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اگر بخواهم از آزار دیگران مصوون   تجربه کرده ام بر اینکه

بمانم، گوش را کر و روحم را آنقدر ارتقا بدهم که خودن   

و شماتت اطرافیان بر جانم آسوی  نرسواند، جوز حقیقوت     

ه ور هیچ کس نباشم، حال بگویند رابعحرفی نزنم و تابع ز

 باید زیر دست باشد و جز فرمان بردن حق دیگری ندارد. 

زندگی انسوان اسوت مون آن را     اگر احساسات از ملزومات

ر انداخته و چون سن  زندگی خواهم کرد. هر کس در ود

این دنیا با افکار خود دل خووش اسوت و اعموال و رفتوار     

 یدیگران را بوا عقوو و من وق خوود موی سونجد، خوواه       

می بینند و  ردم هرآنچه را که خود دوست دارندنخواهی م

ا بودنت حکوم  کسی به دیوانگی و دیگری به دان ،گویند می

د دهد، باید به آنها گفت هرگاه کفش های مرا پوشویدی  می

آنگاه با جسارت ل  بواز کورده و    دمرا پیمودی ی رفتهو راه 

 .ییدسخن بگو

حیف که کسی حاضر به پرسیدن حال و احوالت نیسوت ،  

کسی نمی پرسد دردت چیست؟ چوون همگوی از راسوتی    

هسوتند و   های بزک شده اموروزی  فراری و دوستدار دروغ

 کسی طال  دانستن حقیقت زالل و ناب نیست.
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خواننده عزیز من رابعه هستم ، دلم موی خواهود توو مورا     

بودانی، آنگواه بوا آسوودگی     ام را  بخوانی و حقیقت زندگی

 خیال دانسته به قضاوتم بنشینی!

سفره عشق را انداختیم
و داواپسى هایم را با چاشنى

مهر بلعیده و
لب به تبسم گشودم
کاش فریاد رسى بود
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 خنجوری  چونهم فریادش که شنوم می یش راصدا اکنون

 دورتور  خانه چند زمختش صدای که او دلم را می خراشد،

 گوویی  کوه  لرزانود  موی  چنوان  را گوشوم  پرده  رود، می هم

 . کشد می نعره درنده شیری

 شوده  هوم  ای ثانیه چند تا ببرم بالشت زیر به و سرم بهتره

 سوورا   دررا  شهوای  پنبوه  هرچوه  چورا  اما نشنوم چیزی

 فریاد اش حنجره ته از که صداشو هم باز برم می فرو گوشم

  شنوم؟ می زند می

 کوه  کسوانی  شاید نکردی، خلق کر مرا چرا خدایا وای ای

 مون . باشوند  توری  خوشبخت های آدم ندارند شنوا گوش

 کون  گووش  حور   که مجبورم هم و شنوم می هم ،بیچاره

 !باشم

 کوه  بواجی  فربوه  اندام و شد باز محکم ای ضربه با اقات در

 نآ چوارچوب  در نموود  موی  پهون  و ضوخیم  یدیوار چون

 . شد نمایان

 و سوبزه  صورتی با زده پهلو به دست و بسته کمر به چادر

 ماوج، و کج ابروانی با رفته، هم و ریز چشمانی و چروکیده

 آن بوا  کووچکش  زبوان  که کرده باز ای اندازه به دهانش را

 بوه  اعتمواد  بوا دیده می شود، اموا   خراب و زرد های دندان

 ای هنرپیشوه  گویی که کرده نمایانشان گونهآن ،ژر  نفسی

 .است استار سوپر
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 را او یچشوم  زیور  و بوود  زده کری به خودش را که رابعه 

 لرزید  از ترس بر خود سرش باالی باجی دیدن با پایید می

 گرفوت  تصومیم  شوود  گرفتوه  کتك باد به آنکه از پیش و

 .جواب او را بدهد

رابعه کنار زد و پنجره را باز نمود  روی خان باجی پتو را از

را از چشوم هوای    وز صبحگاهی به داخو وزید و خوواب س

 ربود.  رابعه

باجی  شلوار و جوراب رابعه را به صوورت او پورت کورد و    

 گفت: 

دونوی   ی صبح زود بیدار شی؟ مگه نموی و هنوز یاد نگرفت

چقدر کار و بدبختی رو سرمون ریختوه؟ زود بواش تکوون    

 بخور کارای خونه مونده.

بلند موی  شود جورکت کورد و      رابعه در حالی که ازجایش

 پرسید:

 و ناهید خوابه؟

 درشت کرد و با غیض گفت: باجی چشمانش را

و به تو چه مربوطه که ناهید خانم خوابه یا بیدار؟ تو بایود  

او کوه ملوو توو     ،هنوز به خودت نجنبیدی ی کهبیدار باش

خانمه. خانم سروقت پوا میشوه، ناشوتایی خوورده      ،نیست

ارچوه  ره دبیرسوتان. ماشواال یوه پ    یشه م ینخورده آماده م

 خانمه. تو فکر کردی همه ملو خودت بیکارن؟
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 و ؛پوشوید  را رابعه لباس های کهنه و کوچك شده ناهیود 

هایی  دمپاییبا  سر کرد و به را شسیاه روسری خال خال

 راهی م بخ شد. ه بودپا کرد که بر

گفت ناهید تمیز و مرت  با یوونیفرم اتوو    باجی درست می

ه مدرسه مشغول خوردن صبحانه بود. رابعه در دلش کشید

سپس آرام و بی صدا  گفت این دختر چقدر زیبا و مهربونه

 کنارش پشت میز صبحانه نشست.

لبخند زد. رابعه با دیدن کفوش   ناهید با خوش رویی به او

ناخودآگاه از سونگینی نگواه    او،های براق و واکس خورده 

به زیر  یش راپاها ،می کرد را برانداز سر تا پایش کهناهید 

ه و انگشتان نحیفش پار دمپایی هایتا  پنهان کردصندلی 

  دیده نشود.

ای نان و پنیر گرفت و به دست رابعوه داد. او از   ناهید لقمه

عمارت پوی بوه زبوری و     ل افت و نرمی پوست تنها دختر

مشوت   نش راپوست خودش برد و با خجالت دستا کیخش

 کرد.

و درد خراش گلوویش را   لقمه را فرو دادرابعه بدون چای 

 ،. ناهید با شنیدن صدای بوق ماشین منصوربه جان خرید

دست از  خوردن کشید و در حالیکه از پله های م بخ باال 

 رفت گفت: می

 و کفشامو آقا جونم واسه تولدم خریده. 
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 و بدون خداحافظی راهی دبیرستان شد. رابعه آرام گفت: 

 مبارکه.و 

لش به ناهید حسد ورزید. بوا دیودن فور  هوای     اما در د

نشسته دیش  و لبواس هوای کلیوف تووی تشوت گوشوه       

م بخ، به خود آمد و اخم هایش را در هم کشید و زیر ل  

 گفت: یك روز پرکار و خسته کننده دیگه.

جی که هن هن زنان پله های م بخ رابعه از صدای پای با

یوز  ردن مآمد از جا جست و مشغول جموع کو   را پایین می

به سختی از پله ها  صبحانه شد. باجی هیکو تنومندش را

 پایین کشید و روی آخرین آن نشست و گفت:

 و باید به آقا بگم یه فکری بکنه.

رابعه که همچنان سر به زیر مشغول تمیز کردن میز بوود  

 گفت:

 و چه فکری؟

فهوره   جای منه یا جای تو. ببین لن  و توی این خونه یا

ریوم   رها مونده. بجن  اموروز مون و خوانم موی    اما هنوز کا

 بیرون و تا فهر نیستیم.

النگوهایش ا هر تکان انگشت اشاره اش در هوا، باجی که ب

 شماتت کنان ادامه داد: ،داد صدا می

و فر  ها رو بشور. لباس کلیفا یادت نره. جاروی اتاق هوا  

بذار تا فهر ناهید جان  قیمهناهار  برایو حیاط همین ور. 
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رسنه نمونه. وای بوه حالوت اگوه اموروز ازت کوم کواری       گ

 ببینم.

گفت احساس سر گیجوه   رابعه با هر کلمه ای که باجی می

باجی چیزی نمی  دهان می کرد و به جز باز و بسته شدن

 . دید

 را رابعه که به دیوار خیره مانده بود، مشتش نباجی با دید

 کوبید و با فریاد گفت: پلهمحکم به 

 نمی شنوی چی می گم. و مگه کری؟

 گفت:  سریعرابعه به خودش آمد و 

 بله بلهو 

 و میگم اون زنبیو خریدو بده.

از دست رابعه کشوید و از م وبخ    راوقتی که باجی زنبیو 

 بیرون رفت بلند بلند گفت:

 و دختره دست و پا چلفتی.

پشوت نیمکوت   ش گرفوت و  ندسوتا  نمیوا  رابعه سورش را 

ای هو  بلند شد و لبواس  سپس شود،م نشست تا کمی  آرا

 شد.آنها مشغول شستن و حیاط برد  را بهکلیف 

 ،رابعه ایستاد چادر مشکی باالی سربا نه، شمسی، خانم خا

 پای او انداخت و با مهربانی گفت: نگاهی به سرتا

و دختر جون آب رو اجاق گرم کن تا هم لباسا خوب تمیز 

 بشه هم خودت سردت نشه.
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کوه   د شد و خواست حرفی بزندای خانم بلنرابعه جلوی پ

 باجی دخالت کرد و گفت:

اگوه ایون دختور عقوو درسوت و حسوابی        و شمسی جون

بود. ولش کنید آدم بشو نیسوت  روزگارش این ن داشت که

 که نیست.

 شمسی بی توجه به باجی گفت:

دختر جون دستات از سرما قرمز شده. حور  منوو   و ببین 

 گوش کن و با آب گرم لباس بشور.

از مهربانی شمسی خونش به جووش آموده بوود    ه باجی ک

 گفت:

 و خانم جان حاال می بینید کوه گووش موی کنوه یوا نوه.      

 آخرشم لباسارو گربه شور می کنوه. نجوس و کلیوف موی    

ندازه رو بند رخت. بیا بریم حر  زدن با این ورپریده بوی  

  فایدس.

 

 
                                

 

 

 قورت داد و گفت: انش راب دهوسط بازارچه باجی آ 
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و خانم مدت هاس می خوام یه چیزی بگم اموا روم نموی   

 شه.

و زیورو رو موی کورد    شمسی که پارچه های حجره بزازی 

 زیر پارچه ای انداخت و گفت: دستش را

 و فکر می کنی این برای دخترا مناسبه؟

 و ناهید جان هرچی بپوشه بهش میاد. 

عذرا خیواط واسوه دختورا     و تصمیم دارم پارچه بخرم بدم

 پیرهن بدوزه.

و خانم بدتون نیاد، همینجوری ایون دختوره پوررو هسوت     

 معنی نداره م ابق ناهید جان لباس بپوشه و راه بره 

 شمسی با اخم گفت:

و باجی از وقتی این دخترو به عمارت آوردیم توو نذاشوتی   

هیچ کاری واسش بکنم، خدارو خوش نمیاد. اموروز دیودم   

اصال مناس  نیست تو سرما داشت ملو بیود  سرو وضعش 

و داشوته  رمیلرزید. طفلکی گناه داره واال، توو هوم هوواش    

 و نداره.ر باش به جز ما کسی

 باجی شانه باال انداخت و گفت:

و به من رب ی نداره ولی از قدیم گفوتن کلفوت، کلفتوه و    

 جایگاهش با صاح  خونه فرق داره.

 فت:ا پارچه خرید و گهشمسی برای دختر
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و بیا بریم پیش حاجی هوم نفسوی توازه موی کنویم هوم       

 دیم. و میر نهارش

 باجی وسط بازار ایستاد و گفت: 

 و من با شما حر  دارم!

 شمسی خندید و گفت:

و باجی وقت گیور آوردی؟ وسوط بوازار چوه حرفوی داری      

 بزنی؟ هر وقت برگشتیم بگو.

 و نه باید همین حاال بگم.

 شمسی کالفه گفت:

و ببینم چی می خوای بگی؟حتما باز هم از دست و یاال بگ

 رابعه شکایت داری

 باجی با مظلوم نمایی گفت:

 ست. و نه خانم. جسارتا در مورد حاج آقا

 شمسی تا اسم حاج آقا رو شنید با کنجکاوی پرسید:

 و حاج آقا چی؟

 و فکر کنم حاج آقا زیر سرش بلند شده

اجی. کوه  و تو واسه همه حر  در آورده بودی بوه جوز حو   

 حاال با این حر  پروندت کامو شد.

و نه واال خانم. دارم راست می گم. اگه کمی به رفتوار آقوا   

دقت کنید خودتون متوجه موی شوید. شو  هوا دیور بور       

 میگردن صبح ها زود از در می زنن بیرون. 



 دلواپسی/ 12

 

قدیما با شما مسافرتی، رستورانی، گردشی ! کوادویی! اموا   

ظر خودتون معنیش به جوز  دیگه از این خبرها نیست. به ن

 دو تا شدن شلوار حاجی چی می تونه باشه؟

 شمسی به صورت باجی خیره نگاه کرد و محکم گفت:

و حاجی ش  ها دیر میاد عمارت چوون از حجوره موی ره    

مسجد به بقیه کمك می کنه تا برای رزمنده هوا لبواس و   

آذوقه بفرستن. دیگه نشونوم از ایون دلیوو هوای مسوخره      

ن منووو نسووبت بووه سووجادی خووراب کنووی.  بیوواری و ذهوو

 فهمیدی؟

و از من گفتن. بازم می گم آقا دلش پسر می خواد. پسور!  

من به فکر شمام که از این حرفا می زنم وگرنه دخلی بوه  

 من نداره.

 و می دونم اما چه کنم؟ حکیم می گه بچه دار نمی شم. 

و خانم اگر دوباره غض  نمی کنید باید بگم چاره کار شما 

 منه. پیش

و چاره تو فقط به درد خودت می خوره. توو مگوه بوه جوز     

 دردسر کار دیگه ای هم بلدی؟ 

طفو معصوومو  اون منم صد بار بهت گفتم من  ،قبال گفتی

ایون  آقوا   ینکنه جلو !بدبخت نمی کنم. باجی الل شو الل

اگه بفهموم   کنه،یاد هندستون  یلشو فحر  ها رو بزن  
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موی ری و دیگوه    ،و چرا خود شیرینی می کنی، بی چون 

 برنمی گردی.

 سرک کشید و گفت: حجره جلوی در باجی به داخو

و خانم آقا سرشون شلوغه. شما برید کارتون و انجام بدین 

 من همینجا منتظر می مونم.

سجادی با دیدن شمسی از جاش بلند شدو به شواگردش  

 اصغر گفت:

 بیار یو بپر واسه خانم چای

 بوا دوستانشوان   کوه منصوور   شمسی بوا دیودن ابوراهیم و   

 گفت: دبودنها مشغول بسته بندی کارتن 

و آقا خدا بهتون خیر بده. اینا کمك های شوما بوه جبهوه    

 ست؟

 حاجی سرش را تکان داد و گفت:

جموع موی کنویم ایون جوونوا بسوته        حجره داراو بله منو 

بندی. بعد هم با منصوور موی بوریم مسوجد از اونجوا هوم       

 ست رزمنده ها.ایشاال می ره می رسه د

 ش گفت:نشمسی رو به ابراهیم و دوستا

 و خدا اجرتون بده

 زیر ل  گفت: ابراهیم بدون اینکه سرش را بلند کند

 و سالمت باشین.
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و آقا اومدم همراه باجی واسه دخترا خرید کنم. وقت چای 

 خوردن ندارم.

سجادی ضمن بلند کردن در قابلمه ای که شمسوی آورده  

 گفت:بود، بویی کشید و 

 و ملو همیشه اشتها بر انگیزه.

 و نوش جونتون آقا.

بیرون کشید و دسته ای اسوکناس   سجادی کشوی میز را

 بدون شمارش به شمسی داد و گفت:

و تا اینجا اومدی دست خالی برنگورد. بورای خوودت هوم     

 خرید کن.

شمسی که از خوشحالی نیشش تا بناگوش باز شده بود از 

 ش بلند شدو گفت:یجا

تونو از سرمون کم نکنه. عصری زود برگردیود  ه ا سایو خد

 . و از در حجره بیرون رفت.عمارت منتظرتونم

باجی که زیرکانه شمسی را زیر نظر گرفته بود با حسادت 

 گفت:

 و خانم جون خدا شانس بده؟

 و چرا؟

و پسر نیاورده و انقدر عزیز؟! معلوم نیست اگه وارث خوور  

 ی کردزاییدی حاجی واست چیکار م می

 شمسی با خنده گفت:
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 و الهی شکر آقا دوستم داره چه با پسر چه بی پسر.

 باجی که کوتاه بیا نبود ادامه داد:

و خانم گول این ولخرجی های آقا رو نخورید. یه روزی به 

 حر  من می رسید که امیدوارم دیر نشده باشه

مده بوود  خونش به جوش آ شمسی که از حر  های باجی

 گفت:

سه. دیگه از صبح تا حاال یه دم داری زیر گوشوم  و باجی ب

عین وروره جادو ساز مخالف می زنی،اصوال برگورد خونوه    

 الزم نیست منو همراهی کنی.

کشوید و   رابازارچه ایسوتاد و چوادر شمسوی     باجی وسط

 گفت:

 و بیاید از این طر  بریم

 و چرا داری راهو دور می کنی؟

اسم که غی  موی  و خانم تو این کوچه من یه نفرو می شن

دونه و تا حاال هرچی گفته درست درومده. هوم فالوه هوم    

 تماشا. شاید دوایی داد شما حامله شدی و پسر زاییدی.

 و تو ملو اینکه ول کن نیستی.نه؟

 و ضرر که نداره، عوضش سرمون گرم می شه.
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به انودازه حوو     خانه ای بود کوچك و قدیمی با حیاطی

 عمارت. دیوارها مخروبه، نه حوضی نه درختی! 

پر از لباس هوای چورک و    شیر آب چکه کنان توی تشتی

ن حیاط آکنده از کبوتر و هوا سوفید شوده از   کلیف! آسما

ها نبوود و   کفتر چاهیپرهای پراکنده، صدایی جز پر زدن 

 زیر پا سیاه شده از قره ماش و ارزن.

 اشته بود گفت:شمسی که وهم برش د

 و باجی اینجا کجاست منو اوردی؟

 باجی بی تفاوت چند بار داد زد: صاح  خونه!

زنی با موهای ژولیده و حنایی، لباسی منودرس و دمپوایی   

به پا که ناخن های حنا بسته اش پیدا بود از زیور زمینوی   

 تاریك بیرون آمد و با پرخاش گفت:

 ی رو سرت.و کیه؟ چرا هوار می کشی؟ خونه رو گذاشت

 نمایان کرد و گفت: او با دیدن باجی لله های سیاهش را 

و ای باجی ورپریده تویی؟ من فکور کوردم غریبوه اوموده.     

 برید پایین من االن میام

 شمسی زیر گوش باجی گفت:

ن شدم. این اگه بلد بوود غیو  بگوه  حوال و     و من پشیمو

 روزش این نبود
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 می گفت:آراباجی به 

 داره. خانم نترسید.و یه بار که ضرر ن

از پله های آجری و ترک خورده پایین رفتنود. شمسوی از   

بود سورش   پیچیدهبوی تند دود و اسپند و عود که درهم 

گیج رفت و چشم هایش سوخت. در تاریکی بوه جوز نوور    

 کمرن  شمع چیزی پیدا نبود.

شمسی به کمك باجی روی مبلی شکسته نشسوت و هور   

 دو منتظر فالگیر شدند. 

 دری پنجره ای باز کن. ،اجی دارم خفه می شم. پاشوو ب

 و اساعه صداش می کنم.

باجی هنوز به خودش تکان نداده بود کوه اقودس بوا یوك     

سینی چای وارد شود و آن را روی میوز شیشوه ای تورک     

 خورده جلوی شمسی گذاشت و گفت:

 بفرمایید

نگواه  شمسی با اکراه به استکان های کلیف و پور از جورم   

 گفت: انداخت و

 و میو ندارم مرسی.

چشومی نوازک    ،ابرویی باال داد اقدس پا روی پا انداخت ، 

 کرد و گفت:

 و فال کدومتونو اول بگیرم؟

 باجی گفت:
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خوانمو  فوال  شمسی جون بار اولشوه ل فوا    ،و اقدس خانم

 بگیر

 و پس دفعه اولته! دستتو بده ببینم.

شمسی دستشو جلو بورد و اقودس نگواهی بوه آن کورد و      

 :گفت

 و وااای...وااای..

 شمسی که کنجکاو بود گفت:

 و چی می بینی؟

 شوهرت دوستت داره اما... ،و بختت سیاهه 

 و اما چی؟

 و اجاقتو بستن، کورش کردن

 باجی گفت:

 تونی بازش کنی؟ و اقدس جون می

 اقدس شانه هاشو تکان دادو گفت:

! معلومه که موی توونم کوارم اینوه. اموا       و حرفایی می زنیا

 داره خرج

شمسی ل  باز کرد تا حرفی بزنه اما بواجی پویش دسوتی    

 و گفت: کرد

 و هرچی بگی قبوله. خانم مشکو پولی نداره

واس رالب انوداخت و سوپس    اقدس تو سینی بزرگی رمو

 و گفت: ندازیر لبی وردهایی خو
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و شوهرت پسر می خواد اگه درسته بگو ادامه بدم اگه نوه  

 پاشید برید وقت منو نگیرید.

 مسی سر به زیر گفت:ش

 و بله درسته

 اقدس ادامه داد:

 و فاهرا دوستت داره اما دلش پیش کس دیگه ایه

 شمسی که دهانش از تعج  باز مانده بود گفت:

 و بگو اون زن کیه؟

اقدس ژستی ماهرانوه گرفوت و زیور لو  وردی خوانود  و      

 گفت:

 و یه زن چاق و بی قواره و بی ریخت. زیادم می بینیش

 ت: شمسی گف

 نمی شناسم و با این مشخصاتر و اخه من کسی

 و به زودی می شناسیش

س سردرد گرفته بود و قلبش اقد شمسی که از حر  های

 گفت: می شدفشرده 

 و بسه دیگه باجی بلند شو بریم 

ندن کرد شمسی گوش نوداد و بوا   هرچی باجی اصرار به ما

ه ین باال رفت و خودش را به کوچعجله از پله های زیر زم

با قدم های بلند رساند و چند نفس عمیق کشید و سپس 

 و سریع وارد بازارچه شد.
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دفش رسویده بوود بوا خرسوندی     هباجی که تاحدودی به 

مقدار قابو توجهی اسکناس کف دست اقودس گذاشوت و   

 گفت:

 و واقعا سن  تموم گذاشتی اقدس جون. دوباره میارمش

 اقدس سری از روی تاسف تکان دادو گفت:

ی تو شی ونو درس می دی. خیلی نموك نشناسوی،   و باج

 حیف این زن که خدمتکارش تویی.

 به شمسی رساند و گفت: را باجی خودش

و خانم چرا عصبانی شودی؟ بودبخت داشوت راسوت موی      

 گفت. چرا از حقیقت فرار کردی؟

شمسی ایستاد و تو صورت باجی با عصبانیت نگواه کورد و   

 گفت:

ها خیلی عوادت داری. اموا    و معلومه که تو به این جور جا

 من نه. حاال هم زبان به دهن بگیر تا برسیم به عمارت.

 باجی با دلخوری گفت:

 و ای باجیه بدبخت به خدا که دستت نمك نداره.
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 چند روز بعد

جلووی آینوه از الی شوانه     شمسی موهای کوتاه و فرش را

! داشت صا  و مرتبشان کندرد و سعی ای چوبی رد می ک

او به پیرهن سیاه و پولك دوزی اش نگاهی انوداخت و در  

 دلش گفت:

و اصال حوصله مجالس زنانه رو ندارم. کاش بهونه ای برای 

و به جاش بورم خونوه عوذرا و     پیدا کنمنرفتن به مولودی 

 پارچه ها رو بدم بدوزه.

یورون آورد و  پارچوه هوا را ب   ،شمسی با این فکر بلند شود 

 زد. بلند فریاد صدا با ناهید و رابعه رو

 سر وارد اتاق شد و پرسید : به گیپورچادر باجی 

 و خانم حاضرین؟

 شمسی روی تخت دراز کشید و گفت:

و تو  برو از جان  من عذرخواهی کن. امروز حالم مسواعد  

 نیست.

 باجی نگاهی به سر اندر پای شمسی انداخت و گفت:

 خانم.ال به دور و ب

 و درد همیشگی بی حالی و بی جونی. ضعف عمومی !

 جی دست روی پیشانی شمسی گذاشت و گفت:با

رو شکر ت  نداری. اصال من هوم نمیورم. بوه زهورا      و خدا

دم از طور  موا عوذرخواهی    زنم پیغوم میو  خانم زن  می
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رم االن براتون ماهیچه بار می ذارم بخورید تا بهتر کنه. می

 بشین.

 کنان گفت: شمسی اعترا 

و نه زشته بنده خدا بتول خانم از یه ماه پیش مارو وعوده  

 و انجام می ده.ته. تو برو تا برگردی رابعه کارارگرف

 مرت  کرد و گفت: باجی چادرش را

و هرجور شما صالح موی دونوین. موی رم اموا خیلوی زود      

 برمی گردم.

سوی بلنود شود و    با رفتن او دخترها وارد اتاق شودند. شم 

 کیسه گذاشت و رو به آنها گفت: ها را درپارچه 

و هر دو آماده بشید می ریوم خونوه عوذرا خوانم. براتوون      

پارچه خریدم. اندازه هاتونو بگیوره توا عیود نشوده ببوره و      

 بدوزه.

و با خوشوحالی   دبه هم کوبیدنان را شیناهید و رابعه دستا

 شمسی دوباره دراز کشید و چشم بعد از اتاق بیرون رفتند

روی هم گذاشت و به زنوی کوه فوالگیر توصویف      رایش ها

 فکر کرد.  خوب کرده بود

ش بست. او هرچه تالش یکباره هیبت باجی در ذهنش نق

کرد تا خودش را قانع کن که افکوارش پووو و بوی معنوی     

 ، فایده ای نداشت.ست
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اتواق مخصووس سوجادی     ناخود آگاه بوه  از جا بلند شد و

ی ها، میز تحریر آقوا،  رفت. همه جا مرت  و تمیز بود پشت

قلیوان   ،لباسی گوشه اتاق، چپق  زیر شلواری آویزان به جا

دفتر حساب و کتاب و چرتکه روی طاقچوه. هویچ چیوز     ،

 مشکوک و غیر معمول به نظر نمی رسید.

باز کرد کت و شلوارهای اتو کشیده آقا،  شمسی در کمد را

های واکس زده و براق، شمسی که از فکور و خیوال    کفش

د شرمنده شده بود ناگهان زیر پایش چیوزی احسواس   خو

 کرد.

از روی فورش برداشوت.    خم شد و شئ کوچك و براقی را

 بار در دستش آن را غلتاند و زیر ل  گفت: چند

 و گردنبند ماهی شکو باجی اینجا چه می کنه؟!

فرو خورد و ناخودآگواه اشوك در    شمسی بغض گلویش را

ا عشوق سوجادی   چشمانش حلقه زد. او کوه یوك عمور بو    

زندگی کرده بود عقلش بر خوال  قلوبش حکوم موی داد.     

 من قش می گفت باور کن و قلبش انکار می کرد.

از کرد و اینبوار بوی هود     ب شمسی دوباره کمد حاجی را

رد پای دیگوری از بواجی    شایدبیرون ریخت تا  کشو ها را

 پیدا کند. 
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 می آمد. یشاه اختیار اشكبی دست و پایش می لرزید و 

گردنبند  بواجی  پاک کرد و  با ورود دخترها چشمهایش را

 و گفت: کردمشتش پنهان  را در

 و بچه ها حاضرین ؟

نگاه کرد  بود سر  شده از گریه کهمادرش ناهید به چهره 

 و با دلواپسی پرسید:

 و چی شده؟ گریه کردی؟ چرا کمد آقا جونو بهم ریختی؟

ی گردوند م شمسی در حالی که وسایو کمدو سر جاش بر

 گفت:

 و چیز مهمی نیست. بهتره زودتر بریم.

 و تا نگی چرا گریه کردی من هیچ جا نمیام

قورت داد و به یکی از آلبووم هوا اشواره     شمسی بغضش را

 کرد و گفت:

که مون و آقوا جونوت جووون     زمانیو به یاد گذشته افتادم 

جای نگرانی نیست  بودیم. احساساتی شدم و گریم گرفت.

 عزیزم.

به حالت اولیوه اش   راعه به ناهید کمك کرد و کمد آقا راب

شدند رابعه زیر گوش ناهیود   برگرداندند. وقتی از کار فارغ

 گفت:

خوووب نیسووت بهتووره از رفووتن اصووال ووو خووانم حالشووون 

 منصرفشون کنیم.
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و سعیمو می کنم ولی اگر کمی پیاده روی کنه شاید حال 

 و هواش عو  بشه.

حو  منتظور  ی حیاط  لبه  درناهید با دیدن شمسی که 

 نشسته بود گفت:

مامان واج  که نیست همین امروز بریم خیواطی! حواال   و 

 تا عید خیلی مونده.

 مرت  کرد و گفت: شمسی چادرش را

می خواهم یك خرده هوا بخورم. زودتر بریم تا قبو از نه  و

 ش  برگردیم. تاریکی

شمسی که نایی بورای راه رفوتن نداشوت دسوت رابعوه را      

 رفت و هر سه از عمارت خارج شدند. گ

ورد مودل و طرحوی کوه موی     ناهید در طول مسویر در مو  

حر  میزد اما شمسی ذهنش جای دیگری  خواست بدوزد

 و از ناباوری مات و مبهوت مانده بود.  بود

حواال   اسوت؛  نفهمیده و پروراندهکه چگونه مار در آستین 

 شنود.باید از زبان یك فالگیر بی سئاد همه چیز را ب

زن دوم حواجی  بواجی   او با خود کلنجار می رفت که اگور 

باشد با بردن من پیش غیبگو راز خودش را آشکار ساخته 

 است.

 گووش  اشمسی از شدت سردرد گفت کاش حر  رابعوه ر 

 برای خیاطی خوش یمن نیست.اصال  کرده بودم. امروز 



 دلواپسی/ 26

 

 ناهید ایستاد و گفت: 

 و می خوای برگردیم؟

م. توان اینکه یه روز دیگه من ک ی حوصله و نه راه زیاده و

 این مسیرو طی کنم ندارم. دوباره

ا ذوق زده و شمسی پریشوان  هپشت در خانه عذرا ، دختر

 .دو منتظر باز شدن در شدن دلحظه ای ایستادن

باز کرد و با دیدن شمسوی بوا رویوی گشواده و      عذرا در را

 لبخندی بر ل  پذیرایشان شد. 

 پذیرایی نشستند عذرا گفت:وقتی همگی در اطاق 

دی؟ کوافی  ممسی جان چه عج  از عمارتت بیرون اوو ش

 ت برسم.بود زن  بزنی تا من خدم

ی گشواده و  م گرفته بوود اموا حواال بوا دیودن رو     دل یکمو 

 شد. بهترخوبی که تو داری حالم  ی روحیه

 عذرا چشمی تن  کرد و پرسید:

 و خدا نکنه چرا دلت گرفته بود؟

ره به او فهماند کوه جلووی دخترهوا چیوزی     شمسی با اشا

 نپرسد.

 عذرا گفت:

و شیرینی میارم بخوری تا کامت شیرین بشوه و از تلخوی   

 در بیای.

 با رفتن عذرا از اطاق ناهید گفت:



 27/ بهاره شیرازی

 

 و مامان این خانم چقدر مهربونه!

 و همین وره عذرا خیلی زن با محبتیه.

 رابعه کنار پنجره ایستاد و گفت:

یی دارن! یه حو  نقلی بوا فوواره ، یوه    و چه حیاط با صفا

تخت بزرگ ، درختایی که تن از بورگ عریوان کورده اموا     

 همگی منظم و زیبا. 

 سپس با اشاره انگشت گفت:

اونجارو ببین. چه قفوس قشونگی! چوه قناریوه      و ناهید بیا

 !خوش صداییه

 ناهید کنار رابعه رفت و باهیجان گفت:

 ببین و وای مامان راست می گه. تو هم بیا

روی بخواری گورم موی     شمسی در حالی که دستهانش را

 حوصلگی گفت: کرد با بی

و صداشو می شنوم. عذرا همیشه با سلیقه و هنرمند بوده. 

هنور موی ریوزه واقعوا در     یه این که میگن از هر انگشتش 

 درسته.مورد عذرا 

عذرا که حر  های آخر شمسی را شنیده بوود بوا سوینی    

 چای وارد شد و گفت:

 ؟ریزه از هر انگشتش هنر می کیشمسی جان  و

 :گفتناهید با خنده 

 و مامانم داشت در مورد سلیقه و هنر شما حر  میزد
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و شمسی جان ل ف دارن. اینجوریا هم نیست. حاال فصوو  

گس سرماست و نمی شه زیاد بوه حیواط و درختوا رسوید    

. باید بهار تشریف بیاریود. تموام درختوا بوه گوو موی       کنم

کنه. توی ایون فصوو    شون همه جا رو پر میشینن و ع ر

بیشتر درختا رو پسورم بوا دسوتای خوودش      صفایی نداره.

 کاشته.

 به شمسی گفت: رو سپس

و اینجا در مقابو عموارت شوما کوه پور از درخوت و گلوه       

 بیابونی بیش نیست.

 شمسی آهی کشید و زیر ل  گفت:

و تو عمارت ما زمستون و بهار نداره. چهوار فصولش بووی    

   و خیانت می ده.فری

 تعار  کرد و گفت: عذرا  فر  شیرینی را

و بخور خودم درست کردم. دو تا جعبه هم گذاشتم کنوار   

قواش جبهوه.   یش  ببرم مسجد برسونن دست بهوروز و رف 

نمیدونم چی شده اما م مئنم دلت پور خوون تور از مون     

 نیست.

سپس رو به دخترا گفت بچه هوا بریود توو حیواط قنواریو      

 وطی هم دارمببیند، ط

 رابعه گفت:

 و جدی میگید؟ حر  هم می زنه؟
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ا رو م موئن نیستم.قفسوش توو    و با من بله، اما شما دو ت

ته حیاطوه. بریود تماشواش کنیود شواید باهواتون        انباری

 دوست بشه.

ا عذرا خودشوو نزدیوك شمسوی کشوید و     هبا رفتن دختر

 گفت:

 بگو ببینم. مردم از نگرانی. صورتت شده ملو گوچ و خوب 

 سفید دیوار

باز کورد.   به یکباره بغضش ترکید و سفره دلش را شمسی

 از روی تاسف تکان داد و گفت: سرش راعذرا 

و تو خانم با کماالتی هستی چرا خودتو هم سو ح بواجی   

می کنی تا هرجا دلش می خواد تورو ببره؟ اشتباه کوردی  

 رمال و فالگیر و آینه بین همشون الکی و برای تلکه پوله. 

ین چه بالیی سر خودت آوردی؟ بوه قوول خوودت اگوه     بب

باجی طر  توجه شوهرته پس چرا باید تورو مجبوور کنوه   

بری پیش رمال. این باجیه که بوه ایون مزخرفوات اعتقواد     

 داره نه تو! عاقو باش! 

اون تو گردنی که پیدا کردی حتما موقوع تمیوز کواری از    

 گردنش باز شده. اتفاقه دیگه میوفته.

از من به تو نصیحت اینو آویزه گوشت کون،  شمسی جون 

 هیچ وقت همه چیز اون طوریکه به نظر می رسه نیست. 
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قدر خاطر هیچ کس ندونه من که می دونم آقا سجادی چ

تو رو می خواد، بعد از خدا بیامرز شوهرم چنود بوار رفوتم    

وام گرفتم، قر  گرفتم، منی که چند  ،شوهرت ی حجره

م چشم پاک تور از اون سوراغ   ا ساله نون خور آقا سجادی

 ندارم. 

بوا سویلی    ،دارم خودت می دونی من شورایط موالی بودی   

 با خیاطی و بافتنی و شیرینی نگه می دارم؛صورتمو سر  

قسط هام عقو   چند ماه چند ماه  ؛در میارم موخرجپزی 

یوه   می افته اما شوهرت بنده خدا یبار هم به روم نیاورده؛

 رتم نگاه کنه. سرشو بلند نکرده تو صو ربا

اصال این حرفا برازنده آقا سجادی نیسوت. شمسوی جوون    

بدت نیاد برو دهنتو آب بکش، دلتوو صوا  کون توا بشوی      

 اون شمسی خانم قبو. پیش هیچ احدو ناسی هوم غیبوت  

 .دارهگناه  ،نکنو بنده خدار

 اق عذرا گفت:اتا به هبا برگشتن دختر

 و من برم مترمو بیارم اندازه هاتونو بگیرم.

 :پرسیدناهید با دیدن چشم های خیس مادرش 

چی شده که به من نمیگی؟ یعنی عذرا خانم محرم تر از و 

 منه؟

 شمسی زد روی پای ناهید و گفت:
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 پسرش که رفتوه  زنی؟ عذرا جون از دوری ا میچه حرفو 

 ومد. اهاش گفت، اشکم در دلتنگیاز و  جبهه

 متر به دست روی صندلی نشست و گفت: عذرا 

 ی کدومتونو بگیرم؟ اول اندازه و   

 ناهید گفت:

 اول رابعهو 

 در ار ایسوتاد و او هوم تموام انودازه هوا      رابعه جلوی عذرا 

گرفت و یادداشت کرد.  را بعد اندازه ناهید .دفترش نوشت

 و گفت: چند مجله مدل لباس نشانشان داد

رو سور فرصوت ببورم و     هوا  هانتخاب کنید تا مون پارچو  و 

 بدوزم. 

 و گفت: با بی میلی ورق زدناهید 

 اگه اشکالی نداره من خودم می خوام طرح بدم و 

 چرا که نه!و 

. عوذرا  دلخوواهش ناهید شروع کرد به دادن طرح و مودل  

 بعد از اینکه با دقت گوش کرد گفت:

م حرفی نیست اما نمی تونم سوریع بهتوون تحویوو بود    و 

م اش شال و کاله موی بواف  چون دارم برای بهروز و هم رزم

 یه کمی سرم شلوغه 

 شمسی گفت:
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رو ول کن ما که  لباسا  چه عالی. دستت درد نکنه، اصالو 

 عجله نداریم

 سعی میکنم تا قبو از نوروز بدوزمو   

 رابعه گفت:

 اما من لباس ساده تری می خوام.  -

 ناهید گفت:

 مگه مدل لباس منو دوست نداری؟ خیلی بهمون میاد. و 

سوت دارم لباسوم خیلوی سواده و     ودبه شما بله. اما من  و

 معمولی باشه

 شمسی گفت:

خوب فکراتونو بکنید چون قراره این لباسارو بپوشید نوه  و 

دوسوت  اینکه تو کمد آویزون کنید. پوس هور مودلی کوه     

 انتخاب کنید تا بعدا پشیمون نشید. دارید

 رابعه تشکر کرد و ناهید گفت:

ن مدلی کوه  و اما مال من نمی خوام ساده باشه. ل فا همو

 گفتم بدوزید.

 عذرا گفت:

 و چشم

 شمسی از جاش بلند شد و گفت:

و عذرا جون وقتتو نمی گیریم. ما هم تا هوا تاریك نشوده  

 زودتر برگردیم عمارت
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گرفت و زیر  رفتند و عذرا دست شمسی را دخترا جلو جلو

 گوشش گفت:

آقا به تو وفواداره. اموا اگوه دیودی     حاج و من م مئنم که 

دستم برمیاد به من زنو  بوزن هور کواری بگوی      کمکی از

 انجام میدم. 

حتی برم بازار  اصال می خوای از فردا باجیو تعقی  کنم یا

ببینم شوهرت کجا میره و کجا میاد. اگر هم نموی خووای   

لوت راحوت   آدمشو دارم برات خبر بگیره توا خیا خودم برم 

 ش نداره.بشه که شوهرت ریگی به کف

 نگاه کرد و گفت: شمسی به چشم های عذرا 

تری. اما  نزدیكو ازت ممنونم. تو از خواهر نداشتم به من 

 نیست.الزم ا این کارواقعا 

 عذرا گفت:

و ما دوستای قدیمی هستیم. معلومه که باید به فکور هوم   

 باشیم

 شمسی صورت عذرا را بوسید و گفت:

، بورای مون هوم    رو دعا می کنی بهروزتوقتی و سر نماز 

دا به حرمت وجود پسر تو نیم نگاهی هم دعا کن. شاید خ

به حال زار من بکنه. امیدوارم هرچوه زودتور بوه سوالمت     

 برگرده و دلت شاد بشه.

 عذرا با غمی در چهره و اندوهی در صدا گفت:
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توو در مقابوو   ی و پس دلتو بذار جای دل من کوه غصوه   

 های من چیزی نیست. دلواپسی

موان نمیوای؟   شمسی با صدای بلنود ناهیود کوه داد زد ما   

خداحافظی کرد و هر سه با هم به طور  عموارت بوه راه    ،

 افتادن!

 

 
                                

  

 

با خود به حر  های عوذرا   بود و شمسی به فکر فرو رفته

کرد. گاهی دلش را جای دل او موی گذاشوت و از    فکر می

و آرام می گرفوت، گواهی هوم     می کشید خجالت شخود

پیچیود و او را از پوا    موی  در وجوودش و دلواپسی  اض راب

 آورد.  درمی

دری و گذشوت  شمسی به دل بزرگ عذرا فکر کرد ، به ما

، بوه اینکوه   او، به صبر و استقامتش، به اعتقواد و تووکلش  

و مخلصوانه   چون و چرا بیچگونه عذرا جگر گوشه اش را 

بوه آفریودگارش    انه، مخلصبه میدان جن  فرستاده است 

 انتظار قناعت کرده! به و فقطسپرده 

 ناهید گفت:
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موی شوه بورم خونوه      دارم؛ و مامان چند تا سوال ریاضوی 

 ازش بپرسم؟ شوکت

یلی مع وو کوردیم،   ببین هوا تاریك شده. خونه عذرا خ و

 اگه واجبه برو ولی خیلی زود برگرد.

 ناهید زیر گوش رابعه گفت:

 اعد نیست مراقبش باش.و مامانم اصال حالش مس

 گرفت و گفت: را فتن ناهید رابعه دست شمسیبا ر

و دستمو بگیرید، کوچه ها ناهمواره مراقو  باشوید زموین    

 نخورید.

عموارت بچوه هوای قود و نویم قود بوا توو           ی تو کوچه

شون از آب کلیوف  لباسهاو  بودندبازی  مشغول پالستیکی

 اگو آلود بود. شمسی با دیودن آنهوا دسوت رابعوه ر     جوی

 فشرد و گفت:

ونون  به حال کودکی. نه رنجی نه دردی، نه می دو خوش 

، نه رفاقت، نه خیانوت! از صودای   جن  چیه نه نون ش  

همه چیز واسشون سورگرمیه.   تیر و تفن  به وجد میان و

با قو خوردن توپی خوشحال و با پاره شدن توپی ناراحت. 

بیونن و هموه چیوز در     دنیا رو زیبوا و بودون تواریکی موی    

 شنگه.نگاهشون آسمونی و ق

و شما درست می گید اما این حر  ها در مورد بچه هایی 

 کنه که اجازه بچگی کردن دارن.  صدق می
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نه در مورد من و املال من که تو کودکی مردیم و درکوی  

از بچگی کردن و قو خوردن تو  در ذهن نداریم. زندگی 

مووا سراسوورش درد و رنجووه و وفیفمووون بووراورده کووردن  

 . بزرگ ترهاستی خواسته 

همیشه بزرگیم در حالی که جله موان بوه کووچکی بچوه     

 ست. های دیگه

 دور شانه های رابعه حلقه کرد و گفت: شمسی دستش را

و حق با توئه. ما بزرگتر ها گاهی ملو جادوگرها  بدجنس 

روزگواره!  گاهی ملو فرشته ها مهربوون، رسوم    شیم و می

ر و رابعه جان هرکس تقدیری داره و دنیا رو به قودر شوعو  

بینه و گذران عمر می کنوه. امیودوارم مون بوه      فهمش می

در عموارت بوه توو فلوم نکورده      و عقلم ، اندازه اختیاراتم 

 باشم.

و اتفاقا خانم اگر وجود شما در عمارت نبوود توا بوه حوال     

 حتما باجی منو سر به نیست کرده بود.

و خبر نداری زنده بودن خود منم شانسیه. کسی از دسوت  

 داره!باجی آرامش ن

ضوولی نباشوه میشوه بپرسوم چورا بواجیو از       و خانم اگه ف

 عمارت بیرون نمی کنید؟
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گوه بایود    اما حواجی راضوی نیسوت. موی     ،و من می خوام

ی که داری کمك حالته. بیوراه  بمونه، بخاطر ضعف جسمان

 فلمش بیشتر از ل فشه.  گه اما نمی

کنوه بواور    خدا شاهده وقتی می بینم با تو بد رفتاری موی 

دلم به درد میاد. بهش هم تذکر می دم اما گوش نمی کن 

 کنه. باجیه دیگه تو به دل نگیر.

و خانم من کی باشم که به دل بگیورم؟ هموین کوه شوما     

 هستید مایه دلگرمیه.

شمسی با دیودن مورد جووانی کوه      دبه در خانه که رسیدن

 منتظر ایستاده بود از رابعه پرسید:

 و این ابراهیم دوست منصور نیست؟

 و نمی شناسمش

 ابراهیم جلو آمد و سر به زیر رو به شمسی گفت:

 و من ابراهیم رفیق منصورم. بنگاه دار محو

 بله شناختم. با منصور کار دارید؟ و

 ابراهیم به بسته جلوی پایش اشاره کرد و گفت:

نو آقا دسوتور دادن بوذارم توو حیواط عموارت.      و این کارت

 هرچی زن  زدم کسی درو باز نکرد.

 سی کلید انداخت و گفت:شم

 و بفرمایید داخو.
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اق چایخانوه کوه در راهوروی    تو همه جا تاریك بوود و در  ا 

 نبود. یورودی قرار داشت کس

اق منصور کوه روبوروی چایخانوه بوود سورک      تابراهیم به ا

 کشید و گفت:

 ستیو منصور ن

 شمسی گفت:

از  و حاجی از بازار و باجی هم از مولودی هنوز برنگشوتن. 

 ذشته چرا انقدر دیر کردن!مغرب گ

ابراهیم به رابعه که در تواریکی بوا احتیواط راه موی رفوت      

 گفت:

 و بایستید تا من چراغ هارو روشن کنم

با روشن شدن چراغ های سر دیوار شمسی غرولند کنوان  

از پلوه هوا بوه طور      و  شد حیاط وارداز دیر کردن اهالی 

 رفت.اتاق ها باال 

وشه حیاط گذاشت و خواسوت  گ ابراهیم امانتی سجادی را

 از در بیرون برود که با صدای رابعه به عق  برگشت. 

او با دیدن چشم های سیاه و گیورای رابعوه کوه چوون دو     

فانوس در تاریکی ش  می درخشوید بور جوای میخکووب     

 شد.

 از ابراهیم دزدید و زیر ل  گفت: رارابعه نگاهش 

 سرتون ببندید. و ل فا درو محکم پشت
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ا دسوت پواچگی چشومی گفوت و بوه سورعت از       ابراهیم ب

 پشت سرش بست.  را عمارت بیرون رفت و در

رابعه که از نگاه گرم و مهربان ابراهیم سورخوش و دلگورم   

 .شدپختن شام  مشغولشده بود شاداب و سرحال 

 

 
                                

  

 

چراغی از راهرو گذشت و هیچ شمسی بدون روشن کردن 

، باشد الهام شده او چیزی به انگار وسمت اتاقش رفت. به 

 پشت در اتاق سجادی ایستاد.

پوا و آن پوا    بعد از چند بار این شود یا نه؛داخو  بودمردد 

اما قفو بود و باز  ،در نهایت دستگیره در را چرخاند نکرد

اما فایده ای  کرد را باال و پاییندستگیره بار  شد. چند نمی

 نداشت.

 :صدا زد 

 و آقا آقا....اینجایید؟ حالتون خوبه؟

شمسی بی خبر و نگران از حال سجادی با مشت و لگد به 

صدا زد که به یکباره در  ادر کوبید و فریاد زنان سجادی ر

 اتاق باز شد.
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جلووش   خوواب شمسی با نگرانی به سجادی که با لبواس  

 نمایان شد نگاه کرد و گفت:

 و شما حالتون خوبه؟

 وری گفت:سجادی با دلخ

 و پس می خواستی بد باشم؟

باز نمی کنی؟ آقا به خدا داشتم از  چرا درو قفو کردی وو 

 نگرانی می مردم!

 آقا پشت به شمسی کرد و گفت:

 و خواب بودم.

 شمسی نگاهی گذرا به اتاق انداخت و گفت:

بوه خوواب بوی وقوت     و حاال چه وقته خوابه؟ شما عوادت  

 ؟!نکرده ناخوشی نداری. نکنه خدای

، دراز و نه دیدم خونه کسوی نیسوت حوصولم سور رفوت      

  کشیده بودم

 ك حاجی نشست تا از عذرا تعریوف کنود  شمسی کنار تش

 که ناگهان به نظرش صدایی از پستوی اتاق شنید. 

 از آقا پرسید:

 و صدای چی بود؟

 به خواب آلودگی زد و گفت: سجادی خودش را

 و کدوم صدا؟

 و یه صدایی از پستو شنیدم!
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ر و صودا  از در و دیوارش سو  و دائم عمارت قدیمی شده و

شه. اگه کاری نداری برو و بوذار اسوتراحت کونم.     بلند می

 برای شام بیدارم کن.

 شمسی که خیره خیره به پستو نگاه می کرد گفت:

 پشت در بود، من که رسیدم امانتیو آقا ابراهیم اومده بود 

ور و رفووت. نمووی دونووم منصوو حیوواطشوومارو گذاشووت تووو 

 کجاست!

 و من امروز نرفتم مسجد، منصور رفته کمك.

 شمسی درحالیکه به طر  پستو می رفت گفت:

 و آقا نکنه خونمون موش گذاشته؟

 حاجی با تحکم مانعش شد و گفت:

 و میذاری بخوابم یا نه؟ بیا برو بیرون.

شمسی که از رفتار حاجی شوکه شده بود چشمی گفت و 

وری به اتاق خودش پنواه بورد   بیرون رفت و با دلخاتاق  از

 پایید. ه باز گذاشت و یك چشمی بیرون رانیم اما در را

وز چند دقیقه ای نگذشته بود که در اتاق سجادی باز و هن

 هیکو باجی نمایان شد.

باجی به اطرا  با احتیاط سرک کشید و سریع از پله های 

 راهرو به طر  حیاط پایین رفت.
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باز  ند پنجره اتاقش راه بودفشرد را قلبشانگار شمسی که 

دیودن بواجی در    اموا  را استشومام کنود  کرد تا هوای تازه 

 حیاط به آنی چشماش سیاهی رفت و بی هوش شد.

 
                                

  

 

شمسی با شنیدن صدایی آشنا زیر گوشش به آرامی چشم 

گشود و با دیدن رابعه کوه بوا نگرانوی نگواهش موی کورد       

 و گفت: دی زدلبخن

 و چه خوب که هنوز شوهر نداری.

رابعه که از حر  شمسی چیوزی دسوتگیرش نشوده بوود     

 گفت:

و خداروشکر که حالتون جا اومد. معلومه که امروز خیلوی  

راه رفتید و خسته شدید. من گفتم نریم خیاطی اما شوما  

 گوش نکردید.

 سپس به سینی روی میز کنار تخت اشاره کرد و گفت:

، بخورید بعد بخوابید. صبح کوه بیودار بشوید    وردمو شام آ

 .حالتون خوب شده

 و ناهید از خونه شوکت برگشته؟

 رابعه من من کنان گفت:
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و واال دروغ چرا هنوز برنگشته اما زن  زد به شوما پیغووم   

 داد که دیر میاد نگران نباشید.

 و گفت: به دیوار تکیه داد شمسی نشست و پشتش را

 د بگو بیاد پیش من کارش دارم.باشه هر وقت اومو 

 اجوازه بدیود ببرمتوون   و خانم از صبح رن  به رو نداریود.  

 درمانگاه؟

 شمسی ابرو باال انداخت و گفت:

 و نه خوبم. شام بخورم بهتر هم می شم.

و خانم من کارارو انجام دادم منتظرم آقوا بیوان شامشوونو    

 خواین تا آمدن آقا پیشتون بمونم؟ بدم. اصال می

 جی کجاست؟و با

و ر کسوی من مشغول درست کردن شام بودم، و نمیدونم! 

شما از حال دیدم  ،بخورید غذا که آماده شد آوردمندیدم. 

 .رفتید

 و به زحمت افتادی. پاشو برو در کمد منو باز کن 

 باز کرد و گفت: رارابعه در کمد 

 ؟و چی می خواین

 و یه جعبه چوبی کوچك زیر بقچه! 

 دا کرد و به شمسی داد. پی رارابعه جعبه 

 شمسی گفت:

 و کلیدشم بده و حاال لبه فرشو باال بزن
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پیدا کرد و شمسی بوا آن در جعبوه را   رابعه کلید کوچکی 

باز نمود و از داخلش یك جفت گوشواره طال به شکو گو 

 بیرون آورد و کف دست رابعه گذاشت. 

