نمیکنه. فقط یه برگهس که میتونه
ساختگی باشه. 

آب دهان عطا به سختی راهش را از مسیر خشک شده ی
گلویش پیدا کرد و در جوابش گفت: 

_ عکسشو چی میگی؟ اونم ساختگیه؟  

_ کجاست؟ عکسو میگم. 

بیحال و بیرمق اشارهای به داخل خانه زد. نگاه فاضل اول
رد نگاه او را گرفت و بعد دست زیر بازوی رفیقش

انداخت و گفت: 

_ پاشو، با اینجا نشستن درست نمیشه. بریم تو تعریف کن
ببینم این دختره اومده چی بهت گفته. 

به اصرار فاضل روی پا ایستاد و پشت شلوارش را تکاند. 

سپس در را پشت سرش بست و گفت: 

_ همه چیز با هم مطابقت داره. اعترافات خواهر آفاق با
نوع مرگ بابا. 
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_ آروم باش حاال حرف میزنیم. 

عطا مجددا تکخندی زد و گفت: 

_ باورت میشه آیهان برادر من باشه؟ اون تو گفته. 

خودش اعتراف کرده که چون شفیع، یعنی پدر من
مسئولیت بچه رو گردن نمیگرفته باهاش درگیر شده. 

انگار واقعا حالش خوب نبود. فاضل دلواپس او را تا اتاقش
کشید و اصرار کرد که کمی دراز بکشد. 

مرد جوان ولی با سماجت تمام لبه ی تخت نشست و کف
دو دستش را به پیشانی چسباند.  

اتفاق غیر منتظره ی امروز شوک بزرگی را به روح و
روانش تحمیل کرده بود.  

فاضل کنار ایستاد و نگران از حال بد او لب جنباند: 

_ خب تو که نشستی باز. گفتم دراز بکش یه لیوان آب
برات بیارم. 
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نگاهش را باال کشید. چشمانش قرمز بود و رگهای کنار
شقیقهاش برجسته شده و میکوبید. ناله زد: 



_ حاال چی میشه فاضل؟ 

مرد جوان نفسی گرفت و دست به سینه ایستاد. در این
شرایط سخت روحی او، گفتن از منصور زندهدل و حال بد

آفاق خواهرش، و پیدا کردن محل کار دختر به صالح
نبود. 

پس مکثی کرد و در جوابش گفت: 

_ ایشاهلل که همه چی درست میشه. 

تلخد عطا کشیدهتر شد. دوباره کف دو دستش را روی
پیشانی گذاشت و جمله ی او را به تمسخر تکرار کرد.  

فاضل پلکی بست و دست به چانهاش گرفت. دمی بعد
چرخید و گفت: 

_ برم برات یه لیوان آب بیارم. 

همزمان تلفن همراه عطا زنگ خورد و مرد جوان را سمت
خودش کشید. مسیرش را تغییر داد. همراه او را از روی 
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عسلی تخت برداشت و با دیدن نام کیت، متعجب برگشت و
پرسید: 

_ این دیگه چی میخواد تو این ه یر و ویر؟ 



بازهم نگاه عطا باال رفت. این بار کف دستهایش را روی
زانوهایش گذاشت و گفت: 

_ اگه کیته ریجکت کن. از صبح هزابار زنگ زده. 

_ جواب ندادی؟ 

_ نه! حوصلشو ندارم. کی بشه این سرش به سنگ بخوره
فقط خدا میدونه. 

انگشت فاضل روی صفحه لغزید. تماس دختر را رد کرد
و زمزمهوار در جواب او گفت: 

_ کی بشه تو سرت به سنگ بخوره، اینو بگو. 

تیک ریزی بین دو ابروی عطا افتاد. فاضل ولی حق به
جانب برگشت و گفت: 
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_ واال! نشد یه بار درست حسابی آب پاکیرو بریزی رو
دست این بچه، هم خودتو خالص کنی هم اونو. 

تنها عکسالعمل مرد جوان تلخند بیصدایی بود که میآمد و
به سرعت رنگ میباخت. ولو شد. طاقباز خودش را روی

تخت پرت کرد و پنجه هایش را روی پیشانی قفل هم نمود.
تاملی کرد و گفت: 



_ این آبی که میگی به خاطرش یه مدت باهام قهر بودی
یادت رفته؟ 

_ اون نه! من کی گفتم با خشونت بگو. راست و حسینی
وایستا بگو آقا من تو رو نمیخوام. ما به درد هم نمیخوریم.

نه اینکه دستشو بگیری از اتاق پرتش کنی بیرون. مگه
جنگه؟ دو تا آدم عاقلید. عصر حجر نیست که سر یه تیکه

گوشت همدیگرو تیکه پاره کنید. 

_ هر جوری بگم حالیش نمیشه. مخش گیر کرده منم حال
و حوصله ی فک زدن ندارم. 
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_ تو از راه درستش برو، با زبون خوش بگو، اگه گیرش
باز نشد با من.  

گردن مرد نیمچرخی زد و پرسید: 

_ راه درستش چیه آقا معلم؟ ریش و قیچی دست شما. 

منکه دیگه رد دادم، تو بگو انجامش میدم. 

نیش فاضل کشیده شد. سپس چشمکی برایش زد و گفت: 

_ اول یه لیوان آب که گلوی جفتمون خشکیده. بعدش میآم
روشنت میکنم. 



 #۱۷۵
 

وارد آشپزخانه که شد دو تا لیوان از داخل کابینت خارج
کرد و روی میز گذاشت. سپس تلفن همراهش را از جیب
شلوارش خارج کرد و تندتند ماحصل دیدارش با منصور

زندهدل را برای پریسا تایپ و ارسال کرد.  
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کارش اما کمی طوالنی شد. طوریکه بعد از ارسال پیام
ناگهان چشمش به لیوانها افتاد و به خودش آمد. مثال آمده

بود دوتا لیوان آب ببرد و بعد به گفتگو و قانع کردن رفیق
شوریدهحالش بنشیند. 

لبهایش را بهم کشید. سپس، در حالیکه از گوشه ی چشم
صفحه ی تلفنش را مدام زیر نظر داشت که تیک خوردن

پیامش توسط پریسا را از دست ندهد، سمت آبسردکن
یخچال رفت و یکی از لیوانها را زیر آن گرفت. 

نگاهش ولی کماکان بیتاب بود و پیگیر. طوری که آب از
سر لیوان سرازیر شد و سرمای حاصل از آن، تکان تندی

به وجود مرد جوان داد.  

ه کرد و بالفاصله خودش را عقب کشید. آب روان ولی شرّّ
بدون اجازه راه گرفت و روی زمین جاری شد.  



لیوان به دست "اه ی" گفت و نگاهش را بین پاچه های
نمدار شلوار و سرامیکهای خیس چرخاند. 
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اصال نحسی به کار این عطای مادر مرده افتاده بود. 

هرکاری میکرد دستی زیر پروبالش بگیرد و از این گیجی
نجاتش دهد نمیشد که نمیشد. 

با این فکر برگشت که لیوان را روی میز بگذارد که
ناغافل صدای بلند و وحشتناکی حواسش را پرت و

مجبورش کرد که پا تند کند و از آشپزخانه بیرون بزند. 

صدا از اتاق انتهای سالن به گوش میرسید. همانجایی که
مامن تنهایی عطا بود و کسی جز خودش اجازه ی ورود

نداشت.  

پشت در ایستاد. با دقت گوشهایش را تیز کرد و بعد از
شنیدن صدای فریاد مرد بیاجازه دستگیره را پایین داد و

وارد شد. 

چشمانش ولی دردم گرد شد و متحیر از شرایط آشفتهای که
داخل اتاق به وجود آمده بود زمزمه کرد: 
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_ فقط دو دقیقه تنهات گذاشتما. اینجارو ببین چه کرده. 

زده به سرت؟ تابلو چرا افقی شده، دیونهای مگه تو؟ گفت
و چند قدمی به داخل برداشت. عطا ولی چرخی روی پاشنه

ی پا زد و پنجه الی موهای آشفتهاش کشید. 

پشت به او غرید: 

_ داغونم کرده فاضل، داغون. 

فاضل خم شد. تابلوی بخت برگشته را از روی زمین
برداشت و متاسف ناله زد: 

_ میدونم. دیگه اعتباری بهت نیست. همین روزاست که
ببرم بستریت کنم یه جماعتی نفس بکشن. 

عطا چرخید و بیحوصله غرید: 

_ گوشت با منه؟ میگم داغونم کرده این دختره. باید بگردی
برام پیداش کنی میفهمی؟ میخوامش فاضل.. 

دو قدم پیش آمد. بیاختیار یقه ی او را بین پنجه هایش
گرفت و ادامه داد: 
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_ باید بیاد جلوم بشینه بگه این نامه و عکسو از کجا
آورده؟ اصال چرا آورده؟ چرا داره با من بازی میکنه؟ از

جونم چی میخواد هان؟ 

فاضل که حس و حال خراب او را به خوبی درک میکرد،
ابتدا نیشخندی زد و سپس دست روی دست او گذاشت. 

_ آروم باش. اینجوری فقط داری خودتو از بین میبری. 

فشار پنجه های عطا ولی بیشتر شد و تقریبا فریاد کشید: 

_ نمیتونم، نمیبینی دارم دیونه میشم. 

_ ای بابا! صداتو بیار پایین، این خربازیا چیه؟ 

با جدیت گفت و پنجه های او را از گیر یقه ی لباسش
خارج کرد و هولش داد. سپس با اخمی درهم انگشت

اشارهاش را باال برد و ادامه داد: 

_ خوب گوش کن ببین چی میگم.  