 و گفت: کرد آنها را نگاه رابعه به دقت

 وهاتونو بزنید عق  تا به گوشتون بندازمو خیلی قشنگه. م

 عق  کشیدو گفت: شمسی سرش را

 تو بخشیدم. اینو یادگاری از من داشته باش.و نه. به 

 :پرسیدنده بود رابعه که از تعج  دهانش باز ما

 و خانم این کارا واسه چیه؟

 یش را که سرازیر شده بود با پشت دستشمسی اشك ها

 پاک کردو گفت:

 جون فقط خواستم واست کاری کرده باشم و هیچی دختر

 گفت:و  شمسی را در دستش گرفتهای  رابعه دست

و الهی رابعه بمیره که خانمش انقودر ناراحتوه و کواری از    

 دستش بر نمیاد.

 نوازش کردو گفت: شمسی سر رابعه را

 و خدا نکنه دختر جان.

و با من حر  بزنید، سبك میشید خانم. قول میودم زیو    

م و به کسی حرفی نزنم. به خدا راز دار خوبیم دهنمو بکش

 ، میشم سن  صبورتون. دوتا گوش دارم اونم مال شما

 و حر  دل من راز نیست که بر مال بشه، بی آبروییه
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 و بی آبرویی در مورد کی؟

 نزنی؟ یباشی و حرفصبورم و مگه قرار نشد فقط سن  

سپس تو گردنی بواجیو از جعبوه برداشوتو بوه آن نگواهی      

 و گفت: نداختا

توا   بوزن  و برو ببین اگه ناهید هنوز برنگشته بهوش زنو   

هوم بوا خوودت ببور     را غذا  زودتر برگرده خونه. این سینی

اشتها ندارم. در ضمن آقوا هوم خیلوی وقتوه برگشوته توو       

 اتاقشه

 رابعه با تعج  پرسید:

 و جدی میگید؟ پس سفره شامو زودتر بچینم.

 بذار بخوابم. و منو صدا نکن

 آقا تنها شام بخورن؟ ،بخشید خانمو ب

 شمسی پوزخندی زدو با کنایه گفت: 

راستی یادت باشه من فردا عمارت نیستم.  و آقا و تنهایی؟

 صبح میرم پیش یکی از قوم و خویشام.

ورده غذا از رابعه دلواپس احوال شمسی با سینی دست نخ

 بست. اتاق بیرون رفت و در را
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 سر به بالش فرو کرده و آنچنان گریست که گویی شمسی

یش را بشوید و از صفحه ذهونش  ها تمام غصه خواست می

در ذهن مرور کرد اش را  زندگی تمام . او به آنیپاک کند

 . ندیدخود  درردی از اشتباه و خ ا  و هیچ

برای او غیر ممکن بوود   تحمو این همه حقارت و کوچکی

 . ای بسیاری از ذهنش می گذشتو چراه

 و یك لحظه تصمیم گرفت برود، رو در روی باجی بایستد

تمام سوال هایش را از او بپرسود. بواجی تموام زنودگی او     

راویران کرده بود و شمسی دلیلی برای آن همه خویشوتن  

بنوابراین جسوورانه از روی تخوت     دیود؛  داری در خود نمی

را در دسووت  بلنوود شوود بووه سوومت در رفووت و دسووتگیره 

 چرخاند.

اما لحظه ای درن  کرد و خاطرات زندگی مشترکش را از 

ذهن گذراند و بوا استیصوال پشوت در نشسوت، سورش را      

میان دستهایش گرفت و آرام و بی صدا شروع به گریستن 

کرد، او می دانست جوابی به جوز انکوار از بواجی نخواهود     

 شنید و از آن پس عمارت بورای او جوای مانودن نیسوت،    

بنابراین چمدانش را از زیور تخوت بیورون کشوید و لووازم      

ضروری اش را در آن جای داد. آنگاه دفتر خواطرات سوال   
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ها زندگی زناشویی اش را برای همیشه بست و در چمدان 

 پنهان نمود.

برخواست اشك های صورتش را در  ازبا صدای تقه ای که 

 زیر تخت پنهان نمود.  چمدان راپاک کرد و 

بوی آنکوه از   نشسوت و   مادرشو کنار  شداتاق ارد ناهید و

 گفت: چیزی م لع باشد

. خووش  ریاضی خیلی برام سوخته  و وای مامان... یادگیری

به حال شوکت، خیلی خوب بلده. بیچاره هرچی سعی می 

کنه به من هم یاد بده اصال فایده نداره کوه نداره....خنگوه   

 تحان بدمجوری امه خوام  چ خنگم.... نمی دونم فردا می

 بوسید و گفت: راشمسی صورت ناهید 

و یاد می گیری عزیزم. یه کم بیشوتر توالش کنوی حتموا     

 موفق میشی.

و رابعه سفره شوامو چیوده بیوا بوریم بخووریم کوه خیلوی        

 گشنمه.

 و یه کاری باهات داشتم.

 و چی شده؟

ا از زیر بالشتش درآورد و در آن چوبی ر ای شمسی جعبه

دست ناهید کردو  درورد و بیرون آو و شش النگ باز کرد را

 گفت:
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و مدت هاست پیش خودم نگهشون داشتم اما حاال وقتشه 

 که از این به بعد پیش تو باشه.

 و اما اینا واسه خودته

و می دونی که من از جوونی هم عالقه ای به طال نداشتم. 

 خوشم نمیاد

 د کشوی میز آرایشش را بیرون کشید و جعبه مخملوی بع

 رون آورد و گفت:بزرگی بی

کوه   ا زندگی با پدرت تمام کادوهوایی رو و در طول سال ه

های مختلف به من داده توو ایون جعبوه قوایم      به مناسبت

ت کردم. حاال زمانی رسیده که نوه هووش و حوواس درسو    

استفاده، بهتره پویش  ی  نگهداری دارم نه جوانی و حوصله

 تو و مال خودت باشه.

 دیدن آن همه طال گفت: با باز کرد و ناهید در جعبه را

 و وای مامان اینا خیلی زیاده، آخه من باهاشون چه کنم؟

من بوود بوه بهانوه    ی  و پدرت قدیما که عاشق و دل باخته

های مختلف برام می خریود. مونم بوا اینکوه از جینگیوو      

پینگیو خوشم نمیومد برای خوشوحال کوردنش اسوتفاده    

 می کردم. 

قبت کن، یه جایی تو اتاقت تو هم ازشون با جون و دل مرا

قایم کن که فقط خودت بودونی. توو دیگوه خوانم بزرگوی      

شودی و روز بووه روز بوه ایوون چیوزا بیشووتر احتیواج پیوودا     
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 کنی.  می

درت خرجتو داد که چه بهتور،  و پ اگه دانشگاه قبول شدی

آورد، بفروش و خرج درس و مشقت کون  درولی اگه بازی 

نوا کسوی دراز    تا خدایی نکرده دستت جلوی هور کوس و  

 نشه. 

و درس خوون نشودی، نگهشوون دار     اگه هم شوهر کردی

برای روز مبادا. امیدوارم کوه هویچ وقوت روز مبوادایی توو      

 . باش داشته من از یادگاری صورت آن در زندگیت نباشه

نتوانسوت   و بسوت  را یشمسی گلو راه بغضدر آن لحظه 

 :پرسید ینگران با دیناه بیش از آن ادامه بدهد.

 افتواده؟  یاتفاق چه بگو اما. یبگ شما یهرچ قبول، باشه و

 شما اصال. یترسون یم منو یدار شده؟ دعوات جون آقا با

 بدونم تا بگو من به خدا رو تو یهست گهید جور هی صبح از

 !شده احوال ناخوش مامانم چرا

. کن میقا اتاقت تو ببر بردار نارویا. جون دیناه گهید بسه و

 یخووا  یم که فردا تا بخواب زودتر و وربخ شامتو هم بعد

 .ینمون خواب مدرسه یبر

 یشمسو . رفوت  رونیب اتاق از گرفته غم یا چهره با دیناه

 توا  دیکش شصورت بهرا  پتو و برگشت رختخواب به دوباره

 .شود تمام کابوسش و بخوابد دیشا

 یحرفها به و کرد یم یباز شیغذا با ییاشتها یب با دیناه
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 :گفت یسجاد. ردک یم فکر مادرش

 ؟یخور ینم چرا و

 ندارم اشتها و

 بخواب ریبگ برو ؟ینشست چرا پس و

 :گفت و کرد نگاه موشکافانه پدر صورت به دیناه

 مامووانو سووراغ سوفره  سوور شوه یهم ملووو چورا  آقوواجون وو 

 م؟یخور ینم غذا ادین یشمس تا یگ ینم چرا ؟یریگ ینم

 دهیخواب و ست خسته مامانت گه یم یباج چون و

 شوما  اموا  بوده، حال یب و خسته میقد از شهیهم مامانم و

 اون توا  و سفره یپا یاوردیم ویگرفت یم ستشود یرفت یم

 یچو  حواال . یبورد  ینم سفره تو دست شما خورد ینم غذا

 ؟یر ینم سراغش که شده

پرتواب   سوفره  وسوط  داشوت  دست ای که در لقمه یحاج

 :گفت تیعصبان با وکرد 

 از شودم  خسته نه؟ ای میکن فتکو نون لقمه هی یذاریم  و

 ذارمیو م سوفره  تو نون ییبدبخت چه با. دمیکش ناز که بس

 یهرکو  خدا، شکر خوره یم یهرک. بکشم هم ناز دیبا تازه

 .جهنم به خوره ینم

 :گفت شدو بلند سفره یپا از دیناه

 در. یسوت ین مایقود  جون آقا گهید ،یشد عو  جون آقا و

 یپا از منو مادر که یکس جهنم به بره دیبا که یاون ضمن
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 .اتاقش کنج به داده یفرار سفره

 رونیو ب اتواق  از دیو ناه کوه  دبده ادامه خواست یم یحاج

 .رفت

 کوه  ،او بوه  در یال از ینگاه مین مادر حال از نگران دیناه

 اتواق  بوه  سوپس  و انوداخت  بود رفته خواب به یکیتار در

 .برد پناه خودش

 واریو د در سور  یهوا  المو   نوور  از که اطیح به پنجره از 

 داد یم تکان تکان را برگ یب یها شاخه باد و بود روشن

 . انداخت نگاه

 و دیکشو  یحسورت  آه دیو ناه! یا جنبنوده  نوه  ،یا گربه نه

 بوه  و زد چانه ریز به دست و نشست پنجره کنار جا همان

 .کرد فکر خوب افتاده اتفاقات تك تك

 یبواج  بوه  ذهونش  مللث دیشیاند یم که یموضوع هر به

 . شد یم ختم

 چوون  کوه  آتشودان  در سور   های ذغال اطیح یکیتار در

قرار  یباج مکار یها دست در ش  دل در گرفته گر یتوپ

 کورده  یدسوت  شیپو  تا شد بلند ناهید د،یچرخ یم داشت

 دنیو د بوا  کوه  کنود  چواق  خودش حاجی را نایقل و باشد

 .شد منصر  تخت یرو یطال جعبه

 اتواق  بوه . نکورد  دایپ شیبرا ییجا یول کرد نگاه اطرا  به

 :گفت دیناه دنید با او رفت، رابعه
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 ؟یدید مادرتو و

 یدونو  یم. ستین خوب حالش اصال اما ششیپ رفتم آره و

 کوه  هیو باج خووش  حوال  خاطر به مادرم خراب حال رابعه

 جلوودارش  هوم  کوس  چیهو  و تازونهیم مراد اس  بر سوار

 .ستین

 چاره اما هخ رناک یلیخ عمارت تو یباج ندنوم نمودیم  و

 .میندار تحمو و صبر جز به یا

 :گفت و داد رابعه دست به ار طال جعبه دیناه

 .کن مشیقا جا هی واسم. تو شیپ باشه امانت و

 :گفت ینگران با جعبه در طال همه آن دنید با رابعه

 کنم؟ پنهانش کجا من آخه و

 شیپو  کوردم  اصرار مامان به یهرچ. دونم ینم منم واال و

 .نکرد که نکرد قبول ارهد نگه خودش

 دیو ناه بوه  بوود  گرفتوه  یشمس از که ییها گوشواره رابعه

 :گفت و داد نشان

 سر اصال خانمم نگران یلیخ من ،من به داده مادرت نویا و

 ارمینم در کارشون از

 :گفت شد و رهیخ اتاق گوشه به دیناه

 .میفهم یم یزود به و

 کردو پنهان شیها لباس ریز چمدان در ار طال جعبه رابعه

 :گفت
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 یها کهنه لباس یال طال همه نیا دنبال به یدزد چیه و

 .گرده ینم خدمتکار كی

 :گفت کردو تشکر دیناه

 انیقل جونم آقا واسه اطیح تو دمید ویباج. ممنونم ازت  و

 ینیریش خود یجوره چ بلده خوب یلیخ کنه، یم درست

 .کنه

 چواق  ونیقل واسش گفت من به آقا شام از بعد نمود یم و

 نیو ا نکورده  الزم گفوت  کوردو  لوس خودشو یباج اما کنم

 بعد منم. کنم یم درست براتون خودم ستین بلند دختره

 .اتاق تو ماومد کردم کارامو نکهیا از

 :گفت دادو تکان ار سرش دیناه

 حوالش  بوه  آسومون  یهوا  مرغ که ارمیب سرش ییبال هی و

 کنن هیگر

 خوودت  واسوه  ینکن یکار جون دیناه خدا به رو تو یوا و

 افسرده و ناراحت خانم یشمس یکاف اندازه به بشه. دردسر

 .نکن ناراحتش نیا از شتریب ل فا هست

 :گفت رفت یم رونیب اتاق از که یحال در دیناه

 .نباش نگران تو مراقبم، و
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 رشیو ز و دیکشو  قیعم ییبو و کرد بلند را قابلمه در رابعه

 یمو  ییخودنما آسمان وسط در دیخورش. کرد خاموش را

 کورده  آب یکم را اطیح س ح یها بر  آن یگرما . کرد

 .بود کاسته ی هواسرما از و

 یکی اطیاحت با خوردن زیل ترس از را اطیح یها پله رابعه

 . دکن نظافت اهار اتاق تا باال رفت یکی

 بوا  اموا   رفوت  آقوا  اتواق  سمت به شهیهم معمول طبق او

 وگووش  شود  خکووب یم در پشوت  ،یبواج  یصودا  دنیشن

 .ستادیا

 و یخودمان یباج. نداشت باور دیشن یم که را چیزی رابعه

 :گفت یم است کالم هم نزدیك یدوست با ییگو یمیصم

 یبو  حور   من از حاال تا مگه. خوام یم روتو  هیخوب من و

 عقوو  کواره،  کسوو  یب دختر نیا که خدا به ؟یدیشن ربط

 . یکن یم ثواب تو هم خدا به! نداره که هم یحساب ودرست

 رو اون بوه  رو نیو ا از تیزندگ ارهیب ایدن به پسر واست اگه

 یم شوهر دیناه گهید صباح چهار. رهیگ یم شهیر و شهیم

 توو  بوه  و ارهیو م وارث گهید کس دودمان واسه و رهیم کنه

 ...ستین بهش یدیام گهید که هم یشمس. نداره یدخل

 :داد ادامه و کرد مکث یکم سپس

 ینمو  و گذشوته  ازم یسال و سن من که درسته آقا حاج و

 کنم فراهم رو آرامشت تونم یم اما ارم،یب بچه تونم
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. بازار برم بخورم اریب نهارو برو پاشو. جون یباج دونم یم و

  شم داریب زود یذارینم که ها صبح

 قفوو  سورش  پشوت  را در و دیو دو اتاقش به عجله با رابعه

 دهیشون  از یدرکو  و دیو لرز یمو  خود بر واج و اجه او. دکر

 . نداشت شیها

 و با دیودن  دیدو اطیح به نیماش بوق یصداشنیدن  بااو 

 :گفت و گرفت آغوش در او را دیناه

 ؟یبرگشت رید انقدر چرا برم قربونت یاله و

 :گفت رابعه رفتار از متعج  دیناه

 مبرگشت شهیهم ملو! نکردم رید که شده؟من یچ و

 :گفت دویکش را دیناه دست رابعه

 دارم کارت میبر ایب زود و

 :گفت ناله و آه با دیناه

 م؟یدار یچ ناهار. ام خسته یلیخ کن ولم و

 :گفت هیگر با رابعه

 اتواقم  میبور  ایو ب خدا رو تو فقط .ارمیم ناهارم برات االن و

 دارم کارت

 :گفت رابعه یآشفتگ دنید با دیناه

 ؟یکن یم هیگر چرا امیم باشه و

 و صداشو نازک کرد و آورد رونیب پنجره از را سرش یباج

 :گفت
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 رنگوو  دمیو چ سوفره  واسوت . یاومود  خووش  جان دیناه و

 زود. توه یل بوا  و یترشو  بوا  دمپختوك  پخوتم  برات. وارن 

 .منت ره جونت آقا که کن عو  لباساتو

 :گفت یباج به و افتاد راه به رابعه دنبال به دیناه

 ستمین گرسنه و

 :گفت دادو تکان را سرش یباج

 .عمارته خدمتکاره اقتتیل که حقا و

 آنچه هربدون کم و کاست  و نشست دیناه تخت لبه رابعه

 :دیپرس تعج  با دیناه. کرد فیتعر بود دهیشن که

 ؟یگیم راست و

 مامانتم زم؟یبر سرم تو یخاک چه حاال دیناه. خدا به اره و

 نیو ا بوا  تنها و تك من حاال. الشیفام خونه رهیم گفت که

 !یایم فهر  یریم زود صبح که هم تو کنم؟ کاریچ تا دو

 :گفت و شد رهیخ گرفته آسمان به پنجره از دیناه

 یوقتو . مدرسوه  دم بوود  اوموده  ماموانم  اموروز  یدون یم و

 منصوور  نیماش سوار خواستم یم و شد ویتع  رستانیدب

 خوواد  یمو  گفت نجا؟یا یاومد چرا دمیپرس دمشید بشم

 .بمونه عمش خونهبره  یوزر چند

 طمه؟اف عمه و

 آره و

 یعنو ی !گوه ید عمشوه  خونوه ! نوداره  ینواراحت  نکهیا خ  و
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 ؟یمهمون بره روز چند نداره حق خانم یشمس

 نیو ا بوا  منوو  و بوره  خونوه  از کوه  نداره حق اما داره حق و

   بذاره تنها جماعت

 نرفته که شهیهم یبرا. گرده یبرم و

 :گفت بغض با دیناه

 طاقوت  کوه  گفوت . رفتوه  شوه یهم یبرا کنم یم فکر اما و

 جوونم  آقوا  بوا  دارم میتصوم  نوداره،  عمارت تو ویباج دنید

 خونه برگردونه مامانمو و بخواد ویباج عذر تا بزنم حر 

 ؟یچ نداد تیاهم حرفت به اگه و

 دارموو  کوه  ییطالها. رم یم عمارت از کردم، فکرامو من و

 و کونم  یمو  ارهاجو  كیکوچ خونه هی پولش با و فروشمیم

 .برم یم خودم با رمویگ یم مامانمو دست

 ؟یچ من پس و

 یمو  یزنودگ  هوم  بوا  ینفور  سه. دم یم نجات هم رو تو و

 میکن

 :دیپرس و دیکش یآه رابعه

 عموارت  توو  یچجور فردا از من. راهه یلیخ روز اون تا  و

 کنم؟ سر

 :گفت و گرفت ار رابعه دست دیناه

 رسه ینم ییجا به عقلم واقعا. کنه رحم بهت خدا و
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 و بوود  دوخته سقف یدیسف به چشم و دهیکش دراز دیناه

 :  دیپرس یم خود از

 کوردن  بودبخت  و موادرم  دادن یفرار از هدفش یباج نیا

 حیتورج  ندنوم به رفتنو مادرم که کرده چه او! ه؟یچ رابعه

 یشواک  زبوناش زخم زا عمر كی که رو فاطمه عمه و داده،

 .انتخاب کرده ینینش هم به ور بوده

 یجا بر جوابش یب یها سوال از گم در سر و کالفه دیناه

 بوودن  خوواب  از نوان یاطم باو  بود ش  ده ساعت نشست،

 . رفت یسجاد اتاق سراغ به یباج

 بوود  نشسته نیزم یرو کوچکش ریتحر زیم پشت رمردیپ

 . انداخت یم نییپا و باال را چرتکه یها مهره و

 از سور  نکهیا بدون یسجاد. کرد سالم و رفت جلوتر دیناه

 :گفت بردارد دفتر

 ،اسوت  طاقچوه  یرو تیهفتگ پول ش ؟ موقع نیا هیچ و

 برو و بردار

 .دارم حر  باهاتون ومدم،ین پول یبرا جون آقا و

 ندارم وقت که ینیب یم و

 آروم و نشسوت  پودرش  کنوار  کار گناه یکودک چون دیناه

 :تگف
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 رفته؟ عمارت از شهیهم یبرا مادرم یدون یم شما و

 :گفت پرخاش با رمردیپ

ه کلو  بوه  یباد هی ،یمهمون رهیم روز چند. رفته که رفته و

 گرده یبرم دوباره،  خوره یم اش

 عموارت  توو  یزنودگ  بوه  رو فاطموه  عمه ،مامان چرا آخه و

 شوما  رفتوه؟  و گذاشوته  تنهوا  منوو  چورا  اصال داد؟ حیترج

 ؟یدون یم علتشو

 از دید تفاوت یب و خونسرد را آن همه پدرش چون دیناه

 بوود  مدهآ جوش به خونش که یحال در و شد بلند شیجا

 :کشید ادیفر ،ملته  یصورت با

 کورد  درک د،یفهم مادرم بدون، یدون ینم اگه جون آقا و

 . یستین قائو براش یارزش شما که

 ایون . داره شما شیپ یشتریب قرب و ارج یباج که دیفهم

 یتووجه  یبو  خواطر  به مامانم. دیندار عالقه بهش شما که

 . شد یفرار عمارت از یباج یها جادو و جنبو و شما یها

 . دیکرد نابود پوو و چیه خاطر به مادرمو شما جون آقا

 یباج یها دروغ و نرم و چرب زبون خام شما ملو من اما

 دیخواه دست از منم یزود به که دیبدون هم نویا. شم ینم

 . داد

 رابعه از یباج و شما که دارم خبر و دونمیم زویچ همه من

 بودبخت  نیا از و کرده یکی به دست قراره و دینگذشت هم
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 ذارم ینم و هستم مادرم پرورده دست من اما. دیکن ترش

 .دیبرس هدفتون به

 :گفت کردو پرت هوا به را دفترش کبارهی به یحاج

 بوه  چ وور . حروم به نمك دختره یگ یم یچ. شو خفه و

 پودرت  بوه  ادیو م در دهنوت  از یهرچ یدیم اجازه خودت

 ؟یبگ

 یمو  خوارج  در از و رفوت  یم عق  عق  کهیحال در دیناه

 :گفت شد

 یهوا  یچاپلوسو  و هوا  تملق به چون دیندار یگناه شما و

 دنیشون  یارایو  هواتون  گووش  گوه ید و کرده عادت یباج

 .نداره قتویحق

 

 
                                

 گرفت دست دو انیم در سر و نشست شاتاق گوشه دیناه 

و  شوده  داریو ب صودا  سورو  از که رابعه. ستیگر بلند بلند و

 نشست کنارش. رفت دیناه اتاق به بود همه چیز را شنیده

 :گفت و

 هیو گر کوه  هم هرچقدر بدون اما. یبش آروم تا کن هیگر و

 فکور  خووب  ییدوتوا  دیو با. گرده یبرنم خانم یشمس یکن

 .میش یم موفق م مئنم. میکن دایپ یراه تا میکن
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 را پتو و کرد جمع شکمش داخو را  شیاهاپ سرما از رابعه

 کورد  یم گز گز سرما ازنش یانگشتا. دیکش سرش یباال تا

 . دیلرز یم تنش و

 اش لوه یتیف یبوو  ینفتو  یبو  از و بود خاموش اتاق یبخار

 .بود مدهآدر

 شوده  باز که یا پنجره و آمد رونیب پتو ریز از یلیم یب با

 زمزموه  خوود  با و بست دیدزد یم را اتاق کم یگرما و بود

 :  کرد

 دیو با. هسوتن  عموارت  اهوو  همه و ست جمعه امروز یوا

 وگرنوه  کونم  روشون  صبحانه یبرا سماورو و بجنبم زودتر

 و کرد تن به وکهنش ژاکت فکر نیا با. کنهیم چارمیب یباج

 .رفت م بخ سمت به

 یگرموا  از و بوود  پوشوانده  را عموارت  اطیو ح سو ح  بر 

 خیو  ی که از سورما یها ییدمپا رابعه. نبود یخبر دیخورش

 .دیلرز دیب چون آن یسرد از و بود به پا کرد بسته

 از و کورد  ها بر  یرو شروع به قدم زدن پا نوکآرام و با 

 . فتر نییپا اطیاحت با م بخ یها پله

 جووش  انتظوار  بوه  مکوت ین پشوت  و کرد روشن را سماور
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 کوه  یبواج  یهوا  حور   آوردن ادیو  به با. نشست آمدنش

 تموام  تورس  کورد،  یمو  فراش دیتجد به قیتشو حاجی را

 وفورار  چواره  راه دنبوال  بوه  ذهون  در و گرفوت  را وجودش

 . گشت

 بوه  و دیکشو  دل توه  از یآهو  دیرسو  بسوت  بون  بوه  چون

 یهوا  پلوه  کوه  ییپا یصدا از. داد دنیبار اجازه چشمانش

 و جسوت  جوا  از ترس از کبارهی به آمد یم نییپا را م بخ

 . ستادیا

 وحشوت  بوا  شود  وارد تازه و گرم نان با که منصور دنید با

 :دیپرس

 دمیترس د؟ییشما و

 :گفت و دیخند منصور

 یخواب یم فهر تا هیبق ملو هم تو کردم فکر ؟یداریب و

 بخوابم؟ فهر ات من یدید حاال تا شما مگه و

 نیو ا توو  کوه  یکسو  تنهوا  اتفاقا. کردم یشوخ نم،ود یم و

 .ییتو زهیسحرخ عمارت

 یبو  رفوت  یمو  رونیو ب م بخ از داشت که منصور به رابعه

 :گفت مقدمه

 عموارت   از خوانم  یشمسو  دیو دون یمو  شوما  منصور آقا و

 رفتن؟

 :گفت دادو تکان تاسف از یسر منصور
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 شونه عم منزل رفتن خانم. نمود یم بله و

 برگرده؟ ستین قرار گهید که نیدون یم نمیا و

 اگه بکنم، بهت یحتینص هی بذار جون دختر اما دونم یم و

 توو  ،یکنو  یزنودگ  عموارت  نیو ا توو  دردسر یب یخواه یم

 باشوه،  خوودت  کوار  بوه  سرت. نکش سرک گرانید یزندگ

 .موقو  یضولف بگم بهت یخودمون

 یبوورا یبوواج کووه یزمووان امووا سووتمین یضووولف آدم موون ووو

 دنیرسو  یبورا  و هکش یم نقشه گرانید ندهیآ و سرنوشت

 کوس  چیهو  بوه  و هکن یم هباش الزم یکار هر اهدافش به

 شوه  یمو  یجور چه شما نظر به وقت اون ،هکن ینم رحم

 نداد؟ تیاهم بودو تفاوت یب

 :گفت نشست یم مکتین پشت که یحال در منصور

 یخوا یم که یدار ییها حر  تو کنم فکر. نمیبب نیشب و

 دارم کار یکل که بگو زودتر. بدونم من

 :وگفت نشست او یرو به رو رابعه

 و كیج از و دیکن یم یزندگ نجایا که هاست سال شما و

 دیدار خبر آقا كیپ

 بزن خودتو حر  ؟یدار کاریچ من نامهیزندگ به تو و

 پدرش با دیناه بحث و جر از بود دهیشن که آنچه هر رابعه

 بوود  دهیشون  آقوا  و یباج زبان از شخود که ییها حر  و

 :گفت بغض با آخر در و. کرد فیتعر
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 از دیو ناه. عمارت در ندنوم تنها از ترسم یم یلیخ من و

 . نیهست رونیب که هم شما رستانهیدب فهر تا صبح

 بارها ،ندارم ییجا به راه من و ارنیب سرم ییبال ترسم یم

 یبورا  ییاجو  اموا  کنم فرار عمارت از که کردم فکر بارها و

 . کارم و کس یب و بدبخت من. ندارم بردن پناه

 تموام  دونوم  یم. ندارم آقا از دارم هراس یباج از که انقدر

 یمو  آقوا  گوش ریز یباج که هییها حر  یبرا اتفاقات نیا

 .خونه

 :گفت و دیکش یقیعم نفس منصور

 خودا  اموا  مشتمدا خبر خیلی هاشو گفتی که ییحرفا از و

 خوودت  دهون  از االنو  ییتوو  عموه ط دونسوتم  ینم شاهد

 .باشه بهت حواسم دم یم قول نباش نگران اما. دمیشن

 :گفت و شد بلند جا از یحاج یصدا دنیشن با منصور

 گرم نویماش چرا که کنه یم هوار و داد آقا االن شد رید و

 .ینکرد

 در یکسو  نکوه یا از دلگورم  رابعوه  م بخ از منصور رفتن با

 دم ار یچوا  و شد بلند کند، تیحما ازش تا هست عمارت

 آمواده  مفصوو  یا صبحانه از رپ را بزرگ ینیس كی و کرد

 .ردبب دیناه یبرا تا کرد

 هوا  پرده رابعه. نشد رابعه آمدن متوجه و بود خواب دیناه

 :گفتبلند  صدا با و زد کنار ار
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 !ییبایز جمعه صبح چه یوا و

 :گفت زدو کنار دیناه صورت از ار پتو سپس

 .آوردم یچ برات نیبب. خانم تنبو شو بلند و

 و داد خوودش  به یقوس و کش و دیمال را شیچشما دیناه

 :گفت

 بخوابم بذار صبح؟ اول یگ یم یچ و

 نیببو  پاشوو . صبحه 9 ساعت کدومه؟ صبح اول. خوابالو و

 کرده چه رابعه

 ریو پن و تازه یبربر نان دنید با و شد بلند یسخت به دیناه

 و تفو ر ضعف دلش یچا از پر یقور كی و مربا و خامه و

 :گفت

 .نکنه درد دستت رابعه یوا و

 بشور صورتتو و دست برو زمیر یمچای  من تا و

 کنم یم خی سرده هوا کن ولش و

 صورتت و دست اول. شه ینم و

 :گفت و کرد اخم دیناه

 ولوم . افتوادم  تو ریگ شدم راحت یباج و مامانم دست از و

 بشورم صورتمو خواد ینم دلم کن

 :گفت و دیخند بعهرا

 ...وگرنه باشه آخرت دفعه اما باشه و

 .شه ینم بدتر که نیا از ؟یچ وگرنه و
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 صورت به رابعه. دکردن خوردن به شروع و دنیخند دو هر

 :گفت و کرد نگاه دیناه

 واسوش  زویو چ هموه  آورد نوان  منصوور  کوه  یصبح اول و

 داشوت  خبر خانم یشمس رفتن از خدا بنده کردم، فیتعر

 یمو  تیحما ازم که گفت. بود اطالع یب یباج نقشه از اما

 کنه

 :گفت و داد قورت یچا یا جرعه با را نشاده لقمه دیناه

 ویو م خوال   بر یکار باش م مئن. نکن باور یول بشنو و

 ده ینم انجام بابام

 هیوجدان با آدم منصور گه یم بهم یحس هی اما دونم یم و

 موافبمه و

 ؟یدید ویباج صبح از و

 دیخر یبرا برد رو آقا منصور فقط دمیدن نه و

 یمودرک  ای سند نمیبب برم ستین خونه بابام تا پس خ  و

 کنم؟ دایپ تونم یم

 ؟یکن دایپ یچ یخوا یم ملال ؟یهست یچ دنبال تو و

 نمیو بب کونم  دایو پ بابوامو  شناسونامه  خووام  یم راستش و

 نه ای داده طالق مامانمو

 ه؟یراحت نیا به دادن طالق مگه د؟یناه یگ یم یچ و

 :گفت و کرد نگاه رونیب به پنجره از دیناه

 یبواج  بوا  دیشوا  اصال. ادیم بر زیچ همه من یبابا از. آره و
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 باشه کرده ازدواج

 :گفت دویخند رابعه

 شولوغش  یادیز یدار گهید خوام، یم معذرت دایببخش و

 ..... هم انقدرها آقا. یکن یم

 تووا. ادهد دسووت از عقلشووو بابووام اتفاقووا چوورا! احمووق ووو

  شه ینم راحت المیخ نمینب شناسنامشو

 را یچوا  یهوا  استکان رابعه پدرش، اتاق به دیناه رفتن با

 ناگهوان  کوه  شود  سوفره  کوردن  پاک مشغول و کرد جمع

 .شد بلند دیناه داد و غیج یصدا

 اتواق  وسوط  دیو ناه کوه  دیو د و رفوت  صدا سمت به رابعه

 :فتگ رابعه. ویدگ یم راهیب و بد و ستادهیا سجادی

 شده؟ یچ دیناه و

 مواجرا  قوت یحق به یپ نامناس  لباس با یباج دنید با که

 :گفت و دیکش را دیناه دست او. برد

 .ستین ما یجا نجایا. داره کراهت اتاق نیا از میبر ایب و

 یمو  خوود  بر دیناه. برد رونیب به را دیناه کشان کشان او

 هیو گر و بغض با او. کرد یم تیشکا زمان نیزم از و دیلرز

 :گفت

. کشه ینم خجالت اصال است؟یح یب چه بعهار ینیب یم و

 نیو ا. خودموو  هوم  بعود  کشم یم نارویا اول ، ادیب بابا بذار

 جهنم جهنمه، که ستین یزندگ
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 :گفت و برد دیناه دهاننزدیك  آب یوانیل رابعه

 یش آروم بخور و

 :گفت زدو پس را وانیل دیناه

 یمو .  انهیشو  سوت ین آدم نیو ا... کن ولم. بخورم کوفت و

 . مونه یم جادوگرا ملو صورتش ینیب

 خدا به کنه؟ یم نگاه زن نیا صورت تو بابام یچجور آخه

 . مکاره روباه ملو ترسم یم ازش من

 ،نهیب یم آفاق ملکه و فرشته اونو من چارهیب یبابا اونوقت

 و پواک  زن کوه  یکسو  ست،ین نیا از شتریب اقتشیل البته

 به یهیکر زن نیهمچ دیبا رهیگ یم دهیدن خودشو  ینج

 . ادیب چشمش

 :گفت کردو نوازش را دیناه یموها رابعه

 نکورده  یاشوتباه  کار پدرت دیشا باش آروم نخور حرس و

 !  باشه

 بود؟ من یبابا اتاق تو یدیند خودت مگه و

 زن و نکوره  شرع خال  دیشا که نهیا منظورم دمید چرا و

 پدرته

 :گفت مدهآدر حدقه از یها چشم با دیناه

 ؟یچ یعنی و

! نوه  ای هست پدرت زن یباج که میبش م مئن اول دیبا و

 وقوت  اون نبوود  اگه. نداره کردن دادیب دادو که هست اگه
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 یبنداز راه صدا سرو یتون یم

 :گفت و دیجو را می دستش یها ناخندرحالیکه  دیناه

 خونوه  نیو ا توو  یبواج  میبفهمو  اول دیبا. توئه با حق آره و

 ست کارهیچ

 تویخونسورد  دیو با اموا  یباشو  ناراحت یدار حق دونمیم و

 یبواج  یکنو  دادیو ب و داد شوتر یب یهرچو  توو . یکنو  حفظ

 . خوند دستشوشه  یم کمتر و شه یم تر کار محافظه

 الیو خ با خواد یم دلش یکار هر بذار باش، دار خود یکم

 بوذار . نده نشون یالعمل عکس اومدهم که  آقا بکنه راحت

 کنه یم فیتعر شبرا یجوره چ فاقوات نیا یباج مینیبب

 :گفت رابعه اطیح داخو نیماش پارک یصدا از

 اومدن منصور و آقا و

 درک به بره و

 کردن دیخر چقدر یوا و

ه چو  روزش سوت ین معلووم  مون  چواره یب مامان گهید آره و

 الشوم یخ نیعو  بنوده  یبابوا  وقوت  اون شوه یم ش  یجور

 ستین

 خووش  بوا  پدرت با. ارین خودت یرو به اصال جان دیناه و

 کن رفتار ییرو

 :گفت زد یم صدا را او که یسجاد دنیشن با رابعه

 و باش آروم خدا رو تو. کنم جا به جا رو دهایخر برم من و
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 شتیپ امیم شد تموم کارا منم. بخون درس نیبش

بادیدن رابعه گو از گلش شکفت، لبخنودی زد و   یسجاد

 گفت:

 هم  فات نکردی ماالکه به ما  ،و به به صبح به خیر خانم

ال اقو یوه نهوار درسوت و     خونه، برای صبحانه رفتیم قهوه

حسابی بپز دور هوم بخووریم. بورای عصورونمون هوم آش      

 تو هوای برفیه امروز خیلی می چسبه. ،رشته بذار

 رابعه پرسید:

 ناهار چی میو دارین؟ و

 سجادی نگاهی خریدارانه به سر تا پای او انداخت و گفت:

 پزی خوبهتو هرچی ب و

یوایی از آن  رابعه با نگاه سوجادی کوه گسوتاخی و بوی ح    

جمع و جور کردو کیسوه خریودهارو    هویدا بود، خودش را

 برداشت و به م بخ پناه برد.

سوجادی را بوا خوود معنوا       او دائم در حین کار کردن نگاه

می کرد و خودش را توجیه موی کورد کوه حتموا اشوتباه      

و آمواده بورای بیورون     ، که ناهید لبواس پوشویده  فهمیده 

 رفتن وارد م بخ شد و گفت:

چند دقیقه پیش شوکت زن  زد و گفت برم پیشش بوا   و

ولی فکور کوردم کوه از     ،هم ریاضی بخونیم. حوصله ندارم

خونه نشستن بهتره. با این فکرو خیاالیی که من تو سرمه، 
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تونم یاد بگیرم اما همین که اینجا نباشم  می دونم که نمی

 می خوای بیای با هم بریم؟ ته.خودش غنیم

 رابعه به کیسه های خرید اشاره کرد و گفت:

ببین یه عالمه کار رو سرم ریخته. آقوا هوم دسوتور آش     و

 رشته برای عصرونه داده هنوز نهار هم نداریم.

منصور خونه ست تنها نیستی. اگه کوارم داشوتی خونوه     و

 شوکت زن  بزن.

جموع آوری م وبخ و    با رفتن ناهید، رابعه شروع کورد بوه  

کورد و   خویس  کردن نهار. او نخود و لوبیای آش را درست

 شست و خورد کرد. ،پاک کرد  سبزی ها را

میان خرید ها به دنبال کشك گشت، چون پیودا نکورد از   

 .تهیه کندمنصور  بگویدم بخ بیرون رفت تا 

او را صدا کورد اموا   چند ضربه به در اتاق منصور نواخت و 

باز کرد و سرک کشید اما منصور  در اتاق راجوابی نشنید. 

نبود. رابعه به یکباره از ترس تنها ماندن با آقا و باجی، بور  

 خود لرزید.  

ناخودآگاه از حیاط به اتاق آنها، با وحشت نگاه کرد و برای 

 اینکه از اض رابش کم شود خود را با آشپزی سرگرم نمود.

دیودن   هنگامی که خسته پشت نیمکت م بخ نشست، بوا 

عنکبوتی در گوشه دیوار که فارغ از دیروز و اموروز و فوردا   

 پیچید و باال می رفت، زیر ل  گفت: تار می بافت و می
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م. کواش ملوو توو آسووده خواطر      کاش من جای تو بود »

که دوسوت داشوتم    هر طوری ،با تالش و عشق زندگیم رو

نداشوتم و هور بوار     فتم و هراسی از پاره شدن تار هامی با

از قبو را به پود مهر محکم تر  ، دوباره تارهااز شکست بعد

گره می زدم و دل خوش بودم به حورارت عشوقی کوه در     

 وجودم شعله وره. 

اما دریغ و درد که نه از اراده اخبری هست و نه شعله کوم  

 «رن  مهری در دلم.

رابعه آهی از سر حسرت کشید و دست های یوخ کردشوو   

 زندگی اش بخشید. سرد هوایها کرد و بخارشو به حال و 

 اور کیوف پوولش را  اتاق چایخانوه، از زیور میوز سوم     دراو 

چادر به سر کرد و برای خرید کشوك از عموارت    ،برداشت

 بیرون رفت. 

بقالی آقا حجت شلوغ بود و پر از ازدحام مردمی که بورای  

 . دگرفتن قند و شکر کوپنی صف بسته بودن

ن بوه  ردن فرزندانشوا انم ها در مورد راهی کو عده ای از خ

ای هم از برگشت آنها حر  می زدنود. گواهی    جبهه و عده

بوا همودردی و گواهی بووا دلوداری دادن مورهم زخووم دل      

 یکدیگر می شدند.

موردم بورای    آن هموه همودلی و همسوویی   رابعه از دیدن 

 رسیدن به یك هد  مشترک از خود پرسید:
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 ؟ایلار چیستسهم من از این همه 

با خود کلنجار  ،های بی جواب ذهنش او که درگیر سوال 

مدام با دیگران مقایسه موی   ت و خانواده سجادی رامی رف

نمود، با صدای آشنایی به خود آمد و به پشت سرش نگواه  

 کرد.

ابراهیم با اشاره چشم او را از صف جدا کورد و بوه کنواری    

 کشید و پرسید:

 اینجا چیکار می کنی؟ و

 باس سربازی دید گفت:در هیبت ل رابعه که ابراهیم را

 این لباس به شما میاد و

 ابراهیم لبخند زد و گفت:

 جواب منو ندادی؟ چرا منصور نیامده تو صف بایسته؟ و

 خانه نبود. من اومدم کشك بخرم. و

با صودای بلنود بوه آقوا     ابراهیم از میان مردم داخو مغازه 

 حجت گفت:

 من قندو شکر نمی خوام ل فا نیم کیلو کشك بده و

ظه ای بعود ابوراهیم کشوك بوه دسوت روبوروی رابعوه        لح

 ایستادو گفت:

 زودتر برگرد خونه و

 می شه بپرسم چرااین لباسو پوشیدی؟ و
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آخر ش  میریم خط تا کمك  ،داریم با بچه های مسجد و

 های مردمی رو به رزمنده ها برسونیم

 رابعه با ناراحتی و غمی در چهره گفت:

 کی برمی گردی؟ و

مان رابعه نگواهی عمیوق و پور مهور کوردو      ابراهیم به چش

 گفت:

 نگرانمی؟ و

 رابعه با دستپاچگی جواب داد:

 رزمنده ها هستمهمه ی من نگران  و

هوم کوه شوده     توبرای رفع نگرانی  ،حاال که این ور شد و

   مگردمیزودتر بر

 کج می کرد گفت: رابعه در حالیکه راهش را

 یادت باشه نگفتی کی برمی گردی. و

 باال برد و گفت: پشت به رابعه کردو دستش راابراهیم 

 به زودی و

که ساک کووچکی در دسوت داشوت و در     ابعه ابراهیم رار

، بوا  ای که می رفوت از دیودگانش محوو بشوود     پیچ کوچه

 فرستادن صلواتی بدرقه کرد.
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بزنود   انهوسی تازه در وجودش که می رفت تا جرابعه با ح

، پشت سر هم با آه کشویدن سوعی موی نموود     و پا بگیرد

رویوا پوردازی کنود و از    توا مبوادا    ش را آروم نگوه دارد دل

   .واقعیت زندگی دور بماند

ارت گذاشت به سمت م بخ رفت و کشوك  وقتی پا به عم

گذاشت و راهی اتاقش شد تا بر خوال  آنچوه    در م بخ را

ی که نسبت بوه او  که عقو حکم می کرد به ابراهیم و حس

 . رده بود، در ذهنش خیال پردازی کندپیدا ک

پیودا  او در ذهنش امید به زندگی  با فکر کردن به چرا که

س حتی بواجی تواناییوه دسوت    و از اینکه هیچ ک کردمی 

 ، خوشحال و مسرور بود. درازی  به رویاهاش را ندارد

 ناخودآگاه لبخند پیروزی موی زد. اموا دیوری نپاییود کوه     

 با آمدن باجی به هم ریخت.  امششآر

قوورت داد.   او از جایش بلند شد و آب دهوانش را با دیدن 

باجی برخال  همیشه که عصبانی و طلبکارانه حور  موی   

 زد لبخندی چندش آور به ل  آوردو گفت:

 و امروز چند شنبه ست؟

 و جمعه

 و وقت چیه؟

 و نمیدونم.

 باجی به ساعت دیوار اشاره کرد و گفت:
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 ت چنده؟و ساع

 و یازده صبح

 و اسباب حمومتو جمع کن و برو حموم تا فهر برگرد.

 و هوا سرده سرما می خورم

و اگه خوب خودتو بپوشونی سرما نمی خووری. زود بواش.   

ناهید هم که رفته خونه شووکت، زنو  زدو گفوت معلووم     

گرده. انگار کنگر خوورده لنگور انداختوه،     نیست کی بر می

 شبم می مونه.

 ا ترس پرسید:رابعه ب

تا گرمابه برسونه؟ زمین لیوزه   ببره منوو میشه آقا منصور 

 هوا هم سرد

 باجی اخمی کردو دست به کمرش زدو گفت:

 فامیالش بعد هم میوره خونوه   و اوال که منصور رفته خونه

رفیقش ابراهیم که داره می ره جبهه، واسوه خوداحافظی.   

ی دختوره  دوما از کی تا حاال تو انقدر نوازک نوارنجی شود   

پرو. هنوز غوره نشده مویز شودی؟ پاشوو یواال بورو گنودو      

 کلافتاتو بشورو زودتر برگرد

آن شو  را بایود   فکر اینکوه   از با رفتن باجی از اتاق، رابعه

افتواد  و شوروع   گریوه   بوه  سپری می کرد،صبح  تنهایی تا

 د.وگرمابه شکرد به جمع کردن وسایالش تا 
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نسوبتا   م رن  نیم روزی یخ های کف خیوابون را آفتاب ک

آب کرده بود و رابعه با احتیاط و ساک حموام بوه دسوت،    

 قدم برمی داشت.

نفووذ  به درونوش  ش آب بر  یاز پارگی و شکا  کفش ها

او بی توجوه بوه    و پاهاش از سرما یخ کرده بود ،کرده بود 

ود و مراق  بود اه برکنار دیوارها راز اطرا  سعی می کرد 

ناگهان صدای مردانوه ای تووجهش را    که که زمین نخورد

 :جل  کرد

 و کمك نمی خوای؟

 رابعه بی آنکه سر بلند کند گفت:

 و نخیر ممنون.

او با دیدن دو چکمه سربازی سیاه جلوی راهوش آرام آرام  

 سرشو بلند کرد و با دیدن ابراهیم تعج  کرد.

رد و برفی زیاد میای خیوابون؟  و چرا امروز تو این هوای س

 صبح کشك می خواستی حاال چی می خوای؟

 رابعه که از سرما عصبی شده بود گفت:

 و چه دخلی به شما داره؟ برید کنار رد شم

 ابراهیم خندیدو گفت:

 و می دونستی وقتی عصبانی می شی زیباتر هم می شی؟ 
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ط بایود  چرا با وجود منصور شما بیورون میایود؟ شوما فقو    

 البته به من رب ی نداره و خونه باشی، داخ

و محض اطالعتون باید بگم به من گفتن آقا منصور بورای  

 خداحافظی رفتن خونه شما

توا   و درست گفتن خانه من بوود ولوی االن رفتوه مسوجد    

من با خودم  بدن بسته بندی کنن و های مردمی رو کمك

ببرم. منم دارم می رم مسجد اموا موی توونم قبوو رفوتن      

 هر جا که می خواین برسونم. شمارو

 و الزم نیست خودم می رم

 از دستش کشیدو گفت: ابراهیم ساک رابعه را

و چقدر هم لجبازی. اگه منصور بفهمه شمارو تو بور  بوه   

حال خودتون رها کردم حتما دلخور موی شوه. فکور کونم     

 مسیرمون یکیه، هر جا که خواستی پیادت می کنم.

شد و به محض نشستن  ابراهیمرابعه به ناچار سوار ماشین 

درآورد و  آب درونشان را خالی کرد  های خیسش را کفش

 و دوباره با اکراه پوشید. ابراهیم گفت:

 و جسارتا این کفش ها مناسبه این فصو نیست

چون رابعه سکوت کرد ابراهیم جلوی مغازه ای پارک کرد. 

 رابعه گفت:

می عجلوه  و اگه شما کار دارید مزاحمتون نمی شم. من ک

 دارم باید زود به عمارت برگردم
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باز کورد و   ادر سمت رابعه رابراهیم از ماشین پیاده شد و 

 گفت:

 و پیاده شو

 رابعه ضمن پیاده شدن گفت :

 و اینجا کجاست؟ من می خوام برم گرمابه

 و خیلی مع و نمی شی. با من بیا

بزرگی شود و بوا سولیقه     ابراهیم وارد مغازه کفش فروشی

 وتینی پالستیکی انتخاب کرد و رو به رابعه گفت:خودش پ

 و بپوش ببین اندازته؟

و نمی شه. اگه باجی و آقا بفهمون حتموا منوو از عموارت     

 کنن بیرون می

و اوال چه بهتر که بیرونت کنن، دوما من حلش می کونم.  

 تو فقط ببین اندازه پات می شه یا نه؟

بوود بوه   که جوراب به آن چسبیده  رابعه پاهای خیسش را

سختی درون چکمه ها کردو از گرمای آن احساس آرامش 

 نمود.

رابعه اندازه پای رابعه به آنها فروخت و  پوتینی به فروشنده

مانند کودکان همانجا آنها را پوشید و بوا کفوش هوای نوو     

هم خوشحال بوود هوم خجالوت    سوار ماشین ابراهیم شد. 

 پایین انداخت وگفت: زده. سرش را
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ن به جز اون از شما تشکر کنم. م ا چه زبونیبو نمی دونم 

 نداشتم کفشای پاره کفش دیگه ای

 و گفت: دبه نشانه تاسف تکان دا ابراهیم سرش را

 ین خاطر خواستم کفش نو به پا کنیبه هم و

 رابعه با نگرانی گفت:

 و حاال جواب ....

 و به منصور می گم خودش حلش می کنه

 فت:ابراهیم جلوی گرمابه ایستاد و گ

 و بفرمایید رسیدیم. دیدی دیر نشد؟

 رابعه خندید و با کنایه گفت:

 و در کنار شما زمان زود می گذره

ابراهیم به یکباره قلبش فرو ریخت و به تپش افتاد. سپس 

 من من کنان گفت:

 برگشتن مراق  باش سرما نخوری و موقع

رابعه وقتی پیاده شد ابراهیم کنار خیابان پارک کرد و بوه  

که داشت از خیابان رد می شود نگواه کورد و زیور لو        او

 گفت:

و تو با این جله نازک و فریف چون فرشته ای موی موانی   

زیبا و اسویر، بوا صوورت و سویرتی پواک در چنگوال دیوو        

ان م موئن بواش   سیرتان و روبهان. اما ای دختر شاه پریو 

 پناهت. خودم می شوم پشت و
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حور  هوای    ت و بوه یواد  ابراهیم سرشو روی فرمان گذاش

 درروی هم گذاشوت کوه بوه یکبواره      رابعه چشمهایش را

 گرمای ماشین به خواب رفت.

 
                                

 

که یه شیشه ماشین موی خوورد   ابراهیم از صدای ضرباتی 

را دید که لبخنود زنوان از او    رابعههایش را گشود و  چشم

 پرسید:

 و شما چرا هنوز اینجایی؟

 عمیق نگاه کرد و با م به صورت گو انداخته رابعهابراهی

 پاچگی گفت:دست

کفش ،  دیخوابم برد، فکر کنم به خاطر خر یک دمینفهمو 

  شده باشه، اجازه بده برسونمت رتید

نه مزاحمت نمی شم. ببین چه کفش های خوبی بوه پوا    و

 د می رم زود می رسم، نگران نباشدارم؟ تند تن

همه منتظرت ایستادم بیا  که این راست می گی اما حاال و

 برسونمت  این بار

 رابعه پذیرفت و سوار شد. ابراهیم دل به دریا زدو گفت:

 شما چند سال داری؟ و

 منو ناهید هم سن و سالیم. هر دو هفده سالمونه. و
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 من هم بیست و هفت سالمه و

 رابعه نگاهی به صورت ابراهیم انداخت و گفت:

 ی رسیاما جوان تر به نظر م و

 ابراهیم دستی به ریشش کشید و گفت:

 جدی می گی؟ و

 فکر می کردم بیست ساله باشی و

 اهو کجایی؟ از کجا و چرا به عمارت آمدی؟ و

 رابعه چون سکوت کرد ابراهیم گفت:

ضولی نبود. فقوط از روی کنجکواوی   منو ببخش قصدم ف و

 پرسیدم 

م نه معذرت خواهی الزم نیست. جواب ندادم چون خودم و

 دونم  نمی

 ابراهیم با تعج  پرسید:

راست می گی؟ یعنی نمی دونی اهو کجایی و از کجا به  و

 تهران آمدی؟

درسته. از وقتی خودمو شناختم توی عمارت بوودم. هور    و

بار از اهالی می پرسیدم جوابی جز اینکه موی گفوتن ایون    

 فوضولیا به تو نیومده جوابی نشنیدم. 

مادر دارم یوا نوه! اصوال چورا توو       نمی دونم آیا واقعا پدر و

عمارتم؟ من هیچی نموی دونوم ملوو یوه آدم کوور و کور       
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مادرزادی می مونم که تجربه ای جوز سویاهی در ذهونش    

 نیست. 

می دونم که باید فرمان بردار دیگوران  فقط از زندگی اینو 

 باشم و از خود اراده ای نداشته باشم. فقط همین.! 

 سپس رابعه مکلی کرد و گفت:

ی گید نصور از همه چیز خبر داره. مگه نمم مئنم آقا م و

رفیقتونه؟ پس از او بپرسید اگه چیزی هوم فهمیدیود بوه    

 من بگید.

 حتما. حتما می پرسم و

 رابعه آرام و با خجالت پرسید:

 ش  چه ساعتی عازم  می شوید؟ و

 ده ش  و

کاش می تونستم بیام بدرقتون! اما نمیتونم ل فا مراقو    و

 باشید. خودتون 

 وقتی که نزدیك عمارت رسیدند رابعه گفت:

کنجکواوی موردم اذیوتم موی     منو همین جا پیاده کنید.  و

و از همه بدتر باجیه که حوصله سوال و جواب پوس   کنه! 

 دادن ندارم

 وقتی پیاده شد به ابراهیم نگاه کرد و گفت:

 می تونم یه چیزی بگم؟ و

 ابراهیم پلك بر هم گذاشت و گفت:
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 بگو و

امروزو به عنوان یه روز خاس و دلچس ، بورای همیشوه    و

تو ذهنم حك می کنم و بهش فکر می کنم توا هور وقوت    

صفحات زندگیمو ورق می زنوم، صوفحه اموروز جوزو ورق     

 که دوست دارم بارها و بارها مرورش کنم. باشدهایی 

 سپس به کفشهاش اشاره کرد و گفت:

هرگز فراموش گرمای امروز پاهامو که شما علتش بودی  و

نمی کنم هرگاه که نگاهشون کنم به یاد میارم روزیو کوه  

مد می شدم و شما چه با سوخاوت بوا   داشتم از سرما منج

گرمای مهربونیتون پاهامو چون دلم گورم کردیود. مرسوی    

 که هستید

 یش رابغوض گلوو   ،رابعوه  ابراهیم در مقابو ابراز احساسات

بوه نشوانه    ابه تبسومی اکتفوا نموود ودسوتش ر    فرو داد و 

 خداحافظی باال برد و از او دور شد.

 از آینه ماشین به او نگاه کرد و با خود گفت:

تو کی هستی که باعث شدی من برای اولین بوا ر قلوبم    و

 بلرزه و دنیارو با رن  و رویی دیگه احساس کنم.

 پاک کردو گفت: اشك گوشه چشم هایش را 

  هرکی که هستی باش فقط تو قلبم بمون. و
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رابعه پس از شستن فر  های آش عصرانه، خسته از کوار  

خاری اتاقش نشسوت و پاهوای یوخ    و کالفه از سرما کنار ب

 . بسته اش را به آن چسباند تا کمی گرم بشد

هم می مالید و سعی می کرد سورما  به  کف دو دستش را

از سر باز کورد و   را را از تنش بیرون کند. روسری خیسش

و را بوه دور خوود پیچیود و    پتو  داد، بعود تکان  یش راموها

 بست.چشمانش را 

. ساعت ها به ابراهیم فکر کندو  او دوست داشت تنها باشد

 با خودش گفت:

و یك دنیا ماندیم  و کاش  زمان متوقف می شد. منو او می

 .امید و آرزو. اما حیف که زندگی با من سر ناسازگاری داره

رابعه از گرمای پتو داشت به خواب فورو موی رفوت کوه از     

 صدای زمخت و مردانه باجی به زحمت چشماشو باز کرد.

او با دیدن دامن چین چوین و گلودار بواجی بلنود شود و      

 گوش به فرمان ایستاد. باجی گفت:

 دختر جون چه وقته خوابه؟ تازه سر شبه و

 بفرمایید کاری داشتید؟ و

 آقا باهات کار دارهآره ولی من نه.  و

 رابعه با شنیدن اسم آقا بر خود لرزید و با تعج  پرسید:

 این وقت ش ؟ و
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 زود باش لباس مرت  بپوش برو خدمت آقا و

شید و بوه  و ککرد باجی دست راپا  آنرابعه چون این پا و 

الی  بواز کورد و از ال بوه     طر  کمد هوول داد و درش را 

 ر غر کنان گفت:بیرون کشید و غ یش یکی رااه لباس

یه دست لباس درست و حسابی هم نوداری. ولوش کون     و

 جوونیت زیباییته. یاال راه بیوفت

در دسوت بوزرگ و    باجی مچ دست نازک و نحیف رابعه را

بی قواره خودش گرفت و کشان کشان او را به اتاق اربواب  

 برد.

و رادیووی   در اتاق روی رختخوابش دراز کشویده  سجادی

و با دقوت بوه اخبوار     بود ندهش چسباکوچکش را به گوش

 جن  گوش می کرد. 

ی خریدارانه کرد با دیدن رابعه که ملو بید می لرزید نگاه

 گفت: و سپس رو به باجی

 تو برو و

پشت سرش محکم بست. رابعوه   باجی اطاعت کرد و در را

آرزوهوایش بور    وبا شنیدن صدای در ، گوویی تموام دنیوا    

 سرش آوار شد و نابود گردید. 

او ناخودآگاه به ساعت دیوار که ده ش  را نشوان موی داد   

 در دلش گفت: به یاد ابراهیم نگاه کرد و 
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اکنون روحم همراه با تو به سرزمینی که میروی پرواز می 

 .گرددکند و جسمم در همین جا مدفون می 

 
                                

  

موال و آرزوهوای   دختری بوا آ  رابعه با بسته شدن در دیگر

فراوان نبود. بلکه او در شبی از ش  های زمسوتان تنهوا و   

درمانده با وحشت و ترس دست و پنجه نرم کرد و به آنی 

 زنی شد با روح و جسمی زخمی و آزرده از زمانه.

متنفر شده بود و دلش می خواست  شخودوجود رابعه از 

 رهایی یابد تا روحش آرام گیرد.  ،از بند تن

ه خودش را با آب سایید و شست، فایده ای نداشت او هرچ

 و حس ناپاکی در وجودش از بین نمی رفت.

. او پرنوده  چاره ای به جز ماندنرفتن داشت و نه  او نه راه

پر و بال شکسته ای بود که تالشش برای پرواز نتیجوه ای  

 در بر نداشت.  چیزی جز ناکامی و جراحت

رگ موی کورد. نوه    او با هر نفسی که می کشید آرزوی مو 

 زندگی کردن.  شهامتجرئت از جان گذشتن داشت و نه 

صدایی چون صدای سوت هر دم در گوشش می پیچیود و  

آزارش می داد. هرچه انگشت فورو موی بورد توا نشونود و      

 چشم هایش را می بست تا چیزی نبیند فایده ای نداشت.
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رابعه در تاریکی ذهنش خود را در مردابی حس موی کورد   

لحظه او را در خود فورو موی کشود و او هرچوه      که لحظه

 می رود. تردست و پا می زند در آن فرو

در هفده سالگی مرد اما جسم زخمی اش در روحش رابعه 

 لحظه ای از زمان ماند تا محکوم به زندگی شود.

 
                                 

  

 

 از مسوجد  اذانخورشید وسط آسمان رسیده بود و صدای 

به گوش می رسید. رابعه به خود تکوانی داد و در جوایش   

و جسومش نواتوان   اتاق دور سرش می چرخیود  بلند شد. 

 بود.

از اتاق سجادی بیرون رفت اما با دیدن ناهید که بی خیال 

تفاوت از دبیرستان برگشته و با خود آواز می خوانود،   و بی

 حس تنفر و خشم در وجودش شعله کشید.

ند و سالم ناهید غضبناک به او نگاه کرد و  او در مقابو لبخ

 ند بلند گریست.بلبه سرعت به اتاقش رفت و 

 رابعه رفت و گفت: پیشناهید نگران و بی خبر 

 و چی شده؟ چرا گریه می کنی؟
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گرفت و به هیواهوی داخوو مغوزش     یش رارابعه گوش ها

در وهم و  ،زمین افتاد حال بهگوش سپرد. هنگامی که بی 

ا دخترکی دید که در کوچوه ای بون بسوت و    خیال خود ر

تاریك چون گربه ای مریض به دیوار ها چن  موی زنود و   

 می خواهد باال برود. 

و پا به زمین می افتد  اما هرچه تالش می کند چهار دست

 و زخمی می شود.

رابعه از تکان هایی که ناهید به او موی داد و صودایی کوه    

 .باز کرد ایش رزیر گوشش نجوا می کرد ، چشم ها

 عق  کشید و گفت: با دیدن ناهید خودش رااو 

 به من دست نزن. برو کنار و

 ناهید گریه کنان گفت:

 و تا نگی از پیشت تکون نمی خورم

 گفت: باز کرد و رابعه ل  های خشکش را

و باجی به هدفشوون رسویدن. اتفواقی کوه نبایود       و بابات

 میوفتاد، افتاد

و آهی از ته دل که چون ناهید دو دستی به سرش کوبید 

 نعره ای می نمود کشید و گفت:

و وای نگو، نگو... خاک تو سر من کوه نتونسوتم موافبوت    

 باشم
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و تو هم لنگه اونایی. تو و منصوور بوه مون قوول دادیدکوه      

مراقبم باشید، ولی هر کدومتون به فکر آراموش خودتوون   

الیی که دوسوت داره  هستین. رابعه کیه؟ بذار هرکس هر ب

بدبخت هرچی داد و فریاد زدم هویچکس   بیاره. من سرش

نی و غصه تو به چه درد نبود تا به دادم برسه. حاال پشیمو

 ؟ من میخوره

 گفت:ناهید با چهره ای سر  شده از خشم 

یه بالیی سر این دوتا بیارم که مرغای آسمون به حالشون  

 گریه کنن. حاال می بینی

جاعی کوه پشوت   شو  اونقودر و حر  بی خود نزن. تو فقط 

سرشون حر  بزنی، اما به وقت عمو فرار می کنوی کونج   

 اتاقت یا خونه شوکت

و حق داری هرچی بگی. مون کوتواهی کوردم. صوبح زود     

 اومدم لباس مدرسه پوشیدم،منصور منو برد دبیرستان. 

البته تعج  کردم که چرا صبحانه حاضر نیست اموا چوون   

ت سراغ بگیرم. عجله داشتم به فکر من احمق نرسید که از

 منصور مگه نبود ؟

و فکر نکنم. ملو اینکه رفته بود خونوه دوسوتش ابوراهیم.    

 کی برگشته عمارت خبر ندارم.

 پاک کرد و گفت: اناهید اشك های روی صورت رابعه ر

 ه بشیبیا بریم درمانگاه. تو باید معاینو 
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تورحم هوای    . از دلسوزی هوای الکوی و  و بسه دیگه ناهید

 واقعا خسته شدم. ولم کن به حال خودم.واهی دیگران 

دیگه واسه من چه فرقی می کنه که حال جسمانیم خوب 

باشه یا بد؟ من دیش  مردم روحم مرد! خودمم خاکسوتر  

 شدم

 ومی تونی بری شکایت کنی. منم کمکت می کنم

 به ناهید دوخت و گفت: رابعه نگاه پر از خشمش را

ه جوایی گورم   کنم که چی بشه؟ من که پشتم ب و شکایت

نیست.از آقا سجادیه بزرگ بازار شکایت کونم؟ کوی؟آنهم   

منه بی کس و کار بی سوادی کوه سوجادی نوون و آبشوو     

 داده!کی حر  منو باور می کنه؟

 و پس می خوای چیکار کنی؟

و می سوزم و سایه ای می شم تو عمارت و روزی هزار بار 

 از خدا آرزوی مرگ می کنم

 گرفت و گفت:در آغوش  ناهید رابعه را

و الهی ناهید برات بمیره. می دونم قبول نمی کنی، اما من 

یه عالمه طال پیشت امانت دارم. موی توونی از اونوا خورج     

کنی، هم پول وکیو بدی هم با همدیگه یه جایی و اجواره  

 می کنیم و از اینجا می ریم.

 باال برد و گفت: رابعه دستش را
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کشتت و خونوت بیوفتوه   و نه الزم نکرده. کم مونده بابات ب

 گردن من

و فکر می کنی مرگ من مهمه؟ مردن برام عروسویه! ایون   

 زندگی نیست که جهنمه جهنم.

 گرفت و گفت: اناهید دست رابعه ر

و مگه تو نبودی که می گفتی باید قوی باشم و با سیاست 

امروز روز  عمو کنم؟ خ  حاال این حرفا رو به خودت بگو.

 موعوده

 کنم؟ چه حوصله ای داری ناهید به خداو ملال چی کار 

می گم. با این اتفاق تو همسر  و خوب گوش کن ببین چی

 پدر من محسوب می شی. درسته؟

 و اره دیش  پدرت منو محرم خودش کرد

هم جوونی هم خوشکو. باید از  فرصت استفاده کنی  ،و تو

 تا هم باجی و بزنی کنار هم سر بابامو شیره بمالی

نزن. مون بابواتو موی بیونم عزرائیوو میواد       و اصال حرفشم 

نقش عاشق دلباخته بوازی   توقع نداری کهجلوی چشمام. 

 کنم و دلبری کنم؟

و خ  همین دیگه باید از نق ه ضعف باجیو بابام اسوتفاده  

این کار از گریه کردن  کنی. باید از دوتاشون انتقام بگیری

 و نابود شدن که بهتره. 
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به تو بکنه باجی یه پدرم که تو م مئن باش با هر توجهی 

 قدم  به پرتگاه نزدیك تر می شه.رابعه عاقو باش

و تو می خوای که من همسر پدرت بمونم و انتقام بگیرم؟ 

اما جوونیم چی می شه کوه توو ایون راه از بوین موی ره؟      

زمانی به خودم میوام کوه دیگوه پیرموو خوودمم از چهوره       

 خودم فرار می کنم.

می دم سور یوك سوال     ن بهت قولو تو فقط اراده کن. م

 نشده، باجی و بابامو کله پا کردی. 

انقدر این دو تا پروندشون سیاهه که زودتور از ایون حرفوا    

نابود میشن. رابعه قوی باش، از امروز هر دومون باید فکور  

ت داریم زندگی کنیم که توی عمارت با دو دشمن سرسخ

برای نبرد بپوشیم و خودمونو چاپلوسی  می کنیم. باید زره

 آماده کنیم

 رابعه از پنجره نگاهی به آسمان گرفته انداخت و گفت:

 و شاید حق با تو باشه. سعیمو می کنم اگه نشد....!

ی یك نفر. شکسوت  و امیدوار باش. منو تو دو نفریم و باج

 دار باش. پدرم. پس قوی و خود باجی یعنی نابودی
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از پنجوره بیورون بورد و بوا      بعه با فریاد بواجی سورش را  را

 خوش رویی گفت:

 و بله باجی جون؟ منو صدا زدی؟

 بعه متعج  شده بوود، بلوه کوش داری   را لحنباجی که از 

 :و ادامه داد گفت

 و بیا پایین کارت دارم

 روی باجی ایستاد و گفت:رابعه به حیاط رفت و رو به 

گفته آقا ، مون خانموه ایون     و باجی خانم از این به بعد به

عمارتم وشما باید گوش به فرموان مون باشوید. ایون بوارو      

نادیده می گیرم که با فریاد منو صودا زدی ولوی از دفعوه    

 دیگه...

 پرید و با صوورتی کوه از خشوم سویاه    حرفش  وسطباجی 

 شده بود نزدیك رابعه ایستاد و گفت:

بوا  و ای دختره چشم سفید، تو فکر کردی مون موی ذارم   

این کله کوچیکت به آرزوهای محالت برسی؟ کور خوندی. 

 ؟ باجی. فهمی می من باجیم

و ببینو تو کله ات دوره کن. اون  برو عاقبت شمسی ملوک

پاتو تو کفش مون نموی کنوی.     ت میاد سر جاشووقت عقل

حاال هم برو از جلووی چشومام دور شوو توا بالیوی سورت       

 نیاوردم.
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خوودش را  رزید به سوختی  رابعه که تو تنش از ترس می ل

 کنترل کرد و بادی به قبقبش انداخت و گفت:

مرده، یعنی دیگه خدمتکار  و باجی خانم دیگه رابعه سابق

نیستم. من از امروز شدم سجادی. اگه باور نداری ش  که 

 !آقا اومد عمارت ازش بپرس

 جلوی پای رابعه انداخت و گفت: انش راباجی آب ده

   ببین.و بد می بینی دختر حاال

 
                                

 

ناهید پس از تع یلی دبیرستان افسورده و ناراحوت سووار    

ماشین منصور شدو نا امید از آینده ای نا معلوم از پنجوره  

 به بیرون دیده دوخت.

 منصور به ناهید نگاهی گذرا انداخت و گفت:

 و اتفاقی افتاده؟حتما باز نمره ریاضی کم گرفتی.

 ناهید زیر ل  گفت:

 و آره تو نمره زندگی تك گرفتم.

و شما داری گریه می کنوی؟ نگورانم کوردی. موی خووای      

 کنم یکباره دیگه امتحان بدی؟ برگردیم مدرسه وساطت 
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ناراحت نباش خانم مدیرتون از فامیالی دور منه. می دونه 

تو عمارت شما کار می کنم بنده خدا حتموا کمکوت موی    

 کنه.

از گریه به هق هق افتاد منصور گوشه خیابوان   ناهید چون

 پارک کردو گفت:

 ؟و ای بابا آخه چی شده؟ یه چیزی بگو

لیووان آب   مغوازه ای یوك  منصور از ماشین پیاده شد و از 

 گرفت و گفت:

 و بخور حالت بهتر می شه

آب نوشید و چشمانش  ، جرعه ای ازلرزان با دستانیناهید

 بست. را

 و گفت:ن نشست منصور پشت فرمون ماشی

 و سپس حرکت کرد. و بیا بریم یه جا بشینیم حر  بزنیم

 او جلوی رستورانی نگه داشت و گفت:

 و میشینیم هم ناهار می خوریم هم صحبت می کنیم

 و بابام اجازه نمیده

 منصور خندید و گفت:

 و تو چلو کبابتو بخور، بقیش با من.

اد و غوذا د  سوفارش منصوور   دوقتی رو به روی هم نشستن

 گفت:
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و من برم هم دستامو بشورم هم به پدرت زن  بزنم خبور  

 بدم

با رفتن او ناهید به بالیی که سر رابعه و سرنوشتش آموده  

 .بود فکر کرد

احسواس گنواه موی     داینکه نتوانسته مراق  رابعه باش از او

 .دببخش را نست خودشاتو کردو نمی

 ار شت دست پاک کورد کوه منصوور او   با پ را اشك هایش

 دیدو گفت:

و زن  زدم گفتم ماشین خراب شده، با ناهید خوانم غوذا   

می خوریم بعد می ریم عمارت. بنوده خودا مخالفوت هوم     

 نکرد.

 را نگاه می کند مات و مبهوت بیرون دیناه دید منصور که

 : پرسید

و خ  حاال بگو چی شده؟ دختر جان به من اعتماد کون،  

قوت توو بهوم    پدرت به این بزرگی مون معتمدشوم، اون و  

 اعتماد نداری؟

 ناهید به چشم های منصور با خشم نگاه کرد و گفت:

و آقا منصور درست می گی. شما معتمد پودرمی نوه مون!    

مگه قرار نبود هر دو مراق  رابعه باشیم؟ مگه شوما بهوش   

 قول نداده بودی ازش مراقبت کنی؟ 

طفلکی مگه به من و شما اعتماد نکرده بود؟ آخرش چوی  
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به جز اینکوه هموه موا بهوش پشوت کردیموو        شد؟ هان؟

 تنهاش گذاشتیم؟

 ناهید چون صداشو باال برده بود منصور گفت:

و آروم تر یواش... خ  همه این حرفوا درسوت اموا مون از     

 همه جا بی خبرم . مگه چه اتفاقی افتاده؟

 ناهید با گریه گفت:

و اتفاقی که نباید می افتاد. تو همون ش  شووم و نفورین   

من خبر مرگم موندم خونوه شووکت و شوما هوم     شده که 

. همه ما در مقابو زندگی رابعه مسوئول  افتاد خونه ابراهیم

 و مقصریم.

 :ادامه دادسپس با هق هق 

و بابام، بابام رابعه رو .... میدونم تقصیر باجیوه، موی دونوم    

 اون عفریته باعث تمام این اتفاقاته. 

بام شود. مونم بوا    رابعه بدبخت قربانیه بازی های باجی و با

شودیم  سکوتم و شوما هوم از تورس بیکواری نشسوتیم و      

و می گیم واای واای، لعنوت   کنیم تماشاچی، فقط نگاه می

دست و پای همه رو در غو و زنجیور   کلمه آبرو که به این

 کرده و دهن همه رو بسته.

رابعه از بی آبرو شدن الل، من الل، بابوام الل، شوما الل.    

 آبروییه؟ هاعث فنا شدن دیگریه چواقعا آبرویی که ب

من فکر می کنم این آبرو نیست فقط سنگریه تا همگوی   
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انه های مختلف قوایم موی   عناوین و به اخودمونو پشتش ب

نه از بار مسئولیت خالی کنیم. وگرنوه ماهیوت   وکنیم تا ش

 دیگری نداره.

منصور که با دهان باز به حر  های ناهید گووش سوپرده   

 بود گفت:

 ی این اتفاق افتاده؟کِو یعنی 

و جمعه ش . من نبودم شما هم نبودی. اینا هم هر غل ی 

دلشون خواسته کوردن. بوا چیوده شودن غوذا روی میوز،       

 منصور گفت:

و خدا شاهده من بی خبرم. بنده خدا به من گفتوه بوود از   

 باجی می ترسه اما واقعا نمی دونستم قضیه انقدر جدیه!

م با مقداری طال کوه موادرم   فکر کرده بود من و آقا منصور

بهم داده جایی رو اجاره کنم تا با ماموانم و رابعوه بوا هوم     

و می گه پدرت نموی ذاره و  زندگی کنیم اما رابعه مخالفه 

 جدید واست درست می کنه گرفتاری

اما از بد زمونه گیر آدمای خوش نیتی  و رابعه دختر عاقلیه

 نیوفتاده

زیادیه که تو عمارت  و آقا منصور می دونم شما سال های

واسه پدرم کار می کنید، یه سوال توی ذهنم هسوت کوه   

 هیچ وقت جوابی واسش پیدا نکردم.

حتما پدرم به شما گفتوه کوه چورا بوه راحتوی از موادرم        
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 گذشته و دیگه ملو سابق باهاش رفتار نمی کنه.

پودرم   ، می بینمنالبته من همه تقصیرا رو از چشم باجی  

 یار زندگیشو داده دست باجیهم مقصره که اخت

و واال ناهید خانم، نه یکبار بلکه بارها و بارها به بهانه های 

مختلف از پدرتون پرسیدم، اما راستش جواب قانع کننوده  

 ای نشنیدم

 سپس به غذای روی میز اشاره کردو گفت:

 و کباب ها یخ کرد

و شما بفرمایید. من اشتها نودارم. بهتوره زودتور برگوردیم     

 دوباره تو عمارت تنهاست رابعه

 و یه لقمه بخورید می ریم

 ناهید نگاهی به لقمه دست منصور کردو گفت:

ال رستوران نرفتم؟ این اولین و شما می دونی من تا به ح

ه. همیشه یا دست پخت باجیو می خوردم یا رابعه، یوه  بار

 وقت هایی هم دست پخت مامانم. البته اگه حوصله داشت

 ت:فو گبه ناهید داد  را قمه دستشمنصور ل

و حاال بخور ببوین ایون دسوت پخوت سرآشوپز رسوتوران       

 خوشمزه تره یا خانم های عمارت. 

البته خانم کوچولو اشتباه می کنی، من درست بوه خواطر   

دارم زمانی که پدر و مادرتون از سفر حج برگشته بوودن ،  

 آقا ولیمه ای دادن که بیا و ببین. 
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ا ها بودن. مهمونی تو یوه بواغ   تمام فامیو و دوست و آشن

بزرگ تو فرحزاد بود. شما بچه بودی و به خواطر نمیواری.   

آن ش  به همگی خوش گذشت و ارباب انعوام خووبی بوه    

 من داد.

اشواره  ی که جلوی رستوران پوارک کورده   سپس به ماشین

 کرد و گفت :

و با اون پول این ماشینو خریدن. نوی نوو. اون روزا روزای  

 بودن.خوب و قشنگی 

عشق و عالقه رو می شد تو چشومای پودرت نسوبت بوه      

خانم دید تا اینکه از بد روزگار نموی دونوم چوی شود، بور      

چشم بد لعنت خانم چشم خوردن و روز به روز ضعیف تر 

 و الغرتر می شدن.

خدایی آقا برای اینکه خانم دوباره سالمتیشونو به دسوت   

 بیارن خیلی تقال کردن.

هر دکتری که آقوا آدرس موی    وانممن خودم به شخصه خ

بردم. تا اینکه یه روز تو حجوره آقوا یوه آدرس داد     داد می

دستمو گفت امروز خانمو ببر پیش ایون دکتور. تعریفشوو    

 زیاد می کنن.

خالصه وقتی رفتیم پیش دکتر تمام عکس ها و آزموایش  

های مادرتو خوب دیدو بررسی کرد توا آخور آب پواکی رو    

 ت:ریخت رو دستمونو گف
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و خانم سجادی شما شکر خدا سالمه سوالم هسوتی فقوط    

ضعف عمومی داری، یا بوه قوولی کوم بنیوه هسوتی. بایود       

بیشتر استراحت و کمتر کار کنی. باید تا می تونی خودتوو  

 تقویت کنی یعنی خوب بخوری و خوب بخوابی.

بعد از اینکه از م   اومدیم بیرون هر دو از شنیدن خبور  

امووا نمووی دونسووتیم کووه اول  سووالمتی خوشووحال بووودیم

گزارش دکترو به ارباب دادم مصیبت و بدبختیه. وقتی که 

 تور داد که یه خدمتکار برای خانم پیدا کنم. سآقا د

به همه سپردیم و سراغ گرفتیم، طولی نکشید کوه سور و   

کله باجی پیدا شد که معرفی شده یکی از همکارای آقا تو 

 بازار بود. 

چون بر و رو نداشت قبوول کورد توو    مادرتون باجیو دید و 

عمارت بمونه و کار کنه. اما نگو ذاتشم ملو فاهرش زشت 

 و کریهه.

روزای اول خدایی همه چیز خووب بوود و کوارای عموارت     

زیاد بود. اما باجی بدون شکایت به همه کارا رسیدگی می 

 کرد و به نحو احسن انجام می داد. 

بیشتر از اینکوه  حتی باجی به گردن تو هم حق داره چون 

خانم مراق  توو باشوه، بواجی تور و خشوکت موی کورد و        

 مراقبت بود.

این رو بوه   اما یواش یواش نمی دونم چی شد که باجی از
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خانم سو اسوتفاده کورد و عنوان و     اون رو شد و از مریضی

 اختیار نه تنها عمارت، بلکه ارباب رو هم به دستش گرفت. 

ا از حجره زنو  زد بوه   تا جایی که چند بار خودم دیدم آق

باجی برای معامله فالن جنس باهواش صوالح و مشوورت    

کرد. عمال شمسی خانم شد هیچ کاره و بواجی شود هموه    

 کاره.

ن ناهیود سواکت شود و    ادیدن چشم هوای گریو   امنصور ب

و  بوود سورد شوده    روی میز انداخت که نگاهی به غذاهای

 :گفت

بوود توا    من تعریف نکردم که تو غصه بخوری، هدفم اینو 

 ندانسته هارو بدونی.

 سپس به ساعت رستوران اشاره کردو گفت:

 و خیلی دیر شد تا حاال حتما همه نگرانمون شدن.

و درسته باید زودتر برگردیم. اصال حوصله غرولند شنیدن 

 ندارم. 

 
     

 

 موی  نووازش  را سحرگاه رابعه از نسیم خنکی که صورتش

دن سوجادی در کنوارش   گشود و با دیو  را شیها داد چشم

 حس نفرت در وجودش جان گرفت.
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اب وغلتی زد و چهره اش را از او برگرداند تا شواید بوه خو   

رود تا همه چیز را چون کابوسی به وقت بیداری فرامووش  

 کند.

 موی  ق رات اشك از گوشه چشمش، گونوه اش را نووازش  

 .زد  می پیونداش  شوری آن را به شوربختی تاداد 

نار تر کشید تا شواید بتوانود بوا فاصوله ای     رابعه خود را ک

هرچنوود نوواچیز، جوووانی اش را از فرتوووتی سووجادی بوورای 

 دقایقی هم که شده، نجات دهد.

دلسوزی های بی چون و چرای ابراهیم و بی  فکر کردن به

از احواالت او، و ترس از آینوده و مانودن و گوذران     یخبر

بود. به  عمر کردن با سجادی، خواب را از چشمانش ربوده

آرامی از بستر بلند شد و از روی طاقچه باالی سر سجادی 

 برداشت و مقداری در لیوان ریخت. را پارو آب

باز کرد و با دیدن رابعه  انش رااز صدای آب سجادی چشم

 باالی سرش پرسید:

 و چرا بیداری؟

دسوتش لرزیود و مقوداری آب بوه      ، ناگهانرابعه هول شد

 صورت حاجی ریخت. 

 ستپاچگی تند تند از حاجی معذرت خواهی کرد و بااو با د

 خشك نمود و گفت: را گوشه دامنش صورت حاجی

 و ببخشید از بس دست و پا چلفتی ام
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روی صورت پر از چین و  ایف رابعه ررحاجی دست های ف

 چروکش نگه داشت و آرام گفت:

همسور  تو دیگه س خانم کوچولو، عیبی نداره. رو از من نت

 از من می ترسی؟چرا  هستیمن 

 گفت: می شدرابعه که از حر  های سجادی چندشش 

 و من برم صبحانه حاضر کنم

 حاجی مانع بلند شدنش شد وگفت:

و تو چرا تو این سرما بوه م وبخ بوری؟ ایون بواجی مگوه       

 چیکارس؟

رابعه که دید از دست سجادی خالصی نداره خودشوو بوه   

 مظلوم نمایی زد و با لحنی لوس گفت:

 ی تونم ازتون سوالی بپرسم؟و  آقا م

نشسووت و در حوالی کووه رادیوووی   سوجادی در رختخووواب 

 کنار گوشش نگه می داشت گفت: ش راکوچک

 و آره بپرس

و اخبار در مورد رزمنده ها چی می گه؟ آقا منصوور خبور   

 آورد که دوستش ابراهیم رفته جبهه.

 تنظیم کرد و گفت: احاجی پیچ رادیو ر

دا پیداش بشه. بچه های مسجد می و ابراهیم باید امروز فر

 گن حالش خوبه، تو چرا نگرانی؟

 و همینجوری پرسیدم
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 پرسید: در ادامه سوالشرابعه نفس عمیقی کشید و 

و آقا می شه بگین من از کجا به اینجا اومدم؟ پدر و مادرم 

 زنده هستن؟

 حاجی هوم بلندی کشید و گفت:

بوه   جوواب از جبهوه   و و پس این زمینوه چینوی و سووال   

 ؟خاطراین بود که آخرش اینو بپرسی

خ  چورا   گفتم چرا این دختر امروز سگرمه هاش تو همه!

 ت غصه راه دادی؟لزودتر نپرسیدی؟ چرا تو د

 و چند بار از باجی پرسیدم و او جواب سر باال به من داد.

تشك جا به جوا کورد و کنوار تور     روی  را سجادی خودش

 نشست و گفت:

 رات تعریف کنمپیشم بشین تا ب او بی

از دسوت   اموده ر آابعه که نمی خواست فرصت به دسوت  ر

 با اکراه کنارش نشست و سجادی گفت: دبده

 و دلت می خواد از کجای داستانت تعریف کنم؟

 اولش و ل فا از اول

 بعد از کمی مکث کردن گفت: سجادی

رهای نه چنودان نزدیوك،   شهو روزی روزگاری در یکی از 

 سختی شد. شبی از ش  ها زلزله 

همه چیز زیرو رو شد، همه خونه ها خوراب ، عوروس هوا    

بیوه و دامادهوا مجورد، موادر هوای حاملوه از تورس بچوه        
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 انداختن و بچه ها یتیم شدند.

قیامتی بود...شهر بوی مرگ می داد. هموه جوا مخروبوه و    

ویرون. هوای شهر پر از غم و ناله، آدم ها گرسونه و آواره.  

   به دنبال عزیزاشون می دویدند. از این طر  به اون طر

بعضی در چادر های موقتی و برخی هم بی پناه پرسه می 

 زدند.

ناگهان رابعه با تعریف سوجادی گوویی چیوزی بوه خواطر      

 آورده باشد با هیجان گفت:

صه شمارو من همیشه تو خواب می بینم وقتوی از  قو این 

ترس چشم باز می کنم می فهمم که کابوس بوده خیوالم  

 هحت می شرا

 سجادی ادامه داد:

و کاش همه اینها کابوس و خواب بود. اما هموش واقعیوت   

 تلخیه که برای همیشه تو خاطره ها می مونه. 

همه مردم از شهر های دیگه برای کمك کردن بوه اونجوا   

می رفتن و منم یکی از همون آدما بوودم. بوا شمسوی دو    

 نفری رفتیم کمك.

آشوبی بود. هویچ چیوز سور     چشمت روز بد نبینه. واویال و

جاش نبود، خالصه قیامتی برپوا بوود. توو کوچوه هوا موی       

گشتیم و هرکاری که از دسوتمون بور میومود انجوام موی      

 دادیم.
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اون روزها من اوضاع مالی خووبی نداشوتم اموا هرچوه در     

توانم بود به  مردم کمك کردم. به مادر ها و پدر های پیر 

... تا اینکه شمسی یکوی  ه های سرگردون و..چو آواره، به ب

 از همون بچه ها توجهشو جل  کرد.

زبوون، اموا خیلوی بوی      ندختر بچه ای بود بانمك و شیری

کرد. وقتی شمسی تو بغلش می گرفت آروم می  قراری می

 شد. 

خالصه به هم وابسته شده بودن. هنگام برگشت به تهوران  

 با خودمون ببوریمش خونوه توا همبوازی    بهم التماس کرد 

 بشه واسه ناهید. خوبی 

 هرچی مخالفت کردم فایده ای نداشوت. تحقیوق کوردم و   

کوارش توو زلزلوه از    فهمیدم پدر و مادرش و همه کوس و  

 و زنده مونده. ابین رفتن و فقط 

باالخره با اصرار شمسی که می گفوت آقوا ثوواب داره، بوا     

 خودمون آوردیمش عمارت.

ال بله عزیز جان اون بچه تو بوودی. چوون هوم سون و سو     

 ناهید بودی خیلی زود با هم دوست و همبازی شدین.

اما از خدا پنهان نیست من اون روز دوست داشتم تو پسر  

 بودی تا من پسر دار بشم، اما قسمت نشد.

هرچی به شمسی گفتم بیا پسر بچه ای با خودمون ببریم 

بزرگ کنیم گفت ما تو خونه دختر داریم، پسر بچه بزرگ 
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 یه. خ  حق هم داشت.کردن باعث دل نگران

این بود که تو اومدی تو زنودگی موا. مون اون روز تسولیم     

 .خواسته شمسی شدم

 سپس سجادی مکلی کرد و دوباره ادامه داد:

و من از جوونیم عاشق این بودم که ازدواج کنم و بعودش  

 پسردار بشم ولی خ  خدا بهم نداد

بوی  و  حسرتی کشید و چشوم هوای چوروک    سپس آه پر

 به رابعه دوخت و گفت:ش را فروغ

و من توی این دنیا به همه آرزوهام رسویدم بوه جوز ایون     

 مورد، که امیدوارم تو آرزوی محال منو برآورده کنی. 

اگه پسر به دنیا بیاری دنیا رو به پات می ریوزم و خودموو   

 خوش بخت ترین آدم روی زمین احساس می کنم.

 فت:از خجالت پایین انداخت و حاجی گ رارابعه سرش 

و تو از وقتی به عمارت اومدی دختر بچه نحیف و کوچکی 

هوا   بودی که شمسی به قدری عاشقت بود که بعضی وقت

فکر می کردم که تو رو بیشتر از ناهید می خواد. اما از بود  

 حادثه شمسی روز به روز ضعیف تر و مریض تر شد.

حاجی به ناگاه خیره ماند و سکوت کرد. رابعه لیووان آبوی   

تش داد و خواسوت کنوارش بنشویند کوه سوجادی      به دس

 گفت:

 و نشین
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لیودی انتخواب کورد و بوه     بعد از میان دسوته کلیودش ک  

 اتاق اشاره کرد و گفت: هصندوق چوبی گوش

 و می تونی جواب تمام سواالتو داخلش پیدا کنی.

 و گفت: ندادستش چرخ را در رابعه کلید

 و اما من نمیدونم باید دنبال چی بگردم!

 باز کن و تمام خرت و پرتاشو بریز بیرون رو قو صندو

باز کرد. با بلنود شودن    را رابعه اطاعت کرد و قفو صندوق

 در صدای جیر جیرش درآمد. 

بیرون ریخوت. از رومیوزی    را رابعه تمام محتویات درونش

ترمه و بقچه های گلدوزی شوده توا  روسوری هوای      یها

یك عمور   رنگارن  ابریشمی  و آلبوم های قدیمی که بوی

 می داد. زندگی تلخ و شیرین اتخاطر

رابعه به یکی از عکس ها با شووق و ذوق نگواه کورد و بوا     

 دست کشید.  ی آنوسواس رو

رفت و نزدیك رابعه نشست و به  ،سجادی پتوشو کنار زد 

یکی از بقچه ها که گو سرخی بزرگ رویش دوخته شوده  

 بود اشاره کرد و گفت:

مادر ناهیده. او زن هنرمندی و همه گلدوزی ها هنر دست 

 بود.

سپس شروع کرد به ورق زدن آلبوم قدیمی. رابعه با دیدن 

زن جوانی در لباس عروس که کنار سجادی نشسته بود به 
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 شوخی گفت:

 .بوده قشنگتراز داماد و عروس 

 سجادی لبخند تلخی زد و گفت:

 و درسته منم عاشقش بودم.

 و یعنی االن نیستی؟

بده کوه صودای بواجی از پشوت در      ت جوابسحاجی خوا

 شنیده شد که گفت:

 و آقا هنوز خوابید؟

 سجادی یواش گفت:

دوق یه جعبه فلزی پیدا کن نو زود باش زود باش. از ته ص

 و با خودت ببر اتاقت. 

همه جواب سواالتو می تونی توش پیدا کنی. اینهوارو هوم   

زودتر جمع و جور کن و در صندوقم قفو کن و کلیدشوم  

 روی طاقچه.بذار 

ا دسوت  پیودا کورد و بو    ارابعه از ترس باجی سریع جعبه ر

 ند.ابه حالت قبو برگردمرت   ار همه جاپاچگی 

 بود گفت: اتاقت در شپسجادی به باجی که 

 و چی می خوای؟

 و آقا صبحانه حاضره. تشریف بیارید و میو کنید

 و باشه. تو برو ما هم االن میایم

 ان رابعه گفت:سجادی با دیدن جعبه در دست
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و قبو از اینکه بازش کنی باید بدونی که تو زین پس نام و 

 نشانت رابعه سجادیه.

همسر من، جواد سجادی و نه چیز دیگه. تمام انچه که تو 

جعبه  می بینی مربوط به گذشته و هویت توئه که از زیور  

 خروارها خاک پیدا شده اما رب ی به حال و آینده نداره.

از آن و چشوم   بود رو محکم به بغو گرفتهرابعه که جعبه 

 داشت زیر ل  گفت: بر نمی

 و می دونم آقا، می دونم

با یك دنیا سوال بی  اسجادی از اتاق بیرون رفت و رابعه ر

اشت. او با ترس از اینکوه درون جعبوه چوه    ذتنها گجواب 

بواز کورد و محتووایش را     را خواهد دید، با احتیواط درش 

 بیرون ریخت 

، یك آینه تورک خوورده چووبی     تیله رنگیز چند به ج ماا

 ، یك عروسك اسباب بازی پارچوه  ،تسبیح فیروزه ای رن

کوچك، چند تکه کاغذ پاره و کهنه و تعودادی ق عوه    ای

 عکس پرسنلی، چیز دیگری ندید.
با دقت نگاه کرد. بوا دیودن زن و    ارابعه یکی از عکس ها ر

شتن، تازه پی مرد جوانی که دختر بچه ای را در آغوش دا

 به وجود خود و پدر و مادرش برد.

 با انگشت صورت زن و مرد را لمس کرد و زیر ل  زمزموه 
 کرد:



 113/ بهاره شیرازی

 

تونو تو ذهنم حك می کنم و برای روحتوون از   هو من چهر

می کنم. ازتون می خوام کوه از آسومان    شخدا طل  آرام

زنودگیمو   ،ها منو ببینید و برام دعا کنید تا بتونم خودموو 

 دم.نجات ب

پاک کرد و یکی از کاغذ  را شه ارابعه اشك های روی گون

هایی که چیزهایی درونش نوشته شوده بوود از توه جعبوه     

 برداشت و از ترس پاره شدن با احتیاط بازش کرد. 

 آن را بوه خواندن نداشوت عصوبانی شود و     اما چون سواد

 .برگردانیدجعبه 

 ار ناگهان از صدای باجی به خود آمد و بوه سورعت جعبوه   

کرد. باجی با دیدن رابعه کنار صوندوق   پنهانزیر لباسش 

 آقا اخم کرد و با ترش رویی گفت:

موونی؟ فکور   جرئتی وقتی آقا نیست تو اتاقش میو به چه 

کردی کی هستی؟ یادت باشه هنوز کلفت عمارتی. وفیفه 

 و نظافته. تو آشپزیی 

 رابعه از جاش بلند شد و با نیش خند گفت:

تویی نه من! من که همسر  د یادش باشه کیهو اونی که بای

آقا سجادیم، تو معلوم نیست کی هستی؟ توو اصوال واسوه    

 چی تو عمارت موندی؟ 

م وقتی من هسوتم دیگوه نیوازی بوه بواجی      گباید به آقا ب

نیست. باید زودتر عذرتو بخوایم. هم پیری هم بی ریخت، 
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پوس بهتوره    ری هم که ازت بر نمیاد انجوام بودی  دیگه کا

 ل و پالستو جمع کنی، گورت و گم کنی بری!جو

 را باجی که از عصبانیت صورتش کبود شده بوود، دسوتش  

که حاجی وارد اتاق شود و   دبلند کرد تا به رابعه سیلی بزن

 گفت:

 و اینجا چه خبره؟

 سپس رو به باجی گفت:

و تو چرا با این سن و سالت سر به سر دختر بچه هوا موی   

 ذاری؟ صبحانه چی شد؟

 که حاجی گفت: دبزن یخواست حرف باجی

 و برو بیرون االن میام.

 با رابعه با لحنی مهربان گفت:

 و تو هم برو تو اتاقت. امروز صبحانه رو با ناهید بخور

 کرده باشندرابعه از خدا خواسته انگار که قند تو دلش آب 

 .دویداتاقش  به سمت

 باجی گفت:

مون ایسوتاده   و آقا خیلی به این دختور رو دادی، توو روی   

 میگه باید از عمارت بری.

باهواش   و ه بودی و بی راه نمی گه. اگه همین جوری ادامو 

 کنار نیای باید یه فکری بکنم تا اینجا نباشی

 باجی کش و قوسی به خودش داد و گفت:
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و یعنی می خوای به قولت عمو کنی و برام خونه ای کوه  

 و بخری؟ وعده داده بودی

ه نکنید. با هم بسازیدو دعوا و مرافباید  و نخیر یعنی اینکه

صبحانه هم نمی خورم از دست تو اشتهام کور شد. می رم 

 حجره  یه چیزی زهرمار می کنم

باجی که از دست رابعه دل پری داشت، منتظر شد حاجی 

با لگود بواز    را بیرون رفت و سپس به اتاق رابعه رفت و در

سفت  گرفت و اکردو به طرفش حمله کرد و گوش رابعه ر

 ندو گفت:اچرخ

و دفعه آخرت باشه که حر  زیادی می زنیا. اونی که باید 

گورشو از عمارت گم کنه بوره توویی نوه مون. دختوره نوا       

حسابی وقتی ملو موش دمتو گرفتم و پرتت کردم بیرون، 

 اون وقت حساب کار دستت میاد

رابعه با اینکه از گوش درد به خوودش موی پیچیود کوتواه     

 نیامد و گفت:

و واسوه تاخوت و    باجی من شمسی نیستم کوه میودون   و

 تازت خالی کنم. اگه تو باجیی، منم رابعه ام.

بوه صوورت   محکمی  ی باجی یهو دستشو بلند کرد و سیل

 . عمارت پیچید رابعه زد که صدای آ  گفتنش در

گوش ایسوتاده بوود بوا صودای نالوه       ناهید که تا آن لحظه

 رابعه میان در ایستاد و گفت:
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 هوم  یچ کدوم شما نیستم حتی ملوو موادرم  ملو ه و من

نیستم. اگه من دختر سجادیم از این به بعد نشونتون موی  

 دم که کی تو این خونه موندنیه کی رفتنی.

 عق  کشید و با مظلوم نمایی گفت: را باجی خودش

و می بینی خانم! مقصر شمایی به قدری تحویلش گرفتوی  

بیشتر نیست. ادعای که یادش رفته تو این خونه یه کلفت 

 .کنه احمق خانمی می

 ناهید جلو رفت و کنار رابعه ایستاد و گفت:

 و همین طوره. غیر از این نیست

 باجی یکه ای خورد و معترضانه گفت:

 و ناهید جان شما دیگه چرا طرفداریشو می کنی؟

 طر  باجی گرفت و گفت: ه اش را بهناهید انگشت اشار

انه تو این عموارت کوار موی    و من فکر می کردم تو دلسوز

 کنی و زحمت می کشی. 

نه تنهوا دلسووز هویچ کودوممون      مبزرگتر که شدم فهمید

و رفتوارت   و اعمال نیستی بلکه آتیشی هستی که با زبون

 زندگی همه از جمله بابامو سوزوندی
هور کواری از دسوتت بور بیواد      و برای رسیدن به اهدافت 

 . تو شی انی نه آدمکنی می

و می  پی میبرهذات به  پدرم نباش به زودی  اما خوشحال

 و که آواره تو کوچه و خیابون پرسه بزنی. بینم روزی
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تو باعث بدبختی رابعه شدی، مادرمو از خونه فراری دادی 

 اما من ناهیدم،ناهید. 

 ق ع کردو گفت: را باجی حر  ناهید

و هر کاری کردم با اجازه پدرت بوده، من سر خوود کواری   

دنبال مقصر هستی اول باید یقه باباتو بگیوری   اگه نکردم.

 .نه منو

 ناهید پوزخندی زدو گفت:

و قبو از اومدن تو به عمارت همه چیز خوب بود اما وقتی 

سر و کله تو پیدا شد زندگیمون به هم ریخوت. حواال هوم    

نمی خوام حر  دیگه ای بشونوم. زود بواش از اتواق بورو     

 .بیرون

 

 
     

 

 

از روی صوورتش پواک کورد و     را ی ناهیود رابعه اشك هوا 

 گفت:

و خیلی پرخاش کردی. اگه به پودرت شوکایت کنوه موی     

 خوای چیکار کنی؟

و نیست تا حاال نکرده؟ بره هر غل ی دلش می خواد بکنه. 
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ملال چی می شه؟ بابام می خوواد از خونوه بیورونم کنوه؟     

 خ  بهتر ، از شر همه راحت می شم

 رابعه پرسید:

 وز مدرسه نرفتی؟و تو چرا امر

 باال انداخت و گفت: را شیناهید شانه ها

 و حوصله نداشتم به منصور گفتم ناخوشم

و باشه استراحت کن، اما اینوو بودون کوه بایود پودرتو بوا       

خودت مهربون نگه داری، نباید بی احترامی از توو ببینوه.   

اوال که احترامش واجبه چون پدرته دوما  اگه تو آقا جونتو 

 .شه میه نفع باجی برنجونی ب

 مشتش قایم کرد و گفت: در را رابعه کاغذ

 و می دونم االن وقت مناسبی نیست اما .....

 ناهید گفت:

 و حالم بهتره هرچی می خوای بگو

 نشون ناهید داد  و گفت: را رابعه کاغد

 و بابات بهم داده ولی نمی تونم بخونمش

ز کورد.  بوا  ای حوصلگی توای کاغوذ زرد و پواره ر   بناهید با 

 سپس با چشم های گرد شده گفت:

 و رابعه این که شناسنامه ست. از کجا آوردی؟

 و آقا داده . حاال بگو چی توش نوشته؟

 ناهید با دقت خواند و گفت:
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 و درسته، اینجا رو ببین نوشته رابعه احسانی فرزند یعقوب

 سپس هیجان زده گفت:

 چوه جالو  تواریخ   تو که عددها رو موی شناسوی ببوین    و 

به دنیا اومدیم. این  1349تولدت ملو مال منه. هردومون 

من و تو هفده ساله هستیم. اموا   66یعنی امسال که سال 

ه ماه از تو کوچیکترم، تو فروردین به دنیا اومدی من یمن 

 خرداد.

 و اسم مادرم چیه؟

 و نوشته پروین

 و فامیلیش چیه؟

 زیرو رو کردو گفت: را ناهید چند بار کاغذ

مامان مونم توو شناسونامم     ننوشته، البته فامیلی و هیچی

نیست. رابعه جون بهتره مشخصاتتو حفظ کنی بوه دردت  

 77می خوره. شماره شناسنامت هم 

از دست ناهید قاپیود   را رابعه با شنیدن صدای باجی کاغذ

 لباسش پنهان کرد و گفت: درو دوباره 

 و برم ببینم چیکار داره

 کردو گفت: سپس به چشم های ناهید نگاه

 و از شمسی خانم خبر داری؟

 ناهید سری از تاسف تکان داد و گفت:

زن  می زنم گوشویو  عمه فاطی به و نه، بی خبرم. هرچی 
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 داره! مادرم گفت میاد دنبالم اما خبری نشد برنمی

زندگی و دلواپسوی   روز روزیه که پدرت منو از دوراهیو ام

هسوتم کوه    نجات داد حاال می دونم آدم بی کس و کاری

مادرت و آقا سجادی منو از شهرم با خودشون به عموارت  

آوردن و شدن همه کسم. بعد هم اینکوه پودر و موادرم و    

 همه اقوامم زیر آوار زلزله از بین رفتن. 

امروز من فهمیدم که نباید امیدی به آینده داشوته باشوم   

 برای دیدن پدر و مادرم باید تا قیامت صبر کنم.

تو می تونی تا قیامت صبر نکنوی و موادرتو   اما ناهید جان 

 پیدا کنی. او از تو سراغ نگرفته اما تو دنبالش بگرد.

 بغو گرفت و گفت: اناهید رابعه ر

و واقعا به خاطر مرگ پدرو مادرت متاسفم اموا  از طرفوی   

 خوشحالم که تو در کنارمی.

و من بهوت کموك موی کونم توا بفهمویم شمسوی خوانم         

تما آقا موی دونوه امشو  از زیور     کجاست. نگران نباش، ح

 زبونش حر  می کشم و فردا با خبرای خوبی میام پیشت.

 ناهید لبخندی زد و گفت:

 و تا حاال که موفق بودی

 و من از باجی زرن  ترم حاال می بینی

 با بلند شدن دوباره صدای باجی ناهید گفت:

 و فعال برو تا از خونه بیرونمون نکرده.
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 تن از اتاق گفت:رابعه هنگام بیرون رف

صبحانه میارم با هوم  جانانه و االن می رم م بخ یه سینی 

 بخوریم

 هار خبرم کن او نه خودت بخور من اشتها ندارم. برای ن

 و راستی یادت نره بهم بگی دیروز چرا دیر اومدی خونه

 از رابعه دزدید و گفت: را شنناهید چشما

بوود؟  منصور خوراب شوده    و مگه بابام بهت نگفت ماشین

 این بود که دیر برگشتیم

ستشو بشونوم. اموا اگوه    و آقا گفت، اما دلم می خواست را

 .نگو.. ،دوست نداری

رابعه این بار از  صدای باجی که چون سوت ق ار در تونو 

عمارت پیچید، دوان دوان به حیاط رفت. باجی دست بوه  

 کمر با دیدن رابعه گفت:

خانمی نکن،  و لباس چرکا تو تشت مونده، خیلی احساس

 ل  حو  خوب می شوری، پهن می کنی!

رابعه ناراضی اما بی اعترا  پوای تشوت رخوت نشسوت و     

 مشغول شستن شد.

 باجی لبخند رضایتی زد و گفت:

 و باریکال. معلومه که فهمیدی خانمه خونه کیه.