عطا نفس تندی از بینی گرفت و دست به کمر ایستاد. 
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_ منبعد من میگم تو گوش میکنی. خطا کنی آبمون تو یه
جوب نمیره. شیر فهم شد؟ 



مکث کرد. چشمان عطا ریز شده بود. او ولی با همان
جدیت ادامه داد: 

_ اگه میخوای آفاقو بیارم دودستی تقدیمت کنم اول باید
آروم باشی. خب؟ 

_ بیاریش؟ یعنی چی بیاریش؟ مگه ... مگه تو میدونی
کجاست؟ 

عطا ناله زد. فاضل ولی اخم تندتری کرد و گفت: 

_ قرارمون شد هرچی که من میگم. پس تو فقط شنوندهای.
اکی؟ 

_ فاضل؟ 

_ دبه دربیاری رفتم. پس خودتو کنترل کن تا بگم بعدش
باید چی کار کنی. 
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_ داری بازیم میدی، توام داری بازیم میدی. خدا اینم دیگه
داره بازیم میده.  

گفت، دوباره هجوم برد یقه ی او را بچسبد که فاضل به
سرعت عقب کشید و گفت: 

_ تو آدم نمیشی عطا. همون بهتر که تو گیجی بمونی. 



_ فاااضضل! دیونهم نکن حرف بزن. 

لبهای مرد جوان به عصبانیت و کالفگی او کشیده شد و لب
زد: 

_ واقعا میخوای بدونی؟ 

عطا هوف کالفهای کشید. او اما تابلوی وارونه را روی
دستش تابی داد و گفت: 

_ اول برو سراغ کیت. هر وقت تکلیف اون دخترو
مشخص کردی بعدش بیا تا دستتو بزارم تو دست آفاق. 

_ کیت، کیت، همش کیت.  
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عصبی کف دستش را به صفحه ی پیشانیش کوبید و ادامه
داد: 

_ کابوس این دختر تمومی نداره. آخه چقدر، چطوری بگم
تا بفهمین من  هیچ عالقهای بهش ندارم. 

_ ما که میدونیم، اینو به خودش بفهمون. 

_ چطوری؟ نمیفهمه میگی چی کار کنم؟ 

سینه ی مرد جوان پر و خالی شد. حس میکرد رفیقش کمی
آرام گرفته و البته خودش را محتاج او میبیند. پیش آمد.



ابتدا تابلوی زیبا را روی سه پایه نشاند و بعد رو به او
برگشت و گفت: 

_ برو سراغ استاد. تنها کسی که میتونه کمکت کنه اونه. 

_ استاد؟ میفهمی چی میگی؟ برم بشینم جلوش بگم دخترتو
نمیخوام، بگو پاشو از زندگیم بکشه بیرون؟ 

 #۱۷۶
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پلکهای فاضل روی هم نشست. طولی نکشید که قدمی
سمت او برداشت و با انگشت گوشه ی یقه ی او را به

بازی گرفت. آهسته و بامالحظه نجوا کرد: 

_ برو بشین کنارش، با احترام تمام بگو نمیخوای دل
دخترش بشکنه. بگو خاطرش برات عزیزه ولی به اندازه

ی یه خواهر نه چیز دیگه. 

نگاه عطا از باال به صورت او خیره مانده بود. فاضل ولی
لبخند محوی زد و چشم در چشم او ادامه داد: 

_ درست شد؟ اتفاقا فردا یکشنبهس فرصت خوبیه برای
مالقات. میدونی که باید کجا پیداش کنی؟ 



عطا تسلیموار سرش را تکان داد. لبخند پیروزمندانه ی او
کش آمد و ادامه داد: 

_ آفرین پسر خوب. بعدش که حرفاتو زدی بیا بریم تکلیف
این طرفم روشن کنیم باشه؟ 
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مثل کودکی نابلد و ترسیده، لبهایش را بهم دوخت و کف
دستش را به صورتش کشید. انگار بهتر بود برای رد شدن

از این مسیری که بیاندازه به نظرش صعبالعبور میآمد،
دست در دست یک راهبلد، یک بزرگتر، یا یک نفر که

حداقل شرایطی بهتر از خودش دارد، بگذارد تا عبور کند. 

 #۱۷۷
 

مقابل کلیسا توقف کرد و نگاه ی به سازه ی زیبا و قدیمی
آن انداخت. یکشنبه بود و کلیسا پر رفت و آمد. دلش

میخواست مثل همیشه پیاده شود و مانند دیگران پا به این
مکان مقدس بگذارد و از دور به تماشای عبادت کردن آنها

بنشیند.  

یک صدا، یک دست و متحد انجیل میخواندند و قلبهایشان
را به خدای خودشان نزدیک میکردند. 
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گوشه ی لبش از این فکر حرکتی ریزی رو به باال زد و به
سرعت نگاهش را از سازه ی زیبا و قدیمی گرفت. یک آن

از خدای باالی سر و خود واقعیش خجالت کشید. مثال
مسلمان بود و نه تنها تا به حال سرش به مهر نرسیده، بلکه
یک بار هم پایش به مسجد باز نشده بود. و این همه غفلت

و دوری واقعا جای تاسف و خجالت داشت. یک عمر
خوردن و خوابیدن و مثال دنبال زندگی حرفهای دویدن از

او یک ربات بیاحساس و با برنامه ساخته بود. طبق برنامه
از خواب بیدار میشد، راه میرفت، نفس میکشید، کار

میکرد و شب بعد از انجام یکسری واجبات به تخت خوابش
پناه میبرد. یک زندگی روتین و تکراری! نه امید و

احساسی، و نه عشقی که هدف این تکرار باشد. و اینجا بود
که میفهمید هرچه حرفهایتر شود و اوج بگیرد بدون متصل
شدن به یک منبع بیکران بازهم همان است که همان است

که همان است.  
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نفس گرفت. دمی بعد برای فرار از افکاری که این روزها
به شدت به سلولهای مغزش زنجیر شده بود تلفن همراهش

را از مقابل داشبورد برداشت و نگاه ی به صفحه ی آن
انداخت. 

چند تماس از دست رفته داشت و بیش از بیست پیامک از
طرف کیت. 

لبهایش از دو سو کشیده شد. بدون اینکه پیامکها را باز کند
تلفن همراه را سرجایش برگرداند و دوباره به سازه ی
قدیمی خیره شد. منتظر ادموند بود. مرد مومنی که از
خودش برای او یک قهرمان ساخته بود. یک قهرمان

بیبدیل که همیشه و بدون غیبت یکشنبه هایش را در کلیسا
حاضر میشد و روح خودش را سبک میکرد.  

عجب انسانی بود حقیقتا! یک شخصیت واالی برجسته! 

معتقد و هنرمند و با سواد! ای کاش، فقط ای کاش که شفیع
ذرهای از قابلیتهای این مرد بزرگ را در خودش 
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داشت. آن وقت نه روزگار خودش این میشد و نه
خانوادهاش اینگونه سردرگم و بالتکلیف میماندند. 



ساعتی منتظر نشست تا مراسم دعا تمام شد و در نهایت
ادموند مهربان، کتاب دعا به دست از کلیسا بیرون آمد.  

عطا سینه سبک کرد. لبخند واضحی روی لبهایش نشاند و
مودبانه از اتومبیلش پیاده شد.  

ادموند از فاصله ی چند قدمی برایش دست بلند کرد و عطا
از همانجا به حرف آمد. 

_ سالم استاد، مزاحمتون که نیستم؟ 

ادموند در جوابش لبخند زیبایی زد. سالمش را با آن لهجه
ی زیبا و صدای رسایش پاسخ داد و نرسیده به مرد جوان

دست راستش را بلند کرد. 

عطا قدمی از ماشین فاصله گرفت و دو دستی دست سرد و
کوچک مرد را بین دستانش گرفت. دمی بعد دست  .
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دیگرش را دور شانه های او پیچید و ضمن اینکه با ولع
زیاد او را در آغوش میگرفت کنار گوشش نجوا کرد: 

_ چقدر دلم براتون تنگ شده بود. 

ادموند با دست دیگرش ضربهای به کتف او زد و به حرف
آمد. 



_ منم همین طور! بشین تو ماشین که خیلی مشتاقم حرفاتو
بشنوم. 

ابروهای مرد جوان پرش ریزی کرد. فاصله ی کمی از او
گرفت و متعجب در چشمانش لب زد: 

_ فرمودین حرفای من؟ 

ادموند خندید. فشاری به کتاب دعایش وارد کرد و نگاهش
را زیر کشید. 

_ و البته دالیل تو برای نخواستن کیت! 

عطا ماتش برد. ادموند ولی سری تکان داد و با همان لحن
بامزه میان حیرت او رفت و پرسید: 
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_ میشینی یا میخوای من پیرمرد تو این هوا به کشتن بدی؟

عطا همچنان گیج و سردرگم بود. لبهایش از هم فاصله
گرفت. ولی به ثانیه نکشید که پشیمان شد و به احترام او

رفت که در ماشین را برایش باز کند. 

 #۱۷۸
 



لحظاتی بعد هر دو نشسته بودند و از گرمای مطبوع داخل
اتومبیل لذت میبردند. مرد جوان ولی همچنان شوکه بود و

ساکت. ادموند خم شد. با مهارت زیاد کتاب دعایش را کنار
گوشی موبایل او گذاشت و با پرسیدن زیرکانه ی این سوال

یخ او را باز کرد. 

_ از کیت چه خبر، امروزت بهت زنگ نزده؟ 

نگاه عطا به سرعت چرخید. مرد ولی لبخند قشنگ دیگری
تحویلش داد و در ادامه گفت: 
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_ خجالت نکش پسر. من تورو بهتر از دخترم و دخترمو
بهتر از تو میشناسم. 