شنیده بود با جعبه شیرینی  را سجادی که کالم آخر باجی

 گرفت و گفت: اوارد شد. باجی جعبه شیرینی ر
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 و خیر باشه چرا این وقت روز برگشتی؟

پای تشت رخت  رابعه،  سجادی نگاهی به دست های کفی

 انداخت و گفت:

 و تو چرا لباس می شوری؟

 باجی گفت:

 و لباسای خودشه!

سجادی بی اعتنا به باجی پای تشوت رخوت رفوت و لگود     

 محکمی به آن کوبید و به رابعه گفت:

 شورو پاشو برو دستاتو ب

 که سجادی به او گفت: دباجی خواست حرفی بزن

و از این به بعد یا خودت رخت هارو می شوری یا یه نفورو  

 کنی که انجامش بده. پیدا می

 سپس رو به رابعه گفت:

 و دیگه پای تشت رخت نبینمت

دلوش آب شوده بوود ،     دررابعه که از رفتار سجادی قنود  

غض  آلود  پای حو  شست و در مقابو نگاه یش رادستا

 باجی لبخند شی نت آمیزی تحویلش داد.

 باجی عصبانی و حق به جان  گفت:

و آقا ملو اینکه فراموش کردین این دختره داره وفیفشوو  

 ده؟ انجام می

بوا   راسجادی که دید باجی کوتاه بیا نیست، تشت رخوت  
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 ند و فریاد زد:ابرگرد پا

 من معلوم می کنم نه تو ی روو وفیفه هرکس

ی وارونه شدن تشت مسی و فریاد ارباب، منصوور و  از صدا

 ناهید به حیاط دویدند. 

 منصور با دیدن اوضاع آشفته پرسید:

 و آقا چی شده؟

 سجادی روی لبه حو  ایستاد و با صدای بلند گفت:

و این دختر زن قانونی منه، هیچ کوس حوق نوداره بهوش     

 توهین کنه یا ازش کار بکشه.

 سپس رو به باجی کردو گفت:

 و تو هم از امروز یاد بگیر گوش به فرمانش باش

 بعد هم رو به بقیه گفت:

 و مفهومه؟

 منصور چند قدم به جلو برداشت و گفت:

 و بله آقا هرچی شما بفرمایید. مبارک باشه

ناهید زیر لبی چشم کوتاهی گفت و پیروزمندانه به بواجی  

 نیشخند زد که از دید او دور نماند.

 باال گرفت و گفت:را سرش  رد،ک باجی رو به سجادی

و آقا بهتر نیست خبر ازدواجتون بوا مونم بوه هموه اعوالم      

 کنید؟

 نداشت گفت: تحمو آن شرایط راسجادی که طاقت 
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و حاال که این ور شد، دیگه نمی خوام تو عمارت ببینمت. 

 به زودی هم طالقت می دم تا از شرت راحت شم

گم کرد و بوا   یش راطالق دست و پا مباجی با شنیدن اس

ترس و لرز و بی پروا جلوی پای سجادی زانوو زد و پاشوو   

 گرفت  و ضجه زنان گفت:

 و آقا تو رو به خدا این کارو نکنین

از دستای حلقه شده باجی بیرون کشوید و   یشسجادی پا

 گفت:

شیمونی خیلی دیره. باید زودتر به فکور اعموال و    پ و برای

 رفتارت می بودی

ی ازدواج پدرش با باجی، حس تنفور و  ناهید با اعالم رسم

انزجووار  از آن دو چنووان در دلووش قوووت گرفووت کووه اگوور 

یوك لحظوه   و قدرتش را داشت هر دوی آنها را نابود کند 

 درن  نمی کرد.هم 

گرفتوه بوود و پودرش     را خشم و عصبانیت تمام وجوودش 

جلوی چشمش به آنی دیووی شود کوه از انسوانیت بوویی      

 نبرده.

بوا موادرش    راکرده پدر، در دلوش بواجی   ناهید ناراحت از 

، دبین انسان ها باشو  اندمقایه کرد که چقدر تفاوت می تو

یکی چون موادرش فرشوته خوو و دیگوری بود ذات و بود       

 طینت.
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دلتن  تر و دلواپس تر از قبو  با بغضی در گلوو و چشوم   

هایی پر از اشك به اتاقش پناه برد و زانووی غوم بوه بغوو     

 یست.گرفته و آرام آرام گر

 

 
      

 

 

 دیود،  تنها و طرفدار بی را خودش حیاط وسط چون باجی

 . رفت بیرون عمارت از و کرد باز کمر از چادر

 :گفت رابعه به رو حاجی

 از محال بچه بازگشت باشیرینی کن درست دم تازه چای و

 سوالمت  بوه  همگوی  کوه  جبهه، از خودمون ابراهیم جمله

 . ستیمبفر صلوات و بخوریم بازگشتن

 دلوش  و شوکفت  گلش از گو ابراهیم اسم شنیدن با رابعه

 ار سوجادی  و بواجی  فریاد و داد آنی به و گرفت تازه نوری

 . برد خاطر از

 خودا  از و زد زانوو  قبلوه  بوه  رو و رفت م بخ به سرعت به

 باریوك  کمور  هوای  اسوتکان  در توازه  چوای  او. کرد تشکر

 . فتر سجادی نزد و گذاشت کنارش شیرینی و ریخت
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. داد موی  گووش  اخبار به معمول ملو و بود نشسته ارباب

 :گفت و نشست نزدیکش رابعه

 ندارید کاری من با اگه. کنید میو نشده سرد تا بفرمایید و

 میخوره غصه داره خیلی طفلکی ناهید پیش برم

 نده شدل به دل زیاد ماا برو و

 اتواق  جای به اما. رفت بیرون اتاق از و گفت چشمی رابعه

 زد چرخی آنجا در. رفت باجی اتاق به و کرد کج راه ناهید

 بواجی  هوای  لباس به گذرا نگاهی. کرد باز را کمدش در و

 . انداخت

 الی هود   بوی  دگورد  موی  هچو  دنبال دونست نمی چون

 رو زیورو  بود ناداخلش هرچی و گشت ها بقچه و ها لباس

 . کرد

 ناآویوز  هوای  لبواس  زیر که بزرگ ای بقچه دیدن با رابعه

 بیرون آورد.آن را پنهان شده بود، 

س و درونش به جز چند روسری و چادر نمواز و چنود لبوا   

ید خواسوت بقچوه را سور    جوراب چیزی پیدا نکرد. او نا ام

که ضخامت غیر معمول یکی از جوراب ها د ناجایش برگرد

 جل  کرد. را توجهش

بیرون  یش راچند بار با دست لمسش کرد و باالخره محتوا

 و چند کاغذ تا شده، مقدار قابو توجهی اسوکناس،  ریخت.
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در جیو  پیوراهنش    که رابعه آنهوا را مقدار زیادی انگشتر 

 .پنهان کرد

کمد و اتاقو مرت  کرد و به سرعت نزد ناهید رفت. قلبش 

تند تند می زد و از کاری که کرده بود وجودانش بوه درد   

ه آمده بود. ناهید با دیدن آشفتگی و رنو  پریودگی رابعو   

 پرسید:

 و چی شده؟ حالت خوب نیست؟

 رابعه آب دهنشو قورت داد و گفت:

 و ببین چی پیدا کردم! مال باجیه

 ناهید با تعج  گفت:

 و اگه مال باجیه پس دست تو چیکار می کنه؟

رابعه با نفس هوای بریوده بریوده، محتویوات جورابوو روی      

 تخت ناهید ریخت و کاغذو به دستش داد و گفت:

 نم چیه!و بخون ببی

 ناهید اخمی کرد و گفت:

و امروز چه خبره رابعه؟ هی کاغذ پیودا موی کنوی میگوی     

بخون! درسته که از بواجی عصوبانی هسوتم، اموا درسوت      

 نیست که به وسایلش دست بزنیم

 رابعه خجالت زده گفت:

 و من فقط می خواستم....

 ناهید ادامه داد:
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بوی  و اهمیتی نداره که تو چه نیتوی داشوتی، هموین کوه     

 اجازه رفتی به اتاقش کار زشتی کردی.

 و درست می گی. االن می برم میذارم سر جاش

 ناهید لبخند زد و گفت:

 و چون دفعه اولت بوده می بخشمت اما دیگه تکرار نشه

 رابعه با شی نت گفت:

 و باشه قول می دم. حاال بخون ببینم چی نوشته؟

وشوته  و این هم شناسنامه س. شناسونامه بواجی، اینجوا ن   

اسمش عفت الملوک، فامیلیش اسد بواجی، اسوم پودرش    

 اسداله اسد باجیه.

 ناهید چون به یکباره ساکت شد رابعه گفت:

 و چی شد؟ چرا ساکت شدی؟

 ناهید با تعج  گفت:

و ببین اینجا نوشته باجی یه پسر داره. اسمش سعیده. بوا  

 توجه به سال تولدش حاال باید....

 ارش کرد و گفت:سپس با انگشتش شروع به شم

 28یوا   27و آره درست حساب کردم او حاال باید یه مورد  

 ساله باشه

 ش گرد شده بود گفت:نعج  چشماترابعه که از 

و یعنی باجی بچه داشته و صداشو درنیاورده؟!! یعنوی آقوا   

 خبر داره!!
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 باال انداخت و گفت: را شینه هااناهید ش

قوا جوونم هوم    و فکر نمی کنم. او دروغ گوی ماهریه. سر آ

 شیره مالیده

 و ببین تو شناسنامه اسم بابات هست؟

 ناهید با دقت خواندو گفت:

 و نه نیست

 و یعنی ازدواجشون ثبت نشده؟

 ناهید فکری کرد و گفت:

و راست میگی. ولی شاید سند ازدواجشون یه جای دیگوه  

 ست

 و مگه اسم همسرو تو شناسنامه نمی نویسن؟

همسر حمید حسین زاده، مهر  و چرا اما اینجا نوشته اسم

 طالق هم داره.

جووراب   دراز ناهیود گرفوت و دوبواره     ارابعه شناسونامه ر 

 گذاشت و گفت:

 و خودتو ناراحت نکن حاجی به زودی باجیو طالق میده

و ولی بهتره شناسنامه دست من باشه تا به وقتش به بابام 

 نشون بدم

بفهموه   و تو رو به خدا ناهید این کارو نکون. اگوه حواجی   

 یواشکی رفتم تو اتاق باجی، منو میکشه

 ناهید با اخم گفت:
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و نترس. من که وحشتی ندارم میگم خودم رفتم گشتم و 

 پیدا کردم.

 و به این راحتی ها هم نیست. بابات دعوا راه میندازه

 و گفت: پوزخندی زدناهید 

و بابام انقودر موضووع بورای ماسوت موالی کوردن کوارای        

 یت من توش گمه.خودش داره که ترب

 با نارضایتی به ناهید داد و گفت: ارابعه شناسنامه ر

 و فقط تو رو خدا اسم منو نیار من از بابات می ترسم.

 و نگران نباش هواتو دارم 

 داخو جوراب کرد و گفت: ارابعه پول ها و طال ها ر

 و من برم زودتر بذارمش سر جاش

 باز کرد و گفت:ری ناهید تکه کاغذ دیگ

ن دیگه چیه؟ ملو عالمت ها رمالی و جادوگریوه! ایون   و ای

 زن خودش یه پا جادوگره

 و نگاهش نکن، کراهت داره بهتره بذاریمش سر جاش

 مچاله کرد و گفت: را ناهید کاغذ

و برو بندازش دور. من اصال بوه ایون مزخرفوات اعتقوادی     

 ندارم

 رابعه خندید و گفت:

 و فعال که در مورد باجی جواب داده.

 به طال ها اشاره کرد و گفت: سپس
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و ما که هرچی بود برداشتیم یوا مچالوه کوردیم انوداختیم     

 دور. یهو اینارم برداریم دیگه

 ناهید بلند بلند خندید و گفت:

و نه دیگه فضولی و دزدی بسه. توا صواحبش نیوموده زود    

 برو بذار سر جاش

 رابعه در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت:

ر مورد موضوع مهمی باهات حور  بوزنم،   و می خواستم د

 اما باشه بعدا 

 و خیره یا شر؟

 ه خندید و گفت:رابعه زیرکان

 و نه این دفعه خیرخیره، ش  میام حر  می زنیم.

 

 
      

 

 

رابعه وقتی از کار عمارت فارغ شد نگاهی به سور توا پوای    

خود انداخت و از ژولیدگی و کلیفی به یاد آورد که لبواس  

که به تون   چیزیری برای عو  کردن ندارد و باید با دیگ

 دارد سر کند تا خشك شود. 
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او با خود فکر کرد که زندگی چقدر به من سوخت گرفتوه   

که از کودکی تا به حال باید غصه کوچك تورین نیازهوای   

 هم بخورم. ااولیه ام ر

اعتورا  موی کوردم کوه از خیسوی       او باجی بود و به راگ

وابم، حتما در جوابم ملو همیشه موی  نم بخاتو لباسم نمی

 گفت: 

غر غر نکن، خیلی هوا هموین هوم ندارنود. بگیور بخوواب       

 .ودش خودش خشك می

 کرد و در کمود  جدا تنشاز  ش رارابعه با دو انگشت لباس

 . اما نا امید دردو بپوش دباز نمود تا شاید چیزی پیدا کن را

 محکم بست و بلند به خودش گفت: را

و چقدر احمقی! هنوز نمی دانوی چیوزی بورای    و اَه رابعه ت

 پوشیدن نداری؟ دنبال چی می گردی؟ 

 او ناراحت نزد ناهید رفت و بدون در زدن وارد اتاق شد.

 زیر کتابش قایم کرد و پرسید: را ناهید با دیدن او چیزی

 و چی شده؟ باجی دوباره برگشته؟

 رابعه با ناراحتی گفت:

 نیست و نه. خداروشکر از هیچکس خبری

و حتما رفته قهر خونه فامیالش تا بابام با انگشتر و گوو و  

 شیرینی بره منت کشی کنه برش گردونه
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چون رابعه سکوت کرد نگاهی به چهوره و سور و وضوع او    

 انداخت و گفت:

 و چرا این ریختی شدی؟ چقدر ژولیده پولیده ای!

 رابعه با شرمندگی گفت:

عو  کونم ولوی از   و واال ناهید جون می خواستم لباسمو 

خدا پنهون نیست از تو هم پنهون نباشوه،لباس دیگوه ای   

 خیسهجز اینکه تنمه ندارم بپوشم، اینم که  به

باز کورد و   را ناهید اخمی بر پیشانی انداخت و در کمدش

 گفت:

و هر کدومو که می پسندی بردار بپوش. بابای من خیلوی  

چی واسوت  بی فکره. نا سالمتی تو تازه عروسی، تا حاال هی

 نخریده؟

 و من چشم داشتی ندارم 

 می کرد.  یو می دونم اما باید برات خرید عروس

 و تو این موردم حتما باجی دخالت کرده و نذاشته

خیلی بی خود کرده. بذار بابام بیاد خونوه، خوودم    و باجی

 بهش یادآوری می کنم

از کمود بیورون    یش راناهید در حالی که یکی یکی لباسوا 

 نشان رابعه می داد گفت: می آورد و



 دلواپسی/ 134

 

 لباسوامون  پورو  ببینم بزنم زن  خیاط خانمو باید به عذرا 

 بهموون  هنووز  اما  میداد پارچه بهش وقته خیلی! شد چی

 !نزده زن 

 :گفت رابعه

 خوانم،  عوذرا  خونه برم خواد نمی دلم اصال دیگه که منو 

 !خانم طفلکی! میشه بد حالم افتم می که روز اون یاد به

 :گفت و کشید آهی ناهید

 داشوته  نوو  لبواس  توو  اینکوه  خاطر به فقط منم راستشو 

 رضوا  دلوم  اصوال  خوودمم  وگرنوه  خیاطی بریم گفتم باشی

  نیست

 :گفت و انداخت رابعه به نگاهی چشمی زیر سپس

 چورا  پوس  بوزنیم  حور   بیوای  دیش  نبود قرار مگه توو 

 نیومدی؟

 برد خوابم خستگی ازو 

 منظوورم  بودی؟  ادامه وضعیت نای به تونی می کی تا توو 

 ؟ بمونی من پدر همسر خوای می کی تا که اینه

 :گفت و انداخت باال ای شانه رابعه

 اراده بابات وقت هر تا دیگه معلومه خ ! منه دست مگهو 

 ! کنه

 و رنو   آبی پیراهنی که یش رالباسا بهترین از یکی ناهید

 :گفت و گرفت رابعه صورت جلوی بود زیبا
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 !میاد بهت خیلی کنم فکر پوشب اینوو 

 کوه  لباسوی  ل فوا  پوشم، نمی نه! خوشگله خیلی این اماو 

 . بده من به خوره نمی دردت به و پوشی نمی

 :گفت و داد رابعه دست به را لباس ناهید

 نکن تعار  من با. بپوش بگیرو 

 ناهید ایستاد، ناهید جلوی و پوشید را  پیراهن رابعه وقتی

 :گفت و کرد زبراندا را او ،تعج  از هماند باز دهانی با

 از و بوود  بواجی  کواش . شودی  خوشگو خیلی رابعه وایو 

 کرد می دق حسادت

 :گفت و خندید رابعه

 میشه پیداش فردا ، امروز نخور غصهو 

 رابعوه . زد خشکشان دو هر عمارت در صدای شدن بلند با

 :گفت

 برگشته؟ باجی و  سیاهه سقت نکنه ناهیدو 

! داره کلیود  بواجی  آخوه  کونم،  نموی  فکور  نه نکنه، خداو 

 نیست؟ خونه منصور

 درو بورم  مون ! برنگشته هنوز بازار، برد رو آقا که صبحیو 

 !کیه ببینم کنم باز

 :پرسید احتیاط با در پشت باجی، برگشت ترس از رابعه

 کیه؟و 

 :گفت که بود ابراهیم صدای
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 کن باز ل فاو 

 دیودن  بوا  او. نموود  بواز را  ودر کرد مرت  را چادرش رابعه

 :گفت دستپاچگی با سالم جواب بدون ابراهیم

 ؟شما برگشتینو 

 : گفت و داد رابعه دست به بود خریده نان که ابراهیم

 کوه  خوودم  برای خلوته نونوایی دیدم. دیروز برگشتم بلهو 

 .آوردم شما برای هم تا دو خریدم،

 دسوتش  زیر را کاغذی گرفت می نان را که حالی در رابعه

 :گفت ابراهیم. کرد احساس

  داشتم عرضی خدمتتونو 

 بفرماییدو 

 کوردم  فکر اما نه، یا بدونید شما هست صالح دونم نمیو 

 توا  خواسوتن  من از سجادی آقای. بهتره براتون دانستنش

 بدید پیغام ایشون به ل فا کنم، خریداری براشون ای خونه

 بنگاه بیان ملك  بازدید برای فردا

 :پرسید تعج  با رابعه

 خرن؟ می خونه کی برای ای؟ خونه چهو 

 بوا . خوانم  بواجی  بورای  کونم  می فکر اما نیستم م مئنو 

 برسونید سالم آقا به برگردم، زودتر باید من اجازتون

 نان یکی در که دستش دو به نگاهی رابعه ابراهیم رفتن با

 . انداخت بود، کاغذی دیگری در و
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 روی نوه  و داشت را ادشسو نه اما خواندن، به بود کنجکاو

 بوه  قلو   توا  فشورد  سینه به را آن پس. ناهید از پرسیدن

 . گیرد آرام اش افتاده طپش

 به دل ، دلش آرامش برای و گذاشت سفره درونرا  نان او

 نفوس  و نشسوت  او تخوت  لبوه  رفوت،  ناهید نزد و زد دریا

 :پرسید ناهید کشید، دل ته از عمیقی

 یده؟پر رنگت چرا بود؟ در پشت کیو 

 :گفت فرش گو به خیره و انداخته زیر به سر رابعه

 بود ابراهیم آقاو 

 حجوره  بزنه زن  بگی خواستی می داشت؟ چیکار خ و   

  اونجاست حتما منصور

 :پرسید دلواپس ناهید کرد سکوت چون رابعه

 افتاده؟ بدی اتفاق زنی؟ نمی حر  چراو 

 خوب هم بد، همو 

 بگو ور بد خبر اول خ و 

 کنه پیدا خونه باجی واسه تا سپرده ابراهیم به یحاجو 

 :گفت عصبانیت با ناهید

! بده طالق باجیو نشد قرار مگه بابام ای؟ خونه چه چی؟و 

 کنی می اشتباه

 هوم  اورد، نان برامون هم ابراهیم آقا کنم نمی اشتباه نهو 

 . بنگاه بره خانه دیدن برای فردا بگم آقا به تا داد پیغام
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 و گرفوت  دسوتی  دو را سورش  و نشست زمین روی ناهید

 :گفت

 !بابام؟ دست از کنم چیکار من خدایا ، وای ایو 

 اگوه ! بواجی  نوه  میوارم  در سر بابات کارای از نه منم واالو 

 مهرشو شاید! چیه؟ خریدنش خونه پس بده طالقش قراره

 !بده خواد می

 :گفت ناهید

 داره مار مهره باجی این نمیدونم واقعاو 

 :فتگ رابعه

 ترسه می باجی از حاجی کنم می فکر من برعکسو 

 هوم  شناسونامش  توو  کوه  بابوام  اسم چی؟ خاطر به آخهو 

 نیست

 !فهمیم می باالخره اما بود، خوب که دونستیم می اگهو 

 حواال !  چه من به بکنن خواد می دلشون غل ی هر اصالو 

 بگو خوبو خبر

 :گفت شی نت با رابعه

 کردی؟ قایم کتابت زیربود  یچببینم اون  بگو تو اولو 

 :گفت بود خورده جا که ناهید

 هیچیو 

 :گفت و خندید رابعه

 گم نمی خوبمو خبر منم نگی تاو 
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 کووچیکی  عکوس  ق عوه  کتوابش  زیور  از و شد بلند ناهید

 :گفت کردو پنهان مشتش در و برداشت

 بگو تو اول بوخو 

 :گفت و داد ناهید دست به را ابراهیم نامه رابعه

 بخون برام ال فو 

 و انوداخت  رابعوه  سوپس  و ناموه  به نگاهی تعج  با ناهید

 :گفت

 چیه؟ اینو 

 داد ایونم  هوا  نوون  همراه در دم اومد که االن ابراهیم آقاو 

 !دستم

 :گفت کردو خواندن به شروع و کرد باز را کاغذ تای ناهید

 !بلده کارایی چه ابراهیم باریکال به بهو 

 :گفت گفت و بلندی هیس رابعه

 هوم  موش داره، موش دیوار پایین، بیار صداتو خدا رو توو 

 اگه حاجی بفهمه منو میکشه. !داره گوش

 ناهید نگاهی به اول و آخر نامه انداخت و با تمسخر گفت:

 و وای چه با احساس! 

 و بخون دیگه مردم از کنجکاوی!

به دیوار را  و دست دیگر را گرفت ناهید با یك دست نامه 

 اینچنین خواند: تکیه داد و
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با تو اما تنها در هیاهوی شهر می گذرم و هر دم آرزوی » 

دن را روز و شب با خود تکرار می کنم. اماا ها    وبا تو ب

کنم ک  دست زمان ، تو را ب  جبر از من دورتار و دورتار   

 می کند و شیطان وجودم مرا برای رسیدن ب  تو ترغیب.

بدانم کاری با    اما وجدان، مرا آگاه و سدی می شود تا

خطرناک در پیش رو دارم و هر لحظا  خاود را در لاا     

ک  هم مخوف است و هام   می بینم افتادن ب  دره رسوایی

خطرهاا برایات   ترسناک. اما بدان من باا تاو هماتم و در    

ت مارهم مای شاوم تاا روزی کا       نجات و برای درد های

زندگی مرا ب  جاده و ممیری ک  انتهایش خان  تاو باشاد   

ت کند و من باآسایش و آراماش شا و وجاودت را    هدای

 کنم. م کنگرم و آرزوهای دست نیافتنی ات را 

بعد از اتمام نامه، ناهید به رابعوه کوه اشوك هوای گوشوه      

 پاک می کرد نگاه کرد و گفت:را  چشمش

 و حاال می خوای چیکار کنی؟

 رابعه با صدایی بغض آلود گفت:

 من بر میاد؟و کاری مگه به جز سوختن و ساختن از 

باال گرفت، به چشم  را ناهید کنار رابعه نشست و صورتش

 هاش نگاه کرد و گفت:
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و آخه حیف تو نیست که می خوای جوونیتو به پوای پودر   

پیر من از دست بدی؟ ابراهیم پسر خوبو شیرینیه و لیاقت 

 دوست داشتن تو رو داره.

 سپس با طعنه پرسید:

 و چند وقته ؟

 و چی چند وقته؟

 زد و گفت: ید به شوخی نامه رو به سر رابعهناه

 و این عشق پر شورو می گم

 رابعه خندید و گفت:

 و مدتی می شه

 و ملال؟

 رابعه شانه ای باال انداخت وگفت:

 و نمی دونم دقیقا اما طوالنی نیست.

 سپس به دست ناهید که مشت شده بود نگاه کرد و گفت:

 و چی تو دستت قایم کردی؟

 و هیچی

 شونم می دی یا .....و یا ن

 ناهید گفت:

 و یا چی؟

رابعه سمت ناهید حمله کرد و شروع کرد به قلقلك دادن 

 او.
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ناهید که از شدت خنده وسط اتاق غش کرده بود و قهقهه 

 از کرد. را می زد باالخره تسلیم شد و مشتش

 رابعه عکسی از دست ناهید برداشت و با دیدن آن گفت:

 قدر که تو دستت فشار دادی.و عکس بیچاره له شده ان

 سپس با دیدن صاح  عکس گفت:

 و تو هم بله؟!!!

 ناهید از  کف زمین بلند شد و کنار رابعه نشست و گفت:

 و دیدی حاال؟ خیالت راحت شد؟

 و این کیه؟ به نظر آشنا میاد!

و دانشجوی داروسازیه. چنود وقوت دیگوه درسوش تمووم      

 میشه

 و از کجا می شناسیش؟

 نه محو کارآموزی می کنهو تو داروخو

و آهان تازه فهمیدم. می شناسمش، قبال که یکی دوبار بوا  

 منصور برای گرفتن نسخه آقا به داروخانه رفتیم،دیدمش. 

اما تو که با ماشین منصور می ری مدرسه و بر می گردی! 

 ؟شجوری دیدیه چ

و یه روزی از روزهای قشن  پاییز بود و تازه مدرسوه هوا   

من سوار ماشین منصور بودم و او داشت منو  باز شده بود.

می رسوند مدزسه. خیابونا بر خال  همیشه، خیلی شولوغ  

 نبود.
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من داشتم تو ماشین درس می خوندم، منصور هم خیلوی  

 تند رانندگی می کرد که یهو زد روی ترمز. 

فهمیدم با یکی تصاد  کرده و بعدش شروع کرد به بود و  

 راه گفتن.  بی

ید که با کی تصاد  کورده، خیلوی ناراحوت    اما وقتی فهم

شد و از ماشین پیاده شود و ازش کلوی معوذرت خوواهی     

 کردو خواست که به درمانگاه برسونتش.

بنده خدا هی می گفت خوبم چیزی نشوده اموا از منصوور    

 اصرار که نه باید بریم درمانگاه. 

منصور روی صوندلی جلوو نشسوت     اصراروقتی سیامك با 

گه اجازه بدی اول ناهیود خوانمو موی    منصور بهش گفت ا

 رسونم دبیرستان بعد با هم می ریم درمانگاه.

عوذرت  مطفلکی سیامك سرشوو برگردونودو از مون کلوی     

 دخواهی کرد که مع و شدم، منم که سرم توو کتوابم بوو   

 گفتم اختیار دارید، هنوز دیرم نشده. 

 او پرسید کالس چندم هستید؟

م حور  زدن هوا و   منم که به خاطر تصاد  منصوور و هو  

تعار  های مکرر سیامك حواسم پرت شوده بوود و نموی    

تونستم تمرکوز کونم بوا عصوبانیت سورمو از روی کتوابم       

برداشتم و خواستم بهش بگم به شما چه رب وی داره کوه   

 نگاهم با نگاهش گره خورد.
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حس خوبی بود و هنوز گرمای اون لحظه رو احساس موی  

 کنم.

 رابعه پرسید:

 و بعدش چی شد؟

بهانه های مختلف منصوورو دسوت بوه    بعد اون روز به  ازو 

 کردم و می گفتم می خوام با شوکت پیاده برگردم.  سر می

بیچاره منصور قبول می کردو منو شوکت از دبیرستان راه 

افتادیم و تا جلوی در داروخونه موی رسویدیم شووکت     می

نه خونه می شد. منم بوا سویامك توو    یی روابنده خدا تنها

 پس کوچه ها پرسه می زدم. کوچه

س راو از کارو دانشگاه می گفت و منم از اینکوه اصوال از د  

خوندن خوشم نمیاد و ریاضی تو مخم نمیوره، اونوم کلوی    

می خندید. سیامك یوه روز از موادر و پودرش کلوی بورام      

تعریف کرد که فرهنگی هستن، مادرش معلموه و پودرش   

 استاد دانشگاه!

جونم سوال پرسید نمی دونی رابعه او وقتی از مامان و آقا 

 چه حال بدی داشتم! 

از اینکه بابام با این همه ثروت هیچ وجهه و آبرویی بورای  

 خودش نذاشته خیلی خجالت کشیدم.

اینکه پدرم تاجره بازاره و مادرم خونوه   منم فقط به گفتن

 داره اکتفا کردم.
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 رابعه گفت:

رو داشوته  و خ  اشتباه کردی او اگر قصود ازدواج بوا توو    

 باشه، باالخره حقیقت زندگیتو می فهمه و ....

 ق ع کرد و گفت: را ناهید حر  رابعه

و توقع داشتی چی بهش می گفتم؟ اینکه به دختر جوون 

حتی به خاطر کلفت توی خونه  وتو عمارتش رحم نکرده! 

 مادرمو فراری داده

و تو حق داری اما به عقیده من هرچی زودتر خودتو برای 

حقایق زندگیت به سیامك آماده کن. اگه زبون گفتن  بیان

نداری سواد نوشتن که داری! براش بنویس تا دانسته با تو 

 هم مسیر بشه.

 سپس چشمکی زدو پرسید:

 و تا حاال ازت خاستگاری کرده؟

و آره یه بار می خواست با پدر و مادرش بیواد خاسوتگاری   

. اونوم  ولی من بهانه آوردم که به درسم ل موه موی خووره   

 قبول کرد 

 ناهید فکری کرد و گفت:

و رابعه اگه سیامك بعود شونیدن حقوایق، رفوت و دیگوه      

 برنگشت چی؟

 رو و اون وقت معلوم میشه اونقدرها که فکر می کردی توو 

 خواسته نمی
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و می ترسم. چقدر رو به رو شدن بوا حقیقوت، تلوخ و دل    

 خراشه و بیانش از خودش سخت تره

عد بر مال شودنش بیشوتر مایوه آبورو     و اما پنهان کردن و ب

ریوزی و رسووواییه. بایوود تصوومیم بگیووری و هرچووه زودتوور  

زندگیتو روی کاغذ براش بنویسی و خودتو از ایون پنهوان   

 کاری خالس کنی

 سپس رابعه پرسی:

 و حاال راستشو بگو چقدر دوسش داری؟

که فکر می کنم هیچ وقت تو زندگیم کسویو بوه    اونقدرو 

 داشتماندازه او دوست ن

 و حتی از مادرت؟

 ناهید خیره خیره به او نگاه کرد و گفت:

و تا قبو از رفتن مادرم از عمارت اگوه ازم موی پرسویدی،    

می گفتم هرگز! هیچ کس نمی تونه جای مادرمو تو قلوبم  

 بگیره. 

اما امروز تا این لحظه که مادرم هیچ سراغی ازم نگرفتوه و  

س نمی تونه جای منو تنهای تنها گذاشته، می گم هیچ ک

 سیامکو تو قلبم بگیره

 و خ  مگه خونه عمه فاطمه رو بلد نیستی؟

 و نه بلد نیستم

 و  خ  چرا زن  نمی زنی؟
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و راستش از تو دفتر تلفن شمارشو پیدا کردم، یوه بوار دو   

 بار سه بار، ده بار زن  زدم اما کسی تلفنو جواب نداد

 و فکرشو نکن. من حتما از پدرت می پرسم 

 

 
     

 

 

بلند نمود و چنود   را کم کرد و در قابلمه را رابعه زیر اجاق

بار غذارو هم زد. سپس به چایخانه رفت و قوری چای تازه 

 روی سماور گذاشت تا دم بکشد. را دم

 سرو روی خود کشید و لباس آبی رن  ناهید او دستی به

 به تن کرد و جلوی آینه ایستاد. را

د و روی شانه هایش رهوا کورد.   شانه ز را موهای سیاهش

رابعه با دیدن آراستگی اش لبخندی به ل  آورد و بواخود  

 گفت:

و حیف که شاهزاده من پیر مردیست کوه لیاقوت زیبوایی    

منو نداره. اما من حتما راهی بورای فورار از ایون مخمصوه     

 پیدا خواهم کرد.

 به قول ناهید لیاقت من ابراهیمه، نه کس دیگری.
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ی به عمارت، رابعه به اسوتقبالش رفوت.   با برگشتن سجاد

و  پیرموورد بووا دیوودن او یکووه ای خووورد و لحظووه ای مووات

 مبهوت به تماشایش ایستاد.

رابعه از شرم صورتش سور  و سوفید شود و سور بوه زیور       

 انداخت و گفت:

 و آقا خوش اومدین

 حاجی لبخندی به ل  آورد و وارد چایخانه شد. 

 رابعه پرسید:

 د یا براتون شام بیارم؟و آقا چای میو داری

 حاجی به سر تا پای رابعه نگاه انداخت و گفت:

 و من نمی فهمیدم؟ و تو انقدر زیبا بودی

 شوود رابعه از تعریف سجادی به جای اینکه غرق در شعف 

 انزجار دست و پا زد و گفت:و در تنفر 

 و تا شما استراحت می کنید من برم به غذا سر بزنم

 بریز با هم بخوریم. بعدا بروو اول بیا دو تا چای 

 رابعه کنار میز سماور نشست و دو تا استکان چای ریخت.

 سجادی گفت :

 و شام چی داریم؟

و با گردوهایی که از بازار خریده بودید فسونجون درسوت   

 کردم.

 و نخریده بودم، مال باغمونه
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 رابعه با تعج  پرسید:

 و مگه شما باغ هم دارید؟

 فت:سجادی سری تکان دادو گ

 و بله دارم.

 نستمو چه خوب نمی دو

 و تو از خیلی چیزها بی خبری، این هم یکی از آنهاست

قودر زیواده کوه امیودی بوه      انمون   ونسته های زندگیو ند

 نستنشون ندارم.ود

 حاجی پرسید:

 و ملال؟

 و ملال اینکه شمسی خانم وقتی رفت کجوا رفوت؟ چورا از   

 ناهید هیچ سراغی نگرفت؟

نعلبکی پورت کورد و   در  را و دستشحاجی حبه قند داخ

 به زمین کوبید و گفت: را استکان

و این چه سوالیه می پرسی؟ رفت که رفوت! مون از کجوا    

 باید بدونم کجا رفته؟ طالقش دادم تموم شد

 رابعه با تعج  گفت:

 و عج ! پس همسر وفادارتونو طالق دادین؟

 و گفت: رفت وسجادی چشم غره ای به ا

حق و حقوقشم تمام و کموال پرداخوت   و بله طالق دادم، 

 کردم.
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 و حاال کجاست؟

 و به من چه کجاست؟ به تو چه کجاست؟

و می دونم به من مربوط نیست اما به ناهید مربوطه. دلش 

 خواد مامانشو ببینه  می

 سجادی با پرخاش ادامه داد:

کوه سوراغ بچشوو     موادری بیاره،  مادرشوو غلط کرده اسم 

 ی قراری می کنهنمیگیره ، بچه بی خود ب

ن حواجی حور  بکشوه    ااز زیور زبو   می خواسوت رابعه که 

 نازک کرد و گفت: یش راصدا

 و آقا حاال ناهید هیچی، الاقو جواب سوال منو بده

 و اگه گذاشتی یه چایی کوفت کنم

 از چای پر کرد و گفت: را رابعه استکان سجادی

و نوش جونتون، آخه خودم کنجکاوم ببینم شمسی خوانم  

 کجاست

 سر کشید و گفت: استکان چای راسجادی الجرعه 

و واقعا نمی دونم کجا رفته، اما فکر کنم عمه فاطمه چون 

 مستاجر بوده اسباب کشی کرده و رفته یه خونه دیگه

 و یعنی شمسی خانم هنوزم با عمش زندگی می کنه؟

 تکان دادو گفت: را حاجی سرش

 و بله باید همین طور باشه

 :پرسیدحن کش داری با ل رابعه دوباره
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 و اون وقت شما از کجا می دونید؟

و من عالقه ای ندارم بدونم این حرفارو ابراهیم کوه خونوه   

برای او پیدا کرده به منصور گفته. او هوم کوه عوادت داره    

 آب می خوره باید به من بگه 

رابعه با شنیدن اسم ابراهیم به یك باره بند دلش پاره شد 

. چندبار نفس عمیق کشوید  و حس کرد نفسش تن  شده

 که حاجی متوجه شد و گفت:

 و خوبی؟

 و بله خوبم

 و چرا یهو حالت بد شد؟

 و نمی  دونم ناغافلی  نفسم تن  شد اما حاال خوبم

 رابعه چای نوشید و گفت:

 اینجاو راستی آقا، آقا ابراهیم اومده بود 

 و چی کارداشت

 فت:تعریف کرد و سپس اعترا  کنان گ را رابعه ماجرا

سوی خوانمو   و طوالق بودین اموا شم    و شما قرار بود باجی

بواجی بوه خواطر     بورای طالق دادین. حاال هم می خواین 

 تمام اذیت هاش جایزه ، خونه بخرین!

حاجی به یکباره از جا بلند شد و به سومت تلفون رفوت و    

 گرفت. را شماره بنگاه ابراهیم
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زد کوه   بعد از اینکه تماس برقرار شد حاجی بلند بلند داد

چرا اومدی دم در عمارت چرا زن  نوزدی؟ حواال اومودی    

 چرا خبرهای مربوط به منو به اهو منزل میدی؟

 را و سوجادی داره او  است رابعه تا فهمید مخاط  ابراهیم

ق ع کنه ، یواشوکی   رابرای اینکه مکالمه  دکن شماتت می

به طوری که سجادی نفهمه به سمت پریز تلفون رفوت  و   

 .آن را کشید

سجادی که متوجه ق ع تماس نشوده بوود همچنوان دادو    

کورد. رابعوه خرسوند از کواری کوه کورده بوود از         هوار می

 .فرار کردچایخانه به م بخ 

او که لبخند به ل  داشت و با خود می خندید  بوا دیودن   

 غذابه تنهایی  و ناهید که پشت نیمکت م بخ نشسته بود

 می خورد، خودشو کنترل کرد.

 دیدن رابعه گفت:ناهید با 

 و چه خوب شد اومدی. ل فا یه لیوان آب بده

لیووانی آب بوه او داد و کنوارش نشسوت. ناهیود بوه        رابعه

 صورت خندان او نگاه کرد و گفت:

 و چیه؟ چرا کبکت خروس می خونه؟

 رابعه گفت:

 و اول غذاتو بخور بعدش برات تعریف می کنم
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پوایین دادو  با جرعه ای آب به سوختی   را ناهید لقمه آخر

  گفت:

ن خوشم نیومد، اما دستت درد نکنه وو هیچوقت از فسنج

 از هیچی بهتره سیر شدم.

سوینی  در  را رابعه در حالی که غذای خوودش و سوجادی  

 چید گفت: می یبزرگ

 بیوداد زن  زد داشت سرش داد و  به ابراهیم و االن پدرت

می کرد که چرا حر  خونه خریدنو به ما زده، مونم پریوز   

 فنو کشیدم. تل

، همچنوان داشوت بودو    شده بنده خدا نفهمید تماس ق ع

 بیراه می گفت.

 ناهید که از خنده داشت روده بر می شد گفت:

 و خوب کاری کردی. دستت درد نکنه بابام حقشه

و ناهید بهتر نبود حاال که باجی نیست، صبر می کردی تا 

 سه نفری شام بخوریم؟

با رفتن باجی چیزی عو  و ولم کن رابعه تورو خدا. مگه 

 شده؟ تازه بدتر هم شده. می خوای دوباره دعوامون بشه؟

و باشه عصبی نشو. تو برو اتاقت من بعدا میام با هم حر  

 می زنیم
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چیود. حواجی گوشوه ای     را انوداخت و غوذا   ه رارابعه سفر

 نشسته و خیره مانده بود.

 رابعه گفت:

 و آقا میو کنید تا سرد نشده

 و نمی دونم باید چیکار کنم!

 و در مورد چی؟

 و ز دست دیده و دل هر دو فریاد....

 رابعه نیشخندی زد و گفت:

 و آقا شاعر شدی؟

 و آره دختر جون هم شاعر و هم دیوانه

 و شاعری که خوبه، ولی دیوانه چرا؟

نه می  کنارو باجی منو دیوونه کرده. نه می تونم بذارمش 

 تونم نگهش دارم.

 کنجکاو دید گفت: را دی که رابعهسجا

 و یادته گفتم طالقش می دم؟

 و بله اما نه تنها طالق ندادی، خونه هم براش خریدی

که تهدید به طالقش کردم وقتی  ،و از اون روز جر و بحث

فهمید که دیگه جایی توو عموارت نوداره، رفوت توو بوازار       
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کاس  کارا شایعه انداخت که سجادی هی زن موی گیوره،   

 مدتی که ازشون سیر می شه میندازتشون بیرونبعد 

رابعه تو دلش گفت مگه دروغ می گه؟؟؟!!! اما برای حفوظ  

 فاهر گفت:

 و غلط کرده زن نا حسابی

 حاجی ادامه داد:

بیورون کوردم یوا     رو و آخه یکی نیست بگه مون شمسوی  

 خودش رفت؟ طالقش هم تازه به خواست خودش بود.

دادم. من  کاموهم  را حقوقشهمه حق و  که بدبخت من 

 چه گناهی کردم که باید انگشت نمای خاس و عام بشم؟

 و طال که پاکه چه منتش به خاکه

 حاجی سری از تاسف تکان دادو گفت:

و تو هنوز بچه ای نمی دونی. کاس  جماعت اگه تو بوازار  

بی اعتبار و بد نام بشه یعنی چوی! یعنوی اینکوه بایود در     

 خونه حجره رو ببندم و بشینم تو

 و همه اینا درست حاال چرا براش خونه خریدی؟

و واسه اینکه تهدیدم کرد و پیغوم داد به همه می گوم بوا   

 رابعه چه کردی. باید دهنشو می بستم

و حاال فکر می کنید باجی آروم می گیره؟ معلومه که نوه!  

 باجی ملو اژدها انقدر مار خورده که افعی شده

 و می دونم اما چاره ای ندارم
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و پس حاال که مصلحت خودتونو می دونید غصه نخوریود،  

 فسنجان بخورید.

 

 
     

 

 

ناهید کنار پنجره اتاقش نشسته بود و بوه آسومان گرفتوه    

 ش  نگاه می کرد.

سوو سوو    در آسمان بود و ستاره ای تاریکه تاریكهمه جا 

نمی زد. او به یاد حر  امروز دبیر ادبیاتش افتاد کوه موی   

 گفت:

ن گو داشته می باید پشت پنجره اتاقش یك گلداآد و هر

باشد که هر بار گو ها خشك می شوند و دوباره گو موی  

دوره های درد هوم بوه پایوان موی     دهند، یادش بیفتد که 

 رسد. 

باید یك شعر بلد باشد که تمام روزها بخواندش، یك شعر 

 از بر باشد.شیرین برای روزهای کالفگی اش 

تخت بتواند ماه را ببیند و ستاره ها را باید ش  ها از روی 

بشمارد تا وقتی که سپیده دمید، نگاهش با نگاه خورشوید  

 گره بخورد.
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اینگونه پلك هایش را باز کند تا یادش بیاید چراغ جهوان  

 به خاطر او روشن شده است.

 ناهید آهی کشید و زیر ل  گفت:

نوه   هو ش  های زندگی من نه ستاره ای برای شمردن دار

 ورشیدی برای تابیدن.خ

او دلش به یکباره برای مادر تنو  شود و بورای سویامك      

 هوایی.

نست اما می تو نمی کرد،رها  او را شدلتنگی مادر هرچند

شنیدن صدایش آرام شود. اما  با وتماس بگیرد با سیامك 

 ترس از رسوایی او را بر حذر داشت.

  و یوك دل  دو قدم بزنو  برود خیابان iیك دل می گفت ب

 را ترجیح می داد.به سیامك نشستن و فکر کردن 

حوصله اش سر رفته بود و می خواست کاری انجوام دهود   

تا زمان بگذرد. میو بافتنی و کال  قهوه ای رنگوی کوه از   

مدت ها پیش سر انداخته بود تا برای سیامك پلیور ببافد 

 به دست گرفت و بلند بلند تکرار کرد:

 یکی رو یکی زیر

مد که تقه آن صدای خودش کمی از تنهایی در او با شنید

 ای به در خورد و رابعه با خوشحالی وارد شد.

ناهید لبخند از ته دلی زد و بافتنی را به کنوار گذاشوت و   

 گفت:
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 و چه خوب شد اومدی مردم از تنهایی

 و اومدم و کارامو کردم، پدرتم خوابوندم

 ناهید خندید و گفت:

 و بیا بشین حر  بزنیم.

 ه به بافتنی نگاه کرد و گفت:رابع

 و به به. مگه بلدی ببافی؟

 و آره هم مامانم یادم داده هم تو مدرسه یاد گرفتم

 و به منم یاد میدی؟

و البته که یادت میدم، اما به شرطی که زود یاد بگیوری و  

 خودت تمومش کنی.

دارم واسه سیامك پلیور میبافم، اموا اصوال حوصوله تمووم     

 کردنشو ندارم.

 عه خندید و گفت:راب

و میشه بگی تو حوصوله چوه کواریو داری؟ حوصوله درس     

خوندن که نداری، حوصله بافتن نداری. فکر کنم تو فقوط  

 و بس حوصله عاشقی داری

و رابعه باورت نمی شه، خستم. به قدری ذهنم مشغوله که 

درس و مشق توش نمی ره. اصوال دسوت  و دلوم بوه کوار      

 ه که نمیره.نمیر

 در مورد شمسی خانم پرسیدمو از بابات 

 ناهید چشماش برقی زد و گفت:
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 و خ  چی شنیدی؟ مامانم کجاست؟

 :ادامه دادتعریف کرد و  شنیده بود را که تمام چیزیرابعه 

و حاال باید از ابوراهیم بپرسویم منوزل جدیود عموه خوانم       

 کجاست

 و چرا مع لی؟ چرا زن  نمی زنی به ابراهیم؟

 د تا صبح صبر کنیمو االن نصفه شبی بده. بای

و راست میگی. آقا ابراهیم حتما به تو آدرس عمه فاطمه و 

 خونه جدید باجیو میده

 و فردا صبح می رم مغازش

 ناهید سری تکان دادو گفت:

و بابام به خاطر بلند شدن بوی گند کاراش باید گند دیگه 

 ای بزنه که تا عمر داره نتونه از بوی تعفنش نفس بکشه

 عقو معاش ندارهو درسته آقا 

 ناهید به یکباره یاد موضوعی افتاد و با هیجان گفت:

و راستی رابعه چرا زودتر یادمون نیوفتاد من و تو از باجی 

 مدرک داریمو می تونیم بر علیه اون استفاده کنیم

 و چه چیزی؟

 و فراموش کردی؟ شناسنامه باجیو میگم

 و گفت: به هم کوبید را شهای رابعه دست
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راست می گی. شناسنامه رو به مون بوده هموین    و آفرین 

برم نشون آقا می دم. حتما بوا خونودنش فوردا از     حاال می

 خرید خونه منصر  می شه.

 و آخه حاال که خوابه!

 و بیدارش می کنم

به رابعه داد. او هم بوا عجلوه بوه     را ناهید شناسنامه باجی

 اتاق سجادی رفت.

خروپفش همه  در تاریکی اتاق خواب بود و صدای سجادی

 جا پیچیده بود.

توا پویش ناهیود    را بواز کورد    رابعه پشیمان شد و در اتاق

برگردد که سجادی از صدای جیور جیور در بیودار شود و     

 گفت:

 و رابعه تویی؟

 رابعه بر جای ایستاد و گفت:

 و ببخشید از خواب بیدارتون کردم

 مالید و پرسید: را سجادی چشم های خواب آلودش

 بیدم؟و من چقدر خوا

 و نصفه شبه آقا. هنوز صبح نشده

 و پس تو چرا بیداری؟

 و خوابم نبرد، رفتم پیش ناهید

 و بگیر بخواب، چقدر شما دوتا با هم حر  دارید
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 و آقا حاال که بیدار شدید عرضی داشتم

 و نمی شه صبح بگی؟

 چون خیلی مهمه همین حاال بگمو اگه اشکالی نداره 

روشن کرد. او  را عه الم سجادی خواب آلود نشست و راب

دسوتش  را  پیروزمندانه کنار سجادی نشست و شناسونامه 

 دادو گفت:

 و ل فا بخونید

خواند  زد و با چشمانی که نیمه باز بود را سجادی عینکش

 و گفت:

 و خ ؟

 رابعه با تعج  گفت:

و آقا درست بخونید تا ببینید باجی قبال ازدواج کرده، پسر 

 داره

 به کناری پرت کرد و گفت: را سجادی شناسنامه

 و همین؟ اینو که خودم می دونستم!

 و پس چرا اسم شمارو توش ننوشته؟

ده بوود، واسوه هموین    برای اینکه باجی قبال اینو گم کور و 

 الملنی گرفت. اسم من تو دومیه

 رابعه که تیرش به سن  خورده بود با کالفگی گفت:

ه و بچوه  و یعنی شما می دونستید باجی قبال ازدواج کورد 

 هم داره.
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 سجادی سری تکان دادو گفت:

 و بله. سعید از دوستای منصور و ابراهیمه

 و عج ! اونوقت آقا چیکاره ست؟

و دنبکه پای ناقاره! هم بیکار هم بی عار ، هیچکاره. عالفه 

 سر چهار راه.

 سجادی از آهی که رابعه کشید گفت:

 و چیه؟ ناراحت شدی؟

سجادی که  یلتون می سوزه. آقاو نه آقا . واقعا دلم به حا

بوده، به جایی  بازار و معتمد همه بهش احترام می ذاشتن

رسیده که از زنی ملو باجی می ترسه و حساب موی بوره.   

 واقعا براتون متاسفم

چشم بر هم گذاشت  سجادی در حالی که دراز می کشید

 و گفت:

و حر  زدن آسونه، اگه راست می گی عقلتو به کار بندازو 

 حو نشونم بده راه

و من هرچی بگم شما کار خودتونو می کنیدو حور  زدن  

بی فایده  ست. یادتونه به من قول دادین طالقوش بودین،   

 ولی ندادین و کار خودتونو کردین.

 سجادی که خسته شده بود گفت:

 راهنمای خوبی باشی الاقو تماشاچیو حاال که نمی تونی 

 خوبی باش. المپو خاموش کن و بخواب
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 رفت. بعه دراز کشید و با ذهنی مشوش به خوابرا

 

 نش را بواز کورد، بوا دیودن بسوتر خوالی      صبح که چشوما 

 سجادی دل به دریا زدو به حیاط رفت.

صودا کورد. منصوور سرشوو از پنجوره       را بلند بلند منصوور 

 بیرون آوردو گفت:

 و بله؟ بفرمایید

 و چرا با آقا نرفتی بازار؟

 مو آقا کارداشتن امروز من مرخص

خانه خرید  منصور پی به جدی بودن  رابعه که از مرخصی

 برای باجی برد، گفت:

 و شماره تلفن منزل و بنگاه آقا ابراهیمو می خوام

 و جسارتا برای چی؟

رابعه که از منصور به خاطر پنهان کاری بابت دوسوتی بوا   

 پسر باجی دل پری داشت گفت:

 شما مربوط نیست و عجالتا به

 لحن  رابعه گفت: منصور ناراحت از

 و رابعه خانم اتفاقی افتاده؟

 رابعه با عصبانیت گفت:

 و نخیر ل فا شماره رو بده

 داد و گفت: را منصور به ناچار کارت ویزیت ابراهیم
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 و شماره خونه و بنگاه توش نوشته شده

از دست او کشید و به اتاق چایخانه  را رابعه با غیض کارت

ند تند می زد و دستش رفت و پای تلفن نشست. قلبش ت

 هنگام شماره گرفتن می لرزید.

 خوودش  با لحنی بریده بریوده او با شنیدن صدای ابراهیم، 

 معرفی کرد و گفت: را

و آقا ابراهیم ببخشید موزاحم شودم. از منصوور شومارتونو     

 گرفتم

 ابراهیم با خوشحالی جواب داد:

 کار خوبی کردیو 

بگوم کوه ل فوا     و نمی تونم زیاد حر  بزنم. فقط خواستم

 معامله خونه باجیو هرجور شده به هم بزنید

 ابراهیم که جا خورده بود گفت:

 و آخه چرا؟

و برای اینکه باجی آقارو تهدید کرده که اگه بوراش خونوه   

نخره تو بازار آبروریزی می کنه. من نمی خوام باجی با هر 

 ترفند و کلکی به هدفش برسه

 گفت: کوتاه ابراهیم بعد از مکلی

و رابعه خانم ببخشید اما از این قضیه شما چه نفعوی موی   

 برید؟
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 و هیچی، فقط قصد ضایع شدن و شکست خووردن بواجی  

 و دارمر

و شکسوت داد نوه   ر این کار اول باید آقوا سوجادی   و برای

باجی. هر وقت او فهمید و بوه اشوتباهاتش پوی بورد، اون     

 وقت همه چیز ملو روز اولش می شه. 

اوضاع تغییوری   باشه فرمان باجی وش بهتا زمانی که آقا گ

. معورو  خونوه از پایوه و اسواس ویرونوه      نمی کنه. بهقول

امروز معامله خونه به هم بخوره، فردا آقا به مون موی گوه    

 براش دکان بخر، زمین بخر.

 رابعه خانم اینو بفهمید.

 صدای گرفته گفت: ارابعه که بغض کرده بود ب

 اره کارو بهم بگیدو الاقو شما به من کمك کنید و چ

 و گفت: با لحنی آرامابراهیم 

و من همیشه برای کمك به شما حاضرم. بگو چی ازم می 

 خوای؟

 و آدرس جدید خونه شمسی خانمو بهم بده

 شمسی خانمه؟ ی و منظورت عمه

و بله. ناهید خیلی دلش هوای مادرشوو کورده، موی خووام     

 بهش کمك کنم

 و به روی چشم اما....

 بد باز هم نمی شه!!و اما چی؟ ال
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 و ناراحت نشو می شه، اما حاال نمی شه

 و آخه چرا؟

 ابراهیم با عجله گفت:

 و آقا سجادی اومد. سر فهر بیا بنگاه

با ق ع تماس رابعه گوشه اتاق نشسوت و بوه حور  هوای     

حوق بوا   نتیجه رسید کوه   ابراهیم خوب فکر کرد و به این

در غیور   دکنو  اصوالح  را ، آقا باید اول خودشاست ابراهیم

از او اموری  ، خالصی دبا ترسی که او از باجی دار اینصورت

 .غیر ممکن است

رابعه نفس عمیقی کشید و به یاد ابراهیم زیر لو  زمزموه   

 کرد:

 و در اندوه سر زمین دل من باران می بوارد و موی بوارد و   

 می بارد 

 ماما باز هم توان آبیاری ندارد و هیچ چیز در نمك زار قلب

 ی شود. سبز نم

تا جوانه عشقم به  است سرنوشت من هم مانند داسی شده

معشووق   را از تنم برکند و به دور انودازد و مون   را ابراهیم

 ناکامی کند.
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در کوچه های تن  و باریك شهر صورت آدمها پر از غوم  

و دلواپسی ست. صدای آژیر و بم  و پس از آن دلهوره از  

چون دیگی جوشوان در جوان    دست دادن عزیزان، هر دم

ها قو می زند و تنها دلگرمی دادن بوه یکودیگر مرهموی    

 می شود بر زخم ها .
رابعه پشت در بنگاه ابراهیم لحظوه ای درنو  کورد و بوا     

دیوودن چهووره گرفتووه او وارد مغووازه شوود. او از جووایش   

 یرخواست و با لبخندی دلگرم پذیرایش شد.

اد و رو بوه روی  ابراهیم به شاگردش احمد دستور چای د

 رابعه نشست.

 رابعه پرسید:

و ملو اینکه بد موقع مزاحم شدم! میرم و یه وقت دیگوه  

 میام

 ابراهیم گفت:

 و نه اتفاقا خوب موقعی اومدی

 و پس چرا ناراحتی؟

 را برگرداند و اشوك گوشوه چشومش    را ابراهیم صورتش

 ای گرفته و بغض آلود گفت:دپاک کرد و با ص

هم خبر دادن که دوستم، رفیقم، هم یش بپو چند دقیقه 

 کالسیم، همسایم، هم رزمم، امیر شهید شده
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چهره اشك آلود ابراهیم  بارابعه زیر ل  صلواتی فرستاد و 

 بغض کرد و پا به پای او گریست.

 ابراهیم گفت:

و ببخشید ناراحتتون کردم. اصال تو حوال خوودم نیسوتم.    

م و بوه  آدرس منزل عمه خانم و خانوه بواجیو موی نویسو    

احمد سفارش می کنم تا همراهیتون کنه. اما بهتره قبوو  

 از رفتن به خونه عمه خانم بدونی که ...

 رابعه گفت:

 و چی شده؟

 پایین انداخت و گفت: را ابراهیم سرش

و متاسفم شمسی خانم چند ماهی میشه که بوه رحموت   

 خدا رفتن

 و چی؟ خانم مرده؟؟!!

 شدن و متاسفانه ایشون سکته کردن و فوت

 اداموه رابعه گیج و مبهوت به اطورافش نگواه موی کورد و     

 .نمی شنید را حر  های ابراهیم

کوه ابوراهیم    روداو از جایش بلند شد تا از بنگواه بیورون   

 گفت:

و من دارم با اعزام بعدی برمیگردم جبهوه، ل فوا موافو     

 خودتون باشید

رابعه در آن لحظه به قدری در دلش فریاد زد که احساس 
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قلبش پاره پاره شد. اما هیچ کس جز خودش نه آن  نمود

 را شنید و نه درک کرد.

گرفت و  را سختی فقط با گفتن خدا نگهدار کاغذ رابعه به

خارج شد. او با پاهای لرزان راه رفت و زمزمه کرد  بنگاهاز 

انقدر در پناه سایه خودم به انتظارت می نشینم و به خود 

 امید می دهم تا برگردی. 

آخر چرا هر بار که به جای پای تو نگاه می کنم به جز اما 

نا امیدی ردی نمی بینم! حواال چگونوه دوبواره بودون توو      

دلتنگی هایم را تحمو کنم و برای ناهیود ذکور مصویبت    

 گویم؟

رابعه در راه به قدری گریست که نفهمید کی بوه عموارت   

رسید. وقتی وارد حیاط شد ، ناهید خوشوحال و خنودان   

 در هوا چرخاند و شادی کنان گفت: را کاغذی

 و ببین چی شده

رابعه بدون نگاه کردن به ناهید به اتواق چایخانوه رفوت و    

بلنود  کنج اتاق نشست و سر به زانو گذاشوت و از توه دل   

 گریه کرد. بلند

 ناهید کنارش نشست و آرام گفت:

 و چی شده چرا ضجه می زنی؟

د ناهید سر او اما رابعه فقط گریه کرد.  وقتی کمی آرام ش

 را باال گرفت و گفت:
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 و اگه بهتر شدی تعریف کن ببینم چی شده

 رابعه بریده بریده گفت:

و چی بگم ناهید! شمسی جون مادرت، بوه رحموت خودا    

 رفته

 رابعه تا دوباره شروع به گریه کرد ناهید فریاد کشید:

 و بسه دیگه درست حر  بزن ببینم چی می گی

 م گفته بود تعریف کرد  و گفت:رابعه هر آنچه که ابراهی

و باید بفهمیم بنده خدا رو کجا به خاک سپردن بریم سر 

 مزارش

ناهید از شوک زبانش بند آمده و مات شده بود، رابعوه رو  

ش زد و چوون عکوس   یبه رویش نشست و چند بوار صودا  

 محکمی به صورت او نواخت.  العملی ندید به اجبار سیلی

 به رابعه نگریست و گفت: ناهید با چشمانی پر از اشك

و درست شنیدم مادرم فوت کرده؟ یوا دارم کوابوس موی    

 بینم؟

 رابعه سرشو پایین آورد و گفت:

 و بهت تسلیت می گم

ناهید بی صدا و آرام گریست. گویی او از ترس آنکه مبادا 

فلك صدایش را بشنود و از ناراحتی او پایکوبی کنود نالوه   

  زد و سویالب اشوك   دلوش بانو   یش را درها و فریادهوا 

 هایش را از دریچه آسمان چشمش بیرون ریخت.
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 رابعه او را دلداری داد و گفت:

و تو اگر مادری داشتی تا براش بگریی ، من به خاطر زیور  

آوار ماندن و به خاطر نیاوردنش باید روزی هزار بار بمیرم 

 و دوباره زندگی کنم. 

 ه بعود از ایون بو  تو از من خوشبخت تری ناهید چورا کوه   

مزاری هست تا به وقوت دلتنگوی در کنوارش بنشوینی و     

به دنبوال نشوانه ای    دنیاعقده دل باز کنی. اما من کجای 

 از مادرم بگردم. 

شمسی خانم مریض بوود، حتموا قلوبش تواب ایون هموه       

ومود. ناهیود جوان قووی     امصیبتو نیاورد و عاقبت از پا در

 ری. و مادرتو از این جماعت بگی باش تا انتقام خودت

  ببین امروز ابراهیم وقتی خبر شهادت دوستشو شنید من 

 حس انتقامو از تو چشمای پر از اشکش خوندم.

او رفت تا با دشمن بجنگه، نبردی سوخت و رو در رو اموا   

دشمنان تو از پشت خنجر می زنند و کار تو خیلی سخت 

 تر از رزمنده هاست.

ه احساس ابراهیم وقتی گفت دوباره داره برمی گرده جبه

کردم قلبم به آنی از سینه کنده شود، اموا چواره ای جوز     

 درک و پذیرش واقعیت زندگی ندارم.

هر بار و هر لحظه که نفس می کشوم، شورایط زنودگیمو    

برای خودم یادآوری می کنم و می گم رابعه توو هوم بوه    
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 سهم خودت باید ملو ابراهیم قوی و مبارز باشی.

یری که چاره ای جز پس تو هم ناهید جان سعی کن بپذ

بوه   تور  و آگاه تردرک واقعیت نداری و باید اینبار هوشیار

 زندگی ادامه بدی.

بوه کنواری پورت کورد و      را دستشدر ناهید کاغذ مچاله 

 گفت:

و به قول توو بورای بعضوی از آدم هوا خوشوبختی آرزوی      

 محاله و باید تو بدبختی دست و پا بزنند.

باز کرد  را ت و چروکشاز روی زمین برداش را رابعه کاغذ

 ت:فو گ

 و این چیه؟

 ناهید با صدای گرفته گفت:

و امروز سیامك داد، نوشته می خواد بیاد خاستگاری، اموا  

 چه فایده!

و اشك هاتو پاک کن و بلند شو پیرهن سیاهتو بپوش توا  

منم حلوا بپزم. از پدرت آدرس مزارو می گیریم و بوا هوم   

 میریم.

 ناهید با حرس گفت:

 بابام هیچی، این منصور لعنتی چرا خبر نداد؟ اصال و حاال

 کی این اتفاق افتاده؟

 و واال نمی دونم. ابراهیم چیزی نگفت
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و اگه شماره جدید عمه روداشتیم زنو  موی زدم و موی    

 فهمیدم مادر بیچارم کی فوت کرده

 نشانش دادو گفت: را ناهید کاغذی که ابراهیم داده بود،

 اید توش نوشته شده باشهو اینو ایراهیم داده، ش

 ناهید با خوندن آن گفت:

و چرا زودتور نودادی اینجوا آدرس و شوماره تلفون عموه       

گرفت و بوا شونیدن صودای عموه     را هست. ناهید شماره 

 بغضش ترکید و شروع به گریه و زاری کرد.

گرفوت و   از او را چون نتونست حر  بزنوه رابعوه گوشوی   

 شروع به حر  زدن کرد. 

 ع شد کنار ناهید نشست و گفت:وقتی تماس ق 

و عمه گفت شمسی خانم دو ماهی میشه که بوه رحموت   

کشوی کورده و    اثواث خدا رفته. عمه هم به همین خواطر  

رفته به خونه جدید. ابوراهیم راسوت موی گفوت مامانوت      

 سکته کرده و چند روزی هم تو بیمارستان بستری بوده.

دیودنش   عمه می گفت به پدرت پیغام داده تا تو رو برای

ببره اما آقا نه تنها این کارو نکورده، عموه رو هوم تهدیود     

کرده که اگه ناهید خبور دار بشوه پدرشوو در میواره. بوه      

 همین خاطر جرئت نکرده به تو زن  بزنه

 ناهید گفت:

 و پس چهلم مادرم هم گذشته
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و همین طوره. عمه گفوت موادرتو ابون بابویوه بوه خواک       

مزارش تا دلت آروم سپردن. همین ش  جمعه میریم سر 

 بگیره

ناهید چشم های قرمز و اشك آلودش را با پشوت دسوت   

 پاک کرد و گفت:

و دل من موقعی آروم میشه که یه بالیی سور بابوامو ایون    

باجی نمك به حروم بیارم. بابام حقشه تا پاشو کج میذاره 

 باجی رسوای عالمش می کنه. 

وش از منم باید بشم باجیه دوم و سوهان روحش تا آب خ

گلوش پایین نره. حاال می بینه ناهید کیوه. آقوا سوجادی    

 فقط لیاقتش تهدیده

و هرچی بگی حق داری، منصور هم گناه کاره باید به موا  

داد اما کاریه که شده، بذار عصری که بابات اومود   خبر می

 پرسم که چرا پنهان کاری کرده. من ازش می

 
     

 

 

صوندوق عقو  ماشوین     در را منصور خریود هوای اربواب   

بواز   را بست. سپس درب سمت شاگرد را گذاشت و درش

 سجادی نشست و منصور به سمت عمارت راه افتاد. ،کرد
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 او رو به سجادی گفت:

سر پاییوه   و و آقا امروز رفتمو ماشینو دیدم. ماشین خوب

 هر وقت دستور بدین معامله می کنم

 سجادی با بی حوصلگی گفت:

 ه اشد هم ببر وسوط حیوات خونو   و بخرو خالصم کن. بع

پارک کن و سوییچو بده دست خوودش. نکنوه یوه موقوع     

بدی به سعید! وگرنه از فردا باجی شروع می کنه بوه غور   

شینو دست من نمیده یه ماشوین دیگوه   ازدن که سعید م

 بخر. اما سندشو بذار تو گاوصندوق حجره

 و چشم آقا. راستی کارای محضریه خونه تموم شد؟

نه رو به نامش خریدم ببینم دسوت از سورم بور    و آره. خو

 می داره یا بازم .... 

و حاج آقا ببخشید خونه، ماشوین! مگوه چیوز دیگوه هوم      

 مونده که بخواد؟

 سجادی نفس عمیقی کشیدو گفت:

و آره. میگه بخواطر زحمواتی کوه واسوه دختورت ناهیود       

 کشیدم باید باغتو به نامم کنی

 و گفت: کوبیدون منصور عصبی شدو محکم مشتی به فرم

و آقا شما خیلی بهش رو دادی به خدا. اصوال بگوین بواغ    

مهریه شمسی خانم بوده وقت طالق به نامش کردم حواال  

هم که فوت شده طبق وصیتش میرسه بوه ناهیود. ولوش    
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 کنید بابا

و کاش به این راحتی بود.... تازه میگه دسوت سوعیدو توو    

 بازار بند کن

 گفت:نیش زدو منصور محکم به پیشو

که تن لشه، تن به کار نمی ده. یه عمره مفت  سعیدو این 

مردمو نگاه کرده یوا   وایسادهخورده خوابیده یا سر کوچه 

 تا لن  فهر خوابیده. سعید کار کن نیست که نیست

و اینو منم می دونم اما میگی چیکار کنم؟ یوادت نیسوت   

خودم پول قابوو تووجهی     چند سال پیش وسط بدبختی

  بهش دادم؟

گفتم بچه برو واسه خودت کاسبی آبرومند راه بنداز، اموا  

چی کار کرد؟ همشو خورد یه آبوم روش. از اون پوول یوه    

پاپاسی هم نمونده. دوباره به ننش گفته پول موی خووام،   

 اونم طبق معمول می خواد منو تلکه کنه

و ببخشید ! جسارته اما بازم می گم تقصیر خودتونوه کوه   

بگید ورشکسته شدید، چه می دونم  کنید. اصال گوش می

 یه نه بگید نه ماه به دل نکشید. 

این که ملو مرحوم شمسوی خوانم نیسوت بایود موافو       

 باشید وگرنه از هستی ساقط می کنه شمارو!

 چون به عمارت رسیدن ، سجادی سفارش کردو گفت:

و منصور حواستو جمع کن و م ابق معمول زیو  دهنتوو   
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و شور درسوت    رت حرفوی بزنوی  بکش. مبادا به اهالی عما

 کنی

 و گفت: روی چشمش گذاشت را منصور دستش

 و چشم آقا شتر دیدی ندیدی. از من حرفی درز نمی کنه

 

 
     

 

 

حلووایی کوه رابعوه موی پخوت       اناز بوی گوالب و زعفور  

عمیق کشیدو و از پله های م وبخ پوایین    نفسیسجادی 

 رفت.

روح شمسی فاتحه هم می زد و برای شادی را حلوا رابعه 

می خواند و به هوا فوت می کرد. سجادی رفت پشت سر 

 رابعه و آرام گفت:

 و به به چه بویی راه انداختی!

رابعه از صدای سجادی ترسوید و هوول شود و کفگیور از     

 دستش افتاد. انگشتش سوخت و ناله اش درآمد.

 زیر شیر آب گرفت و گفت: را سجادی انگشتش

 ودتو می سوزونیدونستم خ و ببخشید نمی

 رابعه با ناراحتی گفت:
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دست خوب می شه اما وقتی دلوت سووخت     و سوختگی

 هیچ وقت خوبه خوب نمی شه و تا ابد جاش می مونه.

 و گفت: نداروی صندلی نش راسجادی رابعه 

 و ملو اینکه دلت خیلی پره! بگو چرا انقدر تلخی

و از این وحشتناک تر که شمسی خانم فوت کنوه و شوما   

ه تنها دخترش خبر ندی. موی دونوی بوا ایون کوار چوه       ب

خ ای بزرگی مرتک  شدی؟ ناهیود هویچ وقوت  شومارو     

 نمی بخشه!

 آخه چرا در حق این دختر انقدر دشمنی می کنی؟! 

ناهید گوسفند   ناسالمتی شما پدرش هستی. دور از جون

 باشی. ش که بزرگ نمی کنی که فقط به فکر شکم

 گرفت و گفت: را جادی سرشرابعه به گریه افتاد و س

و اتفاقوا چوون بوه فکورش بوودم نگفوتم، نموی خواسوتم         

ناراحتش کنم. می خواستم نا امید از دیدن مادرش نشوه.  

 از کجا فهمیدی؟ تو

 رابعه با عصبانیت گفت:

؟ مهوم اینوه کوه    ن از کی شنیدمو چه اهمیتی داره که م

 االن ناهید دیگه اون آدم قبلی نیست. 

دلخوره که دشومن شماسوت. دارم حلووا     به قدری از شما

شو   می پزم برای فاتحه تا به درو همسایه هوا بودم. توا    

 جمعه ببرمش سر مزار مادرش
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 و مادرشو بردم ابن بابویه پیش پدر و مادر خودش

 و می دونم

و اون کسی که براتون خبر آورده نگفت سجادی با فووت  

خودش هوم مورد و بوه قودری غصوه خوورد کوه         شمسی

 رفت درمانگاه!  خودش هم

 سپس آستینشو باال زدو گفت:

و ببین جای سوزن چند تا آمپول و سورمه؟ بعود از ایون    

همه مدت جاش رو دستم مونده. شوما زن هوا فکور موی     

کنید فقط خودتون حساسید و مرد هوا قلبوی توو سوینه     

 ندارن.

خدا شاهده که مون فقوط بورای ناراحوت نکوردن ناهیود       

ر کرد تهدیدش کردم کوه  نگفتم. عمه فاطمه هرچی اصرا

ش موی کونم، چوون نموی خواسوتم      ا هل  باز کنه بیچوار 

 آرامش دخترمو ازش بگیرم، می فهمی؟

 بلند شد و گفت: ادی چون رابعه را ساکت دید از جاسج

و حلواتو پختی بده منصور ببوره پخوش کنوه. خوودت راه     

نیوفتی تو کوچه ها. حر  های منم بدون کم و زیواد بوه   

 ناهید بگو.

 و پدرت دشمنت نیست اینو بفهمبگ

 ت سود جست و گفت:صرابعه از فر

و آقا شما می تونید با جواب ملبت دادن به آقا سویامك،  
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 ناراحتیو از دلش در بیارید، استگار ناهید جان وخ

 سجادی به طرفش برگشت و گفت:

و من جوابمو دیروز که اومده بود حجره بهش دادم. قراره 

 استگاریویان خو تعیین کنن بر یه روزی

بوه هوم    را دسوتش  رابعه از خوشحالی به هووا پریود و دو  

 کوبیدو گفت:

 و خیلی خوب شد آقا. خدا خیرتون بده

و خودتو لوس نکن. برو به ناهید بگو خودشو برای اومودن  

 استگارا آماده کنهوخ

 در هم کشیدو گفت: را شیرابعه ابروها

 همسایه داریم خوبیت نداره جلوی دروزاو اما آقا ما ع

و اوال که چهلش تموم شوده، دوموا کوه بوه پسوره گفوتم       

عروسی باشه واسه بعد از دیپلم گورفتن ناهیود. فعوال یوه     

 عقد ساده کفایت می کنه

 رابعه لبخند زیرکانه ای زد و گفت:

 و ماشاال آقا شما خیلی خوش فکری

 سجادی در حالی که از م بخ بیرون می رفت گفت:

و شدم خوش فکر! امان از دست و تا حاال دشمن بودم، یه

 زبون شما زن ها

بواز کورد و    را حلووا، در اتواق ناهیود    ی ازرابعه با یه بشقاب

گذاشوت و بوا     تخوت  یرو رادر فکر دید، حلوا  را چون او
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 خوشحالی گفت:

 و پاشو پاشو عروس خانم که کلی کار داریم

و رابعه چه حوصله ای داری! من از غصه دارم موی میورم   

 تو میگی عروس خانم؟ عروس کجا بود!اونوقت  

ش برق می زد جلووی پوای   نرابعه که از خوشحالی چشما

 ناهید نشست و گفت:

 و خبر داری سیامك رفته حجره پیش بابات؟

 ناهید با چشم های پر از اشك و گرد شده از تعج  گفت:

 و چی؟!

 رابعه ادامه داد:

بابوات   و آره درست شنیدی. آقا داماد رفته بوازار توو رو از  

 استگاری کرده.وخ

 و از کجا می دونی؟

 و االن آقا گفت

 و بعدش؟

و هیچی دیگه آقا قبول کرده سیامك بوا خوانوادش بیوان    

 بله برون

و آخه االن وقت این کارا نیست!! من سویاه پووش موادرم    

 جوری می تونم رخت عروسی بپوشم؟ه هستم. چ

د و منم همین سوالو از پدرت کردم، اما او گفوت یوه عقو   

 کنیم، عروسی باشه واسه بعد از دیپلم ساده می
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 ناهید آهی کشید و گفت:

 و خدا میدونه نقشه جدید بابام چیه! وگرنه ....

و می دونم حق داری از دسوت بابوات دلخوور و عصوبانی     

باشی. من وقتی با آقا حر  زدم کلی ازش گله کردم کوه  

 چرا به ناهید خبر ندادی؟ 

به خاطر اینکوه توو ناراحوت     اما راست یا دروغ گفت فقط

 نشی و آرامشت به هم نریزه بهت نگفته.

ناهید جان نمی دونم چرا بر خال  همیشه که حر  های 

باباتو باور نمی کردم اما این بار حر  هاش به دلم نشست 

و حس کردم داره از ته قلبش حر  می زنه و دغو بوازی  

 و دروغی تو کارش نیست.

خودش که گفت به ناهید بگو  باالخره هرچی باشه به قول

من پدرتم دشمنت نیستم، واقعا همین طوره. هرچی باشه 

تو دخترشی و او نگرانته. ازت موی خووام اینبوار توو هوم      

 خرده نگیری. بهشپدرتو باور کنی و

حلواها رو دادم به منصور تا بین همسایه ها پخوش کنوه.   

 واسه آرامش روح مادرت فاتحه ای بخون و تو هم بخور، 

 ناهید ضمن خوردن حلوا گفت:

و خیلی خوشمزه شده. دستت درد نکنه، اموا رابعوه حواال    

 م به سیامك چی بگم؟ه اچیکار کنم؟ راجع به خانواد

 رابعه فکری کرد وگفت:
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و براش بنویس. قبال هم بهت گفوتم. بایود زودتور از ایون     

حر  ها بهش می گفتی. اما حاال هم دیر نشده. هروقوت  

 می برم بهش می دمنوشتی بگو خودم 

 جوری شروع کنمه و نمی دونم باید چ

و من کمکت می کنم اما در عو  باید بوافتنی بهوم یواد    

 بدی.

 و معلومه که یادت می دم

 و پس پاشو کاغذو قلم بیار

 

 نامه به سیامك:

 
سالمیازسرمهربهتويیکهدرظلماتزندگیمن "

دلنن فانوسننیشنندیتننارهگنن نکننن ودانننهعشنن رادر

کاشنننتیومننن هنننرروزآنرادردلننن پرورانننندموآ 

دادمودستانبیامیندم،بنهامیندبناتنوبنودنبلنندواز

خداوندتوراخواهانشد.

سننیامکننناناينن رابنندان،درزمننانیکننهتننوپلننههننای

ترقنننیرابنننهپشنننتوانهخنننانوادهوپشنننتکارخنننودتبنننا 

بنویبندمیری،م روزبهروزدرتهچاهیعمی کنه

ننابودمنیمنراوخفهکنندهاشگلوي رامنیفشناردو

کندپرتا میشوم.ومیدان کنهتنالشبنرایبینرون

آمدنونجاتازآنبیفايدهست.

م مادرمرابهخناررکوتنهفکنریوبنیلیناقتیپندرم

ازدستدادم.اوازخانهرفنتتناشنايدپندرمسنرع ن 
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برگنرددامنااوبنهننرمبنهبیايدودوبارهآرامشبهمنا

بنهنسن ديگنرمنت ن ادنیاآوردنم کهننامسنجادیر

نمیکرد،ازغصهنابودشدومنرابنرایهمیشنهتنر 

کردودراب بابويهبرایهمیشهآرمید.

پدرمکهتومیشناسیاش،لیاقتششدبانیخندمتکار

عزينزکنردههن پدرمبنانیعمارت.اماازبداقبالی

ناقکور.شدا

بنهدسنتبنانیداداامادوبارهسجادیع  ناقصنشر

شندنجناتدهننده،رابعنهه بنازیمن ،وبهتوصیهاو

ناماو.

سنننیامکننننانبننناايننن تعننناريمازف ننناي وننننامبلنننند

دوخطموازیکههیچگاهبنهمامیشوي خانوادهام،

ه نمیرسندامادرکناريکديگرند.

چنونقاصندکیسنرگرداندرهنواازتومیخنواممنرا

رهاکنیوبگذاریبادسرنوشتمنرابناخنودببنردبنه

سرزمینیکههوايشبنویتنورابدهندتنادرآنجنامن وا

"بگیرموباتوآرامشپیداکن .



 روی کاغذ پرت کرد و گفت: راناهید به یکباره قلم 

ی و رابعه خیلی قشن  شد. مرسی که کمکم کردی، اما م

نوودن نامووه واقعووا ترسووم سوویامك بعوود از خو ترسووم. مووی

 فراموشم کنه!

 تا کرد و گفت: را رابعه کاغذ

و اما من فکر می کنم سیامك بوا خوانودن ناموه پوی بوه      

 می شه. تو از پیش عاشق بیش صداقت کالم تو می بره و 
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نگران نبواش گفوتن حقیقوت راحوت تور از دروغیوه کوه        

 ! باشه عاقبتش رسوایی

اروخونه و به دستش می رسونم. اما صبح اول وقت میرم د

 ناهید تو هم یادت نره قول دادی بافتنی بهم یاد بدی.

 و االن پاشو کال  و میلو بیار تا بهت یاد بدم

رابعه با اشتیاق میو بافتنی به دست گرفت و خوب گوش 

 بافت  ناهید گفت: را کرد. وقتی او اولین رج

ور ادامه بوده  و آفرین خیلی زود یاد گرفتی. حاال همین ج

 تا بقیشو یادت بدم.

برای ابوراهیم بوافتنی    انسترابعه خوشنود از اینکه می تو

 گفت: دبباف

 و میشه با خودم ببرم اتاقم ببافم؟

 و البته که میشه، منم از شرش خالس می شم

رابعه خوشحال از اتاق بیرون رفت و ناهید را با کووهی از  

 شت...اندوه و نگرانی از پاسخ نامه تنها گذا

 

 
     

 

 

از عموارت   غوروب  و سجادی که بود ش  از نیمه گذشته



 دلواپسی/ 186

 

مدن او نا امیود  آ. رابعه که از بود هنوز بر نگشته بود رفته

 ر راخوالی کورد و سوماو    را شده بود، چای تازه دم قووری 

 خاموش نمود.

سپس مشغول بافتن شد، یکی زیر یکی رو. رابعه با خوود  

ا شونیدن صودای ناهیود در    در فکر فوت شمسی بود که ب

 کنار گذاشت و گفت: راپشت در میو بافتنی 

 و بیا تو بیدارم

 و هنوز بابام برنگشته؟

 و خیلی نگرانم

و منصور خوابه ولی بهتره بیدارش کنیم بپرسویم از بابوام   

 خبر داره یا نه.

هر دو پشت اتاق منصور چند بار در زدند. منصوور خوواب   

 رانی گفت:باز کرد و با نگ را آلود در

 و چی شده این وقته ش ؟

 ناهید گفت:

و می دونم راستشو به ما نمیگی و حر  درست و حسابی 

نمی شه ازت شونید. اموا بابوام هنووز برنگشوته، دروغ یوا       

 راست بگو جاش خوبه یا نه؟

نیمه بواز نگوه    را شیمنصور خمیازه ای کشید و چشم ها

 داشت و گفت:

 و آقا جاش امنه نگران نباشید
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 که رابعه گفت: دببند را ور خواست در اتاقمنص

 و کجا؟ بگو آقا کجاست؟

 و حالشون خوبه. فردا بر می گردن

 ناهید با غیظ گفت:

م واسه باجی یو نمی خواد خوش خدمتی کنی، ما می دون

 خونه خریده، حاال بگو ببینم رفته اونجا؟

و اگه می دونید پس چرا می پرسید؟ بنوده خودا کجوارو    

؟ اگه اینجا نیست پس اون خونه سوت دیگوه.   داره که بره

 حاال تو رو خدا بذارید بخوابم که فردا صبح کلی کار دارم.

ناهید و رابعه به یکدیگر از سر نا امیدی نگاه کردنود و در  

اتاق چایخانه در کنار هم، با فکر و خیال به خواب رفتنود  

که ناگهان رابعه از صدای محکمی که به در اتاق کوبیوده  

ن موی زد،  اشو ید و صدای منصور که بلند بلند صدامی ش

بلند و با دیدن ناهید که عمیق به خواب   به سختی از جا

 باز کرد و گفت: ر رارفته بود د

 و چی می گی؟ آقا منصور یواش ناهید خوابیده.

 منصور عجول و با چهره ای نگران و مض رب گفت:

 و زود باشین آژیر قرمز کشیدن

 :د داد زدنبعد هم بل

 و ناهید ناهید پاشو. بیدار شو بریم زیر زمین

بیدارش کرد و هر سه از پله های  ،تکان داد رارابعه ناهید 
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م لق پنواه    زیر زمین پایین رفتند و همان جا در تاریکی

 گرفتند.

ناهید و رابعه از ترس ملو بید می لرزیدند. منصور رادیوو  

 د.ن نشست و زیر ل  صلوات می فرستاابه دست کنارش

 ،از صدای ضد هوایی و پس از آن صدای انفجاری مهیو  

 دخترها از جا پریدند و جیغ کشیدند و به گریه افتادند.

پس از گذشت چند دقیقه که آژیر سفیداز رادیوو شونیده   

منصور از پله های زیر زموین بواال   شد، دختر ها به کمك 

او به هر کدامشان لیوان آبی داد تا حالشوون بهتور   ، رفتند

 .بشه

 منصور گفت:

ما از صدای انفجاری که در چند فرسنگی ماست و کلی و 

از مووا فاصووله داره، مووی ترسوویم و مووی لوورزیم، اون وقووت 

جوونامون سینه بوه سوینه دشومن موی جونگن و آرزوی      

 شهادت دارن.

رابعه با این حر  منصور با صودایی لورزان و بغوض آلوود     

 گفت:

اهیمو موی گوم.   و تو چرا با رفیقت نمی ری جبهه؟ آقا ابر

 مگه دوستت نیست چرا باهاش نمی ری؟

 و آقا سجادی نمی ذاره

 ناهید گفت:
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 و بابام نمی ذاره یا می ترسی؟

 و هردو! ابراهیم مرد جنگه، مرد رزمه، شجاعه اما من ....

 رابعه گفت:

 و من اگه مرد بودم حتما می رفتم

 منصور خندید و با طعنه گفت:

شتی از تورس غالو  تهوی    و معلومه، چند  لحظه پیش دا

جوری با ایون هموه شوجاعت موی     ه می کردی اونوقت چ

 خواستی بری تو دل دشمن؟

 رابعه مکلی کرد و آرام جواب داد:

ام ترسو فراموش می کردم و پوا  ه هم رزم و به دل گرمی

شون می جنگیدم، اما حاال اینجا، توو تنهوایی خوودم    به پا

بهه با خبر بشم، باید گوش به رادیو بسپارم تا از اوضاع ج

به در بدوزم تا کسی بیاد و خبری بیاره تا من به  یا چشم

 او زندگی کنم دلخوشی

 منصور با کنایه گفت:

و آقا میاد از دلتنگی میای بیرون. دیگه بریود بخوابیود توا    

  صبح خدا بزرگه!
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رابعه بافتنی به دست کنار رادیو به مارش نظوامی سوراپا    

د تا مبادا از کوچکترین خبور از اوضواع و   گوش نشسته بو

. بوا هور کلموه ای کوه از دهوان      انود احوال جن  غافو بم

مد، رابعوه چوون مفسوری مواهر     آ مجری برنامه بیرون می

 کرد. برای خود تفسیر و تحلیو می

بوا   را گاه دلگرم و گاهی دلشوره می گرفوت و اضو رابش  

موی   تند و سریع بافتن بافتنی که در آن ماهر شوده بوود  

 کاست.

رابعه با خود حساب کرد اموروز دقیقوا یوك ماهوه کوه از      

 ابراهیم هیچ خبری نیست.

پیغامی بنویسم حیف که  ،کاش می تونستم براش نامه ای

سوادشو ندارم، اگر هم داشتم وجدانم این اجازه رو به من 

 نمی داد.

کاش می تونستم بهش بگم چقودر دل تونگش هسوتم و    

خروشوان زنودگی چوون تکوه      خودمو بدون او در دریوای 

چوبی آواره از این سو به آن سو در تالطم می بینم و دلم 

با خود به سواحلی امون و آرام   نو می خواد به او بگم که م

مو خوشبخت ترین آدم دنیا رویا زنم و خودره تا با او  هببر

 نم....بدو

اما حیف که منم چون ناهید از گفتن حقیقت زندگیم می 

بورای همیشوه از   روزنه کوچك عشق اونو راسم تا مبادا ه
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بورای همیشوه در سویاهی     موو خود اونوقتدست بدهم و 

 زندگی گم کنم.

نوم کوه در نهایوت چواره ای جوز بیوان       رو هم می دواین 

 باید به پیامدش تسلیم کنم. مواحساسات نیست و خود

قدری در افکارش غرق بود و تند تند می بافت و  به رابعه

 نشستن ناهید در کنارش نشد. کشید که متوجه آه می

 ناهید گفت:

 و چرا اقدر آه می کشی؟

 رابعه با دیدن ناهید جا خورد و گفت:

 و کی اومدی؟ اصال متوجه نشدم

و همین حاال. فهمیدم تو فکری، حاال بگوو بوه چوی فکور     

کردی؟ حتما از اینکه بابام چنود شوبه خونوه نیوموده      می

 ناراحتی!

 ت:رابعه شانه باال انداخت و گف

و باورت می شه اگه بگم برام مهم نیست؟ بدون که واقعوا  

 من به پدرت اصال فکر هم نمی کنم!

 و پس چرا آه می کشی؟

 و نگرانم نگران...

 و نگران ابراهیمی؟

 رابعه خجالت کشید و گفت:

و همین وره. اما من هم مشکو تورو دارم ولی بوه شوکلی   
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چی گذشوته   متفاوت. نگرانم که اگه ابراهیم بفهمه به من

 می ره و دیگه پشت سرشم نگاه نمی کنه.

 ناهید مکلی کرد و گفت:

و یعنی فکر می کنی با وجود منصور و سعید پسور بواجی   

همشون با هم رفیوق و هوم    وکه همیشه سر کوچه ست 

محلی هستن، ابراهیم خبور نوداره توو کوی هسوتی و توو       

 عمارت چیکار می کنی؟ من که بعید می دونم

 داد:ناهید ادامه 

اداموه بودی! توا     وضوع تو که نمی خوای همیشه به این و 

چند وقت دیگه می تونی با هر کسوی کوه دلوت خواسوت     

ازدواج کنی، پس چه بهتر که اون آدم ابراهیم باشه. حواال  

 چرا بهش نمی گی چی بهت گذشته؟

 و خجالت می کشم.

 نگاه کرد و گفت: اناهید زیر زیرکی رابعه ر

سیامك دادی و برام جوواب ملبوت    و هر وقت نامه منو به

آوردی اون وقت منم بهت قول موی دم کوه هرچوی بگوی     

دم مسجد تا به ابراهیم  می واست بنویسم. خودمم می برم

 برسونن.

رابعه بوه یکبواره از خوشوحالی از جوا جسوت، کوه ناهیود        

 متعج  خندید و گفت:

و چیه؟! گفتم نامه می نویسم نگفوتم کوه واسوه ابوراهیم     
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 نم که هیجان زده شدیک عقدت می

 رابعه خجالت کشید و کنار اتاق کز کرد و نشست.

 ناهید پرسید:

و می دونی رابعه، من فکر می کنم خونه جدید بواجی بوه   

اثاث نو هم احتیاج داشته که بابام تا حواال خونوه نیوموده.    

داره تا به همه خواسته هاش برسوه.   باجی انقدر نگهش می

الی شده، اون وقوت ولوش   وقتی م مئن شه جی  بابام خ

 می کنه بیاد عمارت.

نفس عمیقوی   دعو  کن را رابعه برای اینکه موضوع بحث

 کشید و گفت:

و ناهید ببین بوی عید میاد، از بور  و یوخ دیگوه خبوری     

 می شه. عو نسیم بهاری  انیست. سوز زمستونی داره ب

 ناهید نگاه عمیقی به رابعه انداخت و گفت:

شوعری قشونگه. توو چقودر بوا       وملو و تو حر  زدنت هم 

 احساسی رابعه!

و که بوه   حیف که سواد نداری، اگه می تونستی هر چیزی

رسه بنویسی می شد کتاب شعری پر از کلمات  ذهنت می

توکه اعودادو خووب    زیبا. چرا تالش نمی کنی یاد بگیری؟

شناسی، من م مئنم که الفبوا رو  هوم خیلوی     بلدی و می

 گیری. زود یاد می

حساسوم از زجوری کوه در سوال هوای کوودکی و       و مون ا 
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نوجوانی کشویدم سور چشومه موی گیوره. مون اسوتعداد        

یادگیریه خوندن و نوشتن ندارم، تازه از سنم هم گذشته و 

 مدرسه راهم نمی دن

 ناهید اخمی کرد و گفت:

و اتفاقا خیلی هم با استعدادی. کافیه اراده کنوی، بوا هوم    

می کنم. م مئونم  نامت  ریم نهضت سواد آموزی ثبت می

 گیری خودمم کمکت می کنم. خیلی زود یاد می

 رابعه تبسمی کرد و گفت:

 و تو خیلی مهربونی ازت ممنونم

 به ناهید نشان داد و گفت: را سپس بافتنی نیمه تمام

 و ببین چ وره؟

 به آن انداخت و گفت: ناهید نگاهی

و دیدی گفتم تو با استعدادی؟ ببین چقدر قشن  بوافتی!  

 باید حلقه آستینو ببافی. حاال

 رابعه به طرز بافتن ناهید دقت کرد و گفت:

و از کجا م مئن بشیم که اندازه آقا سیامك موی شوه یوا    

 نه؟!

و فکرشو کردم. منصور و سیامك هم قد و قواره هستن، به 

 اندازه منصور می بافیم و به تن سیامك می بینیم

 رابعه خندید و گفت:

افتنی و یه کال  دیگه هوم بودی   و ناهید میشه یه میو  ب
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 تا همزمان دو تا پلیور ببافم؟ ثواب داره

 ناهید با شی نت خندید و گفت:

 و فقط واسه ثوابش دیگه؟ بله؟

به زیر انداخت و شروع کرد به تند  را رابعه خندید و سرش

 تند بافتن.

باال گرفت و به چشم هاش نگاه کرد و  را ناهید چانه رابعه

 گفت:

اون دل عاشق و نگاه نگران توو بشوم. هموین     و من قربون

واسوه  امروز واست کال  و میو  بافتنی سر می نودازم توا   

 ببافیو کلی ثواب کنی.ابراهیم 

 

 
     

 

 

جیو    در را سویامك  ی رابعه چادر به سر انداخت و ناموه 

 ن اصلی رساند.ابه خیاب را پیراهنش گذاشت و خودش

سوووز سووی ایسووتاد. منتظوور تاکو  اطوورا  نگوواه کووردبووه 

بووا خووود مووی بوورد و  را صووبحگاهی و وزش بوواد چووادرش

بر هم می زد. خاک و گرد و غبار هوا به چشوم   را تعادلش

 کرد. مختو می را هایش می رفت و دیدش
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ترمز ماشینی جلوی پایش، بدون کنجکواوی و  او از صدای 

 برای خالصی از باد و طوفان بالفاصله سوار شد.

 راننده که پرسید: رابعه از صدای آشنای

 و مسیرتون کجاست؟

یش را بازو بسته کرد تا از گورد و خواک   چشم ها چند بار

یکوه خوورد و دلوش ماننود     و با دیودن ابوراهیم   پاک شود 

 پرسید: با خوشحالی و یافتروشنی شمعی در تاریکی، 

 و شما کی برگشتید؟

ابراهیم از آینه ماشین نگاه گوذرایی بوه رابعوه انوداخت و     

 گفت:

 همین حاال و 

 سپس با لحنی توکم با خشم پرسید:

 و شما هرکی جلوی پاتون ترمز می کنه سوار می شید؟ 

 رابعه که توقع چنین استقبالی از ابراهیم نداشت گفت:

 خیر. چ ور مگه؟و 

و فکر کردم منتظر تاکسی هستید، ولی ماشوین مون کوه    

 تاکسی نیست و نشناخته سوار شدید

 شمو اگه مزاحمم پیاده می 

 و ناراحت نشید فقط سوال پرسیدم

و شما که انقدر بوه اینجوور مسوائو حسواس و ریوز بوین       

هستید کاش در مورد زندگی و آینده مون هوم بوه انودازه     
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 نوک سوزنی حساسیت نشون می دادید و این هموه وقوت  

 غیبتون نمی زد

 و بگذریم. کجا می رفتید برسونمتون

 آقا سیامك و می رم داروخونه رفیقتون

 راهیم پرسید:اب

و برای خرید دارو؟ چرا منصورو نفرستادید؟ تو این هووای  

 از خونه بیرون نمی آمدید.طوفانی 

 رابعه با ناراحتی گفت:

هوای طوفوانی در برابورش   که و زندگی من انقدر طوفانیه 

 . نسیم بهاریه

 دارو نمی خوام بخرم یه پیغامی برای ایشون دارم.

 و چه پیغامی؟

 ازاتفاقات افتاده رو نقو کرد و گفت: رابعه خالصه ای

عتر جواب ناهیدو بده تا بنده یو باید آقا سیامك هرچه سر

 خدا تکلیف زندگیشو بدونه

 دور زد و گفت: راابراهیم مسیر رفته 

 و نامه رو بده به من تا به سیامك برسونم

رابعه خواست مخالفوت کنوه کوه ابوراهیم دستشوو بورای       

 ه رو به دست ابراهیم داد و گفت:گرفتن نامه دراز کرد. نام

ك با خوندن ناموه از ازدواج بوا ناهیود    مسیا و امیدوارم آقا

 پشیمون نشه.
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 و نگران نباشید انشااهلل که خیره

 رابعه من من کنان پرسید:

 و چقدر می مونید؟

 و فعال که هستم. چ ور؟

چون رابعه سکوت کرد، ابراهیم کنار خیابان پوارک کوردو   

لی عق  برگشوت و بوه رابعوه کوه از     سپس به سمت صند

 پنجره به بیرون زل زده بود گفت:

 و ل فا به من نگاه کن 

بوه شیشوه چسوباندو هویچ      را رابعه بی توجه به او سرش

 نگفت.

 ابراهیم به نرمی گفت:

 خسته نیست  و این رسم دلجویی از یه سرباز

 رابعه زیر ل  گفت:

از و زمونه بودی شوده. مون دلتنو  شوما و شوما شواکی        

 من  دلتنگی

و دلتنگی برای ما جماعوت معنوی نوداره. یوا هسوتیم یوا       

نیستیم. اگه بخوایم به خواست دلمون رفتار کنیم، رفوتن  

و باید بمانیم. پس باید دلوو بوه امانوت دارش     بی معناست

 بسپاریم و راه عقلو بریم.

 گرچه ما در این راه دل و عقو باخته ایم

 رابعه گفت:
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امه ای برای وداع باید بنویسم اما از و من هم چون ناهید ن

شانسی یا بد اقبالی سوادی برای نوشتن ندارم اما به  خوش

 هبنویس اتوناحساسم می گم تا ناهید بر تماموقتش با 

م و به گوش ند بنویس. می خول تنگت می خواو هرچی د

نم، ونم می دوسپارم. اما بدون آنچه که از تو باید بد دل می

 ر رفیق منه، من دانسته خ ر کردم.فراموش نکن منصو

نوم  وامروزت که همه را موی د   به غیر از گذشته و زندگی

 ههرچه دلت می خواد بنویس. نامه ات کاسه آبی موی شو  

 .هپشت سر مسافر و درد دلت برایم مرهم می ش

ه، هد باشمی خوپس شك نکن که محتوای نامه ات هرچه 

 گردم.چشم انتظارم باش تا بر

م و بوا خوون دل   م پر می کنبا اشك چشما رو و کاسه آب

برای همیشه در کنوارم   و ت می ریزم تا برگردیبه راه رفت

 بمانی

 ابراهیم گفت:

 و شك نکن چون حتما برمی گردم
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را  درآورد و داخو آنهوا  رارابعه دانه دانه هسته های خرما 

گردو گذاشت، در سینی چید و رویش را با پوودر نارگیوو   

 ین کرد.تزئ

چادر سیاه به سر انداخت و همراه با ناهید سویاه پووش و   

 منصور عازم ابن بابویه شدند.

در طول مسیر ناهید آرام آرام می گریسوت. رابعوه دسوت    

 اش می داد.های او را گرفته بود و دلداری 

منصور نوار قرآن درون ضبط گذاشته بود و زیر لو  بورای   

 واند.تمام گذشتگان فاتحه و صلوات می خ

قبرستان رسیدند ناهید پاهاش می لرزیود و    وقتی جلوی 

 یارای راه رفتن نداشت و رن  و رو باخته بود.

 رابعه گفت:

و اگه دلت می خواد تو ماشین بمون، من خیرات می کنم 

 و زود برمی گردم

 درناهید مخالفت کرد و به کمك او از ماشین پیواده شود.   

ی بورگ و چوون   قبرستان هیچ کس نبوود. درخوت هوا بو    

 ساکنین، به خواب طوالنی فرو رفته بودند.

جلو جلوو  ، و شیشه گالب و حلقه گو  آب س ومنصور با 

 ان پشت سرش.یرفت و رابعه و ناهید گر راه می

چون منصور ایستاد و دبه آب رو روی سن  مزاری ریخت 

هر دو ایستادند و ناهید با چشم های قرمز شده ، با دیدن 
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 ن  گفت:نام مادرش بر س

و این انصا  نیست که تو ماه ها اینجوا خوابیوده باشوی و    

 من حاال به دیدنت بیام.

نی ابری غرید و چشوم هوایش   اسپس زانو زد و چون آسم

 بارید تا دلش آرام شود.

منصور و رابعه ناراحت از احوال ناهید کناری ایسوتادند توا   

 را شه ا. منصور انگشت اشوار کنداو برای مادرش عزاداری 

 و گفت: به طرفی گرفت

 و ببین سیامك و خانوادش دارن میان این طر 

 برگرداند و با دیدن آنها گفت: را رابعه سرش

 و از کجا خبر دار شدن ما اینجا هستیم؟

 و من دیروز گفتم

 رابعه سری تکان دادو با عصبانیت گفت:

 و از دست تو آقا منصور که حر  تو دهنت بند نمی شه

 نشست و گفت: رابعه کنار ناهید

و  و ناهید جان بسه دیگه از حال رفتی. ببین آقوا سویامك  

 پدر و مادرش دارن میان این طر . بلند شو دیگه!

بی تفاوت دید بوه اسوتقبال آنهوا رفوت.      رارابعه که ناهید 

و بورای   دهر یك فاتحوه ای خواندنو   دوقتی نزدیك رسیدن

 دناهید صبر آرزو کردن

و شانه هایش را گرفوت و   مادر سیامك کنار ناهید نشست
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 گفت:

و دخترم بهت تسلیت میگم. انقدر خودتو اذیت نکن.هموه  

این شتریه کوه  ما رفتنی هستیم هیچ کس ماندنی نیست. 

 خوابه در خونه هرکسی می

سیامك و پدرش هم به ناهید که از گریه کبود شوده بوود   

صوولوات  مووادرش و بوورای آرامووش روح دتسوولیت گفتنوو

 .دفرستادن

 ت:منصور گف

 و بهتره تا خیابون ها شلوغ تر نشده زودتر برگردیم.

پدر سیامك هم موافقوت کورد و همگوی بوه سومت درب      

خروجی حرکت کردند. اموا سویامك مانود و کنوار ناهیود      

صبورانه نشست و گو برگ های گالیو سفیدی که با خود 

آورده بود یکی یکی پر پر کرد و روی موزار ریخوت و آرام   

 گفت:

وای باور کنی یا نکنی من نامه ات را خواندم و ناهید می خ

و از صداقت کالمت به تو عاشق تر شدم. االنم می خوام تو 

استگاری کنم. یك بوار از خوودت   ورو برای چندمین بار خ

ادرت که تو متو رو خواستم یك بار از پدرت و حال هم از 

 رو انقدر فهیم بزرگ کرده.

 تا خوشبختت کنممن بسپاره  از او می خوام تا تورو به

 سپس جلوی پای ناهید زانو زد و ادامه داد:
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از تو می پرسم آیا حاضری در حضور مادرت  حاالو همین 

 با من ازدواج کنی؟

بریده بود و زبوونش تووان    را ناهید که بغض و گریه امانش

نه تایید تکان داد و به ابه نش را جواب دادن نداشت، سرش

 و خوشحالی پاسخ داد:سختی با صدایی توکم با اندوه 

 و بله....

 
     

 

 

که مادر سیامك بوه   را سفیدی پیراهن گیپور دوزیناهید 

رسم از عزا در آوردن عروسش به او هدیه داده بود به تون  

 برانداز کرد.  را خودش ،نمود و جلوی آینه قدی اتاق

موهاشو شوانه زد و بافوت و پشوت سورش بسوت. سوپس       

 داخت و رو به رابعه گفت:سفیدی به سرش ان روسری

 و کاش اکنون مامانم کنارم بود

و م مئن باش او االن اینجاست و مراقبته. واقعا کوه ملوو   

فرشووته هووا زیبووا شوودی. امیوودوارم همیشووه خوشووحال و  

خوشبخت باشی. اما یوادت باشوه هویچ وقوت نبایود منوو       

 فراموش کنی.

 گرفت و گفت: راناهید دست های رابعه 
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نکن. تو همه کس منی مگه می شوه   و هرگز چنین فکری

 تو رو فراموش کنم؟!

با شنیدن صدای سوجادی کوه ناهیود را بلنود صودا      رابعه 

وارد مهمانخانه شد، سجادی را دید که بواالی اتواق    زد می

 روی کاناپه نشسته بود و تسبیح می انداخت.

 او با دیدن رابعه گفت:

 و تو رو صدا زدم یا ناهیدو؟ برو بگو خودش بیاد

هر کاری دارید بگید من انجام می دم. ناهید جوان داره   و

 شه آماده می

 به زمین کوبید و گفت: را شیسجادی عصا

 !و گفتم برو بگو بیاد

رابعه تا خواست از در بیرون بره ناهید وارد شد و سور بوه   

 زیر انداخت و گوش به فرمان ایستاد.