_ استاد؟ 

_ حاشیه نریم مرد جوان. میدونم که نمیخوای دل کیت
بشکنه، ولی قبول کن که منم مثل هر پدر دیگهای دوست

دارم دخترم کنار یکی زندگی کنه که واقعا دوستش داره.  

_ من...استاد من.. 

عطا به دفاع از خودش زمزمهای کرد و ادموند با سیاست
تمام وسط حرفش دوید. 



_ تو مرد الیق و قابل اعتمادی هستی. شک ندارم که کیت
منم دوست داری. ولی به قول شما مسلمونا، مثل یه دوست،

مثل یه خواهر. 

عطا آب دهانش را بلعید. ادموند ادامه داد: 

_ دستدست نکن. همینو بهش بگو بزار مسیر زندگیشو
عوض کنه. 
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باز هم لبهای عطا تکانی خورد و بیحرف روی هم نشست.
ادموند که حسابی کنترل فضا را در دست داشت نیمچرخی

سمت او زد و با قدرت بیشتری گفت: 

_ ببین پسرجان؟  

عطا خیره ی لبهای او شد. ادموند ادامه داد: 

_ شاید آرزوی خیلیا باشه که به صد دلیل کوچیک و
بزرگ بخوان که دامادی مثل تو داشته باشن. منم مثل

همون خیلیا. ولی برای نخواستنم یه دلیل محکم دارم که به
همه ی اون صدتا دلیل غالبه. 

عطا برای دانستن سرش را تکانتکان داد. او گفت: 

_ دختر من میتونه موقعیتهای بهتری داشته باشه. 



ممکنه کنار تو خوشحال باشه ولی خوشحال بودن برای
خوشبخت بودن کافی نیست. 

_ چرا؟ چرا استاد؟ 

 1182 

  

_ جوابش پیش خودته. تو عاشقی مرد جوان. عاشق یه
دختر دیگه، چشم آدمیزادم آیینه ی قلبشه و نمیتونه حقیقتو

انکار کنه. 

عطا که کامال کیش و مات شده بود لبش را به دندان گرفت
و رها کرد. ادموند گفت: 

_ اینو اون شبی که تولد دخترم بود فهمیدم. توام همینو
بهش بگو. همینی که االن گفتم، بهش بگو که عاشقی. از

دهن خودت بشنوه بهتره تا اینکه من قانعش کنم. 

_ اگه...اگه بهم ریخت؟ اگه افسرده شد؟ اگه... 

_ اگه چند سال دیگه بفهمه جبرانش سختتره. االن شاید بهم
بریزه ولی چندسال دیگه حتما خواهد مرد. 

 عطا سکوت کرد. سکوتی سنگین و نگرانکننده. ادموند
گفت: 

_ درکت میکنم. فقط یه ذات پاک و بیآالیشه که میتونه قبل
از خودش نگران بقیه باشه. ولی... 
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نگاهشان بار دیگر در هم گره خورد. ادموند دوباره گفت: 

_ ولی بعضی دلسوزیا مثل خیانته. خیانت نکن مرد جوان،
اینو دیگه من ازت میخوام. 

_ چطوری استاد؟ چطوری بهش بگم؟  

_ به زبون یه آدم عاقل. حقیقت اینه که میخوام یه مدت از
ایران برم. 

عطا وا رفت. ادموند حالت چهره ی او را دید و لبخند زد. 

_ نترس، برمیگردم.  

آه کشید. ادامه داد: 

_ لیزای عزیزم دلتنگه. چند سالی هست خانوادهشو ندیده. 

میریم که هم خودمون دیدار تازه کنیم و هم کیت بتونه با
این جریان کنار بیاد. 

_ ولی این کلیسا بدون حضور استاد دیگه اون صفای
سابقو نداره. 

 1184 

  



لبخند ادموند کشیدهتر شد. نگاهش را از او گرفت به
کلیسای قدیمی داد. 

_ کسی که برای مالقات خدا بیاد، بود و نبود ادموند به
حالش فرقی� نداره.  

برگشت و دوباره نگاهش کرد. 

_ ادموند یه بنده ی حقیره که همه ی عمر تالش کرده قلبش
خونه ی خدا باشه. برو مرد جوان. تورو به همون امام

حسین (ع) که شفای پاهای کیتو ازش گرفتم، قسمت میدم
که بری و دختر منو با حقیقت رو به رو کنی. 

عطا نمیتوانست نگاه از این مرد معتقد بگیرد. این همه
صبوری و عقالنیت را از کجا آورده بود؟ اصال اجازه

نداده بود او حرف بزند. یا دلیل و منطق بیاورد و خودش
را مبرا کند. از همان ابتدا مخلصانه حرفش را زده بود و

جان هردویشان را خالص کرده بود. ادموند خیرگی و
سکوت او را دید و گفت: 
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_ این لطفتو  هیچ وقت فراموش نمیکنم. خیال دخترمو
راحت کن که بتونه دل بکنه و با پدر و مادرش به این سفر

بیاد.  



عطا نفس سختی گرفت. خیلی سختتر و سنگینتر آن را پس
فرستاد و "چشم" غلیظی در جواب استاد زبردست نقاشیش

داد. 

 #۱۷۹
 

پریسا ضربهای به در نواخت و وارد شد.  

خواهرش در حال مطالعه بود، لحظهای میان قاب در تامل
کرد و همراه با لبخندی دلنشین پرسید: 

_ وقت داری چند دقیقه حرف بزنیم؟ 

عینک مطالعهاش را برداشت، لبخند شیرینی تحویل خواهر
کوچکش داد و اشاره زد که مقابل او، روی تکصندلی

روبهروی میز آرایش بنشیند. 
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پریسا خوشحال از این دعوت کامال وارد شد و در اتاق را
کیپ کرد. 

چهاردیواری پرستو همیشه بوی عطر میداد و از تمیزی
برق میزد. نفس پری گرفت و در نهایت روی صندلی

جاخوش کرد. 



پرستو چرخید. الی کتابش را بست و کامل سمت او
نشست.  

_ خوب، بگو ببینم چی تو سرته آبجی کوچیکه؟ 

سوالش خنده ی پریسا را در پی داشت. کمی برای او
دلبری کرد و در نهایت از فضای لطیف ایجاد شده، نهایت

استفاده را برد و با ته مانده ی خندهاش پرسید: 

_ اومدم ببینم هنوزم به زندهدل فکر میکنی یا نه؟ 

پرستو جا خورد. پریسا ولی خندهاش را به سرعت جمع
کرد و همزمان با صاف کردن صدایش گفت: 
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_ تعجب نکن. با این حالی که تو داری، تنها کسی که
بیخبره خواجه حافظ شیرازیه. 

پرستو آب دهانش را بلعید. عینکش را روی کتاب گذاشت
و با اخمی کمرنگ ناله زد: 

_ چی میگی برای خودت؟ شوخیت گرفته یا... 

ابروهای پریسا میان کالم او باال رفت و کمی بعد، همزمان
با پر کردن سینه دست داخل جیب سارافونش برد و بلند

شد. 



نگاه پرستو با دقت زیاد دنبال رفتارهای او کشیده میشد.  

با طمانینه تلفن همراهش را خارج کرد. دوسه قدمی سمت
او برداشت و بدون نگاه به چشمانش گفت: 

_ حاال که مستقیم رفتیم سر اصل مطلب باید یه اعترافی
کنم. 
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پرستو یک دم نگاه از خواهرش نمیگرفت. او با حفظ همان
ژست خونسردی که به خودش گرفته بود، صفحه ی تلفنش

را باز کرد و گفت: 

_ من بدون اجازه یه کاری کردم. یه کاری که... 

مکث کرد. نگاهش را به او داد و در ادامه گفت: 

_ اول اینو بگیر بخون، بعدش هرچی دلت خواست به من
بگو. اصال بیا منو بزن، سرزنشم� کن. ولی قسم میخورم

هرکاری کردم فقط و فقط به خاطر تو و اون دختری بود
که طبقه ی باالی این خونه غمبرک زده و  هیچ وقت برای

خودش وقت نذاشت. 

پرستو که تقریبا گیج شده بود، به آرامی دستش را پیش برد
و تلفن همراه او را گرفت.  



او شروع به خواندن کرد و، پریسا عقبعقب رفت و روی
همان تک صندلی نشست و دست به سینه منتظر شد.  
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طولی نکشید که فشار انگشتان پرستو به کتاب زیر دستش
بیشتر شد و لب پایینش را به دندان گرفت. سپس نم اشکی
را که میرفت گوشه ی چشمش را تر کند پس زد و صدای

گرفتهاش را رها ساخت. 

رده کیه که جیک _ تو ... تو اینارو از کجا آوردی؟ این مََ
و پوک زندگِی زندهدلو درآورده و گذاشته کف دست تو

هان؟ 

لبهای پریسا به نرمی کشیده شد. به آرامی سری برای او
تکان داد و گفت: 

_ میگم برات. فقط قبلش باید دوتا قول بدی. 

_ چییی؟ 

گوشه های بینی پرستو باال رفت و چین افتاد. پریسا اما
بیتفاوت لب باز کرد و گفت: 

_ اول اینکه به خودت مسلط باشی. دوم اینکه برای همیشه
زندهدل فراموش کنی. 
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_ پریسا؟ چی داری میگی تو؟ 

پریسا بلند شد. این بار تلفن همراهش را از دست او گرفت
و پشت به خواهرش گفت: 

_ شما جفتتونم آدمای خوبی هستین خب؟ هم تو، و هم
منصور زندهدل که میدونم چقدر بهش ارادت داری. 

نفس گرفت. چقدر سخت بود قانع کردن خواهری که سالها
با خواب و خیال کسی سر کرده و دمی خودش را بیاو
تصور نکردهاست. مکثی کرد و سعی کرد برای گفتن

واقعیت شجاعت بیشتری به خرج دهد. دوباره به حرف آمد
و گفت: 

_ ولی منصور عاشقه. عاشقه یه نفر دیگه. شایدم به خاطر
همینه که  هیچوقت متوجه ی عالقه ی خواهر من به

خودش نشده. 

_ پرییساا؟ 

برگشت. تند و ضربتی برگشت و دلسوزانه گفت: 
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_ تو ماه ی خواهر من. تو پاکی و نجابت و زیبایی همتا
نداری. ولی ... ولی... 

_ ولی چی؟ 

چشم جفتشان پر شده بود. پریسا فشاری به بدنه ی تلفن
همراهش وارد کرد و با چشمانی بسته و خیلی سخت در

جوابش گفت: 

_ وقتی دل منصور باهات نیست چی کار میشه کرد؟ هان؟

آه میان قفسه ی سینه ی پرستو گره خورد. او اما پایین
پایش نشست و دو دستش را روی زانوی خواهرش

گذاشت. سپس با التماس در چشمانش نگاه کرد و گفت: 

_ ولی ممکنه ایدهآل خیلیای دیگه باشی. اینکه دوتا آدم
خوب باشن دلیل نمیشه که به درد هم بخورن، میشه؟

پرستو به سختی بغضش را فرو برد. خواهرش با التماس
بیشتری گفت: 
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_ خواهش میکنم ازت. از من کوچیکتر قبول کن که این
راه سرانجام نداره. 

_ من ... من  هیچوقت نمیدونستم که ... که منصور. 



ناله ی پرستو باعث شد خواهرش به حرف بیاید و در
جوابش بگوید: 

_منم نمیدونستم. منم مثل تو همیشه فکر میکردم که یه روز
به خودش میآد و خواهر زیبای منو میبینه. تا اینکه ...  

سرش را پایین انداخت و ادامه داد: 

_آفاق اومد اینجا و همه چی تغییر کرد.  

سکوت برقرار شد. برای گفتن ادامه ی این داستان نیاز به
انرژی بیشتری داشت. خصوصا که نمیتوانست سر بلند و

در چشمان تر خواهر بزرگتر مستقیم نگاه کند و تمام
حقیقت را بگوید. 

 #۱۸۰
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پرستو که متوجه ی حال او بود، انگشتش را زیر چانه ی
خواهرش گذاشت و با صدایی گرفته لب زد: 

_ منتظرم. 

نگاه هر دو خواهر درهم گره خورد. لبخند محزون پرستو
که کشیده شد، او انگشتش را گوشه ی پلکش کشید و گفت: 



_ اله ی دورت بگردم. این همه خواستگار خوب داری. 

اینهمه خواهان، چرا خودتو دلبسته ی کسی کردی که
حواسش جای دیگهس؟ 

_ تعریف کن برام. این اطالعاتو از کجا آوردی؟ 

پریسا لبهایش را بهم کشید. طولی نکشید که ناگزیر بلند شد
و همانطور که سراغ تکصندلی مقابل میز آرایش میرفت

لب باز کرد و همه چیز را مو به مو برایش تعریف کرد. 
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از حال خراب آفاق گفت و نگرانی زندهدل. از چهره ی
غمگین خواهرش و خوابی که شبها با چشمان خودش قهر
کرده بود. و در نهایت از مالقاتش با فاضل مرادی گفت و

کمک گرفتن از او برای رساندن آفاق به عطا و گذاشتن
دست خواهرش در دست زندهدل. که نتیجه ی همه ی اینها
شده بود پیام فاضل. متن بلندی که روز قبل برایش ارسال
کرده بود. از دیدار منصور زندهدل با خواهرش آفاق، بعد

از چند سال دوری و چشم انتظاری گفته و تقریبا امید او را
برای سرانجام گرفتن این عالقه بریده بود. 

در پایان چشم هر دو خواهر خیس بود و صورتشان بستری
امن برای در آغوش گرفتن اشکهایشان.  



همزمان با خاتمه ی حرفهای پریسا، پرستو گونهاش را
پاک کرد و میان و آه و افسوس خندید. خندهای محزون اما

پرمعنی. 

 1195 

  

پریسا دلنگرانش بود. او اما بلند شد و کتاب و عینکش را
روی میز گذاشت. سپس به دور از چشم خواهر کوچکترش

لب پایینش را محکم زیر دندان گرفت و گفت: 

_ موهام ردهرده داره سفید میشه. اینجاست که میگن  بیا
که عمرت به هفتاد رس  مگر خفته بودی که بر باد رفت 

پریسا به سرعت بلند شد. او اما دست راستش را بلند کرد
و مانع پیش آمدن او شد. در همان حال زمزمه کرد: 

_ من حالم خوبه. نگران نباش، اون وقتی که به مددجوهام
مشاوره میدادم یاد گرفتم چطوری حال خودمم خوب کنم. 

_ آبجی؟؟ 

_ برو پریسا. یه کم سکوت و تنهایی حالمو خوب میکنه.  

_ مطمئنی؟ 
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پرستو برگشت. همراه با همان لبخند محزون، پلکی برای
خواهرش زد و به او اطمینان خاطر داد. 

 

از کافی شاپ که خارج شد، نفسی از هوای مطبوع اسفند
ماه گرفت و رها کرد. 

امروز از آن روزهای خاصی بود که قطع به یقین در
دفترچه ی خاطرات ذهنش تا ابد ثبت میشد و هرگز از

خاطرش بیرون نمیرفت.  

آن از تماس اول صبح از اداره ی آگاه ی، و بعد از آن
تحمل شوک بزرگی که پس از شنیدن خبر پیدا شدن قاتل
واقعی پدرش، به او دست داده بود و این هم از گفتگو با
کیت و راضی کردنش برای پذیرفتن این حقیقت بزرگ. 

سرش چرخید. نیمنگاه نگرانی سمت دخترک انداخت و در
نهایت راه افتاد. 
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همچنان پشت میز کوچک و مکعبی شکل کافیشاپ نشسته
بود و با خودش کلنجار میرفت. به عطا گفته برود. 

گفته بود تنهایش بگذارد تا با خودش کنار بیاید. 



راه افتاد. از همانجا دزدگیر ماشینش را زد و با حالی
غریب راه ی مقصدی دیگر شد. حالی که هم از گفتن تمام

حقیقت خوب بود و هم از دیدن اشکهای زالل کیت زیبا
خراب.  

ولی سعی میکرد به خودش دلداری بدهد. ادموند گفته بود
مقاوم باشد. گفته بود سختیش چند روز است. ولی این

سختی به یک عمر بدبختی میارزد.  

سوار شد. بالفاصله تلفن همراهش را برداشت و انگشت
روی شماره ی فاضل کشید. طولی نکشید که تماس برقرار

شد و مرد جوان از آن سوی خط نالید: 

_ هان؟ باز چه گندی زدی؟ 
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لبهای مرد جوان از دو سو کشیده شد و در همین فاصله در
ماشین را بهم زد. در جواب او گفت: 

_ الوعده وفا! هم تکلیف کیت روشن شد هم .... 

_ هم چی؟ بنال داداش دستشویی دارم. 

عطا خنده ی نیمه بلندی کرد و گفت: 

_ کارت تموم شد منتظر شو میآم دنبالت. 



فاضل تک سرفهای کرد و از آن طرف صدای سیفون آب
به گوشش رسید. نجوا کرد: 

_ خب! 

_ خب و زهرمار. صاف منو میبری سراغ آفاق حالیته؟ جا
بزنی و ادا و اصول بیای من میدونم تو. 

 هیچ صدایی از مرد جوان نیامد. او ولی تلفن همراهش را
از کنار گوشش برداشت و خیره به صفحه ی آن لب زد: 

_ خاک تو سرت کنن فاضل، بوش داره تا اینجا میآد. 
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گفت، انگشتش را روی صفحه کشید و تماس را خاتمه داد.
 

مقابل تولیدی زندهدل توقف کرد و پرسید: 

_ اینجاست؟ 

پرسید و از پشت شیشه ی اتومبیل شروع به خواندن تابلوی
سر در تولیدی کرد. فاضل تکانی سرجایش خورد و رو به

او نشست. 

_ یادت نره چی بهت گفتماا! این زندهدل مرد باشخصیتیه. 

یهو قاط نزنی همه چیو خراب کنی. 



گوشه ی لب عطا انحنای ریزی رو به باال زد و در جوابش
پرسید: 

_ باشخصیته که بیاجازه دل میبنده؟ 

_ ای بابااا 
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صدای اعتراض فاضل که باال رفت عطا تسلیم شد و دو
دستش را به عالمت کوتاه آمدن باال برد. فاضل اما اخم

تندی کرد و گفت: 

_ آدم پشیمون میشه با تو حرف بزنه. اصال غلط کردم. آقا
من بیطرف، شما برو هر کاری دلت خواست انجام بده. 

گفت و رو گرفت. لبخند آمد و مهمان لبهای مرد جوان شد.
دستهایش را انداخت و آهسته نجوا کرد: 

_ فاضل؟ 

_ پاشو گمشو نمیخوام ریختتو ببینم. 

 #۱۸۱
 



_ بابا خب یه لحظه غیرتم برنداشت. تو گفتی دنبال آفاقو
گرفته منم... 

فاضل ضربتی نگاهش کرد و غرید: 

1201 

  

_ توام اونجای حرفو که به نفع خودت بود گرفتی بقیهشو
بیخیال، آره. 