 اوبوه   را به طر  او باال گرفت و مبوو  را شیسجادی عصا

 نشان دادو گفت:

 و می تونی بشینی

 گفت: به رابعه ناهید به آرامی نشست. سجادی

 و تو هم بشین

 سپس رو به ناهید گفت:

و سخن کوتاه. تا قبو از دیپلم عروسی بی عروسی. یه عقد 

 ، وسالم... در مورد مهریه ات هم فکر کردم که.....ساده 
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 ق ع کرد و گفت: راناهید حر  سجادی 

 ون من مهر نمی خوامو با اجازت

 سجادی اخم کرد و با عصبانیت گفت:

و مگه من نظر توو رو خواسوتم؟ ایون فضوولی هوا بوه توو        

نیومده. بزرگ تر ها حر  می زنند و بچوه هوا عموو موی     

 کنند. اگه حر  حساب نمی خوای بشنوی برو بیرون 

 رابعه دخالت کرد و گفت:

 هو ناهید جان حق با پدرته. بدون مهریه که نمی ش

 ناهید  با غیظ گفت:

و خیلی هم خوب می شوه. مگوه توو مهریوه داری؟ مگوه      

 مادرم مهریه داشته؟

 سجادی عصبی شد و بلند بلند داد زد:

و منه پدر سوخته اون زمان که تمام دارایویم پانصود متور    

و  زمین بود، همشو به نام مادرت کردم که هنووزم هسوت  

 ارث جنابعالیه!

 گم تو هم هر وقت از زندگی فیقت میرابعه خانم جلوی ر

و موی گیوری و موی ری،     من رفتی بیرون، حق و حقوقت

 فهمیدی؟

مگه شما دو تا نمی بینیود مون بورای رضوای بواجی دارم      

آتیش می زنم؟ اگوه فوالم بوودم کوه یوه      آب و خودمو به 

!ذاشتم پاپاسی هم کف دستش نمی
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 بلند شد و گفت:  ناهید با عصبانیت از جا

و سیامك، سیامکه! منم ناهیدم  هستی و شما آقا سجادی

 و فرقم با باجی از زمین تا آسمونه. من مهریه نمی خوام 

 ت.فقبو از شنیدن جواب سجادی از اتاق بیرون رناهید 

بوه میوز    یش راگرفت و چنود بوار عصوا    را سجادی سرش

 ش کوبید و گفت:یجلوی پا

 !و این دختر چك برگشتیه، ببین کی گفتم

 رابعه گفت:

خدا نکنه. حاال شما هوم بوی خوودی اوقواتتونو تلوخ       و آقا

نکنید امروز روز مبارکیه. خوش حوال باشوید و از عوروس    

 خرده نگیرید. شگون نداره!

 صلوات بفرستید و دعای خیر همراهش کنید

 سجادی آهی کشید و گفت:

و انقدر دعا کردم که خدا هم از دست من حوصله اش سر 

 رفته...

 

 
     

 

پنجره اتاق ناهید به سیامك کوه کوت و شولواری     رابعه از

و دسته گلی از گو های سور  در   بود مشکی به تن کرده
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 دست داشت لبخند زد و گفت:

 و ناهید بیا ببین سیامك چه خوش تی  شده!

 ناهید یواشکی نگاهی از الی پرده به او انداخت و گفت:

 و اون خانم و آقا کی هستند؟

 رابعه خندید و گفت:

 و کار نیستند که ملو تو بی کس و همه

و راست میگی واال. از بس بابام خوبه، دور و برموون پور از   

 فامیو و دوست و آشناست

ن ها به مهمانخانه رابعه با چشوم هوای   ابا وارد شدن مهم

 را گرد شده به ناهید کوه داشوت جلووی آینوه روسوریش     

 مرت  می کرد گفت:

 می کنه؟ و وای ناهید بدبخت شدیم. باجی اینجا چه

نگاه کرد. دو دستی بوه   طناهید به سرعت از پنجره به حیا

سرش زد و گفت خاک بور سورم ایون اینجوا چوه غل وی       

 میکنه؟ کی دعوتش کرده؟

و خ  معلومه دیگه! حتما آقوا جونوت. اموا عیبوی نوداره،      

خودتو ناراحت نکن ، خونسرد باش، پاشو برو م بخ چایی 

 شته به خدابریز منم برم بشینم پیش مهمونا. ز

باجی زودتر وارد شد  اما ودباز کرد که بیرون بر را رابعه در

 و با دیدن رابعه که سرخاب سفیداب کرده بود گفت:

 و کجا با این همه عجله؟
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 ناهید گفت:

 و برو کنار بذار رد بشه

 باجی لبخند شی نت آمیزی زد و گفت:

 و به همین راحتی؟ هان؟

دست او که چون سوتونی  رابعه بی توجه به باجی، از الی 

 وسط در ایستاده بود رد شد و به سمت مهمانخانه رفت.

 باجی با رفتن رابعه رو به روی ناهید ایستاد و گفت:

 سوار خر مراد بشی؟ و فکر کردی میذارم

 و دهنتو ببند وگرنه جیغ می کشم

 باجی با خونسردی به دیوار تکیه داد و گفت:

واد بکون. آبوروی   و جیغ بزن اصال هر کاری دلوت موی خو   

 خودت جلوی شازده میره. ناهید پرسید:

 و چی می خوای؟ زود بگو برو رد کارت

 و عجله نکن

 سپس به بیرون اشاره کرد و گفت: 

و تا فامیالت از آب و هوا و جبهه و جن  حر  می زنون،  

 منو تو هم کلی وقت داریم تا معامله کنیم

 ناهید محکم مشت به باجی کوبید و گفت:

 معامله ای جادوگر؟ و چه 

 و باجی لبخند زد و گفت:

هر چقدر دلت می خواد به من بد و بی راه بگی بگو، اما و 
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اگه دلت می خواد زن این ژیگول پسر بشی باید خوب بوه  

توی چشم  حر  های من گوش بدی، وگرنه می دونی که

 به هم زدنی عروسیتو به هم می زنم

 دم و می دونم آدم پستی هستی. بگو گوش می

 ریز کرد و گفت: را نشباجی چشما

و فکر می کنم البته حتم دارم این دختره حاملوه سوت. از   

 چشماش فهمیدم که آبستنه بی حالی

 ناهید با تعج  گفت:

 و حامله باشه یا نباشه به تو چه؟

 و آهان حاال داریم می رسیم سر اصو م ل 

 سپس با لحنی جدی ادامه داد:

 باید به من کمك کنی  و این دختره هر وقت زایید

 و چه کمکی؟

و باید بهش اطمینان بدی که بچش مرده به دنیوا اوموده.   

اون وقت من بچه رو با خودم می برم، البته اگه پسر بوود.  

 دخترش مال خودش

ناهید که از خشم و عصبانیت خونش به جوش اومده بوود  

به طر  باجی خیز برداشت و دو دستی محکم بوه شوونه   

 و گفت: های او کوبید

. دیگه نموی خووام نوه خودتوو     و همین حاال گم شو بیرون

کوه دلوت خواسوت    ببینم نه صداتو بشنوم. هر غل ی هوم  
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بکن. اصال منو بکش. تو آدم نیستی، تو از حیووون پسوت   

 تری.

 برو گم شو از اتاق من

باجی در حالی که از اتاق بیرون می رفت، خونسورد و بوی   

 خیال گفت:

ون اگوه ایون کوارو نکنوی از عروسوی      و باشه می رم اما بد

 خبری نیست

ناهید با دیدن باجی از پنجره که از عمارت خارج می شد، 

 ند.ابه م بخ رس را خودش

بووود.  بسووته را یشش مووی لرزیوود و بغووض راه گلوووندسووتا

 اعصابش به هم ریخته بود و آرام آرام اشك می ریخت.

. به سختی پر از چای کورد  را او استکان های طالیی رن 

هر لحظه چون مگسی مزاحم داخو گوشوش  صدای باجی 

 .وز وز می کرد

از پله های م بخ پایین رفت و با دیدن ناهید  سریعرابعه 

 گفت:

و چه خبره؟ چقدر دادو هوار می کنوی؟ زود بواش سوینی    

 . عیبه به خداهستنببر اتاق. همه منتظر تو  ی روچای

اسوتکان   بلند کرد اما دستش لرزید و همه را ناهید سینی

 ها سر ریز شدند.

تمیوز کورد و    راگرفت و چایی های ریخته  رارابعه سینی 
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 گفت:

و من میارم تو خودتو جمع و جور کن تا بعودا بورام بگوی    

 این لعنتی چی می گفت که تو رو به این حال انداخته.

مرت  کرد و نفس عمیقی کشوید و زیور    را ناهید چادرش

 ل  گفت:

 و خدایا کمکم کن

باز کورد   را به ناهید داد  و در رااتاق رابعه سینی پشت در 

. ناهید از خجالت سر به زیر سوالم کوتواهی   شودتا او وارد 

 تعار  نمود. را کرد و سینی چای

 نوبت به سیامك که رسید او به آرامی تشکر کرد و گفت:

 و خوبی؟

 ناهید پلك بر هم گذاشت و به او فهماند که حوالش بهتور  

 است

ن مبو جلوی در اتاق کنار رابعه نشست. او سپس روی اولی

جسمش در جمع ولی روحش درگیر تهدیود هوای بواجی    

 بود.

نموی دیود و صودای موادر      را او نگاه های زیرکانه سیامك

به زیبایی تحسین می کورد نموی    را شوهرش که عروسش

 شنید.

آدمی شده بود مسخ شده تحت تاثیر جادوی باجی. گویی 

دیدن دارد و نه زبوانی بورای    مجسمه ای بود که نه چشم
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 حر  زدن.

هنگامی که رابعه با آرنج محکم به پهلوی او نواخت، ناهید 

موورد توجوه    را با گفتن آ  به خود آمد و از اینکوه جموع  

 از اتاق بیرون رفت. خودش دید با بغض و خجالت

 رابعه دنبالش دوید و گفت:

باجی چی بهت گفت که انقدر ناراحتی؟ ولش  و چی شده؟

 کن بابا مگه بار اولشه؟ هنوز به رفتاراش عادت نکردی؟

 ناهید با گریه گفت:

و چرا من انقدر بدبختم؟ چرا زندگی بوه مون روی خووش    

 ده؟  نشون نمی

 پاک کرد و گفت: را رابعه اشك های ناهید

و آروم باش، خودتو کنترل کن، بذار مهمونا برن بعدش بوا  

 اتآوریه بدبختی همدیگه حر  می زنیم. حاال که وقت یاد

 نیست. بیا بریم تو

 ناهید خجالت کشید و گفت:

 و نه تو برو و بگو حالش خوب نیست. اصال بذار برن

رسید و با سرکه سیامك  درابعه خواست دوباره حرفی  بزن

 نگرانی گفت:

و نگران شدم،  تا پدرت اجازه داد با هم حر  بزنیم اومدم 

 ببینم چی شده!

برید سیامك بوا اشواره بوه رابعوه      را چون گریه امان ناهید
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 گفت برو.

 باال گرفت و گفت: را با رفتن او سیامك چانه ناهید

 و به من نمی گی چی شده؟ ما کار اشتیاهی کردیم؟

اصال می خووای بوریم یوه روز دیگوه بیوایم؟ صودای دادو       

 هوارت میومد، سر کی داد می زدی؟

 ناهید گفت:

سی هستی که می خووام  و تو رو خدا تنهام نذار. تو تنها ک

 برای همیشه کنارم بمونی.

ق ناهید بلندشود ، سویامك بوا خنوده     هق هچون صدای 

 گفت:

 و ملو اینکه پا قدم ما شوم بوده که تو به اینحال افتادی

 به سیامك دوخت و گفت: را ناهید چشم های قرمزش

 و شاید ما هرگز نتونیم با هم ازدواج کنیم

 سیامك با تعج  گفت:

را؟ پدرت که موافقه! وقتی تو نبودی گفت از روی و آخه چ

 تقویم اولین روز خوب و مبارکو برای عقد تعیین کنیم.

 ناهید با لحنی ملتمس گفت:

و تو می تونی خوانوادتو راضوی کنوی توا جشون عروسوی       

 نگیریم؟

و مگه می شه بدون جشن؟؟ جواب دوست و فوامیلو چوی   

 بدیم؟
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موافق باشی راضی کوردن  و بیا بریم تو اتاق. اگه تو با من 

 ها با من تر بزرگ

پاک کردو با  را شیاشك ها  ناهید تند تند با پشت دست

 سیامك هم به دنبالش.و  عجله به اتاق رفت

 با دیدن آن دو گفت: دامادپدر 

و به به چه عروس و دامادی! چقدر به هم میان! اما عروس 

 پدر نرفته، اشك هات جاری شده؟خانم هنوز از عمارت 

ناهید تبسمی کرد و بدون نگاه کردن بوه مهموان هوا آرام    

 گفت:

 و با اجازه بزرگ تر ها من خواسته ای دارم.

 مادر سیامك گفت:

و بگو عزیزم هرچی دلت می خواد بگو ما هم قبوول  موی   

 کنیم

ناهید لحظه ای چشمش به چشوم هوای درشوت شوده و     

 دهان باز شده پدرش افتاد و از هیبتش ترسید. اموا بورای  

 اینکه تصمیمش عو  نشه به گو قالی خیره شد و گفت:

و ازتون می خوام قبول کنید توا جشون عروسوی نداشوته     

باشیم و هر تاریخی بفرمایید تو محضر خونه عقد کنویم و  

 زودتر بریم خونه خودمون

اول همگی به هم نگاه کردند و بعد منتظر عکوس العموو   

 یکدیگر شدن. سپس پدر سیامك بی مقدمه گفت:
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و چرا دخترم؟ چرا جشن نمی خوای؟ موا بورای پسورمون    

 آرزو داریم. نمیشه جواب دوست و آشناها رو چی بدیم؟ 

 روی مبو جا به جا کرد و گفت: راش مادر شوهر خود

 نداره مزهو من مخالفم. عروسی بی جشن 

 سیامك به چهره گرفته پدر و مادرش نگاه کرد و گفت:

موافقت کنیود. بعود از    و ازتون می خوام بر خال  میلتون

عقد محضری می ریم مشهد.  شما هم به همه اعالم کنید 

 عروس و داماد رفتن مسافرت. 

بعد که برگشتیم هر کسی که اومد دیدنمون دور هم غوذا  

 میشه شام عروسی. اون خوریم و می

 عموی داماد با شنیدن این پیشنهاد کف زد و گفت:

وافقم. جوون ها باید و آفرین به این می گن فکر بکر. من م

 هر طور که دلشون می خواد زندگیشونو شروع کنن.

 سپس رو به برادرش کرد و گفت:

 الکموونم  موا آردمونوو بیختویم و   و داداش چورا مخوالفی؟   

 .ستین سخت هم ها انقدر یزندگ خدا به. میختیآو

 آه ، مکث یکم از بعد و داد هاش ویبیس به یتاب یسجاد

 و دوخوت  دیو ناه بوه  را ظشیغ زا پر نگاه و دیکش یقیعم

 :گفت

 فرامووش  ویعروسو  دیبا فعال گفتم دیناه به هم قبال من و

 مودرک  دیو با مون  دختور ! جشن یب ای جشن با حاال کنن،
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 .باشه یدار خونه فکر به بعد رهیبگ پلمشوید

 توره  عیسور  هرچوه  ازدواج صود  در صد موافق خودم لبتها

 ویتشوک  زودتور  دیو با جوونوا  دارم دهیو عق و هسوتم  دیناه

 ! بدن خانواده

 پلمید از قبو دیناه خواسته ازم که مادرشه تیوص نیا اما

 .نکنه یعروس

 شیبورا  و دندنو اخو فاتحوه  یشمس یبرا همه نکهیا از بعد

 :گفت داماد پدر ،ددنیطلب آمرزش

 هنووز  و خونه یم درس داره پسرمون هم ما یسجاد آقا و

 . بشه داروساز تا مونده یکل هم

 یفرهنگو  دو هور  خوانمم  و مون  دیدون یم که یهمون ور

 شوما  اگوه  بنده دهیعق به مدرسه، و درس موافق و میهست

 چوون  عقود  از بعود  جان دیناه دیباش نداشته یمخالفت هم

 یمو  کمکوش  موا   بوره  یعاد رستانیدب به تونه ینم گهید

 .رهیبگ پلمید و بخونه شبونه تا میکن

 شه یم قبول هم دانشگاه در و دهیم کنکور به امید خدا

 :گفت یسجاد

. نودارم  جماعت دختر ویتحص به یاعتقاد شخصه به من و

 .دادم ینم اجازه بمونه خونه بود قرار اگه

 از بعد اما. مادرش بخاطر اونم کنه یم تیکفا براش پلمید

 عموو  دیدونسوت  صوالح  هرطوور  شماست با ارشیاخت عقد
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 مبارکه. دیکن

 :گفت امكیس مادر

 و میو دار و پسور  هی نیهم كامیس پدر و من که درسته و

 و نظور  آخر در اما میبذار تموم سن   براش میدار دوست

 .احترامه قابو برامون که مهمه دوتا خودشون میتصم

 بشن خوشبخت دوارمیام که ست ندهیآ اصو

 جعبوه  و سوتاد یا دیناه یپا یجلو و شد بلند جا از سپس

 و فیو فر انگشوتر  و کورد  بواز  را یقرمز هیمخمل و کوچك

 بوه  رو و درآورد بود براق یها نینگ از پر که یرنگ ییطال

 :گفت یسجاد

 کنم جان دیناه دست نشون رسم به دیبد اجازه اگه و

 :گفت و داد تکان یسر یسجاد

 دیاریاخت صاح  شما د،ییبفرما و

ه گون و کرد دیناه اشاره انگشت در را انگشتر خانم نیمیس

 .کرد یخوشبخت یآرزو شیبرا و دیبوس اش را

 یبهوار  ابور  چوون  یخوشوحال  از رابعوه  و زدند دست همه

 .کرد ها مهمان تعار  را ینیریش فر  و ستیگر

 را م بخ یها پله رفت، رونیب اتاق از یچا آوردن یبرا او

 و ینگرانو  احسواس  کوه  رفوت  نییپوا  یآرامو  به یکی یکی

 درخواسوت  خواطر  به یسجاد العمو عکس از او یدلواپس

 .شد بدل تهوع و جهیسرگ به کبارهی ، دیناه
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 پله نیآخر یرو. رفت یاهیس به هاش چشم و جیگ سرش

 حوالش  م وبخ  یبوو  از اموا  دیکش یقیعم نفس و نشست

 .کرد استفراغ و شد دگرگون

 شوت پ. بوود  گرفتوه  درد شیگلو و بود شده کبود صورتش

 کورد  پواک  را چشمش گوشه یها اشك و نشست مکتین

 :گفت و شد وارد سرحال و خوشحال دیناه که

 ؟یومدین چرا یاریب یچا یرفت که تو و

 :دیپرس رابعه دهیپر یرو و رن  دنید با او

 چته؟ و

 هوم  بعد و یباج زده سر اومدن و اض راب مال کنم فکر و

 بود  حوالم  هوی باشه، تو منتظره ریغ شنهادیپ و  هوار و داد

 .خوبم حاال یول شد

 :دیپرس پرسشگر یلحن با دیناه

 ؟یا حامله نکنه بگو راستشو رابعه و

 :گفت حال یب یها چشم با رابعه

 نکنه خدا. ایشد هم نمك با یشد عروس دیناه و

 :گفت و انداخت باال را شیها نهاش دیناه

 یبور  فوردا  مون  نظور  بوه . گهیم گهید زیچ هی شواهد اما و

  بهتره یبد شیآزما درمانگاه

 دو رابعوه  طایو ح در هوا  مهمان یخداحافظ بلند یصدا از

 :گفت و زد سرش بر یدست
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 .بخورن ینیریش با نبردم ییچا سرم بر خاک و

 خوانم  نیمیسو  و آمدنود  رونیو ب م وبخ  از عجله با دو هر

 :گفت دیناه به لبخند با و کرد مرت  را چادرش

 امكیس دادن اجازه یسجاد یآقا وقت هر میگذاشت قرار و

 یعروس دیخر میبر هم با بزنه زن 

 نظر كی و دیبوس ار شوهرش مادر گونه و کرد تشکر دیناه

 لبخنود  کرد یم نگاه دارانهیخر را او که امكیس صورت به

 خودش را در آسمان ها دید. و زد

 پودر  بوه  رو طایو ح وسط در دیناه ها مهمان همه رفتن با

 :گفت

 ممنونم ازتون جون آقا و

 :گفت کردو بلند آسمان به را دستش دو یسجاد

 گذشت ریخ به که شکرت ایخدا و

 رو ذاشوت گ یم سرش یرو را کالهش که یحال در سپس

 :گفت منصور به

  خونه اون ببر منو و

 چنود  نیدیو م یمرخصو  اجازه بپرسم خواستم. آقا چشم و

 م؟ه اخانواد دنید کاشان برم روز

 :گفت و کرد اشاره در به شیعصا با یسجاد

  برو یبر یخواست هرجا بعدش میبر فعال و
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 سو آن در یا ستاره که ش  مانآس به و دیکش دراز دیناه

 بوا  را درونوش  اضو راب  و بوود  دوختوه  دهیو د زد ینم سو

 .کرد یم آرام یپ در یپ یها آه دنیکش

 بوا  دیو ناه. فاجعوه  عمق از خبر یب رابعه و رابعه دلواپس او

 زیو ت چنگوال  از را او توا  کنود  دایپ یا چاره دیبا نکهیا فکر

 از و شود  بلنود  جوا  از مضو رب  دارد، نگوه  اموان  در یباج

 بوا  و کرد نگاه رابعه اتاق یکیتار و یاهیس به اتاقش پنجره

 :نمود زمزمه خود

 ؛گفت نکو چه زاد فر  فروغ و

 دلم گرفته است؛ دلم گرفته است» 

 یم ش  کشیده پوستبر  به ایوان می روم و انگشتانم را 

 ! اند كیتار راب ه یها چراغ ،کشم

 ! اند كیتار راب ه یها چراغ

 بوه  مورا  یکسو  و نخواهود کورد   یمعرف آفتاب به ارم یکس

 برد نخواهد ها گنجشك یمهمان

 پرواز را به خاطر بسپار

 «پرنده مردنی است
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 و داد یچرخو  آن بوه  و کرد نگاه دستش انگشتر به سپس

 :گفت

 صوفتان  گورگ  دسوت  از تا یباش تو رس ادیفر آن دیشا و

 .یبخش مانیرها

 

 
     

 

 

 کوه  را هرآنچه و کرد پهن اتاق وسط را یبزرگ بقچه رابعه

 صوندوق  از ،است الزم عمارت عروس نو یبرا کرد یم فکر

 .گذاشت یم آن درون و داشت یم بر یشمس

 و یروسوور تووا شووده یدوز گووو ملحفووه و یبالشووت رو از

 .اعال دهینبر یها پارچه

 وریو ز و دیکشو  رونیب را یشمس شیآرا زیم یکشو سپس

 .کرد رو رویز را درونش آالت

 گوردن  بور  یگواه  گوه  کوه  را یرنگ یا روزهیف گردنبند او 

 و برداشوت  داشوت،  را داشوتنش  یآرزو و دید یم یشمس

. گرفوت  گوردنش  یجلوو  و سوتاد یا نوه یآ یجلو ناخودآگاه

 :گفت خود با و گذاشت گوشش کنار را ها گوشواره

 کوه  یهرچ تا بود زنده خودش االن کاش. قشنگه یلیخ و
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 .دیبخش یم شبخت دم دختر به خواست یم دلش

 بلود  یگور ید کار زدن زخم جز تو که! ایدن یالعنت به تو 

 .یستین

 با سپس و انداخت بقچه داخو ویوسا به را آخر نگاه رابعه

 .گذاشت کمد درون و بست را آن محکم سنجاق،

 یمو  شیصدا طایح وسط از که دیناه یصدا دنیشن با او

 اتاق هپنجر و شد بلند نیزم از یسخت به ، شکم درد از زد

 :گفت و کرد باز را

 جان؟ دیناه بله و

 دیو خرمی رم  مادرش و امكیس با ،جون آقا اجازه با من و

 .نشو نگران برگشتم رید اگه. یعروس

 و آورد ل  به یتصنع یلبخند نشدن دعوت از ریدلگ رابعه

 :گفت

 بگذره خوش...خوب چه و

 را رفتونش  حسورت  با و کرد بدرقه چشم با را دیناه رابعه

 :گفت و گذاشت شکمش یرو دست سپس. اشاتم

 کوه  خوشحالم هم کردم احساس درونم وجودتو یوقت از و

 و دسوت  بوه  که یریزنج از دار غصه هم ستمین تنها گهید

 !کنم؟ چه قلبم ضربان با بگو تو ،یزن یم پام
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 عموارت  بوه  او از مراقبت و رابعه یباردار بهانه به که یباج

 طعنوه  بوا   و آورد رونیو ب اتواقش  از را سرش بود، برگشته

 :گفت

 ثابوت  بهوت  حاال بزن، نهیس به دخترو نیا سن  هم باز و

 و اوردیو ن جوا  بوه  رفاقتو حق یدید نشناسه؟ نمك که شد

 نکرد؟ بهت هم تعار  هی یحت

 م،ینگذر حق از البته. کنه خرجت دیخر سر زار دو دیترس

 و خوت یر نیو ا بوا  رو توو  داره، آبرو شوهرش خانواده شیپ

 توو  بوا  شوه  ینمو  روش آدم ببره؟ کجا وضع و سر و افهیق

 !؟یعروس دیخر برسه چه بره حموم

 :گفت بود آمده جوش به خونش تیعصبان از که رابعه

 . قائلن احترام برام محو اهو و دارم آبرو باشم یهرچ من و

 دهنشون از یسجاد خانم تا صد گن، یم یسجاد خانم هی

 ،یمعروفو  یگور  لوه یح و یذاتو  بد هب ؟یچ تو اما. ادیم در

 نیعو  گنیمو  بوزنن  ملوال  یصفت  ونیش به بخوان ویهرک

 .یببند دهنتو وینزن حر  بهتره پس ه،یسجاد یباج

 یباج هوار هوار تا گرفت را گوشش و بست را پنجره رابعه

 از. بوود  شوده  خشوك  دهنش و دیلرز یم تنش. دنشنو را

 از هکو  تخوتش  یرو و تفو ر خوودش  اتاق به یشمس اتاق

 کورد  یسوع  و دیکشو  دراز بوود  افتاده ریج ریج به یکهنگ
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 فرامووش  شود  یمو  تکرار سرش در که را یباج یها حر 

 .دکن

 شیبورا  بوود  قورار  نکوه یا ادی با و کرد فکر میابراه به رابعه

 :گفت ل  ریز دسیبنو یا نامه

 ه جووری چو  حواال  ،یدونو  یم سرگذشتمو تو هک درسته و

 هم ور بتیمص نیا تا میبسرا یا هیمرث در رو میباردار خبر

 ؟ینوبد

 از و دیکشو  سور  بور  را پتوو  انیو گر ،یدیام نا سر از سپس

 .رفت خواب به یافسردگ و یخستگ

 

 
     

 

 

 یها سهیک از پر ییها دست با خوشحال و زده ذوق دیناه

 بلند با صدایی  ، مالحظه بدون و شد رابعه اتاق وارد دیخر

 :گفت

 ؟یخوواب  یمو  چقودر  آلوود،  خواب یکوچولو مامان پاشو و

 دهیخر یچ دیناه نیبب شو داریب

 و دیو د خود سر یباال را دیناه باز مهین یها چشم با رابعه

 و زد کنوار  سرش از را پتو دیناه که دبخواب دوباره خواست
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 :گفت

 خوابوت   شو  . یخواب هنوز تو اما شده كیتار هوا نیبب و

 ها بره ینم

 شیجوا  بور  کبواره ی بوه  واهو  شودن  كیتار دنیشن با رابعه

 :گفت و نشست

  چنده؟ ساعت مگه و

 عصره هفت و

هم درسوت   شام! دمیخواب ادیز چقدر. سرم به خاک یوا و

 نکردم

 :گفت و زد ینامهرب لبخند دیناه

 کبواب  شام یبرا امكیس قراره نباش نگران. سرت یفدا و

 ؟یخورد ناهار تو. میبخور هم دور بخره

 :گفت دروغ به دیهنا الیخ آرامش یبرا رابعه

 خوردم آره و

 :گفت خجالت با و کرد نگاه رابعه صورت به دیناه

 میهموراه  توو  خواسوت  یم دلم چقدر که دونه یم خدا و

 یرو ادهیو پ خواطر  بوه  مبوادا  نکوه یا ترس از اما یکرد یم

 .نکردم تعارفت برسه بهت یبیآس یطوالن

 :گفت و کرد باز را ها بسته از یکی یکادو کاغذ سپس

 دمیخر یچ برات عوضش نیبب و

 :گفت و آمد وجد به ینوزاد یها لباس دنید با رابعه
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  ؟یدیکش زحمت چرا! نازه و خوشگو چقدر و

 تنود  تنود  بوود  آمده وجد به رابعه  یخوشحال از که دیناه

 :گفت و کرد باز هم را گهید یها بسته

 یسومون یس ینو  ینو  واسوه  یباج و بابام چشم یکور به و

 و پتوو  نمیو ا...یکیالسوت   کهنوه  شوه، یش پستونك،. دمیخر

 .کوچولو تشك

 اتیتجرب از م،یندار نوزادو دیخر تجربه تو و من کردم فکر

 .کردم استفاده امكیس مادر

 :گفت رابعه

 ایو  یسمونیس دیخر یبود رفته تو آخه نکنه درد دستت و

 ؟یعروس دیخر

 .میکرد دیخر منظوره دو داره؟ یاشکال مگه و

 :گفت و کرد نگاه دیاهن به یچشم ریز رابعه

 پولشو بدونم خوام یم اما پرسم یم جان دیناه دیببخش و

 داده؟ بهت آقا ؟یآورد کجا از

 نداشوته  یکار کارا نیا به تو. داده بابام آره کن فر  تو و

 باش

 :گفت و دستش یرو زد محکم رابعه

 ؟یگرفت امكیس از نکنه یوا و

 :گفت دویخند دیناه

 طوال  کوه یت توا  چند کمه؟ عقلم مگه نکن یزن خود حاال و
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 هوم  دم،یو خر حلقوه  امكیسو  یبورا  هم پولش با فروختم

 . یسمونیس

 ازش کورد  سوفارش  و داده پول بابام کرد فکر هم امكیس

 .کنم تشکر

 دینبا بودو مادرت ادگاری اونا آخه. یکرد یبد کار یلیخ و

 انقودر  و یدیو خر یمو  حلقوه  فقوط  نکوه یا ایو  یفروخت یم

 یکرد ینم یولخرج

 :گفت دویکش یبلند نفس دیهنا

 نیو ا کوه  شود  یچو  گم یم بهت یدلواپس انقدر که حاال و

 .نداشتم یگرید چاره یعنی کردم، کارو

 واسوه  خووام  یمو  پول بگم جونم آقا اتاق رفتم که ش ید

 یمو  تخموه  نشسوتن  ییدوتوا  دمیو د ،امكیس حلقه دیخر

 ملوو  اتواق  گوشوه  و کردم سالم ،کشن یم ونیقل و شکنن

 . ستمنش ها بدبخت

 گفوت  گفوت؟  یچو  یدونو  یم سالمم جواب یجا به بابام

 کارت رد برو ؟یاومد یچ واسه

 فردا میدار. حلقه دیخر واسه خوام یم پول جون آقا گفتم

 هی ندارم پول گفت اونم. یعروس دیخر واسه میر یم صبح

 .بکن خودت واسه یفکر

 توقوع  عموارت،  توو  یبواج  وجوود  با که دونم یم نویا البته

 .داشت بابام از شه ینم هم یا گهید
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 پام یجلو تیزیو کارت هی رونیب برم اتاق از شدم پا یوقت

 کوه  یکنو  یمو  دیو خر یفروشو  طال نیا از گفت و انداخت

 . نره کاله سرتون

 بوه  و کوردم  بواور  احمق، و لوح ساده شهیهم ملو که منم

 جوونم  آقا که یآدرس به میبر دیبا که کردم اصرار امكیس

 .نره الهک سرمون تا داده

 توو  خالصوه، . گذاشته سرم جونم آقا خود گشادو کاله نگو

 آدرس طبوق  و میگورفت  ویصوادق  یآقوا  مغوازه  آدرس بازار

 حلقوه  و میکورد  دایپ ویفروش طال یبدبخت با تیزیو کارت

 .میدیخر اون از هارو

 رونیو ب مغازش از میخواست یم و میکرد یخداحافظ یوقت

 :گفت دادو دستم طال جعبه هی میبر

  ه،یسجاد آقا  یامانت نیا و

 یعروسو  یکوادو  مون  یبورا  کوردم  فکور  اولوش  چرا دروغ

. کردم باز درشو یژست هی با امكیس خانواده یجلو ده،یخر

 .بود جواهرات کامو سیسرو هی

 :گفت و کرد جعبه به ینگاه امكیس مادر

 تمووم  سون   برات پدرت جان، دیناه قشنگه چقدر یوا و

 گذاشته

 :گفت یصادق آقا هک

 همسرشوون  واسوه  آقوا  رو طوال  ،یسوجاد  خانم شرمندم و
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 . دنیخر

 سورم  یگشاد کاله چه که افتاد میدوزار که بود موقع اون

 خواطر  محوض  ،یصادق آقا از دیخر واسه بابام اصرار. رفته

 !من نه بوده خودش

. رفوتم  وا خیو  ملو امكیس خانواده یجلو رابعه یدون ینم

 ینمو  قبوول  بوود ن همراهم گهید یکس امكیس جز به اگه

 .آوردم خودم با و گرفتم آبرو حفظ یبرا اما کردم،

 . جون آقا اتاق تو گذاشتم رفتم عمارت دمیرس که االنم

 داماد حلقه دیخر واسه ش ید که خورم یم حرس نیا از

 جوواهر  سیسرو هی رفته وقت ناو ندارم، پول گفت من به

 !دهیخر یباج واسه

 کوه  مادرمو کنه رحمت خدا. بزرگه منم یخدا نداره یبیع

 نذاشته یخال دست منو

. میباشو  کورده  عوادت  ها رفتار نیا به دیبا گهید تو و من و

 نخور جوش و حرس خود یب

 :گفت و کرد یمکل دیناه

 نکورده  فکور  فقوط . بکنم بهت یشنهادیپ خوام یم رابعه و

 نده جواب بهم

 ؟یشنهادیپ چه و

 یمو  و میکنو  یم اجاره یا خونه یزود به امكیس و من و

 .یکن یزندگ ما با بچه اومدن ایدن به زمان تا که خوام
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 :گفت دیناه که دبزن یحرف خواست رابعه

 قوول  بهوت  مانیزا بعد بکن فکراتو خوب اول. نده جواب و

 و مون . برگوردونم  جوونم  آقوا  به سالم رو بچه و تو دم یم

 چوه  کوه  میو زد حور   یلیخ موضوع نیا به راجع امكیس

 .ینمون تنها عمارت وت یباج با تو تا میکن

 یمو . شدم خوشحال من و داد شنهادویپ نیا امكیس خود

 پوس  فردا قراره. یکن قبول و یننداز نیزم رومو که خوام

 آپارتموان  توا  چند تا میابراه شیپ میبر امكیس و من فردا

 بده نشونمون

 از یکی و دیکش دل ته از یآه میابراه اسم دنیشن با رابعه

 کوه  دبزنو  یحرفو  خواسوت  و داشوت بر را نوزاد یها لباس

 :گفت دیناه

 بگو من به زده؟ یحرف یباج ؟یناراحت انقدر چرا تو رابعه و

 نواراحتم . کردم عادت یباج مزخرفات به گهید من بابا نه و

 یبورا  یکی و امكیس یبرا یکی بافتم وریپل تا دو که چون

 .میابراه

 بودون  قوراره  یکو  تا دونم ینم اما. کمد تو زونهیآو دو هر

 .بمونن استفاده

 :گفت یخوشحال با دیناه

 امکویسو  موال  فردا نیهم من به بده ؟ینداد نشونم چرا و

 دو بنگواه  رفوتم  یوقتو  کون  کوادو  هوم  میابراه مال. دمیم
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 .کنم یم مشیتقد تو طر  از یدست

 :داد ادامه رابعه

 ینمو  گوه ید اموا . یسو یبنو بوراش  تو تا بگم من بود قرار و

 شدم مونیپش خواد،

 :گفت و گذاشت دلش یرو تدس سپس

 گفتن یبرا یحرف ونه دارم دنشوید یرو نه اوضاع نیا با و

 :گفت بریده بریده و گرفت را رابعه دست دیناه

 ...اما ناراحت، ای یشیم خوشحال دونم ینم و

 ؟یچ اما و

 گفته میابراه به تویباردار خبر امكیس اما و

 :گفت شده گرد یها چشم با رابعه

 گفته؟ یچ ؟یچ و

 میابراه یوقت یول بزنه یحرف خواسته ینم امكیس البته و

 از توو  موورد  در یسوواالت  هیو  ، فهمه یم رو ما ازدواج خبر

 که گفته حرفاش تو هم امكیس یطفلک. پرسه یم امكیس

 یباردار تو

 بعدش؟ خ  و

 ....گفته امكیس به دهیفهم یوقت میابراه. گهید یچیه و

 پاک را چشمش شهگو اشك رابعه کرد سکوت دیناه چون

 :گفت و کرد

 دادم دستش از شهیهم یبرا دونستم یم و
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 یمو  هیو گر تو نگفتم یزیچ هنوز که من و:داد ادامه دیناه

 !!یکن

 من طیشرا با یزن یپا حاضره یمرد کدوم گهید معلومه و

 هان؟ نه؟یبش

 :گفت و زد لبخند دیناه

 بگه تو به تا داده غامیپ امكیس به میابراه. برعکس اتفاقا و

 تا مونه یم منتظرت انقدر و باش خودت  یسالمت مواف 

 . یبر رونیب یسجاد یزندگ از

 فیو تعر مون  واسوه  یوقتو  و  بود خوشحال یلیخ امكیس

 بوه  توا  دو نیا کنه خدا ه،یفیشر مرد میابراه گفت کرد یم

 .برسن هم

 :گفت و شد رهیخ دیناه بشاش صورت به رابعه

 ؟یذار یم سرم به سر یدار ای یگ یم یجد و

 یچ یبرا یکرد فکر پس. گم یم راست دارم که معلومه و

 ببرم؟ براش تا کن  وکاد مویابراه وریپل که گفتم

 :گفت و دیکش یکوتاه غیج یخوشحال از رابعه

 دختور  عاشوقه  کوه  هسوتم  یپودر  زن تنها کنم یم فکر و

 !شوهرشه

 نیو ا از زودتر یهرچ دوارمیام و نظرم هم امكیس با منم و

 توا  یکنو  دایپ ییرها بسته پات و دست به درمپ که یبند

 یریبگ یدرست میتصم تا هندیآ یبرا یبتون
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 :گفت و کرد اشاره دیخر یها سهیک به رابعه

 !یدیخر یچ خودت یبرا نمیبب بده نشونم و

. داد رابعوه  نانشو  بود کرده که ییدهایخر یکی یکی دیناه

 لووازم  فیو ک و سجاده و دیفس کفش و فیک دنید با رابعه

 :گفت دیفس چادر و شیآرا

 باشوه  مبارکوت . توره  قشون   یکو ی از یکو ی دیناه یواا و

 باشه دیسف هات لباس ملو هم بختت دوارمیام

 رونیو ب یگلدار و گشاد یراهنیپ یا سهیک از دیناه سپس

 :گفت و دیکش

 کوردم  فکر. هیباردار رهنیپ. دمیخر خودم قهیسل به نویا و

 .شه ینم زتاندا هات لباس بعد به نیا از گهید

 :گفت و آورد دهید به یخوشحال اشك یشاد از رابعه

 یمو  نداشوتم  رو توو  اگوه  من.  یبود فکرم به که یمرس و

 کنم؟ کاریچ خواستم

 خودارو  کوردن،  هیو گر هموه  نیو ا یجا به اونوقت یچیه و

 یندار منو که یکرد یم شکر

 :گفت کرد یم جور و جمع را دهایخر که یحال در سپس

 ؟یدار خبر اطیخ خانم عذرا زا رابعه یراست و

 رفتوه  کوه  هوم  منصوور . امیو نم رونیب خونه از که من نه و

 . دهیم جواب یباج که هم رو تلفن کاشان،

 افتاده؟ یاتفاق ندارم، یخبر چیه نه
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 حوالش  یلو یخ شوده،  دیشه بهروز پسرش متاسفانه آره و

 یبسوتر  یروز چنود  و درمانگواه  بوردنش  ها هیهمسا. بده

 الشیفام شیپ شمال رفت بعدشم. بوده

 داشته پسرو هی نیهم کنم فکر بده صبر بهش خدا و

 پسورش  یوقتو  کوه  بود کرده فیتعر برام مامانم. درسته و

 . شهیم کشته تصاد  تو شوهرش بوده كیکوچ

. کنوه  یم بزرگ یبافتن و یاطیخ با بهروزو ییتنها خودش

 !شده ینجوریا که هم حاال

 انقودر  هوم  توو  و نمو . تهوران  برگرده کنم ینم فکر گهید

 رفووت شووهیهم واسووه خووانم عووذرا تووا لبوواس پوورو مینوورفت

 شهرستان

 موا . بوود  شوگون  بود  ها پارچه اون دیناه یدون یم اصال و

 پسرشو هم خانم عذرا م،یداد دست از خانمو یشمس

 :گفت دویخند دیناه

 اموا  وفتوه یم یبود  اتفاقات درسته دختر، نباش یخرافات و

 نداره ها پارچه به یرب  چیه

روی خوش ندیدم که اعتقاد  میزندگ تو انقدر جان دیناه و

پیدا کردم به خرافات و رموالی چوون موی بیونم در موورد      

 باجیو املال باجی خوب جواب داده
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روزه و پس از زمستون بهار،  ش  روشنی و پس از سیاهی

د بنودگان صبورشوو بیشوتر    صبر داشته باش چون خداونو 

 دوست داره

 
     

 

دور سفره شام توی چایخانه نشسته بودنود و بوا   سه نفری 

 غذایشان بازی می کردند.

. سیامك لقمه ای تایی برای خوردن نداشهیچ کس اشته

 نان و کباب گرفت و به دست ناهید داد و گفت:

 و بخور

 ناهید به رابعه گفت:

تو چراغذا نمی خوری؟ ناهار هوم کوه معلووم     !و من سیرم

 بود نخورده بودی!

 به سیامك گفت:رو  ، بی مقدمهجای جواب ناهیدرابعه به 

و آقا سیامك ازتون ممنونم که به فکرم بودید و خواسوتید  

تا با شما زندگی کنم، اموا اوال کوه آقوا اجوازه نمیوده دوم      

اینکه هر کسی تو خونه خودش راحت تره و منم دلم موی  

بود   بواجی و   خواد تو خونه خودم باشم. من دیگه به رفتار

 دت کردم و واسم غیر عادی نیست. دهنیاش عا
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چون می دونم بیشتر از این بلد نیست و همیشه ملو یوه  

 سایه تو زندگی من حضور داره.

چه بخوام چه نخوام باجی هست ، پس فرار کوردن معنوی   

 نداره!

 مگه آدم می تونه از سایه اش فرار کنه؟

ناهید و سویامك سوری از تاسوف تکوان دادنود و سوپس       

 سیامك گفت:

اهید چرا با آقا جونت حر  نمی زنی تا بواجیو بفرسوته   و ن

  خونه خودش؟ بهش بگوو خوودت موافو  رابعوه هسوتی     

 تو عمارت نیست! نیازی به حضور باجی

رم  و فکر خوبیه؟! چرا به فکر خودم نرسیده بود! فوردا موی  

 حجره با آقا جونم حر  می زنم

ی درهوم و گرفتوه رابعوه نگواه کورد و از       سیامك به چهره

 ی  پیراهنش تکه کاغذی درآورد و به رابعه داد و گفت:ج

 و اینو ابراهیم داده

 گرفت و گفت: را ج  کاغذعرابعه با ت

 ؟و نامه خداحافظیه

 از دست رابعه قاپید و گفت: راناهید نامه 

 و بده ببینم چی نوشته!

 ناهید که قلبش از نگرانی تند تند می زد به سیامك گفت:
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اول موی دادی مون بخوونم بعود     و چقدر وقت نشناسوی!!  

دادم به رابعه. هنوز نموی دونوی هیجوان بوراش      خودم می

 خوب نیست؟

 سیامك خندیدو گفت:

 و به جای این حر  ها زودتر پیغامو بخون.

ناهید تند تند اول در دلش خوند و سوپس بوا لبخنود بوه     

 چهره رن  پریده رابعه نگاه کرد و گفت:

بلود بوود از ایون     و خوش به حالت رابعوه! کواش سویامکم   

 شعرهای قشن  بنویسه.

 سپس با صدای بلند خواند:

 
پیش،يکقدمع ببهيکقدم»

حالم وقتديدنتاي است

حالسربازبینوايیکه

می استررفگاممینهدبههر

!حاص ننگاستبمبوخمپاره

«بانديدنتتنگاست! مدل

 
     

 

کوه بواجی    غوذایی و  سجادی در حجره اش نشسوته بوود  

 می خورد. یش برده بود را با لذتبرا
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ناهید با دیدن چهره خونسرد او، خونش به جوش اومود و  

 به رابعه گفت:

و ببین چه با اشتها غذا می خوره! انگار اصال نگران مون و  

 تو نیست

با عصبانیت باز کرد و هر دو وارد شدند. را در مغازه سپس 

قابلمه انداخت و دست از  در را سجادی با دیدن آنها قاشق

 خوردن کشید و با ابروهای گره کرده گفت:

 می کنید؟ کارو شما دو تا این وقت روز تو بازار چ

 ناهید با لحن مسخره گفت:

و ما هم ملو همه آدم ها اومدیم خرید. البته می دونم که 

 شما من و رابعه رو داخو  آدم حساب نمی کنید

 حاجی با عصبانیت گفت:

 د حرفتو بزن و برید خونهو زو

و یك کالم ختم کوالم. بایود بواجیو بفرسوتی بوره خونوه       

 خودش

 ش بلند شود، یکه رابعه از جا دحاجی خواست اعترا  کن

 ن پا کرد و گفت:آاین پا و 

نوه   ،و آقا من از وقتی همسر شما شدم، نه لباس و کفش 

روسری و نه باالپوش خواستم ،لباس زمستونیو بریدم شود  

 نی، تابستونیو دوختم به زمستونی پوشیدم.تابستو
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نه مهمونی نه عروسی،  به جز غذایی که به ل ف شما می 

خورم، فکر نمی کنم واسه من تا به حال کاری انجام داده 

 باشید. 

شما حتی یه جوراب واسه نوزاد تووی راهتوون نخریودین.    

من فقط دلم می خواد ماه های آخر بارداریمو بوا آراموش   

 سپری کنم.

ل فا باجیو با سالم و صلوات بفرستین بره. می خوام تنهوا  

 باشم به هیچ کس هم نیاز ندارم.

 سجادی فکری کرد و گفت:

وو ایون بواجی دسوتش نموك نوداره، بنوده خودا خونوه و          

زندگیشو ول کرده و اومده مواف  تو باشه اونوقت شما دو 

 گید بیرونش کن!! تا بی چشم و رو می

 قرمز شده بود گفت: ناهید که از خشم صورتش

 کارو ما دو تا اگه نخوایم باجی برامون دلسوزی کنه باید چ

 کنیم؟هان؟! 

باجی همین که مواف  شما و جی  شما باشه کافیوه! موا   

 بلدیم از خودمون مراقبت کنیم. خودمون

باز کورد و   رابلند شد و در حجره  سجادی از پشت میزش

 گفت:

 و بلند شین برین خونه 

 رابعه گفت:
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و آقا ل فا ترتیبی بدید کوه وقتوی برموی گوردیم عموارت      

 باجی رفته باشه

 حاجی سری به اطرا  تکان داد و گفت:

و واقعا سور و کلوه زدن بوا زن جماعوت از کسو  و کوارو       

 تجارت، هزاران بار سخت تر و پر دردسر تره

 
     

 

 چقدر من دیدنت را دوست دارم»

 در خواب

 در غروب

 ادر همیشه و هر ج

 هر جایی که بتوان تو را دید

 صدا کرد 

 و از انعکاس نامت

 کیف کرد

 چقدر من 

 «دیدن تو را دوست دارم!!

هر دو خوشحال از پیروزی نبرد با سوجادی، لبخنود زنوان    

 وارد کوچه شدند. ناهید گفت:
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و رابعه ببوین ایون ابوراهیم نیسوت کوه جلووی در خونوه        

 ایستاده؟

پنهوان   آن زیور  را شمرت  کورد و شوکم   را رابعه چادرش

 نمود و گفت:

 و خودشه. اینجا چیکار داره؟

 موی خواسوت   وقتی نزدیك او شدند ابوراهیم جلوو آمود و   

نوه بواز شود و    اد که به یکباره در خنسالم و احوالپرسی ک

 منصور و باجی هر دو ساک به دست خارج شدند.

بیورون آورد   را باجی بی مع لی سوار ماشین شد و سرش

 ت:و به رابعه گف

 و من دوباره برمی گردم

 ناهید زیر ل  گفت:

 و بری برنگردی

منصور با دیدن ابراهیم خوشحال شود، بوا او دسوت داد و    

 گفت:

 و خیره اینجا چه می کنی؟

و زن  زدم حجره سراغتو گرفتم، آقا سجادی گفت منصور 

 تازه از کاشان برگشته رفته عمارت. 

اشوت. بوه   به خونه هم هرچی زن  زدم کسی گوشیو برند

 همین خاطر اومدم ببینمت تا ازت خداحافظی کنم

 و دوباره داری برمی گردی جبهه؟
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و ابراهیم نیم نگاهی به رابعه انداخت و سپس رو به منصور 

 آهی کشید و گفت:

 و آره دارم می رم

 بوسید و گفت: را نی ابراهیمامنصور پیش

و سوالمتی بازگشوتت آرزوموه.     هو دعای خیرم بدرقه راهت

 اف  خودت باش مو

 صدا زد و گفت: را منصور  کلفت یباجی با صدای

 و زود باش بیا دیگه

منصور با دلی گرفته و بغضی در گلو پشت فرمان نشسوت  

 و به سرعت از جلوی عمارت دور شد.

 به ابراهیم گفت: با رفتن آنها ناهید رو

 و امیدوارم به سالمت برگردید

 ابراهیم ضمن تشکر گفت:

لفنوی حور  زدم و خوداحافظی کوردم. در     و با سویامك ت 

. چون گردمضمن بهش گفتم که حتما بره پیش احمد شا

سفارش کردم که چند تا آپارتمان قیمت مناس  نشوونش  

 بده

 ناهید لبخندی زد و گفت:

و ممنون که به فکرش بودید. با اجازتون من برم تو. ملوو  

 اینکه صدای زن  تلفن میاد
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تنهوا گذاشوت،    را بعه و ابراهیمناهید وقتی به این بهانه را

رابعه به ابراهیم که لباس رزم به تن کرده بود نگاهی کورد  

 وگفت:

و باز هم تنهایی و دلواپسی و چشم انتظواری شوروع شود.    

 ی قراره آرامش با من آشتی کنه؟!کِ

 به زمین دوخت و گفت: را ابراهیم نگاهش

و هر وقت که دیگه خانم سجادی نبودی. اون وقت خیلوی  

 دیر نیست.

تو رو مادری می بینم در انتظوار فرزنود. موافو     االن من 

 نوبم مخودت باش و منتظر

ش کورد و  یابراهیم راه کج کرده بود که رابعه ناگهان صودا 

 گفت:

 و چند دقیقه صبر کن

 راسپس با عجلوه وارد عموارت شود و پلیوور بافتوه شوده       

 برداشت، تا کرد و درون کیسه ای گذاشت.

طاقچه و کاسه ای پر از آب برداشت و پویش  قرآن از روی 

 ابراهیم بازگشت و گفت:

. امیدوارم بپوشی و مشن بافتوناشی و لرز و با دست های

 .بشیگرم 

 ابراهیم آرام گفت:
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و من به لباس نیست که گرمم. من با امید به آینده و فکر 

 می گیرم و گرم می شم. جونکردن به تو 

 رد شد.  بوسید و از زیر آن را سپس قرآن

 ریخوت و قهرموان زنودگی    را رابعه پشت سرش کاسه آب

 به خدا سپرد.  را شا

با ریختن  اشك تسکین داد و سوپس در جوواب    را قلبش

 همسایه کنجکاوی که شاهد بدرقه ابراهیم بود پرسید:

 و رزمنده آقا ابراهیم بود؟

 و بله به سفارش آقا راهیش کردیم رفت جبهه

 برداشت و گفت: خانم همسایه دست به دعا

ت سالمتی بده که به فکر رزمنده ها ه او خدا به خودتو بچ

 هستی

رابعه بدون خداحافظی از همسایه وارد عمارت شد و پشت 

 گریه کرد. بلند بلنددر نشست و از ته دل 

 
     

 

 چند ماه بعد

 

وسط اتواق نشسوته بودنود کوه      ناهید و رابعه کنار بخاری

 ته رابعه نگاه کرد و گفت:ناهید به صورت غم گرف
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و چه هوای خوبیه! بوی عید میاد. دیگه از سوز و سورمای  

 زمستون خبری نیست و بخاری مزه نمی ده.