عطا خندید. یک خنده ی بلند و شیک. بعد از ای خدایی
گفت و ادامه داد: 

_ اصال هرچی که تو میگی. من اشتباه کردم خوبه؟ برم به
پاش بیفتم ازش تشکر کنم؟ بابا اگه با شخصیت نبود که

دلبسته ی خواهر تو نمیشد میشد؟ 

فاضل به کنایه و تمسخر سری تکان داد و چپچپ نگاهش
کرد. 

_ ازون لحاظ!؟؟ 

_ چی کار کنیم؟ پیاده شیم یا  منتظر باز شدن اخم حضرت
فاضل بمونیم؟ 



نفس گرفت. پرغرور و البته کمی نمایشی سرش را
چرخاند و در جوابش گفت: 

_ الزم نکرده. بشین تا خبرت کنم. 
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گفت و فلفور در ماشین را باز کرد و پیاده شد.  

او از الی در باز سرکی داخل حیاط تولیدی کشید و عطا،
با کمی فاصله زمزمه کرد: 

_ ای خدا، یعنی میشه این بشه سومین خبر خوب امروز. 

میان زمزمه ی او، فاضل وارد حیاط شد و همزمان
قطرات باران دانهدانه و نرمنرم روی شیشه ی ماشین

نشست و صدای ریز رعد و برق، خبر از هوای بارانی و
البته بهاری داد.  

برفپاککن ماشینش را زد. طولی نکشید که کامل تکیه داد و
لبه های کت چرمش را بهم کشید. 

 

پچپچ زکیه و خبری که برایش آورده بود، هول به جانش
انداخت و دستپاچه از پشت میزش بلند شد. متعجب و

نگران ناله زد: 



_ مطمئنی با من کار داره؟ نگفت کیه؟ 
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زکیه با احتیاط نگاه ی به اطراف و گوشهایی که سخت
برای شنیدن حرفهایشان تیز شده بود انداخت و متاسف

سرش را تکان داد.  

دست و پایش شل شد. با نشانیهایی که از زبان زن شنیده
بود یقین داشت کسی که بیرون از این محیط انتظارش را

میکشد کسی جز فاضل نیست.  

همانجا ایستاد. برای لحظهای کف دستهایش را روی میز،
اهرم تنش کرد و درمانده سرش را پایین انداخت.  

وقتی فاضل اینجا بود یعنی عطا هم بود. و حضور آنها به
این معنا بود که دیگر نه راه پس دارد و نه راه پیش. 

آب دهانش را بلعید. طولی نکشید که خودش را جمع کرد و
به سرعت کیفش را از کنار میز برداشت و گفت: 

_ شرمنده زکیه خانم، من باید برم. 

نگرانی در چهره ی زن النه کرد. او ولی بند کیفش رو
شانه انداخت و اشاره ی تلخی به میز کارش زد. 
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_ بعد از این همه غیبت اومدم، بازم کارم نصفه موند. 

_ عیبی نداره عزیزم. اگه ... اگه چیزی هست ... 

_ ممنون. چیز مهمی نیست. 

با گفتن این جمله دستی روی شانه ی زن زد و از مقابل
چشمان کنجکاو همکارهایش گذشت و از کارگاه خارج شد.

 

نمنم باران در عرض چند ثانیه شدت گرفته بود و گویا از
آسمان تگرگ میبارید. با این حال پیش میرفت. با وجودیکه
باران شدید بود و سرعت� قدمهای نیمهجانش را میگرفت.  

از تولیدی بیرون زده و بدون توجه به حضور او، سینهکش
دیوار را گرفته بود و فرار میکرد.   
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عطا که خیلی وقت بود انتظارش را میکشید، بالفاصله بعد
از بیرون آمدنش پیاده شد و با دیدن این حرکت، پشت

سرش چشم ریز کرد. سپس دندانی بهم سابید و نجوا کرد: 

_ دختره ی مغروِر خیرهسر.  

طولی نکشید که در ماشین را بهم کوبید. عصبی و طلبکار
دنبال سرش راه افتاد و با طی کردن چند گام بلند مقابلش

ایستاد.  

نفس در سینه ی آفاق بند رفت. دردم نگاه ترسیده و خیسش
باال رفت و همزمان با اینکه ه ین خفیفی میکشید متوقف

شد.  

 عطا اما کف دستش را به سینه ی دیوار گذاشت و سد
راهش شد. آفاق ناله زد: 

_ برید کنار! 

_ باید حرف بزنیم. 

_ من و شما حرفی نداریم. 
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_ آفااق؟ 



عطا غرید. آفاق اما بغضش را به سختی بلعید و رو
گرفت. 

_ از این سختترش نکنید. برای جفتمون بهتره... 

_ تو جای خودت تصمیم بگیر. 

نگاه دختر جوان دوباره باال رفت. عطا مجددا غرید: 

_ من خودم عقل دارم صالح خودمو تشخیص میدم. االنم
مثل بچه ی آدم میری میشینی تو ماشین تا... 

_ اونجا چه خبره؟ 

فریاد منصور زندهدل از پشت سر آمد و کالم مرد جوان
را وسط راه برید. پلکهای زن روی هم نشست. زیر چشم

عطا ولی نبض ریزی گرفت، سرش را پایین برد و
آهستهتر غرید: 

_ به این مردک رو بدی خودت میدونی. 
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آفاق لبش را به دندان گزید و درمانده دو طرف پیشانیش را
بین انگشتانش گرفت و فشار داد. عطا ولی از این فرصت

اندک نهایت استفاده را برد و ادامه داد: 



_ سختش کنی برام سختش میکنم برات. برگ برنده دست
منه. آیهان در مقابل حرفگوش کنی تو. 

اسم آیهان که آمد سرش باال رفت و التماس به یکباره در
نگاهش دوید. گوشه ی لب عطا ولی انحنای پیروزمندانهای

برداشت و همزمان انگشت اشارهاش را باال برد.  

_ خاله ی مهربونی باشی بیسروصدا با من میآی و اجازه
نمیدی... 

فرصت نشد جمله را کامل کند. منصور که تازه از راه
رسیده بود، با دیدن این صحنه به سرعت خودش را به آنها

رساند و با صدا زدن دوباره ی او گویی در شیپور جنگ
دمید. 
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 زانوهایش از رمق رفت. نامتعادل خودش را از میان دو
مرد کنار کشید و دستش را به سینه ی دیوار گرفت. او

ناغافل روی زمین فرود آمد و پنجه های منصور میانه ی
راه ماند و به یقه ی عطا نرسید. ترسید. یعنی هر دو

ترسیدند و قبل از هر جدالی، صحنه ی فرود آمدن او را به
چشم دیدند و سمتش هجوم بردند. 



دقایقی بعد، با آمدن فاضل این قائله هم خاتمه یافت و در
نهایت، او موفق شد هر دو طرف را قانع کند. آفاق را
برای شنیدن حرفهای عطا و منصور را برای شنیدن

حرفهای خودش. 

و چقدر از دست خودش عصبانی بود. خیِر سرش رفته بود
سر و گوشی تاب بدهد و چرخی در تولیدی بزند. که طبق

معمول در نبودش دوباره شر به پا شده بود.  

خالصه که با هزار ترفند دختر جوان را سوار ماشین عطا
کرد و خودش زیر باران به گفتگو با منصور ایستاد. 
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داخل ماشین هوا گرم بود و ریزش باران  هیچ دامشان را
اذیت نمیکرد. عطا نگاه نگرانی به چهره ی خسته و

پلکهای بسته ی دختر انداخت و با احتیاط پرسید: 

_ حالت خوبه؟ 

مردمک دختر زیر پوست پلکش لرزشی کرد و بغضکرده
ناله زد: 

_ با من چی کار دارید؟ 



عطا سکوت کرد. او ولی سری چرخاند و با همان لحن در
ادامه گفت: 

_ من که همه چیرو گفتم. اون نامه، اون عکس، دیگه چرا
گروکشی میکنید؟ چرا آیهان؟ چرا من؟ خب، خب برید

شکایت کنید ولی اینقدر با اسم این بچه بازی نکنید. 
 

سیبک گلوی عطا تکانی خورد و لبهایش نمایی از لبخند
گرفت. آهسته ابروهایش باال برد و پرسید: 
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_ آیهان که میگی، منظورت برادرمه دیگه؟ 

ابتدا نگاهشان در هم گره خورد و بعد سکوتی معنیدار جان
گرفت. عطا اما از فرصت دست داده استفاده کرد و

چرخید. سپس استارت زد و گفت: 

_ تو همه چیرو گفتی ولی همه چیرو نمیدونی. 

سکوت کماکان مهمان لبهای دختر بود. او ولی ماشین را
از جایش حرکت داد و گفت: 

_ میریم یه جا که بهتر بتونیم حرف بزنیم. 



گفت، بدون پرسیدن نظر او پایش را روی پدال گاز فشار
داد و از مقابل چشمان متحیر منصور و فاضل دور شد. 

 

روی تپه ایستاده بود و ناباورانه خودش را در آغوش
کشیده بود. باد سرد و نمنم باران هم دیگر نمیتوانست

مانعی برای حال خوب این لحظهاش باشد. سرش را رو به
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آسمان گرفت. پلکهایش را بست و زیر لب خدا را شکر
کرد.  

حتی اگر خواب هم بود، میارزید. به این سبکی، به این
حس خوبی که سینه ی سوختهاش را از این همه سختی و

مصیبت التیام میبخشید.  

عطا از فاصله ی چند قدمی لبخند زد و کاپشن چرمش را
از تن بیرون آورد. هوا سرد بود و نیاز آفاق بیشتر از او! 