باز کورد و   را چون رابعه جوابی نداد بلند شد و پنجره اتاق

 نفس عمیقی کشید و گفت:

و می دونی رابعه امسال اولین سالیه که بدون وجود مادرم 

 ار می ریم. خیلی جاش خالیه.به استقبال به

که می شد به منصور دستور می داد  ها هر سال این وقت

 پنجره هارو تمیز کنه و پرده ها رو در بیاره، 

خودشم با احتیواط و وسوواس ، میووه خووری و شویرینی      

چینی گو سرخیو از تو بوفوه در میواورد و بوا یوه       خوری

 عشقی همه رو تمیز می کرد و روی میز می چید. 

هم ه هنر خودش بود کفیده گو دوزی شده دستمال س یه

 کشید تا به وقت دید و بازدید تمیز بمونه. روش می

و شکالت می خریود   یادش بخیر آقا جونم میوه و شیرینی

و مامانم از دست من قایمشون می کرد.وقتی خونه تکونی 

تموم می شد در اتاق مهمون خونه هم قفوو موی شود توا     

 نوروز.

 اشتیاقی داشت واسه چیدن سفره هفت سین.  مامانم چه

آینه شمعدون عروسیشم میذاشت باالی سفره قلوم کوار و   

قرآن و حافظ و یه کاسه پر آب با یه سی  قرموز غل وون   

 داخلش، بعد هم سیر و سماق و سنجد؛ 
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انقودر   از چند روز قبلش هم سبز کردن سبزه! وای رابعوه 

زهای گذشته و ولم خواد کسی بیادو منو ببره به رو دلم می

  کنه تا همون جا بمونم 

 رابعه کنار ناهید جلوی پنجره ایستاد و گفت:

و ببین بعضی از درختا شوکوفه زدن. راسوتی راسوتی داره    

 عید میشه. ناهید پس تو کی می خوای عروسی کنی؟

و فعال که آقا جون حتی سینما و پارک و رستوران رفوتن  

عقد نمی شه کوه نموی   هم ممنوع کرده. می گه تا قبو از 

 شه. 

مان دیوده، اموروز   سیامك به سفارش ابراهیم چند تا آپارت

 انتخاب می کنه فردا باباش یکیو

و پس تو چی؟ مگه قرار نیست تو اونجا زندگی کنوی؟ توو   

 !چرا نمیری ببینی! شاید نپسندیدی

و همین که قراره با سیامك زیور یوه سوقف زنودگی کونم      

 ش چه شکلیه؟ کافیه. چه فرقی می کنه خون

مگه از این عمارت قشن  تر هوم توو تهوران هسوت؟ اموا      

زندگی توش ملو جهنمه. مهم اینه کوه مون عاشوق مورد     

 خونه ام

 گرفت و گفت:را  رابعه دست ناهید

خدا بیوامرزی. بلنود    و باریکال حقا که دختر شمسی خانم

نظر و خانم. حاال که حور  خونوه تکوونی شود بهتوره توا       
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 وع کنم به تمیز کاریسنگین تر نشدم شر

و امکان نداره بذارم دست به سیاه و سفید بزنی. همه جوا  

تمیزه، فقط پرده ها می مونه که اونم وفیفه منصووره. در  

میاره یا خودش می شوره یا یکیو پیودا موی کنوه براموون     

 بشوره.

یه عمری طفلك موادرم گفوت ماشوین لباسشوویی بخور،      

می شوره. ای بابوا  باجی نذاشت و می گفت لباسارو خوب ن

 هرچی می کشیم از دست باجیه.

ریم... فرش ها هم چون رفوت و آمودی خودارو شوکر     ذبگ

نیست همشون تمیز مونده. من و تو فقط یه سوفره هفوت   

 سین میچینیم

با بلند شدن صودای زنو  تلفون، ناهیود بلنود شود و بوه        

 چایخانه رفت، با رفتنش رابعه با خود زمزمه کرد:

شده که سل انمان قصد دریدن و کشتن گلی نو خانه ما ج

، یا باید از جنگو بگریوزیم یوا بموانیم و خوورده     داردما را 

 شویم. 

هرکه قوی پنجه تر و پر زور تره ماننود بواجی، زنوده موی     

مونه و به خواسته هاش می رسه. هرکی هوم ملوو مون و    

 نداره، باید بسوزه و بسازه و دم نزنه.  یناهید دل سوز

 شیهوا  ه اطرا  تکان داد و چند بار چشمبرا  رابعه سرش

از خود دور  راباز و بسته کرد تا آنچه از ذهنش گذشته  را
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 .دکن

آماده بیورون رفوتن    را سپس از اتاق بیرون رفت که ناهید

 دید. او گفت:

و سیامك زن  زد، قرار گذاشت با پودرش بوریم چنود توا     

 خونه که پسندیدن، ببینم. نگران نشو پدرش از آقا جوونم 

 اجازمو گرفته. سعی می کنم زودتر برگردم.

با رفتن ناهید از عمارت رابعوه لو  حوو  نشسوت و بوه      

 را اطرا  اتاق خوب نگاه کرد. پله های زیر زمین توجهش

 آن پایین رفت.  جل  کرد. از پله های آجری

از بوووی خوواک و نمووی کووه مشووامش را آزار داد، حووالش  

روشون کورد و بوه     را دگرگون شد و به تهوع افتاد. المو  

 خود گفت:

و بعد از این همه سال زنودگی در عموارت، بوه جوز شو       

هایی که از وحشت و ترس از دشمن در اینجا پناه گرفتم، 

 روز اینجارو می بینم.  که تو روشنایی  این اولین باری

رابعه با چشمانی جستجوگر به  اثاثیه کهنه و خاک گرفته 

 انداخت.   اطرافش نگاه

ی  پارچه ی ازروکش با  صندوق چوبی بزرگ یكکه ناگهان 

 کرد.جل   را توجهش  نارنجی رن 

پایین آورد و گرد و غبار یك عمر  راآن خرده ریز های روی

کوه قفلوی شکسوته     را بوا دسوتش زدود و درش   رازندگی 
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 داشت ، با صدای جیر جیرش به زحمت باز کرد.

 از خوواکی کووه بلنوود شوود، بووه سوورفه افتوواد. رابعووه از روی

یکوی یکوی   را  کنجکاوی خرت و پرت های داخو صندوق

بیرون ریخت. درونش دو شمعدان طالیی رن  و قاب آینه 

شکسته پیدا کرد. آنها را بیرون آورد و کنار هم روی زمین 

 قرار داد. 

باز کرد. لبواس عروسوی کوه از     را سپس گره بقچه بزرگی

کهنگی رن  باخته بود و به زردی می زد، به هموراه یوك   

جفت کیف و کفش سفید پولك دوزی شده کنار شمعدان 

 ها گذاشت.

 هناخود آگاه جلوی قاب بی آینه ایستاد و لباس عوروس بو  

 پوشید.  راتن کرد و کفش ها 

بد شگونی و آرزوهای بر باد  وسایوسپس با خود اندیشید، 

رفته شمسی ست، که خوودش توو آوارگوی مورد و بخوت      

شیرینشو در صندوقچه با تموم خاطرات تلخ و  را سیاهش

 ن قفو شکسته نا امیدی زد. اوبه  روزگار حبس کرد و

او در آنی خود را شمسی تصور کرد که با آن هیبوت سور   

. از خوود  ویود سفره  عقد نشسته و به سجادی بلوه موی گ  

؟ و  ن لحظوه بوه چوه موی اندیشوید     در آپرسید شمسوی  

زندگی در مقابو چشمانش چقدر زیبا و دلچسو  بووده و   

 داشته! چقدر دوست میرا اده زندگی اش شاهز
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بوه دسوت گرفتوه     ااو حتما در آن لحظوه کوه کوالم اهلل ر   

احساس آرامش ژرفی داشته که با هیچ چیز در دنیا حاضر 

 !ه است به تعویضش نبود

او از دو رنگی ها و مکر زمانوه و زنانوه دیگوری چوه خبور      

چوون خوودش پواک موی پنداشوته و       ار داشته؟! او هموه 

، که به وقت سختی می دیده آدمی قابو اعتماد ارسجادی 

 با تاریکی ها می جنگه.

او چه می دانسته تکیه گاهش ستونی نا استواره و دل مرد 

 رویاهاش پر است از سیاهی! 

 او چه می دانسته زندگی چقودر بوی رحوم و بوی انصوا      

 !دتا خودش قرن ها زندگی کن دمی کش ار ها ؛ ضعیفاست

ق پر سوز و گدازش روزی به تپه ای او چه می دانسته عش

که از معشووق در مقابوو عاشوق     ودخاکستر تبدیو می ش

 سمبو تنفر و بیزاری! زدسا غولی می

عوروس پواک    لبواس  با آستین کهنه ار شرابعه اشك های 

 کرد و زیر ل  زمزمه کرد :

و من سومین زنی هستم که داماد ایون لبواس سوعی داره    

 خت احساس کنه. خودشو در پناه همسرانش خوشب

امووا او نمووی دونووه کووه خیووالی باطووو در سوور داره، چووون 

 خوشبختی ساختنی ست و نه خریدنی.

هموراه بوا    ار باال کشید و لباس عروس ار رابعه آببینی اش
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 . بردحیاط  بهزد و  شزیر بغل فش هاک

سپس با عصبانیت و حرصی که داشت، به اتاق باجی رفت 

هم  ارده بود، برداشت و آنها ه از او بر جای مانکو هرآنچه 

و  هوم تلمبوار نموود   روی لباس شمسی پرت کورد و روی  

 خودش کناری به تماشا ایستاد.

 رابعه لبخند مرموزی به ل  آورد و در دلش گفت:

پور و    و اگه خانه تکوانی نکوردیم اموا چهارشونبه سووری     

 پیمونی خواهیم داشت.

زیر  ارابعه ناهید که گوشه ای از حیاط ایستاده و کارهای ر

بوی پاسوخ گذاشوت و     ارجلو رفت. سالم رابعه  داشتنظر 

 در آورد و روی بقیه چیزها گذاشت. ار یشها کفش

 رابعه یکه ای خورد و گفت:

 و این چه کاریه ناهید؟

و تنها هدیه ای که از آقا جونم گرفتم این کفوش هوا بوود    

 که دیگه بهشون احتیاجی ندارم

زمین یخ کرده بود به هوم  که از سرمای  ار شیسپس پاها

 کشید و گفت:

نم شر  داره به پاپوشوی  وو رسو  کردن سرما در دل و ج

 که پدرم در حقم دوخته و پایم کرده

 رابعه نگاه عمیقی به ناهید انداخت و گفت: 

و ملو این که مالقات با سیامك خیلوی هوم خوشوایندت    
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 نبوده!

 ناهید ل  حو  نشست و گفت:

یم، یکیش کوچیکه اما خیلی نقلوی و  تا آپارتمان دید دوو 

 قشنگه. قراره امش  با پدرش بره قرارداد بنویسن.

 به هم کوبید و گفت: ار دو دستش با خوشحالی رابعه

 و این که خیلی خوبه! چرا ناراحتی؟

 زیر زمین بیرون کشیدی؟ و اول بگو این هارو چرا از

و می خوام تمام خاطرات بد عمارتو بسووزونم و خاکسوتر   

نم. شاید فرجی بشه و از بدبختی نجات پیدا کنیم. حواال  ک

 بگو چی شده که ناراحتی؟

 تو در عمارت و می ترسم از فلم باجی و بعد هم از تنهایی

 رابعه خندید و گفت:

و واسه این ناراحتی؟ اما من خوشحالم و امیدوارم سوختن 

و خاکستر شدن کفش هات برات خوش یمن باشوه و بوه   

ش های سیاه و خاکسوتر شوده، کفوش    زودی به جای کف

 ها رها بشی.بپوشی و از تمام بدبختی  ار های بختت

نگران من هم نباش، نفرت نسوبت بوه اطرافیوانم بوه مون      

استقامت بخشیده. این نفرته که به من انرژی می ده تا به 

تووی زنودگیم از   نفرت باعث شد تا من زندگی ادامه بدم. 

 یکی یکی باال برم. پله ها

نجوا بوه   اودر بلندای نردبان روزگار ایسوتادم و از   همحاال 
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 های خوب و مهربونی ملو تو نگاه می کنم. انسان

 ملوو ذاتوی   محبت چشم های آدم های خوش  من با نور

 م.ندوتو بزرگ شدم و زنده م

وگرنه تا حاال یا مرده بودم یا تبودیو بوه مورده متحرکوی     

 آرزوی مرگ می کرد. هشده بودم که هر لحظ

دارم کوه   دلمملو اینکه فراموش کردی من کودکی در تو 

 ذاره مادرش تنها بمونه. نمی

نگران من نباش، مگه تا حاال تنها نبودم! توو کوه همیشوه    

 مدرسه بودی و من بودم که با  باجی کلنجار می رفتم. 

بهتره، با نبودنش گوش و ذهونم از آزار و زبوان و    که حاال

 حرکاتش آرام و در امانم.

 که اشك هایش سرازیر شده بود گفت: ناهید

 و اگه شبی، نصفه شبی دردت گرفت می خوای چه کنی؟

میوای منوو موی      و خ  معلومه دیگه! به تو زن  می زنم

 بری زایشگاه.

 ناهید همراه با گریه خندید و گفت:

 و تو هم که همه چیزو به مسخره می گیری.

 رابعه به زیر زمین اشاره کرد و گفت:

معدان شمسی خانم تو زیر زمینه! مگه همیشه و آینه و ش

 روی طاقچه نبود؟؟

 و چرا بود، جای تعج  نداره حتما کار باجیه



 دلواپسی/ 254

 

و آینه اش شکسته، باید بیاریمش بیرون تمیزش کنیم توا  

منصور آینه بندازه. به یواد خوانم بوذاریمش بواالی سوفره      

 هفت سین

 بلند می شد گفت:  ناهید در حالی که از جا

 باشیم همردم ش  سال نو پیش کمی و فکر 

 و پس داماد چی میشه؟

و یا میاد پیش ما سه نفری پای سوفره هفوت سوین موی     

تو به این مسوائو فکور    شینیم یا می مونه پیش خانوادش.

نکن. پاشو برو دو تا چایی بریوز توا مونم قواب آینوه رو از      

 زیرزمین بیارم بیرون.

اق موادرت  و اگه موافقی، امسال که مزاحم نوداریم توو اتو   

 هفت سین بچینیم

 و پرسید:ناهید به صورت رابعه نگاه کرد 

 و تو چرا انقدر خوبی؟

منو می دیودن و درکوم    و کاش دیگران هم ملو تو خوبی

 می کردن

 و بلند گفت: پایین رفت زیر زمین راناهید پله های 

و اگه منظورت ابراهیمه که ناراحت نبواش. مون دعوا موی     

ا هرچوه زودتور ابوراهیم خوبیواتو     کنم و از خدا می خوام ت

 ببینه و درکت کنه و دستتو بگیره و به خونش ببره.

رابعه در آن لحظه به ابر سفیدی که با وزش باد بوه خوود   
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شکو قل  گرفته بود نگاه کرد و بوه امیود بورآورده شودن     

آرزویی که ناهید در حقش کرد، آمینی از توه دل گفوت و   

 ، به چایخانه رفت.امیدوار به آینده برای ریختن چای

هردو وارد اتاق شمسی شدند. همه جا خاک گرفته و پر از 

 غم بود.

کوه پور از    ار شیباز کرد و پرده ها ار رابعه تمام پنجره ها

 بود کنار کشید. مهربانی  گرد نا

 رابعه گفت:

اید خوب تمیوزش کنویم   و ناهید اینجا خیلی کلیفه، اول ب

 بعد سفره هفت سین بچینیم.

 اتاق انداخت و گفت:  گاهی به اثاثناهید ن

ق با توئه، به منصور میگم از فردا شروع کنه به خونوه  حو 

 تکونی

بواز کورد و بقچوه ای کوه بورای       ار رابعه در کمد شمسوی 

 آورد. نعروس آماده کرده بود بیرو

 ناهید پرسید :

 و این چیه؟

 باز کرد و گفت: ار بقچهرابعه گره 

مادرتو جمع کوردم توا بوا     و تمام خاطرات و یادگاری های

 خودت ببری. 

ناهید نگاهی به محتویات بقچه انداخت و با چشوم هوایی   
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نگاه کرد و به یاد موادرش اشوك    ارآنها مشتاق یکی یکی 

 حسرت ریخت.

 رابعه گفت:

و گریه نکن. خوشحال باش که یادگاری هوایی از موادرت   

داری که با دیدنشون ازش یاد کنی. دلتوو بوذار جوای دل    

ازشوون   ا یادگاری ندارم، بلکه هویچ نشوونی  که نه تنهمن 

 برام نمونده.

کنم تا از این به بعد رابعه م مئن باش که من سعیمو می و

تمام ناکامی های زندگیتو جبران کنم تا حسرت هیچ چیز 

 کنی بختی رو احساسشخوواقعی به دلت نمونه و طعم 

 
     

 

شمسوی آویوزان    ه اتواق منصور با دیدن رابعه که از پنجور 

 ار شده بود  و شیشه پاک می کرد، کیسه هوای خریودش  

 :زدوسط حیاط رها کرد و فریاد 

 ش می دممو مواف  باش  نیوفتی. بیا پایین من انجا

و چند روز بیشتر به عید نمونده. ما هنوز هیچ کاری انجام 

 ندادیم. تازه عروسی هم در پیش داریم

من شیشه رو تمیز می و شما بیا خرید هارو جا به جا کن 

 کنم
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گورد   ار ناهید که وسط حیاط داشوت قواب آینوه موادرش    

 کرد گفت: گیری می

 آقا منصور ل فا این قاب رو آینه بندازو 

از رابعه قاپیود   ار ند و دستمالامنصور خودشو به رابعه رس

 و گفت:

و چه حوصله ای دارید شما خانم ها! حاال چوه وقوت ایون    

 کاراست؟

 و گفت: رابعه اخمی کرد

پس کی وقتشه؟ خ  همه موردم  و ببخشید می شه بگید 

 این موقع سال خونه تکونی می کنن دیگه

 منصور با ناراحتی گفت:

 و می دونم. ببخشید من این روزها اصال حوصله ندارم

 رابعه از همه جا بی خبر گفت:

و واال منم از دیروز تا حاال دلشوره عجیبی دارم هر کواری  

  نمی شه! نمی دونم چم شده! می کنم دلم آروم

روی شیشوه کشوید و چوون     ار منصور چند بار دستمالش

 تمیز نشد با عصبانیت وسط اتاق پرتش کرد.

 گفت: با بغض و فریاد

و به درک که تمیز نمی شه. رفیقم ابوراهیم زخموی شوده    

اونوقت من وایسادم تو می گی شیشه پاک کن، آقا می گه 

 هید می گه آینه بندازخرید کن، باجی می گه بیا، نا
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 گرفت و داد زد:  ار سپس سرش

 و ولم کنید، همتون ولم کنید

و از اتاق بیرون رفت. رابعه با شونیدن فریواد منصوور کوه     

سیاهی رفت و نقوش   انشگفت ابراهیم زخمی شده چشم

 زمین شد.

از صدای آشنایی که صدایش می زد ، آرام آرام پلوك بواز   

طر آوردن زخموی شودن   کرد و با دیودن ناهیود و بوه خوا    

 ابراهیم، گریه کنان پرسید:

 و ابراهیم زنده ست؟ نمرده؟

 منصور کنار رابعه نشست و گفت:

شوما    و واقعا معذرت می خوام. اصال حواسم بوه بوارداری  

نبود. به قدری فشوار عصوبی روم بوود کوه اصوال متوجوه       

 شرایط شما نشدم.

 ناهید گفت:

م فقط زخمی شده و رابعه جون درست شنیدی، آقا ابراهی

و حالش خوبه. آقا منصوور بوه دیودنش رفتوه و میگوه بوه       

 زودی مرخص میشه.

 منصور گفت:

و بله درسته. من وقتوی شونیدم ابوراهیم توو بیمارسوتانه،      

 سراسیمه به دیدنش رفتم.

بنده خدا ترکش به پاش خورده اموا عملوش بوا موفقیوت     
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 انجام شده. درسوته کوه حوالش رو بوه بهبودیوه و احمود      

 هستم. گردش مراقبشه،اما خیلی نگرانششا

وقتی هم که از بیمارستان رفتم بازار خبور زخموی شودن    

ابراهیمو به آقا دادم با بی تفاوتی لیست خریدو داد دسوتم  

 و گفت:

 و برو اینارو بخر بده به باجی، بعد هم عمارت

اصال از آقا توقع نداشتم. حتی از حالش نپرسوید و آدرس  

 و کالفه شدم. است. خیلی عصبانیبیمارستانو ازم نخو

سعی کردم خودمو کنترل کنم، اما وقتی باجی هوم زنو    

زدو گفت که برم براش پرده بزنم و آقا هم تاکید کردن که 

 .دیگه خیلی حالم بد شد، پشت گوش نندازم

با این وجود خرید کردم و پرده زدم و آمدم عمارت توا در  

تا هم یکی میگه خلوت اعصابم آروم بشه که دیدم شما دو 

 میگه شیشه تمیز کن!  آینه بنداز یکی 

دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم و عصبانیتمو سر شماها 

 خالی کردم. ببخشید معذرت می خوام

 رابعه با بی حالی گفت:

 و میشه منو ناهیدو واسه مالقات ببری؟

منصور نگاهی پرسشگر به ناهید انداخت و چوون او تاییود   

 کرد ، گفت:

ه حتما. فردا اگه آقا با من کاری نداشت سواعت چهوار   و بل
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 میریم عمارت.

 سپس دست به دعا برداشت و گفت:

و خدایا همه رزمنده هارو در پناه خودت حفظ کون و توو   

سال جدید جنگو تموم کن تا همه بوه سوالمت بوه خونوه     

 هاشون برگردن.

 رابعه که دانه دانه اشك می ریخت آرام گفت:

 و آمین....

 قدری دلواپس و نگران ابراهیم بود کوه درد شوکمش   او به

 .از یاد برد ار

 ناهید گفت:

و رن  به صورت نداری. دیدی که منصور گفت خداروشکر 

حالش خوبه، فردا میریم می بینیش. خیالت راحت باشوه.  

 گریه نکن

رابعه با رفتن منصور از اتاق، با چشم های پر از اشوك بوه   

 ناهید نگاه کرد و گفت:

 هید کمکم می کنی تا تلفنی باهاش حر  بزنم؟و نا

 ناهید مکلی کرد و گفت:

و البته. چرا به فکور خوودم نرسوید؟ هموین حواال شوماره       

 بیمارستانو از منصور می گیرم و زن  می زنیم...

 ار او ابا بغضی که در گلو داشت تووان حور  زدن بو   رابعه 
  گرفت و جویای حال ابراهیم شد. ار ، ناهید گوشیشتندا
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رابعه به قدری گریه کرد که بوه هوق هوق افتواد و نفسوش      

 گرفت. ناهید برای ابراهیم آرزوی سالمتی کرد و گفت:

 و رابعه اگه گریه هاش بذاره می خواد احوال پرسی کنه

سمت گوشش نگوه داشوت،    ار رابعه با دستانی لرزان گوشی

 ابراهیم به آرامی گفت:

مون   متیو من خوبم به شرطی کوه توو خووب باشوی. سوال     

وابسته به روحیه ایه که از تو موی گیورم. پوس قووی بواش      

 وگرنه....

 رابعه به سختی با ل  های خشکیده از گریه گفت:

  و تو خورشید منی، اگه غروب کنی چگونه سرما و یخ زدگی

 وجودمو گرم کنم؟ چگونه زنده بمونم؟

و به دیدنم بیا تا ببینوی خورشویدت روشونه و هنووز افوول      

 نکرده

 به شوخی ادامه داد : سپس

و حاال که صداتو شنیدم احساس می کنم می توونم دوبواره   

 برگردم و هزاران دشمنو از پا در بیارم

 رابعه عصبی شد و گفت:

و تو با این رفتارت من یه نفرو از پا درآوردی بسه، شکسوت  

هزاران دشمن پیشکشت. فردا با ناهیود میوام دیودنت، چوی     

 خوای برات بیارم؟ می

 هیم چون از درد ناگهان ناله کرد رابعه گفت:ابرا
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 و الهی بمیرم، درد داری؟

و نگران نباش خوب میشم. فردا حتما با دیدن تو بهتور هوم   

 میشم

 باق ع تماس رابعه به ناهید گفت:

 و اصال حالش خوب نیست، خیلی ناله می کنه

 ناهید خندید و گفت:

یوره توا   و ملو اینکه زخمی شده ها! ما سوزن تو دستمون م

چند روز جاش درد می کنه. بنده خدا ترکش خورده بهش، 

 معلومه که باید درد داشته باشه.

اما من بهت قول می دم که زود خوب میشه . ابراهیم خیلی 

 قویه.

 و فردا سو  درست می کنم واسش می برم که قوت بگیره

و کار خوبی می کنی. نمی دونم سیامك خبور داره ابوراهیم   

 تریه یا نه. بلند شم بهش خبر بدمبیمارستان بس

و ناهید می تونی از سیامك خواهش کنی او مارو با خوودش  

ببره بیمارستان؟ می ترسم منصوور درگیور خورده فرموایش     

 های آقا جونت بشه نتونه ما رو ببره

و خودمم همین فکرو کردم. با سیامك بوریم بهتوره. نگوران    

 نباش.
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اه سویامك و ناهیود وارد راهوروی    ه رابعه به همور کهنگامی 

 از سیامك پرسید:مارستان شد، بی

 و چرا انقدر شلوغه؟

سیامك چشمی چرخاند و با دیدن چند آشنا از کسبه محو 

 گفت:

 و همه دوستاش اومدن عیادت

 سپس ایستاد و با چند نفر از آنها احوال پرسی کرد.

 ید گفت:ناه

شودن و   و این طور که پیداست اهو محوو بوا هوم خبوردار    

 امروز اومدن دیدن ابراهیم

 و پس بد موقع اومدیم

و عیبی نداره. شلوغی و خلوتی مهم نیس، کافیه یوه لحظوه   

 ببینیش که سالمته، زود برمی گردیم

 باز کرد و رو به رابعه گفت: ار سیامك الی در اتاق ابراهیم

نفسوش  و وای ببین دور تختش چقدر شولوغه!  بنوده خودا    

 شه تن  می

 یامك، آقا سجادی تو اتاقه؟و آقا س

 سیامك نگاهی اجمالی انداخت و گفت:

و نمی بینمش، من میرم داخو، شما فعال همین جا منتظور  

 باشید تا یه کم خلوت بشه

 ناهید گفت:
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 و رابعه بیا بشینیم، رو پا ایستادن واست خوب نیست

 رابعه نفس عمیقی کشید و گفت:

م او ازم دور تر و نمی دونم چرا هرچی بهش نزدیك تر میش

و دور تر میشه! حس می کنم دارم بوه نق وه اول زنودگیم،    

 تنهایی و انزوا، می رسم. 

دلم می خواد خدا تمام عمرمو ازم بگیره در عوضش ابراهیم 

 همیشه سالمت باشه!

او هیچوی از    باورت میشه ناهیود؟ مون بوه جوز خوشوحالی     

 خوام! زندگیم نمی

 گرفت و گفت: ارناهید دست رابعه 

شوما دو توا در کنوار هوم روزهوای       به زودیو من م مئنم 

کنید. فقط بایود صوبر کنوی و امیودوار      و تجربه میر خوشی

 باشی. رابعه خوشبختی نزدیکه

بلند صدا زد، هر دو به یکباره  ار از صدای سجادی که ناهید

 داز جا جستن

 می کنید؟ کارو شما اینجا چ

 ناهید من من کنان گفت:

 یم عیادتو با سیامك اومد

بلند کرد و محکم به سر رابعوه کوبیود و    ار شیسجادی عصا

 گفت:

و زود باش برگورد خونوه. بوا اجوازه کوی از عموارت اومودی        
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 بیرون؟ تو رو چه به این کارا؟ اومدی عیادت که چی بشه؟

 ناهید گفت:

 و واسه اینکه تو خونه تنها نمونه با خودم اوردمش

 :گفت بود دهتاسای کنارش که سجادی رو به منصور

 عمارت گردون برشو 

 زیور  بوود،  پختوه  ابوراهیم  برای که ار غذایی بقچه گره رابعه

 و بغوض  از کوه  حالی در و داد فشار دستش در محکم چادر

 طور   بوه  سورعت  بوه  بود، انفجار حال در سجادی به کینه

 .رفت خروج درب

 :گفت و دوید دنبالش به ناهید

 وایساو 

 :گفت زنان سنف ناهید ایستاد رابعه چون

 بگوم  ابوراهیم  بوه  میدم قول بهت. نباش ناراحت خدا رو توو 

 بودی، نگرانش که میگم اومدی، که

 اومدی اتاقش در پشت تا میگم

 سوو   قابلمه. کرد نگاه ناهید به اشك پر های چشم با رابعه

 :گفت دادو ناهید به ار

 . بشه قوی و بخوره تهش تا وگب بهشو 

 نجوات  منوو  توا  شوو  خوب زود بگه تبه بود اومده رابعه بگو

 ولوی  ام زخموی  خودت ملو منم گفت رابعه بگو بهش. بدی

 خودی از بلکه دشمن، از نه
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 دوا التیوامش  خوورده  مون  جوان  به که ترکشی و خنجر بگو

 توو  کلیودش  کوه  قفسوی  از رهایی و نجات مرهمش نیست،

  .ئهتو دستان

 :گفت کردو پاک ار رابعه گونه رو های اشك ناهید

 کوه  بابوام  از نگوذره  خودا . مویگم  بهوش  موو  به مو یغامتوپو 

 میکنه دریغ تو از هم رو مریض مالقات

 
     

 

با بلند شدن صدای ساز و دهو حاجی فیروز، رابعه از بوافتن  

 لباس نوزادش دست کشید و به صدا گوش سپرد.

در دلش به جای حس شوادی، آنچنوان غوم و انودوه بوه       اما

 فسش کم آمد.قلبش فشار آورد که ن

و  بلند شد و پنجره را بست تا نشنود. سپس به حیاط رفوت 

 .شود چند نفس عمیق کشید تا حالش بهتر

او به آسمان که آرام آرام در سیاهی فرو می رفت، نگاه کورد  

 و با خودش گفت:

 اید تا االن ناهید به عمارت برمی گشت، چرا دیر کرده!و ب

فت تا برای شوام فکوری   از پله های م بخ با احتیاط پایین ر

 تاریکی ماند. درکه ناگهان برق ق ع شد و  دکن

به یکباره ترس بور او چیوره شود و از وحشوت اینکوه مبوادا       

، زیور نیمکوت وسوط    باشود  خاموشی به خاطر حمله دشمن
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 م بخ رفت و همانجا سنگر گرفت.

چند دقیقه ای بیشوتر نگذشوته بوود کوه از درد شوکم دوام      

زمین بلند شد و در فلمات و تواریکی  نیاورد و به سختی از 

 روشن نمود. ار کبریتی پیدا کرد و شمع کنار اجاق

رابعه با شنیدن صدایی که او را به نام خواند، به خیال اینکه 

 گفت:  ناهید برگشته، بلند 

 و ناهید من تو م بخم، برق ها رفته مواف  باش نیوفتی

 چون جواب نشنید صدا زد:

 ویی؟و ناهید، ناهید جان ت

و بسته می کرد و رابعه از ترس تواب   باز ار پنجره م بخباد 

 دوام آوردن نداشت.

به دنبال ناهید گشت فایده  هنور شمع  هرچ او در کم رنگی

ش انای نداشت که به یکباره هیبوت شمسوی جلووی چشوم    

 .فاهر شد

رابعه وحشت زده یك قدم به عق  جست و جیغی از ته دل 

 چسباند. به دیوار ار کشید و خودش

 شمسی که چون مهی در هوا بود لبخند به ل ، آرام گفت:

 و نترس

رابعه با چشمانی که از حدقه بیرون زده به شمسی که با بی 

 وزنی، چون باد جلوی پایش ایستاده بود نگاه کرد.

 شمسی نگاهی به شکم بزرگ شده رابعه انداخت و گفت:
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ی حذر کن به آرزوش رسید. از باج و پسره. سجادی باالخره

 و مواف  خودتو بچت باش. جونت در خ ره.

منو بخوواد،   از طر  من به ناهید بگو به وقت دلتنگی هرگاه

من در کنارش هستم. کافیه شمعی برام روشن کنه و فاتحه 

 ای بخونه. اونوقت براش دعا می کنم.

  وجود شمسی و یخ زدگی و تواریکی   رابعه که گویی سردی

اش  ده بود ، به آنی لرزید و هوشیاریگور او در تنش نفوذ کر

 روی زمین افتاد. را از دست داد و

از تکان هایی که ناهید به شونه های رابعه می داد و آبی که 

 پاشید ، آرام آرام چشم هایش نور گرفت. به صورتش می

 چهره ناهید جلوی دیدگانش نمایان شد. سیامك لیووان آب 

 به دهان او نزدیك کرد و گفت: ار

 ند جرعه بنوشید تا حالتون جا بیادو چ

 ناهید با ناراحتی گفت:

 و خاک بر سر من که باز هم نتونستم موافبت باشم

 و به جای این حر  ها کمك کن از م بخ ببریمش بیرون

تعریوف   ار رابعه وقتی که در اتاقش دراز کشید و همه چیوز 

 بوسید و گفت: ارکرد، ناهید او 

م از عمارت میرم، خواسته بهت مادرم آگاه شده که من دار و

 هشدار بده که مراق  خودت باشی.

 رابعه خندید و گفت:



 269/ بهاره شیرازی

 

 و تو که امروز و فردا می کنی و هنوز خیال رفتن نداری

 سیامك گفت:

و به خاطر همین موضوع بود که دیور کوردیم. اموا بواالخره     

خونه ای که ناهید پسندیده بود، معامله کردیم و به خواسته 

سجادی اجازه  ید بعد از سال نو هر وقت آقاخودش قرار ش

 محضر خونه عقد کنیم و بریم خونه خودمون. دادن

 رابعه با بی حالی اما با لبخند گفت:

و مبارکه، پس شمسی خانم زودتر از من خبر دار شوده کوه   

 دخترش داره عروس میشه

 ناهید با خوشحالی گفت:

 و رابعه مژده مژده...

 سپس رو به سیامك گفت:

 بهتره تو بگیو 

 سیامك گفت:

دکتر ابراهیمو ویزیت کرده و گفته می تونوه اوایوو هفتوه     و

 آینده، اگه کامال بهبود پیدا کرده بود مرخص بشه

 رابعه با چشم های بسته گفت:

 و خدارو شکر

کنیود.  و رابعه خانم سعی کنید بخوابید و به هیچ چیز فکر ن

 هرچی بیشتر استراحت کنین زودتر خوب میشین

 سپس رو به ناهید گفت:
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و بهتره من زودتر برگردم خونه. مادرم نگران میشه. مواف  

درس موی   گه دیدی بهتر نشد، من تا دیر وقوت رابعه باش. ا

 خونم، زن  بزن تا با ماشین ببریمش بیمارستان.

 تا بیرون عمارت بدرقه نمود. ار ناهید تشکر کرد و سیامك

ند و چون او در ابعه رسبه را ار با رفتن سیامك ناهید خودش

و همانجوا دراز   پهون کورد  خواب بود، رختخوابی در کنارش 

 کشید.

 به چهره مادرانه و مهربان رابعه نگاه کرد و زمزمه نمود:

و رابعه جان هیچ می دانی این تنها زمانیست که دو قل  در 

تپه!؟ خوشا به حالت، چه حس خوبیوه  یك تن همزمان می 

بوورای سووپاس از همکوواری در مووادر شوودن. حتمووا خداونوود 

 می کنه. آفرینش مخلوقش صداتو می شنوه و دعاتو برآورده

 سفید اتاق چشم دوخت و دعا کرد: سپس به سقف 

و خدایا مرا هم که اکنون در کنار رابعه هستم، ببین و دعایم 

 را برآورده کن.

موی خووام    وت به تو می سپارم و از ار خدایا رابعه و فرزندش

بوه   ارن باشوی و طعوم شویرین خوشوبختی     خودت مراقبشو

 رابعه بچشانی و از این همه ناکامی نجاتش بخشی

 آمین.....
     

 

 در دست گرفت وگفت: ارناهید دست رابعه 
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 و مواف  پله ها باش و آروم آروم بیا

 رابعه غر غر کنان گفت:

 و نمشه تو اتاق خودم بگی چی کارم داری؟

 و انقدر غر نزن

از  ارباز کورد و چشوم هوای رابعوه      ار مادرش سپس در اتاق

 پشت گرفت و گفت:

و تا نگفتم باز نکن. حواال یوواش بورو جلوو و موافو  بواش       

 نیوفتی

وقتی هر دو وارد اتاق شدند و ناهید دسوت از چشوم رابعوه    

 برداشت، او به اطرافش نگاه کرد.

پرده ها شسته شده و اتو کشیده، پنجره هوای تمیوز و بورق    

ش ها پاک ، سفره هفت سوین برقورار، قواب آینوه     افتاده، فر

ن های الله باالی آن، بوی سومبو و  ابزرگ شمسی و شمعد

، تنو  بلوور   نرگس در هوا، شکالت و شیرینی و ماهی قرمز

وسط سفره پر رن  و لعاب، کتاب قرآن و حافظ بوه برکوت   

 تحویو سال، همگی جمع به استقبال بهار.

 رابعه که به وجد آمده بود گفت:

! چقودر هموه چیوز    زدهنوه  ووجو گویی بهار توی ایون اتواق   

 دلچس  و زیباست!

 سپس نزدیك سفره شد و گفت:

 و وای دلم می خواد همین حاال سال نو بشه
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 او با نگاه به آینه گفت:

 و من نفهمیدم؟ و تو کی این کارها رو انجا دادی

و وقتی تو استراحت می کوردی و خوواب بوودی، بوا کموك      

 می خواستم غافلگیرت کنم  دادم منصور انجامش

 با صدای زن  در، رابعه گفت:

 روز؟ و کی می تونه باشه این وقت

 و نمی دونم!! منصور که کلید داره، من باز می کنم.

 ار پایین رفت، هنگامی که ناهید در ار رابعه با احتیاط پله ها

باز کرد، با دیدن چند زنی که چادر به سر انداخته و قاشوق  

 گفت:خندید و می زدند، بلند  به کاسه

 و رابعه نترس، مراسم قاشق زنیه

از غریبوه گرفوت و مقوداری شوکالت در آن      ارناهید کاسوه  

 ند.ابرگرد ارریخت و کاسه 

 رابعه گفت:

چهوار شونبه   و خیلی رسم قشنگیه، مون وقتوی بچوه بوودم     

سوری که میشد آرزو داشتم با بچه های کوچوه موی رفوتم    

م ار باجی منو دعوا می کرد و منو سر جقاشق زنی، اما هر با

 می نشوند

 ناهید با اشتیاق گفت:

و حاال که نه آقا جونم هست، نه بواجی. بیوا امشو  دوتوایی     

 بریم قاشق زنی
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 و یعنی چی؟

 و صبر کن االن برمی گردم.

ناهید با عجله رفت و از بقچه لباس هوا دو توا چوادر آورد و    

 گفت :

 یلی مزه میدهبریم قاشق زنی خ و بیا سرت کن

 رابعه با صدا خندید و گفت:

 و ای بابا حاال من یه چیزی گفتم! 

و تا تو چادر سرت می کنی من بورم دو توا کاسوه و قاشوق     

 بیارم

 رابعه خواست دوباره اعترا  کنه که ناهید گفت:

و منم ملو تو هیچ وقت اجازه نداشتم تا با بچه ها شوی نت  

نوزنیم و بوه خواسوته     کنم. اگه من و تو امش  دل بوه دریوا  

دلمووون رفتووار نکنوویم، بوواور کوون معلوووم نیسووت سووال بعوود 

سرنوشت هر کدوم از ما چی شده! پس مع و نکن که فوردا  

 دیره

 با رفتن ناهید، رابعه زیر ل  گفت:

و عج  غل ی کردم! اخه من که نه موی توونم راه بورم، نوه     

 جرئت این کارو دارم. اون بچگی بود که آرزو داشتم، نه حاال

 که خودم کودکی در شکم دارم

ناهید در حالی که خنده کنان قاشوق و کاسوه بوه هوم موی      

 کوبید از عمارت بیرون رفت.
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 رابعه گفت:

 و ناهید من می ترسم

و چادرتو کامو بکش تو صورتت تا ناشناس بمونی. پشت در 

خونه هر کسی که رسیدی زنگشونو می زنی، صاح  خونوه  

 می بری تا کاستو پر کنه. که درو باز کرد، کاستو پیش

 بعد هم زود از اونجا دور میشی

 و آخه من چجوری با این شکم گنده بدوم؟

و خ  ندو، دم در اولین همسایه قاشق زنی موی کنوی بعود    

برمی گردی. رابعه خیلی خوش می گوذره. زود بواش بیوا و    

 مع و نکن.

 ناهید ادامه داد:

 و موافقی بریم زن  خونه شوکتو بزنیم؟

 بابا. راه خونشون دوره من نمیامو نه 

 و حق با توئه. پس بریم کوچه پایینی

و اگه ما رو شناختن چی؟ آبروی آقا میره! همه میگن اهو و 

 عیال آقا سجادی قاشق زنی می کردن

ناهید با لج، چوادر رابعوه رو روی صوورتش پوایین کشوید و      

 گفت:

 و اگه چهرتو بپوشونی کسی نمی شناسدت

و  دبه چند نفری که قاشق زنی موی کردنو  رابعه زیر چشمی 

 ، نگاه کرد و به شوق آمد.دبعد فرار می کردن
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 او جلوی اولین در که رسید گفت:

 کنو خدایا کمکم 

خانه ای بود بزرگتر و زیباتر از عمارت، چند لحظه ایستاد و 

فشار داد که ناگهوان   ار با تردید زن  تازه کرد سپس ینفس

 گفت: از پشت در دستی دراز شد و

 و کاسه یا دستمالتو بده

 ار نداشوت، کاسوش   ارعملوی   ترابعه که توقع چنین سورع 

پیش برد و هنگامی که پس گرفت، بدون توجه به داخو آن 

و نبودن ناهید، با قدم هایی بلند سریع خودشو بوه عموارت   

برداشت و در راهرو جلوی اتاق چایخانوه   ار ند و چادرشارس

 نشست.

چنود  کوه  کاسه دسوتش نگواه کورد،    حالش که بهتر شد به 

 بود. در آناسکناس درشت 

برداشت و شروع به شمردن کورد کوه بوه یکبواره      ار پول ها

ناهید خنده کنان و نفس زنان وارد شود. او بوا دیودن رابعوه     

 گفت:

و وای خدا خیلی خوش گذشت. واقعا مزه داد. کوچوه شوده   

 های قاشق و کاسه به دست. پر از ادم

 ی اینکه شناخته نشم چقدر دویدمخدا می دونه برا

 و حاال چی گیرت اومد؟

ن داد و رابعه با دیودن مقوداری آجیوو و    انش ارناهید کاسه 
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 شکالت گفت:

 و ببین مال من بهتره 

 قاپید و گفت: ار ناهید پوال

و تو حامله ای باید خودتو تقویت کنی. کاسه مون موال توو.    

 نمنم که تازه عروسم خرج دارم، کاسه تو مال م

 رابعه از ته دل خندید و گفت:

و حقا که تاجر زاده ای. باورت میشه ناهید؟ این اولین باریه 

 که از ته دل خوشحالم و می خندم

شن دو نفرمون تمووم  جو درسته منم همین طور. ولی هنوز 

 نشده. حاال وقت آتیش بازیه

روی خواطرات   ار نفت پیتو ناهید  دهر دو وارد حیاط شدن

روی هوم تلمبوار شوده بوود     کوه  گرفتوه ای  گذشته و خاک 

 .ریخت و رابعه کبریت کشید

همه چیز به آنی آتش گرفت و سوخت. هر دو از گرمای آن  

رو بوه خاموشوی   ، . وقتی شعله ها کمرنو  شود   دلذت بردن

 رفت ناهید بلند بلند خواند:

 و سرخی تو از من، زردی من از تو

د، ناهیود  و از روی آتش پریود. چوون نوبوت بوه رابعوه رسوی      

 گرفت و گفت: ار دستش

 و نترس بیا به کمك من بپر

 رابعه هم با ناهید تکرار کرد:



 277/ بهاره شیرازی

 

 و سرخی تو از من، زردی من از تو

سپس هر دو شادی کنان از روی آتوش پریدنود و نحسوی و    

 .دسال کهنه سوزاندندر  ارن اهای خودش زشتی

 
     

 

. دم بکشو سبزی پلو گذاشوت توا د   بین ار ناهید ماهی سفید

 رابعه پرسید:

 و چرا سرخش نمی کنی؟

 و از ترس بوی ماهی، فکر کردم اشتهات کور می شه

و خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگوری.  

 واقعا که حکمت زندگی من تویی.

اگه تو هم چون دیگران منو نادیده می گرفتی معلووم نبوود   

دعووت   چه سرنوشتی انتظارمو می کشوید. توو بخواطر مون    

 سیامك و خانوادشو قبول نکردی و کنارم موندی.

 هیچ وقت ل فتو فراموش نمی کنم

 ناهید خندید و با تمسخر گفت:

 و غصه نخور بعدا جبران می کنی

 . و امش  هم پدرت نیامد

و بهتر... هرکاری دلمون خواست کردیم. اگه اون بود پشوت  

 سرش هم باجی بود اونوقت واویال

 ت:سپس با مالحظه گف
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و نمی دونم خوشحال میشی یا ناراحت اما منصور هم بورای  

 تع یالت عید میره کاشان

و به سالمتی، بهش خوش بگذره. چرا فکور کوردی ناراحوت    

 میشم؟

و واسه اینکه قرار شد بابام و باجی هم با سعید،پسرش، بعود  

 مراسم عقد من برن اصفهان

 رابعه به یکباره رن  از صورتش پرید و گفت:

رت تنهوای  اهم که میری مشهد، پس یعنی من تو عمو و تو 

 تنهام؟

و نه من جایی نمیرم. مگه میشه تو رو تو ماه آخر بارداریوت  

با خانواده  تنهات بذارم؟ فقط ممکنه برای دید و بازدید عید

 سیامك برم عید دیدنی و تو چند ساعتی تنها بمونی. 

 ولی اصال نگران نباش ش  ها پیشتم

 رابعه گفت:

 ا مشهد نمیری؟و چر

و چون می دونستم تو با ما نمیوای. بعودم بوا سویامك فکور      

کردیم مسافرت ممکنه برات خ رناک باشه. سویامك میگوه   

خانم های باردار تو ماه آخر ممکنه هر لحظه زایموان کونن.   

 این بود که منصر  شدیم.

 مشهد همیشه هست، بعدا میریم. اتفاقی نمیوفته که

 رابعه با اندوه گفت:
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این همه به فکر هسوتی و شورایط منوو بوه      که برعکس توو 

برنامه های زندگی خودت ترجیح دادی، اونوقت آقوا جونوت   

نه تنها به فکرمن نیست، به بچه ای کوه تووی راه داره هوم    

 فکر نمی کنه

 ناهید سری از تاسف تکان داد وگفت:

و اون مگه نگران منی که یك عمر بزرگم کرده هست که به 

که هنوز پا به دنیوا نگذاشوته باشوه!؟ اصوال بوه      فکر بچه ای 

 جهنم که نیست! من که نمردم خودم مراقبتون هستم.

 
     

 

 با صدای تیك تیك ساعت ناهید گفت:

و رابعه بلند شو لباساتو عو  کن، چیزی بوه تحویوو سوال    

 نمونده.

رابعه پیراهن گلدار و گشادی که ناهید بورایش خریوده بوود    

طر  صوورتش بافوت و    یكنه زد و اش ار شیپوشید و موها

 کنار سفره هفت سین نشست.

روشن کورد و قوران بوه دسوت      ار ناهید شمع داخو الله ها

در سال  و نفرشانرابعه داد و خودش نیت خوش بختی هر د

 باز نمود. بلند بلند چنین خواند : ار جدید کرد و الی حافظ

 
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد»  



 دلواپسی/ 280

 

ل و گذشت اختر و کار آخر شدزدم این فا  
فرمود آن همه ناز و تنعم که خزان می  

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
 شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

شدنخوت باد دی و شوکت خار آخر   

 صبح امید که بد معتکف پرده غیب
 گو برون آی که کار شب تار آخر شد

های دراز و غم دل آن پریشانی شب  
یه گیسوی نگار آخر شدهمه در سا  
 باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز

 قصه غصه که در دولت یار آخر شد
 ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد

 که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد
 در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را

«حد و شمار آخر شد شکر کان محنت بی  
 

هیود  رابعه که گوله اشك از گوشه چشمش جاری شد بوه نا 

 گفت:

و فکر می کنم امسال سال خوبی باشه که حافظ دائم میگوه  

 آخرشه

 و درسته. منم امیدوارم این چنین باشه

 1367و مجری رادیو که گفوت سوال  با شنیدن صدای تو  

و برای ملوت ایوران پیوروزی و اتموام جنو  و       دمبارک باش

آرزو نمود، رابعه و ناهید به یکودیگر خیوره    ارازادی اسیران 

ه نگاه کردند و به جای خوشحالی، به خاطر جای خوالی  خیر
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اموا   دن باشنادر اون لحظه کنارش دکسانی که دوست داشتن

 به هر دلیلی حضور نداشتند، با لبخند گریستند.

 به طر  رابعه گرفت و گفت: ار ناهید فر  شیرینی

و بخور تا کامت شیرین بشه. از توه قلوبم بورات خوشوبختی     

 کنم. آرزو می

همراه با خنده و گریه شیرینی به دهان ناهید گذاشت  رابعه

 و گفت:

  و منم برای تو سعادت آرزو می کنم.

 
     

 

رابعه به موهای بلند و خرمایی رن  ناهید که پشوت سورش   

 جمع کرده بود، گلی سنجاق کرد و گفت:

و بهتر نبود آرایشگاه می رفتی؟ آخه تو چقدر هوای داموادو  

 ات نرمه ، هر کاری می کنم جمع نمیشهداری؟ از بس موه

ر روسریه دیگوه، هموین کوه روی    یو خوبه بابا سخت نگیر. ز

 هام پیدا نباشه خوبه شونه

 رابعه اخم کرد و گفت:

 و پس بند و ابرو چی میشه؟ مادر شوهر بی خیالی داریا

و نه بی انصافی نکن رابعه. بنده خدا خیلی اصرار کرد اما من 

مادر سیامك گفتم نمی خوام توا قبوو از   خودم نخواستم. به 

 سال مادرم اصالح کنم
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 رابعه آهی کشید و گفت:

و درسته اما نا سالمتی تازه عروسی. اگه در قید و بند خوش 

یمنی و بد یمنی نیستی من بلدم صورتتو درست کنم. فقط 

 تو دلت نگی بختش سیاهه شگون نداره!

ه نگاه کرد و به ناهید به چهره گرفته اما دوست داشتنی رابع

 او پرت کرد و گفت: ندام در ار یکباره کیف آرایش

و حاال که تو به جای مغز تو کله ات کاهه پس چشمت کور، 

 این عروس این هم تو...

 رابعه با تعج  پرسید:

 و واقعا حاضری زیر دست من عروس بشی؟

و وای رابعه چقدر حر  می زنی؟ معلومه که حاضرم ، فقط 

 ره دیر میشهعجله کن که دا

با لباس سوفید عوروس جلووی     ار هنگامی که ناهید خودش

 آینه برانداز کرد شگفت زده گفت:

 و رابعه تو آرایشگر ماهری هستی، ببین از من چی ساختی

 رابعه خندید و گفت:

و نه عزیزم من که کاری انجوام نودادم، توو خوودت زیبوایی.      

 امیدوارم سیامك قدرتو بدونه

 ناهید با بغض گفت:

 ؟و تو با من نمیای محضرخونه

 رابعه به شکمش اشاره کرد و گفت:
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و می بینی که نمی تونم، تازه اونجا هوم کوه میگوی طبقوه     

 جوری این همه پله رو باال برم؟ه مه. من چچهار

و الاقو ش  با منصور بیا خونه موادر سویامك. قوول میودم     

وقتی شام تموم شد، زود مرخصت کنم برگردی. اونجوا کوه   

یست، فقط موا  هسوتیم و اونوایی کوه     نی هیچ کس نمی دو

 استگاری اومده بودن. شاید ابراهیم هم اومد!وواسه خ

 و نگران من نباش. باشه اگه دیدم حالم خوبه حتما میام

مشوت رابعوه    دربازکردو چند سکه طوال   ار ناهید در کیفش

 گذاشت. رابعه با دیدن آنها گفت:

 و وای ناهید داری چیکار می کنی؟

فکر کن کادوی زایمان، یا اصال فکر کن دست موزدت کوه   و 

آرایشم کردی. کاش پدرم می دونسوت چوه فرشوته ای توو     

 خونه داره. اما حیف.....

بوی عرضوه نیسوتم،    و تو انقدر ها هم که فکر می کنی مون  

م به دنیا بیاد یه فکری برای بزرگ کوردنش موی   ا هوقتی بچ

و  موی کونم   و میورم خونوه هوای موردم کوار      مونم کنم. می

 . خدای منم بزرگهخرجمو در میارم

و پس خاک بر سر بابای من که زن جووونش بوه فکور کوار     

 کردن تو خونه های مردمه

 گرفته باشه گفت: ارسپس برای اینکه جلوی اعترا  رابعه 

و حاال که انقدر حساسی اینارو هم ملو طالهایی که پیشت 
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و مودیونی هور    یدارم امانت نگه دار اما بدون که تو مختوار 

 لحظه که دیدی نیاز به پول داری، برنداری.