پیش رفت. با احتیاط کاپشن را روی شانه های ا  انداخت و
آهسته پرسید: 

_ به چی فکر میکنی؟ 



آفاق به سرعت� به خودش آمد و همزمان با اینکه لبه ی
کاپشن را میگرفت، مردمکهای لغزانش را به او سپرد. 

سپس لب جنباند و پرسید: 

_ بگو که خواب نمیبینم. بگو حرفایی که زدی عین حقیته. 
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عطا لبخندی زد و سرش را تکانتکان داد. سپس با فاصله
از او، لبه ی تپه ی بلند ایستاد. دستهایش را داخل جیب

شلوارش کرد و گفت: 

_ هرچی گفتم و هرچی که شنیدی عین حقیقت بود.  

برگشت. نگاه ی به لبهای کشیده شده ی او انداخت و
دوباره گفت: 

_ شنیدی؟ حقیقت محضه. قاتل واقعی خودشو تحویل داده. 

_ پس ... پس یعنی آتوسا قاتل نیست؟ 

عطا چرخی زد و با حفظ همان لبخند در جوابش گفت: 

_ قاتل که نه، ولی ضارب چرا. 

نگاه دختر سرگردان شد. او ولی قدمی پیش آمد و گفت: 



_ که البته من شکایتی ازش ندارم. 

نفس گره خورده با صدا از میان سینه ی دختر بیرون زد. 

عطا خوشحال از حال خوب او دوباره گفت: 
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_ آتوسا و شفیع به یه اندازه گناهکارن. اولین و 

بزرگترینشم اینه که پای یه بچه ی بیگناه به این زندگی باز
کردن. 

آفاق، ساکت و محزون لب پایینش را با زبان تر کرد. عطا
اما بیمقدمه ادامه داد: 

_ و من میخوام کمکش کنم درست زندگی کنه. میخوام
قوی بارش بیارم. نه یکی مثل پدرش. میخوام یکی بشه مثل

خالهش. 

مکث کرد. نگاهش چرخی بین چشمان او زد و پرسید: 

_ کمکم میکنی؟ 

غافلگیر شده بود و خیرهخیره به لبهای مرد جوان نگاه
میکرد. عطا تکانی به خودش داد، دستش را به چانهاش

کشید و دوباره پرسید: 



_ جوابت چیه؟ باید براش شناسنامه بگیرم و خیلی کارای
دیگه، هستی کنارم یا میخوای تنهام بزاری. 
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ناباورانه سرش را تکانتکان داد و ناله زد: 

_ ولی ... ولی هنوز خیلی چیزا هست که تو راجعبه من
نمیدونی. 

عطا تعلل نکرد. بالفاصله دست راستش را باال برد و با
جدیت تمام گفت: 

_ اگه منظورت اون بده ی سنگین و اون دو سال حبس که
اصال حرفشم� نزن.  

مکث. چشم در چشم متحیر او ادامه داد: 

_ فقط اینو بدون که اگه من بودم اجازه نمیدادم به خاطر
چندرغاز اون بال سرت بیاد. 

_ تو ... تو از کجا میدونی، هان؟ 

تکخند عطا تیک ریزی به ابروهایش انداخت و منتظر به
لبهای او خیره شد. مرد جوان ولی سینهای پر کرد و گفت:

_ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. 
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آفاق آب دهانش را به سختی فرو برد. او ادامه داد: 

_ پرهام! به خیالش زیرآب تورو میزنه ولی نمیدونه چه
باری از رو دوشت برداشته. 

_ پرهاام؟ 

عطا در جواب ناله ی او گفت: 

_ آره، همون پسرعموی بیغیرتت. راستی، این درسته که
نامزد بودین؟ 

آفاق که همچنان مات و متحیر بود سری تکان داد و ناله
زد: 

_ همش در حد حرف بود. بعدش که افتادم زندان فهمیدم یه
اشتباه بزرگ بوده که از سر خامی مرتکب شدم. 

نگاه مرد جوان چرخی میان صورت او زد و صداقت
کالمش را باور کرد. سپس سری به تایید حرف او تکان

داد و پرسید: 

_ ولش کن پرهامو. بگو چی کارهای؟ هستی یا نه؟ 
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لبه های کاپشن بین پنجه های ظریف دختر ماند و فشرده
شد. هنوز غافلگیر بود و بالتکلیف میزد. لب زد و پرسید: 

_ تو، از کاری که میخوای بکنی مطمئنی؟ اصال بهش فکر
کردی؟ 

_ من ... تو این مدت کم به خیلی چیزا فکر کردم. 

آفاق منتظر و خیره نگاهش میکرد. او ادامه داد:  

_ به گذشته ی تو، به وجود یه پسر بچه تو زندگیت که
آخرش معلوم شد برادرمه. و به اینکه تنهایی و سرپرستی

مادرتم به عهده داری. 

سکوت کرد. چشم در چشم او لبخندی زد و گفت: 

_ ته همش به این نتیجه رسیدم که بدون تو نمیتونم. 

دوست داشتن آدما اختیاری نیست که بشه راحت از کنارش
گذشت. 

چشمهای دختر که بسته شد او گفت: 
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_ من بهت عالقه دارم آفاق. اشتباه آتوسا و آریا و  هیچ
کسم دیگهام پای تو نذاشتم و نمیزارم. 

 

گوشه ی پلک دختر نم برداشت. عطا دوباره، و این بار با
خواهش بیشتری گفت: 

_ کمکم کن. تو خالهشی من برادرش. حضور ما کنار هم
به آیهان اعتماد به نفس بیشتری میده. 

صدای نفس عمیقی که از بینی گرفت و پس فرستاد، در آن
محیط خلوت پیچید. دمی بعد بغضش را فرو برد. 

چشمهایش را باز کرد و لبخند به لب نجوا کرد: 

_ دلم میخواد از خوشحالی فریاد بزنم. 

لبهای عطا بیش از تر از قبل کش آمد و با اشاره به مسیر
سبز زیر پایشان گفت: 
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_ پیشبینی میکردم این حرف بزنی. برای همین آوردمت
اینجا. تو ماشین منتظرم. کارت تموم شد زودتر بیا که

سرما نخوری. 



گفت، به آرامی از کنارش رد شد و برای دقایقی او را با
خودش تنها گذاشت.  

دست به سینه شد. از آن باال نگاه ی به زمینهای سبز زیر
پایش انداخت و جای فریاد زدن زمزمه کرد: 

_ خدایا ...  شکرت. 
 

منصور کف دستش را روی بالشت سفید دختر گذاشت و
آهسته کنار گوشش نجوا کرد: 

_ من اینجام، کنارت. صدامو میشنوی؟ اومدم ... اومدم
اینجا بسط بشینم تا چشماتو باز کنی.  

کمر صاف کرد. نفسی گرفت و خیره به چهره ی معصوم
و بیحرکت دختر ادامه داد: 
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_ حاال که پیدات کردم از محاالت بزارم بری. تو باید
برگردی. باید برای موندن تالش کنی چون هنوز یه نفر

هست که منتظره جوابه. یه نفر که شب و روز نداره. یکی
که ... 

آه کشید. لبیتر کرد و دوباره به حرف آمد. 



 _ یکی که .... یکی که خودت بهتر میدونی چقدر دوستت
داره.  

روحانگیز تسبیح به دست از پشت شیشه برای جفتشان دعا
میکرد. منصورش، پسر نجیبش بعد از اینهمه پریشانی

سامان گرفته بود. یک آرامش ناگهانی. آرامشی معنوی که
انگار تاروپودش از صبر و ایمان بافته شده بود. 

دستهایش را باال برد. سرش را رو به آسمان گرفت و از
خدا شفای همه ی بیماران به خصوص آفاق منصورش را

خواست. 
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میان دعاهای بیصدای او، پرستو دست روی شانهاش
گذاشت و حواسش را پرت کرد.  

روحانگیز به خودش آمد. پرستو لبخندی زد و گفت: 

_ سالم، خسته نباشین مادر. میبینم که دست به دعایین. 

لبهای روحانگیز خیلی نرم و مهربان کشیده شد و ذوقزده
از دیدن او در جوابش گفت: 

_ سالم دخترم. خوبی شما؟ مامان و بابا خوبن؟ 



_ ممنون. چرا وایستادین پاتون درد میکنه؟ صندلی که
هست، بشینین تا کار آقای زندهدل تموم شه. 

لبخند از روی لب روحانگیز یک دم کنار نمیرفت. لبه های
چادرش را چسبید. به تایید حرف او پشت به شیشه راه افتاد

و گفت: 

_ دیگه از ما پیر پاتاال همین یه دعا برمیآد و بس. خدا اله
ی تن و بدن شما جوونارو سالم کنه که گردونه ی روزگار

به دست شماها میچرخه.  
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پرستو دستش را دور او نگه داشت و کمک کرد که روی
صندلی بنشیند. سپس مقابلش ایستاد و در جوابش گفت: 

_ خدا اله ی سایه ی بزرگترارو از سر ماها کم نکنه. مام
اگه هستیم وجودمون در کنار شما معنی میگیره. 

_ عاقبت به خیر باشی دخترم. از خدا که پنهون نیست از
تو چه پنهون که همیشه پشت سرت این حرفو زدم. 

پرستو ماِه ماه. ازونا که سایهاش باال سر هر مردی الزمه.



نگاه نجیب دختر همراه با لبخندی شیرین پایین رفت و
تشکر کرد. دمی بعد اجازه گرفت و کنار او با کمی فاصله

نشست.  