 
     

 

سجادی کت و شلوار پوشیده و کاله به سر و عصا به دسوت،  

وسط حیاط کنار سیامك که با دسته گلی از گو های سر  

 . ندعمو و زن عمویش ایستاده بود، مادرش  ،به همراه پدر

ا ایستاد و رابعوه  همه منتظر عروس بودند. ناهید باالی پله ه

گرفت و به آرامی کمك کرد توا از پلوه هوا     ار پشت لباسش

 پایین برود.

د که صدای موادرش  سیامك آنچنان محو تماشای او شده بو

 نشنید. بدهد، دست عروسبه  ار که گفت دسته گو

 مادرش مجبور شد ضربه ای به او زد و گفت:

 و حواست کجاست؟ دسته گو....

بوه ناهیود داد بوا     ار قتی دسوته گوو  سیامك به خود آمد، و

 تبسمی به چشم های او نگاه کرد و گفت:

فکور کوردم فرشوته ای از     یه لحظوه که  ا شدینقدر زیبوو ا

 .هآسمان ها اومد

ناهید از خجالت سر  شد. موادر شووهر بور سرشوان نقوو و      

 سکه ریخت. رابعه روی پله آخر نشست تا نفسی تازه کند.

داخت و دید که او نه تنها نگاهش او نیم نگاهی به سجادی ان



 285/ بهاره شیرازی

 

 کنه بلکه گویی اصال او را نمی بیند. نمی

 عمو گفت:زن 

و حیف که شما امروز در کنار ناهید جوان نیسوتید و موا رو    

 همراهی نمی کنید! کی وقته زایمانته؟

 دیکه. همین امروز فردازو ن

 و پس صالح نیست تنها بمونی

 سپس رو به سجادی گفت:

 ندوایشون می مو کاش کسی پیش 

 گفت: دسجادی بدون اینکه به رابعه نگاه کن

 مونهبو امش  باجیو می فرستم که پیشش 

 که زن عمو تاکید کرد و گفت: درابعه خواست اعترا  کن

 و بله تنها موندن زن پا به ماه اصال به صالح نیست.

عروس و داماد با بدرقه نگاه همسوایه هوایی کوه بوه حیواط      

به همراه مهمان هوا آرام آرام از حیواط   سرک کشیده بودند، 

 خارج شدند.

ناهید پیش از سوار شدن بوه ماشوین گوو زده سویامك بوه      

 طر  رابعه برگشت و او را بوسید و زیر گوشش زمزمه کرد:

. نموی ذارم بوا بواجی تنهوا بموونی.      و نترس من برمی گردم

م مئن باش همه تالشمو می کنم تا از این مخمصه نجاتت 

 بدم

ناهیود در مقابوو چشوم    ، ی بوقی که سیامك نواخوت با صدا
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های مض رب رابعه که ترس از تنها ماندن بوا بواجی در آن   

موج میزد، سوار بر مرک  عشق شد و دلواپس به آینوده ای  

 نا معلوم حرکت کرد و دور شد.

 
     

 

اتاق چایخانه دراز کشویده   درش  از نیمه گذشته بود. رابعه 

 ش نمی برد.بود و از ترس خواب

از صدای ماشینی که وارد عمارت شد تنش لرزید و بور جوا    

، از صدای پایی که در راهرو پیچید،  چند لحظه بعدنشست. 

به سختی خواست از جا بلند شود که بوه یکبواره بواجی در    

 مالحظه گفت: بدونو  باز کرد و بلند ار اتاق

 و عروسی راهت ندادن؟

نداشوت سوکوت نموود.    رابعه که حوصله جر و بحث کوردن  

 باجی ادامه داد:

کوه   و فکر کرده دختر شاه پریونه. انقدر دمواغ سور باالسوت   

رفتم عروسی یه خودی نشون  انگار واقعا از دماغ فیو افتاده

 دادمو برگشتم. اصال تحمو دیدن ریختشو ندارم

 سپس غرولند کنان گفت:

 و تو چرا نصفه شبی، ش  زنده داری می کنی؟ بگیر بک .

فکر می کنی ناهید امشو  برموی گورده و منتظرشوی،      اگه

 بدون که برنمی گرده و من و تو تنهاییم
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محکم به هم کوبید، رابعه از غصوه و   ار با رفتن باجی که در

بالشت فرو برد و آنچنان فریوادی از توه    در ار وحشت سرش

دل کشید و از خدا کمك خواست که ناگهان بند دلش پواره  

 شد...

بریده بود. او  ار شار می آورد و درد طاقتشبچه به شکمش ف

یارای بلند شدن نداشت. با چنو  کشویدن بوه فورش زیور      

آرام کند که به یکباره از درد  ار کرد خودش سعی میپایش 

وحشتناکی که در وجودش حس کرد، آنچنوان فریواد از توه    

 دلی کشید که از هوش رفت.

ت الی رابعه از سردی آبی که به صورتش می خورد به زحم

باز کرد و در حالی کوه از درد بوه خوود موی      ار هایش چشم

پیچید، از باجی کمك موی خواسوت کوه او را بوه درمانگواه      

برساند. اما او هربار با خونسردی ملحفه ای را در دهان رابعه 

 فشار می داد و با تحکم می گفت:

و مریض خونه بی مریض خونه، برو خداتو شکر کون خوودم   

 واردم

کنار رابعه گذاشت و خودش رادیوو بوه    ار و الزمباجی وسای

و  کشویدن  فقوط زجور  نشسوت و   دست با بی تفاوتی کناری

 کرد.می او را تماشا  ضجه زدن ها و التماس کردهن های

مود اموا   آلحظه ای بعد کودک با فریاد بلند مادرش به دنیوا  

شنید بی جان شد  ار رابعه هنگامی که صدای گریه نوزادش
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 و از هوش رفت.

باجی بی توجوه بوه حوال رابعوه آرام و خونسورد بوا نگواهی

 خریدارانه به کودک گفت:

و تو در آینده در دستان من مردی می شووی چوون خوودم    

 شکست ناپذیر و قوی.

تمیز کرد و با ملحفه ای قنداق نمود و با شیشوه   ار او نوزاد 

بوا خوود بوه     ارای شیر سیرش کرد و خواباند. سپس کودک 

 در ماشینش گذاشت.حیاط برد و 

چون پر  نحیفیکه از  اربرگشت و جسم بی جان رابعه  آنگاه

کاهی در پنجه های باجی بود در صوندلی عقو  گذاشوت و    

چادر به سر انداخته، پشت فرمان نشست و از عمارت بیرون 

 رفت.

باجی با احتیاط به اطرافش نگاه کرد کوه مبوادا کسوی او را    

 ببیند.

موی پاییود. او    ار شوین پشوت سورش   هر از گاهی از آینه ما

م ابق خوابی که از قبو بورای رابعوه دیوده بوود، بوه طور        

 ار حاشیه شوهر رفوت و در بیابوانی بوی آب و علوف ماشوین      

 خاموش کرد.

از ماشوین   ارپیاده شد، به اطرافش نگاه کورد سوپس رابعوه    

حفور  که از قبو  گودالیبیرون آورد و کشان کشان به طر  

آنجا پرتابش کرد. بود برد و در کرده
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او از باال نور چوراغ قووه اش را بوه صوورت رابعوه انوداخت و       

 لبخند پیروزمندانه ای به ل  آورد و گفت:

و حاال فهمیدی که سزای در افتادن با باجی بوه جوز مورگ    

می رفیقت ناهیدو هم به سرنوشت تو دچار  نیست. به زودی

 !. منتظر باش تا او را در آن دنیا مالقات کنیکنم

و دوان دوان  سپس با پنجه پایش خاک بر سر رابعه ریخوت 

 .سوار بر ماشین شد و برگشت

 
     

 

 بود و کت و شلوار پوشیده ، ابراهیم جلوی آینه ایستاده بود

 شانه می زد تا برای رفتن به عروسی آماده شود. ار یشموها

 واکس می زد گفت: هار او رو به احمد که کفش

نوه  واز پشوت در خ  نکنهت سجادی باشه! و حواست به عمار

 ن بخوری تا امش  به خیر و خوبی بگذره.وتک

 احمد با کنجکاوی گفت:

و آقا من امش  میرم کشیك میدم اما از فردا ش  که کسی 

 در عمارت نیست می خوای چیکار کنی؟

و تا زمانی که رابعوه بوارداره، وفیفوه توو اینوه کوه دورادور       

رش بدی. مخصوصوا امشو  کوه    مراقبش باشی و به من گزا

هم  نومنصور گفت قراره با باجی تنها باشه. این زن از شی 

 ترهخ رناک
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 احمد من من کنان گفت:

و ببخشید آقا ابراهیم اگه فضولی نباشه می خوام بدونم چرا 

 انقدر به او توجه می کنید؟

ابراهیم تابی به سیبیلش داد و از آینه به احمد نگواه کورد و   

 گفت:

 و عشق

و عشق یا ترحم؟ اگه عشقه ، عشقی که رسیدن توش نیست 

چیزی چه فایده ای داره؟ فراق که به جز درد و رنج و اندوه 

 به همراه نداره

و ترحم نه! اما تو وقتی عاشق می شی چیزی از معشووق در  

دلت ته نشین میشوه کوه ملوو قنود شویرین و ملوو زخوم        

اگه به حتی  سوزناکه که هیچ وقت فراموشی به دنبال نداره.

توی قلوبش و   رو ق احساسششوصو نرسه، اون وقته که عا

بوا   کنه تا مبادا دست دیگوری  می نزیر خروارها خاک مدفو

 حسادت از دلش بکنه و دور بندازه.

دلوت   توه  اون موقع تو تا آخر عمر با فکر کردن به شویرینی 

دور نگهش  ،حستو آبیاری می کنی و برای خودت تا همیشه

 می داری.

 
     

 

بر  می بارید و هوا چون زمستان سرد و سوزان شوده بوود.   
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احمد به خواست ابراهیم کموی دورتور از عموارت تکیوه بوه      

 برنمی داشت. درموتورش داده و چشم از 

او دستی در جی  و با دست دیگرش تخمه می شکسوت توا   

 را طاقت بیاورد. سرما

 ت:او به آسمان نگاه کرد و غرغر کنان با خودش گف

 و خدایا انصافتو شکر، اخه االن بهاره چه وقته بر  باریدنه؟

به سر کشید و سر در گریبان فرو برد تا از  ار سپس کالهش

بارش بر  در امان بماند که ناگهان ماشین باجی از عموارت  

 بیرون آمد.

روشن نمود و با فاصله زیاد تعقیبش کورد.   ار احمد موتورش

 قف شد.بعد از گذشت ساعتی باجی متو

خاموش کرد و زیر بارش بور    ار احمد در تاریکی موتورش

 زیر نظر گرفت. ار یکه شدت گرفته بود مخفی شد و باج

او با دیدن بر  هایی که در زیر چراغ ماشین باجی تند تند 

و صودای بوادی کوه     دو محو می شودن  باریدندبه زمین می 

موی   در هوم  ار زوزه کشان در همه جا می پیچید و سوکوت 

پا کرد  آنشکست به یکباره وحشت کرد و از ترس این پا و 

 و سعی نمود از باجی غافو نشود.

وقتی او را دید که با عجله سوار بر ماشین شد و بوا سورعت   

دور شد، از کمین گاهش بیرون آمد و بوا موتوور روشون بوه     

 پیدا کرد. ار زحمت چاله ای که رابعه در آن افتاده بود
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سورش   رجوان رابعوه، دو دسوتی بو     احمد با دیدن جسم بی

 بیرون کشید.  او را کوبید و به زحمت

. او در وجودش بود یتحیا عالئمخوشبختانه نبضش میزد و 

با شتاب به کنار جاده منتظر ماشین ایستاد و چون نگران و 

در جووای امنووی زیوور  ارفایووده ای نداشووت برگشووت و رابعووه 

انوداخت و  روی او  ار درختی بی برگ قورار داد و کاپشونش  

برای کمك خبور   ار خودش سوار بر موتور برگشت تا ابراهیم

  !دکن

 
     

 

تن پوشیده از برفش را تکانی داد و به سختی بور روی   رابعه

 پاهایش ایستاد او به سختی مسیر را می پیمود.

گاه از خستگی و بی حالی گاهی هم از جور زمانوه. بور روی   

 ن می شد.بر  ها می افتاد و نقش بر زمی

پاهوایش از   .او چشم هایش را رو به آسمان باز و بسته کورد 

وجوودش دیگور نوایی بورای راه      در سرما کرخت شده بود و

سوز می آمد و باد سرد چون شالقی بر تونش   رفتن نداشت.

 می کوبید و او را ناتوان تر می ساخت. 

بر  همچنان می بارید و سعی می کرد تمام کالبدش را در 

 برد و بپوشاند. خود فرو 

بود و صدای ضوربان قلوبش را موی     افتاده نفسش به شماره
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شنید. دلش خوابی می خواست که پیامدش بیداری نباشود  

دانست که بیداری اش به جز درد و رنج ارمغانی به  چون می

 همراه ندارد.

او در رویا خود را کودکی یافت که گریان و هراسان در میان 

نده در قمار زنودگی کوه از وحشوت    کوچه ای باریك، تنها ما

چون برگ های پاییزی، باید زیر پا له شود یا به ایون سوو و   

 آن سو رها....

او هرچه در رویا مادرش را صدا زد، چوون انعکواس صودا در    

کوه فقط خوودش آن را موی شونید. او موی خواسوت توا از       

ازدحام مردم فرار کند که ناگه دستی مچ باریك و نحویفش  

گرفت و با خودش کشان کشان به جایی کوه در  را در میان 

 آن بازگشتی نبود برد.

ی بوود کوه   نوداف  رابعه با هر تکانی که به خود می داد گویی

و دوباره روی سور خوود فورو    همه چیز را چون پنبه می زد 

 ریخت. می

با صدای گوش نواز مردی که زیر گوشش چون طنینی روح 

رمایی که احساس کرد، انگیز نامش را صدا زد، به یکباره از گ

 خون در رگ های یخ بسته اش جاری شد.

آرام  رابعوه  او از رابعه می خواست تا چشم هایش را باز کند،

آرام پلك گشود و با دیودن چهوره مهربوان ابوراهیم کوه بوا       

 نگریست به رویش لبخند زد. نگرانی او را می
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به چشم هایش اجازه باریدن داد. رابعوه بوا شونیدن زمزموه     

پرستاران که خبر از معلوم نبودن عاقبت فرزندش موی  های 

 داد با خود اندیشید:

خدایا آیا بدبخت تر از من هم خلق کرده ای؟ تو قسمت مرا 

از این زندگی حتی از حیوانات هم کمتر دیده ای. چورا کوه   

آنها به وقت زایش کودک خود را در پناه می گیرند. درحالی 

 چه کرده.که من نمی دانم باجی با فرزندم 

رابعه با به خاطر آوردن آنچه بر او گذشته تاب نیاورد و بلند 

 بلند به حال خویش مویه سرایی کرد.

 ابراهیم گفت:

و هرچه دلت می خواهد گریه کن تا سبك شوی. اموا دیگور   

همه چیز تمام شود. سوجادی از وقتوی فهمیوده کوه بواجی       

آبروشوو  چنین بالیی سرت آورده، این بار بخاطر تو که مبادا 

م وببری مهلت همسری اش به تو را که چنود روز دیگور تمو   

کنه. رابعه توو دیگوه از دسوت آدم هوای      تمدید نمی همی ش

 .کنی می اعمارت نجات پید

 رابعه گفت:

اصوال   م کجاست؟ باجی با او چه کورده؟ ه او تو می دونی بچ

 منو از کجا پیدا کردی؟

 و قول میدم پسرتو بهت برگردونم

 سر بود؟و مگه بچم پ
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، و بله من از منصور شنیدم سجادی ولیمه مفصلی هوم داده 

با ماشین من سریع اومدیم و  همون ش  احمد بهم خبر داد

توو جوایی کوه احمود      ،دنبالت اما وقتی به محوو رسویدیم   

خیلوی دور نشوده بوودی، از رد    ذاشته بودت نبودی. چون گ

 خونی که بر جای گذاشته بودی خداروشکر پیدات کردیم و

 سریع آوردیمت بیمارستان.

 و دیگه نمی ذارن من بچمو ببینم

و با امروز ده روزه که نیمه هوشویار بسوتری هسوتی. هنووز     

خوب نشدی. سعی کن بخوابیو اسوتراحت کنوی. وقتیوی از    

اینجا به سالمت بیرون رفتی، با هم فکر می کنیم که چ ور 

 علیرضا رو پس بگیریم

 و اسمشو گذاشتن علیرضا؟

 قا انتخاب کردهو بله آ

 روی هم گذاشت و گفت: ار رابعه چشم های بی فروغش

و باالخره به آرزوی دیرینش رسید. راستی ناهید کجاسوت؟  

 چرا به دیدنم نمیاد؟

 ابراهیم کنار پنجره ایستاد و به بیرون نگاه کرد و گفت:

و بنده خدا هر روز میاد مالقاتت اما هر بار تو خووابی و اونوو   

 بینی نمی

هید وقتی فهمید باجی می خواسته منوو بکشوه چیکوار    و نا

 کرد؟
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بوه جوز افسووس و    مگوه  و طفلکی کاری از دستش برنمیاد 

گفت اگه رابعه دیگه ای هم می تونه بکنه؟ به من کار نفرت 

 خونه خودم شمرخص بشه با خودم میبرم

 و نمی دونم دقیقا روز آزادیم کیه! حتما ناهید می دونه

حفظوم. ناهیود برگشوو      و ساعتشو حفظو اما من ماه و روز 

 پیدا کرده، سه روز دیگه تمومه

 برام طوالنیه سال سهروز به اندازه  سهو این 

و سجادی با خوانوادش رفتوه اصوفهان و توا آخور تع ویالت       

تهران نیست. منصور هم که می دونی کاشانه. با اجازه شوما  

د به سیامك گفتم از فرصت استفاده کنه و ناهیدو ببره مشه

تا جلوی حرفو حدیلای فامیو و دوست و آشناهاشون گرفته 

 بشه.

تو هم اینجا جات امنه خودم میام بهت سر می زنم. توا سوه   

 روز دیگه هم خدا بزرگه

 رابعه آهی کشید و گفت:

 و پس باالخره ناهید رفت مشهد

 ابراهیم گفت:

 و بنده خدا نمی خواست بره. من به هر دوشون اصرار کوردم 

 گردن خودم مراقبت باشم تا زمانیکه برمی مو قول داد

دونید آقوا   یو نه من از هیچ کس ناراحت و دلگیر نیستم. م

آدم ها تواریخ مصور     نتیجه رسیدم کهاین ابراهیم، من به 
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دارن و وقتی که زمان انقضاشون موی رسوه یوا میمیورن یوا      

 فراموش می شن.

 منم که از اولی جستم و نمردم، بایود فرامووش بشوم چوون    

دیگران کارشون با من تموم شده و دوره انقضا و فراموشویم  

 رسیده.

من موندم و این هموه شوکنجه و عوذاب بوا روح و جسومی      

 زخمی و گذشته ای تهوع آور

ابراهیم به چهره رن  پریده و پر از اندوه رابعه نگواه کورد و   

 گفت:

 و فعال بخواب و استراحت کن که بیداری نزدیکه

 
     

 

گرفت و به صدای ضرب آهنگش گووش   ارض رابعه دکتر نب

 داد و گفت:

ت رضوایت  لیه، بعد از پونزده روز حال جسومی و همه چیز عا

بخش شده اما هنوز هوم بایود از اسوترس و نگرانوی بوه دور      

ونی حفظ کنی. از نظر من مرخصی و می ت  باشی و آرامشتو

 ت برگردیبه خون

 با رفتن دکتر ابراهیم گفت:

خیلوی خوشوحالم کوه سوالمتیتو بوه دسوت        و خدارو شکر.

 آوردی.
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 رابعه با صدایی به بغض نشسته گفت:

ای تونی برگردی خونه، مگه مون خونوه    و دکتر می گه می

! من تنهای تنهوا آواره و سورگردون،   برگردم؟ اونجادارم که 

 شهر به این بزرگی  ندم تومو

در ساکش می گذاشوت   ارابراهیم در حالی که وسایو رابعه 

 ت از کار کشید و با عصبانیت گفت:دس

؟ چرا منو نمی بینی؟ چرا به حسابم نمیاری؟! و پس من چی

من فقط صبر کردم تا از سجادی و هرچه که بوه او مربووط   

، اما فکر موی کونم دیگوه بسوه، اموروز روزه      بشی میشه رها

 موعوده

، پایین پوای  اوسپس در مقابو اشك های رابعه جلوی تخت 

 زانو زد و سرش ترکش خورده اش ز درد پایرابعه به سختی ا

 باال گرفت و گفت: ار

و با جسمی زخمی اما قلبی مملو از مهر به تویی کوه چوون   

کوه مقاومی و دلی به وسعت دریا داری می خواهم که با من 

شکسته ات رو با عشوقی کوه از توو در     بشی تا قل همسفر 

ود هموراه  چون چینی بند بزنم و با خ !دانی سینه دارم و می

 کنی؟ کنم، آیا قبول می

 رابعه با گریه گفت:

م. نتوو بوود   بوا و تو نمی دونی که من مدت هاست پر از نیاز 

خوام برای یك بار هم که شده بوی پوروا عشوقمو فریواد      می
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 بوده، اموا مون تموام عمور     م ممنوعبرا هرچند تا حاال بزنم. 

برای چنین لحظه ای آنچنان دویدم و نفس نفوس زدم کوه   

 پنهان کاری ندارمیگه طاقت د

م ببخش. توو تنهوا   و به تمام گذشتابراهیم تو بی پروایی ام ر

 کسی هستی که به من انگیزه زنده بودن میدی. 

 ام دیدی و باورم کردی ونادیده نوتو تنها کسی هستی که م

 نگرفتی.

بوار ایون هموه     چ وریاگه سایه کمرن  تو با من نبود من 

 فلمو تحمو می کردم؟

خلوتم بارها و بارها بورای داشوتن توو گریوه کوردم و در      در 

خیالم با تو زندگی کردم. شاید تعج  کنوی اموا مون مودت     

 هاست که عاشق ترینم.
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 67تیر ماه 

 

ناهید پشت میز تحریر نشسته بود و سعی می کرد سوواالت  

 .دبراش نوشته بود، حو کنکه سیامك  ارریاضی 

دفترش  بین ار ی کرد نمی تونست. او مداداما هرچه تالش م

 گذاشت و آن را بست. سپس با عصبانیت زمزمه کرد:

 و منو چه به دیپلمو دانشگاه

 

 ار برداشت و شماره خانوه ابوراهیم   ار تلفن  بلند شد گوشی

 گرفت. او با شنیدن صدای رابعه با خوشحالی گفت:

، دلم و رابعه دلم خیلی برات تن  شده، حوصلم هم سر رفته

 خواد ببینمت می

 رابعه با بی حوصلگی گفت:

 و تو حوصلت سر رفته منم دارم از دلتنگی میمیرم

 کی؟ و خدا نکنه! دلتنگی

و دلم داره واسه دیدن پسرم پر می زنه اما حیوف کوه نموی    

 ذارن ببینمش

و منصور واسه سیامك تعریوف کورده کوه بواجی علیرضوارو      

کنوه. سوعید پسورش     میتو عمارت زندگی  برداشته و رفته 

 اعترا  کرده که حوصله شنیدن گریه بچه ندارم

و دیدی ناهید باالخره باجی با جادو و جنبو به هر جایی که 
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دلش می خواست رسید؟ ناشکری نمی کنم ابراهیم شوانس  

از این بابت خدارو روزی هزاران بار و من  همن  بزرگ زندگی

ه. فکر می دونی حس می کنم نصف تنم خالی شاکرم. اما می

کنم گمشده ای دارم که باید پیداش کنم. ابراهیم میگه بوه  

گذشته فکر نکن و تو زمان حال زندگی کن. بواالخره روزی  

می رسه که علیرضا بزرگ میشه و خوودش دنبوال توو موی     

 گرده و پیدات می کنه.

می دونی ناهید همه این حرفا قبول، ولی کار سختیه وقتوی  

ملو خودم زیر دست باجی بزرگ  که یادم میوفته بچم داره

 شه مغزم تیر می کشه می

 رابعه به گریه افتاد و گفت:

کوه   و من با آقا جونم حر  می زنم شاید بتونم قانعش کنم

علیرضارو بیاره پیش من تا توو بتوونی ببینویش. چوون هور      

 دوشون پیغوم دادن ناهید حق نزدیك شدن به عمارتو نداره

 سیاه و سفید می ترسهو آخه مار گزیده از ریسمان 

 رسید ادامه داد: چون صدای اذان مغرب از مسجد به گوش

و سر نماز دعا می کنم خدا عذابشونو زیاد کنه و آب خووش  

 از گلوشون پایین نره.

با ق ع تماس ناهید به فکر فرو رفت و به دنبال راه چاره ای 

 گشت.
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ن صودای  گرفوت و بوا شونید    ار ناهید شماره حجره پودرش 

 گفت: حجرهشاگرد 

 و حسن آقا می خوام با بابام صحبت کنم

 و خانم ، آقا چند روزه حجره نیومدن

 و چرا کسالت دارن؟

 و خدا نکنه، آقا تو منزل استراحت می کنن

 با ق ع تماس ناهید با خودش فکر کرد:

این باجی دوباره داره نقشه جدیدی موی کشوه. امشو  کوه     

، باید بورم عموارت ببیونم چوه     سیامك تو داروخونه کشیکه

 خبره.

بوه   ار و خوودش  ش ، ناهید چادر به سر انداخت در تاریکی

 کلید انداخت و وارد شد. و ندعمارت رسا

 یوا نووری، شونیده    وهمه جا تاریك و فلمات بوود، صودایی   

 شد. دیده نمی

در وسط حیاط به پنجره اتاق ها نگاه کرد. سپس پشوت در  

ضربه به در زد. آرام صدایش کرد اتاق منصور ایستاد و چند 

 .است و چون پاسخی نشنید فهمید که خواب

رفوت. او بوا شونیدن     بواال  از راه پله حیاط به طر  اتاق هوا 

صدای بچه بر جای میخکوب ایستاد. به طر  صودا رفوت و   
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 اتاق سجادی پیدا کرد. در ارعلیرضا 

. کردپستانکش را که افتاده بود به دهانش گذاشت و آرامش 

پس به دیگر اتاق ها یکی یکی سرک کشید اما هیچ کوس  س

 نبود.

 از خودش پرسید: 

و تنها گذاشتن و کجا  به این کوچیکی  و یعنی این ها بچه 

 رفتن؟!

دوباره با شنیدن گریه بلند علیرضا پیش او برگشت. این بوار  

. کوه بوه یوك    قدم زدنداخو اتاق  شروع کرد بلندش کرد و

 .شد یسخ ادرار  باره لباسش از

 اربچوه   ،ناهید خشمگین از تنهایی و سور و وضوع بورادرش   

 تعویض کرد و لباس تمیز به تنش نمود.

لباس هوای   آنگاهچند دقیقه ای صبر کرد تا شاید برگردند. 

 در ارکودک را جمع کرد و درون ساکش گذاشت و علیرضوا  

ان باجی با خنده های که ناگهد پتو پیچید که با خودش ببر

 وارد اتاق شد. شبلند وقیح

 بغو ناهید هوار کشید و بلند گفت: دراو با دیدن علیرضا 

و بیا آقا که اگه دیر می رسیدیم می دیدیم که جا تره و بچه 

 نیست.

 ناهید گفت:

آب کلافوت   و بله درست میگی. جا تر بود و بچه بیچاره غرق
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 داشت از گریه می مرد

ه سور انودر   سجادی وارد اتاق شد و با دیدن ناهید نگاهی بو 

 پای او انداخت و گفت:

و مگه نگفته بودم حق نداری نزدیك عمارت بشی؟ بوه چوه   

حقی به خونه من اومدی؟ زود بواش بچوه رو بوذار زموین و     

 گمشو بیرون

 ناهید با دیدن چهره حق به جان  بواجی و لبخنود تمسوخر   

مد و آخونش به جوش از عصبانیت که به ل  داشت،  آمیزی

 گفت:

بالیی که دوسوت  هر ور خوندید من نمی ذارم و هر دوتون ک

دارید سر برادرم بیاریود. مون نموی ذارم ملوو مون و رابعوه       

 بدبختش کنید.

من داداشمو با خودم می برم و میسپارمش دست کسی کوه  

صالحیت داره، می دمش به مادرش تا درست تربیتش کنه. 

این بچه زیر دست شماها یا تلف می شه یوا ملوو خودتوون    

 بار میاد گرگ صفت

 گرفت و گفت: ار چهارچوب در جلوی راهش درسجادی 

و یا با زبون خوش بچه رو میدی به باجی یا همین جا سر به 

 نیستت می کنم

 ناهید با خشم و فریاد گفت:

آدما مهارت دارین. ایون   نابود کردنو بکش. تو و زنت در از 
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که چیز عجیبی نیست. اون از رابعه که خودارو شوکر موفوق    

ید حاال هم نوبت منه؟ من حاضرم ، می خووای خودموو   نشد

خوای خودموو از پنجوره پورت کونم      بکشم راحت بشی؟ می

 پایین؟

 لبه پنجره مصمم دید رو به باجی گفت: ار سجادی که ناهید

 و برو از اتاق بیرون

 با رفتن او به ناهید گفت:

و منم میرم بیرون. تو هم از خر شی ون بیا پایین. بی سر و 

 بچه رو بذار زمین و برگرد خونه خودتصدا 

از اتاق بیرون رفت و  دسجادی قبو از اینکه ناهید حرفی بزن

 پشت سرش بست. ار در

نشده بود و دوست داشوت بالیوی    ماناهید که هنوز دلش آر

 ا ازر نها بیاورد، به اطرافش نگاهی کرد و چراغ گردسوزسر آ

ه، فورش و  روی پرد ار برداشت و نفت داخلش  طاقچه  یرو

 تمام اثاثیه قابو اشتعال اتاق پاشید.

 گفت: سپس به علیرضا که در آغوشش به خواب رفته بود

و من باید تو رو از این جهنم نجات بدم. مون ناهیود نیسوتم    

  نگیرم. من باید این اتاقو بوا تموامی   هیچ کسی روانتقام  که

یادگاری ها و خاطرات ناخوشی که در خوودش نگوه داشوته    

 م و نابود کنم.بسوزون

 تو و من باید قهرمانانه زندگی کنیم نه حقیرانه
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در بغو فشرد و سورش   ار ناهید چادر به کمر بست و کودک

 را در سینه اش پنهان کرد.

اتواق از راه   ی سپس کبریت کشوید و بوه سورعت از پنجوره    

 بالکن و حیاط به بیرون از عمارت فرار کرد.

 

 
     

 

 

جلوی خانه ابراهیم ایسوتاد و چنود    ناهید نفس نفس زنان

 فشار داد. ارنفس عمیق کشید و زن  در 

خلوت و تاریك بوود   از خستگی همان جا نشست. همه جا

و جز نور کم سوی تیر چراغ برق چیزی پیدا نبود و عابری 

 کرد. هم گذر نمی

علیرضا به گریه افتواده بوود و آرام نموی شود. ناهیود او را      

باز کرد، بوا دیودن ناهیود     ار وقتی در داد. ابراهیم تکان می

 خواب آلود و پریشان پرسید:

 و شما اینجا چیکار می کنید؟

 سپس با اشاره به کودک گریان گفت:

 و این کیه ؟؟

، رابعه جلووی در  دد ل  به توضیح باز کنقبو از اینکه ناهی
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حیاط آمد و خیره خیره به کودک که گریه اش تبدیو بوه  

 رد.فریاد شده بود نگاه ک

بوه بغوو    ارناهید با چهره ای خسوته و مضو رب علیرضوا    

 رابعه داد و گفت:

 و امانتیتو پس گرفتم. بیا بگیرش

کودک با چشمانی نیمه باز در آغوش موادرش بوه یکبواره    

 عمیقی فرو رفت.آرام گرفت و در خواب 

رابعه به صورت علیرضا با مهری سرشار از مادری نگاه کرد 

 و با گریه پرسید:

 بچه منه؟این نی و یع

 ناهید سر فرود آورد و گفت:

 و آره پسرتو برات آوردم

ون گلی خوش بوو بوییود و بوه    بوسید و چ ار رابعه کودک

 اند.خود چسب

 ابراهیم گفت:

 جوری این کارو کردی!ه و بریم تو تعریف کن چ

ناهید روی اولین پله حیاط نشست و بریوده بریوده شورح    

 .گفتن ایستادواقعه داد. هنگامی که از سخن 

 ابراهیم گفت:

ش یو ممکنه که فقط اتاق آت یو خیلی کار خ رناکی کرد

 نگرفته باشه و تو با این کارت کو عمارتو آتش زده باشی.
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 بین دو دستش گرفت و گفت: ار ناهید سرش

و نمی دونوم واقعوا اون لحظوه توو حوال خوودم نبوودم و        

قوام  کنترلمو از دست داده بودم. تو وجودم فقوط حوس انت  

به قدری اعصابم به هم ریختوه   ....نفر دو اون بود و نابودی

بود که اگه باجی و بابام یه کلمه دیگه می گفتنود حاضور   

بودم خودمو از پنجره پرت کنم پایین یا اینکه هر دوشونو 

  بکشم!

ابراهیم بدون هیچ حر  دیگری با عجله از خانه به سومت  

 عمارت دوید.

 
     

 

 

در آتش سوخت و شعله هایش لحظه بوه   عمارت سجادی

لحظه بیشتر موی شود. موامورین آتوش نشوانی سوعی در       

 ش داشتند.آت خاموش کردن

هنگامی که برانکاردی از عمارت خارج شد و فرد مصودوم  

داخو آمبوالنس قرار گرفت، ابراهیم با تورس و   زنانفریاد 

 لرز از ماموری پرسید:

 و کسی هم مرده؟

 مسنی فوت کرده اند. و بله پیرمرد و خانم
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ابراهیم با شتاب به سمت آمبوالنس رفت و داخلش را نگاه 

کرد، با دیدن منصور که دچار سوختگی شدید شده بود و 

 گفت: با  صدای بلند ضجه می زد،

 و من کنارتم نگران نباش

با دور شدن آمبوالنس ابراهیم کناری ایسوتاد و بوه دودی   

نگاه کورد و سوپس    که از عمارت سجادی به هوا می رفت

بوه خانوه   بوا آرامشوی ژر    لبخند رضایتی به لو  آورد و  

 بازگشت.

 حر  زد و زمزمه کنان گفت:رابعه  در ذهنش بااو 

و عزیزم چه خوب که با تمام شدن جن  و حربه دشومن،  

 ،دشوومنی و فلووم بوواجی و سووجادی هووم بووا دود آتووش  

 عمارتشان به آسمان رفت و ناپدید شد.

ان من و تو خورده، من از جور زمانه زخمی که به دل و ج

و و تو از بد اقبالی ، اما ما هیچ گاه درد و سوزش آن را که 

با دلواپسی های بسیار همراه بود، فراموش نخواهیم کورد،  

بلکه باید از آن درس گرفته و با امید به آینده و با مهوری  

گذاشته  که به یکدیگر می ورزیم به جسم و روح هم مرهم

 ه در کنار هم زندگی کنیم.و عاشقان

کودکی که از گذشته ات به یادگار داری، هم تو و هم من 

 دوست خواهم داشت.

من به خودم قوول موی دهوم توا زنوده هسوتم و زنودگی        
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پابرجاست، با تو باشم و آنقدر به تو عشق بورزم تا سیراب 

 شوی.

سپس نفس تازه ای کشید و هوای گرم تیر ماه را بوا ولوع   

ا فکر خوشبختی با رابعه و علیرضا، به قفو خانه فرو داد و ب

 امیدش کلید انداخت و وارد شد.
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 "گفتگو با رابعه"

خانمی ست با قدی متوسط، صورتی فریف و کشیده، با 

چشمانی سیاه و نافذ؛ موهایش را با زیر روسری با طرحی 

از ترنج پنهان کرده و چادرش را به دور خود پیچیده، 

و بدون هیچ آرایشی، ساده و آرام ملو همیشه در  ساده

 کنار هم نشستیم.

دو فنجان چای می ریزیم تا با هم بخوریم و گپی بزنیم. 

 می گوید:

 و پذیرایی نکن عجله دارم، باید زودتر برگردم. 

من قلم و دفتر به دست خود را سراپا گوش نشان دادم و 

 گفتم:

ده اگر حرفی جا و رابعه جان حاال که قصه به آخر رسی

 مانده داری بگو؟ 

 فکری کرد و گفت:

ی خواننده  و حر  که زیاده ولی فکر نکنم در حوصله

 بگنجد! شما بپرس من جواب می دم

 پرسیدم:

و یه سوال ؟ چرا مادر ناهید، شمسی و می گم به راحتی 

زندگیشو رها کرد و رفت؟ مگه آدم با دیدن چند شبهه از 

 حتی از بچش؟ ی گذره؟همسرش همه از همه چیز م

 رابعه اخمی به پیشانی انداخت و گفت:
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و حاال که به این سن رسیدم و بالهایی که از سر 

فهمم و شمسی و درک می کنم. خدا  گذروندم، می

رحمتش کنه زن خوب و مهربونی بود ، آره میشه! شمسی 

جسمش مریض بود و تا لحظه مرگش هیچ دکتری 

فت ضعف جسمانی و نفهمید مریضیش چیه! یکی می گ

دیگری می گفت افسردگیه! بنده خدا به جز یه خاله 

کسی و نداشت. تنها بود و دلخوشیش سجادی، گویا 

مادرش سر زا رفته بوده و شمسی رو مادربزرگش بزرگ 

می کنه، خالصه تا قبو از اینکه سر و کله باجی پیدا بشه 

چون خودش همه کاره عمارت بوده، حال و روز خوبی 

اما وقتی حس کرد با وجود باجی تو عمارت مفید داشت 

نیست و جایگاهش و از دست داده، روز به روز منزوی تر و 

 تنهاتر شد.

به عقیده من اون رفت که برنگرده به ناهید همیشه می 

رفت تا شایدپدرت نازشو بکشه و برش گفتم مادرت 

خواد توجه پدرتو جل  کنه اما در هر  گردونه به قولی می

خانم شیرازی متاسفانه تسل ی که باجی به روی صورت 

 سجادی پیدا کرده بود، نذاشت که این اتفاق بیوفته 

 به فنجانش اشاره کردم و گفتم:

 و چایت سرد شد

با انگشتان باریکش فنجان را برداشت، حلقه طالیی اش 



 313/ بهاره شیرازی

 

 توجهم را جل  کرد او در جواب نگاه خیره ام پرسید:

 و چیزی شد؟ سوالی داری بپرس

 و چه حلقه زیبایی! به دستت میاد

 لبخند ملیحی به ل  آورد و من ادامه دادم 

 ناهید چه می کنه، کجاس؟و می خوام بدونم 

و بعد از آتش سوزیه عمارت هیچی از ساختمانش باقی 

نموند، گویا همسایه ها شکایت کرده بودند و چند بار 

شهرداری نامه و پیغام داد که ساختمان مخروبه شده و 

 برای اهالی کوچه خ رناکه، و وارث باید فکری بکنه! 

خ  حق هم داشتند، اونجا شده بود پاتوق افراد معتاد و 

شی نت پسر بچه ها، خالصه ناهید یکی دو سال بعد 

آتش سوزی ، تمام اموال سجادی که شامو عمارت، 

حجره، باغ گردو، چند ق عه زمین تو ورامین و ماشین ها، 

ا پولش برای شوهرش که فارق همه رو فروخت و ب

التحصیو شده بود داروخونه خرید و یك آپارتمان هم تو 

شمیران برای خودش. به من گفت می خوام که از این 

ثروت تو هم سهیم باشی ،  به ابراهیم که گفتم مخالفت 

کرد و گفت یك ریال از مال سجادی نباید بیاد تو 

داد اما خودش زندگیم. ناهید وقتی فهمید به ابراهیم حق 

یه آپارتمان صد متری برام خرید و به ابراهیم گفت اجاره 

رضا، باالخره  بده که پولش بشه خرج بزرگ کردن علی
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برادرم حق داره از پدرش ارث ببره ! که ابراهیم مجبور 

 شد قبول کنه

 و این ناهید عج  زنیه! خیلی با وجدانه

 رابعه آهی کشید و گفت:

. دو تا بچه داره و خداروشکر عیاره و درسته، یه خانم تمام

زندگیش آرومه، پسرش دانشجوی دندان پزشکیه و 

دخترش دبیرستانیه؛ پدر و مادر شوهرش چند سال قبو 

تو تع یالت نوروز توی جاده شمال تصاد  کردن و چند 

 ماهی تو کما بودن و بعدش به رحمت خدا رفتند

 فنجان خالی رابعه رو از چای پر کردم و گفتم:

 و اگه خسته نشدی بگو اسماعیو کجاست؟

 رابعه سرش را تکان داد و گفت:

و نپرس که بد عاقبتی پیدا کرد ، اسماعیو آواره ، بدبخت 

، معتاد، یه روز از بوی گندش همسایه ها به پلیس خبر 

 دادند و جسدشو که کرم گذاشته بود بردن خاک کردند

وی دستش با دیدن چهره در هم و گرفته رابعه دستم را ر

 گذاشتم و گفتم:

و خدا از سر تقصیرش بگذره ! از هرچه بگذریم سخن 

دوست خوش تر است، از آقا ابراهیم بگو چ وره؟ حالش 

 خوبه؟

به آنی گو از گلش شکفت و لپاش از شرم قرمز شد، 
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سرش را پایین انداخت و با لبخندی که معلوم بود دارد 

 شود گفت: قند در دلش آب می

. بعد از تموم وشکر. ابراهیم من مرد شریفیهو خوبه، خدار

شدن جن  داوطل  شد برای خنلی کردن مین تو 

 .....مناطق جنگی

 به یکباره وسط حرفش پریدم و با دلهره گفتم:

 و االن زندس؟

 رابعه خندید و گفت:

 و آره بابا نترس! 

 نفس راحتی کشیدم گفتم:

 و ادامه بده

منفجر شدن مین،  و در یکی از همین عملیات ها بر اثر

متاسفانه چشم چپش آسی  می بینه،یعنی کوره کور می 

 شه

من که تا آن لحظه نفسم را حبس نگه داشته بودم به 

 سختی پرسیدم:

 و بعدش چی شد؟

و چشم راستش سالمه و قراره برای گذاشتن چشم 

مصنوعی اقدام کنه، البته به اصرار من وگرنه خودش به 

 وضعی که داره راضیه

، از کنارش اشت گیج می رفت از این همه شجاعتسرم د
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بلند شدم و از داخو یخچال فر  میوه را درآوردم و روی 

میز گذاشتم و خودم یك لیوان آب خوردم تا یه کم حالم 

بهتر بشه، او با دیدن گیالس های فر  میوه خندید و 

 گفت:

و همیشه سر  و من و ابراهیم خیلی گیالس دوست داریم

 گیالس، ملو بچه ها با هم دعوا می کنیم خوردن آخرین 

 بلند خندیدم و پرسیدم:

 و اونوقت کی پیروز میشه؟

 رابعه گیالسی برداشت و به گوشش آویزان کرد و گفت:

و گوشم، همیشه آخرین گیالسو میندازه به گوشم و میگه 

 گوشواره گیالس بهت میاد

 و تو و ابراهیم هم عالمی دارینا

 :نفی عمیقی کشید و گفت

و ابراهیم مرد مبارزس ساخته شده واسه فداکاری، فکر 

کنم خدا خلقش کرده فقط برای خودش وبعد هم من. او 

رضا و سحرو با همون یه چشم بینایی که داره ،  واقعا علی

بینه. یادم میاد یه روز سحر که روی پای  به یك چشم می

ابراهیم نشسته بود خودشو لوس کرد و گفت بابا برام 

چی می خری؟ابراهیم موهای سحرو نوازش کرد و ساعت م

گفت بله که می خرم یکی برای داداشت یکی هم برای تو، 

 این خاطره هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه! 
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 و رابعه جان ابراهیم که جانبازه پس درآمدش از کجاست؟

 و با یه پای سالم و یه چشم بینا، اما با دلی بزرگ به اندازه

 یره بنگاه معامالتی!کنه م دریا، کار می

 و پس هنوز مغازشو داره؟

هنوز احمد شاگردیشو و البته که داره و جالبه بدونی که 

و  کنه، مدتی منصور ، در غیاب ابراهیم می رفت بنگاه می

 کرد، اما نموند و برگشت کاشان پیش خانوادش کار می

سپس رابعه رابعه به گیالس های داخو میوه خوری خیره 

 فت:نگاه کرد و گ

و بهاره خانم وقتی به گذشته فکر می کنم ، می بینم 

روزهای سخت و وحشتناکی رو پشت سر گذاشتم اما 

باالخره اون روزهای پر از دلواپسی و ترس گذشت و تموم 

 شد.

 با خنده پرسیدم:

 و باالخره سواد دار شدی یا نه؟

 خنده ای از ته دل کرد و گفت:

دل ندادم، طفلکی و نه بابا من هیچ وقت به یادگیری 

ناهید خیلی تالش کرد، اما یه روز آب پاکی رو ریختم رو 

دستش و گفتم عددها رو می شناسم چون زمانی که 

کرد من مشغول بازی گوشی بودم  مادرت با تو تمرین می

اون خدا بیامرزو هم گوش نمی کردم و فقط چون  و حر 
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رفتم، برای تو تکرار می شدمنم به مرور و ناخودآگاه یاد گ

اما اگر قرار بود ملو تو یه جا بشینم و تمرین کنم م مئن 

باش عددهارو هم بلد نبودم. ناهید خودش باالخره کنکور 

داد و حقوق قبول شد، لیسانسشو گرفته ولی کار نمی 

 کنه، خودمم که می دونی عاشق شعرو شاعریم...

 و چه شعرای قشنگی هم می گی!

ه دست شماست نوشته. و همه شعرامو ناهید تو دفتری ک

 دستش درد نکنه وگرنه همشون فراموش می شدن

 :از کشوی میزم دفترشو در آوردم و گفتم

این یکی  اما ،اشعارتو خوندم واقعا همشون زیباستتمام  و

 زیباتر

 سپس ورق زدم و بلند خواندم:
آنشببربامخانهرلوعهزارانستارهرا»

هتوديدمنهدرآسمان نوردیبلکهدرنگا

وشکفت غنچهامیدبرلبانت

اي باوررابهم آموختکه

«زندگیباتماممصائبشبسیزيباست.

 دیدم رابعه اشك به دیده آورد و گفت:

و این شعرو یه ش  که دوتایی روی پشت بوم نشسته 

گوشه روزنامه ای که تو دستش بود بودیم گفتم، ابراهیم 

م رفت و بعد از ماه ها با یه نوشت. فردای اون ش  ابراهی

 چشم جا مونده برگشت. 
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 و ابراهیم مرد دلیریه!

 رابعه سرش را تکان داد و فت:

 و واقعا همین طوره!

 و راب ه بچه هات با هم چ وره؟

و عالیه ابراهیم برای علی رضا شناسنامه به اسم خودش 

گرفت و به منم سفارش کرد که هیچ وقت علی رضا نباید 

تا وقتی که مرد عاقلی بشه! علی رضا پسر مه حقیقتو بفه

 خوبیه و ملو ابراهیم بار اومده، با گذشت و مهربون 

و به عنوان آخرین و مهمترین سوالی که تو ذهنم مونده ، 

با روحیه ای که شما از ناهید تعریف کردی و من تا 

حدودی شناختمش ، چه جوری تونست عمارتو آتیش 

 برام عجیبه بزنه؟ یه کم

 بعه فکری کرد و گفت:را

و دوست داری حقیقتو بدونی؟ فکر نمی کنی اگه ندونی 

 بهتر باشه؟

هم خودم و نه حاال که قصه تموم شده حقیقتو بگو تا 

 بدونم هم خواننده ها!

 چشمکی زد و گفت:

و پس بنویس! فردای ماجرا ناهید که خونه ما مونده بود ، 

ین چه ابراهیم صداش کرد و با عصبانیت بهش گفت ا

کاری بود کردی؟ اگه آدمای بدی بودن به تو چه ! اگه بد 
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کردن بازم به تو چه! مگه تو قاتلی؟ تو به چه اجازه ای 

خونه رو آتیش زدی؟ با عذاب وجدانت چی کار می کنی؟ 

طفلکی ناهید که از ترس ملو بید می لرزید بعد از کلی 

به خاطر نبودن باجی و گریه کردن گفت که اون ش  

اش تو عمارت و تنها موندن علی رضا و گریه هاش باب

خیلی عصبانی شده و وقتی هم که سرو کله دوتاشون پیدا 

می شه و بهش میگن که چرا به عمارت پا گذاشته، ناهید 

خونش به جوش میاد و وقتی اونا از اتاق بیرون میرن، 

به برای اینکه خشمشو خالی کنه، کیفشو پرت می کنه 

ه خوشبختانه یا بدبختانه برخورد میکنه تاقچه کروی آینه 

 به چراغ گردسوز و نفتش پخش می شه روی فرش. 

ناهید برای ابراهیم قسم خورد که من هیچ دخالتی تو 

آتیش سوزی نداشتم فقط وقتی که داشتم با علی رضا از 

پنجره فرار می کردم دیدم که بابام اومد تو اتاق و تا دید 

نم سیگارشو پرت کرد رو فرش دارم با علی رضا فرار می ک

و فریاد زد که کجا می ری دختر احمق! فقط همین و ما 

از اتفاقات بعدش بی خبریم. حدس می زنیم همین باعث 

 آتیش سوزیه عمارت شده

 رابعه که من را سرا پا گوش دید گفت:

و خانم شیرازی ناهید آزارش به مورچه هم نمی رسه. من 

حتما برمی گشت و فرشو م مئنم که اگه چاره ای داشت 
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پاک می کرد و یا اگه اون دو تا حر  حساب می فهمیدند 

اما هیچ وقت علی رضا رو از عمارت فراری نمی داد. 

البته اینم اضافه کنم که ما از مرگ سجادی و حیف....! 

باجی درسته که ناراحت نشدیم اما خدا گواهه که 

امروز  خوشحالم نشدیم، فقط تنها کاری که کردیم تا به

 سر مزارشون نرفتیم

 و پس چرا در طول داستان نگفتی؟

 خندید و گفت:

و چون من و ناهید دوست داشتیم این اتفاق تلخ حتی به 

 صورت داستان بیوفته و ما انتقام گیر جلوه کنیم

 با خنده ادامه داد:

 و عوضش هیجان داستان زیاد شد

ه رابعه گلوشو صا  کرد و جرعه ای چای نوشید و ادام

 داد:

که  و توی اون روزهای تلخ دائم با خودم تکرار می کردم

باید برای یکبار هم که شده بخاطر همه چیز گریه کنم، 

به اندازه ای که سرچشمه ای برای باریدن نداشته باشم. 

باید این افسردگی مزمن رو بچالنم و بعد دفتری نو برای 

تی به زندگی ام ورق بزنم و فقط به ابراهیم فکر کنم، ح

پسرم هم فکر نکنم. باید تکونی به خودم بدم و زندگیمو از 

نو شروع کنم. ناهید بار ها به من گوشزد می کرد که به 



 دلواپسی/ 322

 

چیزهای دیگه فکر کن تو حق نداری تو افسردگی غرق 

بشی، خانم شیرازی من اگه ابراهیم قدم به زندگیم نمی 

 گذاشت و اونو نداشتم نمی دونم االن می تونستم پس از

سال ها سختی، این چنین آسوده خیال کنار شما بشینم 

 و از داستان زندگیم بگم یا نه!!

 رابعه با صدای زن  تلفن همراهش گفت:

 و وای خدا مرگم بده ابراهیمه، حتما باز پشت در مونده

 رابعه تلفنو پاسخ داد و با مهربونی گفت:

و اخه چرا کلید با خودت نمی بری؟ من که گفته بودم 

 رم پیش دوستممی 

خوری گوشیش سپس با عجله از جایش بلند می شد با دل

 رو ق ع کرد. گفتم:

 و تقصیر منه خیلی وقت شما رو گرفتم

رابعه با دستپاچگی موبایلش را داخو کیف انداخت و 

 چادر به سر کرد و گفت:

و با اجازتون من می رم. ابراهیم پشت در مونده این مرد 

می گم چرا کلید باا خودت  هیچ وقت کلید نداره! بهش

نمی بری خودشو لوس می کنه می گه دوست دارم تو 

 درو به روم باز کنی

 خندیدم و گفتم:

 و خدا برای هم حفظتون کنه. چه همسر با احساسی
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 می خنده و می گه:

 و همین احساس بیچارمون کرده دیگه

با بدرقه ی رابعه درو پشت سرش بستم و به فنجان نیم 

س های توی بشقابش نگاهی انداختم و زیر خورده و گیال

ل  گفتم امیدوارم همیشه در کنار هم خوشبخت و پر از 

 احساس باشین

دفتر شعر جامانده روی میزم در کشو گذاشتم و در زیر 

نوشته هایم به عنوان آخرین حر  نوشتم امیدوارم در 

هیچ آینده شاهد بی حرمتی به حریم پاک و بی آالیش 

دفاعی نباشیم تا دلواپسی هایمان اندک و زن و دختر بی 

 امنیتمان بی انتها باشد.

 

 بهاره شیرازی