منصور همچنان با آفاقش صحبت میکرد و گویا برایش
هزار یک شب میخواند. نگاه پرستو به آن طرف شیشه
خیره ماند. آه حسرتش را در سینه خفه کرد و پرسید: 

_ خیلی وقته رفتن داخل؟ 
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روحانگیز در جواب، یک دور تسبیح یاقوتی رنگش را
اطراف انگشتان دستش پیچید و گفت: 

_ آدم عاشق که زمان براش معنی نداره. من میگم زیاد
ولی از خودش بپرسی میگه تازه از راه رسیدم. 

باز هم صدای نفس پر از حسرتی که پرستو گرفت و رها
کرد به گوش روحانگیز نرسید. هرچند تصمیم گرفته بود با

نفسش مبارزه کند. یک تصمیم جدی و البته قاطعانه، که
کمکم فکر و ذکر منصور زندهدل را از سرش بیرون و به

خودش بپردازد. برای گام اول هم به مادرش گفته بود که
به خواستگاری محمدجواد یزدی، پسر همکار پدرش که



خیلی از مردانگی و نجابتش در خانه صحبت بود جواب
مثبت بدهد. گفته بود فعال بیاید، بنشیند و حرفهایش را بزند.

ولی این به معنی جواب مثبت نیست. همه چیز در حد
آشنایی و گفتگو برگزار میشود تا بعد جواب قطعیش را

بدهد. 
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 در همین حین منصور سنگینی نگاه او را حس کرد و
برگشت.  

پرستو بالفاصله به خودش آمد. او ولی از همانجا برایش
دست بلند کرد و اشاره زد که االن میآید.  

روحانگیز پرسید: 

_ خب مادر، بگو ببینم از این طرفا؟ 

تکان خورد. کیف نرم و جادارش را از زیر چادرش خارج
کرد و گفت: 

_ راستش آقای زندهدل فرمودن مشخصات یه نفرو براش
بیارم. بنده ی خدا گرفتاره. به خاطر ده میلیون افتاده گوشه

ی زندون بچه هاش آواره ی خونه ی این و اون شدن. 



_ ده میلیون؟ خدا به هممون رحم کنه. زنه یا مرد؟ پرونده
میان انگشتان دختر جا گرفت و گفت: 
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_ زنه! طفلی سرپرست� خانواره. شوهرش معتاد بوده
گذاشته رفته. اینم با چک و سفته ده میلیون برای رهن

خونه گرفته نتونسته برگردونه. 
 

_ خیر نبینه اله ی! شوهرشو میگم. به قول ما قدیمیا اینا
غیرت ندارن. حاجی خدا بیامرزه همیشه میگفت اینارو باید

ریششونو تراشید، سرخاب سفیدآبشون کرد و یه چادر
انداخت سرشون. حیف از اسم مرد که رو اینا باشه. 

_ چی بگم واال. فعال که تعدادشون کم نیست. فقط یه سر
بیاین محل کار من ببینین چقدر از این پرونده ها زیر

دستمه. 

منصور میان گفتگوی آنها از اتاق بیرون زد و خوشرو به
استقبالش رفت. پرستو به احترامش بلند شد. روحانگیز ولی
نگاه ی به جمال دختر و وجنات پسرش انداخت و سرپوشی

روی تمام آرزوها و حسرتهایش گذاشت. 
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قسمت نبود. و شاید صالح خدا براین نبود که این دختر
زیبا و مهربان عروسش شود. 

احوالپرسی پرستو و منصور کوتاه و جمعوجور بود. طولی
نکشید که پرستو چند برگه کاغذ به دست او داد و گفت: 

_ اینم مشخصاتی که خواسته بودین. تحقیق کردم یه پدر
پیر داره که خودشم مستاجره. 

منصور سری به تایید تکان و همانطور که خیره به نوشته
های روی برگه بود زمزمه کرد: 

_ ممنونم. بابت همه چیز! 

تیک ریزی بین دو ابروی دختر افتاد. منصور ولی با
نجابت نگاهش را باال کشید و ادامه داد: 

_ صعه یصدر و بزرگواری شما قابل ستایشه. میدونم خیلی
وقتا کمکاری کردم. متوجهام که گاه ی چقدر اذیت شدین.

ولی شک نکنید اگه بنا باشه یه الگو از یه زن موفق به بقیه
معرفی کنم شما همون یه نفری. 

 1226 



  

در این لحظه هم گوشهای روحانگیز تیز شده بود و هم
چشمان پرستو خیره و متحیر! 

منصور با زبان بیزبانی میگفت که او و عشق و عالقه ی
او را دیده و بابت تمام کمکاریهایش معذرت خواه ی

میکرد. و چه حسی در آن لحظه در سینه ی دختر به پا
بود. کلمات در ذهنش پخش و پال بودند و حتی 

نمیتوانست یک جمله مناسب در جواب حرفهای او ردیف
کند. به منمن کردن افتاده بود. در نهایت تکخندی زد و

گفت: 

_ ای وای، واقعا نمیدونم االن باید چی بگم. فقط ... فقط
میتونم ازتون تشکر کنم. 

_ من باید از شما تشکر کنم خانم دلیری. از برکت حضور
شماست که آفاقو پیدا کردم. و بابت این اتفاقم تا آخر عمر

بدهکارتونم. 

_ نگین تو رو خدا. من فقط انجام وظیفه کردم. 
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_ فراتر از وظیفه بود خانم. اینو میگم که بعدها، خدایی
نکرده یه وقت فکر نکنید منصور زندهدل بیچشم و رو بود

و به روی خودش نیاورد. 

از این بهتر نمیشد. انگار یک قدم او برداشته بود و چند قدم
بلند هم خدا. 

سبک شد. حرفهایی که منصور در لفافه زد و البته آن
تشکر جانانه، آب خنکی شد که به یکباره روی داغ دلش

ریخته و سردش کرد.  

از بیمارستان که بیرون زد تصمیمش برای آینده جدیتر هم
شده بود. حاال دیگر میدانست عدم توجه منصور به او،

هیچ دلیلی جز حضور یک عشق قدیمی در قلبش
نداشتهاست.  

او از بیمارستان خارج شد و نفهمید که پلکهای آفاق روی
تخت بیمارستان تکان ریزی خورد و گوشه ی 

چشمش، بعد از دوسال خواب و بیحرکتی به نم نشست.  

 1228 

  



دکترها با سروصدای منصور داخل اتاق ریختند. هرچند که
این واکنشها گاه ی طبیعی بود. ولی امید دکترها و البته

مرد جوان را به برگشت او بیشتر میکرد. 
 

عطا مقابل خانه ی ابراه یم دلیری توقف کرد و رو به آفاق
گفت: 

_ به سالمت. چند ساعت فرصت داری خودتو برای امشب
آماده کنی. 

نگاه دختر باال رفت. لبخند محوی در جوابش زد و پرسید: 

_ فقط چند ساعته؟ نمیفهمم این همه عجله برای چیه؟ عطا
متمایل به او نشست و کف دستش را روی فرمان ماشین

نگه داشت. سپس دست راستش را به چانهاش گرفت و در
جوابش گفت: 

_ برای اینه که وقت کمه، منم از انتظاری کشیدن خستهام.
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_ ولی میگن میوه ی صبر شیرینه. 

_ جالب اینجاست که صبرامم کردم. االن دیگه وقتشه
نتیجهشو ببینم. 



گویا دیگر  هیچ حرفی برای گفتن نمانده بود. نگاه دختر به
تسلیم پایین رفت و باشهای در جوابش گفت.  

رضایت اما در نگاه مرد جوان النه کرد. لبخندی زد و
گفت: 

_ امشب رسما خواستگاریت میکنم. بعدش یه مراسم
کوچیک برای دور و برایامون میگیریم و میریم سر

زندگیمون. 

آفاق در سکوت آب دهانش را بلعید. او گفت: 

_ هر دومون عزاداریم متوجهای که؟ 

_ من توقع زیادی ندارم. فقط... 

_ فقط چی؟ 
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نگاهش را دزدید. مکثی کرد و پس از کمی تامل در
جوابش نجوا کرد: 

_ مادرم، نمیتونم تنهاش بزارم. 

عطا برگشت. اینبار جفت پنجه هایش را روی فرمان
گذاشت و محکم در جوابش گفت: 



_ قرارم نیست تنهاش بزاری. میبریمش پیش خودمون که
نه تو نگران باشی و نه آیهان بهونهگیری کنه. 

سینه پر کرد. چقدر  این مرد به چشمم بخشندهتر از قبل
میآمد. لب باز کرد و دوباره نجوا کرد: 

_ ممنونم ازت. 

لبخند مرد، نیمرخ صورتش را جذابتر هم کرده بود. و او
چقدر دلش میخواست که ساعتها بنشیند و فقط تماشایش کند.
ولی افسوس که وقت کم بود و زمان در گذر! به ناچار نگاه

گرفت. دستش را روی دستگیره گذاشت و آهسته گفت: 
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_ پس فعال! 

_ برو به سالمت. فقط یادت نره از جای من یه ماچ گنده
از لپ اون مرتیکه آیهان بگیری که خیلی دلم براش تنگ

شده. 

بیرون از ماشین ایستاد. کمر خم کرد و در حالیکه سرش
داخل بود زمزمه کرد: 

 

_ چشم. مطمئنم که اونم خیلی دلش برات تنگ شده. 



_ اون کادوشم که پس فرستادی؟ امشب میآرم براش. 

فقط این بار دیگه پسش بدی من میدونم و تو. 

خندید. خجالتزده از رفتارهای عجوالنه ی آن روزهایش،
لبی گزید و برای فرار از زیر نگاه او گفت: 

_ من دیگه برم. 

_ آره فرار کن. خالصه که بهم میرسیم. ببینم اونوقتم
میتونی از این حرفا بزنی یا نه؟ 
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سوغات که بهانه بود. کلکل کردن هم در این مورد بهانهای
بیش نبود. جفتشان خوب میدانستند که تمام اینها دلیلیست

برای کش آمدن گفتگو برای رفع نیاِز با هم بودن.  

از ماشین که فاصله گرفت احساس یک دونده ی خسته اما
پیروز میدان را داشت. اینجا دیگر پایان خط سختیها و

آغاز یک شروع شیرین بود.  

پس دستش را روی زنگ فشرد و رفت که کام مادرش را
هم بعد از این همه اخبار تلخ، با یک خبر خوش شیرین

کند. 
 



شش ماه بعد" 
 

 1233 

  

فاضل آیهان را در آغوش گرفته بود و مدام کاله هنری
پسرک را روی سرش چپ و راست کرده و سربهسرش

میگذاشت.  

آیهان ولی بدقلقی میکرد و مدام برای آغوش آفاق پر
میکشید. 

پریسا کنار گوش او لب زد: 

_ بسه دیگه، آبرومون رفت این قدر باهاش ور رفتی. 

نگاه فاضل برگشت. برای لحظهای حس حسادت را در
چشمان دختر جوان خواند و خندید. 

_ آیآیآیآیآی... حسودی نداشتیماا. 

پریسا چپچپ نگاهش کرد. 

_ حسودم خودتی. خب ه ی ِوِنگونگ میزنه مردم نگامون
میکنن زشته.  



_ ناکس تا دیروز از بغل من پایین نمیاومدااا. امروز که
فهمیده داره میره دََدََر مارو تحویل نمیگیره.  
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گفت و کودک را میان آغوشش جا به جا کرد. 

سالن فرودگاه مملو از آدم بود و آفاق و عطا، کمی آنطرفتر
تلفنی با مدیا و شاهان گفتگو میکردند. 

مدیا از کیش تماس گرفته و زن و شوهرش جوان حسابی
به خودش مشغول کرده بود.  

پریسا دوباره پرسید: 

_ به نظرم میآد که آفاق خیلی تغییر کرده. 

با این جمله حواس فاضل هم پرت شد و نیمنگاه ی سمت
زن و شوهر جوان انداخت. آهسته و با تردید پرسید: 

_ یعنی میگی خبریه؟ 

پریسا شانهای باال انداخت و گفت: 

_ نمیدونم. ولی اگه باشه که وای به حالشون. 

_ اونوقت چرا؟ 
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پریسا مکثی کرد و بعد آیهان را از آغوش او گرفت. سپس
قدمی سمت آنها برداشت گفت: 

_ چراش که مشخصه. بزرگ کردن دوتا بچه با هم، آیهانم
که شلوغ. حاال خودت فکرشو کن. 

توقف کرد. سپس نیم نگاه ی به پشت سرش انداخت و تذکر
داد: 

_ تو نمیآی مگه؟ 

فاضل که تنها و دست خالی وسط سالن مانده بود شانهای
باال انداخت و راه افتاد.  

همانطور که شانهبهشانه ی او میرفت با شیطنت زیاد و
خیلی آهسته پرسید: 

_ یه چیزی بگم. 

_ بگو. 

_ اووومم، اگه بگم دوستت دارم میری به بابات میگی؟ 
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پریسا بهزور لبخندش را مهار کرد و دستی به یقه ی لباس
کودک کشید. در جوابش گفت: 

_ من  هیچیرو از خانوادهم پنهان نمیکنم. 

_ ععع! بد شد که. اینجوری زندگی خصوصیمون میشه
عمومی. 

لبهای دختر کش آمد. او ولی "ای بابایی" زیر لب گفت و
محزون و نمایشی دوباره نجوا کرد: 

_ تازه میخواستم بگم رفتم کلینیک کاشت مو مشاوره
گرفتم. 

پریسا برای لحظهای ایستاد و نگاهش کرد. او ولی شانهای
تکان داد و با خونسردی تمام گفت: 

_ ولی چون میری به بابات میگی، نمیگم مشاور و پزشکم
یه خانم بود. 

_ فااضل؟ 
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_ میشه از این به بعد کفش پاشنهدار نپوشی؟ حساسیت
دارم اعصابم خراب میشه. 

پریسا معترض در جوابش پرسید: 

_ جواب منو بده. تو واقعا رفتی مشاوره؟ 

مرد جوان سری تکان داد و مظلوم در جوابش گفت: 

_ اوهوم، یعنی تو نمیخوای تو عکس عروسیمون خوشگل
بیافتم؟ 

_ بیخود. من همینجوری دوستت دارم. دست به سرت
بزنی زنت نمیشم. 

گفت و راه افتاد. فاضل دنبال سرش راه ی شد و دوباره
پرسید: 

_ چون گفتم مشاور خانم بود ناراحت شدی؟ 

_ چون بدون مشورت با من رفتی بدم اومد. 

_ ازون خواستگار پرستو چه خبر؟ به نتیجه رسیدن؟ 
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_ مذاکرات تموم شده، همین روزا میآن که نهاییش کنن. 



_ مبارکه. فقط جوِن فاضل به بابات بگو جهادی عمل
نکنه. 

پریسا دوباره ایستاد و رو در رویش چشم درشت کرد. 

فاضل لبخند معنیداری تحویلش داد و گفت: 

_ همین دیگه. یهو بخواد مراسم دختراشو تو یه روز بگیره
من نیستم. 

دندانهای پریسا روی هم نشست. از آن طرف آیهان اذیت
میکرد و از طرف دیگر تماس آفاق و عطا تمام شده و با

لبخند سمت آنها میآمدند. مکثی کرد و غرید: 

_ اینا برن بعد حرف میزنیم. 

فاضل با همان شیطنت گفت: 

_ واویال! اینا که دارن میرن شناسنامه ی او یکی بچهشون
اونور آب بگیرن. خدا به داد من برسه با تو. 

گفت و نیشش را کشید. 
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خداحافظی زن و شوهر جوان با آنها دقایقی به طول
انجامید. در نهایت شماره ی پروازشان اعالم شد و لحظات
آخر، آیهان در آغوش عطا خوابش برد و فرصت نشد یک

دل سیر توسط پریسا و فاضل بوسیده شود. 

خیلی از وسایلشان را همراه با تابلوی زیبایی که عطا از
آفاق کشیده بود، روز قبل فاضل آورده و تحویل فرودگاه

داده بود. و اکنون خودشان هم دنبال وسایلشان میرفتند که
زندگی تازهای را در مکانی تازه شروع کنند. 

 

بغض و دلتنگی از همینجا یقه ی مرد جوان را گرفته بود و
رها نمیکرد. دم آخر عطا را در آغوش گرفت و با کف

دست ضربهای به کتف او زد. آهسته و بغضکرده گفت: 

_ بیمعرفت نشی رفتی اونور مارو یادت بره. عروسیم
دعوتت میکنم باید بیای. 
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_ بیمعرفت تویی که  هیچ وقت با من نیومدی. میشه تو
عروسی بگیری و من نباشم؟ 



_ میدونی که درگیر آفاقم. دکتری امیدوارم کردن. من
نباشم منصور تنها میمونه. 

_ میدونم. و شک ندارم که همین روزا خبر به هوش
اومدنشو بهم میدی. 

فاصله گرفتند. فاضل اما بینیاش را باال کشید و به سختی ل
نم اشکش را پس فرستاد. در جوابش گفت: 

_ ایشاهلل. فقط رفتی اونور دعوتنامه یادت نره.  

عطا خندید. او ولی دستش را باال برد، با انگشت عدد چهار
را نشان داد و با مزه گفت: 

_ چهارتا، دوتا من و پریسا، دوتام منصور و آفاق. 

_ حتما، چیزی دیگه نمیخوای؟ 

_ فقط سالمتیت. 
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بازهم در آغوش هم فرو رفتند. دل کندن سخت بود. ولی
جفتشان ناگزیر از پذیرفتن شرایط بودند. عطا باز هم

تصمیم گرفته بود حرفهای زندگی کند. ولی تنها نه. اینبار
به همراه خانوادهاش میرفت. حاال که آریا برگشته بود و



خیال آفاق از جانب مادرش آسوده بود، تصمیم گرفته بود
دست همسرش را بگیرد و با خودش ببرد. بروند بلکه

جفتشان با فاصله گرفتن از این محیط، سختیهای این دوران
فراموششان� شود.  

آریا برگشته بود. هرچند با زنش مشکل داشت و تالش
میکرد او را از جدایی و رفتن به خانه ی پدرش منصرف

کند. ولی به عطا گفته بود، پنهانی و مردانه. گفته بود
هوای آفاق و آیهان را داشته باشد تا بدون نگرانی از جانب

آنها، پای زندگی خودش و مادرش بایستد. 

هواپیما پرواز کرد. لحظه ی آخر فاضل دستش را دور
شانه ی پریسا حلقه نمود و با صدایی گرفته نجوا کرد: 

_ تموم شد. مام بریم به زندگیمون برسیم. 

  

پریسا اما لبخندی زد و برای عوض نمودن حال او پرسید: 

_ به بابام بگم تو فرودگاه دخترشو بغل کردی؟ 

_ دمت گرم. فقط اگه خواست جبه ه بگیره یادآوریش کن
خودش صیغه ی محرمیت خونده که سماورش سر نره. 

_ فااضل؟ 

_ جان، االن حالم خوب نیست حرفامو به دل نگیر. 



پریسا میان خنده و ناراحتی گیر افتاده بود. در نهایت
تصمیم گرفت به خواست همسرش احترام بگذارد و با

سکوتش اجازه دهد که او با غم این دوری و جدایی راحتتر
کنار بیاید. 

پس کنارش قدم برداشت. نفسی تازه کرد و همگام با او،
رهسپار آینده ای روشن شد. 

 

پایان 


